บทบรรณาธิการ
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่
ได้ดำเนินโครงกำรเยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ เพื่อเยี่ยมเยียน
และเป็นกำลังใจให้ครูภูมิปัญญำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น “เพชรรำชภัฏ –
เพชรล้ ำ นนำ” ของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ ได้ มี พ ลั ง กำยและ
ก ำลั ง ใจในกำรสร้ ำ งสรรค์ ผ ลงำน เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บสำน
ไว้ซึ่งมรดกชองชุมชน เพรำะชุมชนเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ ในกำร
พัฒ นำจะต้องเป็ น กำรพัฒ นำควบคู่ อย่ ำ งสมดุล ทั้งทำงเศรษฐกิ จ และ
สังคม อันจะนำพำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
โดยฉบับนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รวบรวมและบัน ทึก
องค์ควำมรู้ ของเพชรรำชภัฏ – เพชรล้ ำนนำ ในสำขำศิล ปะกำรแสดง
เพื่อให้เกิดกำรสืบทอดและสืบสำนมรดกทำงวัฒนธรรมของบรรพชนไปยัง
เยำวชน จำกรุ่ น สู่ รุ่ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ได้ จั ด ท ำหนั ง สื อ ชุ ด เยื อ นถิ่ น
เพชรรำชภั ฎ – เพชรล้ ำ นนำ ด้ ว ยกำรรวบรวมและสกั ด องค์ ค วำมรู้
เกี่ยวกับ การขับขานเพลงซอ บทเพลงพื้นบ้านล้านนา จำกเพชรรำชภัฏ
– เพชรล้ ำนนำ ซึ่งป็ น พ่อครู และแม่ ครู ที่มีผ ลงำนเชิงประจั ก ษ์ เ ป็ น ที่
ยอมรับของสังคม
ปนัดดำ โตคำนุช
นักวิชำกำรศึกษำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ก

คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิประจาฉบับ
อำจำรย์ ดร.ธรรศ
ศรีรตั นบัลล์
บรรณาธิการ
นำงสำวปนัดดำ

โตคำนุช

กองบรรณาธิการ
นำยโสภณ
นำยวีรพิชญ์
นำยวรวิทย์

พรมจิตต์
หิมำรัตน์
ผัดเป้ำ

สารบาญ
บทบรรณำธิกำร

ก

สำรบัญ

ข

ประวัติและควำมเป็นมำ

๑

ทำนองซอ

๓

ประเภทกำรซอ

๗

กำรไหว้ครูซอ

๙

พิธีกินอ้อผญำ

๑๒

กำรแสดงซอ

๑๔

เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ

๑๖

เอกสำรอ้ำงอิง

๓๕

บทขับซอ ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองพร้ำว) ศิลปินแห่งชำติ

๓๖

ข

การขับขานเพลงซอ บทเพลงแห่งชุมชน
ประวัติและความเป็นมา
เพลงพื้ น บ้ านล้ านนาเกิ ด จากประเพณี ศาสนาหรื อ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนนั้ น ๆ ตั้ งแต่ ชุ ม ชน
ที่ห่างไกลความเจริญไปจนถึงเขตเมือง โดยมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันตามความนิยมในท้องถิ่นนั้น ๆ
ซึ่งจะมี ท่ ว งท านองที่ เป็ น ไปตามแบบภาษาถิ่ น นั้ น ๆ และการขั บ ร้อ งเพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น บั น เทิ งใจ
จะมีจังหวะดนตรีท้องถิ่น และการร้องราทาเพลงประกอบด้วย แบ่งออกได้ดังนี้
๑. การซอ
๒. การจ๊อย
๓. การร่า (ฮ่า)
ซึ่งในที่นี้ จ ะกล่ าวถึงการซอเท่ านั้ น “ซอ” เป็ น เพลงพื้ นบ้ านที่ เป็น ภู มิปั ญ ญาที่ สื บ ทอดมาจาก
บรรพบุรุษเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพลงซอเป็นศิลปะการแสดง
ที่ให้ความบันเทิง หากงานใดมีการแสดงซอ จะทาให้งานนั้นครึกครื้น และหากงานใดไม่มีซอไปประกอบแสดง
ร่วมงานแล้ว จะรู้สึกว่างานนั้น เงียบเหงา ไม่มีเสียงหัวเราะ บางคนไม่รู้จักการซอ และบางคนเกิดมาไม่เคย
ฟังซอเลย ทั้งๆ ที่เกิด และเติบโตในภาคเหนือ ทาให้ไม่มีความรู้เรื่องการซอ ดังนั้น เมื่อมีผู้สนใจสอบถาม
เกี่ยวกับการซอ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของภาคเหนือ จึงทาให้ไม่สามารถอธิบายได้ว่า การ ”ซอ” ของทาง
ภาคเหนือเป็นอย่างไร และแตกต่างจากคาว่า “ซอ” ของภาคกลางอย่างไร หรือบางครั้งอาจอธิบายและ
ให้ ข้อมูลผิ ด ๆ ทั้งนี้ บ างคนแม้ ไม่เคยฟัง แต่ เมื่อมีโอกาสได้ฟัง ก็รู้สึ กประทับใจและสนุก และทาให้ รู้ว่า
การซอนั้น แท้จริงเป็นศิลปะการแสดงอันล้าค่าของล้านนา เช่นเดียวกับหมอลาของภาคอีสาน ลาตัด เพลงฉ่อย
ของภาคกลาง และเพลงบอกของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นหมอลา ลาตัด เพลงอีแซว เพลงฉ่อย หรือเพลงบอก
ต่างก็เป็น การขับ ร้องตามภาษาท้องถิ่น เป็น ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคที่มีค วามโดดเด่น คือ
เป็ น การร้องด้น กลอนสด ๆ โดยไม่มีการเตรียมหรือแต่งเนื้ อร้องล่ วงหน้ามาก่อน แต่ การที่ศิล ปิ น จะมี
ความชานาญเชี่ยวชาญจนสามารถด้นกลอนสด ๆ ได้นั้น จะต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะฝึกฝนมาอย่าง
ยาวนาน
ซอ ในภาษาถิ่นภาคเหนือหรือคาเมืองหมายถึง การร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านของล้านนา
ซึ่งเรียกว่า ซอพื้นเมือง เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ทีม่ ีทั้งการซอโต้ตอบกันในลักษณะ
เพลงปฏิพากย์ระหว่างชาย หญิง หรือซอเดี่ยว เพื่ อเล่าเรื่องหรือพรรณนาเหตุการณ์ ต่าง ๆ ซอเป็นเพลง
พื้นบ้านล้านนาที่นิยมอย่างแพร่หลายและนิยมร้องกันมาก โดยซอจะมีลักษณะพิเศษ คือ จะต้องมีดนตรี
๑

ประกอบเสมอ และซอเป็นการขับร้องแบบเดียวที่จะต้องมีการถือครู โดยดนตรีหลักที่ใช้เล่นการประกอบ
ซอของเชียงใหม่ และลาพูน คือ ปี่ ซึ่งมีเป็นชุดเรียกว่า “ปี่ชุม” (ปี่จุม) ทาด้วยไม้ไผ่ลาเดียว ตัดเป็นท่อน ๆ
ให้ได้ ๔ ขนาด ตามลาดับได้แก่ ปี่เค้า (ปี่แม่) ปี่กลาง ปี่ก้อย และปี่ตัด แต่เมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่ผ่านมา
ได้มีการนาซึงมาใช้บรรเลงประกอบร่วมกับปี่จุมแทน และตัดปี่เค้าหรือปี่แ ม่ออกไป เหลือเพียงปี่ ๓ เลา
ซึ่งทานองที่ช่างปี่ และช่างซึง ใช้บ รรเลงในการซอร่ว มกับช่างซอจะเป็นทานองเดียวกัน โดยในการซอ
แต่ละครั้งสามารถใช้ทานองได้หลายทานองด้วยกัน โดยมีทานองหลักที่ใช้ในการซอเริ่มต้น คือ ทานอง
ตั้ ง เชี ย งใหม่ ตามด้ ว ย ท านองจะปุ และท านองละม้ า ย นอกจากนี้ ยั ง ท านองอื่ น ๆ ที่ นิ ย มน ามาเล่ น
เช่ น ท านองพม่ า ท านองเงี้ ย ว ท านองอื่ อ โดยจะเลื อ กใช้ ต ามความเหมาะสมกั บ เนื้ อ หาในการซอ
เพราะทานองแต่ละทานองจะมีช้า เร็วที่แตกต่างกัน
ประวัติ ความเป็ น มาของซอนั้ น ไม่ท ราบว่าเกิดขึ้ น ในสมั ยใด เพราะต้นกาเนิดของซอส่ ว นใหญ่
จะเป็นเรื่องเล่าที่มีการบอกต่อ ๆ กันมา แต่มีหลักฐานจากวรรณกรรมบางฉบับที่แสดงให้เห็นว่าซอเป็น
เพลงพื้นบ้านที่มีมานานแล้ว ดังปรากฏในวรรณกรรมลิลิตพระลอ
ร่ายบทที่ ๓๕
ขับซอยอยศอ้าง ฦาลูกกษัตริย์เจ้าช้าง ชื่นแท้ใครเทียม เทียบนา
ร่ายบทที่ ๓๖๙
อย่าหมองใจหนุ่มหน้า

บรรทมถ้าพระลอ

เผือจะซอกล่อมแก้ว

กล่าวแล้วสองนางนอน พี่เลี้ยงกรกอดบาท ซอกล่อมนาฏแม่ณเกล้า
นอนแม่นอนเทอญนะเจ้า พี่เอ้ยทั้งสองอ่อนนา
นอกจากนี้ยังพบซอที่ปรากฏในคาร่ายมหาชาติของล้านนาเช่น กัณฑ์มัทรี มหาราช และนครกัณฑ์
ซึ่งกวีได้พรรณนา ดังนี้
เพื่อจักส่งสักการ

นาวน้องแก้วพี่

ทุกด้าวที่แจจน

ฝูงหมู่คนจักหื้อมาม่วนเล่น

ชักเชือกเต้นหกกระโดง

ฝูงหมู่คนโถง (นักเลงเหล้า)

จักหื้อตีพาทย์ฆ้อง

เสียงตื่นต้องด้วยสะบัดชัย

สรในจักหื้อลั้น

สนั่นด้วยเมงตรา

จากับด้วยเสียงซอและปี่

นทุกที อือทือ

บางคนที่จักหื้อตบมือต่างแส่ง (ฉาบ)

พี่จักแต่งเครื่องเปนหลายประการ

๒

จากหลักฐานที่ปรากฏในลิลิตพระลอและมหาชาติ แสดงให้เห็นว่า ซอเป็นการขับร้องประจาถิ่น
ของล้านนามานาน คาดว่าน่าจะมี มาตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรล้านนาในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ และจาก
คาบอกเล่าของช่างซอรุ่นเก่าที่กล่าวถึงที่มาของซอในจังหวัดเชียงใหม่ว่า น่าจะนามาจากเมืองเชียงแสน
ในช่วงที่พญามังรายมาตั้งเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะนาช่างซอจากเชียงแสนติดตามมาด้วย ดังนั้นการซอ
ในระยะแรกอาจแพร่หลายเฉพาะในกลุ่มเจ้านาย เชื้อพระวงศ์ หรือมีแสดงเฉพาะในคุ้ม โดยมีหลักฐานหนึ่ง
ที่สามารถบอกว่า ซอเชียงใหม่มาจากเชียงแสนนั้น โดยสังเกตได้จากการซอในทานองต่าง ๆ ของเชียงใหม่
มักจะมีการน าทานองเชียงแสนหรือจ๊ อยเชียงแสนมาขับ ร้องเสมอ โดยเรี ยกท านองส่ ว นนี้ว่า “ทานอง
เชีย งแสนก๋าย” ส่วนทานองอื่น ๆ คาดว่าจะนามาจากเมืองต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากชื่อเรียกทานองซอ
ในแต่ละทานองเช่น ทานองพม่า ทานองเงี้ยว จากนั้นจึงพัฒ นามาเป็นทานองซอที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นว่า ซอของเชียงใหม่ในช่วงแรกจะเป็นศิลปะการแสดงของหลวง จากนั้นได้เผยแพร่
ออกสู่ภายนอก และกลายเป็นเพลงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมจากคนในท้องถิ่น
ในอดีตซอ นอกจากจะได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มชาวบ้านทั่วไปแล้ว ในสมัยหนึ่ง การซอ
ยังแพร่หลายเข้าสู่ราชสานักของล้านนา โดยเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หลายพระองค์มีช่างซอประจาคุ้มเช่น
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ (เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ ๗) มีชายาท่านหนึ่งเป็นช่างซอ และให้กาเนิดบุตรี คือ
เจ้าน้อยมหาวัน ดังนั้น ซอในยุคนั้น จึงไม่เป็นเพียงวัฒนธรรมของราษฎร แต่ยังกลายเป็นวัฒนธรรมของ
หลวงด้วย ในช่วงที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เสด็จกลับมาประทับที่เชียงใหม่เ ป็นการถาวร พระองค์ท่าน
เป็น อีกผู้หนึ่ งที่มีบ ทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒ นาเพลงซอ ด้วยการนาครูซอที่มีความรู้
ความสามารถและมีชื่อเสียงในสมัยนั้นเช่น นายศรีหมื่น ปลายราง ไปสอนการขับซอ และเป็นผู้บุกเบิกนา
เพลงซอมาเล่นเป็นละครซอ โดยละครซอเรื่องดังกล่าว คือ เรื่องน้อยใจยา
ทานองซอ
การซอเป็ น การขั บ ขานร้ อ ยกรองที่ มี ก ารบั งคั บ ฉั น ทลั ก ษณ์ เฉพาะ มี ท่ ว งท านองที่ เรีย บเรี ย ง
ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับลีลาและจังหวะ ทาให้ผู้ฟังหรือผู้ชมสามารถจาแนกและจดจาบทร้องได้โดยอาศัย
การฟังทานอง ซึ่งทานองซอนั้นเรียกอีกอย่างว่า ระบา ซึ่งในแต่ละทานองจะมีความแตกต่างกัน ตามระดับ
เสียงที่ถูกกากับด้วยลักษณะของฉันทลักษณ์ในแต่ละทานอง จังหวะและถิ่นกาเนิด โดยมีทานองหรือระบา
ในการซอบางทานองของแต่ละท้องถิ่นที่มีการเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น ทานองพม่า จังหวัดน่านเรียกว่า
ทานองเจ้าสุวัตร – นางบัวคา นอกจากนี้ ยังมีทานองปลีกย่อยของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งใช้ ในการซอในแวดวง
ของพื้น ถิ่น นั้น ๆ เช่น ทานองลั บ แล ทานองดาดแพร่ จะซอในจั งหวัดน่าน จังหวัดแพร่ โดยมี การแบ่ ง
ทานองซอ ดังนี้
๓

๑. ทานองตั้งเชียงใหม่
ทานองตั้งเชียงใหม่ หรือเจียงใหม่ เป็นทานองที่ใช้ซอในบทปฐมฤกษ์ในการซอที่เป็นทางการ
แต่ เดิ ม เรี ย กท านองนี้ ว่ า ท านอง “ตั้ ง ใหม่ ” นิ ย มซอในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ได้ มี ชื่ อ ว่ า ตั้ ง เจี ย งใหม่
โดยทานองนี้จะใช้ซอเริ่มเรื่องหรือซอทักทายหรือเป็นการซอสวัสดีท่านผู้ชม การซอทานองตั้งเจียงใหม่
จะเป็นการซอตอนเริ่มต้น โดยมี คาขึ้นต้น เช่น หลอน, นาย, เถิง, ตั๋ว ซึ่งคาขึ้นต้นแต่ละคามีความทั้งสิ้น
อาทิ หลอน : สมมติว่า, นาย : ท่าน, คุณ : เธอ, เถิง : ถึง, ตั๋ว : ท่านหรือคุณ เป็นต้น
ท านองซอตั้ ง เจี ย งใหม่ เป็ น ท านองที่ มี เอกลั กษณ์ เฉพาะ โดยค าสั มผั ส ของบทซอตั้ งเจี ยงใหม่
จะไม่เหมือนกับทานองซออื่นๆ คือ จะเป็นคาสัมผัสเฉพาะตัวในทานองตั้งเจียงใหม่เท่านั้น การซอทานองตั้ง
เจี ย งใหม่ จะเป็ น การบ่ ง บอกให้ ช่างซอได้ปรับระดับเสี ยงให้ เข้ากับคู่ซอ (คู่ถ้อง) เพราะการซอบทหนึ่ ง
อาจจะต้องใช้เวลาหลาย ๆ ชั่วโมง หากช่างซอยังหาจุดลงตัวของระดับเสียงไม่ได้ ก็จะทาให้การแสดงซอ
ในครั้งนั้นดาเนินไปอย่างไม่ราบรื่น ไม่เกิดอรรถรส และความสุนทรีย์
๒. ทานองซอจะปุ๋หรือจาวปุ๋
สันนิษฐานว่าเป็นทานองของชาวปุ ในแคว้นสิบสองพันนา (สิบสองปันนา) ซึ่งทางเมืองน่าน
จะเรียกว่าทานองซอนี้ว่า ทานอง “จ๊กก๊ก” ซึ่งทานองดั้งเดิมของซอพื้นเมือง ใช้ซอต่อจากทานองตั้งเชียงใหม่
หลังจากลงทานองเชียงแสนแล้ว หรือบางครั้งใช้ซอ หลังจากเปลี่ยนทานองอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่ทานองละม้าย
อีกครั้งหนึ่ง ทานองซอจะปุ๋ เป็นทานองซอที่มีความอ่อนหวาน ละมุนละไม การใช้ทานองจะปุ๋ จะใช้อยู่สอง
ลักษณะ คือ ซอแบบครึ่งท่อนหลัง และซอแบบเต็มท่อน ซึ่งการซอแบบครึ่งท่อนหลังจะใช้ซอต่อจากการลง
เชียงแสน หรือเมื่อหลังจากเปลี่ยนทานองอื่น ๆ เข้าสู่ทานองละม้าย
๓. ทานองซอละม้าย
เป็ น ท านองที่ ให้ จั งหวะครึกครื้น สนุ กสนาน ใช้ซอต่อจากท านองจะปุ๋ โดยทานองนี้พั ฒ นา
มาจากทานองจะปุ๋ เนื่ องจากซอดั้งเดิมนั้น หลังจากจบทานองตั้งเชียงใหม่แล้ ว จะซอทานองจะปุ๋ และ
ทานองอื่น ๆ เท่านั้น ยังไม่มีทานองละม้าย ต่อมามีการเปลี่ยนระดับเสียงซอเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งสูงกว่า
ทานองจะปุ๋ แต่ใช้ค าร้ องเดีย วกัน กับ ท านองจะปุ๋ จึง ทาให้ เรีย กท านองนี้ว่า ท านองละม้ าย ซึ่งแปลว่า
คล้ายคลึง โดนหมายถึง คล้ายคลึงกับทานองจะปุ๋นั่นเอง
๔. ทานองเงี้ยว (เสเลเมา)
ซอท านองเงี้ย วหรื อท านองเสเลเมา เป็ นท านองซอดั้ งเดิ มอี กท านองหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นที่ รู้จั กกั น
โดยทั่วไป สันนิษฐานว่าคงได้รับมาจากชาวเงี้ยว หรือไต หรือไทยใหญ่ ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งอยู่ในรัฐฉาน
ประเทศพม่ า ปั จ จุ บั น อยู่ ทั่ ว ไปแถบภาคเหนื อ ตอนบน เช่ น จั งหวั ด เชี ย งใหม่ จั งหวั ด เชี ย งราย และ
๔

จังหวัดแม่ฮ่องสอน การซอทานองเงี้ยวหรือเสเลเมา มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ทานองเงี้ยว และทานองเงี้ยว
สิ บ ชาติ เหตุ ที่ เรี ย กชื่ อว่ า เงี้ ย วสิ บ ชาติ เนื่ องจากเป็ น ท านองที่ ใช้ ในการซอเรื่ องพระเจ้ าชาติ ที่ สิ บ คื อ
พระเวสสันดรชาดก
๕. ทานองเพลงอื่อ
เป็ น ท านองหนึ่ ง ของซอล้ า นนา ซึ่ ง ที่ ม าของซอท านองเพลงอื่ อ นี้ สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจจะ
วิวัฒ นาการมาจากเพลงกล่ อมลู กของชาวล้ านนา ทานองเพลงอื่อ มักจะใช้ซอในบทซอลาบวช ซอขึ้น
บ้านใหม่ ซอมัดมือพระนาคแก้ว เป็นต้น หรือจะเป็นบทซอชีวประวัติต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะทานองเพลงอื่อ
เป็ น ท านองที่ นิ่ ม นวลกิ น ใจคนฟั ง และเป็ น ท านองที่ ซ อง่ า ย โดยช่ า งซอทางจั ง หวั ด น่ า นจะเรี ย ก
ทานองเพลงอื่อว่า ระบาซอตารายา ด้วยเรียกตามบทซอเรื่อง ตารายาตลก
๖. ทานองพม่า
เป็นทานองเพลงซอที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะศิลปินช่างซอทางภาคเหนือนิยมนามาซอ
เพราะเป็ น ท านองเก่าแก่ ท านองซอพม่านี้ ทางจั งหวัด น่ านจะเรียกท านองนี้ ว่า ท านอง “เจ้ าสุ วัตร –
นางบัวคา” เพราะเป็น การเรียกตามชื่อเรื่อง การซอทานองพม่านี้ส่วนมากจะใช้ ในการซอสูมาครัวทาน
เพราะเป็นทานองที่สั้น และจาง่าย ด้วยมีคาสัมผัสจากบทท้ายจรดบทต้นส่วนหัว จึงทาให้ ไม่นิยมนามา
ซอในงานต่าง ๆ
๗. ทานองพระลอ
เป็ นท านองดั้งเดิ มของซอล้ านนาเช่ นกัน แต่เดิมเรียกท านองนี้ ว่า ท านองล่ องน่ าน และเหตุ
ที่เรียกว่าพระลอ เนื่องจากมีการใช้ทานองนี้มาซอเรื่องพระลอ ที่สองพี่น้อง พระเพื่อน – พระแพง หลงรัก
ในพระสิริโฉมอันงดงามของพระลอ โดยจะซอในสองตอน คือ พระลอล่องน่าน และพระลอเดินดง สาหรับ
พระลอเดิ นดงนั้ น มั กจะน ามาซอพรรณนาชมนก ชมป่ า ชมดอกไม้ นานาพั นธุ์ โดยบทซอจะซอ ๓ วรรค
แล้วลงเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งซอต่ออีก ๓ วรรคเช่นกัน แต่พระลอล่องน่านนั้น จะซอกี่วรรคก็ได้ เรียกว่า
เป็นการซอต่อวรรคต่อกลอน ทานองซอพระลอนี้ส่วนมากจะเรียกว่า ทานองน้อยใจยา ซึ่งเรื่องน้อยใจยา
เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ ที่ทรงให้ท้าวสุนทรพจนกิจ กวีประจาคุ้มรจนาบทซอขึ้นมา ปัจจุบันตอนที่นิยมนามาขับซอ และเป็นที่
แพร่หลายมากที่สุด คือ บทซอตอนที่น้อยใจยา และนางแว่นแก้ว นัดพบเดินดง ผสมกับพระลอล่องน่าน

๕

การขับ ซอท านองพระลอนี้ เป็ น ท านองที่ เยื อ กเย็น อ้ อ ยอิ่ ง ท าให้ ผู้ ฟั ง เคลิ บ เคลิ้ ม ไปกั บบทซอ
จึงทาให้เป็ นที่นิ ยมเอาทานองพระลอ โดยเลื อกเอาเฉพาะตอนน้อยใจยานัดพบนางแว่นแก้ว มาประกอบ
การฟ้อนในงานพิธีต่างๆ
๘. ทานองซอปั่นฝ้าย
เป็นทานองที่เรียกตามชื่อเรื่องของบทซอปั่นฝ้าย โดยจะเป็นการซอพรรณนา ตั้งแต่การถางไร่ฝ้าย
ตลอดจนปลูกฝ้าย จนต้นฝ้ายโต มีดอกก็เก็บดอกฝ้ายจนถึงการนาฝ้ายมาปั่นฝ้าย อีดฝ้าย (เครื่องมือที่ใช้บีบ
แยกปุยฝ้ายออกจากเมล็ดฝ้ายก่อนที่จะนาฝ้ายไปทาเป็นเส้นไหม) สุดท้ายก็ทอฝ้ายเป็น ผืนผ้าแล้วนามาตัด
เย็บเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งซอทานองปั่นฝ้ายนี้มีอยู่ท่อนเดียว ต่อมาเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ ได้แต่งท่อนที่ ๒ ขึ้น
โดยอาศัย และยึดหลักทานองเพลงเก่าเป็นแนว
ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลป์จะใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนสาวไหม ตามชนบทบางคนไม่รู้จัก
ทานองปั่นฝ้าย โดยเฉพาะทางเชียงใหม่จะรู้จักและเรียกทานองบ่าวเคิ้นเพราะคุณบุญศรี รัตนัง นักร้อง
คาเมืองได้นาเอาทานองปั่นฝ้ายนี้มาประพันธ์เป็นเพลงลูกทุ่ง ชื่อเพลงว่า บ่าวเคิ้น ในราวปี ๒๕๒๕ เพลงนี้
โด่งดังมาก ได้รับความนิยมเลยทาให้คนรู้จักทานองซอปั่นฝ้ายในนามทานองซอบ่าวเคิ้นตามคานิยมที่เรียก
ติดปากกันไป ทานองซอปั่นฝ้ายนี้ทางเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน จะไม่ค่อยนิยมซอเท่าไร แต่ทางจังหวัด
น่ า นจะนิ ย มซอกั น มาก ซอท านองปั่ น ฝ้ า ยนี้ จ ะถู ก น าเข้ า มาสู่ และเผยแพร่ ในเขตจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ในราวประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๑๐ หรือ ๒๕๑๑-๒๕๑๒ นี้ โดยสมัยคุณแม่บัวซอน ถนอมบุญ จาเอามาจาก
พ่ อ ครู ค าผาย นุ ปิ ง ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ จั งหวั ด น่ าน เมื่ อ ตอนที่ ท่ านมาบั น ทึ ก แผ่ น เสี ย งที่ ห้ างนครพานิ ช
เชียงใหม่ เพราะตอนนั้น แม่บัวซอน ถนอมบุญ ท่านได้ไปบันทึกแผ่นเสียง เรื่องน้าตาเมียหลวง กับบุญศรี
สันเหมือง (เสียชีวิต)
๙. ทานองเชียงแสน
ทานองเชียงแสนหรือละม้ายเชียงแสนนี้ ช่างซอมักใช้ซอเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นทานองอื่น
การเปลี่ยนทานองซอปี่ทุกครั้ง ทุกทานอง ต้องวนกลับมาใช้ซอทานองเชียงแสนเสียก่อน เพราะเป็นทานอง
ที่ชาวเชียงแสนคิดประดิษฐ์ขึ้น

๖

๑๐. ทานองล่องน่าน
เป็ น ทานองที่ไพเราะจั บ ใจอีกทานองหนึ่ง ในท้องถิ่นจังหวัดน่านนั้นถือว่าเป็นทานองซอ
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยทีเดียว การซอของจังหวัดน่านเป็นการซอเข้าซึงกับสะล้อ และการเดินทานองซอ
ของจังหวัดน่านนั้น ก็จะเป็นการขับซอโดยการเดินเสียงแบบเรียบๆ นั้นขับซอก็จะซอด้วยคีย์ต่า โดยไม่ต้อง
บังคับเสียงเลย คือ เป็นการซอแบบสบายๆ
สาหรับการซอของเชียงใหม่ ลาพูน และเชียงรายนี้ได้นาเอาซอทานองล่องน่านนี้มาดัดแปลง
ให้เข้ากับปี่จุม ทาให้การซอจะออกมาในลักษณะเสียงสูง ทาให้ฟังชัดเจนขึ้น ปัจจุบันนักแต่งเพลงหลายต่อ
หลายท่านได้นาเอาทานองซอล่องน่านไปแต่งเพลงลูกทุ่ง สามารถร้องซอเข้ากับจังหวะ ช่าช่าช่า และสามช่า
ได้อย่างสนุกสนาน ซอทานองล่างน่านนี้ อาจารย์ประจักร กาวี ศิลปินซอเมืองน่านได้เขียนประวัติเอาไว้ใน
หนังสือวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดน่านเอาไว้ว่า มีพญาการเมืองได้ย้ายเมืองวรนคร (เมืองบัวหรืออาเภอ
ปัว ในปัจจุบัน) มาตั้งเมืองใหม่ ณ จังหวัดน่านในปัจจุบัน การย้ายเมืองครั้งนั้นพญาการเมืองได้จัดสร้างแพขึ้น
ทั้งหมด ๗ แพด้วยกัน เพื่อเตรียมการขนย้ายไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ และแพที่ ๗ นั้นเป็นแพที่บรรทุกคณะ
ดนตรีสะล้อซอซึง ช่างซอในสมัยนั้นตามประวัติเล่าสืบกันต่อมามีนามว่า ปู่คามาและย่าคามี ซึ่งได้ขออาลา
บ้ านเกิดเมืองนอนที่เคยอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อย และตลอดทางที่ล่ องแพมานั้นเขาได้ซอบรรยายสภาพ
ภูมิศาสตร์ และป่าไม้ดอกไม้ สิ่งที่พบเห็นบนสองฝั่งขอลาน้าน่าน คือ นั่งซอบนแพล่องมาจากน้าน่าน เลยได้
ชื่อทานองซอนี้ว่า ทานองซอล่องน่าน ตลอดมาจนทุกวันนี้
นอกจากท านองซอทั้งหมดที่ ได้กล่ าวมานี้ ยังมีทานองอื่น ๆ อีกเช่น ทานองเยิ้น หรือยิ้น
ทานองมะเก่ากลาง ทานองลับแล (ลับแลง) ซึ่งเป็นทานองที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและไม่เป็นที่นิยม จึงทาให้บาง
ทานองสูญหายและเหลือแต่ชื่อ เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด
ประเภทของการซอ
การแบ่งประเภทของการซอหรือชนิดของซอ แบ่งได้ดังต่อไปนี้
๑. แบ่งตามลักษณะดนตรีที่นามาบรรเลงประกอบ แบ่งได้ ๒ ประเภทคือ
๑.๑ ซอซึง เป็ นการขับซอที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทซึงและสะล้อเป็นหลัก เรียกอีก
อย่างว่า ซอน่ าน เดิมนิ ยมซอในเขตจังหวัดแพร่ น่าน และพะเยา ปัจจุบันซอน่านเป็นที่นิยมโดยทั่วไป
โดยจะซอช้ากว่าซอเชียงใหม่ มีทานองล่องน่าน ดาดแพร่ ลับแล ซอปั่นฝ้าย เป็นพื้น การเปลี่ยนทานอง
ซอจะให้การทามือเป็นสัญญาณให้นักดนตรีเปลี่ยนทานองได้เลย โดยไม่ต้องใช้ทานองอื่นเป็นทานองเชื่อม

๗

๑.๒ ซอปี่ เป็นการขับซอที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทปี่จุมเป็นหลัก ซอปี่เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ซอเข้าปี่ นิยมให้ช่างซอหญิงเป็นหัวหน้าคณะ มีกาเนิดหรือต้นแบบที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกว่า
ซอเชียงใหม่ นิยมซอในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย แพร่ และแม่ฮ่องสอน ในการขับซอ
ช่างซอจะซอเร็ว บางครั้งฟังไม่ค่อยทัน มีวอทานองตั้งเชียงใหม่ ละม้าย เชียงแสน จะปุ๋ อื่อ พม่า (เชียงใหม่)
เสเลเมา (เงี้ยว) พระลอ เป็นต้น การเปลี่ยนทานองและการใช้ทานองค่อนข้างเคร่งครัด
๒. แบ่งตามลักษณะช่างซอ แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ
๒.๑ ซอเดี่ยวหรือซอป้อด คือการซอโดยคน ๆ เดียว เป็นช่างซอชายหรือหญิ งก็ได้
นิยมใช้ซอเล่าเรื่อง
๒.๒ ซอถ้องหรือซอมีถ้อง คือซอแบบปฏิพากษ์ ซอโต้ตอบกันของช่างซอ เป็นช่าง
ซอชายกับหญิง หรือช่างซอชายกับชาย หรือช่างซอหญิงกับหญิง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. แบ่งตามที่มาของเนื้อหาซอ แบ่งได้ ๒ ประเภทคือ
๓.๑ ซอด้น คือการซอด้นไปตามเนื้อหาที่ช่างซอไปประสบพบเห็นตามเหตุการณ์หรือ
ลักษณะของงานที่ไปขับซอ หรือตามสถานที่นั้น ๆ จึงเป็นการซอที่ใช้เนื้อหาซึ่งคิดผูกขึ้นอย่างปัจจุบันทันที่
เข้าลักษณะการขับซอสด ๆ ด้วยปฏิภาณไหวพริบของช่างซอ เป็น การแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
ช่างซอเช่น ซอทักทายผู้คน ซอลา ซอเกี้ยวสาว ซอขึ้นบ้านใหม่ ซองานกฐิน ซองานฉลอง งานบุญต่าง ๆ
เป็นต้น
๓.๒ ซอตามเนื้อเรื่องหรือซอตามบท เป็นการซอตามเนื้อเรื่องที่ได้มีผู้แต่งไว้แล้วเช่น
ซอเรื่ อ งพระลอ ซอเรื่ อ งน้ อ ยใจยา ซอเรื่ อ งดาววี ไก่ น้ อ ย ซอเรื่ อ งเจ้ า สุ วั ต ร – นางบั ว ค า เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ยั งมี การซอที่ ใช้ในละครซอ ที่ ช่างซอต้อ งซอตามบท ตามเนื้ อ เรื่อ งที่ มี ผู้ เขีย นไว้ การซอใน
ลักษณะนี้ช่างซอจะต้องจดจาเนื้อหาให้แม่นยาและฝึกฝนมาก่อนเป็นอย่างดี จึงสามารถทาท่าทางประกอบ
ขณะขับซอได้ ทาให้มีบรรยากาศที่สนุกสนานยิ่งขึ้น
จะเห็นได้ว่า ซอเป็นการแสดงพื้นบ้านของล้านนาที่มีประวัติความเป็นมาทั้งที่เป็นตานาน เรื่องเล่า
และลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการที่ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป ปัจจุบั นการขับซอยังมีบทบาทสาคัญในสังคมล้านนา เป็นที่นิยมและ
จัดแสดงในงานประเพณีของล้านนาอยู่เสมอ

๘

การไหว้ครูซอ
ในการซอจะมี พิ ธี ก รรมเข้ ามาเกี่ ย วข้ อ งทั้ งก่ อ นการเป็ น ศิ ล ปิ น ซอ (ช่ างซอ) และก่ อ นการซอ
ซึ่ ง พิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ การซอเป็ น พิ ธี ก รรมที่ เกิ ด จากความเชื่ อ ความศรั ท ธา ความกตั ญ ญู รู้ คุ ณ
การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างช่างซอด้วยกัน เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นพิธีกรรมที่แฝงด้วยคุณค่า
สมั ย ก่ อ นการเรี ย นซอเป็ น สิ่ ง ที่ ค่ อ นข้ า งยากล าบากมากเพราะไม่ มี สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เหมือนปัจจุบัน ผู้เรียนหรือผู้ที่จะมารับการถ่ายทอดนั้น จะต้องไปทาพิธีขึ้นครูซอ
กับช่างซอรุ่นครูที่มีความรู้ความสามารถหรือมีชื่อเสียง หรือช่างซอที่ตัวเองนิยมชื่นชอบและมีความศรัทธาใน
ความรู้ ความสามารถตลอดถึงลี ลาการซอ โดยสิ่ งที่จะต้องเตรียมคื อ เครื่องบู ชาครูประกอบด้วยสิ่ งต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สวยดอกที่พร้อมธูปเทียน ๑๖ สวย (กรวย)
สวยหมากพลู ๑๖ สวย (กรวย)
หมาก ๑ หมื่น (๑๐๐ เส้น )
พลู ๑ มัด
ผ้าขาว ผ้าแดง
ข้าวเปลือก, ข้าวสาร
เครื่องปรุงอาหารเช่น กะปิ ปลาร้า ข่า ขิง
ตะไคร้ หัวหอม กระเทียม พริก เกลือ เป็นต้น

๘. เหล้า ๑ ขวด
๙. เสื่อพร้อมหมอน ๑ ชุด
๑๐. เงิน ๓๖ บาท
ผู้เรีย นหรือผู้ ที่จะมารับ การถ่ายทอดนั้น จะต้องไปทาพิธีขึ้นครูซอ กับช่างซอรุ่นครู ที่มีความรู้
ความสามารถ หรือมีชื่อเสียงหรือช่างซอที่ตัวเองนิยมชมชอบ และมีความศรัทธาในความรู้ความสามารถ
ตลอดถึงลีลาการซอ การขึ้นครูนี่เองจะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเรื่องกตัญญู เมื่อทาพิธีบูชาครู
(ขึ้น ขั น ตั้ ง )แล้ ว ผู้ เรี ย นก็จ ะไปอยู่ กั บ พ่ อ ครู คอยปรนนิ บั ติ รับ ใช้ ในกิ จการงานทั้ งปวง ท าตนให้ เป็ น ที่
น่ารักใคร่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญู เมื่อถึงเวลาพ่อครู หรือแม่ครูไปแสดงซอที่ไหน ลูกศิษย์
จะต้องคอยตามไปนั่งบนเวทีหรือผามซอ คอยดูพ่อครูหรือ แม่ครูแสดง เพื่อจดจาเอาลีลาท่าทางตลอดถึง
ศิล ปะการแสดงของพ่ อครูห รือแม่ครู จะได้นามาใช้กับตนเองในเวลาที่มีโอกาสได้แสดงในโอกาสต่อไป
๙

แต่ในสมัยนี้การที่จะเรียนเป็นช่างซอนั้นค่อนข้างจะง่าย เพียงแต่ขอให้มีใจรักชอบก็สามารถเป็นช่างซอได้
ไม่ยากนัก เพราะมีสื่อการเรียนรู้ที่อานวยความสะดวกอย่างหลากหลาย เช่นซอที่บันทึก ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ
ผู้เรียนสามารถนามาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก โดยมีอาจารย์หรือครูซอคอยแนะนา ชี้แนะให้
รู้จักการวางลมหายใจ การผ่อนหนักผ่อนเบาในการออกเสียงและเดินทานอง ข้อสาคัญผู้เรียนต้องขยัน
มีความวิริยะอุตสาหะใฝ่รู้ใฝ่เรียนมุ่งมั่นอย่างแท้จริง
อนึ่งการฝึกใช้โวหาร หรือใช้ไหวพริบปฏิภาณ จะต้องพยายามฝึกบ่อย ๆ จึงจะเกิดทักษะและเกิด
ความเชี่ยวชาญ แรกเริ่มอาจจะผิด ๆ ถูก ๆ บ้างก็ไม่ต้องย่อท้อ เพราะสิ่งที่ผิดนั้นจะเป็นบทเรียนทาให้เรา
ก้ าวไปสู่ ค วามส าเร็ จ ในอนาคต ซึ่ ง ซอเป็ น เพลงพื้ น บ้ านที่ เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ
เป็ น มรดกมาตั้งแต่ปู่ ย่ า ตา ยาย และสื บทอดมาถึงชั่วลู กชั่ว หลาน ภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ เช่น ปัจจุบันมีการซอที่ผสมระหว่างภาษาท้องถิ่นเข้ากับภาษาไทยภาคกลางเพื่อให้เยาวชน
เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ การเรี ย นรู้เรื่องทุกเรื่องที่เราสอดแทรกเข้าไปเป็นเรื่องสนุกสนาน น่าเรียน
น่าศึกษายิ่งขึ้น
การไหว้ครูซอ คือการบูชาครู การระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และ
เพื่อขอให้ครูช่วยปกปักรักษา คุ้มครอง ให้การคิดคาซอลื่นไหลไม่ติดขัด ประสบแต่ความสาเร็จ ซึ่งพิธีไหว้
ครูซอนิยมทาใน ๒ โอกาสคือ การไหว้ครูซอประจาปี และการไหว้ครูก่อนการซอ
การไหว้ครูซอประจาปี เป็นพิธีกรรมที่ช่างซอจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ประมาณเดือน ๙ เหนือหรือ
เดือนพฤษภาคม – มิถุน ายน เป็ น การไหว้ครูทั้งที่มีชีวิตอยู่และครูที่ล่ ว งลับไปแล้ ว ทั้งที่เป็นครูของครู
ของครูอีก โดยมีคาเรียกว่า พ่อครู แม่ครู ครูเก๊า ครูปลาย ครูตาย ครูยัง (ยังมีชีวิตอยู่) เพื่อระลึกถึง
พระคุณครู ขอให้บารมีของครูช่วยปกปักรักษาให้มีความสุข ความเจริญ โดยมีเครื่องบูชาไหว้ครูซอ ดังนี้
เครื่องบูชาไหว้ครูซอในพิธีไหว้ครูซอ ประกอบด้วย
- สวยดอกไม้ ธูปเทียน
๑๖ สวย (กรวย)
- สวยหมากพลู
๑๖ สวย (กรวย)
- ข้าวเปลือก ข้าวสาร อย่างละ ๑
อ้อง (กระทง)
- ผ้าขาว ยาว ๑ วา
๑
ผืน
- ผ้าแดง ยาว ๑ วา
๑
ผืน
- กล้วย
๑
เครือ
- มะพร้าว
๑
ทะลาย
- หัวหมู
๑
หัว
- ไก่
๔
ตัว
- เหล้า
๑
ไห
- ข้าวเหนียวนึ่ง
๑
กล่อง
๑๐

- น้าส้มป่อย
๑
ขัน
- เครือ่ งดนตรีประกอบการซอเช่น ปี่จุม ซึง สะล้อ ขลุ่ย
น าเครื่ อ งบู ช าใส่ พ านหรื อ ขั น โตกขนาดใหญ่ ว างหน้ า พระพุ ท ธรู ป อนึ่ ง เครื่ อ งบู ช าไหว้ ค รู
อาจแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการไหว้ครูดังนี้
พ่อครู แม่ครู และลูกศิษย์นั่งพร้อมกันในบริเวณพิธี พ่อครู แม่ครูจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย
จากนั้ น พ่อครู แม่ครู หรื อหั วหน้ าคณะซอยกขันตั้งบูช า พร้อมนาลู กศิษ ย์กล่ าวคาไหว้ครู โดยมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
ขอเชิญคุณอาจารย์ที่ได้สั่งสอนตลอดจนครูพักลักจา จุ่งมาสั่งสอนอุตสาหะ ขออาราธนา
พระศรีรัตนตรัย พระศรีส รรเพชรมาเสด็จอยู่เหนือเกล้ าเกศี ขอเชิญ พระพรหมมาอยู่บ่ าซ้าย ขอเชิญ
พระนารายณ์มาอยู่บ่าขวา ขอเชิญพระคงคามาเป็นน้าลาย ขอเชิญพระพายมาเป็นลมปาก ขอเชิญพระยา
นาคมาเป็นสร้อยสังวาลย์ ขอเชิญพระกาฬมาเป็นหัวใจ แม้แต่ผู้ข้าเจ้าจะได้แสดงราร้อยจ๊อยซอ ก็ขอให้มี
ความสุขสาเร็จลุล่วงด้วยเทอญ โอมสิทธิทัง กะรัง สิทธิทาริยะ กะรัง โอมสวาโหมติด
(สานวนของพ่อครูคาผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ)
การขึ้นครูซอหรือไหว้ครูซอ เป็นการไหว้ครูก่อนแสดงซอทุกครั้ง ช่างซอต้องทาพิธีขึ้นครูหรือไหว้ครู
เสี ย ก่อ น เพื่ อระลึ กถึงพระคุณ ที่ ได้ สั่ งสอน ขอให้ ค รูซ อคุ้ม ครอง บั น ดาลให้ ส ามารถขั บซอได้ เลื่ อนไหล
ไม่ติดขัด คิดคาซอได้ฉับไว มีปฏิภาณไหวพริบ มีเสน่ห์เป็นที่ชื่นชอบ ไม่มีอุปสรรค และด้วยความเชื่อที่ว่า
หากได้ไหว้ค รูห รื อยกครูแล้ ว จะทาให้ แคล้ ว คลาดอันตรายจากไสยศาสตร์ และท าให้ ช่างซอมี กาลั งใจ
เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
การขึ้นครูซอเริ่มต้นด้วยการเตรียมเครื่องบูชาครู โดยเจ้าภาพหรือผู้ว่าจ้างคณะซอไปแสดงเป็น
ผู้จัดหาเครื่องบู ชาและนามาใส่ในขัน พานหรือถาดเรียกว่า “ขันตั้งหรือขันขึ้นครู ซอ” ซึ่งประกอบด้วย
เทียน ๘ คู่ เหล้าขาว ๑ ขวด เงิน ๓๖ บาท ดอกไม้ขาว แดง เหลือง หมาก ๑ หัว พลู ๑ มัด ข้าวสาร ๑
กระป๋อง เหล้าขาว ๑ ขวด เทียนเล่มบาท ๑ คู่ เทียนเล่มเพี้ยง ๑ คู่ รายชื่อเจ้าภาพงานและรายชื่อของ
ญาติที่ล่วงลับไปและจะอุทิศไปหาเรียกว่า ก้านตาน เมื่อเตรียมของเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าคณะซอจะยกขัน
ตั้งขึ้นจรดศีรษะแล้วไหว้คุณแก้วสามประการเคารพสิ่งที่ควรเคารพในบริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นเทวดาอารักษ์
กล่าวคาราลึกถึงพระคุณครู หลังจากนั้นช่างซอจะถือเคล็ดโดยจิบเหล้าในขันตั้ง พร้อมทั้งพรมเหล้าลงบน
เครื่องดนตรีที่นามาบรรเลง พร้อมนาเหล้าไปหลั่งรดลงบนธรณีบริเวณเสาของผามซอ เพื่อเป็นการคารวะ
และขอขมาแม่ธรณี จากนั้นช่างชึง สะล้อ จะเทียบเสียงและเริ่มแสดงซอ
การแบ่งครูซอหรือการปลงครูซอเป็นพิธีกรรมอีกหนึ่งพิธีที่เกี่ยวกับช่างซอ เมื่อช่างซอได้ร่าเรียน
วิช าการขับ เพลงซอ ตลอดจนฝึ กฝนจนเกิดความช านาญจนสามารถแยกคณะซอเป็ นของตนเอง และ
ต้องเป็นช่างซอมาอย่างน้อย ๓ ปี สามารถสอนซอให้กับผู้อื่นได้ เมื่อช่างวอผู้นั้นมีความชานาญขับซอจนเก่ง
ถึงขั้นมีลูกศิษย์ สามารถเป็นครูสอนซอให้กับลูกศิษย์ได้ ซึ่งการเป็นครูซอได้นั้นต้องทาพิธีขออนุญาตเป็น
ครู ซ อเสี ย ก่ อ น โดยพิ ธี นี้ เรี ย กว่ า การแบ่ ง ครู ซ อ เพื่ อ ขอแบ่ ง ความเป็ น ครู จ ากพ่ อ ครู แม่ ค รู ข องตน
โดยจัดเครื่องบูชาหรือเครื่องสังเวยในพิธีแบ่งครูซอ ประกอบด้วย ไก่ต้ม ๒ คู่ เหล้าขาว ๒ ขวด เสื่ออ่อน
๑๑

๒ ผืน หมอนทรงสี่เหลี่ยมหรือหมอนหก ๒ ใบ ผ้าขาว ๒ ผืน ผ้าแดง ๒ ผืน ข้าวเปลือก ๒ กระทง หมาก
๒ หมื่น (การนั บ หมากผ่ าซีก : เสี้ ย ว แล้ ว ร้อยด้ว ยเชือกปอเป็น เส้ น ยาวประมาณ ๑ ศอก รวมกันเป็ น
พวง ๆ ละ ๑๐๐ เส้น หรือ ๑๐๐ ไหม เรียกว่า หมาก ๑ หมื่น หรือหมาก ๑ หัว) มะพร้าวอ่อน ๒ ทะลาย
สวยดอกไม้ ๑๖ สวย สวยหมากพลู ๑๖ สวย เงินค่ ายกครู ๗๒ บาท ซึ่งเครื่องพลี กรรมเหล่ านี้อาจมี
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นและความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมา
ในพิธีแบ่งครูซอ จะถือปฏิบัติโดยทาพิธีราวเดือน ๙ เหนือหรือเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน หรือ
วันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นวันครู หรือวันพญาวัน (วันเถลิงศก) ตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน โดยจะประกอบพิธี
ในช่วงเช้าก่อนเพล ซึ่งมีขั้นตอนการทาพิธีแบ่งครูซอ ดังนี้
พ่อครู แม่ครู และบรรดาลูกศิษย์ ช่างซึง ช่างสะล้อ มาพร้อมกันในบริเวณพิธีที่สร้างเป็นปะราพิธี
เรียกตามภาษาถิ่นภาคเหนือว่า ผาม ลูกศิษย์จะนาเครื่องบูชาเครื่องสังเวยเซ่นไหว้ที่เตรียมไว้ยกมาบนเวที
พร้อมกล่าวคาเซ่น สรวงผีครู และกล่าวโองการคาขอแบ่งครูซอ พ่อครูแม่ ครูทาพิธีเสี่ยงทายว่าผี ครูซอ
ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว จะอนุ ญ าตให้ แ บ่ งครู ซ อหรือ ไม่ โดยหยิ บ ข้ าวตอกหรือ ข้ าวเปลื อ กที่ เตรี ยมไว้ม านั บ ดู
หากนับได้จานวนคี่ แสดงว่าไม่ได้รับอนุญาต ต้องกล่าวโองการ สวดอ้อนวอนขอแบ่งครูซอต่อไปอีกเรื่อย ๆ
และถ้านับได้จานวนคู่ หมายความว่าผีครูซออนุญาตให้แบ่งครูซอได้ เมื่อได้รับอนุญาตจาการเสี่ยงทายแล้ว
พ่อครูแม่ครูจะแบ่งเครื่องสังเวยให้ลูกศิษย์ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งพ่อครูแม่ครูจะเก็บไว้ ยกเว้นกรณีที่พ่อครู
แม่ครูเลิกประกอบอาชีพช่างซอแล้วก็จะยกเครื่องเซ่นทั้งหมดให้แก่ลูกศิษย์ที่ม าขอแบ่งครูซอ พ่อครูแม่ครู
จะอบรมลูกศิษย์ที่มาขอแบ่งครูซอให้กตัญญูกราบไหว้บูชาครูอย่างเคร่งครัด ลูกศิษย์ที่รับแบ่งครูซอและ
ช่างซอคนอื่น ๆ จะขับซอต้อนครับครูซอคนใหม่ เรียกว่า ซอรับครู พ่อครูแม่ครูส่งครูซอคนใหม่กลับบ้าน
โดยนาเครื่องสังเวยที่ได้รับมาครึ่งหนึ่งมาเลี้ยงผีครูที่บ้านครูซอคนใหม่ โดยมีการขับซอรับครูและเลี้ยงฉลอง
กันอย่างสนุกสนาน ถือว่าได้เป็นครูซออย่างเต็มภาคภูมิ สามารถอบรมสั่งสอนวิชาการขับซอให้กับลูกศิษย์
ได้ หลังจากได้รับแบ่งครูซอแล้ว ครูซอคนใหม่จะต้องหาเครื่องประกอบสังเวยที่ขาดหายไปครึ่งหนึ่งให้ครบ
เช่ น ผ้ า ขาวหายไป ๑ ผื น ก็ ต้ อ งหามาให้ ค รบเป็ น ๒ ผื น โดยครู ซ อคนใหม่ ต้ อ งเก็ บ ขั น ครู โดยน า
เครื่องสังเวยไปวางไว้บนหิ้งหรือชั้นที่เตรียมไว้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ จึงจะถือเป็นมงคล
และต้องกราบไหว้บูชาอย่างสม่าเสมอ โดยมีข้อห้ามสาหรับศิษย์ที่รั บการแบ่งครูซอมาแล้วจะต้องถือปฏิบัติ
อย่ างเคร่งครัด ซึ่ งข้อห้ ามเหล่ านี้ จ ะเรี ย งล าดั บ ความส าคัญ ดังนี้ ห้ ามรับประทานอาหารในบ้ านเรือ น
ในสถานที่ที่ตั้งศพ ห้ามลอดใต้ถุนบ้านที่มีหญิงอยู่ไฟ ห้ามลอดใต้ป่าช้าแสนผี (ครัวไฟ) ห้ามรับประทาน
อาหารเครื่องเซ่นผี ประเภทไก่ซากเจ้า เหล้าซากผี ห้ามลอดราวตากผ้าและรั้วบ้าน ห้ามลอดใต้ ต้นกล้วย
ที่เอียงเพราะน้าหนักเครือ ห้ามลอดใต้ถุนบ้านทั่วไป

๑๒

พิธีกินอ้อผญา
นอกจากนี้ ยั งมี พิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ อี ก อย่ า งของช่ างซอคื อ การกิ น อ้ อ หรื อ การเอาอ้ อ
โดยเชื่อว่าการกิน อ้อ จะช่ว ยเสริ มสร้ างสติปั ญ ญาและการจดจาได้เป็ น อย่างดี คาว่า อ้อ เป็ น ภาษาถิ่ น
ภาคเหนือ ซึ่งพ่อครูคาผาย นุปิง เล่าว่า อ้อ มีความหมาย ๒ ประการคือ อ่องอ้อ หมายถึง มันสมองหรือ
สติปัญญา และอ้อเป็นพืชล้มลุก ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ใบเรียว ลาต้นแข็งเป็นปล้อง กลวง คล้ายไม้ไผ่ แต่มี
ขนาดเล็กกว่า ต้นอ้อมี ๒ ชนิดคือ ต้นอ้อลวง มีใบใหญ่กว่าอ้อลาย ใบและต้นเป็นสีเขียว ส่วนต้นอ้อลาย
จะมีลาต้น เป็ น สีขาว ใบเป็ น สี เขียวลาย ๆ นิยมใช้ประดับตกแต่งพวงหรีดในงานศพ ถือว่าไม่เป็นมงคล
จึงนิย มใช้อ้อหลวงในพิธีกิน อ้อ โดยครูซอจะใช้ต้นอ้อหลวงที่ไหลมาตามน้าโดยธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็น
ต้นอ้อที่ดีที่สุด ซึ่งอ้อน้าที่ไหลนี้หมายถึง ต้นอ้อที่ ขึ้นตรงน้าเชี่ยว และเมื่อตัดอ้อมาแล้วให้โยนขึ้นไปทาง
ต้นน้าให้ปล้องของอ้อนั้นไหลลงมา จากนั้นพ่อครูซอจะจับเอาปล้องอ้อที่ไหลมาถึงมือก่อนเป็นปล้องแรก
ซึ่งถือว่าเป็ น อ้อที่ดีที่สุ ด จากนั้ น ครูซอจะนาน้ าผึ่งใส่ ขวดเป่าคาถา และกรอกน้าผึ้ งใส่ป ล้ องอ้อ แล้ วให้
คนที่มาฝึกซอกิน เมื่อกินน้าผึ้งในปล้องอ้อแล้ว ให้ขบปล้องอ้อให้แตกแล้วโยนปล้องอ้อข้ามหัวไปข้างหลัง
พ่ อ ครู ค าผาย นุ ปิ ง เล่ าว่ า การกิ น อ้ อ แต่ ล ะประเภทมี ขั้ น ตอนเหมื อ นกั น แต่ ค าถาเป่ า เสก
ไม่เหมือนกัน ศิษย์ครูซอจะกินอ้อครบทุกประเภท แต่ชาวบ้านหรือนักเรียนที่ไม่ใช่ศิษย์ครูซอมักจะกิน
อ้อผญาหรืออ้อจา เพราะมีความเชื่อว่าจะทาให้เกิดความจาและมีสติปัญญาดี ซึ่ง การกินอ้อมี ๔ ประเภท
คือ
๑. อ้อจ า เป็น อ้อที่ที่ใครได้กินน้าผึ้ งมนต์จากอ้อนี้ จะทาให้ มีความจาดีเป็นเลิ ศ จาได้
แม่น ยา ครูบ างท่านเรียกว่า อ้ออาจิณ จา โดยมีคาถาประกอบการกินอ้อว่า โอม นะโม มะนา วันทา
กราบไหว้ บรมอุดมปั่นเกล้า ฮื้อมีพญาปัญญาฮื้อกว้าง ดั่งสะเปาขี่ข้ามแม่น้ามหาสมุทร สุดฝ่ายพญานาค
สุ ดขอบจมปู้ เอ็น ดู คนในโลก แต่ อ้อพระสงสาร อ้อไหลในเตด อ้อเขตในธรรม อ้อจาจื่อถ้อย อ้อน้อ ย
อย่าลืมกา โอมนิกะกนตุ๊ อ้อจาทุกค่าเช้า โอมอะกิ มนิสวา โหมติ
๒. อ้อพูด เป็นอ้อที่ใครได้กินน้าผึ้งมนต์จากอ้อนี้ จะทาให้มีคารมคมคาย มีคาพูดถ้อยคา
เฉียบแหลม ไพเราะน่าฟัง เป็นที่จับใจผู้ฟัง มีเสน่ห์ด้านการพูด ด้านการขับซอ บางครูก็เรียกว่า อ้อเว้า
หรือพูด นั่นเอง มีคาถาประกอบการกินอ้อเว้าคือ ยันตุ ยันตุ ข้าเจ้าไหว้พระยอดแก้วเจดีย์ ตั้งเจ้าอิตพี
อยู่ในเมืองฟ้า เจิญเจ้าขี่ม้าแก้วและเกี้ยวคา เจ้าร่วงคิงดา เจ้าอ่อนเพียงดาแพง เจิญอ้ออารหันต๋า อยู่ถือ
เครื่องห้า ก้าซ้ายหลั่งลงมา ก้าขวาหลั่งลงมาเรียง กั้นใต้ปากเว้า ผญาเจ้าไหลออกมาสนสน ในเมืองคนบ่มีไผ
เปรียบได้ สอดไก๊แปลเป็นกาโดยผญาไว ไหลออกมาเหมือนน้าบ่อแก้ว แจ้ว ๆ ไหลออกมาเนืองนอง เหมือน
พญาฟอง ไหลออกมาลิราช เจิญ มาศฟ้าแผ่นพับธรณี ผญามีแต่เก๊า เจิญ สรรพปัญหา ข้าแก้แม่นได้แล้ ว
อย่าลืม โอมสวาโหมติด
๓. อ้ออานาจ เป็นอ้อที่ทาให้ผู้ที่ได้กินแล้วมีอานาจอยู่ในตัว มีผู้เกรงขาม เป็นที่เคารพของ
คนทั้งหมู่มวล มีคาถาประกอบว่า เยปุก กาลา มาติโกตกตัง จิต ตเสตุ โอมพระอาทิตย์มาอยู่บนหัวกูเนอ
พระจันทร์มาอยู่หน้าผากกูเนอ กูจะปาดาน้าก็ฮื้อถอน กูจะปาดาขอนก็ฮื้อขึ้น กูจะปาขึ้นหาเจ้าผู้ใหญ่ก็ฮื้อ
อว้ ายหน้ ามาหากู กู จ ะตบปี ก ขึ้ น เมื อ งผ้ า แข่ งผ้ าแข่งฝน กูจ ะตบปี ก ขึ้น เมื อ งบน เที่ ย งอ้ อ ลงมาเอย

๑๓

เสียงเลย นางแก้ว ผู้กวั๊กฝ้านอยู่ปลายผา ผู้แกว่งหลา (เผี่ยม) อยู่ปลายไม้ นางสาวแอดไท้ ผู้กวัดแกว่งวี
คาปัญญา ระติซะตัง ปัญญา โอภาโส จิตตะ จิตตัง โอมสวาโหมติด
๔. อ้อมหาเสน่ ห์ เป็ น อ้อที่ท าให้ ผู้ ที่ได้กิน มีเสน่ห์ เป็ นที่ต้องตาต้องใจของผู้ ที่พ บเห็ น
เมื่อแสดงการขับซอก็จะมีผู้ชื่นชมชื่นชอบทั้งน้าเสียง กิริยา อาการ ท่วงท่า ลีลา และมารยาทยิ่งนัก นับว่า
เป็ นเสน่ห์ ที่ช่างซอทุกคนปรารถนา หากใครมีแล้วจะประสบความส าเร็จในอาชีพ มีคาถาประกอบดังนี้
นะกาจิต โมกาใจ พุทธาก่ามั่น ยะสุอินทรีย์ ละขันตี อิ สวา สุ โอมนะ อ่อนใจ๋รัก โมจักมานอนกอด
พุทธสวมสอดยอดเสน่หา ทาเจ็ดน้าต๋า ยะเห็นหน้ากู ปาริเหวันติ
การจะเป็ น ช่างซอที่ดีจ ะต้องมีการเรียนรู้ด้ว ยความอดทนอุตสาหะมานะพยายามเป็นอย่างยิ่ง
โดยเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ต้องติดตามเพื่อฝึกฝนภาคสนามกับครูซอ หากไม่มี ใจรักและเข้าใจ
อาชีพช่างซอแล้ว จะทาให้ ท้อแท้ เพราะการเรียนรู้การขับซอเป็นการเรียนรู้แบบมุขปาฐะ มักสอนให้
จาเป็นคา ๆ บท ๆ เป็นสานวนไป ต้องอาศัยความจา พ่อครูคาผาย นุปิง กล่าวว่า ผู้ที่จะเป็นช่างซอได้
ต้องเป็นผู้ที่มีน้าเสียงดี ไพเราะ มีเสียงชง (เสียงใหญ่) คือมีพลังเสียง เสียงไม่ตก ไม่แหบแห้ง มีสุขภาพดี
เป็นผู้ที่มีความจาดี ต้องจาทั้งถ้อยคา สานวน คาคม สุภาษิต คาพังเพย และเนื้อเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการซอ เพราะต้องน าไปประกอบผูกเป็นถ้อยคาเนื้อร้องในการซอไม่ใช่จาเนื้อหาของการซอทั้งหมด
แล้ วน ามาขับ ซอ เหมือนกับ การร้องเพลง แต่ต้องขับซอโต้ตอบในลั กษณะด้นกลอนสด ดังนั้น ความจา
ต้ อ งเป็ น เลิ ศ จ าบทซอของคู่ ถ้ อ งที่ ขั บ ซอถามโต้ ต อบให้ ไ ด้ เป็ น อย่ า งดี จึ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ท างจารี ต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหาซอส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวเหนือเช่น ซอขึ้นบ้านใหม่ ซอทาบุญกฐิน ผ้าป่า ซอดาปอยบวชพระ ซอเกี่ยวกับ
บาป บุ ญ นรก สวรรค์ ซอเรื่ อ งชาดกต่ าง ๆ ซึ่ งล้ ว นแต่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จารี ต ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วัฒนธรรมและพุทธศาสนาทั้งสิ้น สามารถนาภาษาสมัยใหม่และเก่ามาประยุกต์ใช้รวมกันในการผูกคาและ
สานวนซอ ทาให้ลื่นไหล ถูกใจผู้ฟัง สนุกสนาน แสดงปฏิภาณไหวพริบได้อย่างดีเลิศ มีความรู้ ความชานาญ
ทางด้านฉันทลักษณ์ ร่ายกลอนและทางซอ เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งปฏิ ภ าณในการขั บ ซอซึ่ งเป็ น การขั บ ซอแบบฉั บ พลั น หรือ ด้ น กลอนสด ต่ อ ค าซอได้
แก้คาซอได้ ซอโต้ ตอบได้ ในลักษณะเพลงปฏิพากย์ เป็นผู้ ที่มนุษยสัมพันธ์ดี ช่างซอก็เหมือนกับศิล ปิน
นักร้องโดยทั่วไป จะต้องมีอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะเสนาะหู ทาให้ช่างซอสามารถดารง
อาชีพได้อย่างยั่งยืน เป็นที่นิยมชมชอบและเป็นผู้ที่มีความกตัญญูบูชาครู ด้วยความผูกพันในระหว่างที่มี
การเรียนการขับซอจากครูซอทาให้ ศิษย์ครูวอถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการแสดงความกตัญญูของช่างซอเป็น
ประจาทุกปีและอื่น ๆ แล้วแต่โอกาส ซึ่งช่างซอจะถือว่าศิษย์คนไหนไม่มีความกตัญญูรู้คุณ และศิษย์คนนั้น
จะไม่สามารถประกอบอาชีพเป็นช่างซอให้เจริญก้าวหน้าอีกต่อไป

๑๔

การแสดงซอ
ซอเป็ นการแสดงที่ เน้น ความบันเทิงเป็นหลั ก แต่เดิมซอเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่ชาวบ้านนิยม
ชมชอบเป็นอย่างมาก มีการแสดงตามงานต่าง ๆ นอกจากนี้ช่างซอยังทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเป็น
สัญลักษณ์ของงานอีกด้วย การขับซอส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างไปแสดงในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
๑. ซอในงานวั ด เช่ น งานประจ าปี งานขึ้ น พระธาตุ งานยกช่ อ ฟ้ า งานฉลองสมโภช
ศาสนสถาน งานยกยอดธาตุเจดีย์ งานกิ๋นสลาก งานฉลองพัดยศ งานผ้าป่า งานกฐิน เป็นต้น
๒. ซอในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานดาปอยบวชลูกแก้ว (บวชนาค) งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
๓. ซอที่จัดขึ้นในงานต่าง ๆ ที่เป็นโอกาสพิเศษเช่น งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม งานวัน
รดน้าดาหัว ซอในขบวนแห่ ซอในงานมหกรรมวัฒนธรรมระดับชาติ เป็นต้น
๔. ซอเพื่ อ ใช้ เป็ น สื่ อ เผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ ในฐานะที่ เป็ น สื่ อ พื้ น บ้ านเมื อ งเหนื อ เช่ น
ซอต่อต้านยาเสพติด รณรงค์โรคเอดส์ ต่อต้านการสูบบุห รี่ รณรงค์โรคใข้ฉี่หนู ซอเชิญชวนท่องเที่ยว
ซอวางแผนครอบครัว ซอเชิญชวนไปเลือกตั้ง เป็นต้น
๕. ซอโฆษณาขายสินค้า มีสินค้าบางชนิดที่ต้องการสื่อถึงชาวบ้าน ได้จ้างช่างซอซอบทสั้น ๆ
เพื่อโฆษณา ซึ่งซอในลักษณะนี้เห็นอยู่ไม่มากนัก
๖. ซอเพื่ อ ประกอบการบรรยายและซอเพื่ อ สาธิ ต เป็ น การซอในกรณี ที่ มี อ งค์ ก ร
สถาบันต่าง ๆ เชิญช่างซอไปบรรยายให้ความรู้และสาธิตประกอบการซอ
๗. ซอในพิธีกรรมเชิญผีปู่ผีย่า ผีมด ผีเม็ง มาเข้าทรง โดยช่างซอขับซอมีเนื้อหาเชิญเจ้า
มาสิงเข้าร่างทรง ปัจจุบันนี้ยังนิยมทากันทั่วไป
๘. ซอในพิธีกรรมของช่างซอเช่น ซอรับครูในพิธีแบ่งครูซอ เป็นต้น
๙. ซอในพิธีกรรมถวายในงานบูชาเสาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่ ตามตานานเมืองเหนือ
กล่าวว่า ในสมัยก่อนงานพิธีสักการบูชาเสาอินทขิลประจาปี จะมีช่างซอพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน
ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลต้องเดินทางมาในงานผลัดเปลี่ยนกันซอ เพื่อเป็นการพลี กรรมถวายบูชาเสาอินทขิล
ถ้าคนไหนไม่มา ถือว่าเป็นความผิดที่ ให้อภัยไม่ได้ และจะไม่ได้รับความร่วมมือในการประกอบอาชีพซอ
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

๑๕

เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
ศิลปินซอล้านนา
ช่างซอเป็ นศิลปินที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง มีค วามสามารถสืบทอดเพลงซอ ในฐานะที่เป็น
มรดกทางวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น ของชาติ ไว้ อ ย่ า งดี ยิ่ ง มี ศิ ล ปิ น ซอ พ่ อ ครู แม่ ค รู ที่ ได้ รั บ การยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติเป็น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ล้านนาและวงการซอ ดังนี้
๑. แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ เกิดวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๗ ที่บ้านต้นรุง หมู่ ๓ ตาบล
ป่าตุ้ม อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ เป็นกวีพื้นบ้านผู้รังสรรค์ สืบทอดภาษา
และวรรณกรรมล้านนาดังปรากฏในผลงานการแต่งบทซอ อันมีคุณค่าทางศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ และ
มีเนื้อหาที่มากด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งล้านนา โดยเฉพาะด้านการเผยแพร่คติธรรม
พุทธศาสนาผ่านบทซอ และมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย เข้าใจง่าย ทาให้เยาวชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปหันมาสนใจและรักศิลปะด้านนี้มากขึ้น มีลักษณะเด่นและความสามารถในการขับซอคือ เป็นช่างซอที่
มีปฏิภาณไหวพริบดี ใช้ถ้อยคาไพเราะ มีน้าเสียงไพเราะจับใจผู้ฟัง อีกทั้งยังสามารถแต่งบทขับซอได้เป็น
อย่างดี
ที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อได้ ๑๑๘ / ๓ บ้ านพระเจ้ านั่ งโก๋ น ต าบลดอนแก้ ว อ าเภอแม่ ริม จังหวั ด
เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๒๘๘๘๑๒๕
บทสัมภาษณ์แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
การเรี ย นขับ ซอในอดี ต จะเรี ย นตั ว ต่ อ ตัว ปากต่อ ปาก ต้ องอยู่กั บ แม่ค รูช่ ว ยแม่ ครูท างานบ้ าน
ตลอดจนงานตามที่แม่ครูมอบหมายให้ โดยแม่ครูจะให้บทซอมาท่องจนจาได้ขึ้นใจ และในอดีตจะไม่มี
สื่อการเรียนเช่นในปัจจุบัน จะใช้ความจาเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันมีสื่อการสอนที่ทันสมัย จึงทาให้การเรียน
การสอนง่ายกว่าในอดีต โดยช่างซอที่จะสามารถออกรับงานซอได้ ต้องเรียนและจาทานองให้ได้อย่างน้อย
๔ ทานองคือ ทานองตั้งเชียงใหม่ ทานองจะปุ ทานองละม้าย และทานองเงี้ยว โดยจะให้ผู้เรียนคิดหา
เทคนิคและวิธีการของตนเอง จึงทาให้ช่างซอแต่ละคนมีเอกลักษณ์ ซึ่งทานองตั้งเชียงใหม่จะเป็นทานอง
หลักและเป็นเอกในทุกทานองซอ ซึ่งทานองตั้งเชียงใหม่จะมีหลายทานองอยู่ในนั้น โดยจะขึ้นทานองตั้งด้วย
เสียงจัตวา สาหรับผู้ชาย และเสียงสามัญ สาหรับผู้หญิง
โดยช่ างซอที่ ดี จ ะต้ อ งประกอบด้ ว ย หน้ าตา เสี ย ง มารยาท และความอดทน มานะ วิ ริย ะ
อุตสาหะ ในการเรียนขับซอจะเป็นการเรียนเพื่อรู้ เพื่อเป็น และเพื่อเก่ง ดังนั้นผู้มาเรียนการขับซอจะต้อง
มี ค วามเก่ ง ความกล้ า และความสามารถ ซึ่ งความสามารถเป็ น เรื่ อ งเฉพาะตั ว ลอกเลี ย นแบบไม่ ได้
ปั จ จุ บั น การขับ ซอมี รูป แบบและวิธีการซอที่ แตกต่างจากอดีตคือ นาบทซอไปวอประกอบดนตรีส ากล
สมัยใหม่ ปรับทานองและจังหวะให้คึกคักมากขึ้น ทาให้การขับซอออกมาเหมือนกับการร้องเพลงทั่ว ๆ ไป
ซึ่งช่างซอจะเรียกซอลักษณะนี้ว่า “ซอสตริง” “ซอประยุกต์ ” และ “ซอสมัย” ซึ่งแม่ครูบัวซอนเกรงว่า
รูปแบบดั้งเดิมของซอและจ๊อยจะสูญหายไป จึงได้คิดค้นวิธีการซอให้ผู้ฟังคนรุ่นใหม่ได้รู้จักวิธีการฟังซอ
อย่างเข้าใจ ไม่รู้สึกว่าซอนั้นฟังยากหรือไม่ค่อยรู้เรื่องในเนื้อหาที่ซอ จึงเน้นคาซอที่มีเนื้อหาสาระให้ข้อคิด
๑๖

และเป็ น ภาษาไทย เพื่ อให้ คนรุ่ น ใหม่เข้าถึงการขับ ซอได้มากขึ้น เพราะซอเป็ นสมบัติที่มีค่ามาก แม่ครู
บัวซอนจึงได้จัดทาหลักสูตรทานองซอ และหลักสูตรการปฏิภาณโวหาร ซึ่งแม่ครูอยากให้หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษาสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรปฏิภาณโวหาร เพื่อให้ช่างซอที่ชอหากินได้แล้ว
แต่ยังไม่รู้หลักการ ได้รู้ถึงวิธีการแต่งเช่น สัมผัสใน สัมผัสนอก สัมผัสเทียม สัมผัสจริง ซึ่งแม่ครูบัวซอนเป็น
ศิลปินกวีพื้นบ้านล้านนาที่มีความคิดสร้างสรรค์ สืบทอดภาษาและวรรณกรรมล้านนา ดังจะเห็นได้จาก
บทซอ ที่มีเนื้อหามากด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม มีรูปแบบร้อยกรองพื้นบ้านที่งดงามด้วยถ้อ ยคา สานวน
ไพเราะกินใจและให้ข้อคิดคติธรรมแก่ผู้ฟัง
รางวัล เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เป็นรางวัลแห่ งความภาคภูมิใจที่มีคนเห็ นความส าคัญของ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

๑๗

๒. พ่อครูบุ ญ ศรี รัตนั ง เกิดวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ที่บ้านป่าเหมือด ตาบลป่าไผ่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ่อครูบุญศรี รัตนัง เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนงานด้าน
ศิลปวัฒ นธรรมล้านนา และมีความสามารถในการประพันธ์ค่ าวซอทุกทานอง การประพันธ์เพลง และ
การเล่นดนตรืพื้นเมืองล้านนาแล้ว พ่อครูบุญศรี ยังได้สร้างผลงานเพลงลูกทุ่งคาเมื องกว่า ๕๐ ชุด โดยแต่ง
เพลงคาเมืองทั้งร้องเองและให้คนอื่นร้อง กว่า ๑,๐๐๐ เพลง
พ่อครูบุญศรี รัตนัง ยังมีความสามารถในการทาเครื่องดนตรีอาทิ ซึง ขลุ่ย และสะล้อ ซึ่งการตั้ง
เครื่องดนตรีในวงดนตรีพื้นบ้านล้านนานิยมใช้ขลุ่ยเป็นหลัก หากขลุ่ยมีระดับเสียงสูง เสีย งของเครื่องดนตรี
ทั้งวงก็จะสูงตามไปด้วย ถ้าขลุ่ยมีระดับเสียงต่า เสียงของวงก็จะต่า พ่อครูบุญศรี จึงคิดทาขลุ่ยที่สามารถ
เปลี่ยนระดับเสียงให้สูงขึ้นหรือต่าลงให้พอดีกับเสียงผู้ขับร้อง โดยใช้ทอพีวีซี ทดลองทาขลุ่ยที่มีหลายท่อน
สามารถสวมต่อกันและถอดแยกจากกันได้ โดยมีส่วนที่มีความยาวต่าง ๆ กัน ไว้สับเปลี่ยน ทาให้ขลุ่ยยาว
ขึ้นและสั้นลงได้ตามต้องการ ขลุ่ยปรับระดับเสียงได้ของพ่อครูบุญศรี รัตนัง นับเป็นผลงานที่คิดค้นด้วย
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ชนิ ด หนึ่ ง นอกจากนี้ พ่ อ ครูบุ ญ ศรี ยั งได้ เปิ ด ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ชื่ อ
ศูนย์สืบฮอยล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น รัตนัง เสียงซึงสตูดิโอ สอนดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการแสดง
พื้นบ้านล้านนา ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ๘๓ หมู่ ๒ บ้านหนองเต่าคา ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๙- ๙๙๘๑๘๙๘
บทสัมภาษณ์พ่อครูบุญศรี รัตนัง
ในการเรียนขับซอในอดีตและปัจจุบันจะแตกต่างกัน ในอดีตเราต้องไปอยู่ที่บ้านพ่อครูแม่ครู โดย
ท่านจะให้ท่องบทซอ และจาทานองของซอในแต่ละทานองให้แม่นยา เรียนกันถึง ๕ ปี กว่าจะได้ออกซอ
ส่วนพ่อครูใช้เวลาเรียน ๒ ปี ด้วยพ่อครูบอกว่า “ต้องออกมารับงาน เพราะพระเอกของละครซอย้ายไปอยู่
วงอื่น ด้วยต้องช่วยบิดา” ประกอบกับอยากทางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว จึงทาให้พ่อครูบุญศรี ออกแสดง
ซอและละครซอ ส่วนการเรียนขับซอในปัจจุบัน จะเริ่มจากการให้จังหวะตามทานองการขับซอในแต่ละ
ทานอง เพื่อให้จาจังหวะได้ ด้วยการตบมือตามจังหวะ เมื่อสามารถจาจังหวะได้แล้ว ก็จะให้ท่องบทซอ และ
หัดซอตามจังหวะ ปัจจุบันจะง่ายกว่าในอดีต เพราะมีเทคโนโลยีช่วยในการฟังจังหวะด้วยมีเทป หรือ MP 3
ต่ า งจากอดี ต ที่ ต้ อ งใช้ ด นตรี ส ด ทั้ งนี้ ช่ า งซอที่ ดี ต้ อ งใฝ่ รู้ เพื่ อ จะได้ มี วั ต ถุ ดิ บ ในขั บ ซอหรื อ แต่ ง บทซอ
ส่วนตัวพ่อครูบุญศรี จะมีวัตถุดิบที่อยู่รอบ ๆ ตัว โดยดูจากละคร ฟังข่าว อ่านหนังสือ หรือแม้กระทั่ง
ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ประสบพบเจอในชีวิตประจาวัน และช่างซอที่จะออกแสดงได้ควรจะ
จาทานองการขับ ซอให้ ได้ ๖ – ๗ ทานอง แต่ส่ วนใหญ่ ช่างซอในปัจจุบันได้ซัก ๒ – ๓ ทานองก็จะออก
รับงานแล้ว
๑๘

ความนิยมในการฟังซอยังคงไม่เสื่อมคลาย ยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
และน่ าน แต่ทั้งนี้ ช่างซอจะต้องมีการปรับตัว ให้ ทันกับสถานการณ์ ปัจจุบั น เพื่ อดึงดูดให้ คนมาฟั งซอ
โดยเฉพาะเยาวชน โดยพ่อครูใช้วิธีการเอาดนตรี (สมัยใหม่) มาผนวกกับเนื้อร้องเก่า เพื่อให้มีความทันสมัย
และจังหวะนั้นจะเป็นที่คุ้นเคยของเยาวชน จึงทาให้เยาวชนมาฟังเพลงซอมากขึ้น
พ่อครูบุญศรี รัตนัง เป็นคนช่างสังเกต ใฝ่หาความรู้ ประกอบกับมีความสามารถในการแต่งเพลง
และบทซอเป็ น อย่ า งดี จึ ง ท าให้ เพลงที่ พ่ อ ครู แ ต่ ง มาเป็ น ที่ นิ ย มอาทิ บ่ า วเคิ้ น

โดยเฉพาะเพลง

“ดอกระมิงค์ ” ที่พ่อครูแต่งให้ ลู กสาว “อ้อม รัตนั ง” ร้อง ซึ่งเพลงดังกล่ าวเป็น ที่นิยม โดยดูได้จาก
www.youtube.com ที่มียอดผู้ชมกว่าเจ็ดแสนคนแล้ว และเป็นเพลงที่มีผู้นิยมนาเอาประกอบการฟ้อน
นอกจากนี้ พ่ อครู บุ ญ ศรี ได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การซอ และศิล ปะการแสดงพื้ นบ้ าน
ล้านนาให้กับผู้ที่สนใจ ด้วยการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์สืบฮอยล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น รัตนัง เสียงซึง
สตูดิโอ เก็บ ค่าเรี ยนหลั กสู ตรละ ๑๐๐ บาท ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ของพ่อครูบุ ญ ศรี จะเน้ นการสอนใน
ขั้นพื้นฐานเป็นสาคัญ ด้วยมองว่าหากพื้นฐานดี ก็จะสามารถนาไปต่อยอดได้ โดยมีลูกศิษย์กว่า ๕๐๐ คน
พ่อครูบุญศรี รัตนัง ดีใจมากที่ได้รางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา และภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่เห็นความสาคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้าน และอยากให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยช่ วย
สนับสนุนการดาเนินงาน โดยพ่อครูอยากจะจัดงาน “เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม” ด้วยการให้เยาวชนได้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของศิลปวัฒนธรรมมากกว่าที่จะให้มาแข่งขันกัน

๑๙

๓. พ่อครูก๋วนดา เชียงตา เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๔ ที่จังหวัดลาพูน เมื่ออายุ ๑๙
ปี ได้เริ่มเรียนซอพื้นเมืองกับแม่ครูจันทร์สม สายธารา โดยเรียนแบบท่องจาบทซอตามที่แม่ครูสอนและ
ขณะเดียวกันก็ติดตามแม่ครูไปแสดงในงานต่าง ๆ ใช้เวลาเรียนประมาณ ๓ ปี จึงสามารถขับซอได้และฝึก
เรียนปี่กับพ่อครูไฉน ชัยวุฒิ และสืบทอดการทาปี่จากพ่อครูติ๊บ บ้านช่างหล่อและพ่อครูพันธ์ บ้านสันทราย
พ่อครูก๋วนดามีความสามารถในการเล่นและทาเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือได้เกือบทุกชนิด
ที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ๘๑ / ๑ หมู่ ๑๐ บ้ า นพระเจ้ า นั่ งโก๋ น ต าบลดอนแก้ ว อ าเภอแม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๑๙๗๙๗๔๕
บทสัมภาษณ์พ่อครูก๋วนดา เชียงตา
ในการเรียนขับซอ อดีตจะใช้วิธีการสอนตัวต่อตัว ให้ฝึกท่องทานองและบทซอให้คล่อง จาให้แม่น
ซึ่งในอดี ต จะเน้ น ความจ าของผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เพราะไม่ มี เครื่อ งอ านวยความสะดวกเช่ น ในปั จจุ บั น
ซึ่งทานองที่จะใช้ในการซอมีประมาณ ๖ ทานอง ที่จะต้องจาให้แม่น เพราะในงานที่ไปซอจะใช้ทานองนี้
เป็นส่วนใหญ่คือ ทานองตั้งเชี ยงใหม่ ทานองจะปุ ทานองละม้าย ทานองเงี้ยว ทานองอื่อ และทานอง
พม่า แต่ในปัจจุบัน ด้วยจานวนลู กศิษย์ที่มาเรียนมีจานวนมาก ทาให้ ไม่อาจสอนตัวต่อตัวได้ จึงต้องคิด
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับจานวนคนและยุคสมัย จึงได้จัดทาโน้ตเพลง โดยใช้โน้ตสากล ทาให้เข้าถึงเด็กรุ่น
ใหม่ได้ง่าย เพราะเด็กรุ่นใหม่จะอ่านโน้ตเป็น จึงทาให้ง่ายต่อการเรียน นอกจากนี้ ยังนาเพลงที่เด็กคุ้นเคย
มาเขียนโน้ ต เพื่อให้ เด็กฝึ กหั ดเล่ น ดนตรีพื้นเมืองเช่น เพลงค่าน้านม เมื่อเด็กคุ้นเคยกับการเล่นดนตรี
พื้นเมืองแล้วก็จะให้หัดเล่นเพลงล่องแม่ปิง โดยในการสอนไม่ว่าจะเป็นการขับซอหรือดนตรีพื้นเมือง สิ่งแรก
ที่จะต้องคานึงถึงคือ ต้องให้รู้สึกสนุกก่อน เมื่อสนุกแล้ว จะสามารถทาหรือเรียนต่อไปได้ด้วยความสมัครใจ
พ่อครูก๋วนดา เชียงตา นอกจากจะเชี่ยวชาญในการขับซอและการเล่นดนตรีพื้นเมือง พ่อครูยัง
สามารถทาเครื่องดนตรีได้ โดยเฉพาะปึ่จุม ซึ่งพ่อครูมีความเชี่ยวชาญในการเป่าปี่จุมเป็นอย่างยิ่ง พ่อครูยัง
สามารถทาปี่จุมได้ ซึ่งปี่จุมประกอบด้วยปี่ จานวน ๔ เลาคือ ปี่ก้อย ปี่เล็ก ปี่กลาง และปี่แม่ ซึ่งพ่อครู
ได้รับการถ่ายทอดมาในลักษณะครูพักลักจา เพราะในอดีตการสอนจะเป็นการทาให้ดูม ากกว่าจะมาสอน
เป็ น เรื่ อ งเป็ น ราว ประกอบกั บ เป็ น ความลั บ ของครอบครั ว เพื่ อ ส่ งต่ อ อาชี พ การท าปี่ จุ ม ให้ กั บ คนใน
ครอบครัวมากกว่าคนนอกครอบครัว ซึ่งพ่อครูได้ผ่านการลองผิดลองถูกเป็นเวลากว่าสิบปี เพราะการทา
ปี่จุมมีขั้นตอนที่ซับซ้อน เช่นการหาไม้มาทาปี่จุม ต้องใช้ไม้ไผ่รวก (ฮวก) ต้องมีอายุเท่าไร มี -นาดเท่าไร
และมีวิธีการทาให้แห้งอย่างไรถึงจะทาให้ได้ปี่จุมที่เสียงดี ซึ่งไม้ไผ่ลาหนึ่งจะทาปี่จุมได้หนึ่งจุม สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่พ่อครูได้มากจากการปฏิบัติด้วยตนเอง และพ่อครูได้บันทึกสิ่งเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อั กษร เพื่อให้
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทาปี่จุมไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล

๒๐

พ่อครูก๋วนดา เชียงตา ภาคภูมิใจในรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เป็นอย่างยิ่ง รู้สึกดีใจ
ที่มีหน่วยงานเห็นความสาคัญของศิลปินพื้นบ้าน จึงทาให้มีกาลังใจในการสืบสานและสืบทอดองค์ ความรู้
ภูมิปั ญญาให้ กับ เยาวชนอย่างต่อเนื่ อง และอยากให้ห น่วยงานส่งเสริม สนับสนุนให้ เยาวชนได้สืบทอด
องค์ความรู้ของล้านนาและมีสถานที่ในการเรียนรู้และเวทีในการแสดงความสามารถ

๒๑

๔. แม่ ค รู ผ่ อ งศรี โสภา เกิ ด วั น ที่ ๑๔ พฤศจิก ายน พ.ศ.๒๔๙๓ ที่ อ าเภอพาน จั งหวั ด
เชียงราย แม่ครูผ่ องศรีเริ่มเรียนการขับซอกับพ่อครูคามูล บ้านสั นต้นผึ้ ง จากนั้นได้ไปเรียนกับแม่ครู
แสงเอ้ย อาเภอเวีย งป่ าเป้ า เมื่อสามารถซอได้แล้ ว จึงได้ออกแสดงในงานต่าง ๆ และได้ฝ ากตัวเป็ น
ลูกศิษย์ของพ่อครูบุญชุม เมืองน่าน เพื่อศึกษาการซอล่องน่ าน ต่อมาแม่ครูจันทร์สม สายธารา ได้แนะนา
ให้ ไปหาพ่ อครูอานวย กล าพัด เจ้ าของคณะอานวยโชว์ ซึ่งแม่ ครูผ่ องศรีอยู่กับคณะอานวยโชว์ได้สั ก
ระยะหนึง จึงได้ย้ายไปอยู่กับพ่อครูแก้ว (ช่างปี่) บ้านร้องขึ้เหล็ก อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ
เป็นสมาชิกวงละครซอคณะพวงพะยอม จากนั้นได้ย้ายไปอยู่กับวงละครซอคณะศรีสมเพชร ๑ และคณะ
ศรีสมเพชร ๒ จากนั้ นได้ย้ายไปอยู่กับคณะเก๋า – ต่วม หลักจากนั้น แม่ครูผ่องศรี โสภา และเพื่อน ๆ
ได้จัดตั้งวงละครซอคณะลูกแม่ระมิงค์ แต่ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร จึงได้ยุบวง และมาตั้งวงละครซอ
ของตนเองชื่อ วงละครซอคณะผ่องศรีเมืองพาน ซึ่งยังรับงานแสดงจนถึงทุกวันนี้
ที่อยู่ที่ติด ต่ อได้ ๑๔๔/๓๑ ถนนประชาสัมพันธ์ (หน้าที่ทาการชุมชนหั วฝาย) อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๑๗๘๙๖๐๙
บทสัมภาษณ์แม่ครูผ่องศรี โสภา
การเรียนขับซอในสมัยก่อนกับปัจจุบันจะมีความแตกต่างกัน ในสมัยก่อนไม่มีสื่อช่วยในการเรียนรู้
เช่นในปัจจุบัน สมัยก่อนต้องใช้ความจาเป็นสาคัญ ปัจจุบันการขับซอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นงานเกี่ยวกับศาสนาเช่น งานปอยหลวง โดยแม่ครูผ่องศรีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอ
ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึกษาที่ ส นใจที่ ม าเรีย นมาที่บ้ าน ลู ก ศิษ ย์ข องแม่ค รูจ ะมีอ ายุ ตั้งแต่ ๑๐ ขวบขึ้น ไป
ไม่ ได้ เรี ย นเป็ น จริ ง เป็ น จั ง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ม าเรี ย นไม่ ไ ด้ เพื่ อ ประกอบเป็ น อาชี พ แต่ เรี ย นเพื่ อ ให้ เป็ น
ความสามารถพิเศษ โดยผู้ที่จะเป็นช่างซอจะต้องประกอบด้วยเสียง หน้าตา บุคลิกภาพ และมีปฏิภาณ
ไหวพริบ ซึ่งหากเป็นละครซอจะต้องแสดงเก่งเข้าถึงบทบาท จึงจะทาให้เป็นที่นิยมชื่นชอบของผู้ชม
แม่ ค รู ผ่ อ งศรี มี ค วามภาคภู มิ ใ จในรางวั ล “เพชรราชภั ฏ – เพชรล้ า นนา” เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ที่ส ถาบั น การศึกษาเห็ น ความสาคัญของภูมิปัญ ญา อยากให้ ห น่วยงานทั้งภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
ให้การสนับสนุนเพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอได้คงอยู่ตลอดไป

๒๒

๕. แม่ครูปราณี พักผ่อน เกิดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๓ ที่อาเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แม่ครูปราณีได้ไปเรียนการขับซอกับแม่ครูวิลัย บ้านม่วงคา
ที่บ้านข่วงสิงห์ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพ่อครูสมบู รณ์ ไชยทัศน์ ที่บ้าน
หนองสลีก ตาบลปากบ่อง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน จากนั้นจึงเริ่มออกงานซอและร่วมรับงานแสดง
ซอกับพ่อครูบุญตัน ไชยทัศน์ (บุญตันหนองไคร้) ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับการติดต่อจากหัวหน้าคณะละคร
ซอ ศรีสมเพชร ๒ เชียงใหม่ โดยรับบทนางเอกของละครซอมาโดยตลอด ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการ
ละครซอเป็ น อย่ างมาก หลั งจากนายอุทั ย พั กผ่ อน หั วหน้าคณะเสี ยชีวิต แม่ค รูป ราณี จึงได้สื บ ทอด
การเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบัน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ๔๙๘ / ๒๖ หมู่บ้านสีวลี มีโชค – เชียงใหม่ ถนนวงแหวนรอบกลาง
แยกมีโชค – ศาลากลาง ตาบลสันผีเสื้อ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๑๑๗๒๖๗๓
บทสัมภาษณ์แม่ครูปราณี พักผ่อน
การเรี ย นการขั บ ซอในอดี ต และปั จ จุบั น ไม่แ ตกต่างกั น เพราะเด็ ก สมั ยนี้ เก่ งด้ านการอ่ านกว่ า
สมัยก่อน ซึ่งสมัยก่อนจะเน้ นความจ าเป็ นหลัก ทานองในการซอจะมีห ลากหลาย และที่ใช้ซอส่วนใหญ่
จะต้องได้อย่ างน้ อย ๔ ทานองคือ ตั้งเชียงใหม่ ละม้าย จะปุ และเงี้ยว ช่างซอควรจะมีคุณ สมบัติทั้ง
รูปลักษณ์และเสียงประกอบกัน ซึ่งช่วงนี้จะมีงานชุก ตั้งแต่เดือน ๔ เหนือ (มกราคม) ไปจนถึงก่อนจะเข้า
ฤดูฝน ซึ่งช่วงนี้งานตกเยอะกว่าปีก่อนเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ต้ องมีอาชีพเสริมจากอาชีพขับซอ
เพราะในช่วงฤดูฝนจะไม่ค่อยมีงาน ประกอบกับปัจจุบันแม่ครูปราณีอายุ มาก จึงทาให้ รับงานได้ไม่ มาก
เท่ากับอดีต และเด็ก ๆ สมัยนี้ จะเน้นการซอตามบทที่พ่อครูแม่ครูแต่งให้ ไม่สามารถแต่งเองได้ ซึ่งการแต่ง
บทซอต้องเรียน และปัจจุบันจะเป็นการซอแบบประยุกต์ ตามความต้องการของเจ้าภาพที่จ้างไปขับซอ
โดยแม่ครูปราณีจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการซอด้วยการบันทึกเสียงให้ลูกศิษย์นาไปฝึก ตลอดจน
แต่งบทขับซอให้ลูกศิษย์นาไปฝึกหัดและตามที่โรงเรียนหรือหน่วยงานขอมา
แม่ครูปราณี พักผ่อน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อรางวัลเพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา รู้สึกเป็น
เกียรติอันสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล ดีใจเป็นอย่างยิ่ง อยากให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนองค์ความรู้
เกี่ยวกับการขับซอให้กับเยาวชน เพื่อให้มีคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดองค์ความรู้การขับซอต่อไป

๒๓

๖. แม่ครูบั วชุม จัน ทร์ทิพย์ เกิดวันที่ ๑๓ สิงหาคมคม พ.ศ.๒๕๐๑ ที่อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยใจรักในศิลปะการแสดงซอมาตั้งแต่ยังเด็ก มารดาจึงนานางบัวชุมไปฝากกับพ่อครู
อานวย กลาพัด เพื่อให้ศึกษาค่าว ซอ และจ๊อย ถึงแม้พ่อครูอานวยจะไม่ได้เป็นช่างซอ แต่กว้างขวาง
ในแวดวงช่างซอ จึงแนะนาให้ไปเรียนการขับจ๊อยซอกับแม่คาหน้อย เหล่าแมว จากนั้นยังได้ไปเรียน
การจ๊อยซอกับแม่ครูบัวตอง แก้วฟั่น (บัวตอง เมืองพร้าว) และได้ร่วมแสดงกับทีมงานอานวยโชว์อีก
ด้วย แม่ครูบัวชุมอยู่กับคณะอานวยโชว์ได้ ๗ ปี จึงออกไปรับงานเอง และร่วมแสดงกับคณะต่าง ๆ
เช่น คณะศรี ส มเพชร ๑ คณะศรี ส มเพชร ๒ คณะกลิ่ นเอื้ องเสี ยงซึง คณะสายสั มพั นธ์ และคณะ
ลูกแม่ปิง ครั้งหนึ่งคณะลูกแม่ปิงโดยการนาของพ่อบุญมี ป่าแดด ศิลปินในในคณะได้แยกตัวไปตั้งคณะ
ของตนเอง ทาให้ให้คณะลูกแม่ปิงขาดนักแสดงจึงต้องปิดตัวลง แต่ด้วยแม่ครูบัวชุมมีความผูกพันกับคาว่า
ลูกแม่ปิง จึงได้ขออนุญาตพ่อบุญมี ป่าแดด ขอใช้คาว่า ลูกแม่ปิง เป็นชื่อคณะของตนเองในปี พ.ศ.๒๕๑๔
จากประสบการณ์ การเข้ าร่ ว มแสดงกั บ คณะต่ าง ๆ ท าให้ แ ม่ ค รู บั ว ชุ ม เก็ บ เกี่ ยวเทคนิ ค การแสดงมา
ผสมผสานและพัฒนาคณะลูกแม่ปิง จนคณะลูกแม่ปิงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่ใช่ว่าหนทางการแสดง
จะราบรื่นเสมอไป ยังมีอุปสรรคมากมายที่ แม่ครูบัวชุมได้พบประสบมา บางครั้งทาให้ท้อแท้จนถึงขั้นคิดจะ
ปิดวง แต่เมื่อย้อนไปถึงสมัยตอนที่แม่ขายหมู ๒ ตัว เพื่อนาเงินมาให้เรียนซอ ประกอบกับใจรักในการขับ
ขานเพลงซอและเป็นที่ภาคภูมิใจของแม่ตลอดมา จึงล้มเลิกความคิดที่จะยุบวง และได้สัญญากับตัวเองว่า
จะขอเป็นช่างซอสืบสานศิลปะแขนงนี้ตลอดไป และได้เปิดรับศิลปินช่างซอทั้งรุ่นเก่าที่ร้างลาวงการไปแล้ว
และคนรุ่นใหม่เข้ามาในวงการซอพื้นเมือง จึงทาให้วงคณะลูกแม่ปิงกลับพลิกฟื้นขึ้นมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่ง
มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของภาคเหนือ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่อยู่ที่ติ ด ต่ อได้ บ้ านเลขที่ ๑๑๓ / ๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๕๖๔๑๑๖
บทสัมภาษณ์แม่ครูบัวชุม จันทร์ทิพย์
แม่ครูบัวชุมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ทาให้สังคม
ได้ รั บ รู้ ถึงความส าคั ญ ของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ านและท าคุ ณ ประโยชน์ ต่ อสั งคม เพราะรางวัล นี้ จะเน้ น การท า
คุณประโยชน์ต่อสังคมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยลูกศิษย์ที่มาเรียนส่วนใหญ่มุ่งจะเป็น
ศิลปิน ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก ตลอดจนความมุ่งมั่น อย่างน้อยใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ถึงจะออกรับงาน
ได้ เพราะปัจจุบันมีสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยในการเรียนรู้มากกว่าอดีต ซึ่งแม่ครูบัวชุมจะเรียนตัวต่อตัว
กับแม่ครู โดยเริ่มจากการเรียนในเพลงอื่อ และเพลงพม่า เพราะเป็นทานองที่ง่าย หากเริ่มจากทานองที่ยาก
จะทาให้เด็ก ๆ กลัว ไม่กล้าเรียน ส่วนทานองตั้งเชียงใหม่เป็นทานองที่ยาก เหมาะกับเด็กที่ชอบการขับซอ
มาก ๆ และมีพื้นฐานแล้ว ซึ่งลูกศิษย์ของแม่ครูมีมากกว่า ๑๐ คน ที่สามารถออกงานได้แล้ว และแม่ครูได้
ไปสอนในหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นสั น ป่ า ตอง และได้ ส อนที่ บ้ า นซึ่ งเปิ ด เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารขั บ ซอ
โดยลูกศิษย์ของแม่ครูจะสามารถแต่งบทขับซอได้เอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของลูกศิษย์แม่ครูบัวชุม โดยแม่ครู
จะสอนและมอบบทซอให้ลูกศิษย์แต่ละคน แต่งโดยดูจากอัตลักษณ์ของแต่ละคน ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียน
บทซอที่เหมือนกัน แต่ละคนจะเรียนบทซอที่แตกต่างกันตามลักษณะรูปร่างของตนเอง ทั้งนี้แม่ครูบัวชุม
๒๔

อยากให้ปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่ต้น โดยสอนเด็กโดยเริ่มต้นจากชั้นประถมศึกษาที่สามารถอ่านหนังสือได้ เริ่ม
จากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และอยากฝากให้หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐให้การ
สนับสนุนองค์ความรู้การขับซอให้คงอยู่คู่แผ่นดินล้านนา โดยให้ เชิญศิลปินพื้นบ้านไปแสดงในงานประเพณี
ต่าง ๆ ของจังหวัด และนาเข้าสู่หลักสูตรในระบบการศึกษา

๒๕

๗. แม่ครูสุจิตรา คาขัติ เกิดวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ที่บ้านทุ่งแดง ตาบลโหล่งขอด
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ ๔ แม่ครูสุจิตราได้เรียนการขับซอ
พื้นเมืองกับแม่ครูบุญปั๋น บ้านปากทางสลวง จากนั้นได้เรียนกับแม่ครูจันทร์สม สายธารา และออกแสดง
ในงานต่ าง ๆ กั บ แม่ ค รู บุ ญ ปั๋ น ต่ อ มาได้ ร่ว มอยู่ กั บ คณะละครซอพวงพยอม โดยมี น ายทา พั ก ผ่ อ น
เป็ น หั ว หน้ า ต่ อมาได้ เข้ าร่ ว มเป็ น เครื อข่ ายในนามบริษั ท ศรี ส มเพชรธุ รกิจ โฆษณา เลยเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
คณะศรี ส มเพชร ๒ โดยแม่ครู สุ จิ ต รา รั บ บทเป็น ตั วตลกโดยใช้ ชื่อว่า อีต่ วม แสดงคู่ กับ พ่ อครู สุ ริน ทร์
หน่อคา ที่แสดงในนาม ไอ่เก๋า ทาให้ละครซอคณะศรีสมเพชร ๒ มีชื่อเสียงโด่งดังมากได้มีโอกาสไปแสดง
ตามในโรงหนั งต่ าง ๆ และออกอากาศทาง สถานี โทรทั ศ น์ ช่ อ ง ๑๑ ในสมั ย นั้ น ท าให้ เป็ น ที่ รู้จั ก และ
มีชื่อเสียงทั่วภาคเหนือ ต่อมาแม่ครูสุจินตรา ได้ร่วมกับพ่อครูสุรินทร์ หน่อคา จัดตั้งคณะ เก๋า- ต่วม
ที่ อ ยู่ที่ ติ ด ต่ อ ได้ บ้ านเลขที่ ๓๐๐ / ๖๐ หมู่ บ้ านแกรนด์ วิว อาเภอเมื อ ง จั งหวัด เชีย งใหม่
๕๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๘๕๔๑๗๒๙
บทสัมภาษณ์แม่ครูสุจิตรา คาขัติ
การเรียนขับซอในอดีตแม่ครูจะสอนด้วยการซอให้ฟังแล้วเราจะต้องจาคาซอให้ได้ ซึ่งการซอแต่ละ
ครั้งของแม่ครู จ ะไม่ซ้ากัน เลย และทุ กครั้งที่ แม่ ครูอ อกงานซอ ลู กศิษ ย์ จะต้ องไปนั่งฟังเพื่ อดูวิธีการซอ
โดยลักษณะนี้เป็นการสอนของคนโบราณที่จะไม่สอนตรง ๆ แต่จะสอนด้วยการปฏิบัติให้ดู ซึ่งต่างจาก
ปัจจุบันที่มีบทซอให้ท่องจา โดยจะเรียนทานองซอเพลงเงี้ยวก่อน จากนั้นจะเป็นตั้งเชียงใหม่ จะปุ และ
ละม้าย หากได้ทานองตั้งเชียงใหม่จะได้เรียนทานองอื่น ๆ ได้ง่าย เพราะทานองตั้งเชียงใหม่จะยากที่สุด
แม่ครูสุจิตรา คาขัติ รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่ได้รับรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ
อยากให้ช่างซอรุ่นหลังตั้งใจทางานและช่วยเหลืองานสังคม

๒๖

๘. แม่ครูลาจวน ศรีกัญชัย เกิดวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๐ ที่บ้านป่าไหน่ ตาบลป่าไหน่
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสนใจการขับซอมาตั้งแต่เด็ก คุณพ่อจึงนามาฝากเป็น
ลูกศิษย์กับแม่ครูคาปัน เงาใส บ้านทุ่งหลวง ตาบลทุ่งหลวง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นแม่ครู
ลาจวนอายุ ๑๓ ปี โดยอยู่ กิน ที่ บ้ านแม่ครู คาปั น ตลอด ได้ช่วยแม่ครูทางานบ้านทุกอย่าง ตั้งแต่ตั กน้ า
เลี้ ย งหมู ขณะที่ ทางานให้ แม่ ครูก็ท่ องตาราไปด้ว ย อยู่กับ แม่ครูได้ป ระมาณ ๒ – ๓ ปี พอเรียนรู้เรื่อ ง
ทานองได้เกือบทุกทานองแม่ครูก็ทดสอบด้วยการรับงานแสดง ในนาม “ลาจวนป่าไหน่ ” ปรากฏว่าคนดู
ได้ ฟั งและดู ลี ล าการขับ ซอต่ างก็ ติ ด ใจชอบในความสามารถ จึ งมีงานแสดงมากมาย ในปี พ.ศ.๒๕๑๖
พ่อครูบุญตัน วังปาน ซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้น ขาดคู่ถ้อง (การขับซอจะต้องมีสองคน
ชายและหญิง เพื่อจะได้ซอตอบโต้กัน) จึงขออนุญาตจากแม่ครู คาปัน ซึ่งแม่ครูเห็นว่าเป็นโอกาสที่ลูกศิษย์
จะได้แสดงกับ ศิลปิ นชื่อดัง จึงได้ฝ ากให้ ไปอยู่กับคุณพ่อศรีนวล เหมืองจี้ ออกแสดงซอกับพ่อครูบุญตัน
จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น ต่อมาแม่ครูลาจวนอยากจะแสดงละครซอ จึงลาออกจากคณะบุญตันมาอยู่
กับคณะลูกแม่ปิง ตอนนั้นมีคุ ณพ่อบุญมี ใจสงวน เป็นหัวหน้า มีโอกาสซอคู่กับพ่อครูดวงจันทร์ วิโรจน์
และได้ขับ ซอคู่กับ พ่อครูบุ ญ ศรี รั ตนั ง มาโดยตลอด ต่อมาได้ม าซอคู่กับ พ่ อครูเรวัฒ น์ พรมรักษ์ จนถึ ง
ปัจจุบัน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ๘ / ๑ ซอยอนุบาลฮัดสัน ซอย ๒ ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๑๗๙๘๔๒๕
บทสัมภาษณ์แม่ครูลาจวน ศรีกัญชัย (เสียชีวิต)
ในอดีตการเรียนขับซอ พ่อครู – แม่ครูจะให้บทซอมาท่องจนกว่าจะจาได้ และจะให้มาอีกหลังจาก
ที่จาบทซอที่ให้ก่อนหน้านี้ได้แล้ว การเรียนในอดีตจะยากกว่าปัจจุบันมาก เพราะปัจจุบันมีสื่อช่วยในการ
เรียนมากมายเช่น ซีดี เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งการที่จะเป็นช่างซอได้นั้นต้องมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง
ตลอดจนรูปสมบัติประกอบ เช่น มีหน้าตาดี บุคลิกภาพดี เสียงดี แต่ช่างซอรุ่นใหม่จะต่างจากช่างซอ
รุ่นเก่า ด้วยช่างซอปัจจุบันน้อยคนที่จะแต่งบทซอสาหรับขับซอเองได้ ส่วนใหญ่จะใช้บทซอที่พ่อครู – แม่ครู
แต่งให้ แต่สาหรับช่างซอรุ่นเก่าจะสามารถแต่งบทซอขับเองได้ ทั้ง นี้เนื่องมาจากประสบการณ์การได้เห็น
พ่ อ ครู – แม่ ค รู ซ อ และประสบการณ์ ที่ ต นเองได้ ป ระสบมา จึ ง ท าให้ ส ามารถใช้ ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ
เก็บเรื่องราวที่ได้เห็นได้ประสบพบเจอ ตลอดจนเรื่องราวในสังคม มาแต่งเป็นบทซอได้
แม่ครูลาจวน ศรีกัญชัย มีความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มอบรางวัล
“เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ให้กับศิลปินพื้นบ้าน โดยแม่ครูได้ตอบแทนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับเยาวชนและผู้สนใจในการขับซอ แม้จะไม่ ค่อยมีเวลาด้วยมีงานชุกตลอดปี แต่แม่ครูก็พยายามที่จะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การขับซอให้กับเยาวชน เพื่อให้เกิดการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการนาลูกศิษย์ ไปด้วย
ในการออกงานซอแต่ล ะครั้ ง เพื่ อให้ ลู ก ศิษ ย์ ได้เห็ น วิธีก ารซอ นอกเหนื อจากการให้ บ ทซอไปท่ องแล้ ว
ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการสอนแบบปฏิบัติให้เห็น
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๙. พ่อครูอิน ตา เลาคา เกิดวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ณ บ้านตีนธาตุ ตาบลป่ าไหน่
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี พ่อครูอินตาได้ไปสมัครเรียนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
(ซอ) กับ แม่ครูคาปั น เงาใส ซึ่งพ่อครูอินตามีพ รสวรรค์ในการประพันธ์บทซอ จึงได้ ช่วยแม่ ครูคาปั น
ประพันธ์บทซอต่าง ๆ พร้อมรวบรวมเพื่อนฝูงซึ่งเป็นลูกศิษย์แม่คูคาปันตั้งวงละครซอขึ้นชื่อว่า คณะพร้าว
ลานนา โดยแม่ครูคาปันได้มอบหมายให้พ่อครูอินตาเป็นผู้ควบคุมวงและควบคุมการแสดง แต่หลังจาก
แม่ครูคาปันเสียชีวิต ทาให้วงละครซอคณะพร้าวลานนาล้มเลิกไป
ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ พ่อครูอินตา เลาคา ได้เป็นแกนนาในการรวบรวมศิลปินพื้นบ้านล้านนาและ
จั ด ตั้ ง ชมรมสื บ สานต านานซอ ต่ อ มาได้ จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สมาคมสื บ สานต านานปี่ – ซอ
นอกจากนี้ พ่อครูอินตายังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ซอ – ปี่จุม เพื่อสอนการขับซอให้กับผู้สนใจทั่วไป
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บ้านเลขที่ ๘๑ / ๑ หมู่ ๑๐ ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๕๖๖๙๖๗
บทสัมภาษณ์พ่อครูอินตา เลาคา
ในการขับซอ ช่างซอแต่ละคนจะมีเทคนิคการขับซอเฉพาะตัว ซึ่งเทคนิคนี้จะต้องเรียนจากการหา
ประสบการณ์จากพ่อครูแม่ครูที่สอน และการไปดูตัวอย่างการซอของช่างซอคนอื่นๆ เพราะแต่ละคนจะมี
ความรู้ ความสามารถแตกต่างกันไป บางทีพ่อครู ก็ว่าสอนไปเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังมี ที่จะต้องศึกษาอีกมาก
เราจะต้องให้เด็ก ๆ ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ต้องดูเทคนิคตั้งแต่ พ่อครูแม่ครูแสดง และรุ่นหนุ่มแสดง
ซึ่งช่างซอจะต้องชอบฟัง ชอบดูการขับซอ หากจะเอาดีทางด้านนี้ โดยจะฟังซอได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าช่างซอ
นั้นจะซอดีหรือไม่ สนุกหรือไม่สนุกก็ต้องฟัง เพื่อเอามาปรับใช้กับตนเอง ซึ่งพ่อจะสอนลูกศิษย์ว่า ให้ฟังการ
ซอของทุกคน คนนี้ซอไม่สนุก ทาอย่างไรถึงไม่สนุก คาแบบไหนไม่สนุก เดินทานองหรือการละเล่นไม่สนุก
เราต้องดูไว้เป็นตัวอย่าง และไม่เลียนแบบ ทาอย่างนี้ไม่สนุก เราดูยังไม่สนุก ถ้าเราไปแสดงอย่างนั้น มันก็ไม่
สนุก ซึ่งปัจจุบันจะมีมีการแสดงแตกต่างจากอดีต ซึ่งพ่อครูจะสังเกตจากการแสดงของตนเองว่า เราแสดง
เรื่องนี้ ซอเรื่องนี้ ผู้ฟังชอบหรือไม่ บางบ้านอาจจะชอบไม่เหมือนกัน บางบ้านอาจจะชอบตลก บางบ้าน
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ชอบสาระ อย่ างเช่น ซอปอยเข้าสั งข์ บางบ้านอาจจะชอบฮ่าประวัติเจ้าภาพ บางบ้านก็ฮ่าให้ ส นุก ๆ
เราจะต้องดู เวลาเราซอ ตาเราจะต้องมองคนดูไปด้วยเช่น ถ้ าเขาไม่สนใจหรือไม่สนุก จะมีอากัปกิริยา
ที่แสดงให้เห็น เราก็ต้องเปลี่ยนบุคลิกหรือการแสดงเสียใหม่ให้ผู้ชมกลับมาฟังเรา ถ้าเราจับจุดได้ก็จะสนุก
ทั้งคนแสดงและคนฟัง โดยปัจจุบันจะมีการแสดงที่แตกต่างจากในอดีต เมื่อก่อนจะซออย่างเดียวทั้งวัน
ทั้งคืน ไม่มีการพูดเล่นหรือเล่นกับคนดู เวลาขึ้นบนเวที แม้แต่จะยกมือสวัสดีก็ยังไม่มี จับไมโครโฟนได้ก็จะ
ซออย่ างเดีย ว แต่ ในปั จ จุ บั น นี้ ท าแบบนั้ น ไม่ได้ จะเป็ น ช่ างซอที่ ไม่ช่ างอู้ ช่ างจาไม่ ได้ จะต้อ งมี เทคนิ ค
ในการพูดหรือเล่นกับคนดู เพื่อสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองที่สุดเช่ น เวลาเราเดินขึ้นผามซอ เห็นคนเฒ่า
เราก็จะพูดว่า “มาแต่เช้าแล้วหรือแม่ กินข้าวเมินไปหน่อย” อู้อย่างนี้นะจะเป็นกันเองกับเขา ถ้าเฮาบ่อู้
เตีย วตึก ๆ ขึ้น ไปผามซอ คนดูก็จ ะไม่เป็นกันเองกับเรา เราต้องสร้างความคุ้นเคยเสมือนเราเป็นคนใน
ครอบครัวกับผู้ฟัง เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ชม
การฟังซอในปัจจุบันกับอดีตมีความแตกต่างกัน ปัจจุบันค่อนข้างจะอ่อน แต่ก็มีบางท้องถิ่นที่ยัง
เป็นที่นิยม แต่ทางเชียงราย ลาปาง ยังเป็นที่นิยม ทางเชียงใหม่บ้านเราก็ค่อนข้างอ่อนความนิยมไปสักนิด
ซึ่งคนฟังซอจะมีเฉพาะกลุ่ม ดู ๆ แล้ว จะค่อนข้างมี อายุ ซึ่งพ่อครูกาลังปรับปรุงวิธีการขับซอ เมื่อก่อนนี้
การซอจะมีคาหยาบโลน ละอ่อนวัยรุ่นเขาไม่ชอบฟัง เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเป็นแบบสองแง่สองง่าม บ่หื้อ
มีหยาบ อันนี้ดึงเขาได้ และพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งคือ ปรับคาซอให้เข้ากับสมัยนิยม โดยนาคาที่เป็นที่นิยมใช้
กันในหมู่วัยรุ่น มาใช้ในการซอ แต่ทานองของซอยังคงเป็นเช่นในอดีต เปลี่ยนคาให้ทันสมัยเอาภาษาวัยรุ่น
เข้ามาใส่เช่น กิ๊บเก๋ แอ๊บแบ๊ว ซึ่งคนเฒ่าน่าซื่อ แต่วัยรุ่นจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับเรา โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้
ช่างซอจะต้องเก่งเพลงลูกทุ่งด้วย ถ้าไม่เก่งเพลงลูกทุ่งจะไม่ไหว ต้องมีผสมกัน เพราะตอนเย็นกลุ่มแม่บ้าน
บ่เอาล่ะ บ่ฟังซอแล้ว จะฟังเพลง จะเต้น เราก็ต้องมีให้ เขา ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีจะมีแต่การซออย่างเดียว
อย่างวันนี้เราจะซอ เราต้องไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ต้องเดินทางไกล เพราะช่างซอสมัยก่อนไม่มีรถส่วนตัว
เดี๋ยวนี้ไปปิ๊กไปปิ๊กได้ โดยในการแต่งบทซอ พ่อ ได้เอาเพลงมาดัดแปลง เป็นเพลงตลก ๆ เข้ามาร่วมกับ
การซอ โดยร้องโต้ตอบกับช่างซอหญิง เพื่อให้ผู้ชมได้สนุกสนาน โดยมีกลอง ฉิ่ง ฉาบ ประกอบการแสดง
ซึ่งช่างปี่ จะต้องร่วมแสดงด้วย โดยช่างซอจะต้องปรับทัศนคติให้ ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ ยนแปลงและผู้ช ม
พ่อครูคิดว่าการซอจะหายไปค่อนข้างจะยากอยู่ เพราะการซอยังเป็นที่นิยมของท้องถิ่นเช่น ในช่วงเดือน ๖ ,
๘ เป็ ง ๙ เป็ ง ซึ่งเป็ น วัน ส าคัญ ของชุม ชน แต่ ล ะชุม ชนก็จัด เหมือ นกัน ทาให้ แย่งช่ างซอกัน จะเห็ น ว่า
มีช่างซอเยอะ แต่ช่างซอที่มีคุณภาพ เป็นที่นิยมของผู้ฟังมีค่อนข้างน้อย เพราะช่างซอยุคใหม่จะเป็นช่างซอ
ประเภทอุกแก๊สคือยังไม่เก่งจริง ก็ออกแสดงแล้ว อย่างพ่อจะเรียนกับแม่ครู โดยอยู่กับแม่ครูเป็นเดือนเป็นปี
หลังจากกินข้าวแลงแล้ว ไม่มีงานแล้ว แม่ครูจะให้นั่งท่องบทซออย่างเดียว และหัดซอจนเก่ง สามารถซอได้
คนเดียวทั้งวัน จึงจะให้ออกแสดง แต่ช่างซอบ่ะเดี๋ยวนี้ได้บทสองบท ซอได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ออกแสดงแล้ว
เพราะตะก่อนช่างซอจะซอกันจริง ๆ ไม่มีการพูดหรือเพลงมาเสริม ซออย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้มีการพูดหรือ
ร้องเพลงร่วมกับการซอ ซึ่งช่างซอในปัจจุบันจะต้องได้หลากหลายทั้งการขับซอ การร้องเพลงลูกทุ่ง
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พ่อครูได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับซอให้กับลูกศิษย์มากมาย แต่ที่สามารถออกแสดงได้
จะมีไม่มาก เพราะบางคนตามเพื่อนมา นึกว่าเรียนการขับซอจะง่าย แต่ลูกศิษย์ของพ่อที่เก่ง ๆ ดัง ๆ
ก็มีมากประมาณ ๒๐ กว่าคน ที่ได้บันทึกเสียง ซึ่งพ่อจะถามผู้ที่มาเรียนว่าจะมาเรียนเพื่อเป็นการศึกษา
หรือใช้เป็นอาชีพ ซึ่งหากเป็นอาชีพจะสอนจากยากไปหาง่าย หากเพื่อการศึกษาจะสอนจากง่ายไปหา
ยาก เพราะท านองซอมี ๑๒ ท านอง แต่ ล ะท านองไม่ เหมื อ นกั น สอนให้ รู้จั ก ท านอง รู้ จั ก ค าสั ม ผั ส
โดยพ่อครูได้สอนตามที่ได้รับเชิญให้ไปสอนในโรงเรียนเช่น โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และที่บ้านซึ่งได้เปิด
เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ โดยไม่ เก็ บ ค่ าใช้ จ่ ายใด ๆ ทั้ ง สิ้ น ทั้ งนี้ พ่ อ ครู ได้ ส อนโดยไม่ จ ากั ด จ านวนผู้ เรี ย น
แม้หนึ่งคนก็สอน เพราะต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ นอกจากนี้ยังให้คาปรึกษากับลูกศิษย์
ที่จบไปแล้ว แต่บางครั้งติดขัดในบทซอหรือมาขอปรึกษาเกี่ยวกับการซอ โดยพ่อครูไม่ได้สอนแต่การสอน
เท่ านั้ น ยั งสอนเกี่ ย วกั บ ขั น ตั้ งการซอว่ า มี อ ะไรบ้ า ง และมี ค วามหมายอย่ างไร ซึ่ ง ช่ างซอที่ ดี จ ะต้ อ ง
มีไหวพริบปฏิภาณและสามารถแต่งบทซอได้
ละครซอกับการขับซอจะแตกต่างกัน โดยละครซอใช้คนเยอะเหมือนกับลิเก มีตัวละครเยอะทั้ง
ตัวเอก ตัวพระ ตัวนาง ซึ่งค่าจ้างในการแสดงของละครซอจะแพงกว่าการซอ ในการจ้างไปขับซอส่วนมาก
จะเป็นงานปอย สรงน้าพระธาตุ ทุกงานทั้งงานมงคลและอวมงคล ซอได้หมด ส่วนมากที่ไปบ่อย ๆ จะเป็น
งานมงคลเช่ น งานสรงน้ าพระธาตุ ปอยวัด ฯลฯ ส่ ว นงานศพก็จะมี ทางอาเภออมก๋ อยจะนิ ยม และ
ทางอ าเภอแม่ ส อด จะมี ง านปอยเข้ า สั ง ข์ จะเป็ น ประเพณี ข องเปิ้ น ไม่ เหมื อ นบ้ า นเฮา ถ้ า จะทาน
ปอยเข้ าสั ง ข์ เปิ้ น จะรอมี เงิน เปิ้ น ตานแต้ เลย จะตายกี่ ค นหรือกี่ ปี ก็ ได้ บางคนตายเป็ น สามสิ บ สี่ สิ บ ปี
โดยกลางวัน จะเป็ น การซอธรรมดา แต่ เมื่ อ คื น หลั งจากกิ น ข้าวแลงแล้ ว ช่ างซอจะต้ อ งซอเชิ ญ ผี ต าม
อย่างเดียว ลูกหลานเขามีกี่คน และมีการเข้าทรงคนที่ตาย ถามว่าไปอยู่ไหน เป็นอย่างไร ซึ่งหากผีเข้าทรง
แล้วก็จะเลิกซอ ถ้าไม่ลงทรง ตี ๑ ตี ๒ ก็ซอไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเข้าทรง บางที่คิดคาซอไม่ทัน บางทีซอ
แป๊บเดียวก็มาแล้ว
รางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา เป็นความภาคภูมิใจ เพราะไม่มีเงินเดือน แต่เป็นสิ่งที่สังคม
ยอมรับว่าเราได้ช่วยเหลือสังคม และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนอันเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ที่มีให้
คงอยู่กับสังคม โดยไม่สูญหายไปกับกาลเวลา ซึ่งรางวัลนี้ส่งผลต่อการจ้างงาน เสมือนกับเป็นการรับรอง
จากสังคม ทาให้ผู้จ้างงานเชื่อมั่นในคุณภาพของช่างซอ
อยากให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคม “ปี่ – ซอ
ล้านนา” และการได้รับรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับช่างซอ ได้มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานและสืบทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการซอให้คงอยู่กับสังคม
ล้านนาตลอดไป

๓๐

๓๑

๑๐. แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้น เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ ที่บ้านห้วยงู ตาบลแม่ปั๋ง
อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากการที่พ่ออุ้ยฟู แสนพันธ์ ได้แต่บทซอเรื่องไก่น้อยดาววี ทานอง
เพลงอื่อ ให้แม่ครูบัวตอง ซึ่งขณะนั้นอายุ ๘ ปี ไปร่วมแสดงในงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น จากนั้นพ่ออุ้ยฟู ได้พาไปฝากเรียนการขับซอกับแม่ครูคาปัน เงาใส เรียนได้ ๓ ปี
พ่ออุ้ยฟู ได้พาไปฝากตัวกับพ่อสวน อิ่นคา ซึ่งเป็นช่างปี่ อยู่ได้ ๒ ปี จึงได้ย้ายไปอยู่กับพ่อมี ใจสว่าง ช่างปี่
และรับแสดงซอเรื่อยมา จากนั้นได้ตั้งคณะซอเป็นของตนเองในชื่อ คณะบัวตองเมืองพร้าว
ที่อยู่ที่ติ ด ต่ อได้ บ้ านเลขที่ ๑๔ / ๑ หมู่ ที่ ๗ ตาบลป่าแดด อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๙๑๘๓๔๗๓
บทสัมภาษณ์แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้น
ในอดี ต การเรี ย นขั บ ซอนั้ น แม่ ค รู จ ะให้ บ ทซอมาท่ อ งจนกว่ าจะจ าได้ จากนั้ น จะให้ ซ อให้ ฟั ง
โดยแม่ครูจะเคาะจังหวะให้ หลังจากซอได้ตรงตามจังหวะที่แม่ครูเคาะแล้ว แม่ครูจะให้ซอเข้ากับปี่ ซึ่งเป็น
ปี่สด แต่ปัจจุบันจะมีสื่อการสอนที่ทันสมัย จึงทาให้การเรียนในปัจจุบันง่ายกว่าในอดีต จึงทาให้การเรียนซอ
ในปัจจุบันใช้ระยะเวลาในการเรียนน้อยกว่าอดีต บางคนเรียนได้ ๑ – ๒ เดือนก็สามารถรับงานซอได้แล้ว
ซึ่งในอดี ต กว่ าแม่ ค รู จ ะได้ ออกงานใช้ เวลากว่า ๓ ปี และในอดี ต การเรีย นซอจะต้อ งไปอยู่ บ้ านแม่ ค รู
ช่วยแม่ครูทางานในช่วงเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนก็จะเรียนการซอ
แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้น มีความภาคภูมิใจในรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เป็นอย่างยิ่ง
และดีใจที่ห น่วยงานให้ความสาคัญกับศิลปินพื้นบ้าน และจากการที่แม่ครูได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ –
เพชรล้านนา ทาให้มีผู้สนใจในการขับซอเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของแม่ครูมากขึ้น ซึ่งแม่ครูจะเน้นการสอนที่ให้
ลู ก ศิ ษ ย์ ส ามารถขั บ ซอได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและถู ก จั ง หวะ ท านองตามประเพณี ตลอดจนการแต่ ง กาย
ในการแสดงที่ถูกกาลเทศะ แต่ละงานที่ไปแสดง โดยสอนทั้งวาจาและการปฏิบัติให้เห็น

๓๒

๑๑. พ่อครูอรรณพ ปริญญาศิลป์ เกิดวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕ ที่บ้านท่ามะเกี๋ยง ตาบล
สันทราย อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันในนาม พ่อครูมานพ เมืองพร้าว โดยเริ่มเรียน
การขับ ซอในปี พ.ศ.๒๕๐๙ และเริ่มรับงานซอ ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบัน พ่อครูมานพมีผลงาน
เผยแพร่ออกสู่สังคมมากมาย อาทิ ซอเรื่องศีลธรรม ซอเรื่องสุมาครัวตาน
ที่อยู่ที่ติ ดต่อได้ บ้านเลขที่ ๕๓ / ๑ หมู่ที่ ๒ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๑๘๐
โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๑๙๔๘๒๓๔
บทสัมภาษณ์พ่อครูอรรณพ ปริญญาศิลป์ (มานพ เมืองพร้าว)
ในอดีตการเรียนขับซอ แม่ครู – พ่อครูจะบอกบทซอให้ลูกศิษย์จดและท่องตามที่ให้จนจาได้ พร้อม
กาหนดเวลาในการมาท่องให้แม่ครูฟัง โดยแม่ครูจะเคาะให้จังหวะ หากท่องไม่ได้ แม่ครูจะให้กลับไปท่อง
จนกว่าจะจ าแล้ วมาท่องให้ แม่ครูฟังอีกครั้ง หากจาได้แล้ว แม่ครูก็จะให้ บทใหม่ ไปท่อง ทาเช่นนี้ไป
เรื่อย ๆ จนเมื่อถึงเวลาที่แม่ครู เห็นว่าจะสามารถออกรับงานได้แล้ว ก็จะให้ออกรับงาน ทั้งนี้ เมื่อแม่ครู
ออกงานขับ ซอก็ จ ะพาลู กศิ ษ ย์ ไปด้ ว ย เพื่ อ ให้ ลู กศิ ษ ย์ดู วิธีการซอ การแสดงต่ าง ๆ เพื่ อเป็ น การสร้าง
ประสบการณ์ ซึ่ ง ในบางครั้ ง อาจจะให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ขึ้ น ซอด้ ว ย เห็ น ได้ ว่ า การเรี ย นขั บ ซอในอดี ต จะเน้ น
การท่องจาเป็นสาคัญ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีสื่อการเรียนที่ทันสมัย จึงทาให้การเรียนขับซอในปัจจุบันง่าย
กว่าในอดีต ซึ่งพ่อครูมานพจะเน้ น เรื่องพื้ นฐานเป็นหลัก โดยจะสอนให้ ลูกศิษย์รู้จักทานองและการจับ
จังหวะให้ถูกต้อง ซึ่งพ่อครูได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การขับซอให้กับลูกศิษย์อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งลูกศิษย์
ออกเป็น ๒ กลุ่มคือ เรียนเพื่อเป็นความสามารถพิเศษ และเรียนเพื่อเป็นอาชีพ โดยพ่อครูจะใช้วิธีการ
เดียวกับที่พ่อครูได้เรียนมาด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกศิษย์ ซึ่งเป็นการสอนด้วยการปฏิบัติ
พ่ อ ครู มี ค วามยิ น ดี แ ละรู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ กั บ ตนเองและครอบครั ว เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ได้ รั บ รางวั ล
“เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และเห็นว่าจะต้องทาตัวให้มีคุณค่าสมกับรางวัลที่ได้รับด้วยการสร้างสรรค์
ผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเยาวชน ได้เกิดการอนุรักษ์สืบสานการขับซอให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป
พร้อมกันนี้ อยากให้สถาบันการศึกษาในแต่ละระดับชั้นได้ช่วยกันดูแล สืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมและส่งต่อซึ่งกันและกัน

๓๓

๑๒. พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรม เกิดวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕ ที่อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ พ่อครูเฉลิมเวศน์ เป็น ที่รู้จักกันในวงการซอพื้นเมืองว่า สี หมื่น เมืองยอง เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการขับขานจ๊อย ซอ การประพันธ์บทซอทานองต่าง ๆ การประพันธ์เพลง และ
โคลง ฉัน ท์ กาพย์ กลอน โดยมีผ ลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนมากมายอาทิ ซอยาเสพติด ซอเถร
ประวัติพระสุนทรปริยัติวิกรม ซอเถรประวัติพระธรรมสิทธาจารย์
ที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ บ้ า นเลขที่ ๔๘ / ๒ ถนนทิ พ ย์ เ นตร ต าบลหายยา อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๕๐๖๙๐๖
บทสัมภาษณ์พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรม
พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรม เริ่มเรียนการขับซอด้วยตนเองเมื่อครั้งยังเป็นสามเณร ด้วยการอัดเสียง
การซอจากวิทยุ แล้วนาไปหัดท่องและหัดซอเข้าจังหวะ ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ พ่อครูเฉลิมเวศน์ได้ไปเรียนการ
ขับ ซอตามระบบของครู ซอ ท าให้ รู้ จักใช้เสี ยงได้ถูกตามท านอง ทั้งนี้พ่อครูแม่ครูจะมอบบทเครือซอให้
ซึ่งพ่อครูแม่ครูแต่ละคนจะมีบทเครือซอที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พ่อครูเฉลิมเวศน์ ยังใช้วิธีครูพักลักจา
ด้วยการไปดูการแสดงขับซอของพ่อครูแม่ครู ซึ่งแต่ละท่านจะมีลีลาที่แตกต่างกัน จึงทาให้พ่อครูเฉลิมเวศน์
มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ด้วยการนาสิ่งที่ดีของพ่อครูแม่ครูแต่ละท่านมาผสมผสานกัน ประกอบกับ
ประสบการณ์ในการขับซอของพ่อครูเอง ซึ่งพ่อครูเฉลิมเวศน์ยังคงใช้วิธีการที่พ่อครูได้เรียนนามาเผยแพร่
ให้ กับ ลู ก ศิ ษ ย์ เห็ น ได้ ว่าการเรี ย นขับ ซอจะเน้ น การท่ องจาเป็ น หลั ก แม้ ในปั จจุ บั น เพี ย งแต่ ปั จ จุบั น
มีสื่อการเรียนที่ทันสมัย ปัจจุบันช่างซอจะต้องมีการปรับตัวให้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การขับซอ
ยังคงอยู่กับสังคม ซึ่งช่างซอจะต้องมีความสามารถรอบด้าน
พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรม รู้สึกภาคภูมิใจในรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” เป็นอย่างยิ่ง
เพราะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สถาบั น การศึ ก ษาเห็ น ความส าคั ญ ของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น และรางวั ล นี้ เ ป็ น
การการันตีความสามารถของผู้ที่ได้รับรางวัล แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีการสร้างสรรค์ผลงานและ
ถ่ายทอดองค์ ค วามรู้ ให้ กั บ เยาวชน เพื่ อเป็ น การสื บ สานองค์ ค วามรู้ก ารขั บ ซอ ทั้ งนี้ พ่ อ ครู เฉลิ ม เวศน์
มีโครงการจะจัดทาศูนย์การเรียนรู้ “ฮอมผญา” โดยสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาของล้านนาให้กับเยาวชนและ
เป็นสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

๓๔
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สนั่น ธรรมธิ. นาฏดุริยการล้านนา. เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์. ๒๕๕๐.
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ดนตรีพื้นบ้านและศิลปะการแสดงของไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ๒๕๒๘.
. สาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า น ขั บ ซอ
เอกสารประกอบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ๒๕๕๐.
วนิดา ริกาการณ์. การดารงอยู่ของการละเล่นพื้นบ้านซอล้านนา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษานอกระบบ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๔๕.
การสัมภาษณ์และให้ข้อมูล
แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
พ่อครูบุญศรี รัตนัง เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
พ่อครูก๋วนดา เชียงตา เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
แม่ครูผ่องศรี โสภา เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
แม่ครูปราณี พักผ่อน เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
แม่ครูบัวชุม จันทร์ทิพย์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
แม่ครูสุจิตรา คาขัติ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
แม่ครูลาจวน ศรีกัญชัย เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๕๐
พ่อครูอินตา เลาคา เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ – ๕๐
แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
พ่อครูอรรณพ ปริญญาศิลป์ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
พ่อครูเฉลิมเวศน์ อูปธรรม เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

๓๕

บทขับซอ
ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองพร้าว)
ศิลปินแห่งชาติ

๓๖

ประวัติศาสตร์ / ตานาน
บทซอเรื่อง ประวัตินพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่
ทานองเพลงอื่อ ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑. อันมรดกล้านนา
ขอฝากไว้กับลูกเต้า (ลูกหลาน)
และขอผู้หลักผู้ใหญ่
เผื่อแม่บัวซอน ถนอมบุญ

สืบกันมาเช่นแก่เช่นเฒ่า (ตั้งแต่บรรพบุรุษ)
ที่เขาเกิดมา.....เมื่อลูน (ภายหลัง)
ท่านได้สนับสนุน
ข้าได้ล้มหายตายจาก

๒. ขอเหลือไว้แค่ชื่อเสียง
ไว้เป็นต้นเหง้าเค้าราก
ข้าพเจ้าจะขอฝากไว้
ลูกหลานจะได้ศึกษา

กับทั้งน้้าเรียงเสียงปาก
เป็นมรดก....ล้านนา
คู่กับเชียงใหม่รัฐา
ประวัติของเมืองเชียงใหม่

๓. ฉลองครบเจ็ดร้อยปี
พี่น้องชาวเมืองเชียงใหม่
พอศอหนึ่งแปดสามเก้า
ร่วมใจกันสร้างมณฑล

เป็นประเพณียิ่งใหญ่
ถือเป็นวาระมงคล
ได้มีพ่อเจ้าสามตน (องค์)
ตั้งแต่มงคลปฐมฤกษ์

๔. เพราะท่านมีมะโนธรรม
ข้าพเจ้าจะขอบันทึก
ให้พอประมาณขอบเขต
ต้นตระกูลพ่อขุนมังราย

ความพยายามนั้นบ่มีที่ทึก (ไม่มีที่สิ้นสุด)
เรื่องความเป็นมา...เป็นไป
ต้นเหตุนั้นมาจากไหน
เป็นผู้สร้างเวียงเชียงใหม่

๕. ท่านเป็นลูกพญาลาวเม็ง
ตามท่านได้บันทึกไว้
สมัยเจ้าเมืองเรืองรุ่ง
ครองเมืองเงินยางประมาณ

และพระนางเทพค้าข่าย
อยู่ในพงศาวดาร
ครองเมืองเชียงรุ้งรัฎฐาน
พอศอหนึ่งแปดศูนย์สี่

๖. แทนพระราชบิดา
ผญาเจ้าเมืองท่านนี้
รวบรวมหัวเมืองต่างๆ
พระองค์มีความเข้มแข็ง

ความเป็นมาท้าตามหน้าที่
ขยายอ้านาจ.....อย่างแรง
ไปทั่วทุกหัวระแหง
วางแผงรวมเมืองน้อยใหญ่
๓๗

๗. รวบรวมเป็นแคว้นโยนก
ขยายอ้านาจลงมาทางใต้
พอศอนึ่งแปดศูนย์ห้า
ค้าสั่งพญาเม็งราย

เป็นมรดกสมความอยากได้
มาสร้างเป็นเมือง....เชียงราย
เจ้าฟ้ามีความมั่นใจ
สั่งให้ไพร่พลข้าทาส

๘. เมื่อพอศอนึ่งแปดนึ่งหก
ท่านเป็นเจ้าเมืองเปรื่องปราชญ์
นั่งแพมาตามน้้ากก
มาจนถึงเขตเมืองฝาง

หลายเมืองได้ตกอยู่ใต้อ้านาจ
ไปเสียคู่ที่...คู่ทาง (ไปทุก ๆ เรื่อง)
จากตะวันตกจนถึงรุ่งสาง
พระองค์ทรงพลางสังเกต

๙. เป็นที่น่าอยู่น่ากิน
ได้เห็นภูมิประเทศ
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้า
มังรายพ่อจ้าแผ่นดิน

เพราะเป็นแดนดินเกษตร
ทรัพยากร....แผ่นดิน
มาถึงที่ท้ามาหากิน
จึงได้ตัดสินใจอยู่

๑๐. เสนาอ้ามาตย์ทั้งหลาย
พระองค์มีความรอบรู้
ในด้านตีคลีพิชิต
มิให้เสียเช่นเชิงชาย

ต่างก็มีใจชื่นสู้
เหตุการณ์ทางหน้า....ต่อไป
พระองค์ทรงคิดในใจ
พญามังรายมหาราช

๑๑. เมื่อท่านมีจุดประสงค์
กองทัพเร่งรุกอุกอาจ
สั่งให้รี้พลโยธา
ถึงแม้หนทางจะไกล

มั่นคงในความสามารถ
เอาเมืองหริ...ภุญไชย
ตั้งขบวนมาเป็นสาย
พระองค์ว่าใกล้แค่คืบ

๑๒. ล้าพูนเมืองขุมทรัพย์
ให้ได้รู้แนวแถวถืบ (ละแวกนั้น)
เพราะเป็นค้าสั่งเจ้าฟ้า
ขึน้ ถึงดอยหินดินเพียง(ดินราบ)

ทหารสายลับไปสืบ
ตกเหนือออกใต้ใกล้เคียง
ใครบ่กล้าออกปากเสียง
ได้ยินแต่เสียงสัตว์ป่า

๓๘

๑๓. บ้างก็บ่นว่าทุกข์ล้าทุกข์เหลือ
ได้ยินเสียงบ่างโอล่า
เทวจนแข้งสั่นถาบถาบ
พากันขึ้นบกตกดิน

เห็นรอยเสือเทว(เดิน)ไปก่อนหน้า
พอจะเป็นบ้า...เป็นวิน
กลัวเสือมาคาบไปกิน
มีทึง (ทั้ง)ลูกน้อยห้อยหิ่ง

๑๔. พ่องไส้หดอยู่รูคอ
ปด(ยกลง)ครัวหาบบ่าขว้างทิ้ง
ยามตะวันใกล้ตกดิน
พากันยั้ง (หยุด) ตามเถิ้มดอย (ตีนดอย)

ปู่มูลสอลอเป็นคนขี้หมิ้ง (ขี้โมโห)
ถีบบ่าหิน (ลูกหิน) กลิ้ง....ลงดอย
ได้ยินเสียงนกข้องขอย
แปง(ท้า)ตาเหม่อลอยจับเจ่า

๑๕. เมื่อพ้นจากดอยหัวโท
พ้นแล้วพออิดใบ้อิดเง่า (เหนื่อยมาก)
บึด (เดี๋ยว) ก็ขึ้นบกตกน้้า
เมื่อใดหนอมันจะถึง

พากันไชโยโห่ซ้าว (ตะโกนเสียงดัง)
พอเป็นสะลึ่ง...สะตึง (หยุดนิ่ง)
พอเป็นแข้งสึงขาสึง (ขาก้าวไม่ออก)
บางคนเขาก็เหนื่อยอ่อน

๑๖. พ่องก็ขอเจ้าพ่อพญา
สงสารเขาหมู่หละอ่อน (เด็ก)
ไปถึงปากทางปิงโค้ง
พ่องต้าน้้าพริกตาแดง

พอขอเวลาพักผ่อน
เขาจะหมดเรี่ยว....หมดแรง
จะพักนึ่งเข้าหุงแกง
พ่องเอาบ่าแตง (แตงกวา) มาปอก

๑๗. อันหมู่เขาเป็นผู้ชาย
พ่องก็ได้เห็น(อีเห็น)ได้รอก(กระรอก)
ลางคนก็ได้ไก่ป่า
ลางพ่องได้แผวชิ้นฟาน

เอาปืนสะพายคนบอก (กระบอก)
ได้แผวงูเห่าเต่าคลาน
เอามาลาบส้าสู่กัน (ทานด้วยกัน)
เอาท้า ชิ้นส้าชิ้นจุ่ม

๑๘. คนใดได้กินลาบฟาน
ได้ยินคาอู้ (ค้าพูด) อุ้ยจุ้ม
บ่อใช่บัวซอนข้าเจ้า
สมัยเมื่อเราพามาน (ท้อง)

เหมือนได้นอนโทยแม่มานหนุ่ม (คนท้องสาว)
ตะก่อน (เมื่อก่อน) เพิ่น (เขา)เล่า...นิทาน
แกล้งเอามาเล่าประจาน
ผัวบ่นอนใกล้สักเทื่อ

๓๙

๑๙. เขียนไปก็ทึงม่วน (สนุก) ไป
เมื่อใดก็บ่อถึงสักเทื่อ
นั่งเขียนจนมือเป็นง่วย
หมายจะนั่งฮ้าวมูลี (สูบบุหรี่)

หมอนขี้ไคลจนพอเป็นเหื่อ(เหงื่อ)
ใคร่นอน (อยากหลับ) เป็นเทื่อ....เป็นที
คนช่วยก็ซ้าบ่มี
ซ้้ากลัวมะเร็งกินปอด

๒๐. ถ้าว่ามีเสียงเอ้าอึ๊ด (เสียงอึกทึก)
มันช่างคึดอะหยังบ่าฮอด (คิดไม่ออก)
ไว้เวลาหมู่เขาพักจอด
เขาก็อีดออด (อึดอาด) หลายคน
พ่องนอนหลับอย่างกับ (เหมือน) งัว (วัว) ต่าง ลางพ่องก็กั้ง (ละเมอ) ลางพ่องก็ขน (กรน)
พ่องก็นอนผายลมโกร๋น
ออกทึงทางบนทางลุ่ม (ล่าง)
๒๑. ลางพ่องเป็นบ่สบาย
เมื่อถึงเมื่อแจ้งสลู้ม (เช้าตรู่)
ท่านได้เสด็จประพาส
ชมตามป่าเขาเนาไพร

พวกผู้ชายช่วยกันหอบอุ้ม
เห็นพ่อพญา....มังราย
กับหมู่ข้าราชทังหลาย
เป็นที่พอพระทัยตลอด

๒๒. ขึ้นไปกอย (มอง) บนดอยจอมหด
อากาศก็ดีสุดยอด
เห็นแต่ภูเขารอบข้าง
เลยสั่งให้หมู่เสนา

พระองค์ใจจดใจจอด
พระองค์ทรงทอดกายา
กว้างสุดเช่นหูเช่นตา (สุดสายตา)
สร้างเป็นพลับพลาหอค่าย

๒๓. เป็นที่สะสมเสบียง
ปลูกแผวต้นหมากรากไม้
เมืองพร้าวหรือว่าเมืองป่าว
สมัยพญามังราย

ช่วยกันล้าเลียงไว้ไช้
สร้างแผวหอห้อง...เรือนชัย
ชื่อเค้าแท้ชื่อเวียงหวาย
ไปสร้างส้านักพักผ่อน

๒๔. เมื่อปีหนึ่งแปดสองสาม
สมัยเช่นพ่ออุ้ยแม่หม่อน
สร้างมาแต่เก่าเดิมออน
ตามประวัติศาสตร์แผ่นดิน

เชิญท่านติดตามเหตุการณ์ตะก่อน (เมื่อก่อน)
ประวัติของภูมิแผ่นดิน
นครแช่สักวังหิน
เพิ่นสร้างก่อนเวียงเชียงใหม่

๔๐

๒๕. ท่านสร้างยังบ่ทันเสร็จ
เพราะท่านมาคึดใจได้
สมนามมังรายขุนศึก
อู้ (พูด ) ถึงเหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย

ก็ได้เสด็จล่องลงทิศใต้
เรื่องเมืองหริ....ภุญไชย
สร้างเป็นแผ่นปึกขยาย
มังรายบ่มไี ผ (ใคร) เท่า

๒๖. การจักเป็นใหญ่เป็นโต
โทยตามเลือดเนื้อเชื้อเจ้า
ได้ท้าสัญญาผูกมัด
ท่านจะได้สร้างมณฑล

เหมือนเล่นไฮโลจะต้องเขย่า
อ้านาจของราช....เบื้องบน
พระสหายกษัตริย์สองตน(องค์)
เพื่อไพร่ฟ้าข้าคนได้อยู่

๒๗. เพื่อป้องกันการรุกลาม
ทังสามพญาท่านรู้
โดยความยินดีอ่อนน้อม
ถ้าหากใคร ถูกรุกราน

การท้าสงครามต่อสู้
ได้ท้าสัญญา....สาบาน
เราต้องได้พร้อมใจกั
ต้องท้าตามสาบานอย่างหมดห่วง

๒๘. มีพ่อขุนรามค้าแหง
ขุนง้าเมืองราชบาทบ่วง
พอศอหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ
ถ้าหากใคร ผิดค้าสาบาน

นามแฝงท่านว่าพระร่วง
ดื่มน้้ามนต์สรวง...สาบาน
ต่างตนต่างจิบแล้วจับมือกัน
หื้อ(ให้) ตายด้วยคมหอกคมดาบ

๒๙. มุ่งเข้าหริภุญไชย
บางพ่องเลือดจนพออาบ
พากันหนีเอาตัวรอด
บ้านเมืองเกิดศึกกันดาร

ชาวเมืองทังหลายแตกกันยาบยาบ(แตกตื่น)
พ่องเป็นล้มลุกคลุกคลาน
ลองมาคึดฮอด (คิดถึงอดีต) เหตุการณ์
แสนทรมานแท้ว่า

๓๐. อ้ายฟ้าเป็นนายทหาร
พอศอหนึ่งแปดสามห้า
ถ้าหากคนใดฮึดฮัด
ค่อยฟังเรื่องราวต่อไป

ก่อกวนรุกรานปั่นบ้า
ได้ตกเป็นข้า....มังราย
เพิ่นเอาดาบพัด (ฟัน) คอตาย
มันจะเป็นจะใดแถมน่อ

๔๑

๓๑. จากนั้นก็น้าขบวน
แม่ไห้หาลูก ลูกไห้หาพ่อ
ลางพ่องจนขี้ใส่เท่ว (กางเกง)
คึดผ่อ (คิดดู) เอาเทอะคนกัง้ (ลืมตัว)ตาย

ตีก่อกวนเมืองเขลางค์ต่อ
หนีกันละวุ่นละวาย
พ่องปืด (เปิด) ซิ่น (ผ้าถุง) เยี่ยว (ฉี่) ส่องหน้าคนหลาย
พ่องเปี๋ย (หยิบ) งาไซ มาแพง (ท้า) หมวก

๓๒. บางพ่องก็ลน่ (วิ่ง) ผลัดมน
ยะหยัง (ท้าอะไร) ทึงบ่สะดวก
ท่านได้รวบรวมเขตแคว้น
เป็นอาณาจักรล้านนา

บางคนก็ไปหมอบ (หลบ) จอมปลวก
เพราะเป็นค้าสั่ง...อาญา
ให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา
ไม่ให้ใครมากดขี่

๓๓. ส่วนเมืองหริภุญไชย
ให้ขุนอ้ายฟ้านี้
เมื่อท่านท้าศึกแล้วเสร็จ
ชมนกชมไม้ใกล้ไกล

ท่านได้มอบหมายหน้าที่
เป็นผู้ครองราชย์ต่อไป
เสด็จไปพักผ่อนใจ
เป็นการระบายความเครียด

๓๔. ได้เมืองหละพูน (ล้าพูน) มาครอง
ได้พักผ่อนกายคลายเครียด
ท่านทรงดุลยพินิจ
แล้วก่อสร้างเวียงกุมกาม

พระองค์ไตร่ตรองไว้อย่างละเอียด
จิตใจละเอียดในธรรม
ชีวิตเป็นไปตามกรรม
เป็นรูปธรรมสัดส่วน

๓๕. ระดูเดือนห้าเดือนหก
ฝนไม่ตกแท้หาชาดม่วน (สนุกสนาน)
กลางวัสสา (พรรษา) น้านอง (น้้าท่วม) ปั่นป่วน หนีขึ้นบนควั่น...บนเทิง(เพดาน)
แสนสกปรกโสโครก
ความวิปโยคมาเถิง(ถึง)
พระองค์มาคิดร่าเพิง (ร้าพึง)
เลยเกิดพระทัยไหวหวั่น
๓๖. ตอนนั้นเจ้าพ่อมังราย
เป็นห่วงชาวเมืองชาวบ้าน
สั่งให้เขาอพยพ
น้้าใจมังรายพ่อขุน

เลยจัดการย้ายออกจากที่นั่น
กลัวจะล้าบาก....วันลูน (ภายหลัง)
ครอบครัวผ่าลุ้นผ่าจู๋น (พะรุงพะรัง)
คึดหา(คิดถึง)ข้อมูลสังเกต

๔๒

๓๗. พอน้้าลดแห้งลงถอย
ท่านหัน (เห็น) ภูมิประเทศ
ตั้งปณิธานไว้หมั่น
เป็นที่ราบลุ่มชุ่มชวน (ชุ่มชื้น)

เสด็จเชิงดอยนิเวศน์
ที่นี้มันหัง...สมควร
จะสร้างคึดบ้านไร่นาและสวน
แก่การท้าสวนท้าไร่

๓๘. แหงนผ่อ (มอง) ทางบนมีน้าตกฝอย
จะเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่
ส่งราชสารบอกข่าว
เมืองพะเยาและสุโขทัย

ทางตีนดอย (เชิงเขา) ก็มีน้าแม่ใหญ่
ต้องหาฤกษ์งาม....ยามชัย
เถิง(ถึง)องค์ท่านท้าวสหาย
สองภูวนัยจอมปราชญ์

๓๙. ทั้งสามพ่อท้าวพญา
ท้าประโยชน์หื้อประชาราษฎร์
สร้างให้เป็นสัดเป็นส่วน
ท่านได้จับมือถือแขน

ทรงพระปรีชาสามารถ
โดยไม่หวังผล...ตอบแทน
โดยความรีบด่วนตามแผน
ก่อนจะสร้างเมืองเชียงใหม่

๔๐. ขอย้อนพูดถึงอดีตผ่านมา
เป็นแต่หย่อมหญ้าป่าไม้
มีแต่ชาวป่าชาวลั๊วะ
เมื่อยังไม่ได้เป็นไทย

เมืองล้านนาไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่
เป็นแต่ป่าดง.....พงไพร
เข้ามาเพิงพะอาศัย (พึ่งพาอาศัย)
อยู่กันเป็นลอมเป็นบ่อน (อยู่คนละที่คนละทาง)

๔๑. หากินฮ่อมไผรูมัน (ของใครของมัน)
ข้าพเจ้าจะขอเล่าย้อน
ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์
นุ่งแต่หนังเสือหนังหมี

เมื่อเช่นโบราณสมัยตะก่อน (เมื่อก่อน)
ไม่มีชิงเด่น...ชิงดี
สะลี (ที่นอน) ที่นอน แว่น (กระจก) หวี
อยู่ตามวิถีคนป่า

๔๒. เป็นที่อุดมสมบูรณ์
เป็นทิวทัศน์งามแท้งามว่า
ไม้เปาแดงดู่แงะ
ไม้เก็ดไม้กอกมันออกล้าเรียง

มั่งมูลไปด้วยน้้าท่า
ต้นไม้ในป่า...ล้าเรียง
เป็นป่าไม้ตึง (ไม้สัก) ไม้เหียง
ออกตามดินเปียงดอยหลิ่ง (ตะหลิ่งชัน)

๔๓

๔๓. เป็นป่าสักทองสักไข
พากันหกเล่นวิ่ง
มีแผววอกก้างบ่างแบ้ว
ตามที่เพิ่นเล่าให้ฟัง

เป็นที่อาศัยสัตว์สิ่ง
อยู่ตามไม้ไผ่...กอซาง
ทังเสือโคร่งแผ้วฟานกวาง
เรายังบ่ไม่ท้นได้เกิด

๔๔. วาระดิถีเข้ามา
เห็นว่าได้ยามดีเลิศ
จะสร้างเมืองหลวงล้านนา
วางแผ่นศิลาฤกษ์ลง

สามพญาเอาต้ารามาเปิด
วาระประเสริฐ.....มงคล
มีพ่อพญาสามตน
แล้วสั่งไพร่พลข้าราษฎร์

๔๕. ผู้ชายพากันขุดดิน
หมู่เป็นหัวหน้าราษฎร์
อันหมู่แม่ยิงคนเฒ่า
ชักเชือกหมายหลักปักแยง

พวกผู้หญิงเอายู (ไม้กวาด) มากวาด
มาช่วยกันผ่อ...กันแยง (ช่วยกันดู)
พากันนึ่งข้าวหุงแกง
พ่องก่อก้าแพงขุดฮ่อม (ร่อง)

๔๖. พ่องก็ขุดหลุมฝังเสา
หมู่ที่เฒ่าหัวเหงาะหัวหง่อม
แม่ร้างนางสาวเตื่อม (เตรียม) ค้้า
มันหยังมาแน่นมาหนั๋ว (มาก)

ถ้าเป็นงานเบาหื้อหละอ่อนเหมียดต้อม (รวมกัน)
ช่วยกันดาครอบ....ดาครัว (เตรียมข้าวของ)
ช่วยกันตักน้้าหาบฟืน
ใคร่หัว (หัวเราะ) เสียงน้อยเสียงใหญ่

๔๗. ถึงเขาจะอิดริมตาย
ช่วยกันสร้างคุ้มสร้างค่าย
ที่เป็นเขตวัดเชียงมั่น
ช่วยกันขยันหมั่นเพียร

ก็ทึงภูมิใจจะได้เมืองใหม่
สร้างหอระจ๊ะ (ราชา)...มณเฑียร
นั้นเป็นที่สถิตเสถียร
จนได้ส้าเร็จลุล่วง

๔๘. ได้ก่อก้าแพงขุดคือตรีบูรณ์ (ขุดร่องล้อมรอบ)
พ่อขุนมังรายได้ขอพระร่วง
ลงแผ่นศิลาจารึก
ถ้าใครอยากรู้ต้านาน

หื้อมันสมดุลโชติช่วง
บันทึกเป็นประวัติต้านาน
บันทึกเป็นประวัติการณ์
ขอให้พากันไปอ่าน

๔๔

๔๙. จะได้รู้เรื่องราวดี
วันเดือนปีพอศอนั้น
พอศอหนึ่งแปดสามเก้า
เดือนแปดออกมาแปดค่้าเป็นวัน

ตัวขอมบาลีเพิ่นเขียนไว้ที่นั่น
ท่านเขียนไว้เป็น....ต้านาน
บ่ายสี่โมงเช้าปีรวายสัน (ปีวอก)
พฤหัสจัดการเป็นขั้น

๕๐. วันที่สิบสองเมษายน
ไว้เป็นคู่เมืองคู่บ้าน
สร้างพระพุทธปฎิมากรณ์
เป็นของโบราณล้านนา

พญาสามตนแพง(สร้าง)วัดเชียงมั่น
ได้สักการะ...บูชา
ให้ราษฎร์ไหว้สา
สืบมาเท่าฮอดบ่าเดี่ยว (ถึงปัจจุบันนี้)

๕๑. คนรุ่นสมัยนี้นา
จ้างก้า (เป็นแต่) ซื้อผ้าซื้อเถ่ว (กางเกง)
ฝีเท้าผีมือของคนรุ่นเก่า
ขอเทอะเจ้าลูกเจ้าหลาน

ทางวัดทางวาเขาบ่ข้องเกี่ยว
ไม่รู้ทางศีลทางทาน
ท้าไว้ให้ลูกหลานหัน (เห็น)
ช่วยกันสืบสานเก็บเหมียด (รวบรวมไว้)

๕๒. ค้าว่าบุรุษสตรี
ขออย่าประณามหยามเหยียด
ความรู้หามีนักแท้
ขนาดทุเจ้า (พระ) เทศน์ธรรม

เป็นของที่ดีมีเกียรติ
จารีตท้านอง...คลองธรรม
แต่ไม่ได้ปฎิบัติตาม
ยังท้าเป็นหูหนวกตาบอด

๕๓. ชวนกันเข้าคลับเข้าบาร์
อู้ (พูด) กันเสียงอ้อนเสียงออด
ขี้ครั่งมันอยู่ใกล้ไฟ
ผลสุดท้ายอุ้มลูกน้อยคีบแอว

สนุกเฮฮาหวันๆ กอดๆ
เอามือล้วงสอด...ซวามแอว (จับเอว)
เพิ่นชวนไปไหนก็แผว (ถึง)
มาเพิ่งคนเฒ่าบ่าเก่า

๕๔. พูดถึงเชียงใหม่เมืองงาม
พญามังรายพ่อเจ้า
ปกครองประชาไพร่ฟ้า
บุญของเมืองนพบุรี

วัฒนธรรมไม่เคยหมองเศร้า
ท่านปกครองมา...อย่างดี
พระชนม์เจ็ดสิบสองปี
ใต้บารมีเจ้าราชย์

๔๕

๕๕. ตอนท่านพญามังราย
เพราะต้องอัสนียบาต
ขอไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วิญญาณพ่อขุนมังราย

เสด็จพระชนม์วายมวยมรนาถ
ม้วยมรณาถวาวาย (ตาย)
น้อมมะโนจิตถวาย
โปรดสุขสบายด้วยเถิด
วางเพลง………

๔๖

ซอพื้นเมือง เรื่อง ตานานพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ
ท้านองซอเพลงอื่อ ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

วันตามิเจติยัง
สูงเสียดฟ้าเสียดเมฆ
พระธาตุสุเทพองค์ใหญ่
จะขอเล่าความเป๋นมา

พระธาตุพุทธังศาสดาเอก
คู่เมืองเจียงใหม่ล้านนา
ที่เอาได้ไหว้ได้สา
ประวัติขององค์พระธาตุ

๒.

ถ้าจะนับเป็นเวลา
ในด้านประวัติศาสตร์
บางคนเพิ่นก็รู้แล้ว
แต่ว่าต้นตอต้านาน

ล่วงเลยมาทึงเมินขะหนาด
ศิลปะศาสตร์โบราณ
ไปแอ่ว (เที่ยว) นมัสการ
ยังบ่รู้ฐานถ้วนถี่

๓.

เจ็ดร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วนอ
แผ่นดินเจียงใหม่แห่งนี้
เป็นกษัตริย์องค์ที่หก
แห่งราชวงศ์ราชา

ตั้งแต่พอศอหนึ่งเจ็ดหกสี่
สมัยพระเจ้ากือนา
ท่านได้ป้องปกรักษา
มหามังรายเจ้าพ่อ

๔.

ได้มีพุทธศาสนา
ที่ในเมืองมอญพุ้นน่อ
ได้มีมหาเถระ
ได้น้าเอาศาสนา

ลัทธิลังกาเกิดก่อ
ตามเพิ่นเล่าต่อกันมา
พระในประเทศลังกา
เข้ามาในเมืองพม่า

๕.

ได้มีความเจริญรุ่งเรือง
ตอนนั้นชาวเมืองพม่า
ต่อพระมหาเถระ
ท่านเป็นผู้พ้าเพ็ญบุญ

บ้านเมืองก็ดูเข้าท่า
เลื่อมใสในพุทธคุณ
เผยแผ่ธรรมะเกื้อหนุน
เทิดทูนเป็นนักบุญเอก

๖.

จาวเมืองได้พร้อมใจกัน
ขนานนามฉายาเอก
บุพผามหาสวามี
พระกิตตุคุณขจร

ไหว้สานและอภิเษก
ชื่อว่าพระอุทุมพร
เป็นมงคลนามนุสรณ์
ไปทั่วนครมะละแหม่ง
๔๗

๗.

ชื่อเสียงพระอุทุมพร
หลายประเทศเขตแหล่ง
ตอนนั้นพระเณรเถรเจ้า
มีพระเมืองสุโขทัย

ดังขจรไปเหียทุกแห่ง
ต่างเล่าสืบสืบกันไป
บ้านเรายังบ่มีหลาย
ก้าลังเริ่มไปเรียนต่อ

๘.

ชื่อพระอะโนมะทัสสี
ได้ไปศึกษาเรียนต่อ
ไปเรียนพระไตรปิฎก
ส้านักอุทุมพรมหา

และพระสุมะนะนั้นน่อ
ที่กรุงศรีอยุธยา
ท่านได้ไปจ้าพรรษา
ครบห้าวัสสาตามหลักสูตร

๙.

กลับมาเมืองสุโขทัย
พระไตรปิฎกเรียนจบตามสูตร
ใครใคร่บาชเป็นธุเจ้า (พระ)
ภิกษุสองรูปจะได้พา

รุ่งเรืองไรเป็นสมณทูต
เผยแผ่แก่หมู่ศรัทธา
เข้าสู่ในศาสนา
ไปบวชในเมืองพม่า

๑๐. ตอนนั้นพระอุทุมพร
พระศาสนาจะเจริญก้าวหน้า
ขอให้พระสงฆ์ทุกรูป
แผ่พระธรรมวินัย

ได้พยากรณ์ไว้ว่า
ขึ้นในผืนแผ่นดินไทย
ช่วยกันเผยแพร่ขยาย
ตามโอวาทปาฏิโมกข์

๑๑. ส่วนพระอะโนมะทัสสี
น้าธรรมะปาฏิโมก
ส่วนพระสุมะนะเถรา
ที่ในเมืองสุโขทัย

ไปอยูธ่ านีสวรรคโลก
ที่สวนศรีสัชนาลัย
ก็ไปสอนศรัทธาตังหลาย
จาวเมืองมีใจชมชื่น

๑๒. มีเรื่องปาฏิหาระ
ยามจักใกล้แจ้งรุ่งขึ้น
มีเทวะดาเจ้ามาบอก
ว่าขอนิมนต์ท่านไป

พระสุมะนะหลับสะดุ้งตื่น
ท่านก็นิมิตฝันไป
ชี้แนะแจ่มแจ้งแถลงไข
ขุดเอาพระบรมธาตุ

๔๘

๑๓. มีอยู่ที่เมืองปางจา
ได้เคยน้าเอาพระธาตุ
อันว่าสารีริกธาตุ
ใต้ต้นดอกเข็มเต็มลาน

ที่พระเจ้าธรรมาอโศกราช
บรรจุไว้หั้นเมินนาน (ที่นั่นนานมาก)
ยังคงประดิษฐาน
สัณฐานดั่งรูปม้านั่ง

๑๔. เมื่อพระสุมะนะสะดุ้งตื่นมา
ได้ทูลความฝันทุกอย่าง
ได้ทราบเรื่องราวนิมิต
ที่เมืองศรีสัชนาลัย

ก็ไปกราบทูลสาฟ้าวฟั่ง (รีบ)
หื้อ(ให้)เจ้าเมืองสุโขทัย
พระองค์ทรงคิดสงสัย
ขอพระเจ้าฤาทัยทรงอนุญาต

๑๕. พระเจ้าธรรมะราชา
ไปลองขุดที่พระบรมธาตุ
สองพระหน่อเจ้าจอมไตร
ไหว้สาเจ้าที่เทวา

ได้พาเสนาอามาตย์
ฤทัยเจ้าราชบัญชา
ทรงร่วมพระทัยอาสา
ทรงโผด (ปราณี) ขุณณาด้วยเถิด

๑๖. ถวายเครื่องเส้นยอโยง
เครื่องสักการะล้้าเลิศ
ไพร่ฟ้าข้าคนน้อมไหว้
บังเกิดเป็นโชตะนาก๋าร

ก่อนจะขุดหาองค์พระธาตุประเสริฐ
บ้าเพ็ญกุศลบนบาน
ตั้งใจร่วมอธิษฐาน
แสงปาฏิหาริย์รุ่งโรจน์

๑๗. พุทธะเจ้าปาฏิหาริย์
บางพ่องก็ลุกกระโดด
หันแสงระยิบระยับ
พระธาตุองค์พระมุนี

รัศมีเบ่งบานฉายโฉด
ด้วยความปีติยินดี
อ่านนับมายมายหลายสี
เกิดรัศมีทีท่า

๑๘. ครานั้นองค์ธิราชา
สมาทานศีลแปดห้า
กายวาจาใจสะอาด
พอได้ฤกษ์ยามมงคล

สั่งหื้อเสนาไพร่ฟ้า
เหมือนกันทุกหัวตัวคน
หื้อได้เป็นบุญกุศล
ก็ขุดเขตบนตั๊ดที่

๔๙

๑๙. ต่างช่วยกันขุดกันขัวะ (ตัก)
เตรียมดางเครื่องมือเต็มที่
กว่าจะได้เห็นผะอบ
บ่ไช่มีรถขุดดิน

ก็ได้ไปพบใส่บ่าดินกี่ (ก้อนอิฐ)
พ่องขนดินกี่ (อิฐ) ขนดิน
ที่เพิ่นฝังกลบด้วยก้อนหิน
เหมือนสมัยวิทยาศาสตร์

๒๐. ผ่อ(ดู)เขาขุดกรุ่นจนฝุ่นตลบ
เป็นทองเหลืองใสสะอาด
บ่กองขุดออกมาได้
ชั้นที่สองนั้นเป็นเงิน

พบใส่ผอบที่บรรจุพระธาตุ
บรรจุพระธาตุมาเมิน (นาน)
ต่างยกมือไหว้สรรเสริญ
ชั้นในยังมีแถมอยู่

๒๑. ชาวบ้านไหลกันมากอย (ดู)
ต่างก็ใคร่หันใคร่รู้
ใคร่หันองค์พระธาตุเจ้า
พอเปิดดูชั้นที่สาม

นักอย่างกับปอยเพิ่นอู้ (คนเยอะเหมือนมีงาน)
ผอบธาตุเจ้าองค์ค้า
คนหนุ่มคนเฒ่าไหลหลาม
เป็นผอบทองค้านี่

๒๒. ชั้นที่สามเป็นทองค้าดี
ในผอบชั้นนี้
ขนคิงเราจนพอหลู้ (ลุก)
เป็นผอบแก้วประทาน

แล้วก็ยังมีแผวชั้นที่สี่
งามบ่มีทปี่ ระมาณ
ได้ยินเพิน่ เล่ากล่าวขาน
ป้าหยังใคร่หัน(เห็น)แต๊น่อ

๒๓. องค์พระธาตุเจ้าบุริม
ต่างคนก็มาคิดผ่อ (ดู)
เซาะหาที่เปิดที่ปิด
พากันตั้งสัตยา

เท่าเม็ดทับทิมบ่กอ๊ (เม็ดเล็กๆ)
ว่ามันจะแม่นก็ชา
มิดชิดสนิทแหน้นหนา
อธิษฐานอานุภาพ

๒๔. พระสุมะนะเถรา
ด้วยเดชฤทธิ์อานุภาพ
หัน (เห็น) พระบรมธาตุ
สีเหลืองดั่งทองค้าเปลว

ยกมือขึ้นสาน้อมกราบ
ผอบก็เปิดเองเดียว
ประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว
จรดงดงามสะพรั่ง

๕๐

๒๕. พากันสักการะบูชา
สั่งหื้อเสนาฟ้าวฟั่ง (รีบ)
เสนาก็ทูลเจ้าราช
บ่ากองทราบรู้พระเจ้าฤาทัย

ปสาทะศรัทธาเป็นที่ตั้ง
ไปเมืองศรีสัชนาลัย
ข้าบาทขอทูลถวาย
ทรงมีจิตใจขมชื่น

๒๖. สั่งหื้อข้าทาสบริวาร
พระทรงปีติตันตื้น
อัญเชิญพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
บนปราสาทแก้วสุวรรณ

แป๋ง (ท้า) ยังสุวรรณปราสาทขึ้น
งดงามดั่งยอดเชียงคาน
นั้นขึ้นประดิษฐาน
จัดคนล้อมในล้อมนอก

๒๗. ส่วนว่าพระเจ้าฤาทัย
ฝูงหมู่ชาวเมืองรอบนอก
ครานั้นญิงจายหนุ่มเฒ่า
พระเจ้าธรรมะราชา

สั่งอ้ามาตย์ไปไขบอก
น้าธูปเทียนดอกมาลา
ต่างหลั่งไหลเข้ามาไหว้สา
ทรงพระปรีดาล้้ายิ่ง

๒๘. พระเจ้ากรุงสุโขทัย
ฟังเรื่องปาฏิหาริย์ทุกสิ่ง
เพิ่นว่าสิบซาวค้าเล่า
เป๋นเรื่องน่าอัศจ๋รรย์

ทรงมีพระทัยน้อมหลิ่ง
ปู๋นดีใคร่หัน(เห็น)สักวัน
บ่เท่าสองตาได้หัน
ปู๋นดีใคร่หันพระธาตุ

๒๙. พระเจ้าธรรมะราชา
ไปอัญเชิญพระบรมธาตุ
มาถึงเมืองสุโขทัย
พระองค์ทรงจัดถวาย

เลยสั่งหื้อ (ให้) เสนาข้าราษฎร์
จากเมืองศรีสัชนาลัย
สมมโนนัยมุ่งหมาย
เครื่องสักการะเป็นพิเศษ

๓๐. แล้วตั้งสัตยาธิษฐาน
พระองค์ทรงได้สังเกต
บ่มีอ้านาจเดชฤทธิ์
พระองค์ทรงอ่อนพระทัย

ขอเกิดปาฏิหาริยิ์หื้อ (เห็น) ทอดพระเนตร
ก็บบ่ ังเกิดเหตุอันใด
จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
บ่มีสิ่งใดบังเกิด

๕๑

๓๑. ค้าเล่าบ่เท่าตาหัน (เห็น)
ท่านว่าเอาคืนไปเถิด
เมืองสุโขทัยเรานี้
พระเจ้าธรรมราชา

เป็นค้าเล่าขานประเจ้อประเจิด
บอกกับสุมะนะเถรา
คงบ่มีวาสนา
ทรงพระอานุญาตให้

๓๒. ยกหื้อพระสุมะนะ
สอนปริยัติธรรมให้
ค้าสอนขององค์พระพุทธ
แผว (ถึง) เมืองศรีสัชนาลัย

เป็นมหาเถระอาจารย์ใหญ่
แก่ชาวเมืองสุโขทัย
หื้อแก่ศรัทธาตังหลาย
ท่านเผยแพร่ไปผับใคว่

๓๓. ตอนนี้จักขอย้อนมา
มีเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่
ตั้งอยู่ในทศพิธ
ใคร่หื้อมีการศึกษา

ถึงเมืองล้านนาเชียงใหม่
นั้นคือพญากือนา
อุทิศพระศาสนา
ขึ้นที่ในเวียงเชียงใหม่

๓๔. หวังพึ่งศีละพระธรรม
ได้สืบถามไปผับใคว่
ผู้ทรงพระไตรปิฎก
รู้ข่าวพระสวามี

ในพิธีกรรมน้อยใหญ่
ใคร่มีพระสงฆ์องค์ชี
ธรรมะแห่งพระชินสีห์
เจ้ามีในเมืองพม่า

๓๕. ส่งราชทูตอาสา
พอไปถึงเมืองพม่า
ท่านเลยได้มอบลูกศิษย์
มอบหมายหื้อพระอานนท์

ตามพระอาญาเจ้าฟ้า
เข้าถึงส้านักมณฑล
แทนตัวท่านมาสิบตน
เป็นประธานตนผู้ใหญ่

๓๖. ได้น้าพระศาสนา
พระเจ้ากือนาโปรดให้
ได้เข้ากราบสักการะ
คณะสงฆ์ได้พักพิน

เผยแพร่สู่เมืองเชียงใหม่
ชาวเมืองได้ฟังได้ยิน
รู้จักไหว้พระรับศีล
ส้านักโมฬีวัดโลก

๓๗. นับต่อจากนั้นมา
เพื่อหื้อพ้นทุกข์พ้นโศรก
มีราชโองการถึงพระ
จะได้บวชพระบวชเณร

พระเจ้ากือนาก็เริ่มท้าโฉลก
เชียงใหม่จะได้ร่มเย็น
ที่เป็นคณะมหาเถร
ขึ้นในเขตเมืองเชยงใหม่
๕๒

๓๘. ค้าตอบพระสงฆ์ตังหลาย
พระอุปัชฌาย์ผู้ใหญ่
หมู่เราเป็นเพียงลูกศิษย์
บ่สามารถฉลองศรัทธา

ว่าท้าตามวินัยบ่อได้
บ่อได้มอบหมายต๋นมา
กลัวผิดกรรมวาจา
องค์พระกือนาเจ้าราช

๓๙. คณะสงฆ์ได้ทูลสนอง
ท่านเป็นลูกศิษย์ก้นบาตร
อยู่ที่เมืองสุโขทัย
ศาสนะพระบวร

ว่ามีพระองค์รองจอมปราชญ์
ส้านักพระอุทุมพร
ได้ไปเผยแพร่สั่งสอน
ท่านสอนมาโดยตลอด

๔๐. ครานั้นพระเจ้ากือนา
หื้อหมื่นเงินกองกับผ้าขาวยอด
รับปากบ่ได้กังวล
ไปวัดป่าแก้วสุโขทัย

ได้มีอาญาสั่งสอด
ไปที่เมืองสุโขทัย
สามคนกับผ้าขาวสาย
กราบทูลถวายหลวงปู่

๔๑. หลวงปู่สุมะนะเถระ
ส่วนตัวท่านก็ได้มุ่งสู่
พร้อมกับลูกศิษย์รูปหนึ่ง
ชื่อกัสสะปะเดิมที

มอบหื้อพระนันทะนั้นอยู่
นครเชียงใหม่ธานี
อายุประมาณซาว (ยี่สิบ) ปี
คอยอุปฐากกอยผ่อ (คอยดู)

๔๒. พญากือนาทรงห้างรี้พล
เชิญสุมะนะหลวงพ่อ
มีวันออกเมืองล้าพูน
เมืองหละปูนวัดพระยืน

รับที่ต้าบลแสนข้าวห่อ
มาพักที่วัดพระยืน
ศรัทธานาบุญมาเป็นแผ่นเป็นผืน
ทุกคืนมาฟังพระสวด

๔๓. ในปีหนึ่งเก้าหนึ่งสอง
มีอยู่หลายหมู่หลายหมวด
ตอนนั้นพระกัสสะปะ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์

ได้จัดฉลองนักบวช
นักบวชทึงพระทึง (กับ) เณร
ได้น้าเถระพระเถร
บ้าเพ็ญตามปัจจเวกขณ์

๕๓

๔๔. ตอนนั้นพระสุมะนะเถระ
เป๋นราชครูตนเอก
ตั้งชื่อพระสุมะนะ
สวามีเจ้านั้นนา

ได้รับสมณาภิเษก
จากพญากือนา
บุพผารัตนะมหา
พญากือนาตั้งแต่ง

๔๕. เป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์
แผ่นดินล้านนาเขตแห่ง
ยามนั้นพระสวามีเจ้า
เล่าความเป็นมาเป็นไป

ได้ขึ้นด้ารงต้าแหน่ง
เจ้าราชวงศ์มังราย
ได้น้าเรื่องเข้าถวาย
เกี่ยวกับพระบรมธาตุ

๔๖. ส่วนว่าพญากือนา
ไปอัญเจิญพระบรมธาตุ
สั่งหื้อ (ให้) เอาน้้าสะอาด
รองรับพระธาตุองค์ศาสดา

ก่อบังเกิดศรัทธาขะหนาด
ขององค์พระศาสดา
ใส่ถาดทองค้ามาหา
ด้วยสุคนธาใสสว่าง

๔๗. ด้วยพุทธปาฏิหาริย์
พระธาตุลอยขึ้นพรุพรั่ง
พญากือนาสังเกต
มืดฟ้าบดฝนลงมา

บังเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
ปทักษิณแวดไปมา
ทอดพระเนตรเต็มสองตา
เป็นตี้น่าอัศจาประหลาด

๔๘. พระทรงปีติศรัทธา
รักษาดูแลพระธาตุ
ห้ามหมู่ศรัตรูอามิตร
ส้านักวัดพระเจ้ายืน

สั่งหือเสนาอามาตย์
ตั้งเวรส่องสวาดวันคืน
ไผอย่าได้คิดฝ่าฝืน
ตั้งเวรทุกวันคืนเข้าออก

๔๙. ที่พระสุมะนะเถรา
ได้ย้ายไปอยู่วัดสวนดอก
เป็นป่าดอกไม้คะยอม
ชื่อว่าวัดบุพผาราม

ได้อาศัยมาท่านบอก
เมื่อเป็นสร้างเป็นพระอาราม
ลูกศิษย์พากันติดตาม
พระราชทานนามตั้งบอก

๕๔

๕๐. ถึงสมัยปัจจุบัน
พญากือนาท่านบอก
ตั้งหื้อเป็นเจ้าอาวาส
ได้พร้อมกั๋นสร้างเจดีย์

เพิ่นเรียกกันว่าวัดสวนดอก
มอบหมายหื้อพระสวามี
ของวัดสวนดอกหลายปี
เป็นปูชนีย์ภิวาทย์

๕๑. สิบนิ้วยอขึ้นประนม
สั่งหื้อข้าหลวงข้าราษฎร์
ทรงตั้งสัตยาอาธิ
ขอธาตุองค์ทศพล

พระบรมสารีริกธาตุ
หื้อมาสรงน้้าทุกคน
ต๋ามพระด้าริแห่งตน
แยกเป็นสองทลสองส่วน

๕๒. บังเกิดเป็นอัศจรรย์
พระธาตุแยกเป็นสองส่วน
เปล่งแสงประกายใสสวาด
ในผอบแก้วแพรวพรรณ

ทุกคนต่างหันน้้าเดือนปุป่วน
มีเม็ดสีเหลืองเชียงคาน
ด้วยอ้านาจอธิษฐาน
ตามในต้านานท่านบอก

๕๓. ส่วนหนึ่งเอาเป็นปูชนีย์
บ่ว่าคนในคนนอก
พญากือนาราชะ
ว่าใคร่สถาปนา

บรรจุเจดีย์ที่ในวัดสวนดอก
ได้สากราบไหวบูชา
ปรึกษาสุมะนะมหา
พระธาตุเจ้าแถมองค์หนึ่ง

๕๔. ไว้ในเสฏฐสถาน
ต้องหาที่ใดที่หนึ่ง
อัญเจิญผอบพระธาตุ
ขึน้ สู่หลังจ๊างมงคล

ไว้หื้อลูกหลานได้เป็นที่พึ่ง
สร้างพระเจดีย์มงคล
ปทักษิณรอบสามหน
เข้าสู่ไพรสณฑ์หนป่า

๕๕. จ๊างมงคลคชสาร
น้าฝูงขบวนไพร่ฟ้า
ต่างคนมีใจแซ่ซ้อง
ตามหลังมงคลหัตถี

ออกจากสถานอว่ายหน้า
เข้าสู่ในป่าคีรี
เอากลองเอาฆ้องมาตี๋
ตุริยะนนถีร้อยแปด

๕๖. เตรียมพยุหะไพร่พล
ช้างมงคลส่งเสียงแผด ๆ
ฟังคนปากันร้องโห่
มุ่งไปตังวันตกเวียง

ทึงบ่กลัวฝนกลัวแดด
สามครั้งแล้วออกประตูเวียง
ฟังช้างโอกโอ้ส่งเสียง
ถึงดอยช้างนูนช้างมูบ
๕๕

๕๗. ครานั้นพญากือนา
หันช้างคานคานมูบมูบ
ไปหยุดอยู่ดอยลูกนั้น
ตอนนั้นช้างมงคลชัย

และพระเถระทุกรูป
แล้วก็เดินหน้าต่อไป
จากหั้นไปแถมบ่อไกล๋
เหมือนจะหยุดหายใจนิ่งเงียบ

๕๘. เสนาพากันเล็งกอย (ดู)
พากันนั่งลงพับเพียบ
ว่าขอน้าเอาพระธาตุ
หยุดพักได้ปอประมาณ

ที่บนหลังดอยราบเรียบ
ต่างน้อมไหว้สาวอนวาน
นี้ไปประดิษฐาน
เพิ่นเรียกกันว่าดอยสามยอด

๕๙. พอช้างได้พักผ่อนกาย
พ้นจากบนดอยสามยอด
ดอยลูกนี้มันสูงล้้า
ช้างก็คุกเข่าลงดิน

ก่อเดินต่อไปตลอด
ไปแถมเจ้นเรียกได้ยิน
จนน้้าบ่มีจะกิน
แล้วเดินทักษิณาสามเตื้อ (รอบ)

๖๐. ปู๋นดีสะหลั้งสังก๋า (สังเกต)
บ่เคยได้เห็นค้าเตื้อ
แล้วส่งเสียงฮ้องครวญคราง
แล้วช้างก่อคุกเขาลง

ปรากฏแก่ตาเหมือนสิ่งเหลือเชื่อ
หัน (เห็น) ช้างเผือกแก้วมอบลง
ดังก้องในป่าเขาโขง
ยองวงขึ้นทอดพระธาตุ

๖๑. หมู่ที่ติดตามหลามผด (เข้าไปดู)
เข้าไปอัญเจิญยังองค์พระธาตุ
น้้าตาช้างคชราช
เทวเป็นด้นด้นหนหน

พากันสลดเอ็นดูขนาด
ลงจากหลังช้างมงคล
ย้อยอยาดตามแก้มตามขน
กลิ้งตกหลังบนดอยสุเต้พ

๖๒. พ่อช้างได้อุทิศกาย
ได้เป็นเทวาเจ้าเทพ
ขอหื้อวิญญาณพ่อช้าง
เลยพากันสร้างอนุสาวรีย์

วางวายจากบุญหนุนเสพ
รักษาองค์พระเจ๋ดีย์
จงมีแต่ความสุขี
เรียกว่ากู่ยีช้างเผือก

๕๖

๖๓. ช้างของพ่อเจ้ากือนา
ผลบุญจุ่งได้เป็นเปลือก
ขบวนพ่อเจ้ากือนา
สั่งหื้อเขาขุดยอดดอย

มิ่งม้วยชีวาไปแล้วหนึ่งเชือก
ปกปักห่อหุ้มคุ้มดอย
ศรัทธาท่านบ่ยอมถอย
ลึกลงประมาณแปดศอก

๖๔. ความกว้างประมาณหนึ่งวา
หื้อหนาประมาณเจ็ดศอก
พ่อเจ้ากือนาก้าชับ
กือนาพ่อเจ้าแผ่นดิน

เอาก้อนดินหนามาทับตางนอก
บรรจุพระธาตุลงดิน
ตังบนหื้อทับด้วยหิน
ทรงพระศรัทธาชมชื่น

๖๕. พระธาตุสุเทพนี้นา
ใครก็นิยมจมจื้น
องค์พระธาตุเจ้าเจดีย์
เป็นที่เลื่องจชื่อลือนัน

พญากื๋อนาเป๋นผู้สร้างขึ้น
จ๋นเต๊าถึงปัจจุบัน
เป็นปูชนีย์สถาน
อรัญเขตขวัญพระธาตุดอยสุเทพ
วางเพลง………

๕๗

ปรัชญาศาสนา
บทซอเรื่อง ตั๋วเฮาบ่าไจ้ของเฮา
ทานองเพลงอื่อ ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

ค่อยฟังยังก่อนเทอะนาย
ม่อน (ตัว) ข้าจักขอเล่าเค้า
พ่องก็เป็นทอมเป็นตุ๊ด
ข้าเจ้าจักไขขียา (บรรยาย)

บ่าว่าหญิงชายแก่เถ้า
เรื่องคนก้าเนิดเกิดมา
มนุษย์ในโลกโลกา
ตามอภิธรรมท่านว่า

๒.

มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย
เรื่องเทวทูตทั้งห้า
ชาติเกิดมาเป็นคน
ไม่ว่าเจ้าว่านาย

ทั้งหญิงทั้งชายปู่ลุงแม่ป้า
ม่อน (ตัว) ข้าจะได้บรรยาย
มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย
เราก็จักตายเหมือนเพื่อน

๓.

อันว่าชาติธัมโม
เหงื่อปอไหลไคลปอเลื่อน
กัน (ครั้น) พ้นจากท้องแม่เจ้า
ได้สี่ห้าเดือนพอดี

เมื่อแม่เจ็บท้องกลิ้งเกลื่อน
หยังมาล้าบากเต็มที
เขาก็เอาไปช่วยล้างขัดสี
ฝึกนอนสะแกง (ตะแคง) ปิ้น (พลิก) อวบ

๔

พ่อแม่เลี้ยงดูผ่อเฝ้า
ก้าลังฝึกคลานฝึกอวบ
ก้าลังเกาะไหนลุกหั้น
กว่าจะได้มาเป็นคน

จนเจ้าย่างเข้าเกือบขวบ
ปากยังบ่าเป็นค้าคน (พูดยังไม่รู้ภาษา)
ย่างบ่าเป็นบาทเป็นหน (ก้าลังหัดเดิน)
ฝึกหัดย่างเทว (เดิน) ก่อนน้อ

๕.

กันได้ขวบหนึ่งปีปลาย
มาเป็นทุกข์แม่ได้ผ่อ
สอนทั้งค้าอู้ก้าจาก้าอู้
จนเต้า (ย่างเข้า) ใหญ่หน้ากล้าบาน

ก่อฝึกฮ้องแม่ร้องพ่อ
จนเท่าใหญ่หน้ากล้าบาน
จนรู้ยะเวียกทาการ (ท้างาน)
ยะการ (ท้างาน) แทนมือพ่อแม่

๖.

เริ่มเข้าทุกขธัมโม
ก้าลังวังชากล้าแก่
อายุย่างเข้าซาว (ยี่สิบ) น้า
รู้จักท้าการท้างาน

เริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วแหล่
เหมือนดังดอกไม้แบ่งบาน
เรียกว่าคนล้าฉกรรจ์
มาเป็นทุกขังแท้น่อ
๕๘

๗.

บ้างหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
บ้างหาไว้กินสืบต่อ
บ้างก็มีของมีข้าว
มันก็เหมือนกันกู่เมียว (คล้ายคลึงกัน)

บ้างหาเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อ
บ้างหาเลี้ยงตั๋วคนเดียว
บ้างถึงกับหน้าเศร้าหน้าเขียว
ผดา (ธรรมดา) เกิดมาในโลก

๘.

อายุสี่สิบห้าสิบเข้ามา
บางพ่องเริ่มเป็นมะโหก (ริดสีดวง)
พ่องเป็นหลังเกาะหลังก่อง (หลังค่อม)
พ่องเป็นหูตาฝ้าฟาง

มาเป็นทุกขาทุกโขก
บ้างย่าง (เดิน) สเรเปปัง
มาเทียวขาว้องฟัดกัน (เดินขาขวิดกัน)
ทุกขะธัมมังมาไคว่

๙.

อายุหกสิบเจ็ดสิบ
ชราธัมโมมาไคว่ถึง
บ้างเจ็บแอวปวดท้อง
พ่องเป็นเจ็บแข้งปวดขา

พ่องก็เป็นอิด (เหนื่อย) ยะหยังปอบ่าได้ (ไม่ได้)
มัจจุราชไล่ทวย (ตาม) มา
พ่องเป็นเจ็บหัวมัวตา
ลูกหลานพอชังพอหน่าย

๑๐. เปียธิ(พยาธิ)นี้ก่าธัมโม
ลูกหลานพอจังพอหน่าย
บึด (เดี๋ยว) ก็กด๊ั (แน่น) หลังกั๊ดแหล่
ลูกหลานพอหน่ายพอชัง

มาเป็นดีเบื่อดีก่าย (เบื่อหน่าย)
มาเป็นอืดๆครางๆ (โอดโอย)
ร้องลูกหลานมานวดบีบหลัง
ว่าตายก็บ่าตายสักเทื่อ

๑๑. แปดสิบเก้าสิบมาทัน
โรคชราเข้ามาเจื่อๆ (บ่อย)
ให้ระวังเถอะเจ้า
อนิจจังวัฏสังขารา

เนื้อหนังผิวพรรณทึงบ่าใสบ่าเรือ่ (ไม่สดใส)
จักเข้าสู่มรณา
ม่ว่าแก่เถ้าเด็กขา
มันตึงบ่าหมั้นบ่เตี่ยง (ไม่เที่ยงแท้)

๑๒. อันมรณาความตาย
มันทึงรู้บิดรู้เบี่ยง
มีเกิดมีแก่มีทุกข์
อนิจจังทุกขังอนัตตา

มันทึงไม่ได้หลีกเลี่ยง
รู้ว่าเหงี่ยง (เอียง) คว่้าไปมา
มนุษย์ในโลกโลกา
มันเป็นธรรมดาของโลก

๕๙

๑๓. ไม่รู้เวลานาที
มาตายกองกันโอกโหยก (มากมายก่ายกอง)
เพราะเกิดภัยธรรมชาติ
บ่าว่าเฒ่าแก่ชายหญิง

อุทกภัยรีเกิดวิปโยก
บ่าตันรู้เนื้อรู้คิง (ไม่ทันรู้ตัว)
เพราะมัจจุราชเข้าสิง
ตายบ่าได้ลาได้สั่ง

๑๔. เป็นที่หน้าสลดใจ
ไม่เหลืออะไรสักอย่างสักอย่าง
ถูกเคลื่อนทะเลโหดซัด
เห็นแล้วสยดสยอง

ว่าคนไทยคนหลั่ง
บ่าว่าเบี้ยหอยเงินทอง
พัดลงทะเลเป็นกอง
มันเป็นเรื่องหน้าอนาถ

๑๕. บางคนนั่งรถเก๋งมา
บ้างก็แขนขาดขาขาด
คลื่นชูนามิปั่นป่วน
ระนาดระเนเพพัง

ถูกน้้าพัดพาลงหาด
พัดไปคนที่คนทาง
ท่วมตึกจมไปหลายหลัง
มาเป็นทุกขังเศร้าโศก

๑๖. เพิ่นร้อง (เขาเรียก) มหันตภัย
ที่มันเกิดวิปโยค
คนตายกระอักกระอ่วม
คนที่เคยอยู่สุขบาน

เกิดความเสียหายเป็นอันดับโลก
ตามในพุทธต้านาน
น้้าท่วมเจ็ดเช่นต้นตาล
แสนทรมานแห้งเหี่ยว

๑๗. ตามแหล่งภูเก็ตพังงา
เดี๋ยวนี้กลายเป็นป่าเรี่ยว (ป่าช้า)
คนตายกับภัยบ้าบิ่น
บางพ่องคลื่นพัดสะเด็น (กระเด็น)

เป็นแดนดาราท่องเที่ยว
เหมือนดั่งสุสานคนเป็น
อากาศส่งกลิ่นเน่าเหม็น
ไปตกในหลุมในบ่อ

๑๘. ผัวตายละเมีย เมียตายละผัว
เป็นที่น่าเอ็นดูแท้น่อ
บางพ่องก็รอดมาได้
อดอยากปากแห้งเป็นผุยๆ

ลูกทูลหัวตายจากแม่พ่อ
เขาบ่อ ช่างหว้ายช่างลูย (ว่ายน้้าไม่เป็น)
มานั่งไห้ๆหุยๆ (ครวญคราง)
ไม่มีข้าวกิ๋นน้้าอาบ

๖๐

๑๙. บางพ่องนุ่งเสื้อตัวเดียว
หันแต่ซากทะเลสาบ
อันโทรเลขโทรศัพท์
หันแต่ซากศพคนตาย

เนื้อตัวพอเหนียวเหนิบหนาบ
ทึงบ่อมีฟืนมีไฟ
สื่อสารเครื่องรับเสียหาย
ไหลขึ้นอืดนองพองไก้

๒๐. บ่าว่าเจ้ารถเจ้าเรือ
บางคนก็มานั่งไห้
ลูกเมียก็เสียชีวิต
เคยอยู่บ้านสวนงามๆ

มันทึงไม่เหลือให้ไว้
ไหว้หาพระเจ้าพระธรรม
ด้วยคลื่นวิกฤตกรรม
เป็นวิมานยามพักผ่อน

๒๑. เกิดความพินาศฉิบหาย
เหมือนคนตีนกุดมือหล้อน (แขนขาพิการ)
มาหันแต่น้ากับทราย
มาขาดทึงลูกทึงเมีย

หัวใจจนพอเหนื่อยอ่อน
ร่างกายทึงอ่อนทึงเพลีย
สมบัติล้มละลายหายเสีย
ใจมันอ่อนเพลียบ้าคลั่ง

๒๒. บางคนก็ศพหายไปเลย
บางคนก็ถูกน้าทั่ง (น้้าพัด)
บ้างเทวดาช่วยไว้
บางคนก็หันก่าคอ (เห็นแต่คอ)

บ้างมาตายเกยริมฝั่ง
บ้างเป็นตีนงอมืองอ
ค้างบนปลายไม้ปลายตอ (ติดบนตอไม้)
ตัวจมในดินในคลื่น

๒๓. คนเจ็บก็มีชาดหลาย (มากมาย)
ไม่ว่าบ้านอื่นเมืองอื่น
บ้างก็โดนบ้านล้มทับ
บ้างก็ศพเน่าอืดพอง

คนตายก็มีเป็นหมื่น
มันมีหลายบ้านหลายชอง (หลายหมู่บ้าน)
พ่องก็ทรายทับลงหนอง
หล้อง (โลงศพ) จนไม่มีจะใส่

๒๔. ตามหัน(เห็น)ข่าวในทีวี
มันเป็นเคราะห์กรรมภาคใต้
ช่วยกันบริจาคทรัพย์
ได้โปรดเอื้อเฟื้อเจือจุน

ใจพอบ่ดีผ่อพอบ่ได้ (ดูแล้วสใจเสีย)
ขอท่านโปรดได้เจือจุน
ช่วยเหลือภาคใต้ที่ได้เสียศูนย์
แผ่บุญให้เขาด้วยเถิด

๖๑

๒๕. มาช่วยกันอธิฐาน
เทวดาตนประเสริฐ
ที่ถูกภัยอุบัติเหตุ
ไหว้สาแม่ธรณี

ให้วิญญาณเขาได้ไปเกิด
พาเขาไปสู่ทางดี
อย่าได้เป็นเปรตเป็นผี
ที่มีในเกาะในหาด

๒๖. ไหว้สาเจ้าแม่คงคา
พระยายมองค์มัจุราช
คนร้ายคนชั่วก็มี
บ้างก็เป็นเจ้าเป็นนาย

ครุฑนาคนาคาธิราช
ท่านจงโปรดให้อภัย
คนดีก็มีชาดหลาย (มากมาย)
ที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่

๒๗. ตกต่าเปิ้นปุนดีใคร่หัว
(ทุกข์คนอื่นน่าหัวเราะ)
ใครทึงช่วยใครไม่ได้
อันผีทะเลมันบ้า
เป็นว่ามีแท้แน่นอน

ตกต่าตัวปุนดีใคร่ไห้
(ทุกข์ตนเองน่าร้องไห้)
เป็นดีสังเวชสังวรณ์ผ(หน้าสงสาร)
คนเฒ่าเคยด่าเคยสอน
เป็นอุทาหรณ์ครั้งแรก

๒๘. เคยได้ยินเป็นอาจิณ
อันความหวาดเสียวเหลียวแหลก
เหมือนดั่งนางจินจายะฑุต
แม่ธรณีสูบเข้าในดิน

ที่ว่าแผ่นดินมันแยก
มีในพื้นฟ้าบนดิน
มาหลอกพระพุทธองค์พระทรงศีล
เพราะใจทมิฬเหี้ยมโหด

๒๙. ทุกท่านที่ได้ฟังซอ
ขอให้บุญมีผีโผด
เลี้ยงเป็ดให้ได้กินไข่
ซื้อหวยก็ขอให้โดน

ข้าเจ้าจะขอท่านจงนิโรธ
เหมือนกันคู่หัวตัวคน
ปลูกไม้ให้ได้กินผล
แจ็คพ็อตรางวัลที่หนึ่ง
วางเพลง………

๖๒

บทซอเรื่อง พระเจ้าสิบชาติ ตอนที่ ๑ พระเตมีย์ใบ้
ทานองเพลงอื่อ ประพันธ์โดยแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

สิบนิ้วขอยกมือยอ
เป็นเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติ
ได้แต่งเป็นบทบาทสร้อย
เรื่องพระกุมารเตมีย์

ก่อนที่จะซอจะขออภิวาท
มหานิบาตคัมภีร์
เป็นซอค่าวถ้อยวาจี
สร้างบารมีครั้งแรก

๒.

โปรดตั้งใจฟังดีดี
ชาติที่หนึ่งขอแยก
มีพระเจ้าสิกราช
อยู่กับมหาเทวี

สร้างปารมีมันมีหลายแผนก
เป็นเรื่องกุมารเตมีย์
เป็นเจ้านาถเมืองพาราณสี
ไม่มีหลานมีลูก

๓.

ไม่มีใครมาสืบบัลลังก์
ว่าเรานี้อยากได้ลูก
ให้นางจันทเทวี
พร้อมสาวสนมก้านัน

คิดพะวังท้าอะไรไม่ถูก
อายุแก่ไปทุกวัน
จัดท้าพิธีสู่ขวัญ
บวงสรวงวิญญาณมาเกิด

๔.

พระอัครองค์มเหสี
ต่อมาก็ได้ให้ก้าเนิด
ผู้มีบุญญาแก่กล้า
เป็นโพธิสัตว์กุมาร

ได้เข้าพิธีประเสริฐ
เกิดมีหน่อน้อยกุมาร
มาจากชั้นฟ้าสวรรค์
เป็นที่โปรดปรานพ่อแม่

๕.

สองพระองค์ทรงได้โปรดปราน
พระโอรสของแม่
ให้ว่าชาวดินชาวฟ้า
อวยพรให้พระกุมาร

ทรงได้ขนานพระนามให้แก่
ชื่อว่าเตมีย์กุมาร
ต่างก็มาสาธุการ
ให้สุขส้าราญบานชื่น

๖.

เป็นที่ราบรื่นชื่นชม
ชาวเมืองก็ต่างชมชื่น
วันหนึ่งติดตามพ่อฟ้า
ลงโทษโจรร้ายใจมาร

ไม่มีระทมขมขื่น
ในตัวหน่อน้อยกุมาร
ได้ไปว่าราชการ
ตามความรายงานอ้ามาตย์

๖๓

๗.

คนที่หนึ่งสั่งให้เสนา
ค้าสั่งเจ้าสิกราช
เนื้อตัวจนสั่นด่อยด่อย(สั่นกลัว)
แล้วเขาก็เผาแผ่นเหล็กแดง

เอาแส้หวายมาแล้วก็เฆี่ยนก็ฟาด
สั่งว่าให้ฟาดแรงแรง
เพราะถูกตีด้วยไม้แข็ง
ให้ไอ้โจรหัวแข็งเอาตีนเหยียบ

๘.

คนที่สองสั่งโดนเอาหอกแทง
บ้างงก็กระทืบบเหยียบเหยียบ
เจ้าสิกราชได้สั่ง
ถ้าใครขัดขืนค้าสั่งของกู

เพราเขาเป็นแก๊งค์ท้าผิดระเบียบ
จนดิ้นเป็นปลาเป็นงู
แล้วตีกองไฟย่างอย่างเขาย่างหมู
พวกสูจะต้องโดนตายเรียบ

๙.

คนที่สามโทษหนักไม่เบา
เขาต้องยอมสิโรเรียบ
คนที่สี่เอาขังห้องใต้ดิน
ให้เขาชดใช้กรรมหลัง

สั่งให้เอาหลาวมาเสียบ
เอาไปปักไว้นอกประตูวัง
ไม่ให้ได้กินอะหยัง (อะไร)
โดนขังอยู่ในห้องมืด

๑๐. ไม่รู้เมื่อคืนเมื่อวัน
หายใจพอกั๊บพอฝืด (ไม่ออก)
ก้าสั่งเจ้าพ่อราชะ
ที่พ่อสั่งให้ลงทัณฑ์

แสนทรมานง่างงืด (มากๆ)
คงตายอย่างทรมาร
เจ้าเตมียะได้หัน (เห็น)
กลัวกรรมมาทันสนองตอบ

๑๑. มันเป็นวงกรรมวงเกวียน
มีการเวียนว่ายส้ายตอบ(กลับคืน)
เจ้ากุมารน้อยเตมีย์
เห็นแล้วอ่อนอกอ่อนใจ

มันคงจะเวียนมารอบ
ป่าจิยอบก็เมืองวาย(ป่าไมยราบยักษ์หรือสาบเสือ)
เลยหาวิธีแก้ไข
น้้าจนพอไหลนองเนตร

๑๒. ตอนนั้นแม่เทวดา
มาแฝงเสาร์ฉัตรเศวต
แม่จะแนะน้าวิธี
ขะแนม (ขอให้) ลูกน้อยกุมาร

เสด็จลงมาสังเกตุ
บอกให้หน่อน้อยกุมาร
มันมีอยู่หลายประการ
ต้องอดทานเอาหน่อย

๖๔

๑๓. ประการที่หนี่งแม่ลงความเห็น
จะเป็นหนทางปลดปล่อย
กลัวได้ตกหม้ออบาย (นรก)
ต่อไปให้เริ่มลีลา

ให้เจ้าแกล้งเป็นคนง่อย (พิการ)
พ้นจากเป็นเจ้าพญา
ภายในอนาคตา
แกล้งเป็นคนใบ้หูหนวก

๑๔. ให้เจ้ามั่นใจต่อสู้
จะท้าหื้อใจสะดวก
นี้เป็นการเริ่มลีลา
ให้มันถึงด้าวถึงแดน

ไม่ต้องไปอยู่กับพักพวก
ท้าไปตามสโลแกน
แม่เทวาวางแผน
แม้จะสุดแสนล้าบาก

๑๕. ให้เจ้าบ้าเพ็ญถือศีล
ส่วนนางผู้อุปถาก
ว่าเตมีย์หน่อเหน้า
กานั้น (ครานั้น) สองเจ้าผญา

ไม่ต้องยอมกินยอมปาก
วิ่งไปทูลเจ้าผญา
ไม่ยอมกินข้าวกินปลา
ท่านเป็นใจตกอกสั่น

๑๖. เหมือนกับผีเข้าเหล้าตือ
เมื่อเห็นลูกน้อยแม่นั้น
หรือเป็นโรคภัยไข้เหน็บ
ลูกจ๋าลูกเป็นอะไรขึ้นมา

ตีน (เท้า) มือแม่จนพอสั่น
ผิดไปจากธรรมดา
ลูกหล้าแม่เจ็บไหนหา
ท้าไมไม่พูดไม่จากับแม่

๑๗. ประกาศไปทั่วพารา
หื้อ (ให้) เขามาตรวจลูกแม่
พร่อง (บ้าง) ก็มาบีบมานวด
ตรวจทั้งภายนอกภายใน

เสาะหาหมอยาเฒ่าแก่
ว่าลูกจะเป็นอะไร
ตรวจไปตามเส้นตามสาย
ไม่มีโรคอะไรสักอย่าง

๑๘. เจ้าผญาบอกหมอยาทั้งหลาย
ขอให้ลูกกูหายทุกอย่าง
พวกสูต้องช่วยลูกกู
จะใส่ขันตั้งขันเชิญ

จะเรียกเอาเท่าใดเป็นค่ายาค่าจ้าง
ตัวกูไม่กลัวเสียเรื่องเงิน
มันน่าเอ็นดูเหลือเกิน
กูจะรับใส่เงินหลายหลายเท่า

๑๙. บึดก็ล่น( เดี๋ยวก็วิ่ง) ไปบนผีตายโหง
บึดขอปู่จ๋าน (มัคทายก) มามนต์ข้าว
ไปหาหมอคงกระพัน
ก่อนนอนเมื่อค่้าเมื่อคืน

บึด (ดี๋ยว) ก็ไปโยงพ่อเจ้า
เอามาหว่านเมื่อค่้าเมื่อคืน
ลงยันต์เป็นสิบซาว (ยี่สิบ) ผืน
ไหว้ไปตามจ๊อกตามแจ่ง (ตามมุม)

๖๕

๒๐. ตั้งแต่ลูกเราเกิดมา
เดี๋ยวนี้อะหยั่ง (อะไร) มากลั่นแกล้ง
ส่วนว่ากุมารลูกรัก
ถึงแม้จะท้าอย่างไร

สนุกเฮฮากล้าแกร่ง
ท้าให้ลูกเราเปลี่ยนไป
ก็ลกั (แอบ) ไค่หัว (หัวเราะในใจ)
ลูกทึงก็ไม่ท้าไมเด็ดขาด

๒๑. กานั้น (ครานั้น) พ่อเจ้าพญา
ว่าถ้าลูกเราเป็นประสาท
อุ้มไปไว้ที่เรือนห่าง
ฟืนไฟบ่ต้องต๋าม(จุดไฟ)มัน

ก็เลยปรึกษากับเสนาอ้ามาตย์
หื้ออ้ามาตย์ลองพิสูจน์ดูมัน
ไม่ต้องให้กินอาหาร
ดูมันจะทนได้ก่อ

๒๒. กานั้นเสนาทั้งหลาย
หันกุมารเจ้าหน่อ
นั่งเฉยอย่างกับพระเจ้า
เขามาทูลเจ้าพญา

เขาพากันไปผกผ่อ (แอบดู)
ก็นั่งอย่างธรรมดา
ไม่ยอมกินข้าวกินปลา
ว่าบ่ผิดสังกาสังเกตุ

๒๓. ตั้งมั้นอยู่ในอัตหิ
เหมือนดั่งธรรมะพระเทศน์
ใครอยากพ้นจากหม้อนรก
ตัวเราไม่ช่วยตัวเรา

ท่านเอาขันติเป็นเขต
ตัวเราต้องเพิ่ง (พึ่ง) ตัวเรา
ให้มันกลิ้งครกขึ้นเขา
อย่ามัวรอให้เขามาช่วย

๒๔. เราจะต้องท้าให้ได้
มันจะเป็นผลได้ช่วย
ครานั้นเสนาเฒ่าหนุ่ม
ไม่ว่าแดดร้อนฝนฮา (ฝนตก)

จะแต่งเป็นใบ้เป็นง่วย (พิการ)
ให้ถึงรอดด้วยเวียงงาม
เขาอุ้มไปกลางสนาม
ปล่อยช้างพู้ (ผู้) ก่้ามาย่า (เหยียบ)

๒๕. เจ้ากุมารทึงบ่อกลัว
เขาปล่อยช้างตกมันมาย่าเหยียบ
ช้างเฒ่าเอางวงเข้าสอด
เจ้าเตมีย์ตนบุญ

นั่งแข็งตัวอยู่หั้น (นั้น) วันค่้า
ช้างก็ซ้าเข้ามานูน(หนุน)
กอดแล้วแกว่งให้ตัวหมุน
ถูกเขาทารุณบ่เคยหวั่น

๒๖. ค้าสั่งของเจ้าผญา
ว่าให้ย้ายจากที่นั่น
เสนาเอาเชือกมามัด
แล้วอุ้มไปปล่อยเปาะ (รวม) งู

สั่งให้เสนาพวกนั้น
ชาวบ้านพากันมาดู
รัดอย่างลูกหมาลูกหมู
ผ่อ (ดู) รูมันจะทนได้ก่อ (ดูมันจะทนได้ไหม)

๖๖

๒๗. มีทั้งงูเห่างูจอง
เจ้ากุมารน้อยนั่งผ่อ (ดู)
สั่งให้เสนาอ้ามาตย์
ส่วนเจ้ากุมารเตมีย์

เขาเอามากองมาก่อ
อย่างเขาดูหนังทีวี
เอาแส้มาฟาดมาตี
ทึงบ่ยอมวิ่งหนีขี้ขลาด

๒๘. บางพ่องแต่ง (แกล้ง) เป็นซีอุย
แกว่งมาเหมือนเพชฌฆาต
เขาค่า (ทรมาณ) เจ้าเตมียะ
เจ้าอดทนทรมาน

เพีย (หยิบ) เอามีดซุยจะมาฟันมาพาด (ตัด)
จะตัดคอเจ้ากุมาร
ก็มสี ะพะ (มากมาย) เหตุการณ์
ก็มีร้อยอันพันแบบ

๒๙. เวลาผ่านมาเจ็ดปี
ก็ทนมาทุกรูปแบบ
อายุสิบหกย่างเข้า
ค้าสั่งเจ้าพ่อเหนือหัว

กุมารเตมีย์ทนต่อความเจ็บแสบ
ต่อความโศกเศร้าหมองมัว
จะเริ่มเป็นบ่าวเต็มตัว (หนุ่ม)
หื้อหมู่ร้างสาวชาวรุ่ง (หมูสาวๆ)

๓๐. มาอยู่ด้วยพระกุมาร
บางคนก็มาแก้ผ้านุ่ง
ส่วนว่าเจ้าเตมียะ
บางคนก็สาระแน

ใส่ทั้งน้้าจันน้้าฟุ้ง
มายุ่งซีนอซีแน (กระเซ้าเย้าแหย่)
ไม่มีราคะแยแส
มาแป๋ง(ท้า)ตาแลตาเหลือก

๓๑. เจ้ากุมารก็ไม่ปรารถนา
บ้างก็ท้าตัวเหมือนเหลือก
ถึงเขาจะยั่วจะเย้า
จนเขากระวายกระวน

เปรียบไปมอก (เหมือน) หมามันหัน (เห็น) ข้าวเปลือก
ชอบดูดเลือดหื้อแมงงน (ให้แมลงวัน)
กุมารเจ้าก็ไม่สน
จนได้เปลี่ยนเล่ห์กลแบบใหม่ใหม่

๓๒. ส่วนพ่อสิกะราจา (ราชา)
จะเอาวิธีแผนใหม่
สิ่งที่ท้าผ่านผ่านมา
มันท่าจะเป็นกาลกิณี

ปรึกษาเสนาน้อยใหญ่
เราจะท้าอย่างใดดี
ก็เป็นเวลาเจ็ดปี
เสนาบดีเขาจุ๊หลอก

๖๗

๓๓. อันส่วนเจ้าแม่มารดา
ว่าให้กุมารนี้ออก
ใช้ให้อ้ามาตย์ใจคต
สุนันตะสารถี

ได้ยินเจ้าผญาท่านบอก
จากเมืองเข้าสู่ดงรี
เอาไปขึ้นรถลากผี
เอาไปฝังดงผีดิบปุ๊น (นู้น) เน้อ

๓๔. กุมารน้อยได้ฟังค้า
พอเป็นตีนเค่อมือเค่อ (มือเท้ากระด้าง)
สั่งเอาลูกไปฝั่งดิน
จนเจ้าพ่อไม่เอ็นดู

แต่ง (แกล้ง) ท้าเป็นตามองตาเหมอ
อันนี้กา (หรือ) พ่อของกู
ตามที่ได้ยินกับหู
ยิ่งกว่าศัตรูงูเห่า

๓๕. เดี่ยวนี้มันจะมีก่อชา
ทึงใคร่ถามใบ้ถามง่าว (อยากถามจริงๆ)
ตามได้ยินธรรมหลายผูก
มาหันลูกไก่ลูกปลา

พ่อใจพาลาฆ่าลูกตัวเก่า
เหมือนธรรมเทศน์ เล่าสืบมา
ค่า (ทรมาน) ลูกอย่างหมูอย่างหมา
อยู่ด้วยแม่มันเป็นหมู่

๓๖. เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน
ใม่ใช่คนเขียนอวดรู้
น้าตาพอตกพึ๊กพี๊ก (น้้าตาไหล)
ถ้าเป็นบ่าเดี่ยวนี้ (เดี๋ยวนี้) ตึง

ไม่ให้ลูกได้กินได้อยู่
อู้ (พูด) แล้วจนตกตะลึง
ใครใคร ก็ตึงนึกบ่ถึง
จะไปขอเอามาเป็นลูก

๓๗. เขียนไปก็ร่้าไห้ไปด้วย
เป็นทั้งน้้าตาน้้ามูก
ไผบ่เจอไผก็ทึงงบ่ รู้(ใครไม่เจอไม่รู้สึก)
งืด (คิดไม่ถึง) เจ้าผญาซากตาย

คิดอันใดไม่ออกไม่ถูก
นึกถึงลูกเราตายไป
ไม่รู้จะพูดหื้อไผ (ให้ใคร)
จิตใจท้าไมเหี้ยมโหด

๓๘. จะเอาลูกไปฝั่งดินให้ตาย
ซอไปก็เป็นดีไค่โขด (รู้สึกโกรธ)
เป็นซอพระเจ้าสิบชาติ
ขอย้อนไปถึงเนื้อความ

มันจะสิบหายวายโคตร
เลยโดดว่าเหียหลายค้า
ผิดพลาดทางวจีกัมม์
ให้มันถูกตามสัดส่วน

๖๘

๓๙. ส่วนมเหสีได้ฟัง
ขออย่าท้าเรื่องปั่นป่วน
เจ้าพี่ผญาตรัสไว้
จะมอบสมบัติหลักฐาน

ว่าขอปะทังอย่าด่วน
เอ็นดูลูกน้อยกุมาร
พี่ว่าจะให้ของขวัญ
วันที่หม่อมฉันประสูติลูก

๔๐. บัดนี้จะเอาลูกไปฝัง
จะมอบบ้านเมืองให้ลูก
ค้าสั่งราชาคัดแค้ว
ถ้าผิดศีลข้อมุสา

ข้าน้องมาฟังว่ามันไม่ถูก
ต้องท้าให้ถูกบัญชา
หรือลืมไปแล้วพี่จ๋า
ก็เป็นเจ้าผญาหัวหมาเน่า

๔๑. หนักใจสิกราชราชา
ปลอบขวัญเทวีคู่เฝ้า
กลัวมันเดือดร้อนประชาชน
จะเอามาปกครองบุรี

มานั่งน้้าตาคลอเบ้า
น้องเจ้าท้าใจดีดี
ลูกเราเป็นเคิ่งคนเคิ่งผี (ครึ่งคนครึ่งผี)
กลัวจะมีแต่ฉิบหายวายวอด

๔๒. มอบให้สามวันเจ็ดวัน
ไหนๆพี่ก็ตัดทอด
นาพอ (เกือบ) จะหมดสติ
พอบ่หื้อได้กินแหนง (เพื่อไม่ให้ได้เชื่อใจ)

ไม่ใช่ให้กุมารครองไปตลอด
จะเอาฝั่งทั้งดิบทั้งแดง
แต่งท้าถลิใจแข็ง
ก่อนลูกแดงจะถูกเพชฌฆาต

๔๓. กานั้น (ครานั้น) พ่อเจ้าผญา
ให้พวกเจ้าไปป่าวประกาศ
ว่าเจ้ากุมารเตมีย์ราช
ได้เป็นผญาเจ้าเมือง

ก็ได้สั่งเสนาอ้ามาตย์
ให้ หมู่ข้าทาสชาวเมือง
จะได้ขึ้นครองอาสน์ค้าเหลือง
พาราณสีอ้างเอก

๔๔. แต่งตั้งเป็นมหากษัตริย์
ตัวข้าจะได้อภิเษก
ในฐานันดรเจ้าฟ้า
ส่วนเจ้ากุมารเตมีย์

ปกครองสมบัตินานาเอนก
แด่เจ้ากุมารเตมีย์
เปี่ยมด้วยสง่าราศี
ไม่ยินร้ายยินดีสักอย่าง

๖๙

๔๕. เสนาห้าง (เตรียม) ขันอัญเชิญ
มานั่งตัวแข็งกระด้าง
ส่วนว่าเตมีย์แม่ไท้
แม่นี้หมดเรี่ยวหมดแรง

เจ้าก็บ่อยอมเดินยอมย่าง
ไม่บ่มีอาการแสดง
มีแต่ร่้าไห้กรรแสง
ลูกแดงแม่คงจะถึงฆาต

๔๖. ตอนนั้นพ่อเจ้าพญา
สั่งสุนันตะอ้ามาตย์
ให้เกียม (ตรียม) บกขอเจา (จอบ)
แล้วมาอุ้มเจ้าเตมีย์

เลยเกิดโกรธาขนาด (โกรธมากๆ )
จัดการกุมารเตมีย์
เอาไปใส่รถลากผี
ท้าดั่งกู้ชี้บอก

๔๗. ส่วนว่านายสารถี
เพราะเทวดามาบอก
ไม่รู้ตะวันออกตะวันตก
ม้าลากไปถึงกลางดง

พาเจ้าเตมีย์เลี้ยวไปทางวันออก (ตะวันออก)
หื้อเป็นด๊ดด๊ดงงงง (คิดทางไม่ออก)
ซืมๆ ลืมๆ หลง
มันก็หยุดลงบ่ายอมวิ่ง

๔๘. มีทั้งจอบทั้งเสียม
จะฆ่าเจ้ากุมารทิ้ง
ขุดดินขุดหลุมขุดบ่อ
เจ้ากุมารลุกลงเตียว (เดิน)

ที่มันเตรียมมาด้วยทุกสิ่ง
ป่าช้าผีดิบคนเดียว
มันทึงบ่ผ่อบ่เหลียว (เหลียวมองหน้า)
มันยังบ่เหลียวมาผ่อ (ไม่หันมามอง)

๔๙. ส่วนเจ้าเตมีย์กุมาร
มายกรถทึง (ทั้ง) สี่ล้อ
เพราแกล้งเป็นง่อย (พิการ) มาเมิน
เป็นการยืดเส้นยืดสาย

รวมพลังงานหื้อผ่อ (ให้ดู)
แล้วเอาแกว่งหื้อผ่อ (ให้ดู) สบาย
(นาน) เลือดไม่ได้เดินขยาย
ไปตามดูก (กระดูก) เอ็นเส้นต่อ

๕๐. ส่วนว่านายสารถี
เจ้าเตมีย์ท้าทีมาถามผ่อ (ดู)
เจ้าเตมีย์บอกว่าหยุดหยุด
มันบอกว่าลุงจะขุดขุม (หลุม) ฝัง

เมาขุดขุม (หลุม) ผีขุมบ่อ
เหื่อมันจ๋นปอปิปอปัง (เหงื่อไหล)
ลุงมาขุดเอาอะหยั่ง (อะไร)
ลูกพระเจ้าแผ่นดินน่ะก่ะ(นั่นเอง)

๗๐

๕๑. เหงื่อย้อยปุดปุดปิดปิด (ไม่หยุด)
พอๆจะไปมาถามข้า
เจ้ากุมารก็แต่งถามคั้น (คาดคั้น)
เขาท้าผิดเรื่องอันใด

อิดก็อิดทึงบ่เหลียวผ่อหน้า (เหนื่อยมาก)
บ่ใช่เป็นหัวหน้าทนาย
ว่าละอ่อน (เด็ก) คนนั้นเป็นลูกหลานไผ
แล้วมันมีที่ไหนหั้นก่อ (กัน)

๕๒. นั่งอยู่ในรถหั้นลู (นั้นเอง)
เป็นลูกราชะเจ้าพ่อ
อายุก้าลังสิบหก
จะไปถามนักเวลาข้าบ่หมี (ฉันไม่มีเวลา)

ยังบ่ไปดูไปผ่อ (ดู)
มันเป็นกาลกิณี
ผมด้างามดกใสสี
ถ้าใคร่รู้ดีหื้อ(ให้)ไปถามมันผ่อ (ถามเอาเอง)

๕๓. เจ้ากุมารก็เลยลองหายใจ
ว่าข้านี้เป็นใครลุงเคยรู้จักก่อ (รู้จักใหม)
นายสารถีมาค้อยผ่อ (ค่อยดู)
หยั๋ง (ท้าไม) มาคับคล้ายคับคลา
จะว่าเตมียะใบ้
เอะท่าจะไม่ใช่จริงหนา
อันนั้นเป็นหยั่ง (อะไร) ยังบ่ออู้บ่อจา (ไม่พูดไม่จา) แข้งขามันก็เป็นง่อย
๕๔. เจ้าเตมียะกุมาร
เราเคยอยู่มาด้วยกันมาแต่น้อย
ลุงนี้บ้าบ้าบอบอ
คานั้น (ครานั้น) อ้ายสารถี

แต่งถามซุ่นซานบ่อยๆ
เป็นลูกแม่จันทะเทวี
หรือว่าอองออ (สมอง) บ่หมี (ไม่มี)
มันเป็นแข้งสั่นขาสั่น

๕๕. มองดูแขนขาหน้าอก
เมื่อเป็นความจริงดั่งอั้น (อย่างนั้น)
ดูมันนั่งไห้ไหว้กราบ
ค้าสั่งพ่อเจ้าแผ่นดิน

รู้สึกใจตกอกสั่น
ทรุดตัวนั่งลงดิน
ไม่ใช่ใจบาปใจหิน
เป็นผู้ตัดสินทุกขั้น

๕๖. เรื่องราวมันเป็นชาใด (อย่างไร)
ที่ตัวเราท้าอย่างนั้น
มันเป็นปัญหาหนักอก
ไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์ชายถึงท้าอย่างอั้น (นั้น)
เพราะกลัวได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เรื่องมรดกทรัพย์สิน
อยากไปจ้าศีลเป็นนักบวช

๗๑

๕๗. เราท้าเป็นง่อยพิการ
ตัวเราอยากเป็นนักบวช
เราใช้ขันติทนทาน
บอกให้นายสารถี

แสนทรมารเจ็บปวด
อยากจะสร้างบารมี
มาได้ประมาณเจ็ดปี
ไปทูลเจ้าพ่อเจ้าแม่

๕๘. นายสารถีก็หกวิ่งแจว
มันอิดฮ่อแฮ่ฮ่อแฮ่ (อิดโรย)
กราบทูลเจ้าพ่อราชะ
ขอเชิญเจ้าพ่อเสด็จไป

บ่ากองไปแผว (ไปถึง) ก็ฟั่ง (รีบ) ป้อละแหม้ (นั่งพับเพียบ)
เหื่อหลุเหื่อหลุ้มฟูมฟาย (เหงื่อเปียกไปทั้งตัว)
เจ้าเตมีย์นั้นยังบ่ตาย
หากุมารชายในป่า

๕๙. มันเป็นความจริงแท้กา
ก็เลยห้างช้างห้างม้า (เตรียมช้างม้า)
เจ้าแม่เทวีได้สั่ง
รับขวัญลูกน้อยเตมีย์

เสนาตอบว่าเจ้าค่ะเจ้าค่า
ไปรับกุมารเตมีย์
ให้สูแต่งห้างบายศรี (ท้าบายศรี)
เพื่อเป็นศรี..ยิ่งยวด

๖๐. แม่เทวดาเป็นผู้วางแผน
เพราะลูกตั้งใจอยากบวช
ขอพระพ่อแม่อภัยโทษ
ขอบวชสร้างสมส่วนบุญ

ลูกทนสุดแสนเจ็บปวด
ได้สืบศาสนาบุญ
ขอท่านได้โปรดเกื้อหนุน
เพื่อราชตระกูลเจ้าราช

๖๑. ส่วนตัวแม่เจ้าเทวี
พร้อมกับเจ้าสิกราช
เหตุการณ์ที่พ่อด้าริ
ตอนนี้เตมีย์กุมาร

ยออัญชุลีอภิวาท
อนุญาตให้กุมาร
โปรดอโหสิหื้อ(ให้)กัน
ลาพ่อลาแม่ไปบวช..
วางเพลง………

๗๒

บทซอเรื่อง พร ๑๐ ประการ
ขึ้นต้นเพลงเงี้ยว ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
ยอพนมกร
ปางเมื่อนางผุสดีแม่เจ้า
กับพระอินทร์ท่านท้าว
นานท่านนาน
พระอินทร์ท่านได้ประทาน
ขอรับปอนดีเป็นศรีประเสริฐ
ขอหื้อได้ปะ(เจอ)ผละแห่งผล
ผ่านมา แล้วแม่นางก็ได้ผาถะนา (อธิษฐาน)

ขอไขทศพรกัณฑ์เก๊า (กัณฑ์ที่1)
จะเข้ามารับปอนสิบประการ
เจ้าแห่งแห่งมัฆวาน
ก่อนน้าวิญญาณมาจุติก้าเนิด
ก่อนจะส่งวิญญาณแม่นางมาเกิด
ก่อนจะมาเกิด....เมืองคน
อันเป็นกุศลในอดีตชาติ
ก่อนที่จะลาลงมาเกิดในโลก

เพลงอื่อ
๑.

พรข้อที่หนึ่งนางอาธิฐานา
ของพระเจ้าสิวิราช
มีราชอาณาจักร
และมีไพร่ฟ้าข้าองค์

ให้ได้เกิดมาในวังผะสารท (ปราสาท)
ซี่งมีอ้านาจเอกองค์
แผ่บุญไปทั่วเขตโขง
รักษาพระโรงโขงเขต

๒.

พรข้อที่สองนางปรารถนา
เหมือนแก้วนิลค้าวิเศษ
พรข้อที่สามขอให้มีขนคิ้ว
มีขนตาด้างามงอน

ให้มีดวงตาหรือว่าพระเนตร
ดังตากวางด้างามงอน
โก่งพริ้วดั่งกับคันศร
ไม่ต้องได้ถอนได้วาด

๓.

พรข้อที่สี่ นางปรารถนา
ขอได้รับอนุญาต
เพราะเป็นชื่อเก่าของข้า
มีใจโอบอ้อมอารี

หากได้เกิดมาเป็นคนแถม (อีก) ชาติ
ชื่อว่านางผุสดี
บุญญาแก่กล้าสุขขี
บุญปารมีพันผูก

๔.

พรข้อที่ห้า นางปรารถนา
หน่อเนื้อสกุลบุญปลูก
มีจิตใจเป็นธรรมะ
ได้อยู่สืบสานจรรโลง

หากได้เข้าวิวาห์มีลูก
ให้เป็นโอรสเอกองค์
ขอหื้อได้เป็นพระเป็นสงฆ์
เป็นที่มั่นคงอ้างอวด
๗๓

๕.

พรข้อทีห่ ก นางปรารถนา
เหมือนดั่งยายดั่งทวด
พรข้อที่เจ็ดค้าอธิฐานเจ้า
ให้มันตึ่งเต่งเบ่งบาน

ทรงคัพภาไม่ให้นูนให้สวด
คนธรรมดาสามัญ
ขอให้สองเต้าเนินถัน
อย่าให้เต้าหย่อนยานหดหู่

๖.

พรข้อที่แปดนางปรารถนา
ขอพระองค์จงทราบรู้
ขออย่าได้ขาวได้หงอก
และมีรูปทรงองค์อร

ขอให้เส้นเกษาด้าเหมือนปีกแมงภู่
ท่านจงโปรดได้อวยพร
กลิ่นหอมดั่งดอกไกสร
เหมือนกินนารอนลอยล่อง

๗.

พรข้อเก้านางปรารถนา
ใบหน้าใบตาเอี่ยมอ่อง
และปราศจากไผฝ้า
งามเหมือนนางเอกลิเก

ขอให้มีกายาผุดผ่อง
ไปด้วยมหาสีเน(มหาเสน่ห์)
อย่าได้เป็นปากอ้าตาเข
มหาสีเนมาหลอมหล่อ

๘.

พรข้อสิบนางปรารถนา
ขอประเสริฐถึงสิบข้อ
ขอมีสมองผ่องติ๊บ(สมองดี)
และมีอ้านาจอาชญา

กับพระยาอินตา นั้นน่อ
สมดั่งค้าอธิฐานยา
และมีไหวพริบผะหญ๋า (ปัญญา)
ปลดปล่อยทาสานักโทษ

๙.

เมื่อนางได้รับค้าพร
ก็มาจุตินิโรจน์
ทรงเจริญอายุ
ได้เข้าอภิวิวาห์

พระยาอินทรทรงโปรด
เมืองกษัตริย์ มัทะรา
บรรลุสิบหกชันษา
กับท้าวสนชัยมหาราช

๑๐. เป็นลูกของเจ้าเมืองสีพี
จนเท้า (จนกระทั่ง) ได้ไอรสราช
เรื่องราวสลับซับซ้อน
ได้สร้างเป็นบทละคร

มีความสุขีขนาด
ชื่อว่าพระเวสสันดร
ขอกล่าวย้อนเป็นตอนตอน
มีอยู่หลายตอนหลายช่วง

วางเพลง………

๗๔

บทซอเรื่อง พุทธประวัติ
ทานองเพลงอื่อ ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

ก่อนที่จะซอพุทธประวัติ
พระเจ้าโอกกากราช
ปกครองเมืองโอกการาช
มีบุตรธิดาเก้าองค์

ขอยอพระหัตถ์น้อมอภิวาท
เป็นเก๊า (ผู้ริเริ่ม) แห่งศาสดาองค์
มีพระอ้านาจในเขตโขง
สมพระประสงค์ฝันใฝ่

๒.

มเหสีท่านได้ทิวงคต
เลยได้มอบสมบัติให้
ส่วนบุตรธิดาทั้งเก้า
ได้หนีออกบ้านออกจอง

ท่านเลยเสกสมรสแถมใหม่ (อีกครั้ง)
ลูกของเมียใหม่ปกครอง
มีแต่ความโศกเศร้าเหงาหมอง
จากเวียงวังทองเข้าป่า

๓.

พร้อมกับอ้ามาตย์เสนา
ให้สูห้างช้างห้างม้า (เตรียมขบวน)
ต้องเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้
ด้วยความเป็นอนิจจัง

พระเจ้าโอกกาตรัสว่า
ไปส่งลูกข้าเดินทาง
เอาไปไว้เผ้วไว้ถาง (ถางหญ้า)
ได้พัดบ้านเมืองตัวเก่า (ตัวเอง)

๔.

ก่อนที่ลูกๆจะลา
ว่าขอทูลลาพ่อท้าว
ส่วนพระเจ้าโอกการาช
ลูกพ่อจงได้ร่มเย็น

ก็เข้าไปหาบิดาพ่อเจ้า
ขอไปตามกรรมตามเวร
ก็ให้โอวาทความเห็น
พ้นจากทุกข์เข็ญล้าบาก

๕.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เผชิญต่อความล้าบาก
โอ๋ยนอวิถีชีวิต
ถ้าหากบุญมีไม่ตาย

แล้วก็พากันเดินทางจาก
เข้าสู่ป่าดงพงไพร
จะต้องพิชิตอีกหลาย
เราคงจะได้เสวยราชย์

๖.

ตอนนี้โอรสธิดา
ออกจากเมืองโอกการาช
ได้พัดที่นอนที่อยู่
พากันไปสร้างนคร

พร้อมกับเสนาอ้ามาตย์
สุดแสนอนาถอาวรณ์
เข้าสู่ภูพิงค์สิงขร
กบิลพัสดุ์อาศัยอยู่

๗๕

๗.

ส่วนว่าพี่น้องแปดองค์
แต่งงานอยู่กินเป็นคู่
สร้างเมืองกบิลพัสดุ์
เจ้าสีหะนุพระนางกาญจนา

ก็ได้ตกลงสมสู่
ตามกฎแห่งเจ้าราชา
จะขอรวบรัดเข้าหา
มีบุตรธิดามาเจ็ดหน่อ (เจ็ดองค์)

๘.

มีหนึ่งพระเจ้าสุทโธ
เจ้าอมิโตทนะอีกหน่อ
เจ้าฆานิโตทนะ
พระนางปมิตาและอมิตา

พระเจ้าสุกโกติดต่อ
เจ้าโธโตสืบต่อเกิดมา
หน่อเชื้อราชะวงศา
เป็นสองธิดาผาเสริฐ (ประเสริฐ)

๙.

ส่วนว่าคนโตพี่สาว
ตามพระนามในก้าเนิด
ได้ไปแต่งงานกับเจ้าอัญชนะ
เทวทะหะพารา

ลูกหลานหมู่เราพากันฟังไว้เถิด
ชื่อว่ายโสธรา
แห่งโลกียะวงศา
ได้มีบุตรธิดาทั้งสี่

๑๐. หนึ่งเจ้าสุปปพุทธะ
สิริมหามายาน้องนี้
มีกันสี่คนพี่น้อง
ปชาบดีโคตะมีนี้นา

ทัณฑะปาณิองค์น้องของพี่
เป็นองค์ที่สามตามมา
ที่เกิดร่วมท้องมาตา
เป็นองค์น้องหล้าถ้วนสี่

๑๑. ส่วนเจ้าสุปะพุทธะ
จงตั้งใจฟังให้ถ้วนถี่
ได้ไปแต่งงานกับลูกผู้น้อง
กับพระนางอมิตา

เป็นลูกราชะผู้พี่
ถึงจะรู้ความเป็นมา
ได้อยู่ร่วมห้องเคหา
ที่เป็นลูกน้าตัวเก่า (ตัวเอง)

๑๒. หน่อเนื้อชาติเชื้อนาบุญ
จนมีลูกหลานต่านเต้า(ค้าสร้อย)
คนที่หนึ่งชื่อเทวทัต
ยโสธราพิมพา

ได้สืบสกุลพงศ์เผ่า
สืบแต่เค้าเหง้าเดิมมา
ทั้งสารพัดปัญหา
นี้เป็นลูกหล้าของแม่

๗๖

๑๓. ความทุกข์ของมนุษย์ทั้งหลาย
ยิ่งนานมันก็ยิ่งแย่
มนุษย์คนเราเกิดแล้วแก่แล้ว
พวกเทวดาทั้งหลาย

แล้วจะมีใครที่ไหนมาแก้
ปัญหานี้จะแก้อย่างไร
ตายแล้วจะไปอยู่ไหน
เลยประชุมสันนิบาต

๑๔. ไปทูลเชิญเอาพระโพธิสัตว์
องค์พระไถลใสสวาท
ขอมาช่วยมวลมนุษย์
พ้นจากวัฏวังวน

มาช่วยกาจัดกาจาด (ก้าจัด)
จุติชาติจากเมืองบน
ได้ถึงนิรุตมรรคผล
ทุกผู้ทุกคนในโลก

๑๕. เทวบุตรและเทวดา
เหาะขึ้นไปพรหมโลก
ขอท่านส่งเทวบุตร
หน่อเนื้อชาติเชื้อโพธา

ท่านก็ยังพากันอุปโหลก
ไปหาพระยาอินตา
องค์บริสุทธินั้นหนา
เสด็จลงมาประสูติ

๑๖. พระนางสิริมหามายา
ปรึกษากับพระเจ้าทนะโทสูท
ไหว้สาเทพาเทพไท้
จากนั้นทั้งสองพระองค์

ท่านก็ไหว้สาหาเทวทูต
อยากได้พระบุตรสืบสันติวงศ์
ขอได้ดังใจประสงค์
ก็ไหว้สายอโยงอาราธ

๑๗. เผื่อจะได้ผู้มีบุญ
ปกครองข้าหลวงข้าราษฎร์
ไหว้วอนหาสิ่งวิเศษ
เวลาเดิ๊ก (ดึก) มาออนชร

มาสืบสกุลมูลญาติ
ตามอ้านาจฐานันดร
แล้วก้มพระเกศลงหมอน
นางนอนฝันแปลกประหลาด

๑๘. ฝันช้างเผือกแก้วงางอน
มันขึ้นมาย่้าปราสาท
ในยามดึกๆดื่นๆ
ไหว้สาองค์ทศพล

พญากุญชรมาอาละวาด
แล้วแกว่งงวงฟาดเวียนวน
คนตื่นเป็นโกลาหล
พอชี้เหตุผลหื้อผ่อ (ให้ฟังดู)

๗๗

๑๙. แม่นางสิริมายา
เรียกหมอโหรมาทายผ่อ
แจ้งมาหมอปุโรหิต
ลงเลขผ่อมาผ่อไป

นั่งเช็ดน้้าตาใจหดใจฝ่อ
ว่ามันจะเป็นจาใด
เข้ามาปลอบจิตปลอบใจ
มาแป๋ง(ท้า)ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

๒๐. กา (ค้า) เดียวข้าบาทจะเฉลย
ไม่ใช่เรื่องเลวเรื่องร้าย
พระวิญญาณบริสุทธิ์
ผู้มีบุญหนักศักดา

อยู่เฉยๆ เถอะพระองค์ที่ไหว้
มันเป็นเรื่องธรรมดา
เข้ามาเป็นพระบุตรสมปรารถนา
ท่านจะมาเอาก้าเนิด

๒๑. ตามที่หมอโหรกราบทูล
เป็นผู้ทรงบุญประเสริฐ
นางได้ถนอมครรภะ
จนถึงครบสิบเดือนมา

ว่ามีตนบุญมาเกิด
มาเกิดในท้องมารดา
บ่อปะมาทะลาสา
ตรงวันวิสาขมาส

๒๒. ตอนนั้นพระนางมายา
ชวนเอาสนมกรมนาถ
ฮีต (จารีต) เมืองอินเดียตะก่อน (เมื่อก่อน)
เลยไปประสูติที่กลางทาง

ได้เวลาที่ต้องประพาส
นั่งรถราชออกจากวัง
ผู้หญิงต้องย้อนไปเกิดบ้านหลัง
ตั๊ดตี้ (ตรงที)่ เก๊าไม้ (ต้นไม้) รังต้นใหญ่

๒๓. ที่สวนลุมพินีวัน
เสนาอ้ามาตย์ทาสไท้
ไหว้สาเจ้าที่อารักษ์
เหล่าหมู่เทพยดา

เจ็บพระครรภ์จนประสูติได้
ต่างยกมือไว้เตปา (เทวา)
จุ่งมาปกปักรักษา
เสด็จลงมาโปรยดอกไม้ข้าวตอก

๒๔. อันหมู่สนมกรมใน
แม่ธรณีก็เสด็จออก
ว่าเชิญเสด็จลุกขึ้น
กานั้น (ครานั้น) เจ้ากุมารา

ล่น (วิ่ง) มาล่นไปหน้าอย่างโดนผีหลอก
มาช่วยแม่นางมายา
เกาะกิ่งไม้ไทรใบหนา
เสด็จออกจากคัพภาของแม่

๗๘

๒๕. ผิวพรรณวรรณะผ่องศรี
หน้าอัศจรรย์แท้ๆ
แม้แต่น้าเลือดโลหิต
เดินก้าวไปต๋ามดอกบัว

และก็ไม่มีสายฮก(สายรก)สายแห่
พระแม่ก็บ่อหมองมัว
ก็ไม่มีติดเปื้อนตัว
มารับรองเอาพระบาท

๒๖. ตอนนั้นเจ้ากุมมารา
ว่าจะขอสู้ฟันฟาด
ความดีจะเป็นอาวุธ
คาอู้ (ค้าพูด) เจ้ากุมารา

ได้เปล่งวาจามาอย่างองอาจ
ต่อสิ่งอุบาทว์นานา
ช่วยให้มนุษย์พ้นจากโศกา
นั้นไม่ใช้ภาษาละอ่อน (เด็ก)

๒๗. ผู้มีบุญญาธิการ
อันนี้จะขอเล่าย้อน
วันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่้า
เป็นวันเกิดพระบุตรา

สร้างสมพานมาบ่หย่อน
วันท่านประสูติออกมา
เป็นเดือนหกใต้ตรงได้ปีหมา
ตามในต้าราได้อ่าน

๒๘. เป็นเรื่องพุทธประวัติ
เสนาอ้ามาตย์พวกนั้น
พระแม่นางอัคระ
กานั้นพ่อเจ้าพญา

บัวซอนได้จัดถวายให้ท่าน
มากราบทูลเจ้าพญา
ประสูติองค์พระบุตรา
ปอจะเป็นบ้าเป็นกั่ง (ท้าอะไรไม่ถูก)

๒๙. ร้องออกปากว่าขะใจ๋ๆ (เร็วๆ)
บึ๊ดเป็นลุกๆนั่งๆ
บึ๊ดก็เตวออกเตวเข้า
วิด (กระโดด) ขึ้นม้าอาชาไน

เสนาทั้งหลายห้างม้าห้างช้าง
ใจร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟ
ไค่ (อยาก) หันลูกเต้าสายใจ
น้าขบวนไปในป่า

๓๐. พระเจ้าสุทโทไปถึง
ว่าโอ๋ยหนอเจ้าแม่ฟ้า
เข้าไปประโลมประเล้า
พี่จะมารับเอาไป

ก็ทรงร้าพึงปากว่า
มาเกิดในป่าดงไพร
น้องอย่าโศกเศร้าเสียใจ
กลับหอวังชัยปราสาท

๗๙

๓๑. อุ้มเอาสิริมายา
มาถึงหอวังปราสาท
พระฤษีมาขอเข้าเฝ้า
หันใส่กงจักรที่โอ้งป๋าตามี

ขึ้นสู่พลับพลามหาราช
ได้ครบสามวันพอดี
องค์พระหน่อเหน้าทรงศรี
ยออัญชุลีอภิวาท

๓๒. ยกตีนพระกุมารขึ้นมาเจาะหัว
เจ้าตนบุญทรงองอาจ
เป็นลูกมหากษัตริย์
ฤาษีท่านก้มกราบลง

ว่าเป็นที่น่ากลัวขนาด
อ้านาจไผบ่เตียมองค์
กบัลพัสดุ์เขตโขง
น้้าตาจึดงย้อยหยวาด

๓๓. พระเจ้าสุทโทถามพระฤษี
หันน้้าตาท่านย้อยหยวาด
หังอู้กั๋นอยู่หยกๆ (คุยกัน)
ข้าบาทนึกถึงความตาย

ว่าท่าจะมีเรื่องแปลกประหลาด
ถามว่ามันเป็นจาใด
น้้าตามาตกมาไหล
เป็นดีน้อยใจตั๋วเก่า (ตัวเอง)

๓๔. อันพระกุมารนี้นา
ปกครองข้าบาททาสท้าว
ถ้าท่านสละกิเลส
เพราะต่านมีปัญญาญาณ

ถ้าเป็นราชาเจื่องเจ้า
จะได้อยู่สุขส้าราญ
จะได้ส้าเร็จเป็นพระอรหันต์
จะได้ข่มสันดานม้วยมาด

๓๕. ทีน่ ้าตาอาตมาไหล
สังขารก็แก่ขนาด
เพราะเราเกิดมาอาภัพ
จากนั้นท่านก็อ้าลา

ที่จะบไม่ได้ไหว้องค์พระใสสวาท
เปลี่ยนไปตามวันเวลา
ขอจับแค่โอ้งปาตา
พิ๊ก (กลับ )อาสนาของท่าน

๓๖. ก้าสั่งสุทโทราชา
หมู่มีต้าแหน่งแหง่งขั้น
อันหมู่คนเฒ่าหัวหงอก
ทางกลุ่มแม่บ้านสตรี

สั่งให้เสนาข้าบ้าน
ให้เขาแต่งตัวดีดี
มาช่วยแต่งดอกบายศรี
ปากั๋นมาตกมาแต่ง

๓๗. มีทั้งจ้าปาจ้าปี
มีทั้งสลิดแสล่ง
มีตังต๋าเหินมะลิ
จัดตั้งอาหารหวานคาว

ทั้งสารภีบานแบ่ง
เขามาแต้มแต่งเรียงราว
แตกดอกบานผลิสีขาว
มีทั้งงคนสาวคนหนุ่ม
๘๐

๓๘. อันเป็นข้าวปลาอาหาร
มีทั้งพริกแดงพริกหนุ่ม
พ่องก็กกชิ้นป๊กๆ (ท้าครัว)
ฝ่ายทางชอบเต้นชอบร้า

จัดโรงทานเป็นซุ้มเป็นซุ้ม
มีแผว (รวมถึง )ชิ้นจุ่มปลาย้า
พ่องก็เปี๋ย (หยิบ) ครกมาต้า
พ่องขับล้าน้าเพลงอื่อ

๓๙. จัดงานขึ้นในพลับพลา
เชิญหมอโหรานั้นมาตั้งชื่อ
ลวด (เลย) เรียกร้องขวัญเจ้ามีรัก
โกญทัญโหรผู้เชี่ยวชาญ

เจ้าพ่อพญามอบหน้าที่ให้
ให้องค์หน่อแก้วกุมาร
มาสู่ส้านักสถาน
ลงเลขกระดาษเขียนวาด

๔๐. ตั้งชื่อเจ้าราชบุตร
สุพนามว่าศรีธาตุ
ตามที่หมอโหรได้ตวาย (ทาย)
ลั่นฆ้องจัยยะ (กลองชัยมงคล) โหมโรง

ตนบริสุทธิองอาจ
ผู้มีอ้านาจยืนยง
คือเจ้าชายสมประสงค์
ถวายแด่หน่อองค์บุญมาก

๔๑. เสร็จแล้วหมู่พราหมณ์ทั้งหลาย
เรื่องราวยังมีอีกมาก
พอได้เจ็ดวันมาไคว่
มหาเทวีมารดร

ก็ได้ทูลถวายลาจาก
คอยฟังตามบทตามกลอน
ก็เกิดลางร้ายสังหรณ์
ก็เสด็จเมือมรม้วยมาด

๔๒. ส่วนพระสุทโทราชา
หันพระมารดาม้วยมาด
น้องมาเมื่อมรม้วยมิด
ตายละลูกแก้วผัวขวัญ

กับกุมมาราศรีธาตุ
ต่างก็ร่้าไห้ร้าพัน
หนีจากชีวิตสังขาร
บ่าตัน (ไม่ทัน) ได้ลาได้สั่ง

๔๓. ตกอยู่ในความมืดมน
ลูกยังไม่ทันคว่้าตันนั่ง
มาละลูกเป็นก้าพร้า
ใครจะมาเลี้ยงมาดู

ทุกคนน้้าตาย้อยหลั่ง
คึด (นึก) แล้วเป็นดีอินดู (เอ็นดู)
มันเป็นที่น่าอดสู
มาทุกข์ใจกูแท้ว่า

๔๔. ตกต่าเปิ้นเป็นดีไค่หัว (หัวเราะ)
เลยไปทูลขอแม่น้า
เอามาเลี้ยงดูผ่อเฝ้า
พระน้าประชาโคตะมี

ตกต่าตั๋วปอจะเป็นบ้า
ชื่อประชาโคตะมี
หน่อเหน้าพระโอรสศรี
มาเป็นเทวีองค์ใหม่
๘๑

๔๕. พระแม่นางโคตะมี
จนเต้า (จนกระทั่ง) โอรสขึ้นใหญ่
อาจารย์วิสวมิต
ด้วยใจโอบเอื้ออาทร

เมตตาปราณีเอาใจใส่
เจ็ดปีมาไคว่นายมอน
มาเป็นครูคิดครูสอน
ทุกบทบาทตอนทุกสิ่ง

๔๖. เป็นอักษรศาสตร์ภาษา
ท่านได้เรียนรู้กู่สิ่ง (ทุกสิ่ง)
ด้านคณิตวิทยาศาสตร์
ทั้งด้านร่างกายจิตใจ

ท่านก็จบมาโยชน์ยิ่ง
เพราะไม่เคยนิ่งดูดาย
และด้านอ้านาจกฎหมาย
เพื่อป้องกันภัยอุบาทว์

๔๗. เวลาล่วงเลยผ่านไป
อายุสิบหกมาดๆ
เจ้าพ่อก็ได้ประกาศ
สามฤดูขึ้นในวัง

จนกว่าองค์ชายศรีธาตุ
มีทั่งอ้านาจพลัง
ให้สร้างปราสาทสามหลัง
สมหวังในยามพักผ่อน

๔๘. แล้วจัดสนมกรมใน
หน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อน
เรื่องเจ้าชายสิทธัตถะ
ม่อนตัวข้าแม่บัวซอน

คอยเอาใจในยามเหนื่อยอ่อน
ปฎิบัติหล่อนยามนอน
มีทั้งสาระค้าสอน
แต่งเป็นซอกลอนบทร่าย (หลอก)

๔๙. ฟังแล้วโปรดได้ตริตรอง
เพราะกลัวคนฟังเพิ้นก้าย (เบื่อ)
จะเอาพระลอพม่า
ต่อไปเจ้าชายกุมาร

ขอเปลี่ยนท้านองเพลงใหม่
ฟังเพลงอื่อไปเมินนาน
ก็บ่ช่างว่าเหมือนกัน (ยังไม่รู้)
จะหาคู่แต่งงานแล้วเน้อ ...เลยไป...

วางเพลง………

๘๒

บทซอเรื่อง พุทธประวัติ
ทานองเพลงเงี้ยว ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

พระสุทโธทนะให้อ้ามาตย์เสนา
หมู่ที่เป็นลูกนายสายเจ้า
ไปแผว (ถึง) กรุงเทวทะหะ
นาเจ้าปี้นา
เป็นลูกของเจ้าสุปพุทธะ
พิ๊กมา (กลับมา) กราบทูลสุทโธพ่อท้าว
ท้าดี ท่านก็จัดการตามราชประเพณี

ไปทูลขอชายาหื้อกุมารหน่อต๊าว (ท้าวผู้เป็นใหญ่)
กรุงกบิลพัสดุ์ท่านบ่ปรารถนา
ก็เลยไปปะ (พบ) ยโสธราปิมปา (พิมพา)
น้องนงพะงางามบ่มีไผเต๊า (ไม่มีใครเกิน)
รูปสรีระงามเหมือนหล่อเบ้า
เล่าเรื่องราวให้ฟังทุกอย่าง
จัดพิธีต้อนรับยิ่งใหญ่

๒.

สุทโธพ่อท้าวได้เขียนราชสาส์น
เสนาทั้งหลายเอาไปถวายเจ้า
เขตแคว้นเทวะทะหะ
นาท่านนา
พระส้านวนกวนจารณา
สุปะภูวนัยก็บ่ได้คัดค้าน
เร็วพลัน ได้ประกาศคณาญาติบริภาร

และเครื่องบรรณาการไปทูลท่านท้าว
สุปะพุทธะราชะกษัตริย์ตา
ราชทูตะเข้ากราบทูลราชา
ทรงโปรดเมตตาเปิดราชสาส์นอ่าน
สุทโธราชาเขียนมาดั่งอั้น
ที่พระเจ้าสุทโธปรารภทุกอย่าง
ให้มาประชันกันด้านความรู้ความเก่ง

๓.

สุปะพุทธะท่านอยากได้เขยขวัญ
ชาติอาชาไนยมีใจเป็นนักสู้
ลูกเจ้าเมืองไหนที่มีความสามารถ
แนงเจ้าพี่แนง
ส่วนเจ้าศรีธาตุเชื้อชาติตระกูล
เหนือกว่าชายใดที่อยู่ใต้พื้นฟ้า
พันอัน หมู่นางสนมที่มาดูเหตุการณ์

ที่มีความช้านาญเชี่ยวชาญความรู้
เพื่อจะได้กอบกู้ในประเทศเขตแขวง
พร้อมกับเจ้าศรีธาตุได้มาร่วมแสดง
ต่างก็มาแสดงในทุกท่วงท่า
หน่อเนื้อนาบุญทรงคุณเกริกกล้า
ท่านทรงแกร่งกล้าไปทุกอันพันอย่าง
ยังได้รับของขวัญจากเจ้าศรีธาตุ

๔.

ยะโสธราได้มาดูเหตุการณ์
ทรงพระด้าเนินเดินเข้ามาใกล้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ชัยชนะของพระผู้เกรียงกาจญน์
ด้วยบุญญาและอานิสงส์
ยะโสธรากับองค์เจ้าศรีธาตุ
เพียงพอ สร้อยมรกตปลดจากพระศอ

ก็ได้ยกมือสานองค์ศรีธาตุไท้
แล้วยกมือไหว้อย่างสุภาพอ่อนหวาน
ท่านเก่งกล้าเกินจนขึ้นชื่อลือนัน
ขอได้เป็นมิ่งขวัญอาณาประชาราษฏร์
ทั้งสองพระองค์มาตั้งอดีตชาติ
ตั้งอเนกาจาได้สร้างมาปางก่อน
เอาสวมสอดคอให้พิมพาน้องนาฎ

๘๓

๕.

ได้อภิเษกสมรสตามราชประเพณี
ได้สามสิบปีในคัมภีร์ดั่งอั้น (เช่นนั้น)
มาอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์
จนได้หน่อเนื้อชาติเชื้อตระกูล
พอพระชันษาย่างเข้าซาว (ยี่สิบ) เก้า
อยากจะไปชมลมฟ้าอากาศ
เนอนาย ได้ไปเห็นใส่คนเจ็บคนแก่คนตาย

ไปอยู่ปราสาทสีสามฤดูนั้น
ได้สืบเจื่องจั้นในราชตระกูล
หน้าที่ปฏิบัติก็เริ่มทวีคูณ
องค์พระราหุลหน่อเนื้อเชื้อราช
องค์พระหน่อเหน้าได้เสด็จประพาส
องค์เจ้าศรีธาตุได้เห็นสิ่งแปลกๆ
ตอนสุดท้ายไปหันใส่ (ไปเจอ) นักบวช

๖.

พระเทวทูตท่านได้มาจ้าแลง
เกิดความอ่อนใจพระทัยไม่ตั้ง
เป็นที่น่าอนาจอเหน็จ
นาเจ้าปี้นา
โลกภายนอกกับโลกภายใน
วิถีคนมันต่างคนต่างชั้น
หาทาง ที่เห็นมาแล้วไม่ใช่สิ่งลวงพลาง

ท่านมาแสดงหื้อได้หันถึงห้าครั้ง
ทรงคิดคลุ้มคลั่งพะวังสังกา
ปางเมื่อเสด็จแล้วได้ไปเห็นมา
จากนั้นต่อมามีแต่ความฟุ่งซ่าน
แตกต่างห่างไกลกันคนละด้าน
ใจพระองค์นั้นคิดจะหาทางช่วย
พระองค์ทรงวางทางช่วยให้รอด

๗.

เราอยู่ในวังราชพร้อมนางนาฏสนม
บางทีก็สุขสันต์บางวันก็โศกเศร้า
พระองค์ทรงครุ่นคิดอยู่
วันเจ้าพี่วัน
โลกนี้มีแต่ปัญหา
กักตัวขังอยู่ในวังในคุ้ม
นอนาย พระองค์คิดอยู่แต่ไม่คุยให้ใคร

เอาชีวิตมาจมในอารมณ์โน้มน้าว
อยู่กับลูกเต้ากับเมียเจ้าจอมขวัญ
ให้สลดหดหู่ขึ้นอย่ทุกวัน
นึกถึงเหตุการณ์ใจมันร้อนรุ่ม
องค์พระสิตธามีแต่ความกลัดกลุ้ม
ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มตึงไค่ (อยาก) หนีไปบวช
แล้วก็ตัดสินใจออกบวชแน่ๆ

๘.

เจ้าชายสิทธัตถะเรียกฉันนะสหาย
หื้อนายฉันนะนั้นไปเตรียมม้า
อภินิหาริย์นั้นได้บังเกิด
มีนายฉันนะติดตามพระทรงญาณ
ว่าหยุดหยุดหยุดเจ้าศรีธาตุกุมาร
แถมก้าหนดเจ็ดวันเท่านั้น
ทูลเชิญ ท่านกลับไปเป็นจอมจักรพรรดิ

ว่าขะใจ๋ขะใจ๋ (เร็ว) เร็วไวอย่าช้า
น้ามาให้ข้าในยามราตรีกาล
เทวดาได้มาเปิดประตูทางทวาร
มีพวกพญามารพากันมาเกิ๊ด (ปิดล้อม) ด่าน
ให้กลับหลังหันปิ๊ก (กลับ) เข้าเมืองเข้าบ้าน
ท่านจะได้ปกครองทวีปใหญ่ทั้งสี่
จักรทิพรัตน์จักบังเกิดแก่ท่าน

๘๔

๙.

ปี๊กไปเหียเต๊อะ (กลับไป) หมู่พญามารเหย
เถิง(ถึง)จะเป็นทั้งเจ้าฟ้าเจ้าบ้าน
พานายฉันนะขี่ม้าเหาะข้าม
นาท่านนา
จะสละกิเลสถือเพศบรรพชิต
แล้วมอบข้าวของเครื่องครองเจ้าฟ้า
เนอนาย ส่วนม้ากัณฐกะม้าร่วมพระสหาย

กู (ฉัน) บ่าอยากจะเสวยสมบัติเหล่านั้น
สิ่งนอกกายนั้นถึงไม่พึงปรารถนา
ไปถึงฝั่งน้้าแม่อะโนมา
แล้วม้าก็พาลงหาดทรายน้้าท่า
จะหาทางคิดแก้ปัญหาทางหน้า
ให้นายฉันนเอากลับมาวังเก่า
ก็เลยขาดใจตายอาลัยเจ้าศรีธาตุ

๑๐. เหมือนสายฟ้าฟาดอสุนีบาตทรวง
พากันเสาะหาองค์ศรีธาตุเจ้า
ลูกข้าหายไปโดยบ่รู้สาเหตุ
จะเอาตัวรอดมาตอดตุมบัน
ยะโสธราพิมมา
นึกถึงค้าหมอปุโรหิตทายไว้
นอนาย ยะโสธราเมียรักจอมใจ

คนในเมืองหลวงป่นปี้เดือดซ้าว (เสียงดัง)
ตั้งแต่เมื่อเจ้าไผบ่รู้บ่หัน (ตั้งแต่เช้าไม่มีใครพบ)
องค์ปิตุเรศก็พรอดพร่้าร้าพัน
ลูกน้อยจอมขวัญยังไม่ทันใหญ่
อุ้มลูกน้อยมาเป็นร้องเป็นไห้
ดีใจเสียใจได้ทั้งร้องไห้พร่้าบ่น
คิดถึงองค์ชายพอเป็นลมล้มโค่น (ล้มลง)

๑๑. สุทโธทนะองค์พระปิตา
ท่านก็เลยยกมือขึ้นไหว้
ตามค้าพยากรณ์ของท่านดาบส
เลยปลอบขวัญแม่นางพิมพา
ที่ท่านดาบสและโหราจารย์
ขอพระองค์จงบรรลุล่วงพ้น
วันลูน (ภายหลัง) แล้วไปตรัสแก่หลานน้อยราหูล

นึกถึงคาจา (ค้าพูด) ที่ดาบสทายไว้
ขอเจ้าลูกไท้ได้สมปรารถนา
ที่ได้ปรากฏและทูลถวายมา
มาช่วยกันโมทนาอย่าไปเมาหมองหม่น
ได้ทูลเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้น
ไพร่ฟ้าข้าคนจะส่งใจไปช่วย
ถ้าหลานมีบุญถึงจะหันหน้าพ่อ

๑๒. ส่วนองค์ศรีธาตุทรงตั้งผาถะนา (อธิฐาน)
บ่คิดถึงใครใดในที่บ้าน
อธิษฐานแล้วขว้างขึ้นบนอากาศ
ท่านได้น้าเอาผอบทองมา
ทีเ่ พิ่น (ท่าน,เขา) ร้องว่าจุฬามณี
พญาพรหมเสด็จลงมาจากนิเวศน์
นายมอน แล้วท่านถวายพรขอท่านได้สุขสม

อยู่ริมฝั่งธาราอโนมาแห่งนั้น
ตั้งสติมั้นแล้วตัดพระเกศา
เจ้าอินตาราชฟั่ง (รีบ) เสด็จลงมา
รองรับพระเกศาไปจุฬาแก้วเกศ
องค์พระเจดีย์องค์ที่วิเศษณ์
เอาบาตรกับจีวรนั้นลงมามอบ
คติกาลพรหมก็เหาะขึ้นบนอากาศ

๘๕

๓.

พอท่านบวชแล้วทรงตั้งอธิษฐาน
บุญกุศลจงบันดลช่วยค้้า
มุมานะแต่บ่าเคยละลด
วานเจ้าพี่วาน
พระองค์ท่านไม่รับทูลเชิญ
ต่อไปนี้จะไม่ขอเป็นทาส
นานา จากนั้นก็ได้เดินแสวงหา

ท่านบ่ฉันอาหารท่านฉันแต่ก่าน้า (ดื่มแต่น้า)
ได้เป็นทางข้ามโอฆะสงสาร
ไปถึงแคว้นมคธเป็นเวลายาวนาน
พญาพิมพิสารเชิญไปเสวยราชย์
สมบัติทองเงินใช้มาเมินขนาด (ใช้มานาน)
อ้านาจสมบัตินั้นคือตัวกิเลส
วิชาปัญหาตามส้านักต่างๆ

๑๔. พอไปถึงส้านักอาฬารดาบส
ส้านักอุทะกะดาบสอีกนั้น
กองสมาบัต (การปฏิบัติธรรม) ก็ถนัดถ้วนถี่
ท่านได้ทรงด้าริตริตรอง
ปัญหาวิโยกกับชาวโลกทั้งหลาย
ถึงแม้ปัญหาจะสุดแสนล้าบาก
สักวัน จากนั้นท่านก็มาทรมานสังขาร

เรียนมาครบหมดจรดมากู้จั้น (ทุกชั้น)
เรียนมาจนขึ้นเต็มไอคิวสมอง
อรูปณาณสี่นี้บ่เคยเป็นรอง
มันยังบ่สนองหัวใจ๋ได้สมอยาก
จะต้องได้แก้ไขก็ยังมีหลายหลาก
จะต้องพยายามท้าหื้อมันลุล่วง
บ่ยอมกินอาหารเหลือก่า (เหลือแต่) หนังกับดูก

๑๕. ท่านทรงทรมานสังขารอินทรีย์
ท่านมาถวายเป็นผู้รับใช้
จนปอหน้าด้าก่้าเส้า
จนหมดสติเกือบจะสิ้นลมปราณ
เมื่อท่านบ้าเพ็ญทุกะระกิริยา
ท่านพระอินทร์มาดีดพิณให้ช่วย
ตามทาง พิณสามสายที่ท่านได้ฟัง

มีปัญจวัคคีมาดูดีดูร้าย
จนกว่าจะได้ส้าเร็จอรหันต์
อดน้้าอดข้าวมาได้หลายวัน
ต๊าว (จนกระทั่ง) มัฆวานเสด็จลงมาช่วย
จ้าศีลภาวนาในดงหนาป่าห้วย
ให้ท่านได้ฟังมีพลังคิดใหม่
ปฎิบัติสายกลางมาโดยตลอด

๑๖. แม่นางสุชาดาเอาข้าวมาถวาย
ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ขึ้น
ได้เสวยข้าวสี่สิบเก้าก้อน
ก่อนที่จะส้าเร็จพระโพธิญาณ
มัชฌิมาปฏิปทา
ค้นหาพระธรรมน้ามาปูพื้น
เดือนเพ็ญ วิสาขามาสทรงประกาศให้เห็น

ก้าลังที่เสียหายก็เลยกายตื่นฟื้น
ภาวะอื่นๆจะต้องตื่นตาหัน
เจ้าไหมยอดม้อนสุชาดามาทาน
ปัญจวัคคีนั้นก็หนีไปที่อื่น
องค์พระโปธามีปัญญาเกิดขึ้น
ตรัสรู้ขึ้นในวันสิบห้าค่้า
เป็นวันพุธเป็ง (วันเพ็ญ) ปีละกาไก่

๘๖

๑๗. พระองค์ตรัสรู้เพื่อต่อสู้เวรกรรม
ถวายหญ้าคาเลยกลายเป็นแท่นแก้ว
ใช้ลูกสาวมันมาจ๋าฟู่(ค้าพูด)
นาท่านนา
พ่องก็เปี๋ย(หยิบ)ไม้จะเอามาทุบตี
ฮูดน้า (รีดน้้า) มวยผมออกมาตอนนั้น
ทันที ด้วยอนิสงส์ทานะบารมี

มีโสธิยพราหมณ์ติดตามมาถึงแล้ว
พญามารเห็นแล้วก็เกิดความตัณหา
พ่องก็ข่มขู่ต่างๆนานา
หน่อพระโปธาบ่มีความไหวหวั่น
แม่ธรณีรักษาอยู่ที่นั่น
ท่วมพญามารตายเสียทึงหมู่ (ทั้งหมด)
แม่ธรณีท่านได้ออกมาช่วย

๑๘. สัพะปาปัสะเป็นธรรมปฐม
เทวดาเสด็จมาแวดอ้อม (ห้อมล้อม)
ขอพระตะไลท่านได้ผ่ายโผด
สัตว์มนุษย์ในโลกสงสาร
แล้วท่านทรงนึกถึงสองท่านอาจารย์
ซ้้าสองอาจารย์ได้จากไปแล้วนั้น
พอดี แล้วก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคี

ท้าวสหะบดีพรหมมาบังคมกราบน้อม
มีความหลิ่งน้อมกราบสาธุการ
ไปถึงนิโรธพ้นจากโทษสันดาน
ทุกคนต้องการได้พบแสงสว่าง
เสด็จไปโปรดปรานยังส้านักทีนั้น
บ่ทันได้ฟังธรรมะมรณะไปเสียก่อน
ที่อิสิตะนาเอาธรรมะไปโปรด

๑๙. พระธรรมจักรนี่เป็นหลักที่ดี
พระปัญจวัคคีทั้งห้า
ซาบซึ้งที่ได้ฟังธรรมะ
นายท่านนาย
เป็นสิบสี่ค่้าก่อนวันเข้าพรรษา
พระธรรมจักรนี่เป็นหลักดีเลิศ
แท้นา พระธรรมที่พระเจ้าเอามาเทศนา

เปรียบยบเหมือนแสงสุรีย์โผล่ขึ้นขอบฟ้า
อวดเก่งอวดกล้าต่างยินยอมน้อมถวาย
อัญญาโกญทัญญะขอบวชติดตามไป
พระรัตนตรัยนั้นก็ได้บังเกิด
พระศาสดาเอาธรรมะประเสริฐ
ทุกคนได้ฟังคือทางไม่ประมาท
คือพระธรรมาจักรกัปวัตนะสูตร

๒๐. ท่านเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาร
พระเจ้าพิมพิสารอธิษฐานไว้มั่น
จากนั้นพระเจ้าเสด็จเข้าสู่ห้อง
พวกใบ้บ้าชั่วช้าทมิฬ
หลังจากไปโผดพี่น้องสามชฎิน
ให้กาฬุกายีนี้ไปนิมนต์กราบ
ธรรมโม พระสุโธทนะและแม่นางยะโส

ท่านเลยสร้างวิหารถวายทานตอนนั้น
นับตั้งแต่นั้นก็เริ่มฟังธรรมจ้าศีล
ไปถึงพวกพ้องสามพี่น้องชฎิน
ทิฐิมลทินไม่รู้ศีลบุญบาป
ฝ่ายกรุงกบิลก็ได้ข่าวได้ทราบ
หน่อพระโปธาให้เสด็จมาโปรด
กับทะราหูโลยังรอพระองค์ท่าน

๘๗

ระบาซอน่านเรื่อง พุทธประวัติ
ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

พระพุทธเจ้าเข้าไปเทศนา
และพระบุตต๋าราหุลลูกน้อย
ตามองค์พุทธพระพ่อปิตา
หนีละเมืองกบิลไปถือศีลเรียบร้อย

โปรดพระปิตาและพิมพาคู่ห้อย
ท่านได้สืบสร้อยสืบศาสนา
ญาติโยมวงศาอาวอาใหญ่น้อย

๒.

จากนั้นพระองค์ทรงไปโปรดเมตตา
พอท่านเสด็จลงมาจากเมืองฟ้าแล้ว
ท่านได้เผยแพร่มีแต่สุโข
เป็นบุญบาารมีเพราะความดีเท่านี้

พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นแก้ว
พี่แก้วน้องแก้วได้ตักบาตรเทโว
พุทธโธธัมโมสังโฆเท่านี้

๓.

ธรรมปฏิโมกข์ได้โปรดโลกสงสาร
ท่านได้ไปฉันอาหารมื้อสุดท้าย
จากนั้นพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์
มนุษย์เทวดาต่างน้้าตาหลั่งย้อย

พ้นจากทุกข์ผานรนรานร้อนไหม้
ที่นายจุนทะคารวะยอทาน
เป็นวันอังคารเป็นปีงูน้อย

๔.

ทรงเหลือธรรมะละไว้เป็นค้าสอน
ล้วนเป็นค้าดีทึงบ่มีค้าร้าย
ค้าสอนพระพุทธที่มนุษย์สรรเสริญ
ขอให้ได้สุขขี คุณความดีช่วยค้้า……............

อี่แม่บัวซอนจะขอยอมือไหว้
ใครปฏิบัติได้ก็จะได้เจริญ
บ่าได้ล่วงเกินห่างเหินล่วงข้าม
โอ่แหละนอขอจบซอเท่านี้

๘๘

บทซอเรื่อง ศาสนาเหมือนมหาสมบัติ
ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
ชาย
หลอน..โลกของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
เพราะมันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัฒน์
เน่อเจ้า โลกมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
เดียวนี้อธรรมก้าลังกระหน่้าฟัด
เห็นที่ไหนก็ใจเต้นทึกทึก
แม้แต่ว่าปูพอจะหนีจากนา
เห็นแล้วแสนเวทนา
อยู่ถ้า. เรามานึกถึงคนสมัยก่อน
แต่จิตใจเพิ่น (เขา,ท่าน) ยังไม่ไร้ศีลธรรม
เพิ่น (เขา,ท่าน) บ่มีการชิงเด่นชิงดี
อยู่ด้วยกันตามประสาพี่น้อง
วันศีลวันธรรมเพิ่น (เขา,ท่าน) ทึงบ่ละ (ไม่ทอดทิ้ง)
สมัยเดี๋ยวนี้ (สมัยนี้) ตามที่เคยเห็นมา
บ่ใช่ตัวชายอ้ายเขาจะมากล่าว
ไม่ใช่ว่าผมเขาจะคุยจู้จี้
ไปหลงโลกีย์แสงสีนีออน
ตวยตามโบราณคนสมัยก่อน
รับตัดจะปุครึ่งท่อนล่าง

วิกฤตการณ์เกิดขึ้นสารพัด
ทั้งราษฎร์ทั้งรัฐฟัดกันด้านกฎหมาย
วิกฤตการณ์เกิดขึ้นสารพัด
ให้ใจคนปลิวพัดบ่รู้วัดบ่รู้วา
เหงื่อย้อยพึกพึก (เรื่อย ๆ) บ่าช่าง (ไม่รู้) จะแก้ปัญหา
สุดแต่ว่าปลาพอจะลาจากน้้า
พูนดีใคร่ลา (อยากลา) ไปบวชเป็นฤาษี
ช่างแซะช่างส้อนตกแหตกจา (ใช้แหและยอหาปลา)
ร่วมมิตรติดตามสายพี่สายน้อง
ใครจะทุกข์จะมีใครบ่เกี่ยวข้อง
ตามจารีตของลานนา
หันธุหันพระ (เห็นพระสงฆ์)เพิ่น(เขา,ท่าน) ก็ไหว้ก็สา
เข้าคลับเข้าบาร์วัดวาบ่เข้าใกล้
นี้และนอ ..ร่ายเเล่นานายมอน
เพราะคนสมัยนี้เขาไม่ฟังใครสอน
ขอเจ้ามอนนายมอนจะไปยะอย่างอั้น (อย่าท้าชั่ว)
นี้และนอ นั้นแล่นา

๑.

ก่อนที่จะซอจะขออโหสิ
นักบุญนักศีลนักกินนักทาน
ขอพออภัยให้ลูกศิษย์บัวซอน

บ่ว่าท่านเกจิวิศาสนาจารย์
พ่อน้อยพ่อหนาน(ทิด)ลูกหลานเจ้าข้า
เรื่องแต่งบทจดกลอนตัวผมบ่ใคร่ท้า...จิ่มฯ

๒.

ที่จริงการซอมันซอได้สะป๊ะ
จะซอต่อต้านเรื่องด้านสังคม
บางพ่องก็ซอร่้าก่าก้นก่าก๋อย(ลามก)
คนใดมาซอก็มีก่าค้าหยาบ
เขาว่าช่างซอนั้นเป็นคนชั้นต่้า
เป็นแต่ช่างซอเขาบ่าพัฒนา
คนญี่ปุ่นเพิ่น (เขา,ท่าน) ยังมีกระบี่ซามูไล

อาวะมังคละมีวาทะสร้างสม
เป็นการปลุกอารมณ์ให้เขาศิโรราพณ์
บ่เพิง (ไม่เหมาะสม) กับเจ้าปอยมันเสียหน้าเจ้าภาพ
บ่ามีประสิทธิภาพ ลีลา
ท้าให้เขาเหยียบย่้าว่าบ่มีการศึกษา
ท้องถิ่นภาษาตกเหนือออกใต้
ศิลปะของไทยจะใดบ่รักษาไว้ ... จิ่มฯ

๘๙

๓.

ข้าก็รู้แก่ตัวเป็นคนหัวหนอมแน้ม
ถ้าตัวจะมาซอเรื่องบู๊เด็ดเผ็ดมัน
ถ้าอยากจะฟังซอค้าหยาบค้าคาย
วันนี้เราจะซอในเรื่องธรรมะโคตร
ถ้าจะเมามาซอเรื่องอบายมุข
จะซอต่อต้านเรื่องด้านสังคม
จะซอเรื่องธรรมะของพระศาสดา

จะขอถามแค้มแค้ม (เน้น) ให้มันถึงแก่นสาร
เจ้าของงานเพิ่น (เขา,ท่าน) ว่าบ่มีประโยชน์
ที่เขาอัดขายมีกองโก้กองโกฎ
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ สังคม
บ่อเกิดแห่งความทุกข์มีแต่ความล่มจม
ซอให้ถูกอารมณ์ให้จิตใจพ่องแผ้ว
เลยเป็นการศึกษาไปในตัวแล้ว... จิ่มฯ

๔.

เราเป็นช่างซอบ่าใช่เอาแป้ (ชนะ) เอาก๊าน (แพ้)
พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้มา
ปีใดเดือนใดวันใดกันนา
ตามความเดิมเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
เพิ่น (เขา,ท่าน) ว่าคนขี่เรือต้องอาศัยแม่น้า
แต่ว่าความดีขององค์พระโคดม
ขนาดพญามารมาขับพ่ายไล่หนี

เรื่องที่ข้าจะถามนั้นจะถามเรื่องศาสนา
อยากจะรู้เวลาได้กี่ปีมาแล้ว
ที่พระพุทธาได้ปัญญาผ่องแผ้ว
ประวัติพระหน่อแก้ว โคดม
ถ้าบ่มีถ่อจ้้ามันบ่คว่้าก็จม
ตกน้้าก็บ่จมถูกลมก็บ่เวิ้ง (ไม่เป็นอันตราย)
พระองค์มีขันตีก็บ่ไหวบ่เนิ้ง... จิ่มฯ

๕.

พ.ศ ยังบ่มีเมินหลายปีขนาด
หมู่เราชาวพุทธได้นับถือกันมา
เป็นธรรมะไว้ช้าระจิตใจ
พระรัตนะนั้นเป็นสิ่งประเสริฐ
เมื่อมีวันเกิดพุทธะธรรมะ
ที่เราเรียกกันว่าพระรัตนตรัย
คนที่บวชครั้งแรกเพิ่น (เขา,ท่าน) ร้องว่าสาวก

เมื่อพระองค์ประกาศพุทธศาสนา
พระธรรมนั้นนาเป็นสิ่งที่ประเสริฐ
เป็นสิ่งแก้ไขความเวียนว่ายตายเกิด
แล้วพระตรัยนั้นเกิด เมื่อใด
แล้วพระสังฆะลอท่านเกิดวันไหน
มันเป็นใครคนใดที่มาบวชตอนนั้น
มันเป็นไอ้มูลหัวง๊กกาว่าปู่พกหัวล้าน…จิ่มฯ

๖.

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะ
อัญญาโกญทัญญะท่านเกิดความเลื่อมใส
ถึงจะได้เกิดมีพระรัตนตรัย
ได้ฟังธรรมผูกใดจากพระมหาปัจเจก
ธรรมเจี้ย (เรื่องตลกแกมลามก) ธรรมค่าวท่านเล่าท่านสอน จะถามลูกศิษย์บัวซอนตัวเป็นนักธรรมเอก
ถ้าตอบบ่ได้ก็จะโดนบ่าเหง็ก (ก้าปั้นทุบหัว) ขอเชิญลงสะเตทผามซอไป
พระเจ้าได้น้าเอาพระธรรมวิเศษ
ตอนที่ท่านมาเทศนั้นเพิ่น (เขา,ท่าน) เทศที่ไหน
เทศเมืองฝรั่งเมืองจีนเมืองไทย
เพิ่น (เขา,ท่าน) เทศบ่าดายกาว่าไปรับจ้าง
ถ้าเป็นธรรมมัทรีน้าตาก็จะตก
ถ้าเป็นธรรมธุจก(พระนักเทศน์)ก็ไค่หัว (หัวเราะ)อั้งอั้ง . .จิ่มฯ
๙๐

๗.

พระธรรมจักรกัปวัฒนสูตร
รู้จักความระมัดรู้จักความระวัง
รักเพื่อนรักมิตรอย่าคิดเป็นศรัตรู
เมื่อมีวันรวยมันต้องมีวันเจ๊ง (หมดตัว)
พระโพธิสัตว์ท่านได้ตรัสรู้
โลภโมโตสะรู้บันยะบันยัง
มันจะมีกี่ผูกพอบอกให้สักค้า

เป็นสิ่งที่ดึงดูดหื้อใจเดินสายกลาง
อยู่ในปานกลางบ่พอยานบ่พอเค่ง (ทางสายกลาง)
อย่าอวดว่าตัวกูเป็นคนดังคนเก่ง
อย่าไปเก่งนอกลู่ นอกทาง
ท่านถึงได้รู้อนิจจังทุกขัง
องค์พระพุทธังตรัสรู้มาได้
แล้วข้าจะได้จ้าใส่กะโหล้ง(กะลา) หัวไว้..จิ่มฯ

๘.

น้้าธรรมค้าสอนองค์เจ้ากลิ่นกู้
ที่จะน้ามาโผดพวกคนโฉดจัณฑาล
ผู้มีจักษุจะบรรลุถึงสวรรค์
สมมุติอ้ายเป็นปู่พรหมณ์เฒ่าชูชก
พ่องว่าศาสนาพ่องว่าศาสนะ
พระเจ้าพระธรรมอ้ายก็จ้าแล้วนา
มันเป็นสาดสะแล๊ปคาว่าสาดกะลา

ท่านได้ตรัสรู้แปดหมื่นสี่พันขันธ์
พระอรหันต์นั้นคือสาวก
ตาบอดบ่าหันจะได้ตกหม้อหน้ารก (ตกนรก)
จะขอนหอบผ้าพกตามแม่อมิตดา
ขอถามหน่อยนะจ๊ะขอพอบอกไขจา
แล้วศาสนาลอมันมีไหนนั้น(เป็นอย่างไร)
ถ้าบ่บอกให้ฮา (ฉัน) หมายความตัวค้าน (แพ้) …จิ่มฯ

๙.

ตัวว่าศาสนาเหมือนมหาสมบัติ
กาว่าศาสนานั้นเป็นธนาคาร
ทึงวันนี้ (ทุกวันนี้) ริหา (เสาะหา) ยังบ่าปอ
จะเอาศาสนานั้นมาไว้ในบ้าน
กินก็ดีกินทานก็ดีทาน
ทั้งนี้ต่อไปถ้าจะได้สบายใจ
ถ้าว่าศาสนาเหมือนมหาสมบัติ

อ้ายฟังบ่ถนัดเพราะขี้หูมันตัน
อ้ายใคร่ได้สักอันจะเอาไปไว้บ้าน
หากินทางซอก้นก็จนมันด้าน
จะนั่งนับเงินล้าน สบาย
เทื่อ (บางครั้ง) ก็น่าร้าคาญบ่ารู้เอาตางค์(เงิน)ที่ไหน
จะเอาศาสนาไปไว้ในบ้าน
จะจ้างตัวมาจัดเงินวันล้านสองล้าน...จิ่มฯ

๑๐. ตัวว่าศาสนาเป็นของอันทรงเกียรติ
ความรู้บ่นักอย่าอวดเป็นอาจารย์
คนเราจะแก่ให้แก่ด้วยผญา (ปัญญา)
ต่้าอนาถาเหมือนหมาบ่มีเจ้า
ตัวว่าศาสนาเปรียบได้ถึงสิบอย่าง
คนทีบ่ ่ผ่อ (ไม่ดู) นั้นมันตึงบ่หัน (ไม่เห็น)
ตัวว่าศาสนานั้นเปรียบเหมือนหนทาง
๙๑

ต้องเล่ารายละเอียดมาทีละประการ
แก่นตา (ดวงตา) บ่หัน (ไม่เห็น) จะไปอู้ไปเล่า
ขี้เล่าขี้จานั้นเหมือนหมาขี้เห่า
แอ่วเห่าเซาะกินข้าวทุกวัน
ความหมายมันมีกว้างแต่ละอย่างกัน
ได้ยินสียงไก่ขันเวลามันก็จะแจ้ง
ลองบอกให้ข้าฟังข้าจะเป็นคนแย้ง ...จิ่มฯ

๑๑. ตัวว่าศาสนาเหมือนหนทางซูเปอร์
ที่ตัวอู้ (พูด) มาข้าก็พอจะเข้าใจ
ตามที่ไปซอตวยอี่แก้วอี่ค้า
พ่องก็เป็นช่างซอหัวพอล้านพอลอก
พ่องก็เป็นช่างซอพ่องก็เป็นช่างส่อ
ถ้ามันทัด (ตรง)ใส่ใครก็จะขอสูมา
ประการที่สองว่าเหมือนยานพาหนะ

เตียว (เดิน) แหงนแหงนเง้อเง้อจะถูกรถชนตาย
หนทางเส้นในบ่าใช้หนทางเส้นนอก
เวลาเราถามเขายังบ่ช่างบอก
มีแต่ความสอกกอก มายา
เพิ่น (เขา,ท่าน) เอาขี้มาล่อกว๊าบ (ตะครุบ) เอาอย่างกับหมา
ปากปูปากปลาชอบจู้ๆจี้ๆ
ขอถามหน่อยนะจ๊ะพอบอกมาบ่าเดี่ยวนี้ ...จิ่มฯ

๑๒. ธุเจ้า (พระสงฆ์) เป็นผู้ขับศรัทธาเป็นผู้ขี่
อริยะสัจสี่นี้เป็นทางจูงใจ
แล้วข้าจะขอถามอันข้อต่อไป
ที่ว่าศาสนาเหมือนอาหารมีประโยชน์
ศาสนาเหมือนอาหารจานเด็ด
สั่งท้าส้าเร็จเป็นอาหารจานโปรด
ข้าจะแปง (ท้า) ค้าข้าวโอ้งขะโหล้ง (เป็นแอ่ง) เข้าโหงด (โกยขึ้น) ของโปรดอ้ายคือลาบควายด้า
ตัวว่าศาสนาเหมือนอาหารมีประโยชน์
ข้าเป็นดีไค่โหงดข้าปูนดีไค่หงวม (อยากโกยเอาบ้าง)
กินเหล้ามอกจับ (พอดี) กับลาบควายด้า
เขาว่ากินลาบบ่ล้าเพราะมันบ่มีเหล้า
บ่าทีธุเจ้า (พระสงฆ์)อยู่วัดยังบ่ากินศาสนา เขายังอุ้มบาตรมาขอข้าวฮา (ฉัน) กูเ้ จ๊า (ทุกเช้า).. จิ่มฯ
๑๓. ผักปังผักแคบมันบ่แซบฮาบ่มัก (ฉันไม่ชอบ)
ของกินแม่หญิงกินหยัง (อะไร) ก็กินไป
ผู้ชายข้าเป็นหัวหน้าครอบครัว
แม่หญิงอยู่บ้านคุ้มค่า (เพียงแต่) เลี้ยงลูกน้อย
ตัวว่าศาสนาเหมือนอาหารโภชนา
แต่ว่าอาหารขององค์พระมุนี
เราต้องกินเพื่ออยู่บ่าใช่อยู่เพื่อกิน

ขอจะไปอู้นัก (อย่าพูดมาก) เป็นคนบ่อรู้ใจ
ของกินผู้ชายยะลาๆ (ท้าให้อร่อย) เสียหน่อย
เสาะเงินมาให้ตัววันตั้งสองสามร้อย
กินก่าเห็ดหิ่งห้อย ก็ยังดี
ถ้าเราบ่าเสาะมามันก็ตึงบ่มี
หล่อเลี้ยงอินทรีย์ต้องท้าดีถูกต้อง
ถ้าจะเมาค่า (มัวแต่) ถือศีลท้องมันก็จะร้อง ...จิ่ม

๑๔. กินลาบทุกวันไอ่แป๊ว (พยาธิ) มันจะตุ้ย
อ้ายตามใจพ่ออุ้ยเพราะเขี้ยวเปิ้นบ่ามี (ไม่มี)
อยู่กับคนเฒ่าต้องเลี้ยงเพิ่น (ท่าน,เขา) ดีดี
เข้าของเปิ้น (ท่าน,เขา) ก็มีมอบให้เรากู้อย่าง(ทุกอย่าง)
ในฐานะเป็นผู้สืบสกุล
ตอบบุญแทนคุณบ่าใช่ว่ารับจ้าง
แถมบ่เมินถ้าเพิ่น (ท่าน,เขา) ป่างกะด่าง(ตกจากที่สูง) จะได้เป็นนายห้าง คนเดียว
กินอาหารรสจัดต้องสัมผัสด้วยลิ้น
แกงเอ็นแกงชิ้นพ่ออุ้ยว่ามันเหนียว
ของที่ลื่นคอมีก่า (มีแต่) ลาบอย่างเดียว
ของแข็งของเหนียวคนเฒ่าเคี้ยวบ่ได้
แล้วข้อต่อไปมันเป็นอะหยั่งก่อ (อะไรนะ)
พอบอกให้กาลอ (ถือรอ) แม่ช่างซอหัวไบร้ ...จิ่มฯ
๙๒

๑๕. ตุ๊เจ้าที่อื่นท่าจะบ่ามีก้า (น่าจะไม่มี)
น้้าแข็งโซดาสุราแสงโสม
บ่าใช่ผมวอกตามมันออกทีวี
ท้าให้มันเสียสถาบันธุเจ้า
ออกแผว (ถึง) ทีวีออกแผ๋ว (ถึง) วิทยุ
ร้อยตนพันตนก็มีเหีย (มีเพียง) ตน (รูป) เดียว
หัน(เห็น) ธุเจ้า (พระ)บ้านข้าสบายพอจะตาย

แต่ตุ๊เจ้า(พระ)บ้านข้ามันมัก(ชอบรับประทาน)ส้าดีขม
บ่าใช่ว่าตัวผมมาทับถมธุเจ้า (พระ)
พ่องก็เล่นแม่ชีพ่องก็กินแผ๋ว (ถึง) เหล้า
(พระ) หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวกราวเกรียว
เรื่องพระเรื่องตุ๊ (พระ) ฟังแล้วหน้าหวาดเสียว
ทีข่ ี้ค้านเตียว (ขี้เกียจเดิน)ไปกุมบาตรกุมข้าว (ออกบิณฑบาตร)
หาว่าบ่าสบายแท้มันขี้ค้าน (ขี้เกียจ)ลุกเจ๊า (ตื่นเช้า)... จิ่มฯ

๑๖. สูเป็นลูกเมียมีหน้าที่ลุก (ตื่น) ก่อน
มีวันเดียวเท่านั้นเนาะเพราะอ้ายบ่สบาย
พอบ่ามีเวลาไปวัดไปวา
เรื่องมหาสมบัติข้อถัดต่อไปนี้
ตัวว่าศาสนาเปรียบเหมือนหยุกเหมือนยา
กาว่า (หรือว่า) มันจะเป็นตัวยาสมุนไพร
ปวดเจ็บชาเหน็บดูกเอ็น

ข้านอนพักผ่อนบ่าใช่ได้ลุกขวาย (ตื่นสาย)
บึด (เดี๋ยว) ก็สวนบ่ล้าไยบึด (เดี๋ยว)ก็สวนบ่าลิ้นจี่
เรื่องศาสนาเลยบ่ารู้ถ้วนถี่
ขอพอจี้มันจะเป็นอย่างใด
โรคฝ่อโรคชากินแล้วมันช่างหาย
จะเป็นยาแบบไหนเป็นน้้ากาเป็นก้อนแก้โรค
กินกับน้้าเย็นกาว่าน้้าร้อน... จิ่มฯ

๑๗. ศาสนาเหมือนยาหลายชนิด
เอามาเปรียบศาสนาได้อย่างใด
ยาเบื่อยาม้ายาบ้าฟูริดอน
เพราะแม่มันเป็นเมียมัจจุราช
หาว่าศาสนาเหมือนยาทุกชนิด
แต่ว่าอันยาของพระศาสนา
ขนาดยาบ้าหมู่คนค้าลักหลอน

ยาเบื่อยาพิษชีวิตต้องถึงตาย
มาจุ๊กันตายอย่างเอนจอนาถ
เชื่อลูกย่าบัวซอนตึง (ก็) บ่ได้เด็ดขาด
หลอกหื้อกันผิดพลาด กินยา
เป็นยาเบื่ออย่าพิษกินแล้วมีปัญหา
ที่ตัวว่ามาข้าบ่ไค่เจื่อ (ไม่อยากเชื่อ)สักน้อย
ยังถูกฆ่าตัดตอนไปหลายพันหลายร้อย...จิ่มฯ

๑๘. พระศาสนานั้นยาได้สะป๊ะ (ทุกอย่าง)
ครอบครัวบ่าเป็นสุขฉุกระหุกวุ่นวาย
ถ้าว่าเรารู้จักธรรมจักศีล
ยาปฏิชีวนะธรรมะนั้นช่วยได้
ตะก่อน (เมื่อก่อน) ทาหลังบ่ได้ยินใครอู้ (พูด)
คนที่ปฎิบัติเพิ่น (ท่าน,เขา) รู้หลักความจริง
อันข้อต่อไปขอให้นายบอกมา

เป็นว่าหลักธรรมได้ช้าระแก้ไข
กินแล้วจิตใจจะหายง่าวหายใบ้
ช่างฮิ (หาเงินเก่ง)ช่างกินจะมีเงินเหลือใจ
จะจ้าไว้ถ้ามันดีจริง
อ้ายตึง (ก็) บ่รู้มันตันผิตันผิง
ขอบคุณน้องหญิงที่ได้บอกให้อ้าย
ที่ว่าศาสนานั้นเปรียบเหมือนดอกไม้ ...จิ่มฯ

๙๓

๑๙. เป็นว่าศาสนามีค่าเหมือนดอกไม้
บ้านเมืองเราเป็นดินแดนสวยงาม
ฝรั่งมังค่าพม่าเมืองลาว
เมืองล้านนาไทยคนใดก็น่ารัก
เมืองดอกไม้หอมผึ้งตอมจนพอหลูบ (ลดลง)
ทึง (ก็) บ่มีที่ไหนจะมาเท่ามาเพียง (เท่ากัน)
อ่านหนังสือธรรมะตาข้ามันบ่เวย (ช้า)

มาช่วยกันปลูกไว้ในดินแดนสยาม
มีวัดวาอารามวิสูงคามส้านัก
เขาจะมาแอ่วบ้านเราอยากมานอนผ่อนพัก
คึกคักตึงบ้านนอกในเวียง
ดอกจี(ดอกบาน) ดอกหูบ (ดอกตูม) ทึง (ทั้ง) ดอกแก้วดอกเกี๋ยง
จะอู้เรื่องบนเตียงไผบ่เพียง (เก่ง) เท่าข้า
เรื่องแทงหูดูหวยเวย (เร็ว)เหมือนนกจอกฟ้า...จิ่มฯ

๒๐. พระศาสนานั้นเปรียบเหมือนดอกไม้
เป็นเวทีเอาไว้ที่ลูกคุย (ก้าปั้น)
อันความดีของพระศาสนา
ตั้งต่อนี้ไปจะเลิกยาเลิกเหล้า
ศาสนาเป็นเครื่องประดับประดอย
เส้นไหนค่าแสนค่าหมื่นค่าพัน
ยั่วตาพ่อชาย (ผู้ชาย) เป็นคุณนายเนื้อหอม

ถ้าใคร่ (อยาก) ให้มันใหญ่ให้หมั่นได้ใส่ปุ๋ย
ตีมีดตีมุย (ขวาน)ก็ยังเพิ่งบุญเส่า
ในโลกนี้นาจะเอาอะหยั่งมาเท่า
จะเข้าหาธุเจ้า (พระ) ทึงวัน (ทุกวัน)
จะเป็นเพชรเป็นพลอยข้าปูนดีใคร่หัน
บางคนก็ใส่กันพอหลามหลูดหลามหลู้ (มากมาย)
ของแท้ของปลอมหุก็ยังบ่ารู้ ... จิ่มฯ

๒๑. กินหื้อช่างกิน (ให้รู้จักกิน) หย้องหื้อช่างหย้อง (ให้รู้จักแต่งตัว)ยะ (ท้า)ให้มันถูกต้องมอกพอดีพอตัว (พอประมาณ)
เพิ่น (เขา,ท่าน)ถึงว่าเมียที่บ่ฟังค้าผัว
เงินกองเท่าหัวมันก็ทึง (จะ) บ่ค้าง
ถ้าว่าผัวนั้นบ่ฟังค้าเมีย
มีข้าวเต็มเยีย (ข้าวเต็มยุ้งฉาง) จะฉิบหายไหลหลั่ง
เป็นการพนันอ้ายบ่ชอบสักอย่าง
อ้ายชอบก่าแทงหว่างสองฮิม
พระศาสนาเป็นของอันทรงเกียรติ
จะไปหื้อ (ให้) มีเสนียดจะไปหื้อ (ให้) มีสนิม
ไปหื้อ (ให้) มีคู่อยู่หื้อ (ให้) มีคิม
หยั่วะๆหยิมๆมันเข้ากันบ่ได้
เพราะปากคนบ่าเดี่ยวชอบปากมดปากหมอ ยิ่งพวกหมู่ช่างซอหมู่นี้แถมซ้้าร้าย...จิ่มฯ
๒๒. พระศาสนานั้นเป็นของวิเศษ
ข้ายินภาคใต้ยังร้อนไหม้ทึงวัน (ทุกวัน)
ฆ่าแผว (รวมถึง) ต้ารวจฆ่าแผว (รวมถึง) ทหาร
ยังบ่หัน (เห็น) ใครไปช่วยเป็นธุระ
อวดเป็นใหญ่เป็นสูงใครมาจูงมาส่อน
แล้วจะเอาหยัง (อะไร) มาต่อตีนต่อมือ
พ่องก็วางระเบิดเกิด (ดัก) ปล้นทรัพย์สิน
๙๔

เอาเป็นรั้วรอบขอบเขตเพื่อเอาไว้ป้องกัน
ฆ่ากันยิงกันทึงวัน (ทุกวัน) มีสัพพะ (มากมาย)
ครูประชาบาลฆ่าแผวตุ๊แผวพระ (ฆ่าทั้งพระสงฆ์)
เขามายะ (ท้า) เป็นตะพึดตะพือ
มาอินดู (เอ็นดู) ละอ่อน (เด็ก) พอบ่ได้เรียนหนังสือ
จะไปเรียนหนังสือก็กลัวโดนโจรฆ่า
อินดู (เอ็นดู) ครูจูหลินตายสาบดินสูญฟ้า...จิ่มฯ

๒๓. ถ้าเอาศาสนามาเป็นรั้วรอบขอบชิด
พ่องก็ติดเหล้าพ่องก็ติดการพนัน
แต่งตัวอะเละ (แต่งตัวดี) เต๊ะ (ท้า) ท่าผู้ดี
ถ้าเปิ้น (ท่าน,เขา) บ่หื้อ (ให้) แต่ง (แกล้ง)ชักปืนมาขู่
ตัวว่าศาสนาเปรียบเหมือนที่อยู่
บางพ่องก็แป๋ง (ท้า) บ้านใหญ่อย่างกับวัง
กันว่าศาสนาเป็นที่อยู่อาศัย

ทุกชิวิตมีแต่ความสุขสันต์
พาเอาการเอางานเที่ยวรุกรานข่มขู่
เวลาเงินบ่มีลน่ (วิ่ง) มายืมเจ้าหมู่ (เพื่อน)
ไอ่พวกนกอี่ปู่ลืมรัง
ข้ามาฟังตัวอู้พอลืมหน้าลืมหลัง
คนมีสตางค์ดูต้างกึ๊ดต้างสร้าง (ท้าอะไรก็ได้)
ฮา (ฉัน) จะเตบ้าน (รื้อบ้าน) ขายตึงบ่หื้อ
เคิ้นค้าง (ไม่ให้เหลือ) ...จิ่มฯ

๒๔. จะเอามรรคเอาผลเป็นกุศลอย่างแรง
อยู่ด้วยกันมีความสุขสบาย
มันจะเป็นน้้าขุ่นกาว่า (หรือ) เป็นน้้าใส
จะเหมือนพายุเกย์คลื่นทะเลกระหน่้า
ตัวว่าแม่น้านั้นมันมีประโยชน์
คลื่นสึนามิหรือคลื่นพายุเกย์
อันที่ว่าแม่น้าเปรียบเหมือนศาสนา

ลูกรักเมียแปง (ลูก เมีย) บ่นอกอกนอกใจ
อันที่ข้อต่อไปว่าเปรียบเหมือนแม่น้า
กาว่า (หรือ) เป็นน้้าไหลออกจากรูจากถ้้า
ไหลลงสู่ต่้าทะเล
ข้าหันทะเลโหดยังอกสั่นขวัญเขว
น้้าล้นทะเลท่วมจอง (บ้าน) ท่วมบ้าน
เป็นน้้าหูน้าตากาว่า (หรือ) น้้าอันนั้น...จิ่มฯ

๒๕. พระศาสนาเหมือนน้้าบริสุทธิ์
น้้าธรรมค้าสอนขององค์พระมุนิน
น้้าตาน้้าลายน้้าเลือดน้้าหนอง
มีในร่างกายถ้าน้้าใดมันขาด
พระศาสนาของพระพุทธองค์
เรามาหันหน้าพากันเข้าวัดเข้าวา
เอาเป็นออกซิเจนช่วยสืบลมหายใจ

น้้าบ่อเราบ่าขุดมันตึง (ก็) บ่ได้กิน
น้้าธรรมค้าศีลนี้เป็นสะอาด
รวมมีสิบสองนั้นคืออาโปธาตุ
ต้องม้วยมาดขาดมรณา
ขอหื้อ (ให้) ได้ยืนยงห้าพันพระวสา
เรามีศรัทธาเป็นที่สาที่ไหว้
หนีหื้อ (ให้) เปิ้น (ท่าน,เขา)เสียดายตายหื้อ (ให้)
เพิ่น (ท่าน,เขา) เล่าไว้...จิ่มฯ

๙๕

๒๖. เรามีวัดมีวามีครูบาสังฆะ
ตนหนุ่มคนเฒ่าเข้ากันก็ชาดดี(ดีมาก)
คนหนุ่มเข้าวัดนี้มันตึงอนัตตา
แถมน้อยถ้าเสี้ยงเช่นคนเฒ่าหัวหงอก
มีวัดมีวาครูบาบ่ช่างบอก
อันนี้จะขอฝากกับพี่น้องศรัทธา
แล้วมาเดือดว่าตุ๊เจ้าหมู่นี้กินข้าวเปลือง

ช่วยกี๊ด (คิด)สร้างสัพพะ (มากมาย) เป็นสง่าราศรี
บ่าเดียว (เดี๋ยวนี้) มันหังมีค่าา (มีเฉพาะ) คนเฒ่าหัวหงอก
เขาเมาไปศึกษาแผว (ถึง) เมืองนาเมืองนอก
จะมีใครมาบอกหื้อ (ให้) เขาจา
มีก่ะ (มีแต่) ขี้นกจอกมีก่ะ (มีแต่) ขี้ตีนหมา
ที่ช่างเอาแมวเอาหมาไปฝากกับตุ๊เจ้า (พระ)
สู (ท่าน) จะได้ไหว้ผ้าเหลืองพกตอบ่าป๊าว (มะพร้าว)...จิ่มฯ

๒๗. เสียงแมวเสียงหมาหอนตายซ๊าวๆ (เสีงดัง)
กึ๊ดฮอด (คิดถึง) ปีแล้วผมไปแอ่วบ้านมัน
วัดบ้านตัวเป็นวัดระดับพระครู
เขาเอามาเล่ากันผับไคว่(ทั่ว)เชียงใหม่
คาบ่มีไผก็ทึงบ่เล่า (ไม่มีจริงไม่มีใครพูด)
วัดหลวงวัดใหญ่มาเลี้ยงไก่ซีพี
เดือดร้อนไปแผว (ถึง) กรมการศาสนา

บ้านบัวซอนเมืองพร้าวบ่ใช่ข้าใคร(อยาก) เล่าขวัญ
ผมยังไปหัน (เห็น) ตุ๊เจ้า (พระ) แปง (ท้า) ฟาร์มไก่
แปง (ท้า) ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูข้าว่าใช้บ่ได้
ว่าธุเจ้า (พระ) เลี้ยงไก่ ซีพี
ค้าที่เพิ่น (ท่าน,เขา) บ่เล่าก็เพราะว่ามันบ่มี
วันนั้นผิดกับแม่ชีมันลักเอาไก่ไปต้ม
มันอายหน้าอายตามานั่งแปง (ท้า) หัวง้ม(ก้มหน้า)...จิ่มฯ

๒๘. ผมว่าเล่นบ่ดายบ่ใช่ผมว่าแท้
ตะกี้ (เมื่อกี้) ตัวผมก็ว่าเล่นบ่ดาย
เราพากันซอเรื่องศาสนา
เรามาช่วยกันสานเรามาช่วยกันต่อ
บ่าเดี่ยวพอจะถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ตามพุทธต้านานเพิ่น(ท่าน)เล่าสืบเล่าตาม
มาช่วยกันท้าความดีมีไว้กับตัว

ตัวเป็นคนเฒ่าคนแก่จะไปว่าไปหลาย
ต่างคนต่างเข้าใจเรามาดีหื้อ (ให้) กันน่อ
ค้าอู้ค้าจา (ค้าพูด) มันเป็นการหยอกล้อ
หื้อ (ให้) มันได้แตกหน่อ ใบงาม
น้้าจะท่วมลุ๊บลิบ (สุดลูกหูลูหตา) เจ็ดเช่น (เท่า) ต้นบ่าขาม
กลัวศาสนาธรรมมันจะหายขาดคว้้า
เปรียบเหมือนเราก่ายขัว(พาดสะพาน)เอาไว้ข้ามแม่น้า. .จิ่มฯ

วางเพลง………

๙๖

บทซอเรื่อง ปัดเคราะห์ เรียกขวัญ มัดมือ สอนศีล พระลูกแก้ว
ทานองเพลงอื่อ ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

ก่อนที่จะมัดมือทือขวัญ
เบื้องผู้ข้าน้อยม่อน
ทั้งเคราะห์สิบสามทั้งนามสิบหก
ตกลงแม่น้าวังใส

ขอสาธุการเสียก่อน
จะขอปัดเคราะห์ปัดภัย
ขอหื้อ (ให้) ตกไปไกลๆ
หื้อ (ให้) ไหลไปหล่าย (ข้าง ๆ) เมืองกอก

๒.

บ่ว่าเคราะห์เจ็บหัวมัวใจ
แม่จักปัดเคราะห์เจ้าออก
ว่าโอมพุทธโธพุทธัต
ว่าโอมธรรมะธรรมมี

ทั้งเคราะห์เจ็บในไข้นอก
ไปด้วยคาถาบาลี
หื้อ (ให้) ได้ก้าจัดถอยหนี
หื้อ (ให้) เคราะห์ได้หนีได้พ่าย (หนีไปไกล ๆ)

๓.

อันว่าโอมสังฆัสสะ
หื้อ (ให้) หนีเข้าดงป่าไม้
หื้อ (ให้) หนีเข้าดงป่าเส้า
เคราะห์อย่าได้พิก (กลับ) คืนมา

หื้อ (ให้) เคราะห์ได้หลัวะ (หลุด) ไปตามเส้นฝ้าย
ตกไปหมื่นวาแสนวา
ที่พระเจ้าบ่ไว้ศาสนา
หาเจ้าแถมซ้้าแถมซอก

๔.

สะป๊ะว่าโลกาภัย
เคราะห์ทั้งหลายถอยออก
จะได้เรียกร้องขวัญเจ้า
แล้วจักเอาฝ้ายมงคล

บ่อว่าเคราะห์เจ็บในไข้นอก
จะน้าขันดอกนิมนต์
หื้อ (ให้) เข้ามาอยู่กับตน
มัดอยู่ติดตนตลอด

๕.

ขอเชิญสามสิบสองขวัญ
เชิญขวัญมือมาสุบสอด
ขอเชิญมาทรงห่มตุ้ม
ผ้าม้วนผ้าไหมแพรงาม

เจ้าจุงมาพันจุจอด
แหวนแก้วมณียองค้า
ทั้งผ้าตาหิงตาจ๋า (ผ้าสวิงและยอ)
ทั้งสีลายแซงแพงค่า (ล้้าค่า)

๖.

ขวัญเจ้าสะดุ้งฆ้องกลอง(ขวัญหาย)
บ่ดีไปเล่นไปล่า
อันหมู่เสือสิงห์กระทิงร้าย
อันเป็นป่าช้างทางหมี

เมาอยู่ตามคลอง (ถนน) ตามท่า
กับหมู่วอกค่างนางนี
กลัวมันหักไม้ไล่ตี
เจ้าบ่ดีไปเด็ดขาด
๙๗

๗.

ขวัญเจ้าใคร่อยากกินหยัง(อยากกินอะไร)
ขวัญเจ้าอย่าไปเล่นกลางกาด (ตลาด)
ไปปลอมหมู่เจ๊กหมู่แขก
ไอ่ชาติตัวดาคอยตอย(ตัวด้า)

หนมโกหนมปังมีหนี้นักขนาด (มากมาย)
ตามโรงพะโล้เข้าซอย
ต่องสู่กุลาคางหมอย
ปากบ่รู้ค้าสักอย่าง

๘.

ขอเชิญสามสิบสองขวัญ
บ่ดีไปนอนไปนั่ง
บ่าว่าเรือนแพแม่น้า
ขวัญเจ้าอย่าเมาประวิง

จุ่งมาเร็วพลันฟ้าวฟั่ง (รีบมา)
อยู่ตามตาฝั่ง (ริมตลิ่ง) ริมปิง
มันซ้้าบ่ดีเป็นจริง
กับหมู่ร้างสาวชาวแม่

๙.

ขอเชิญสามสิบสองขวัญ
ขวัญเจ้าอย่าไปแวะแว่ (แวะเที่ยว)
ได้ยินบัวซอนอี่แม่
ขอถวายโภชนัง

มาค้้าสมปานกล้าแก่
อยู่ตามทางรถตางราง
มาตั้งขวัญแหล่ขวัญหลัง
สัพพะสัพพังหลายอย่าง (หลาย ๆ อย่าง)

๑๐. ขอเชิญขวัญเจ้ามาฉัน
ทั้งข้าวหนมไทยหนมหรั่ง
เขาไปซื้อมาจากกาด(ตลาด)
มีแผ๋ว (มีทั้ง)ข้าวเม่าเข้ามัน

มีทั้งกล้วยจันกล้วยคัง
มีหนี้หลายอย่างหลายอัน
มีทั้งหนมปาดหนมตาล
บัวลอยไข่หวานพร้อมพรั่ง

๑๑. มีทั้งน้้าอุทกัง
เชิญขวัญมานอนมานั่ง
มากินมานอนมานั่ง
มาฟังช่างซอดนตรี

กินแล้วพลังไหลหลั่ง
มีทั้งสาดน้อยพรมดี
ขวัญอย่าได้ฟ่าง (รีบร้อน) ลาหนี
นักร้องเสียงดีขับกล่อม

๑๒. มาทั้งขวัญเนื้อขวัญตัว
อย่าได้ซบเซาเหงาง่อม
เชิญมาชมดวงดอกไม้
เขาตกแต่งห้างดาต้า

มาทั้งขวัญหัวกระหม่อม
มาทั้งขวัญต่อมตาด้า
เพิ่น (ท่าน) เสาะมาใส่หลายหลาม
ใส่ขันนมแมวแถวถั่ง

๙๘

๑๓. เชิญขวัญมาเหน็บมาดม
มีทั้งเอื้องเงินเอื้องคั่ง
มีเอื้องสามปอยเอื้องแพะ
กลิ่นหอมตลบอบทรวง

ดอกบานรับลมน้้าค้าง
มีทั้งช้างด้างามพวง
ติดตามไม้แงะต้นหลวง
ช้างหลวงตีนแดงแพงค่า

๑๔. ขอเชิญสามสิบสองขวัญ
ขวัญเจ้าอย่าตกขะป้า (ตกใจ)
ขอเชิญมาชมดวงดอก
มีแผ๋วไค่ยอมไค่ยง

อย่าได้ผลีผวนด่วนล่า
ขวัญเจ้าอย่าล่าเดินดง
มีทั้งขะมอกกาหลง
สารปีดงหอมขื่น

๑๕. ขอเชิญขวัญเจ้ามาจม
แม้นขวัญเจ้าไปที่อื่น
มาชมบายศรีเจ็ดชั้นน
มีทั้งดอกเก็ตถะหว๋า (ดอกพุทธ)

หื้อ (ให้) มีอารมณ์ใจชื่น
ก็ขอจุ่ง (จง) รีบพลันมา (รีบกลับมา)
เขาตกแต่งคั่นบุปผา
และมณฑาการะเกด

๑๖. ขวัญเจ้าอย่าล่าไหลหลง
แม่จะเอาฝ้ายวิเศษ
หื้อ (ให้) มีอายุวรรณะ
สุขะ พละ มงคล

เข้าสู่ในดงโขงเขต
มัดด้วยคัดถา (คาถา) มงคล
ขวัญอย่าได้ละจากตน
หื้อ (ให้) ได้อยู่กับตนกุ้มเช่น (.ตลอดไป.)

๑๗. ขวัญเจ้าจะได้มาถือศีล
เจ้าจะได้ถือศีลสิบเส้น
เจ้าจะได้ลาละไว้
ลาทั้งผ้าม้วนผ้าไหม

อย่าได้เมากินเมาเล่น
ละเว้นสี่งที่เมามาย
ทั้งแก้วมณีสีใส
ทั้งเจียระไนใสส่อง

๑๘. หื้อ (ให้) อยู่ตามคลองวินัย
ลาทั้งผ้าแพรตาร่อง
เจ้าจะได้ลาละไว้
แหวนแก้วมณียองค้า

อย่าได้มีใจน้าวหน่อง
ลาทั้งผ้าต่อง (ผ้าขาวม้า) ลายด้า
ทั้งผ้าตาหิงตาจา (ผ้าสวิงและยอ)
ที่เจ้าเคยสวมเคยสอด

๙๙

๑๙. อย่าได้เป็นห่วงเป็นใย
ลาทั้งแหวนที่เคยสุบสอด
อันของที่เจ้าเคยใช้
แต่งขพวงดวงมณี

หื้อ (ให้) ตัดอาลัยใจทอด (หมดห่วง)
ลาทั้งเครื่องหย้อง (เครื่องประดับตกแต่ง) ของดี
ลาทั้งดอกไม้บายศรี
อันหมู่นารีตกแต่ง

๒๐. นับตั้งแต่นี้ไป
หื้อ (ให้) อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ยามเมือครูบาสังฆะ
รู้จักไหว้สาดาเกณฑ์

หื้อ (ให้) ปัญญาไวกล้าแกร่ง
รู้จักท้านองคลองเณร
ท่านมีธุระจ้าเป็น
ครูบาพระเถรเหียก่อน

๒๑. หื้อ (ให้) ฟังค้าสั่งค้าเตือน
จะไปเล่นพ้าย (ไพ่) เล่นบ่อน
อย่าเป็นคนร้ายคนดื้อ
เพิ่น (ท่าน) จะติเตียนเล่ายาย

จะไปยะ (ท้า) เหมือนเมื่อเป็นละอ่อน
เล่นเหมือนหมู่งัวหมู่ควาย
มันช่างพาหื้อ (ให้) เสียหาย
เป็นที่ละอายขนาด

๒๒. หื้อ (ให้) เจ้าได้ส้ารวมจิต
ข้อหนึ่งปาณาติบาต
อย่ามีอารมณ์ร้อนแรง
หื้อ (ให้) ม้วยเสียจากชีวี

ศีลสิบอย่าผิดอย่า ขาด
อย่าได้ค่า (แกล้ง) ขาราวี
เข่นฆ่าฟันแทงบุบตี
บ่ว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่

๒๓. อทินนาข้อสอง
เจ้าอย่ามีใจมักง่าย
บะว่าเข็มเล่มฝ้ายเส้น
แตมว่าใคร่ได้หั้นพอจะตาย

แม้นว่าเจ้าของบ่อนุญาตให้
อย่าไปขี้โลภโกงดาย
เจ้าอย่าได้คิดใจหมาย
ต้องขอเจ้าของเพิ่น (ท่าน) เสียก่อน

๒๔. ข้อสามกาเมอาพรหม
อย่าได้ชอบเสพส้าส่อน
คบหมู่แม่ย่านารี
ใจเจ้าอย่าเมาคะนิง

หื้อ (ให้) เจ้าค่อย หยุดค่อยหย่อน
ไปหาแม่ย่าคุณญิง
นั้นทึง (ก็) บ่ดีเป็นจริง
ร้างสาวชาวญิงเด็ดขาด

๑๐๐

๒๕. ข้อสี่มุสาวาทา
จุ (หลอก) เพิ่น (เขา) ใจตกอกขาด
บ่ดีจุหื้อ (ให้) เพิ่น (เขา) ว้าง (เหงา)
จุ (หลอก) เพิ่น (เขา) ตกเบี้ยเสียเงิน

เจ้าอย่าได้จุร่าายลาด (หลอกไปเรื่อย)
จุ (หลอก) เพิ่น (เขา) ตกเบี้ยเสียเงิน
บ่ดีม้างหื้อ (ให้) เพิ่น (เขา) เขิน
จุ (หลอก) เพิ่น (เขา) ใจตกอกสั่น

๒๖. ศีลข้อห้าสุราเมรัย
บ่ว่าแชมเปญบรั่น
สุราบ่ใช่ยาวิเศษ
อย่าได้คิดจามคิดลอง

เจ้าอย่ามีใจดื่มน้้าบ้ายากลั่น
บ่ว่าเหล้ากลั่นยาดอง
เป็นเหตุทึอ (ให้) ได้หม่นหมอง
อันเป็นน้้าเหล้าเมาเบื่อ

๒๗. กินเหล้าแล้วเมาตาปัง (ตาปรือ)
บางคนเขากินเจื่อเจื่อ(บ่อย ๆ )
ช่างงเกิด (มักเกิด) โมโหโกธะ
อย่าหื้อ (ให้) ใจได้หลงทาง

อู้หยั่งใครตึง (ก็) บ่เชื่อ
เมาเป็นพะรุงพะรัง
ยะหื้อ (ท้าให้) เป็นโทษโทสัง
ควรจะระวังแหนงหน่าย

๒๘. ศีลข้อหกวิกาละโภ
มอก (เวลา) ตะวันบ่ายซ้าาย (บ่ายคล้อย)
ผดา (บรรดา) ของสุกกับไฟ
ได้แต่ลูกส้มหัวมัน

ห้ามบ่หื้อ (ให้) ฉันมอก (เวลา) ตะวันบ่าย
กินหยังบ่ได้สักอัน
วินัยท่านห้ามบ่หื้อ (ให้) ฉัน
และอุทะกังน้้าเปล่า

๒๙. ข้อเจ็ดว่านัจจะคี
อันเป็นดนตรีอ๊ดเอ๊า (อื้ออึง)
สื่อวิดีโอหนังโป๊
ลูกศิษย์องค์พระมุนิน

เพิ่น (ท่าน) ห้ามดีดสีตีเป่า
ช่างพาหื้อ (ให้) ใจเมาวิน
ท้าหื้อ (ให้) โยกโย้ผิดศีล
อย่าหื้อ (ให้) มลทินหลอมหลอก

๓๐. ข้อแปดมาลาคันธะ
ข้อนี้เพิ่น (ให้) ห้ามเหน็บดอก
อันเป็นเครื่องหย้อง (ตกแต่ง) ครัวทรง
อันเป็นน้้าจันมันตา

หื้อ (ให้) เจ้าได้ละยังความสอกกอก
สลิดแต่งหย้อง (ตกแต่ง) มายา
อย่าได้ทะรงประสงค์หา
มาลาเพิ่น (ให้) ห้ามทุกอย่าง

๑๐๑

๓๑. ข้อเก้าอุจจาสะยัง
ห้ามขึ้นบนเตียงบนตั่ง
ทีน่ อนผู้สูงผู้ใหญ่
ที่นั่งที่นอนนั้นนา

เจ้าต้องระวังที่นอนที่นั่ง
อันของท่านเจ้าครูบา
อย่าได้ประมาทลาสา
สูงประมาณสิบนิ้วสามกระเบียด

๓๒. เมื่อเจ้าได้มาเป็นขะโยม (เด็กวัด)
เป็นหน้าบุญอันสูงเกียรติ
หนีจากอบายมุข
จะได้พบกับความร่มเย็น

ก็ได้อบรมมาอย่างละเอียด
จะได้บวชเป็นสามเณร
หนีจากความทุกข์ยากเข็ญ
ถือศีลกินเพลบ่ขาด

๓๓. ข้อสิบว่าชาตารู
ข้อนี้เพิ่น (ให้) ห้ามเด็ดขาด
บ่ว่าเงินเหรียญเงินใบ
อ้านาจแก้วแหวนเงินค้า

องค์สัพพัญญูจอมปราชญ์
บ่หื้อ (ไม่ให้) กา (ถือ) ซึ่งเงินและค้า
ตามวินัยเพิ่น (ท่าน) บ่หื้อหยุบหื้อก๋า (ไม่ให้จับ)
ช่างน้าหือ้ (ให้) ตัณหามันเกิด

๓๔. จะได้เป็นพระเป็นเณร
ท้าจิตใจหื้อ (ให้) ประเสริฐ
ขอหื้อ (ให้) สมมโนจิต
จะได้ตอบบุญตอบคุณ

อย่าออกนอกเกณฑ์เลยเถิด
จะเกิดกุศลผลบุญ
ลูกศิษย์ของพระราหุล
ส้าย (ใช้คืน) บุญหื้อ (ให้) พ่อกับแม่

๓๕. หื้อ (ให้) เจ้าได้โผดเมตตา
ถ้าหากบุญมีแท้แท้
ได้เป็นนักธรรมนักปราชญ์
ขอหื้อ (ให้) ได้เป็นมหา

พี่น้องศรัทธาเฒ่าแก่
หื้อ (ให้) ได้เป็นตุ๊เจ้า (พระ) ครูบา
ค้้าจุนพระศาสนา
เปรียญธรรมเก้าประโยค
วางเพลง……

๑๐๒

บทซอเรื่อง อริยสัจสี่
ทานองละม้าย ประพันธ์บทโดย บัวซอน ถนอมบุญ
๑.

ที่เราได้เกิดมาเป็นคนในโลก
เมื่อกินเราก็กินเมื่อท้างานก็ท้างาน
มีความใกล้ชิดญาติมิตรทุกคน
ความส้าคัญของคนเราแท้ ๆ
คนเราเกิดมาอยู่ด้วยกันยาบ ๆ
เช็กจีนหินแร่ต่องสู้กุลา
จะไปเพิ่ง (พึ่ง) แม่น้าคาว่าเพิ่งแผ่นดิน

ถือว่าเป็นโชคอย่างมหาศาล
อยู่ด้วยกันจนเท้าเฒ่าเท้าแก่ (จนแก่เฒ่า)
มีหลานมีโหลนมีพ่อมีแม่
ที่เชื่อแน่นั้นมี อะหยังจา (อะไรมา)
กินข้าววันสามคาบกับอ่อมลาบปูปลา
จะเอาอะหยังมาเป็นที่เพิ่ง (พึ่ง) เราได้
จะไปเพิ่ง (พึ่ง) บ่าหินคาว่าเพิ่ง (พึ่ง) ต้นไม้...จิ่มฯ

๒.

มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลก
ที่ได้มาร่วมศาสนาหน้าบุญ
ของกินของใช้มีไว้เป็นสมบัติ
เป็นหน้าบุญที่เราได้มาเกิด
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ที่ได้เกิดมาในโลกสงสาร
เพราะเรามีชาติมีศาสนา

เราถือว่าเป็นโชควาสนาพาหนุน
อันนี้และเป็นทุนพาหื้อ (ให้) เรามาเกิด
มีพระมหากษัตริย์ตนผู้ประเสริฐ
ใต้ร่มองค์โพธิ สมภาร
อันนี้เป็นสมบัติล้าค่ามหาศาล
ได้มีเงินมีงานได้กินได้หย้อง (ได้สบาย)
โอบอุ้มเมตตามีวงศาพี่น้อง..จิ่มฯ

๓.

ค้าว่าชาตินั้นคือถิ่นก้าเนิด
บุญที่ได้เกิดมาร่วมศาสนา
เราจะอยู่อย่างหมูช่วยกันบุ่น (มุด) คันนา
คา (หรือ)จะอยู่อย่างหมาช่วยกันมาล่นลัด
บ่ใช่จะมาอู้ (พูด) แหล้งหน้าแหล้งตา (เล่นหน้าเล่นตา) อ้ายจะขอปรึกษาหื้อ (ให้) มันรู้ (พูด) ถี่ชัด
ตัวเขาเข้าโบสถ์กาว่าเข้าวัด
ปฏิบัติศาสนา ใดจา
เกิดมาเป็นคนเราจะต้องต่อสู้
ขอนายพออู้ (พูด) หื้อ (ให้) มันเสี้ยงสังกา (หมด)
ถึงจะต่างเชื้อชาติต่างศาสตร์ภาษา
แต่ร่วมพระมหากษัตริย์ราจา (ราชา)เจ้า
ที่ได้อาศัยสยามขวานทอง
เอาอะหยั่งมาคุ้มครองใจทึงวันค่้าเจ้า ..จิ่มฯ

๔.

ค้าว่าศาสนาคือค้าสอนพระเจ้า
อันค้าสั่งสอนเปิ้น (ท่าน) ร้อง (เรียก) ว่าพระธรรม
ท่านเป็นผู้เทศน์และปาฐะกถา
ที่เรานับถือมาเช่นพ่อเช่นแม่
บ่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชุมชน
บ่คิดจุ๊ (หลอก) คิดหลอกคิดนอกใจหมาย

เกิดมาพอจะเฒ่าพอบ่จื่อบ่จ๋า (ไม่เชื่อ)
จะต้องมีผู้น้าและเป็นผู้เผยแพร่
รู้จักหลักศาสนาหื้อ (ให้) มันถ่องแท้
เปิ้น (ท่าน) สอนแต่ (ให้) ท้าดี กู่คน (ทุกคน)
หาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวตัวตน
บ่ลักล่อฉ้อฉลเบียดเบียนชาวบ้าน
ถือศาสนาไหนก็ทึงสบายทั้งนั้น...จิ่มฯ
๑๐๓

๕. อันศาสนาคือร่มกาของมนุษย์
พ่องก็ถือคริสเตียนพ่องถือคริสตัง
พ่องก็ถือแบบฤๅษีชีดง
จ้าศีลภาวนาอยู่กะง็อบกะง็อบ
บ่เดี่ยวนี้ตัวนายถือศาสนาพุทธ
กาว่าตัวถือแบบนิกายมหายาน
เพราะอ้ายบ่รู้จักหลักของศาสนา

จะถือคริสต์ถือพุทธจะรู้ได้จากอะหยัง
อิสลามอาบังพวกที่ชอบก่อม็อบ
ชอบเอาตัวไปทรงอยู่ในกระต๊อบ
เปิ้นชอบอยู่พอไผ พอมัน (ตัวใครตัวมัน)
ถือแบบธรรมยุตที่เคร่งกัมฐาน
สัญลักษณ์ของมันมีหยังกาเจ้า
เมาค่าฮิค่าาหาทึงวันค่าเช้า (มัวแต่หาเงิน) ... จิ่มฯ

๖.

เพิ่น(เขา)ว่าเสียม(จอบ)บ่คมหื้อ(ให้)ใส่ด้ามหนัก ๆ
อันศาสนาที่ข้าเจ้านับถือ
สัญลักษณ์นั้นคือแก้วสามดวง
มีพุทธะธรรมะสังฆะ
มีหนึ่งพระพุทธมีสองพระธรรม
พระพุทธเจ้าได้แสวงหาธรรม
หลังจากที่พระเจ้าได้ปรินิพพานลง

ถ้าตัวนายใคร่หลัวก (ฉลาด)หื้อหมั่นอ่านหนังสือ
อันนี้ก็คือศาสนาพุทธะ
ทั้งสามทั้งปวงเอาเป็นที่เพิ่งพะ (ที่พึ่งทางใจ)
เรียกว่าแก้วรัตนะ ไตรงาม
พระสังฆ์ได้ตามเป็นองค์ที่สาม
โพธิญาญตามตรัสรู้มาได้
ต่อจากนั้นพระสงฆ์ได้ด้ารงสืบไว้..จิ่มฯ

๗.

อ้ายยังมีปัญหาศาสนากับมนุษย์
นามชื่อเค้า (เริ่มต้น) เพิ่น (เขา) ว่าจะใด
ท่านเป็นคนเมืองคาว่า(หรือว่า) เป็นคนไทย
อ้ายจะขอถามหื้อ (ให้) คนงามค่อยบอก
โลกเราทึงวัน (ทุกวัน) มีแต่ความเป็นห่วง
เซาะ (หา) เลี้ยงคาบเน่าอยู่สุดเดือนสุดปี
พ่องก็ทุกข์พ่องก็มีตามวิถีมนุษย์

ค้าว่าพระพุทธมันสืบมาจากไหน
เป็นลูกหลานไผอยู่ที่ไหนพอบอก
เกิดเมืองไทยคาว่า (หรือว่า) เกิดเมืองนอก
เพิ่น (เขา) เป็นนักเรียนนอก หัวดี
มันตกอยู่ในห้วงบ่วงอเวจี
เทื่อ (บางที) เป็นดีใคร่หนีแต่ก็หนีบ่ได้
ขอเพิ่ง (พึ่ง) องค์พระพุทธท่านหล้างพอช่วยไว้...จิ่ม

๘.

ค้าว่าพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่น
เจ้าชายสิทธัตถะได้สละลูกเมีย
เจ้าสุทโทธะนะพระมหามายา
พระองค์หนีละกรุงกบิลพัสดุ์
ได้จวนพระสหายคือนายฉันนะ
ความหวังพระองค์มั่นคงด้วยพลัง
หนีละ (ทิ้ง) ปราสาทราชบัลลังก์

อันความทุกข์ขมขื่นขจัดออกไปเสีย
อยู่ประเทศอินเดียกรุงกบิลพัสดุ์
คร่้าครวญโศกาลูกมาพรากพลัด
บ่ห่วงหาสมบัติและบัลลังก์
ควบม้ากัญฐะกะออกทวาฬ(ทางทวาฬหลัง)
ไปแสวงทางพ้นทุกข์โศกเศร้า
เพื่อค้นคว้าหาทางทรงวางไว้แต่เค้า (เริ่มต้น) .. จิ่มฯ
๑๐๔

๙.

เจ้าชายสิทธัตถะได้สละสมบัติ
อันที่เป็นสาเหตุหนีออกเขตเวียงวัง
ความสุขที่ได้รับนับปอบ่ถอง (แทบนับไม่ได้)
อยู่ดี ๆ ท่านซ้้ามาหนีไปไกลขาด
หนีละชายาบุตตาลูกไท้
มีหั้นสัพพะ(มีมากมาย) สนมกรมวัง
นางบีบหมอหนวดนอนอวดเปรยกาย (เปลือยกาย)

เป็นแผว(เป็นถึง)ลูกกษัตริย์ท่านเบื่อหน่ายอะหยัง
คาว่า(หรือว่า)อิ่มหน่ายค่ายชัง (เบื่อ)เวียงวังปราสาท
สมบัติเงินทองได้ปกครองอ้านาจ
จากไพร่ฟ้าข้าทาส ชาววัง
เข้าสู่ดงป่าไม้ท่านเบื่อหน่ายอะหยัง
มาอิ่มหน่ายค่ายชัง (เบื่อหน่าย) เวียงวังหอห้อง
เหมือนซากศพคนตายท่านบ่มีใจเรียกร้อง..จิ่มฯ

๑๐. เจ้าชายสิทธัตถะได้สละนิราศ
ไปหัน (เห็น) เทวทูตท่านได้มาจ้าลอง
ไปหัน (เห็น) ใส่คนเจ็บไปหัน (เห็น) ใส่คนตาย
หัน (เห็น) ใส่นักบวชตึงหน้าอวดแท้แท้
เมื่อพระองค์ไปหัน (เห็น) เป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ
เลยสั่งนางบ้าเรอว่าพวกเธอทั้งหลาย
เบื่อหน่ายไปหมดเสี้ยงความอดขันตี

ปางเมื่อท่านได้ประภาสยามพักผ่อนสมอง
พระองค์เพ่งมองไปหัน (เห็น) ใส่คนแก่
ปัญหาทั้งหลายต้องหาวิธีแก้
ท่าทางท่านมีแต่สบาย
ความคิดก็คั่งค้างอยู่ในหัวใจ
ว่านับตั้งนี้ต่อไปอย่าได้เข้ามาใกล้
คือสาเหตุที่ท่านหนีเข้าสู่ดงป่าไม้ ..จิ่ม

๑๑. ตอนที่พระองค์เข้าอยู่ดงป่าไม้
คาว่า(หรือว่า)ท่านบ่ได้กินอะหยัง
ท่านเคยได้อยู่ดีกินล้า
ไปอยู่ในป่าท่าจะอดกลั้นล้้า
ตอนที่พระองค์ทรงบ้าเพ็ญค้นคว้า
ยึดเป็นก้าหนัดปฏิบัติอดทน
ปางเมื่อท่านบ้าเพ็ญทุกรกิริยา

หัน (เห็น) เขาเขียนรูปไว้มีค่าา(มีแต่)ดูกกับหนัง
หนวดเครารุงรังหน้าสงสารเช่นล้้า
มีสนมนางงามมาป้อนเข้าป้อนน้้า
พ่อแม่ซ้าบ่หัน (เห็น) สักคน
นั่งเอาหัวตากฟ้านั่งเอาหน้าตากฝน
มันช่างได้ผลเมื่อท่านท้าอย่างนั้น
ไผ (ใคร) มาอุปถาองค์พุทธาตอนนั้น..จิ่มฯ

๑๒. ปางเมื่อพระองค์ยังบ่ได้ตรัสรู้
ทุกรกิริยาบทท่านไปอดอาหาร
อยู่ในป่าไม้หิมพานต์
หอยทั้งหลายพากันไต่ขึ้นหลูบ
เพราะมันเป็นหอยสังข์บ่ใช่เป็นหอยทาก
เพราะกลัวก้าลังของพระองค์จะตก
มธุปายาสหื้อพระองค์ได้เสวย

ตอนนั้นยังบ่รู้ยังบ่ได้แตกฉาน
ทรมารสังขารจนพอผอมพอซูบ
ซ้้าบ่มีบ้านซ้้าบ่มีเฮือนบ่มีตูบ(กระต๊อบ)
เปื่อป้องกันแดดหูบ ฝนฮ้า
แม้แต่พญานาคยังเอาหัวมาปก
นางสุชาดามาถวายขันเข้า(ข้าว)
อิ่มแล้วท่านก็เลยตรัสรู้ธรรมผูกเก๊า (เริ่มต้น) ...จิ่มฯ
๑๐๕

๑๓. ปางเมื่อพระองค์บ้าเพ็ญทุกกรกิริยา
เมื่อได้เสวยแล้วอิ่มอกอิ่มใจ
ลูกสาวพญามารมายั่วยวนตัณหา
ถืออุเบกขาแสวงหาความรู้
ทรมานสังขารเหลือค่า (เหลือแต่) หนังกับดูก
ที่เพิ่นได้ (ท่าน) เทศกันคู่วัดคู่วา (ทุกวัด)
มันจะมีกี่กัปกี่ผูกกันชา

มีนางสุชาดาเอาขันเข้ามาถวาย
พ่าเพิ่ง (บ้าเพ็ญ) ต่อไปบ่หื้อ (ให้) ได้หดหู่
ใจพระโพธาก็บ่เคยหลิ่งหลู้ (ไม่เคยวอกแวก)
จนตรัสรู้ได้ ธรรมมา
ได้พระธรรมมากี่ผูกจาหา
พ่องก็เป็นครูบาพ่องก็เป็นธุเจ้า (พระ)
ที่ท่านตรัสรู้มาทึงผูกปลายผูกเค้า(เริ่มต้น)..จิ่มฯ

๑๔. ท่านตรัสรู้ธรรมด้วยความจริงเป็นพื้น
พระไตรปิฎกจดใส่ใบลาน
บางผูกก็เป็นธรรมนิยาย
ธรรมชาดกธุจก (พระนักเทศน์) ปู่พราหมณ์เฒ่า
มีแผวเจ้าหงษ์หินที่มันไปรบยักษ์
ที่ไปอาบน้้าที่น้าแม่วารี
ขี่ม้าไปเสาะหานาฏน้องบัวค้า

ได้ทึง (ได้ถึง) แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันข์
ธรรมมะนิทานตึงธรรมเจี้ยธรรมค่าว
เพิ่น (ท่าน) เอาไว้ล่อใจคนแก่คนเฒ่า
ไปขอเจ้ากัญหา ชาลี
เจ้าสุวัตรไปหลงรักลูกสาวพระฤๅษี
กัมม์เวรมีปะขะปวงดอกแก้ว
จุ (หลอก)คนเฒ่าเมาข้าตึงบ่ลืมบ่แล้ว..จิ่มฯ

๑๕. น้้าธรรมค้าสอนขององค์เจ้ากลิ่นกู้
อ้ายเป็นดีใคร่รู้พระเทศน์ธรรมใบลาน
พระจวนะขององค์พระสัมมา
ธรรมผูกใดที่มันจะวิเศษ
มันจะเป็นผูกใดที่จะเป็นธรรมเอก
เกิดเป็นมนุษย์แสนทุกข์ทรมาน
เพราะได้ยินกับหูเพราะได้ดูกับตา

พระองค์ตรัสรู้ได้แปดหมื่นสี่พันขันธ์
ผูกใดมันส้าคัญที่เป็นธรรมวิเศษ
จะเป็นสิ่งช้าระตึงกามะกิเลส
ที่จะดับกิเลส ตัวมาร
พระธรรมมีเอนกดับกิเลสสงสาร
เพราะมันเป็นสันดานของมนุษย์ลุ่ม (ล่าง) ใต้
มันเลยเกิดตัณหาเสาะหามาไว้ใช้..จิ่มฯ

๑๖. อริยสัจสี่นี้เป็นธรรมกัปเอก
นับตั้งแต่ตีนขึ้นไปแผว(ถึง)บนหัว
สาเหตุนั้นคือสมุทัย
กิเลสนั้นแถมช่วยแห่แหนบุ๊ดๆ (เข้าพวก)
ธรรมมะอริยสัจสี่
ความทุกข์มันเกิดมาจากสมุทัย
ตัวหอง (ตัวเอง) บ่รู้จักเดินตามมรรคตามผล

จะเป็นเงาเศวกด้วยติดตามตัว
มีตนมีตัวเพิ่น (เขา) ร้องว่ามนุษย์
เกิดความวุ่นวายมีแต่ความเสื่อมทรุด
มัจจุราชจะเต๊ก(กดลง) อาบาย
บ่ศึกษาหื้อถี่มันทึง(ก็)บ่เข้าใจ
ทุกข์กายทุกข์ใจถมหนาถมแหน้น
รู้ค่า (รู้แต่)ใส่เพี้ยหลนกับริมขนก้นแง้น(ก้นงอน)..จิ่มฯ
๑๐๖

๑๗. อริยะสัจสี่มันเป็นธรรมวิเศษ
ธุเจ้า (พระ) ก็เทศน์ไปศรัทธาก็ฟังไป
ธุเจ้า (พระ) บางตนก็เทศน์บ่เป็นค้า
ปีแล้วอ้ายหมายจะไปบวชเป็นหลวงพี่
ถ้าอ้ายได้เลิกซอจะไปบวชเป็นธุ (พระ)
อ้ายขอศึกษาหาความรู้จนพอ
แต่ว่าบ่เดี่ยว(เดี๋ยวนี้)นี้อ้ายข้องใจจะถาม

อ้ายไปฟังธุเจ้าเทศน์อ้ายซ้้าบ่เข้าใจ
เทื่อ(บางครั้ง)ก็ม่อยหลับไปบ่พอได้ยินถี่
เป็นอุมอ้าอุมอ้าฟังบ่ชัดเป็นที่
ก็อาลัยหาเสียงปี่ เสียงซอ
จะเอาจนบรรลุนั่งยุบหนอพองหนอ
บวชแล้วตึงจะขอไปอยู่ดงป่าเส้า
พระพุทธกับพระธรรมตนใดเกิดก่อนเค้า(เริ่มแรก)..จิ่มฯ

๑๘. พระพุทธกับพระธรรมตนใดที่เกิดก่อน
พระเจ้าตรัสรู้ได้รู้ธรรมรู้ศีล
เหมือนกับหมอที่ไปเสาะหายา
ปัญหาของตัวกับปัญหาของข้า
ข้าว่าพระธรรมนั้นเกิดก่อนพระพุทธ
ค้าว่าธรรมชาติมีตามป่าตามดอย
ค้าว่าพระธรรมนั้นเปรียบเหมือนไข่มุก

ความคิดมอกละอ่อนเมาค่าอยู่ค่ากิ๋น
น้้าเกิดจากดินหินเกิดจากท่า
เขายังไปเสาะหารากไม้ในป่า
อันใดมันจะถูก ก็ลองกอย (ลองดู)
เหมือนเราไปขุดไข่มุกในเปลือกหอย
พระองท่านได้คอยค้นคว้าไต่เต้า
ชาวโลกได้พ้นทุกข์เพื่อพระธรรมนั้น..จิ่มฯ

๑๙. ตัวว่าพระธรรมนัน้ เกิดก่อนพระพุทธ
เขาจะเอาพระพุทธเป็นผู้น้ายะหยั่ง
พระธรรมเกิดก่อนยังเอาไว้ทางหลัง
ผู้มาทีหลังชาใด(ท้าไม)ว่าดังกว่า
คนมาลูน(ภายหลัง)จะใดว่าปู๋นแป๊
ตัวว่าอย่างอี้ข้าตึงบ่ไค่ฟัง(ไม่อยากฟัง)
พระองค์ได้ส้าเร็จเป็นพระโพธิญาณ

เขายังเอาไปมุดซ่อนไว้อยู่ทังกลาง (ตรงกลาง)
ยังบ่เอาพระธรรมังนั้นเป็นค้าน้าหน้า
ทกโต(ตุ๊กแก)มันตีนตัง (ตีนเหนียว) เหลือกว่าจักก่า(กิ้งก่า)
ตัวลองบอกหื้อ(ให้)ข้า เขาฟัง
พระธรรมเกิดก่อนแท้หยังเอาไว้ตังกลาง(ตรงกลาง)
ตึงไค่ตดอุ่มดัง(อยากตดใส่จมูก)เอาจนลมมาขึ้น
เพราะมีพระธรรมเป็นหนทางปูพื้น(กลับด้าน)..จิ่มฯ

๒๐. ที่เพิ่น(เขา)เอาพระพุทธนั้นมาน้าหน้า
แสวงมาได้พอหล่อล้มหล่อตาย
พระธรรมนั้นเกิดก่อนก็จริง
เพราะว่าองค์พระพุทธได้ไปขุดค้นคว้า
พระองค์ตรัสรู้มาด้วยพระองค์เอง
ส้าเร็จอาริยะเป็นธรรมะบรรยาย
เป็นพระแก้วรัตนะมีพุทธะน้าพล

พระองค์ได้ค้นคว้าบุกเบิกเทิกไถ
ทรมานร่างกายอาศัยอยู่ในป่า
บ่เดียวแม่หญิงเหมือนกับช้างตีนหน้า
ถึงยกไว้ทั้งหน้า เนอนาย
ท่านได้พ่าเพ็ง(บ้าเพ็ญ)หาหนทางแก้ไข
ชาวโลกทั้งหลายนับถือกันทั่วหน้า
เพราะพระพุทธเป็นตนท่านเป็นองค์ผู้ค้นคว้า..จิ่มฯ

๑๐๗

๒๑. องค์พระศาสดามีปัญญาวิเศษ
ท้าหื้อจิตประเสริฐเกิดความสบาย
มัชฌิมาปฏิปทา
หลักของพระธรรมตี้จะน้ามาประกอบ
ของบ่กิ๋นมันตึงช่างเน่า
พระพุทธเจ้าท่านได้เป็นผู้น้า
บ่ได้ยินพระเจ้าเทศน์สักคาเทื่อนา(สักครั้ง)

ค้นคว้าหาสาเหตุดับกิเลสทังหลาย
มีพระรัตนะตรัยนั้นเป๋นองค์ประกอบ
รู้ปฎิบัติดีรู้ปฎิบัติชอบ
อ้ายก็มีเป็นหอบ เป็นร้า
ฟังก้าเพิ่นเล่าข้าก็ทึงบ่จ๋้า
ศาสนาธรรมปฎิบัติหื้อถูกต้อง
หันค่า(เห็นแต่)ธุแก้วธุตาเทศน์หื้อศรัทธาพี่น้อง..จิ่มฯ

๒๒. องค์พระพุทธังปรินิพพานไปแล้ว
ถึงแม้พระองค์ท่านปรินิพพาน
อยู่ไปตามน้้าท้าไปตามตัว
กายะวะจีหื้อมันดีจนครบ
ค้าว่าพระสงฆ์นั้นก็คือสาวก
ก่อนที่ปรินิพพานท่านก็ได้น้า
มีพระสาลีบุตรและพระโมคลาน

เอาธุตาธุแก้วท่านมาเทศน์ตาง
ยังมีพระธรรมขันธ์นั้นเป็นที่เคารพ
คนดีบ่ถ้ากลัวจะซบเซาเหงางบ
กราบนพทึงพระเจ้า พระธรรม
ที่เราได้ยอยกว่าเป็นแก้วตัวสาม
ได้มอบหมายพระธรรมแก่สาวกเนออ้าย
สาวกอรหันต์ตึงฝ่ายขวาฝ่ายซ้าย..จิ่มฯ

๒๓. มีพระสาลีบุตรและพระโมคลานะ
มีลูกศิษย์ลูกหามาทุกแห่งทุกหน
มีพระภิษุที่บรรลุปฏิผล
ที่มาบวชเป็นพระธรรมทายาท
ที่เข้ามาบวชเริ่มต้นหัวที
ท่านสละกิเลสด้วยเหตุประก๋ารใด
ธรรมเจี้ยธรรมค่าวที่เปิ้น (ท่าน) เล่าบรรยาย

พระมหากัสปะอาริยะหลายตน
พระมหาอานนท์เป็นผู้อุปถาก
ตังศากะยะมณฑลก็มีนักขนาด
สามารถสืบศาสนาไป
ในปัญจวัคคีนั้นจะเป็นองค์ไหน
มีพระธรรมผูกไหนที่ท้าหื้อใจหลิ่งหลู้
เปิ้น(ท่าน)เทศน์กัณฑ์ที่ไหนเมื่อใดก็บ่รู้ ..จิ่มฯ

๒๔. วันอาสาฬหะนั้นเป็นวันสะอาด
ซึ่งเป็นวันประกาศพุทธศาสนา
พระธรรมบทที่พระเจ้าเทศนา
คือพระธรรมจักรกัปปะวัตนะสูตร
พระธรรมจักรนั้นคือหลักสายกลาง
เขาต้องได้ระวังทั้งร่างกายค้าพูด
อัญญาโกธัญญะปล่อยราคะร่วงหลูด
เพราะปวัตนะสูตร บาลี
เมื่อพระรัตนะตรัยยังมีบ่ครบ
ศรัทธาก็ปรารภว่าพระสงฆ์ยังบ่มี
ท่านเสด็จไปโปรดพระปัญจะวัคคี
ตามในพระคัมม์ภีเปิ้น(ท่าน)เขียนไว้ดั่งนี้
พระอัญญาโกธัญญะขอบวชเป็นสาวก
ที่เราได้ยอยกกันเต้าฮอดวันนี้(จนกระทั่งทุกวันนี้..จิ่มฯ
๑๐๘

๒๕. อันว่าธรรมจักรเป็นหลักดีอย่างนี้
บางคนก็ร้อง(เรียก)ว่าวงเกวียนเวียนตัน
มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย
กิเลสก็ซ้าหนาตัณหาก็ซ้าแห่
พวงมาลัยรถยนต์มันยังมีคนขับ
ที่มันเป็นธรรมขององค์พระมาลัย
ใคร่หนีจากความทุกข์ใคร่หนีจากความตาย

มีครบแปดสี้อยู่ในวงเดียวกัน
มันเป็นของบ่หัน(ไม่เห็น)มันเป็นของบ่แน่
จะไปเสาะหาไผที่จะมาช่วยแก้
เลยบ่จ่างจะแก้ ทางใด
ถ้าเกียร์มันบ่สับมันตึงบ่เคลื่อนไหว
ว่าเกิดแก่เจ็บตายไผตึงหนีบ่ป้น
จะไปเยี๊ยะแบบไหนหื้อมันได้หลุดพ้น..จิ่มฯ

๒๖. เกิดแก่เจ็บตายบ่มีการหยุดพัก
ความทุกข์มันเกิดมาจากสมุทัย
เพราะมันเป็นเหตุหื้อเราได้รับผล
ขะแนมพี่น้อยเขาบ่ใช่คนบาป
เพิ่น (เขา)ค้าเพิ่น(เขา)ขายเพิ่น(เขา) ยังได้ก้าไร
หื้อตัวเอาตัวอย่างแม่บัวซอนถนอมบุญ
ซื่อสัตย์สุจริตบ่คิดผิดต่อไผ

ความรู้ตัวบ่นักมันตึงบ่เข้าใจ
วุ่นวะวุ่นวายยุ้งหยะยุ้งหยาบ
ทุก ๆ คนได้รู้รับทราบ
หื้อหมั่นได้ไหว้กราบ ท้าบุญ
เราท้าบุญเอาไว้ก้าไรตึงบ่สูญ
และขอขอบคุณอ้ายมาเป็นคู่ถ้อง
ท้ามาค้าขายหาเลี้ยงไส้ใส่ท้อง..จิ่มฯ

๒๗. ข้านั่งฟังชาดเมิน(นาน)ว่าหื้อเดินตามมรรค
ข้าบ่ใคร่เข้าใจพอไขหื้อได้ฟัง
รู้ถึงเรื่องมักอ้ายก็มักชาดหลาย(ชอบมาก)
ถ้าจะอู้(พูด)ถึงมักแท้อ้ายก็มักคู่อย่าง
จะอู้(พูด)ถึงมักอ้ายตึงมักสัพพะ
ตึงบ่ว่าไส้ย่างไส้ย้า
มรรคแปด ๆ นี้มันเป็นอย่างใดจา

ขอถามคนหลวก(ฉลาด)นักมรรคนั้นคืออะหยัง
อ้ายจะได้ระวังเหียคู่อันคู่อย่าง(ทุกอย่าง)
แกงอ่อมครัวในเป็ดย่างไก่ย่าง
ตึงบ่ว่าลาบส้า ปลาย้า
ต้มเปรตแป๊ะซะปลาชะโดหูฉลาม
เหล้าขาวเหล้าด้านั้นเป็นคู่กับแกล้ม
อ้ายมัก(ชอบ)แต่สุราตึงคันนาย่อแม้ม..จิ่มฯ

๒๘. อันที่ว่ามรรคแปดนั้นคือหนทางเดิน
จริยาสัมมาปฎิบัติด้วยตน
ตามทางเดินขององค์พระพุทธะ
มันเป็นธรรมของพระธรรมโฆษก์
ทางเดินพระองค์ท่านทรงเรียกว่ามรรค
คนเดินตามมรรคแปดจะได้สุขส้าราญ
มันจะเป็นมรรคาพาหื้อได้หัน

ไปสู่ความเจริญที่มีเหตุมีผล
เราจะได้รับผลนั้นคือความนิโรธ
เราต้องเลิกลดละตึงความหลงความโขด(โกรธ)
เป็นสิ่งดับพิโรธ สันดาน
ป้าขี้ค้านอู้นักกับคนผญาตัน
ที่จะน้าวิญญาญเราไปสู่โลกหน้า
สุคติสวรรค์นิพพานชั้นฟ้า..จิ่มฯ
๑๐๙

๒๙. ค้าว่ามรรคปาไปสู่นิโรธ
ที่มันเป็นค้าสอนของพระพุทธองค์
ข้อที่หนึ่งมันจะเป็นอย่างใด
อ้ายจะปฎิบัติเพื่อขจัดความทุกข์
คนมีปัญญานั้นคือคนฉลาด
อยากใคร่พ้นความทุกข์ของมนุษย์นั้นนา
จะน้ามาประพฤติเป็นหลักยึดทางใจ

บางทีก็ต้องโทษเพราะความโลภโกรธหลง
ที่จะได้จรรโลงเราได้พ้นจากทุกข์
ใจอ้ายร้อนเหมือนไฟโว่เว่าเอ่าลุก
หนีอบายมุข นานา
คนขี้ขลาดคือคนไร้ผญา
หื้อเดินตามมรรคาของพระพุทธเจ้า
หื้อละเว้นข้อไหนพอไขมาเช้า ๆ(เช้า)..จิ่มฯ

๓๐. มรรคองค์ที่หนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิ
คือความเห็นชอบสิ่งต่าง ๆ นา นา
มีทุกข์มีสุขมีสมหวังผิดหวัง
บ่หื้อจิตลุ่มหลงต่อความทุกข์สัพพะ
จะไปหื้อจิตเราเหลวไหลไหวท้วง(คิดไปด้วย)
ควบคุมจิตใจหื้อท้าแต่ความดี
อยู่ไปตามน้้าท้าไปตามตัว

เป็นธรรมคติในหลักศาสนา
ที่มันเกิดขึ้นมามันตึงมีสัพพะ(มากหลาย)
มีรักมีชังเป็นไปตามสภาวะ
เอาชนะมันได้ ก็ตึงดี
ถ้าเราพนจากบ่วงความทุกข์ตึงบ่มี
อยู่มอก(แต่)พอดีกินมอกพอได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราโชวาทไว้ จิ่มฯ

๓๑. สัมมาทิฏฐินั้นคือความเห็นชอบ
ความโลภความยากที่มันลากพาไป
อ้ายหมายจะไปนุ่งขาวห่มขาว
ทีเ่ พิ่น(เขา)เฒ่าเหลืออ้ายก็ตึงมีชาดนัก(มาก)
เรื่องบาปเรื่องบุญอ้ายตึงฮูนบ่ได้
อ้ายจะขอเรียนไว้ตึงเรื่องร้ายเรื่องดี
แล้วมรรคที่สองชื่อมันว่าจาใด

เทื่อค่อยอุ้มค่อยหอบ(คอยช่วยเหลือ)ทึงร่างกายจิตใจ
หันเพิ่นค้าเพิ่นขายรวยไปก็มีนัก
ซ้้าไปหันใส่สาวมอกก้าลังน่ารัก
ที่หลงรักสาวน้อยก็ ยังมี
เพราะอายุของอ้ายยังบ่ถึงห้าสิบปี
ตึงโลกุตร์โลกีย์ทุกวิธีรอบด้าน
ถามไปเรียนไปก็หล๊วก(ฉลาด)ไปเป็นชั้น จิ่มฯ

๓๒. มรรคองค์ที่สองสัมมาสังกัปปะ
อย่าไปเอาความผิดมาเป็นจิตอารมณ์
โทษของคนอื่นหันใหญ่เท่าภูเขา
สันดานที่บ่ดีหื้อได้หนีหลีกเว้น
ค้าว่าสังกัปปะด้าริหาประโยชน์
เปิ้นบ่หื้อผูกขาดพยาบาทคนใด
ถึงแม้เข้าจะลักเขาจะโลภเขาจะโกง

รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้ล่มจม
มีดมุย(ขวาน)บ่คมมันต้องชุบต้องเข่น
โทษของตัวเก่าถือว่าเป็นของเล่น
หื้อมีแต่เมตตา อภัย
บ่หื้อเกี้ยดหื้อโขด(ไม่ถือโกรธ)บ่หื้อถือโทษไผ
มีแต่อภัยเพื่อพี่น้องชาวบ้าน
เขาตึงจะได้อานิสงส์รับผลในเรื่องนั้น.จิ่มฯ
๑๑๐

๓๓. มรรคแปด ๆที่เปิ้นแขวดเอาไว้
ละจากสันดานอัธพาลทั่วไป
หันเพิ่น(เห็นเขา)ได้ดีบ่ควรดีอิจฉา
ไผจะร่้าจะรวยไผจะทุกข์จะยาก
เปิ้นว่าหื้อท้าใจหื้อสดใสสะอาด
จะได้คาบ่ได้(จะได้หรือไม่)จะลองคอย(ดู)สักวัน
มรรคองค์ที่สามของอริยสัจ

มีการหื้ออภัยบ่ได้เบียดเบียนไผ
บ่หื้อดูถูกไผเปิ้นคนทุกข์คนยาก
เพิ่นทุกข์อนาถาอย่านินทาถุถาก(พูดจาดูถูก)
ก็เป็นเรื่องของไผ ของมัน
บ่คิดพยาบาทโขดเคียด(โกรธเกลียด)เดียจฉันท์
มาชังสันดานมันช่างดัดบ่ได้
จะลองปฎิบัติมันจะดีกาจะร้าย..จิ่มฯ

๓๔. มรรคองค์ที่สามตามที่ได้เรียนรู้
พระวจนะขององค์พระสัมมา
พูดปดมดเท็จมุสาวาทาเว
มายาสาไถยหน้าไหว้หลังหลอก
ชอบอู้เหลวไหลคนนิสัยปากม้า
เหยียดหยามนินทาเป็นฮาเป็นคิง
เพ้อเจ้อส่อเสียดเหยียดหยามนินทา

พระองค์ตรัสรู้ไว้เป็นนิรัฏฐา
สัมมะวาจาเปิ้นบ่หื้อจุหลอก
จิตใจลังเลอู้(พูด)เข้าอู้(พูด)ออก
เปิ้นร้องว่า(เรียกว่า)โคตรวอก จริงจริง
บ้องบ้องบ้าบ้าดั่งผีบ่าเข้าสิง
อู้(พูด)บ่มีความจริงชอบเป็นคนสองหน้า
เขาเลยตั้งฉายาว่าไอ่หมออาปากม้า..จิ่มฯ

๓๕. มรรคองค์ที่สามห้ามบ่หื้อพูดปด
มีค่าค้าอู้เป็นเส้นเป็นเอ็น
เวลามันไปช่วยเป็นเยียะการ
เจ้าหมู่เจ้าฝูง(เพื่อน)เขาทึงบ่ใคร่สู้
ชอบอู้ค้าถ่อยชอบอู้ค้าฮะ
อู้น้าท่วมทุ่งผักบุ้งโหลงเหลง
ขอบคุณนะจ๊ะสัมมะวาจา

อะหยังฮาก็รู้หมดแต่ฮาเยียะ(ท้า)บ่เป็น
อะหยังก็บ่เป็นมีค่าค้าอู้
แต่งเอามือแป้หลัง(เอามมือพ่ายหลัง)เป็นอู้ ๆ ฟู่ ๆ
เขาว่าชังค้าอู้ คนเอ็น
อู้บ่มีสาระก้าหนดกฎเกณฑ์
อู้จมข่มเหงไผตึงบ่ชอบสู้
แล้วข้อสี่แถมนาว่าจะใดบ่รู้..จิ่มฯ

๓๖. สัมมามันต๊ะการท้าชอบประกอบกิจ
ห้ามบ่หื้อเข่นฆ่าช้างม้างัวควาย
ประการที่สองห้ามบ่หื้อย่องเบา
สัมมากัมมันต๊ะมรรคองค์ที่สี่ห้ามไว้
สัมมากัมมันต๊ะหื้อสละกิเลส
อยากแมะอยากหม่้าใจต่้าใจทราม
ถ้าบ่เดินตามมรรคบ่าฮู้จักห้ามใจ๋

เว้นจากการท้าผิดทุจริตทางกาย
สัตว์ทั้งหลายหมูหมากาไก่
ทรัพย์สินของเขาโลภลักเอามาใช้
อย่าคิดเป็นคนร้าย ใจทราม
ส้าส่อนทางเพศเป็นเหตุถูกหยาม
หน้าแฮ้มแก้มด้า(หน้าด้า)หัวล้านพอจะเสี้ยง
บ่าเมินสูจะตายเป็นโรคพอสะเอี้ยง.. จิ่มฯ
๑๑๑

๓๗. สัมมากัมมันตะหื้อสละความชั่ว
รู้แท้หารู้บ่ช่างเยี๊ยะจาใด
คันอ้ายได้เมียอย่างป้าบัวซอน
อันที่ผ่านมาเมื่อคราวที่แล้ว
เราจะเอาเมียสาวก็กลัวเป็นโรคเพี้ยง
ขึ้นจองย่องเบาตึงบ่เอาสักราย
ไอ่หมู่โรงฆ่าสัตว์เขาจูงควายมากาย(ผ่าน)

บางทีสาวมันยั่วเราก็ทนบ่ไหว
ที่ไหน ๆ มันก็เป็นไปแล้ว
ค่้าบ่ค่้าก็จะนอนตึงบ่ไปแอ่ว
เราไปส่งไอ่แก้ว บ่ดาย
แตมว่าเขาจะเลี้ยงเราตึงบ่สนใจ
เลิกฆ่างัวควายเรามันคนใจหน้อย
น้้าตาก็ไหลน้้าลายอ้ายก็ย้อย..จิ่มฯ

๓๘. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบ
หากินแบบชอบธรรมต้องค้า ๆ ขาย ๆ
ขอจะไปชอบท้านาบนหลังคน
แตมจะได้มาวันสองสามหมื่น
ไอ่พวกใจทมิฬไอ่พวกชิงหมาเกิด
พ่องค้าแม่ญิงเอาสาวไปข่มขืน
พ่องก็ค้ายาบ้าพ่องก็ค้าเฮโรอิน

มีอาชีพประกอบที่บ่ผิดกฎหมาย
บ่ไปรีดไปไถเอาของไผคนอื่น
จะตกล่มตกจมริบ่มาค้าบ่ขึ้น(ท้ามาหากินไม่ได้)
มันตึงบ่จีรัง ยั่งยืน
พ่องก็ค้าระเบิดพ่องก็ค้าอาวุธปืน
ไอ่ใจหลึกหลืน(เกเร)อวดใจกล้าหน้าด้าน
ถ้าโดนยึดทรัพย์สินพ่องเหลือค่าหัวล้าน..จิ่มฯ

๓๙. ไอ่พวกใจทมิฬไอ่พวกชิงหมาเกิด
หากินอย่างนี้บ่มีความร่มเย็น
หากินไปตามสติปัญญา
อย่างเราหากินทางซอทางจ๊อย
หื้อท้าตัวเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก
คนท้าชั่วมันตึงบ่ได้ดี
คนรวยคนจนทุกคนก็ต้องตาย

ค้าาอาวุธระเบิดส่งไปขายเขมร
ท้าตัวเป็นนักเลงจะทุกข์เข็ญตกร่อย(ตกต่้า)
บางเทื่อ(บางครั้ง)ก็ได้นักบางเทื่อ(บางครั้ง)ก็ได้หน้อย
ได้วันหกเจ็ดร้อย ก็พอดี
อย่าไปท้าตัวเป็นยาจ๊กอยู่ในเรือนเศรษฐี
ถ้าว่าเราท้าดีไผก็ตึงอวดอู้
แล้วมรรคข้อต่อไปห้ามอันใดบ่รู้..จิ่มฯ

๔๐. มรรคองค์ที่หกสัมมาวายามะ
ความส้าเร็จอยู่ความทนทาน
เมื่อรู้แก่หูเราต้องดูแก่ตา
ปัญญาตัวเก่าคนง่าว(โง่)บ่ช่างแก้
เพิ่น(เขา)ว่าความเพียรนั้นคือความส้าเร็จ
ขะแนม(ขอเพียง)ว่าเราชางเสาะช่างหา
เราหมั่นสร้างกุศลมันตึงจะได้ดี

มีความวิริยะคือความเพียรขยัน
เมื่อเราเรียนมัดแล้วจะต้องเรียนแก้
ต้องพิจารณาหื้อมันถ่องแท้
ก็จะทุกข์เท้าแก่(ทุกข์จนแก่) ชรา
เหมือนเราไปจ่อมเบ็ด(ตกปลา)จะต้องได้กินปลา
มันตึงจะได้ปลามาไว้กินกับเข้า(ข้าว)
เหมือนเราปลูกเข้าสาลีมันทึงบ่เป็นบ่าพ้าว(มะพร้าว)
๑๑๒

๔๑. เพิ่นว่าความเพียรนั้นคือความส้าเร็จ
อดน้้าอดเข้าสี่สิบเก้าวัน
ท่านได้ส้าเร็จได้เป็นพระโพธิญาณ
ท่านได้บ้าเพ็ญเพียรอยู่ในความวิมุติ
เพราะความบ้าเพ็ญเพียรขององค์พุทธะ
ขอไผอย่าได้อวดใหญ่อวดโต
ความเพียรนั้นคือความส้าเร็จ

ตัวอย่างคือสมเด็จพระอรหันต์
ท้าหื้อใจเบิกบานเป็นหนทางพ้นทุกข์
เรามันคนสันดานยะหยั่งตึงบ่ลุ๊ก(ไม่ไหว)
ด้วยวิชาจาระณะสัม ปัญโณ
เราถึงได้ชนะความโลภโมโทโส
ดับความโมโหโกธะร้อนไหม้
ใคร่ถามมรรคองค์ที่เจ็ดขอพอบอกไว้ จิ่มฯ

๔๒. สัมมาสติคือความระลึกชอบ
ตั้งแต่ในอดีตเราเคยยะอะหยั่ง
มีความระลึกชอบอย่างสม่้าเสมอ
หื้อตัวเอาอย่างแม่ปลวกแม่มด
มีความระลึกชอบคือสัมมาสติ
สติสัมปะชัญญะนั้นเป็นสิ่งแน่นอน
ความดีนี่นอไปเซาะซื้อบ่มีขาย

เราจะต้องรอบคอบคิดหน้าคิดหลัง
เราจะต้องระวังไปแผวอนาคต
สิ่งบ่ดีนั้นเนอเราจะต้องเลิกต้องงด
ช่วยกันขนขี้ดิน มารอม(รวมกัน)
เหมือนดอกไม้ก้าลังผลิมันตึงส่งกลิ่นหอม
เล่นการพนันบอลเหลือก่าตัวจุนอุ้น (ล่อนจ้อน)
มันจะเป็นเครื่องหมายเมื่อเราตายไปพุ้น(นู้น) จิ่มฯ

๔๓. คนที่ขาดสติบ่มีความรอบคอบ
บ่มีความส้านึกบ่มีความอดทน
เหมือนมีดขี้เหมี้ยง(สนิม)ที่มันบ่ได้ฝน(ไม่ได้ลับคม)
เสียมันได้เคยสูเหยจะไปลื่น
เป็นคนฉลาดแต่มันขาดสติ
เป็นคนขาดความคิดบ่พิจารณญาณ
บ่มวี ิทยายุทธเปิงมันทุกข์เท้าตาย(จนตาย)

บ่มีความรับผิดชอบเป็นคนหันแก่ตน
บ่รู้จักฝึกฝนหวังแต่เพิ่งคนอื่น
เพิ่นอู้หยังก็บ่สนมานอนตายถื่นบื่น
บึดก็ยืมเงินหมื่น เงินพัน
หาว่าเปิ้นขี้ชิ(ขี้เหนียว)พอบ่าแบ่งบ่ปัน
ปัญหาของมันหื้อคนอื่นมาแก้
หื้อมันไปหาบขี้ขายเพราะใจมันท้อแท้..จิ่มฯ

๔๔. มรรคองค์ที่แปดสัมมาสมาธิ
ตั้งจิตหื้อหมั้นถึงความอดทน
บ่คึด(คิด)หาเข้าบ่คึด(คิด)หาของ
ส้ารวมสมาธิตั้งสติหื้อหมั้น
คนอย่างตัวบ่รู้จักสมาธิ
บ่รู้จักด้าริสติปัญญา
เหมือนเรือล้าน้อยลอยกลางสายชล

อาศัยความช้านิช้านาญก๋ารฝึกฝน
ตั้งสติในตนบ่หื้อมันฟุ้งซ่าน
แก้วแหวนเงินทองทึงคู่นอนคู่ข้าง
จะได้ถึงชั้น นิปานา
บ่รู้จักเริ่มริสมาธิผญา
คนอวิชาสมาธิบ่ตั้ง
ถ้าอย่างตัวคู่คน(ทุกคน)ศาสนาตึงบ่ค้าง..จิ่มฯ
๑๑๓

๔๕. อ้ายไปนั่งสมาธิใจบ่พอใคร่หมั้น
มันยังบ่ได้เป็นพระอรหันต์
ใจของอ้ายมันบ่พอใคร่หนิม(ไม่นิ่ง)
ถึงจะนั่งหลับตาตัณหามันเรียกร้อง
วันศีลเมื่อใดก็ไปฝึกสมาธิ
เริ่มฝึกสมาธิตั้งปฐมฌาน
เงินบ่มีออกสมาชิกพริกก็บ่มีต้า

นั่งจนก้นพอด้านบ่เหมือนใจต้องการ
ภาวนาตึงวัน(ทุกวัน)หลังอ้ายพอจะก่อง(โก่ง)
น้องต้อยน้องติ๋มเขาช่างมาหยื้อส่อง
บ่เชื่อถามพี่น้อง วงค์วาน
ธุเจ้า(พระ)ก็ว่ามานิมาฝึกกรรมฐาน
จะเอาจนถึงญาณตัวลอยขึ้น ๆ
เมียมาเต๊กรูดแกนต้ากรรมฐานเหี่ยฟื้น..จิ่มฯ

๔๖. เมื่อจะเยี๊ยะอะหยังมันต้องเยี๊ยะแท้ๆ
จะมาอู้อย่างนี้มันปุ่นปี้ตีนัง(ยุ่งเหยิง)
ขี้ใส่น้าก็กลัวขี้ใส่บกก็กลัว
อย่ามาท้านิสัยเป๋นแมวโพงตาบอด
เพิ่นอู้เมื่อยังคนท้าเป็นบ่ยอมรับ
จะเอาอะหยังมาคุ้มกะลาหัว
เปิ้นจะลากไปสอบจ่ายมภิบาลก็ถาม

ถ้าตัวเยี๊ยะบ่แท้ป่วยไปเยี๊ยะมันหยัง
ซุ่มซ่ามซูมซามอย่างกับคนตาบอด
เปิงมันเอาตัวของมันจะบ่รอด
เซาะกินปลาทอด ในครัว
ถ้าว่าจิตคิงดับจะได้รู้สึกตัว
ข้ามน้้าบ่มีขัว(สะพาน)มันทึงไปบ่ได้
พระพุทธพระธรรมท่านตึงบ่ช่วยไว้..จิ่มฯ

๔๗. ตัวอย่างมรรคแปดนั้นเป็นหนทางเดิน
อ้ายจะเดินตามมรรคของพระพุทธองค์
อ้ายคนบ่รู้จะขอถามบัวซอน
ถ้าอานิสงส์มันไหลมาอย่างน้้าค้าง
ถ้าว่าเราก็กลัวตกหม้อ นรก
จริยาสัมมาปฏิบัติตึงวัน
จะไปอยู่เมืองฟ้าเพิ่นว่าใกล้สวรรค์

มันจะเมินกาบ่เมินจะได้อานิสงส์
แล้วอานิสงส์มันจะได้กี่อย่าง
บ่ใช่ว่ามาสอนอู้หื้อมันถูกหล้าง
อ้ายจะยั้งตึงบ่กิน บ่ทาน
หื้อหมั่นกลิ้งครกขึ้นหลังคาวิหาร
เรื่องกิเลสเหตุมารอ้ายตึงบ่เกี่ยวข้อง
ไปอยู่ใกล้ตะวันมันบ่ดีจะร้อน จิ่มฯ

๔๘. อานิสงส์ที่ได้รับมันบ่นัก
จะต้องเอาชนะสิ่งราคะทั้งหลาย
เหมือนกันฝนที่มันตกลงมา
คนที่ท้าดีจะมีโชคมีลาภ
เมื่อก่อนเมืองอิสานเปิ้นเดือดร้อนร้อนไหม้
ค้างค่าบ้านเราบ่มีไผแลเหลียว
ถ้าปล่อยหื้อบ้านเราเหมือนเอธิโอเปียร์

เราต้องเดินตามมรรคของพระองค์แปดสาย
เป็นคนมีน้าใจอย่าหลงใหลต่อบาป
หื้อชาวไร่ชาวนาได้กินได้อาบ
คนบาปมีค่า(มีแต่)อ้าย คนเดียว
รัฐบาลช่วยไว้กลายเป็นอิสานเขียว
เราเป็นไทยเข้าเหนียวเพิ่นเป็นไทยเข้าจ้าว
ลูกหลานจะได้เลียกินน้้ากะโหล้งบ่าพ้าว(กะลามะพร้าว)
๑๑๔

๔๙. ตามที่อ้ายได้ดูข่าวต่างประเทศอินเดีย
หมู่เอธิโอเปียร์จนพอด้องพอผอม
จับใส่บางคนแมงงน(แมลงวัน)จนพอตอม
บางคนก็ผอมเหลือค่าา(เหลือแต่)หนังกับดูก
บ่มีเข้าจะกล้้าบ่มีน้าจะกลืน
ตึงวันตึงคืนกุ้มค่า(มัวแต่)แป๋ง(ท้า)ลูก
ความดีทั้งหลายบ่มีไผใคร่ปลูก
เยี๊ยะบ่ถูกท้านอง คลองธรรม
โอยนอสงสารเหมือนกันหมดทุกยุค
มันเป็นนิพัทธ์ทุกข์นั้นเป็นนิจกั๋มม์
อันนี้เพิ่นร้อง(เรียก)ว่าทุกข์เหมือนไฟไหม้ลุกลาม ทุกข์โขกทุกข์ข้าทุกข์บ่มีหยังมาห้าม
บึดร้อนบึ๊ดหนาว(เดี๋ยวร้อยเดี๋ยวหนาว)บ่มีความพอดี นอกจากตายเป็นผีมันถึงจะเสี้ยงจะซ้้า จิ่มฯ
วางเพลง………..

๑๑๕

ชีวประวัติ / บุคคลสาคัญ
ซอประวัติครูบาศรีวิชัย ( ครูบาศีลธรรม )
ประพันธ์บทโดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

สิบนิ้วขอกราบไหว้วอน
ประวัติครูบาศีลธรรมหื้อรู้
วันที่สิบเอ็ดเป็นเดือนเจ็ดใต้
วันนั้นเป็นวันอังคาร

ก่อนที่บัวซอนจะขอเล่าอู้(พูด)
เมื่อท่านเกิดออกจากครรภ์
ซ้้ามาตรงได้ปีขาล
เดือนเก้าออกสิบเอ็ดค่้า

๒.

เป็นวันเกิดอัศจรรย์
มันเกิดอะหยังปะล้า(เกิดเหตุมากมาย)
เหมือนกับวันวิปโยค
ครอบครัวแม่สาพ่อควาย

ฟ้าฝนอุทกกระหน่้า
มาเป็นละวุ่นละวาย
เหมือนโลกนี้จะสลาย
จับต้นจนปลายบ่ถูก

๓.

มาแป๋ง(ท้า)ตูบน้อยปลายนา
ไผไผก็มาดูถูก
หากินตามส้อนตามแสะ
แม่อุสาอยู่ด้วยพ่อควาย

หาปูหาปลาเลี้ยงลูก
หากินเหมาะแลง(ตอนเย็น)เหมาะงาย(ตอนเช้า)
บ่ได้ไปแปะ(เชื่อเงิน)ของไผ
โดยมีน้าใจประเสริฐ

๔.

ครานั้นท้องแม่อุสา
ลูกจะมาเอาก้าเนิด
แสงพระอาทิตย์อยู่ฟ้า
มีแต่ก้อนเมฆกลุ่มควัน

จะมีบุตรามาเกิด
ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์
เปรียบเหมือนดวงตาสวรรค์
เมื่อวันผ่อเหมือนเมื่อค่้า

๕.

ฝนตกลงมาเป็นสาย
เป็นที่น่ากลัวเช่นล้้า
ตูบน้อยก่อไหวโยกเยก
ใจแม่กระวายกระวน

แผ่นดินก็ไหวกระหน่้า
เสียงฟ้ากึกก้องค้ารณ
ไปตามก้อนเมฆสายฝน
เจ็บท้องดิ้นรนจะเกิด
๑๑๖

๖.

เป็นนิมิตหมายอันดี
แม่อุสาได้หื้อก้าเนิด
เมฆฝนก่อเริ่มสงบหมด
เป็นที่น่าประหลาดใจ

เป็นวินาทีประเสริฐ
เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย
ท้องฟ้าก็สดแจ่มใส
พระอินทร์ส่งเจ้ามาเกิด

๗.

ตั้งแต่อายุยังเยาว์
จิตใจก่อซ้้าประเสริฐ
ชอบกินมังสะวิรัต
พ่อเจ้าไปจ่อมเบ็ดมา

บ่ได้มัวเมาเลยเถิด
ผิดกว่าคนธรรมดา
บ่กินจิ้นสัตว์ปูปลา
ลูกเป็นคนเอาไปปล่อย

๘.

แม่ไปแอ่วบ้านใต้บ้านเหนือ
ว่าจะเอาปลาหลิม(ปลาช่อน)ตัวน้อย
ส่วนปลาตัวใหญ่นั้นเล่า
อ้ายฟ้าร้องยกหม้อหื้อแยง

ไปเก็บบ่เขือบ่ห่อย
ต้าน้้าพริกกินยามแลง
วันพรุ่งเมื่อเช้าค่อยแกง
แม่เห็นมีก่าหม้อเปล่า

๙.

พ่อแม่บ่ได้กินปลาแกง
กับถึงน้้าพริกถั่วเน่า
ส่วนพ่อควายไปจ่อมเบ็ด(ตกเบ็ด)
นึกว่าเมียเอาไปขาย

กินน้้าพริกแดงเหมือนเก่า
บ่าว่าคาบเช้าคาบงาย(มื้อเช้า)
ได้ปลาสะเด็ด(ปลาหมอ)มาหลาย
ถามว่าวันนี้ได้กี่บาท

๑๐. พอแม่ได้ยินพ่อถาม
เพราะกลัวลูกน้อยโดนฟาด
ถึงพ่อจะเดือดจะด่า
ก้มหน้าหลับตาท้างาน

ไอไอจามจามกลัวกลัวหวาดหวาด
ปากเป็นซุ่นซ่านอูนอัน
ลูกหล้าก็รู้เหมือนกัน
ท้าใจเบิกบานแจ้งจ่ง

๑๑. อายุได้สิบขวบปลาย
ขี่หลังควายเผือกเขาโว้ง
กินข้าวงายจูงควายออกบ้าน
เห็นพระธุดงค์เดินมา

ไปเลี้ยงควายอยู่กลางโต้ง(กลางทุ่งนา)
ออกโต้ง(ทุ่งนา)ตามวันเวลา
ยามนั้นได้เพ่งสายตา
เลยยกมือสาน้อมหลิ่ง
๑๑๗

๑๒. ครานั้นเงากดก่อผุดขึ้นบนหัว
พระธุดงค์ก็เลยยืนหยุดนิ่ง
ถ้าเจ้าได้บวชเป็นพระ
เจ้าจะได้เป็นตนบุญ

เป็นที่น่ากลัวอย่างยิ่ง
หัน(เห็น)ว่าคนนี้มีบุญ
จะได้สืบพุทธะสกุล
เป็นที่เทิดทูลอ้างอวด

๑๓. นับตั้งแต่นั้นมา
พ่อแม่ซ้ามาเข้มงวด
ลูกก่อลบเล้าหลายเตื่อ
พ่อแม่สองคนถามความต้องการ

อ้ายฟ้าร้องเลยขอลาไปบวช
ว่าบ่ามีใครช่วยท้างาน
เพราะว่าเจ้าเบื่อสงสาร
บวชแล้วจะสึกมาก่อ

๑๔. แม่ว่าลูกเหยบ่ต้องไปบวชเมิน(นาน)
แถมอย่างหนึ่งก่อบ่ามีใครผ่อ(ดู)
อายุสิบแปดย่างเข้า
เพื่อกลัวชีวิตหมองมัว

มันจะห่างเหินจากแม่จากพ่อ
ช่วยพ่อเลี้ยงควายเลี้ยงงัว
เจ้าก็เป็นบ่าวเต็มตัว
และกลัวครอบครัวล้าบาก

๑๕. ครานั้นพ่อแม่สองคน
ได้ไปเรียนรู้จาก
ชื่อธุเจ้า(พระ)ขัตติยะ
เรียนสะป๊ะ(สัพพะ)วะจะนัง

ก็ยอมจ้านนเอาเจ้าไปฝาก
ตุ๊เจ้า(พระ)ที่วัดบ้านปาง
เป็นพระมาก่อนออนหลัง
จนรู้ลู่ทางถามตอบ

๑๖. เมื่อเรียนจบวินัยสิกขา
วิพากวินัยข้อใดถามตอบ
หนังสือนะวะโอวาท
เริ่มต้นชีวิตต่อไป

ธุหลวง(เจ้าอาวาส)ก็พาไปสอบ
ท่านก็สอบได้สบาย
บ่ได้ผิดพลาดข้อไหน
เป็นตนภายในนักบวช

๑๗. พระสูตรพระธรรมหลักกรรมฐาน
เป็นกิจการนักบวช
ศึกษาในด้านธรรมะ
ที่เป็นภาษาบาลี

พรหมวิหารท่องสวด
มุ่งสร้างคุณงามความดี
ตามอักขระอัตถี
ตัวขอมตัวเมืองมีหลายอย่าง

๑๑๘

๑๘. ตอนท่านเป็นสามเณร
ธุหลวง(เจาอาวาส)ทึงอวดทึงอ้าง
เฮียนอันใดก่อตึงได้ซะป๊ะ
อายุซาวเอ็ด(ยี่สิบเอ็ด)พอดี

ท้าวัดเช้าเย็นบ่เคยติดค้าง
สมองสว่างจ้าดี
เป็นพระมาได้สามปี
เลยท้าพิธีเป๊ก(บวชอุปสมบท)แถมเตื่อ

๑๙. เป็นธุเจ้า(พระ)ที่มีใจถวิล
ศรัทธานั้นคือความชื่อ
เป็นคนมีโสรัสจะ
ชื่อว่าศรีวิชัยโย

เทศน์ธรรมวันศีลฟังตึงบ่เบื่อ
เลื่อมใสธรรมะธรรมโม
บ่อมีโมหะโมโห
นั้นคือฉายาของท่าน

๒๐. เมื่อได้ต้าแหน่งพระสงฆ์
จิตใจของท่านตั้งมั่น
ธุพระตนไหนท้าเละ
ศรัทธาชาวบ้านดอยแต

เริ่มขยายวงทุกด้าน
บ่ใช่ไหวหวั่นอ่อนแอ
ท่านยังช่วยเต๊ะช่วยแหน๋(ช่วยชี้แนะ)
ขอไปเป็นเจ้าอาวาส

๒๑. ท่านเลยไปอยู่เสียหนึ่งพรรษา
ขอลาออกจากเจ้าอาวาส
เพราะเป็นห่วงทั้งตุ๊เจ้าเก๊า (พระอาวุโส)
ถ้าจะไปอยู่วัดดอยแตปู้น(นู้น)เมิน(นาน)

เพื่อบ่หื้อศรัทธาเพิ่นขาด
ว่าเราอยู่ได้บ่อเมิน
ท่านก่อตึงเฒ่าเหลือเกิน
เปิ้นบ่อมีใครอุปฐาก

๒๒. ปิ๊ก(กลับ)มาบ่เมินบ่นาน
เป็นวันโศกาลาพราก
ชื่อตุ๊เจ้าขัตติยะ
ครานั้นภาระวัดวา

ก็ได้ยินเหตุการณ์ที่มรณะจาก
ดับขันลาจากศรัทธา
เป็นพระมาหลายวะสา
ท่านต้องอาสาหน้าที่

๒๓. ท่านอยู่ในกรรมฐาน
เห็นว่าหนทางเส้นนี้
ท่านเดินธุดงค์วงกต
ฝันหันว่ามีดวงดาว

พรหมวิหารทั้งสี่
เปรียบเหมือนซุปเปอร์ทางยาว
จนได้จรดสีขาว
ลอยเข้ามาหาตัวท่าน

๑๑๙

๒๔. อันนี้เป็นนิมิตหมาย
ท่านท้าส้าเร็จกู้ด้าน
ก้านั้นหมู่ยางหมู่แม้ว
ช่วยสร้างวัดวาอาราม

หัวใจบ่อเคยฟุ้งซ่าน
บุญท่านครูบาศีลธรรม
มาขอบวชอย่างล้นหลาม
เรียบร้อยดีงามทุกส่วน

๒๕. แป๋ง(ท้า)ปอยหลวงได้เจ็ดวันเจ็ดคืน
จัดงานกินทานกู้ส่วน
บ่าว่าบ้านโฮ่งเมืองลี้
บ่าว่าล้าพูนป่าซาง

ต้าบลแม่ตืนเมื่อนั้นหยังมาม่วน
จนมี่ชื่อเสียงโด่งดัง
ผดแผ๋ว(ถึง)ท่าลี่วังผาง
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว

๒๖. การบวชลูกหาลูกศิษย์
เจ้าคณะแขวงยุยั่ว
กับนายอ้าเภอเมืองลี้
ว่าครูบาเจ้าผยอง

บ่ใช่ความผิดความชั่ว
ว่าผิดจากการปกครอง
คนตะก่อนนี้จองหอง
รับรองเป็นอุปฌาเถื่อน

๒๗. เพราะเขาเป็นคนอิจฉา
ต้ารวจเอากุญแจเลื่อน
ท่านบ่เคยได้ท้าผิด
เขาไล่ออกจากเขตอาราม

เลยตั้งข้อหาใส่เพื่อน
มาใส่ครูบาศีลธรรม
ทึงบ่หงุดหงิดผลีผลาม
กักขังใส่ความต้องโทษ

๒๘. ว่าท่านท้าผิดกฎ พ.ร.บ.
เจ้าคณะสงฆ์ฝ่ายโจทก์
ครูบาก่ออู้(พูด)ตามซื่อ
ท่านก็ได้รับอภัย

ไอ้พวกนี้นอใจมันเหี้ยมโหด
สอบโทษเป็นมาอย่างใด
บ่ได้ดื้อต่อกฎหมาย
เรื่องอุปฌาการบวช

๒๙. เมื่อท่านได้รับอภัย
บ่าได้คุยโม้โอ้อวด
ศรัทธาพากันแห่กลองแห่ฆ้อง
ท่านว่ามีมารและมีกรรม

ชื่อเสียงดังไปเหมือนกับจรวด
เรื่องของครูบาศีลธรรม
เต็มในทั่วท้องสนาม
เป็นสมภารน้าให้กล้าแก่
๑๒๐

๓๐. ท่านสร้างคุณงามความดี
ท่านบ่เคยได้ท้อแท้
เจ้าคณะนั้นได้สั่ง
ประชุมกันวันเดือนเพ็ญ

บุญบารมีดีแต้
ที่มาถูกต้องจองเวร
หื้อหมู่เถระพระเถร
กฎของพระเณรมีหลายเรื่อง

๓๑. ท่านครูบาภาวนาตลอดคืน
เลยได้เป็นราวเป็นเรื่อง
ในพุทธจักรเรื่องนี้
เป็นเรื่องร้ายมากลมเกลียว

หาว่าเพิ่นขัดขืนกระด้างกระเดื่อง
หาว่ากบฏทีเดียว
มันเป็นที่น่าหวาดเสียว
เจ้าคณะแขวงได้สั่ง

๓๒. ท่านอยู่ในอุเบกขา
และยังมีแถมหนึ่งครั้ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
ค้าสั่งทางราชการ

บ่มีปัญหาสักอย่าง
เพราะมันเป็นวันส้าคัญ
ท่านขึ้นเถลิงถวัลย์
หื้อ(ให้)ทุกหน่วยงานอาชีพ

๓๓. ว่าทุกวัดต้องจุดไฟบูชา
ว่าหื้อ(ให้)จุดผางประทีป
ครูบาท่านเข้าสมาธิ
อุทิศเป็นเครื่องสักรา

ค้าสั่งตกมาเร็วรีบ
เครื่องสักการะบูชา
ส่งความมุทิเมตตา
แด่พระราชามหาราช

๓๔. ท่านบ่ได้จุดไฟบูชา
คิดกบฏต่อประเทศชาติ
ท่านเป็นเพศสมณะ
หาว่าขัดขืนค้าสั่งบ้านเมือง

เขาก็หาว่าท่านบังอาจ
ว่าขัดต่ออ้านาจบ้านเมือง
เป็นพระอยู่ในผ้าเหลือง
ว่าเพิ่นหาเรื่องบังอาจ

๓๕. เลยขับไล่ออกจากเมืองหละปูน
ทึงบ่ลดลาวาบาท
ครูบาก็ถามว่าพระคุณเจ้า
ท้าผิดวิสัยอะหยังกัน

พวกท่านเจ้าคุณสั่งการเด็ดขาด
ก้าหนดหื้อสิบห้าวัน
แป๋ง(ท้า)โทษใส่เราอย่างมหันต์
ท่านถึงได้มาขับไล่
๑๒๑

๓๖. เดือดร้อนถึงเจ้าจักรค้าล้าพูน
ท่านได้ส่งสาสน์ไปให้
เลยร้องลูกหาลูกศิษย์
ถ้าใครกลัวได้เป็นความ

เขาใส่ความทูลว่าเป็นรื่องใหญ่
มาปะท่านเจ้าจักรค้า
ว่าใครบ่ต้องติดตาม
หื้อพากันหนีเอาตัวรอด

๓๗. ส่วนว่าลูกศิษย์ลูกหา
บางคนก็น้าตาหยอด
ส่วนแม่อุสารู้ข่าว
มาร้องร่้าไห้วายโวย

ก็งอมผวาเข้ากอด
พวกข้าขอได้ไปด้วย
ล่น(วิ่ง)มาด้วยความหิวโหย
ว่าเป็นจะใดเจ้าลูก

๓๘. พอแม่รู้เรื่องแล้วนอ
ว่าสิกออกมาเสียเถอะลูก
มาบวชเป็นธุเป็นเจ้า
สิกออกมาท่าจะดี

แม่หยุบหยังปอบะถูก
ท้าดีมันบ่ได้ดี
ยังบ่มีความสุขขี
อยู่ไปก็มีแต่เรื่อง

๓๙. มางืด(คาดไม่ถึง)หมู่เจ้าหมู่นาย
ชอบมีแต่ราวแต่เรื่อง
สิกออกมาเสียเถอะลูกหล้า
บ่ต้องไปหวังเอาบุญ

จิตใจหยังมาฟุ้งเฟื่อง
กับหมู่นักบวชนักบุญ
บ่หื้อใครได้ด่าสกุล
อยู่หื้อเขาทารุณเหลือแก่

๔๐. น้้าตาครูบาก็ไหล
คนเรามีกรรมแท้แท้
กรรมเก่าที่เราได้สร้าง
บ่ว่าจะรวยจะจน

ปลอบอกปลอบใจโยมแม่
ทึงหนีบ่าพ้นสักคน
มันมาถูกหล้างติดตน
เหมือนกันทุกคนในโลก

๔๑. นัตถิโลเก อนินฑิตา
ค้าสอนพระปฎิโมกข์
นินทากาเรเหมือนเขาเทน้้า
ขอหื้อโยมแม่ปิ๊กไป(กลับไป)

คนบ่ถูกนินทาถือว่าเป็นโชค
สอนหื้อบุคคลทั่วไป
บ่ต้องชอกช้้าหัวใจ
บ่าต้องท้าใจเศร้าโศก

๑๒๒

๔๒. ครูบาเดินทางเข้าเมืองหละปูน(ล้าพูน)
ชาวบ้านพากันขานโจทก์
พ่องก่อ(บางคน)ไชโยโห่ร้อง
มากันหลายบ้านหลายชอง(เรือน)

เพื่อจะกราบทูลเรื่องการต้องโทษ
แห่กันมาคับเต็มกอง(ถนน)
พ่องก่อเตรียมฆ้องเตรียมกลอง
คนจะเป็นพันเป็นหมื่น

๔๓. เพิ่นเอาไปขังไว้วัดหลวงหละปูน
ชาวบ้านพากันแตกตื่น
บ่าได้กินน้้ากินข้าว
บ่มีที่หลับที่นอน

บ่าหื้อได้สนู (ปะปน)กับตุ๊เจ้าตนอืน่
เปนดีสังเวทสังวร
พากันนั่งเฝ้าสลอน
ห่มก่า(ห่มแต่)จีวรอยู่กลางเปลี่ยว

๔๔. มีชายคนหนึ่งรูปร่างล่้าสัน
เปิ่นว่าเป็นคนชาติเงี้ยว
มีนามชื่อว่าส่างส่า
ท่านก็ยังมีศีลธรรม

อารมณ์หุนหันฟ้าวเฟี้ยว
สักหมึกใส่ตัวปอดา(สักทั่วตัว)
เผด็จเก่กล้าขืมข้า
ติดตามเรื่องราวนักบวช

๔๕. ว่าพี่น้องทั้งหลายหื้อตามเราเข้าไป
ถ้าตามเราไปบ่ใช่ว่าจะอวด
ถึงจะเป็นเจ้าเป็นไพร่
ก็ในจังหวัดล้าพูน

บ่ต้องกลัวใครทั้งทหารต้ารวจ
บ่ต้องกลัวใครมาทารุณ
ถึงจะเป็นใหญ่เป็นขุน
ใจบุญทึงบ่มีใครเท่า

๔๖. ต้ารวจที่มาอยู่ระวาง
ครานั้นศรัทธาแก่เฒ่า
เอาไปไว้ไหนพอบ่เสี้ยง
บ่มีที่ไว้อาหาร

ก็เลยหลีกทางหื้อเข้า
ขนของขนข้าวไปทาน
เลี้ยงแผวต้ารวจทหาร
จนได้ขนไปทานวัดอื่น

๔๗. คนมาเป็นหมื่นเป็นแสน
ชาวบ้านพากันแตกตื่น
กลัวมันเกิดเรื่องเลวร้าย
เลยย้ายครูบาศีลธรรม

วิด(กระโดด)เข้าเขตแดนวื่นวื่น
เรื่องถึงหูเจ้าจักรค้า
เลยย้ายที่อยู่จองจ้า
มาไว้นครเชียงใหม่
๑๒๓

๔๘. ก็มีเจ้าแก้วนวรัฐ
จ้างรถเครื่อง(รถจักรยานยนต์)คันใหม่
ขังไว้อย่างนักโทษร้าย
ท่านยังยิ้มแย้มแจ่มใส

ท่านก็ไปรับมาไว้
มาไว้ที่วัดศรีดอนไชย
บ่หื้อได้หันหน้าใคร
ตั้งอยู่ในข้ออุเบก

๔๙. เราเป็นนักโทษเป็นสงฆ์
ถูกเนรเทศขู่เข็ก
พี่น้องเชียงใหม่รู้ข่าว
ข่าวก็เลยแพร่ออกไป

จิตใจมั่นคงเป็นเอก
มาอยู่วัดศรีดอนไชย
เอาน้้าเอาข้าวมาถวาย
ใครใครก็มาไหว้มากราบ

๕๐. เพิ่นขังครูบาไว้ป่าแดดป่าฝน
หลวงอนุสารได้ทราบ
ว่าข้าเอ็นดูครูบาเจ้า
ขอแรงชาวบ้านชาวเมือง

กลุ่มอิทธิพลพวกคนใจบาป
ไปทูลกราบพระยาเจ้าเมือง
ผิวจนพอเศร้าพอเหลือง
ช่วยแป๋งถืมเฟืองกั้นแดด

๕๑. ชาวบ้านเป็นหมู่เป็นชุม
มีแผวนายหมอนายแพทย์
เดือดกันอ๊ดอ๊ดอั๊ดอั๊ด
มันเป็นที่อัศจรรย์

พากันมารุมมาแวด
มาแวดตึงคืนตึงวัน
เต็มวัดเต็มในวิหาร
ทางการเขาได้สังเกต

๕๒. เพิ่นขังครูบาได้สามเดือนแปดวัน
หลวงอนุสารว่าเป็นดีสังเวท
เลยถวายเงินหื้อหนึ่งชั่ง
เอาเป็นค่าหยุกค่ายา

แล้วทางการส่งตัวเนรเทศ
สมเภทท่านเจ้าครูบา
ท่านสังเอาไว้รักษา
น้้าตาครูบาพอหลั่ง

๕๓. พี่น้องเชียงใหม่ใจบุญ
พ่องก็จ้าอ้าวฟ้าวฟั่ง(รีบเร่ง)
พ่องก็มาฮอม(ร่วมท้าบุญ)ห้าบาทสิบบาท
อี่แม่มีนี่หนึ่งซาว

ร่วมสมทบทุนจนพอคับคั่ง
มาไหว้สาครูบาเรา
ตกต่าแม่หวาดผ้าขาว
แม่ขอเอาฮอมด้วยพ่อง

๑๒๔

๕๔. ตกต่า(ถึงคราว)ป้ออุ้ยดวงตา
ว่าอุ้ยขอฮอม(ร่วมท้าบุญ)ตวยพ่อง
เป็นดีเอ็นดูคนเฒ่า
ว่าไหว้สาเจ้าครูบา

ล่น(วิ่ง)มาหาหลังเกาะหลังก่อง
ขอเงินพี่น้องเขามา
เข้าไปกอดเข่ากอดขา
เมื่อใดจะปิ๊ก(กลับ)มาเชียงใหม่

๕๕. ครูบาได้บอกไขจา
ศรัทธาก็ยกมือไหว้
ผ่านทางเส้นสันป่าข่อย
พ่องก็เอิ้น(ตะโกน)ด้วยอวยชัย

ว่าก้าหนดเวลาบ่ได้
เชิญขึ้นเสลี่ยงหามไป
ศรัทธาใหญ่น้อยทั้งหลาย
ขอหื้อท่านไปดีมีโชค

๕๖. บางคนก็น้าตาไหล
พ่องก็เอิ้น(ตะโกน)ด่าโหยกโหยก
กรรมทึงบ่เว้นบ่ละ
ข้าขอวานพรหมวานอินทร์

พ่องก็มีใจเศร้าโศก
อันพวกกะโหลกทะมิฬ
เขาค่้าพระผู้ทรงศีล
ตัดสินพวกคนใจบาป

๕๗. พอรถวิ่งไปถึงเมืองหละปูน
พ่องยกมือไหว้มือกราบ
พ่องก็เป็นไห้เป็นฮ้อง (ร้องไห้)
พ่องก็อ้านวยอวยชัย

ศรัทธาหน้าบุญล่น(วิ่ง)มายาบยาบ
ขอหื้อท่านเดินทางปลอดภัย
เกิดความขุ่นข้องหมองใจ
ขอให้ท่านสบายสุขเสพ

๕๘. ครูบาเดินทางไปหา
เป็นเรื่องกฎบังสังเขป
ข้อที่หนึ่งว่าฝนตกฟ้าร้อง
ข้อที่สองว่าพระอินทร์เบื้องบน

กรมศาสนากรุงเทพ
ท่านก่อบ่เคยกังวล
ครูบาบ่ถูกต้องเปียกฝน
ได้ส่งดาบมงคลมามอบ

๕๙. ข้อที่สามหาว่าท่านครูบา
ข้อที่สี่ว่าบ่ยอมน้อมนอบ
เพราะท่านมัวเข้าสมาธิ
เลยต้องอาญาแผ่นดิน

เดินแผ่นดินมาลอยไปรอบรอบ
คิดกบฏต่อแผ่นดิน
บ่ใช่ว่าเมาฮิเมากิน(มัวท้ามาหากิน)
แป๋ง(ท้า)เรื่องมลทินใส่เปื่อน(ท่าน)
๑๒๕

๖๐. ข้อห้าเขาตั้งข้อหา
เขาตั้งข้อหาใส่เปื่อน(ท่าน)
หาว่าตั้งพรรคตั้งพวก
อานิจจังทุกข์ขังนี้หนอ

ว่าท่านเป็นอุปฌาเถื่อน
ว่าผิดต่อกฎ พ.ร.บ.
หาว่าหัวมดหัวหมอ
มันตึงบ่หมั้นบ่เตี่ยง

๖๑. ข้อหกเปิ้นตั้งข้อหา
หาว่าท่านหลีกเลี่ยง
ต่อเจ้าคณะอ้าเภอลี้
ของพระครูรัตนา

หาว่าครูบาบิดเบี่ยง
ต่อข้อบังคับบัญชา
ข้อนี้เปิ้นตั้งข้อหา
ซึ่งเป็นมหาเจ้าถิ่น

๖๒. ข้อที่เจ็ดที่เป็นค้าชี้แจง
หาว่าครูบาปล้อนปลิ้น
เขาพากันวางอุบาย
เขาก้าลังสาวไส้ในปุ๋ม(พุง)

ของเจ้าคณะแขวงบ้าบิ่น
ผิดนัดจากการประชุม
พากันเอาไฟเข้าสุม
ลงขุมในความเป็นใหญ่

๖๓. ข้อที่แปดนั้นนา
ข้าใคร่หัวจนพอจะไห้(ร้องไห้)
ข้อหาทั้งแปดคิดดู
สมเด็จสังฆะราชได้สอบสวนครูบา

หาว่าครูบาเดินผิวน้้าได้
มันจะเป็นไปได้ก่อจา
เป็นเรื่องงูงูปลาปลา
โดยความเมตตาเป็นพิเศษ

๖๔. ตั้งกรรมการสอบสวน
กรรมการชุดพิเศษ
กรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์
พระยานะวะราภรณ์

ต้องได้ใคร่ครวญหาเหตุ
ตามได้สังเกตทุกตอน
ท่านได้คัดส้านวนทุกตอน
ตรวจสอบดูทุกตอนทุกเรื่อง

๖๕. ท่านอ่านแล้วว่าเป็นเรื่องโง่เขลา
ก่อทั้งเรื่องบ่เป็นเรื่อง
เลยกราบเรียนสมเด็จสังฆราช
พระวชิระญาณได้ทูลความ

คนปัญญาเบาสติเฟื่อง
อ่านแล้วบ่ได้ใจความ
ทรงทราบแล้วโปรดติดตาม
หื้อครูบาศีลธรรมได้พ้นโทษ
๑๒๖

๖๖. ท่านยังฝากค้ามาหื้อเจ้าคณะแขวง
ที่ได้แป๋งต๋าแป๋งโทษ(ใส่ร้าย)
พีน่ ้องชาวบ้านกราบนบ
สมัยตะก่อนนั้นเจ้าหลวงเจ้าคุณ

ว่าเป็นคนหัวแข็งเหี้ยมโหด
ว่าครูบานั้นเป็นผีบุญ
เคารพโอบเอื้อเกื้อหนุน
บ่ได้นึกถึงบุญถึงบาป

๖๗. ธุเจ้า(พระ)หมู่ที่ตายไป
บ่รู้จักบุญจักบาป
เมื่อเช่นสมัยตะก่อน
เดี๋ยวนี้ธุเจ้า(พระ)ครูบา

มีแต่หลงใหลใจหยาบ
บ่ได้สติปัญญา
พ่องก่อคงอ่อนผญ๋า(ปัญญา)
ท่านพัฒนาทางถูก

๖๘. ย้อนมาถึงคณะกรรมการ
ท่านตัดสินความท้าถูก
สมเด็จพระสังฆราช
ท่านยังประทานเงินมา

ด้วยความสงสารพันผูก
อภัยโทษหื้อครูบา
ได้อนุญาตเมตตา
หื้อครูบาแถมหกสิบบาท

๖๙. ก้านั้นศรัทธาทั้งหลาย
ท่านครูบาได้ขออนุญาต
เพื่อจะเอามาถวายพระ
เป็นบุญที่ได้สนอง

ก็พากันไหลมาทานบ่ขาด
ไปซื้อดอกไม้เงินไม้ทอง
ช้าระต่อความมัวหมอง
พ้นจากความมัวหมองต้องอาฆาต

๗๐. เอาไปถวายวัดพระแก้วมรกต
ครูบาลวดลาสมเด็จสังฆราช
วันที่ซาวเจ็ดเดือนกรกฎา
ศรัทธารู้ข่าวครูบาศีลธรรม

ข้าจะขอจดขอสาป
ปิ๊กมา(กลับมา)วัดวาอาราม
พ.ศ.สองสี่หกสาม
พากันชอบสู้ชมชื่น

๗๑. ค้านั้นพี่น้องวงศ์วาร
จัดบายศรีดอกขึ้น
เป็นการสะเดาะห์เคราะห์ร้าย
ตั้งนั้นก่อเริ่มพัฒนา

พากันจัดงานคึกครื้น
รับขวัญท่านเจ้าครูบา
สารพันอันปัญหา
สร้างวัดสร้างวาหลายแห่ง
๑๒๗

๗๒. วัดไหนมันหลุมันพัง
เพราะกองทัพธรรมแข็งแกร่ง
ไปสร้างพระธาตุม่อนไก่แจ้หื้อดี
จาวจังหวัดล้าปางเปิ้นหัน

พากันเดินทางไปตกแต่ง
ไว้เป็นหลักแหล่งโบราณ
ไว้เป็นปูชนีย์สถาน
เปิ้นเลยพากันมาช่วย

๗๓. พ่องก็ฮอมเงินฮอมทอง(ร่วมท้าบุญ)
พี่น้องชาวบ้านมาช่วย
ด้วยบุญญาอนุภาพช่วย
เสร็จแล้วท้าบุญถวายทาน

พ่องก็ฮอม(รุ่วมท้าบุญ)ของช้าร่วย
สร้างได้สามเดือนสามวัน
เสร็จด้วยดั่งปาฏิหาริย์
ไปเสาะหาสร้างสรรค์ประโยชน์

๗๔. ครูบาท่านนึกถึงอดีตย้อนหลัง
จะขอสร้างคุณประโยชน์
เพราะถูกภัยธรรมชาติ
เลยขออนุญาตกับเจ้าหลวงหละปูน

ปางเมื่อเคยมาต้องโทษ
ตอบคุณวัดหลวงหละปูน
ท้าหื้อยอดธาตุเสื่อมสูญ
ว่าจะขอบูรณะใหม่

๗๕. เจ้าเมืองล้าพูนกับคณะฝ่ายสงฆ์
ครูบาได้ตั้งใจไว้
ศรัทธามาบริจาค
ได้สร้างยอดฉัตรทานแทน

ท่านได้ตกลงปลงให้
จะหาทางรับใช้ตอบแทน
นักมากกว่าหมื่นกว่าแสน
วางแผนหื้อดีเหลือหลายเท่า

๗๖. มีแต่จีวรห่มกาย
เอาไว้บิณฑบาตข้าว
บ่มีเงินแสนเงินล้าน
มีแต่วิปัสสนาญาณ

และบาตรหนึ่งใบเก่าเก่า
ฉันท์เป็นมื้อมื้อวันวัน
ที่ท่านจะสร้างสถาน
มรรคผลนิพพานเป็นที่เพิ่ง

๗๗. เมื่อเสร็จจากธาตุล้าพูน
ที่ไหนมันหลุมันเสิ้ง
มีอยู่ที่อ้าเภอฮอด
สร้างได้สองเดือนสิบห้าวัน

ก่อลวดไปสร้างบุญที่วัดดอยเกิ้ง
ตกแต่งแป๋ง(ท้า)หื้อทนทาน
ส้าเร็จลุลอดเหตุการณ์
ศรัทธาพากันมาช่วย
๑๒๘

๗๘. นับหลังจากนั้นมา
สันนิษฐานว่าท่านป่วย
พี่น้องชาวจุมชาวหมู่(เพื่อนพ้อง)
หมอหยุกหมอยาบ่ทัน

แม่อุสาก็ชราชะร่วย
เป็นโรคลมปัจจุบัน
ใครบ่ทันรู้ทันหัน(เห็น)
เลยละสังขารลาโลก

๗๙. ท่านครูบาว่าเป็นอนิจจัง
เป็นธรรมดาของโลก
ครานั้นพี่น้องเฒ่าแก่
เสร็จแล้วก็ได้มุ่งตรง

เลยปล่อยวางการเศร้าโศก
เป็นของบ่หมั้นบ่คง
เอาศพโยมแม่ไปปลง
ไปตามกิจสงฆ์งแต่วแต่ว(เป็นปกติ)

๘๐. จากนั้นท่านก็เดินทาง
พอไปถึงนั่นแล้ว
เขาเคยถือผีถือเปรต
ครูบาเลยเทศน์หื้อ(ให้)ฟัง

ไปถึงบ้านวางบ่อแก้ว
มีแต่หมู่แม้วหมู่ยาง
เพราะเป็นฮีต(จารีต)เหตุปางหลัง
หมู่ยางเขาเลยชมชื่น

๘๑. ครูบาเลยบอกไขปัน
เพื่อความสุขบานหวานชื่น
มาช่วยกันแป๋งกันปก
พี่น้องชาวบ้านแม่เตียม

ว่าหื้อชวนกันสร้างเจดีย์ขึ้น
หมู่ยางที่บ้านแม่เตียม
มีตึงขอบก(จอบ)จอบเสียม
นับถือมาตั้งสมัยเก่า

๘๒. ครานั้นชื่อเสียงครูบา
อ้าเภอพะเยารู้ข่าว
ไปสร้างพระเจ้าตนใหญ่
นิมนต์ท่านเจ้าครูบา

เป็นที่ลือชาไปทุกหมู่เหล่า
ได้มาอาราธนา
เพื่อเอาไว้ไหว้สา
สร้างวิหารขึ้นมาแถมหลังหนึ่ง

๘๓. ที่วัดทุ่งเอี้ยงนั้นนา
ว่ามีตนบุญรูปหนึ่ง
จับบางคนก็รับเอาแท่นแก้ว
จับบางคนก็มารับเอา

พี่น้องศรัทธาพากันทราบซึ้ง
มาสร้างวัดกว๊านพะเยา
บางคนก็รับเอาเสา
ช่อฟ้าป้านลมหางนาค

๑๒๙

๘๔. ข่าวมันเลื่องลือไปไกล
ปัจจัยหาได้บ่ยาก
หน้าแหนบมีเจ้าภาพแล้ว
พ่องรับประตูป่อง(หน้าต่าง)บาน

เปิ้นพากันไหลมาบริจาค
ได้เงินหลายปิ๊บน้้ามัน
พ่องรับแท่นแก้วตีนฐาน
จนเป็นวิหารหลังใหญ่

๘๕. ขอย้อนถึงอดีตกาล
ท่านก็มานึกใจได้
กับคุณหลวงศรีประกาศ
เจ้าแก้วนวรัฐและเจ้าท้าวแสนค้า

หลวงอนุสารเชียงใหม่
ใคร่ไปไหว้ครูบาศีลธรรม
เพราะขาดจากการติดตาม
เจ้านายฝ่ายเหนือและผู้ใหญ่

๘๖. มาปรึกษากันเรื่องวัดพระสิงห์
ได้หกร้อยปีมาได้
เราใคร่นึกสร้างแถมใหม่
ใคร่ไปนิมนต์เอายัง

แห่งนครพิงค์เชียงใหม่
บ่เดี่ยวมันหลุมันพัง
หื้อมันได้เหมือนเก่าเหมือนหลัง
ท่าครูบามานั่งเป็นประธานดีก้า

๘๗. หลวงอนุสารเป็นคนไปนิมนต์
ครูบามาเป็นประธานหัวหน้า
บ่ว่าคนเมืองคนดอย
แปดปีที่ท่านท้างาน

ทุกคนต่างก็รอถ้า
ส้าเร็จกู่อย่างพันอัน
ก็ติดตามรอยช่วยกัน
บ่มีเวลาพักผ่อน

๘๘. ที่ไหนไหนก็มาขอเพิ่งบุญ
บางที่ท่านก็เหนื่อยอ่อน
จากนั้นท่านก็มาซ่อม
สมัยนั้นมีผู้แทน ส.ส.

พ่องก็ตกลูนตกก่อน(ก่อน-หลัง)
ก็เยี๊ยะ(ท้า)ไปตามแรงพอ
ที่วัดสวนดอกแถมนั้นหนอ
คือคุณหลวงศรีประกาศ

๘๙. เตียว(เดิน)ขึ้นดอยกับหลวงธัมรงค์
กว่าจะผดจะแผว(ถึง)พระธาตุ
บางเทื่อ(ครั้ง)มืดค่้าตามป่า
อู้กันว่าใคร่ได้ไฟฟ้าสักก้า

ลัดป่าลัดดงไปตังดอยผาลาด
กินอะหยังปอบะลา(ไม่อร่อย)
ต้องไปเสาะขี้ย้า(เชื้อไฟ)มาตาม(จุด)
ท่าจะม่วนงันเหลือเก่า(น่าจะดีกว่าเก่า)

๑๓๐

๙๐. ลงดอยมาก็ลวดมาปรึกษา
ท่านว่าวันฮือเมื่อเจ๊า
จะเอาไฟฟ้าถ้าจะล้าบาก
ถ้าตามความคิดของเรา

กับตนครูบาท่านเจ้า
ค่อยมาอู้เป็นเรื่องเป็นราว
มันยากกับสายกับเสา
แป๋ง(ท้า)หนทางถ้าจะดีวิเศษ

๙๑. หลวงศรีประกาศท่านมากึ๊ดกอย(พิจารณา)
เมื่อตะก่อนเจ้าบวรเดช
ว่าจะสร้างทางขึ้นดอย
เมื่อมาร่วมแรงไพร่พล

สร้างทางขึ้นดอยจะต้องได้สังเกต
อุปราชราชมณฑล
ลองกึ๊ดกอย(พิจารณา)ตึงบ่เสร็จสักหน
ทุกคนเขาก็ว่ายากขนาด

๙๒. ส่วนท่านครูบาศีลธรรม
ท่านมีความสามารถ
ครานั้นคุณแม่เรือนแก้ว
ออกประกาศทะลุปุปวง

ท่านเป็นผู้น้าจอมปราชญ์
จะสร้างหื้อถูกทบวง
ปรึกษากับท่านคุณหลวง
หื้อก้านันพ่อหลวงปกป่าว

๙๓. เหมือนมีมนต์มาโดนใจ
บ่ว่าเมืองฝางเมืองพร้าว
แม่แตงแม่ริมเชียงใหม่
ทางดอยสะเก็ดสันทราย

พี่น้องทั้งหลายรู้ข่าว
และเวียงป่าเป้าเชียงราย
จังหวัดต่างใกล้ต่างไกล
ไหลกันมาบกมาเบิก

๙๔. วันที่เก้าพฤศจิกายน
เจ้าแก้วนวรัฐเอาขอบกลงเบิก
ครานั้นพี่น้องหญิงชาย
เปิ้นจนได้วัดแผ่นดิน

เวลามงคลสิบโมงได้ฤกษ์
เปิดปฐมฤกษ์ลงดิน
ลูก่ นั (แย่งกัน)ขนทรายขุดหิน
หื้อบก(ท้า,ขุด)คนวาคนศอก

๙๕. ครูบาท่านเป็นประธาน
กว่ารถจะได้วิ่งเข้าออก
เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย
เปิดเป็นเส้นทางขนาน

รู้ใครรู้มันมันใครตึงบ่ได้บอก
ห้าเดือนกับซาว(ยี่สิบ)สองวัน
แต่ยังบ่ค่อยมาตรฐาน
พ.ศ.สองสี่เจ็ดแปด

๑๓๑

๙๖. วันที่สามสิบเมษา
แถมสักกา(อีกสักครู่)ฟ้าร้องแผดๆ
แม้แต่รุกขเทวา
แม้แต่แผ่นดินสวรรค์

เมื่อเช้าลุกมาก็ยังมีแสงแดด
ท้องฟ้าเป็นหมอกเป็นควัน
ก็ยังมาสาธุการ
เกิดการสะเทือนเฟือนฝั้น

๙๗. เมื่อเสร็จจากการท้าทาง
ได้รับรางวัลตอนนั้น
ถูกนิมนต์ลงกรุงเทพ
เป็นดีเอ็นดูครูบา

ขึ้นเจติยังดอยสุเทพเมื่ออั้น
คือค้าสั่งถึงขั้นอาญา
ถึงกรมการศาสนา
หาว่าสร้างวัดสร้างวาผิดระเบียบ

๙๘. ค้าสั่งเจ้าคณะบางตน
เขามาช่วยกันย่้ากันเหยียบ
ว่าสร้างหกสิบวัดเถื่อน
ผิด พ.ร.บ.สงฆ์ไทย

เหมือนดั่งเราโดนปืนจ่อมีดเสียบ
ท่านครูบาศรีวิชัย
โดนที่บ่มีเงื่อนไข
ที่บ่ยอมอยู่ใต้อ้านาจ

๙๙. นักบุญแห่งลานนาไทย
ตอนนั้นหลวงศรีประกาศ
ที่วัดเบญจมบพิธ
ที่ได้ติดโทษต้องจ้า

ท่านบ่เคยมีใจอาฆาต
ท่านไปเยี่ยมครูบาศีลธรรม
ท่านได้อุทิศบุญกรรม
เป็นกรรมประเดิมเติมเพิ่ม

๑๐๐. ครูบาบอกหื้อคุณหลวงกลับไป
ท่านมีอาการแรกเริ่ม
ณหลวงกลับขึ้นมาดู
ตกแถมรุ่งเช้าพอดี

ขะใจ๋ไปจัย(รีบ ๆ ไปดู) หาหลวงพ่อเถิ้ม(อายุเยอะ)
ขึ้นในสังขารอินทรีย์
หลวงพ่อเถิ้มยังอยู่สบายสุขี
หลวงพ่อก็ได้มรณภาพ

๑๐๑. ใครจะตายก่อนตายลูน
คุณหลวงก็ยกมือกราบ
เพราะท่านมีญาณวิเศษ
ครูบาท่านได้นั่งทางใน

ก็แล้วแต่บุญแต่บาป
ท่านทราบรู้ได้อย่างไร
ว่าจะเกิดเหตุกับใคร
ส่งกระแสจิตติดต่อ

๑๓๒

๑๐๒. โลกนี้มีแต่ความทุกข์ขัง
กิเลสนั้นเป็นตัวล่อ
ขนาดว่าเฮาท้าดี
ทึงบ่ได้ชมชื่นขื่นขม

มีหูก็ต้องฟังมีตาก็ผ่อ(ดู)
ตัณหาคือบ่อโคลนตม
มันก็ยังมีคนทับถม
บ่ยอมหื้อ(ให้)อารมณ์มาเป็นใหญ่

๑๐๓. คุณหลวงท่านกลับไปหา
ครูบารับนิมนต์ไว้
รางวัลที่เราได้รับ
เราได้ถูกอธิกรณ์

นิมนต์ครูบากลับมาเชียงใหม่
แต่ยังบ่แน่บ่นอน
โดนจับเป็นบ่รู้กี่ตอน
สุดแสนอาวรณ์อย่างขมขื่น

๑๐๔. ครูบาท่านอู้(พูด)ความจริง
จะขอพักหลับสักตื่น
บ่เดี่ยวนี้ขอก่อนเถอะ
น้้าตาคุณหลวงพอปัง(ใหล)

รอวันน้้าปิงมันจะไหลขึ้น
เพื่อหื้อใจมีพลัง
ป่าเล๊อะ(มากมาย)โอกาสวันหลัง
กราบลาปิ๊กมา(กลับ)เชียงใหม่

๑๐๕. ไปขอกรมศิลปากร
จะเอามาไว้เชียงใหม่
เมื่อเสร็จจากการก่อสร้าง
ตีนดอยห้วยแก้วนั้นนา

หล่อรูปเป็นอนุสรณ์องค์ใหญ่
เป็นที่กราบไหว้บูชา
จะเอามาตั้งไหนหา
เป็นทางสามขาทางไคว่

๑๐๖. เพิ่อหมู่เราชาวล้านนา
หมู่เยาวชนรุ่นใหม่
แม่บัวซอนได้คิด
เอาไว้หื้อลูกหื้อหลาน

พากันมาสามาไหว้
จะได้รู้จักต้านาน
เป็นบุญญาฤทธิ์โวหาร
รู้จักต้านานขานเล่า

๑๐๗. ขอนิมนต์พระวิญญาณ
จุ่งมาปกปักเกศเกล้า
กันบ่ได้บันทึกไว้
ประวัติที่เราได้ฟัง

ครูบาโปรดปรานข้าเจ้า
บ่ว่าคนเล่าคนฟัง
อ่านได้อาจลืมวันหลัง
เป็นนักบุญดังระดับชาติ

๑๓๓

๑๐๘. ท่านเป็นนักพัฒนา
เมื่อท่านได้รับอาพาธ
เดียวก็เจ็บหลังเจ็บอก
มดหมอที่ไหนดีดี

ปฏิบัติมาก็ตึงเมินขนาด
พยาธิเริ่มเข้าราวี
อายุย่างหกสิบปี
มาช่วยรักษายาโรค

๑๐๙. โรคริดสีดวงทวาร
เลือดจักบ่อไหลโจกโจก
บึด(เดี๋ยว)ก่อเป็นอ่อนเป็นอิด
ครานั้นศรัทธาหน้าบุญ

ชาวบ้านฮ้อง(เรียก)กันว่าโรคบ่าโหก(ริดสีดวง)
โรคบ่าโหก(ริดสีดวง)มันทารุณ
ความดันโลหิตก็แทรกสูน(ผสมผสาน)
น้าเรื่องขึ้นทูลขึ้นกราบ

๑๑๐. ท่านเจ้าจักรค้าหละปูน
สั่งหื้อข้าหลวงไปกราบ
เอารถไปรับเอาเน่อ
มาไว้วัดจามเทวี

ท่านได้รับทูลรับทราบ
นิมนต์ครูบามาที
สั่งหื้อโชเฟอร์ด่วนจี๋
หาหมอดีดีมาใส่

๑๑๑. บ่ว่าหมอเมืองบ่าว่าหมอไทย
เพราะมันเป็นยารากไม้
อาการหนักขึ้นเรื่อยเรื่อย
เพราะท่านบ่ฉันอาหาร

หมอคนใดก็ว่ายาบ่ได้(รักษาไม่ได้)
ยาตามแพทย์แผนโบราณ
ไข้เมื่อยก็ออกอาการ
อาการทรุดลงเหลือเก่า

๑๑๒. ครานั้นพี่น้องวงศ์วาร
นิมนต์ครูบาท่านเจ้า
เพราะว่าครูบาท่านเจ้า
ปิ๊ก(กลับ)ไปที่วัดบ้านปาง

ที่เปิ้นพากันมาเฝ้า
ปิ๊ก(กลับ)ไปบ้านเก่าบ้านปาง
ใคร่ปิ๊ก(กลับ)บ้านเก่าบ้านหลัง
จนเต๊า(จนกระทั่ง)ท่านมรณภาพ

๑๑๓. ตอนนั้นพระน้อยขะโยม(เณรน้อย)
พ่องได้ดิ้นขวะดิ้นควาด
พ่องไห้สะอึกสะอื้น
ผ่อ(ดู)เขาล่น(วิ่ง)กันสนสน

พากันประนมก้มกราบ
พ่องก็ตื๊บตื๊บโยนโยน
พ่องก็หุยขึ้นโหงนโหงน
บางคนใจตกอกลั่น

๑๓๔

๑๑๔. เกิดชุลมุนวุ่นวาย
ชาวบ้านเดือดกันสนั่น
พ่องพอลืมเต้าลืมลูก
พ่องก็ขึ้นอยู่บนหลังคา

เหมือนเกาะทรายถูกน้้านองปั่น
เปิ้นก็ปัดปั่นกันมา
เป็นทั้งขี้มูกน้้าตา
ร้องหาครูบาหื้อตื่น

๑๑๕. วันที่ซาว(ยี่สิบ)เป็นเดือนกุมภา
บอกนอนหลับได้สักตื่น
พ.ศ.สองสี่แปดหนึ่ง
เที่ยงคืนกับห้านาทีครึ่งพอดี

เป็นเวลาทุกคนต้องสะอื้น
เที่ยงคืนกับห้านาที
ตนบุญที่พึ่งได้จากลาหนี
ทั้งหกอินทรีย์ก็แน่นิ่ง

๑๑๖. ศิษย์ยานุศิษย์ทั้งหลาย
จัดงานทุกอย่างทุกสิ่ง
พ่องแป๋ง(ท้า)ปราสาทมณฑป
ส่วนทางวัดจามเทวี

ต่างก็มีใจน้อมหลิ่ง
ตามจารีตประเพณี
เก็บศพไว้ถึงสามปี
ยังมานิมนต์ไปแถมเตื่อ

๑๑๗. บ่เหลือว่าตัวตายไปเป็นศพ
คิดแล้วเป็นหน้าดีเบื่อ
จัดพิธีสมโภช
ได้สิบห้าคืนกับสิบห้าวัน

เขายังมาประจบนิมนต์ไปแผ่เผื่อ
เอาไปสร้างหัวขัวสะพาน
เพื่อช่วยประโยชน์สถาน
ทางราชการได้สั่ง

๑๑๘. ขอเชิญภิกษุและสามเณร
ความดีที่ท่านได้สร้าง
อันเหรียญรุ่นเก่ารุ่นใหม่
พ่อง(บ้าง)ก็เอามาห้อยคอ

ท่านจงบ้าเพ็ญเอาไว้เป็นตัวอย่าง
เป็นที่อวดอ้างเยินยอ
มีไหนพอบ่ค้างบ่หลอ(ไม่เหลือ)
บ่รู้ต้นสายปลายเหตุ

๑๑๙. นักบุญอย่างท่านครูบา
อยากร้ตู ้นสายปลายเหตุ
เราจะได้หันถึงภาพ
ขอหื้อบุญค้้าบุญชู

ชื่อเสียงลือชาไปทั่วประเทศ
ซื้อวีซีดีไปดู
ซึมทราบเรื่องราวเข้าหู
ผู้ฟังผู้ดูทุกท่าน
วางเพลง………...
๑๓๕

อัตตชีวประวัติพระเดชพระคุณท่านพระครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา
ประพันธ์โดย แม่ครูบัวซอน ถอมบุญ
ท้านองเพลงอื่อ
๑. สิบนิ้วขอนมัสการ
ม่อนข้าจักขอเล่าเค้า(ตอนแรก)
เมื่อท่านมาเอาก้าเนิด
วันที่ยี่สิบสองเดือนเมษามันตรง

ดวงพระวิญญาณครูบาท่านเจ้า
ประวัติท่านครู...บาวงค์
เลิศด้วยบุญอานิสงค์
เป็นเดือนเจ็ดแรมสองค่้า

๒.

พ.ศ.สองสี่ห้าหก
เที่ยงคืนสิบห้านาทีย่าง
ใครๆก็ทึงรู้แล้ว
พี่น้องที่เกิดร่วมครรภ์

พอตาวันตกเดือนก็เร่มสว่าง
เข้าสู่เป็นวัน...อังคาร
เป็นลูกแม่แก้วพ่อปั๋น
มีกันสี่คนนั้นน่อ

๓.

ได้เกิดมาเป็นตนบุญ
เพิ่นเป็นคนบ้านก้อ
เป็นพ่ออุ้ยทางพ่อ
อุ้ยมาเมียรักคู่แอ้ม(เมีย)

ชาติเชื้อตระกูลทางพ่อ
เมืองลี้ล้าพูนบุญ...แรม
เพิ่นชื่อว่าพ่ออุ้ยแหงม
เมื่อเป็นบ่าวน้อยสาวแถ่ว(สาวรุ่น)

๔.

มีลูกสามคนกับกัน
แม่ญิงออกมาแถมแล้ว
นายปั๋นที่เป็นลูกเค้า(คนแรก)
เพื่อทดแทนคุณบิดา

หนึ่งนายปั๋นสองคือนายแก้ว
ชื่อว่าน้องหล้า...ลีลา
เข้าบวชในศาสนา
พ่อชายเกิดมาบ่เสียเที่ยว

๕.

บุญปั๋นอายุสิบสองปี
ได้ปฏิบัติกวาดเผี้ยว(เก็บ)
เปลี่ยนชื่อว่าเณรจั๋นต๊ะ
ครูบาอิ่นค้าเป๋นเจ้าอธิการ

บวชเป็นพระอยู่ที่วัดหาดเสี้ยว
มาอยู่วัดวาเมินนาน
อุปัชณายะท่านได้จัดก๋าร
เปิ้นเป๋นตุ๊เจ้าต๋นแก่

๖.

ไปอยู่วัดได้สองปี
ตุ๊กแกร้องต๊กแก่ต๊กแก่
ธุเจ้าเลยเอ๊กซะ(พระเลยด่า)
เลยบอกให้ครูบาค้า

เป็นคนกลัวผีซ้ากึดเติงหาแม่
ล่นไปสุ่นครู...บาค้า(วิ่งไปกอด)
เป็นพระกลัวอะไรเพิ่นถาม
ว่าเฮาจะสึกวันพูก
๑๓๖

๗.

คนจะเกิดจะขี้จะตด
เอาอะไรมามัดมาผูก
ขอสึกออกมาเป็น*น้อย
ใครเห็นก็เอิ้นถามชาดดัง

บ่มีก้าหนดทึงบอกบ่าถูก
ใครจะห้ามทง...บ่ฟัง
ทึงบ่ต่้าก้อยอะหยัง(อะไร)
พี่น้อยจั๋นต๊ะสึกใหม่

๘.

อายุย่างสิบห้าปี
จั๋นต๊ะเป็นน้อยสึกใหม่
อายุสิบแปดสิบเก้า
เสร็จจากท้างานพิ๊ก(กลับ)มา

เป็นบ่าวจี๋ก้าลังขึ้นชาดใหญ่
ช่วยพ่อท้าไร่...ท้านา
เป็นบ่าวก้าลังริหา
ค่้ามาแต่งตัวไปแอ่ว(เที่ยว)

๙.

สาวๆก็มีชาดหลาย
ค่้ามาก็ขึ้นไปแอ่ว(เที่ยว)
เอาอย่างงูกินเขียดหน้อย
เพิ่นเป็นลูกสาวพ่อฟู

ทึงบ่พอใจเท่าน้องบัวแก้ว
หาน้องบัวแก้ว...กาลู(สักครั้ง)
แมวพล้อยผก(แอบ)กินหนู
กับแม่แก้มมริมโท้ง(ทุ่งนา)

๑๐. พ.ศ.สองสี่ห้าสาม
พูดจากันถูกโล่ง
ต่างคนก็ต่างใจหมั้น
จนมีลูกเต้าด้วยกัน

หน้าบุญติดตามน้าส่ง
ก็เลยตกลงแต่งงาน
ลงหลักปักบ้านเป็นฐาน
มีความสุขบานเป็นเลิศ

๑๑. ลูกเค้า(คนแรก)ซ้้าเป็นแม่ญิง
ต่อมานั้นได้เกิด
อยู่มาประมาณหนึ่งขวบ
พ่อแม่ก่อมาอาลัย

ขอเอาความจริงมาเปิด
แถมคนเป็นลูก...พ่อจาย
ลูกพ่อจายก็มาตาย
หาลูกพ่อจายที่ตายจาก

๑๒. บ่มีผู้สืบตระกูล
ถึงเราจะทุกข์จะยาก
แม่แก้วกับพ่อจั๋นต๊ะ
แม่แก้วก็เริ่มต้องแถวคน

บ่มีไผสืบทุนงูนราก
สองคนพ่อแม่ก็...ยอมทน
มานะต่อสู้กับความจน
คือลูกชัยวงค์ของพ่อ

๑๓๗

๑๓. ซ้้าเป็นลูกพ่อชายแถม
ผ้าสิ้นบ่ฮื้อ(ให้)เอาห่อ
ใบหูก็ยาวขนาด
สูจะได้เพิ่ง(พึ่ง)วันลูน(หลัง)

พ่ออุ้ยแหงมก็วิ่งมาผ่อ(ดู)
เพราะลูกสูเป็น...คนบุญ
ผิดจากเชื้อชาติตระกูล
เป็นแก้วเป็นคุณมากมาก

๑๔. ต่อจากนั้นไปแถม
เดี๋ยวเป็นอั้วะเป็นราก(อ๊วก)
เป็นลมครั่งแค้นสะอื้น
จั๋นต๊ะได้ย้ายครอบครัว

พ่ออุ้ยแหงมก็ได้ต๋ายจาก
เป็นตามืดฝ้า...ฟางมัว
มันมาเกิดดึ้นกับตัว
มาอยู่ตี๋น(ชาน)ดอยบ้านลุ่ม

๑๕. แยกมาสร้างหลักสร้างฐาน
ย้ายมาอยู่บ้านลุม่ (ล่าง)
คนที่สองได้มาตายจาก
เหลือแต่เอ้ย(พี่สาว)กับชัยวงค์สองคน

อยู่ด้วยกันตั้งแต่หนุ่ม ๆ
ตอนนั้นมีลูก...สามคน
เกิดมาเอาชาติของตน
แถมคนนั้นมาตายจาก

๑๖. ชีวิตของลูกชัยวงค์
แต่บ่ใคร่อู้ใคร่ปาก
ชอบขุดเอาดินดาก(เหนียว)
แป๋ง(ท้า)รูปพระเจ้าตาเขียว

นิสัยกินอยู่บ่ยาก
อยู่ไหนชอบอยู่...คนเดียว
เอามานวดหื้อ(ให้)เหนียว
แป๋งแล้วพากันเอาแห่

๑๗. เหล้นตวยจาวบ้านจาวจอง
บ่ใช่ว่าของแท้
แล้วพากันแป๋ง(ท้า)ต้นดอก
แป๋ง(ท้า)รูปปปู่แถนย่าแถน(พ่อเกิดแม่เกิด)

แห่ก้องแห่ก๋องตี๋แส่
เขาตีกะโหล้ง(กะลา)...ถ้วยแบน
ครัวทานมาแห่มาแหน
เอามาแป๋งธงแป๋งช่อ

๑๘. แล้วชวนชาวหมู่ทั้งหลาย
พากันปักธงปักช่อ
ชวนกันเอาขี้ดินดาก(ดิเหนียว)
บอกหื้อไอ้แก้วไอ้มอย

ขนเอาขี้ทรายมาก่อ
มาเป็นดีผ่อดีกอย(สวยงาม)
มาแป๋งรูปปก้นหอย
ว่าจะมีปอย(งาน)วันพูก(หรุ่งนี้)
๑๓๘

๑๙. ช่วยกันมีติดเกษา
เฮาจะเอาแห่วันพูก(พรุ่งนี้)
จาวหมูละอ่อนหลายคน
อันนี้คือภูมิปัญญา

ใครเป็นสล่าท้าหื้อในถูก
จาวหมูก็พากันมา
ต่างคนก็ต่างสรรหา
ติดมาเมื่อชาติปางก่อน

๒๐. อายุได้ห้าหกปี
บึดก็ฝนตกแดดร้อน
บ่กลัวเป็นเมื่อเป็นไข้
บางวันเป๋นไข้หัวโกร๋น

เล่นตามประสีประสาละอ่อน
ละอ่อนเล่นตามความซน
เมาร้ายเขาทึงบ่สน
กล๋ายมาเป๋นลมสันนิบาต

๒๑. ลมขึ้นเออะเออะหาวหาว
เพิ่นว่าลมสันนิบาต
มันขึ้นบ่ดิบบ่เดี่ยว
บ่มโี รงยุกโรงยา(โรงพยาบาล)

ร้อนร้อนหนาวหนาบ่ขาด
มับ่ใช่ธรร-...มะดา
เลยเป็นลมเกี่ยวกินขา
บ่เหมือนสมัยบ่เดี่ยว

๒๒. คนไทยว่าเป็นตระคิว
ก็พอปากบิดปากเบี้ยว
อันยาฝรั่งยาจีน
จีวิตชัยวงค์รอดมา

คนเมืองเพิ่นว่าเป็นเกิ่ยว
มีแต่ยาฝน...ยาทา
ยาวิตตามินบ่าถ้าถามหา
เราพบุญครูบามาใคว่

๒๓. แม่แก้วกับพ่อจั๋นต๊ะ
บอกหื้อชัยวงค์พี่อ้าย
หื้อไปก่อนตะวันออก
ซ้้าบ่หื้อ(ให้)กินข้าวงาย

พากันไปท้าข้าวไร่
หื้อไปไล่นกก่อนงาย
เพราะว่านกจอกมันหลาย
ต้องร้องขึน้ มาเป็นห่า

๒๔. เลยเทวหย่องหย้อหย่องเยาะ(ย่องๆ)
ใคร่อยากกินข้าวแท้ว่า
เผื่อกลับมาในไร่
เป็นว่านกจอกผีพราย

ไปเซาะม่ะก่องเกาะในป่า(ผลไมชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่า)
กินไปก็เลย...ลิมไป
เอาก้อนดินไล่เกือบตาย
ลงมาหลายแท้หลายว่า
๑๓๙

๒๕. เผื่อพ่อจั๋นต๊ะมาหัน(เห็น)
ตายแล้วตายแล้วข้า
ร้องว่าไอ้วงค์ไอ้วงค์
ไอ้นี้ขี้คร้านถ้านตาย

เลยเอ๊ก(ตะโกน)เสียงดังก้องป่า
พอเดือดเป็นฟืน...เป็นไฟ
คิงไปเมาอยู่ที่ไหน
กูจะทุบจนตายดีก้า

๒๖. ครานั้นชัยวงค์ก็กลัว
จนตะวันหลับขอบฟ้า
ส่วนแม่รอหาอยู่บ้าน
ไหว้หาเสื้อบ้านเสื้อชอง

เลยหมอบหัวมุดอยู่ในป่า
ทึงบ่เข้าบ้านเข้าชอง
จนพอตีหนึ่งตีสอง
ไปช่วยคุ้มครองลูกในป่า

๒๗. บ่หล้างจะมีเสือสิงห์
ไหว้หาผีปู่ผีย่า
บ่กองลุกมาเมื่อเช้า
เข้าไปในไร่ในดง

คาบเอาไปกินแล้วก้า
ปอช่วยลูกหล้าชัยวงค์
แม่ฟั่ง(รีบ)หอข้าวใส่ถง(ถุง)
ไปเสาะหาชัยวงค์ก่อนเพิ่น

๒๘. แม่รีบปักขวิดปักขวาง(กุลีกุจอ)
ขึ้นดูตามดอยถเลิ้น(เนิน)
ลูกได้ยินเสียงแจ้ว ๆ
ชัยวงค์ฟั่งล่น(รีบ)ออกมา

หูแม่ก่อฟังก่อเอิ้น(เรียก)
ลูกเหยขะใจ๋(รีบ)ออกมา
เป็นเสียงแม่แก้วร้องหา
หัวเป็นแต่ดินขี้ฝุ่น

๒๙. บ่กองชัยวงค์ลูกหัน(เห็น)
เมื่อคืนลูกนอนตากฝุ่น
มาเนอขวัญเจ้าขวัญเจ้า
หัวแม่ตีนหวะ(เปิด)ลูกหยังบ่าฮุ้คิง(ไม่รู้ตัว)

ฟั่งเข้ามาหวันมาสุ่น(กอด)
มันหยังมาหนาว...เย็นคิง(กาย)
ตกอยู่ป่าเศร้าผีสิง
สะดุดใส่บ่ก้อนหินกลิ้งตกใส่

๓๐. แม่บ่ชั่งท้าจะอย่างไร
ว่าอดเอาเนอแม่เอายาใส่
กินข้าวบ่ทันหมดห่อ
ว่าจะไปให้กินตายช่างมัน

เซาะหญ้าเมืองวาย(สาบเสือ)มาทุบบใส่หื้ออ้าย(พี่)
ลูกใหญ่แล้วต้องทนทาน
ซ้้าพ่อนามมาหัน(เห็น)
จะไปให้หัน(เห็น)แถมซ้้าแถมชอก
๑๔๐

๓๑. ลืนข้าวก็พออรากกลืน
น้้าตาชัยวงค์ไหลออก
ส่วนแม่ก็ลุกไล่จนทัน
ลูกเาท้าผิดครั้งเดียว

หัวใจเหมือนโดนปลายหอก
จะวิ่งเข้าป่าคนเดว
จนตัวเปนควันเป็นเปลี่ยว
หื้ออภัยหื้อมันเหียก่า(เสียเถิด)

๓๒. ขอเถอะข้ามีก้าขอ
สูบ่ใช่เป็นพ่อน้า
ลูกเรายังหนุ่มยังน้อย
ความคิดมันยังบ่มี

พอพอพอจะไปเดือดไปด่า
ค่อยพูดค่อยว่าดีดี
อายุได้แปดเก้าปี
จะร้ายจะดีก็เหมือนตัวนั้นน่อ

๓๓. ครานั้นลูกน้อยชัยวงค์
ลูกบ่าเคยแข็งข้อ
ว่าผมขอโทษเถอะครับ
ต่อไปผมจะท้าอะหยัง(อะไร)

ก็ก้มหัวลงไหว้แม่กับพ่อ
แม่พ่อผมก่อจะฟัง
ยอมรับขี้เก่าขี้หลัง
หื้อพ่อฆ่าผมเถอะน่อ

๓๔. ส่วนพ่อจั๋นต๊ะได้ยินค้าจา
ว่าที่พ่อสวนนี้เน้อ
เพิ่นว่าม้าดีเตื่อมค้้า
ก้าสอนพ่อแม่แต่ละที

จนนั่งแป๋ง(ท้า)ตาเหม่อ
อยากหื้อลูกเป็นคนดี
ลูกรักต้องด่าต้องตี
เหมือนน้้าวารีสะอาด

๓๕. ลูกหน้อยได้ฟังค้าสอน
เจ้าก็บ่เคยประมาท
เจ้าลุกก่อนกาก่อนไก่
ลวดขุดแผวกลอยแผวมัน

ก็อดหลับอดนอนขนาด
ช่วยแต่พ่อแม่...ท้างาน
ไปไร่ไผทึงบ่หัน(เห็น)
มานึ่งสู่กันป้อแม่

๓๖. มีความขยันขันแข็ง
หากินวันนี้ขี้วันพูก
บางวันบ่ได้กินข้าว
บางวันหม่า(แช่)ข้าวนึ่งแคง

มะเต้ามะแต๋งก่อช่วยกันปลูก
ท้าไปตามบ่าตามแรง
กินแต่บ่าเต้าบ่าแต๋ง(แตงโม)
นึ้งกลอยกับแอมหื้อนักเพิ่ม

๑๔๑

๓๗. ชีวิตของคนโบราณ
หากินตามดอยตามเถิ้ม
บ้านเมืองยังบ่เจริญ
เพิ่งบุญขอบกจอบเสียม

ส้มส้มหวานหวานมอกมะขามเกิ้ม(สุก)
ตุกข์บ่มีไผเท่าไผเทียม
หาเงินก็ยากก่อเขี๋ยม(หายาก)
รับจ้างบกดินสินราก

๓๘. เอากันสูบบุหรีมูยา
แถวบ่เมิน(นาน)ได้ตัดต้นขุดราก
มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
สมัยข้าวยากหมากแพง

คนตะก่อนนี้นาเพิ่นซ้้ามามักหมาก
กฎหมายใหม่มัน...มันแรง
ธรรมเนียมขนบก็เปลี่ยนแปลง
เพิ่นสั่งตัดต้นปูต้นหมาก

๓๙. สมัยเมื่อตอนตระกุล
คนไหนกินปูกินหมาก
เพิ่นออกกฎหมายเคร่งครัด
ถ้าคนไหนมีวิชา

พระจุลจอมเกล้าเจ้าบุญมาก
จะต้องโทษอาญา
ออกเป็นอาญัติมาตรา
จะบ่ได้ท้านาท้าไร่

๔๐. ตอนนั้นอายุชัยวงค์
รู้จักมีความใคร่ได้
เลยพูดกับพ่อแม่
ใคร่มีวิชาปัญญา

ได้สิบเอ็ดปีมาใคว่
ใคร่มีวิชา...ปัญญา
ขอไปร่้าเรียนศึกษา
ใหญ่มาจะได้เป็นที่พึ่ง

๔๑. จะอยู่บ่ดอกบ่ดาย
หลับตาอยู่หั้นพ่งๆ
เชือกมัดทึงขวาทึงซ้าย
กลัวได้เปนควายดังเหนียว

กลัวจะเป็นควายหูหลึ่ง(หนวก)
มีแต่ซ้อมเอื้อง...อย่างเดียว
มันยังหว้ายยังเหลียว
ถ้าบ่ได้เรียนได้อ่าน

๔๒. ครานั้นแม่แก้วพ่อจั๋น
ลูกเราบ่ได้อยู่บ้าน
แถมอย่างหนึ่งก็ทึงบ่มี
หยังมาทุกข์ใจแต้ลู

ก็เพิ่กสากันหลายด้าน
คิดแล้วเป็นดีเอ็นดู
ไผไปไล่นกไล่หนู
จะมีไผไปเฝ้าไร่

๑๔๒

๔๓. ชัยวงค์ก็ขอทึงวัน
ว่าพ่อจะสอนบ่อ้าย
ชัยวงค์ฟั่งเก็บเสื้อผ้า
เตวไปที่วัดแม่ตืน

ผ่อพ่อจั๋นนั่งหายใจใหญ่
จะไปแอ่วเมื่อค่้ายามคืน
มีหันอยุ่หั้นสามผิน
น้าปุ้ดเป็นธุเจ้า(พระ)อยู่

๔๔. สะพายผ้าพกอันเดียว
เข้าไปหาธุ(พระ)น้าเพิ่นอยู่
ชัยวงค์จะบอกตุ้น้า
ผมกลัวเป็นไอ้บือ

ก้มหน้าเทวทึงบ่มีชาวหมู่
ถามว่าจะมา...จะฮือ(อย่างไร)
ว่าจะมาเฮียนหนังสือ
นามสกุลเขาทรายแลตซี่

๔๕. ธุ(พระ)น้าว่าดีดีดี
แล้วมาช่วยปั้นดินกี่(อิฐ)
เพิ่นจะเอาสร้างธาตุแก่งสร้าย
ปั้นดินก็เซาะหลัวก็เฮา

อะไรคิงมีเอามากองไว้นี้
ได้หลายหมื่นก้อนเนอเรา
ซ้้าบ่มหี ลัว(ฟืน)มาเผา
หัวจ๋นปอเมาวันค่้า

๔๖. ไปเซาะหลัวก็ได้นักแก
เผื่อแผว(ถง)ก็พอจะคาด
ได้ยินเสียงคนมาเอิ้น(เรียก)
ว่าคิงขะใจ๋เวยๆ (เร็วๆ)

ขนมาใส่แพล่องน้้า
ก็ตาวันต่้า...ลมเชย
ว่าไอ้วงค์เหยวงค์เหย
ว่าพ่อคิงตายแล้วเนอ

๔๗. ชัยวงค์ตกอกตกใจ
ตีนมือพอเป็นเจ้อเค่อ(เหม่ย)
ฟั่งไปบอกหื้อธุ(พระ)น้า
จะหื้อผมไปก็บ่หื้อ(ให้)ไป

นั่งน้้าตาไหลใจเหม่อ
บ่ช่างจะท้าย่างได
ว่าพ่อของข้าเพิ่นตาย
จะท้าอย่างใดกันนี่

๔๘. ธุ(พระ)น้าว่าบ่อถ้าไป
คิงเป็นละอ่อนมอกอี้(เท่านี้)
แล้วแต่พี่น้องทางบ้าน
ธุ(พระ)น้าบ่าพอสงสาร

จะได้สุม(ก่อ)ไฟเผาดินกี่(อิฐ)
บ่าใจ้รู้ขี้...สักอัน
เพิ่นทึงมาช่วยจัดการ
เราเลยบ่ได้หันศพพ่อ

๑๔๓

๔๙. นั่งให้อยู่ที่ในเตา
พระธาตุแก่งสร้ายนั้นน่อ
เราไปกับธุ(พระ)น้า
ตอนนั้นครูบาชัยลังกา

เขาจะฟั่งเอาดินไปก่อ
พอบ่มีเวล่้า...เวลา
บ่ได้เรียนหนังสือหนังหา
มาเป็นประธานสร้างธาตุ

๕๐. ตอนนั้นเราเป็นขะโยม(เด็กวัด)
ได้เรียนวิดๆ ขาดๆ
น้าเอาชัยวงค์มาฝาก
ได้เป็นลูกศิษย์ครูบา

ได้อบรมนวโอวาท
เพราะท่านบ่มีเวลา
กับครูบาชัยลังกา
อายุได้สิบสองขวบ

๕๑. ท่านครูบาชัยลังกา
อายุย่างสามสิบขวบ
พอเดือนแปดเหนืออาธิ
ครูบาก็ร้องเรียกมา

ท่านสอนสิกขาแบบรัดรวบ
เรียนได้ต่างๆนาๆ
วันวิสาขะนั้นหนา
แล้วเอาผ้าเหลืองหื้อนุ่ง

๕๒. ได้เป็นพระหน้อยแล้วหนา
ท่องสวดวันค่้าคืนรุ่ง
จนเต้ารอดเดือนเก้า
ได้ช่วยกันแปง(ท้า)บอกไฟ

จิตใจบ่อ้าแตกฟุ้ง
จิตใจหมายมุ่งต่อไป
พระเณรเถรเจ้าตังหลาย
พ่องต้าดินไฟต้ามาด(ดินประสิน)

๕๓. ได้พากันกับครูบา
ตัดที่ห้วยต้มพระบาท
ที่วัดพระบาทห้วยต้ม
เพราะเป็นงานประเพณี

จะได้จุดบูชาพรพะธาตุ
เพิ่นมีงานประ...เพณี
เพิ่นทึงมีงานทุกปี
เพิ่นมีบอกไฟจุดแข่ง

๕๔. ของไผบ่ขึ้นระวัง
เมาเหล้าอะหล่องต่องแต่ง(เมามาก)
ขึน้ แล้วฟ้อนบ่ขึ้นก็ฟ้อน
พ่องโดนมอมหมิ่นพอด้า

โดนหมิ่นหม้อขาง(กระทะ)ฟ้อนแยะฟ้อนแหย่ง
เขาเท๊กทาเฝ่า...จนด้า
เป็นทุกข์ย้อนได้ตอกได้ต้า
เพราะเขาโดนฮา(รุม)ขี้เฝ่า(ดินปืน)

๑๔๔

๕๕. ตอนนั้นพระน้อยชัยวงค์
คอยอุปฐากผ่อเผ้า
บ่ว่าเดินดงเดินป่า
ไปแผวบ้านลั๊วะบ้านยาง

ไปตามพระสงฆ์ธุ(พระ)เจ้า
ไปโตยทุกที่...ทุกทาง
ทึบ่ห่วงหน้าห่วงหลัง
ผด(ถึง)ไปแผวบ้านน่้าขุ่น

๕๖. ทึงบ่กลัวแดดกลัวฝน
ขี้นดอยลูกนี้ม่อนปัน(ดอยสูง)
ถ้าครูบาเตวบ่ได้
พักบ้านยางแดงเจ็ดวัน

ชัยวงค์อดทนบุบุ่น(ทะลุ)
ในป่าหลายคืน...หลายวัน
พระน้อยก็หามช่วยกัน
ผดไปแผวบ้านทุ่งเสลี่ยม

๕๗. เพราะท่านได้แสวงบุญ
ครูบาลังกาหาเหลี่ยม(ช่องทาง)
ขอหื้อเป็นเจ้าอาวาส
เลยพาพระหน้อยลูกหลาย

ธรรมเป็นทุนยอดเยี่ยม
หลบขุนอู้ฟ้า...ไหว้วาน
ครูบาท่านบ่ต้องการ
ไปอยู่แก่งสร้อยสักเตื้อ(ครั้ง)

๕๘. การเป็นธู(พระ)เจ้าครูบา
ล่้าดับล่้าดาถึงเมื่อ
ศัทธาตนแก่ตนเฒ่า
ที่เพิ่นจะสร้างหนทาง

ต้องมีศัทธาความเชื่อ
มีการกึดสร้างหนตาง
ท่านมาเป็นเค้าแผ้วถาง
ขึ้นวัดแก่งสร้อยพระธาตุ

๕๙. ตามที่เพิ่นได้นิมนต์
ไปช่วยสร้างทางขึ้นธาตุ
ละแม่อยู่วัดบ้านก้อ
เลยกลับมาวัดแม่ตืน

พระน้อยหลายตนก็ไปนักขนาด
ส้าเร็จหลายวัน...หลายคืน
นกถึงแต้น่อต้องทนฝึกฝน
ด้วยความคิดถึงเจ้าแม่

๖๐. จิตใจของเณรชัยวงค์
ส่วนครูบาลังกาตนแก่
สังขารเริ่มเฒ่าเริ่มแก่
เลยพักจากการธุดงค์

มีความหมั้นคงแน่วแน่
ท่านแยกไปเดินธุดงค์
แต่ใจท่านยังประสงค์
มาพักผ่อนองค์เป็นหลักเป็นแหล่ง

๑๔๕

๖๑. อยู่เป็นเจ้าวัดเจ้าวา
ไปมาหลายที่หลายแห่ง
จะมาอยู่วัดห้วยต้ม
เฒ่าแล้วสังขารมันโทรม

ช่วยกันพัฒนาตกแต่ง
บ่เดี่ยวนี้แข้ง...บ่าทน
บ่หื้อตกล้มตกจม
หักโหมมานานสังขารเสื่อม

๖๒. ต่อมามีป้อหนานวงค์
ท่านได้มาช่วยเตื่อม(เพิ่ม)
ไปอยู่หั้นน้อยนี้น้อย
ท่านก็เลยได้นิมนต์
๖๓. ตอนนั้นพระหน้อยชัยวงค์
เพิ่นอนุญาตหื้อข้า
หน้าแล้งพากันขึ้นไป
บ่รู้ด้าว(เขต)รู้แดน

เพิ่นอยู่บ้านต้งเสลี่ยม
อยู่กับพระหน้อยแถมคน
หยังมาต่้ากล้อยใจตน
ไปอยู่พระบาทห้วยต้มดีกว่า
ก็เลยตกลงลวดขอลาธุ(พระ)น้า
ไปอยู่พระบทห้วยต้ม...เป็นคน
ผดแผวเชียงรายเชียงแสน
บ่ว่าตกเหนือใต้ออก

๖๔. ไปมาเหียทุกทิศศา
ข่าวชาวบ้านเพิ่นบอก
สร้างพระธาตุห้วยเลิ้ก
ไปชวยขาวปี๋ครูบา

แล้วก่อกลับมาที่วัดจอมหมอก
ว่าครูบาขาวปี๋...จะมา
ก็เลยพากันไปหา
เสร็จแล้วก่ลาธุดงค์ต่อ

๖๕. เข้าป่าไปตามสัจจะ
เป็นบาระมีสร้างก่อ
พากันเดินดงวงกต
เผื่อกลับมาหาธุลุง(หลวงลุง)

ก็ได้ไปเจอะใส่สามหลวงป้อ
พบใส่หลวงปู่หลวงลุง
จนไปผดแผว(ถึง)เชียงตุง
ท่านก็ได้มรณาลาพราก

๖๖. เผื่อพระชัยวงค์กลับมา
เพราะเราไปยากมายาก
คิดถงหาตุ๊ลุงเ(หลวงลุง)จ้า
ตอนนั้นครูบาศรีวิจัย

ครูบาลังกามรณาจาก
บ่รู้เพิ่นตายเมื่อใด
ได้แต่โศกเศร้าเสียใจ
ก้าลังโด่งดังขนาด

๖๗. ท่านเป็นพระพัฒนา
ท่านจะมายกฉัตรพระธาตุ
เณรวงค์ก็ไปช่วยท่าน
ใจก็มาคึดเฉลียว

จาวล้านนาศัทธาประกาศ
ชื่อว่าพระธาตุดวงเดียว
จนตัวเป็นฝั้นเป็นเกลียว
ควนเอาท่านเป็นตัวอย่าง
๑๔๖

๖๘. ครูบาเจ้าศรีวิชัย
ชื่อเสียงก็โด่งดังกว้าง
เณรวงค์กลับมาจอมหมอก
บ่ว่าวิหารก้าแพง

ใครก็อวดก็อ้าง
ต่อสร้างกุศุลบุญแรง
มาบอกวาเราจะแป๋ง(ทา)
กุฏิหอสงฆ์องค์เทศน์

๖๙. ได้ข่าวครูบาศรีวิชัย
ตามในประวัติสังเขป
พอเณรวงค์รู้ข่าว
ตอนนันเพิ่นทานก้าแพง

เพิ่นนิมนต์ไปสร้างทางดอยสุเตพ
ท่านเป็นตนบุญแรง
ก็เลยทวย(ตาม)ไปช่วยแป๋ง(ทา)
ที่ประตูวัดสวนดอก

๗๐. ท้าบุญร่วมกับครูบา
เณรวงค์ก็กลับมาบอก
ว่าเราจะไปช่วยครูบา
ไปพักวัดศรีโสดา

แล้วก่กลับมาบ้านจอมหมอก
หื้อหมู่พี่น้องศัทธา
ศัทธาบ่ต้องกองหา
เป็นเวลาหลายเดือนเศษ

๗๑. ท่านเจ้าครูบาศีลธรรม
ได้รับผมปฏิเวธ
ตอนนั้นเญรวงค์อายุ
สองสี่เจ็ดหกพอดี

เป็นประธานน้าสังเกตุ
ได้ห้าเดือนปลายพอดี
บรรลุได้ย่างเข้ายี่สิบปี
เดือนแปดเหนือแรมสองค่้า

๗๒. อุปสมบทที่วัดยางแปง
บุญกุศลเตื่อม(เพิ่ม)ค้้า
ตนเป็นอุปัชฌายะ
พระชัยยะวงศาพัฒนา

นาบุญท่านแรงยิ่งล้้า
ท่านครูบาเจ้าพรมมา
พระจั๋นต๊ะเป็นกรรมวาจา
นี้คือฉายาพระใหม่

๗๓. ท่านครูบาพรมจักรสังวร
วิปัสสนาเทวไต่
ครูบาขาวปี๋สอนปริยัติ
สั่งสอนวิปัสสนา

เป็นครูบายองตนยิ่งใหญ่
เป็นตนอุปัช...ฌายา
ครูบาพรมจักรเป็นตนเมตตา
ตามปฏิทาท่านบอก

๗๔. จากนั้นท่านก็มาหา
พ้นวัสสาแล้วก็บอก
เข้าไปขอธงธรรมจักร
ก็ไปได้ยินตามความจริง

ศัทธาที่วัดจอมหมอก
หื้อหมู่พี่น้องชายญิง
ที่ส้านักวัดพระสิงห์
พระเณรเถรน้อยเขาบอก
๑๔๗

๗๕. ว่าครูบาเจ้าศรีวิชัย
ท่ามประวัติเขียนบอก
ส่วนอันหมู่พระลูกศิษย์
ลูกศิษย์ครูบาศีลธรรม

ถูกเจ้านายส่งไปเมืองกอก
คงได้เป็นโทษ...เป็นความ
ทางการสั่งความเด็ดขาด
ทางการสั่งความเด็ดขาด

๗๖. ก้าลังเห่อยศเห่อศักดิ์
ท้าไปตามกฏอ้านาจ
ส่วนพระอิ่นแก้วได้สั่ง
หื้อถอดผ้าเหลืองทันที

ทึงบ่ได้ตระหนักถึงความผิดพลาด
เพิ่นตั้งขึ้นใหม่...พอดี
หื้อท่านครูบาขาวปี๋
ถ้าบ่อยากมีเรื่องใหญ่

๗๗. ครูบาอภิชัยขาวปี๋
เขาเอาต้ารวจล้อมไว้
เขาออกก้าลังเด็ดขาด
นึกถึงครูบาศรีวิชัย

จะล่นหนีก็วิ่บ่ได้
บ่รู้จะไปทางใด
บ่อยากหื้อพ่อครูสูต๋าย
จ๋้าใจ๋ลั๊วะผ้าเหลืองออก

๗๘. ตอนนั้นครูบาชัยวงค์
เจ้าคณะมีหนังสือมาบอก
ครูบาวงค์ได้หลบเข้าป่า
ปิ๊กมานอนวัดได้สองยาม

ตานก็กลับมาวัดจอมหมอก
ว่าหื้อเข้าไปพบสักก้า
เขาได้ล่าติดตาม
เขาก็มาคุมตัวไปสอบ

๗๙. หาว่าเป็นพระอันตราย
ใบสุทธิก็บ่มีมามอบ
ตั้งข้อหาเอาซื่อๆ
หาว่าถ่วงความเจริญ

กับพระวิชัยท้าสิ่งที่บ่ชอบ
และบ่มีใบ...กองเกิน
ว่าท่านหัวดื้อเหลือเกิน
ร้อนเกินกว่าเพลิงและไฟป่า

๘๐. ดงแขนถกผ้าเหลืองเรา
พวกคนใจหยาบช้า
ก้มหน้าเทวกลัวเพิ่นหัน(เห็น)

เอาผ้าขาวมาขว้างต่อหน้า
พวกขุมนรกโลกันต์
ปิก๊ มาที่วัดจอมหมมอก

๑๔๘

๘๑. ครานั้นนั้นปี้น้องศัทธา
ดูเหมือนกับนกจอก
เป็นดีเอ็นดูแม่แก้ว
มันเป็นอย่างใดกันนอ

ไหลกันมาเต็มถอกเต็มถอก
ลงกินข้าว...นาดา
เทวมาค่องเกาะค่องก๋อ(หลังก่อง)
เสียงอยู่ในคอแห้งแหบ

๘๒. แม่หันลูกธุ(พระ)ชัยวงค์
เสียงของแม่แห้งแหบ
พูดเสียงสั่นด่อยด่อย
กาว่าลูกไปท้าผิดศีลธรรม

ใจแม่เหี่ยวลงหยอบแหยบ
พูดบ่เป็นถ้อยเป็นค้า
แม่พูดเสียงอ่อยแม่ถาม
เพิ่นถึงหาความเข้าใส่

๘๓. ไปช่วยครูบาศลีธรรม
เขาหาว่าเราคิดร้าย
เพราะเขาใคร่ได้หน้า
เราใคร่หนีไปอยู่บนดอน

แป๋ง(ท้า)หนทางดอยสุเทพใหม่
ว่าท้านอกรีต...นอกรอย
เลยคิดบ้าบ้าเขาขอย(อิจฉา)
หนีคนคอยจับผิดถูก

๘๔. แม่ให้เป็นน้้าหูน้าตา
บ่ถ้าฟั่งไปวันนี้วันพูก
แม่แก้วฟั่งเข้าไปกอด
เป็นถึงธุ(พระ)เจ้าครูบา

ได้ยินก้าจาตุ๊(พระ)ลูก
ถ้าแม่ตายก่อน...บ่ดีกา
ถกผ้าขาวออกมาเช็ดน้้าตา
บ่ได้นุ่งผ้าเหลืองกับเพิ่น

๘๕. นั่งพูดพี่น้องศัทธา
ลูกศิษย์ครูบาศลีธรรมเปิ้น
เพิ่นหาว่าเราท้าผิด
ครานั้นครูบาชัยวงค์

จนถึงเวลาเดิกดื่น
ก็คงเหมือนกันกู่องค์
ทุจริต พรบ.สงฆ์
เลยลาไปอยู่เมืองตาก

๘๖. ชีวิตของครูบาวงค์
เจ้าคณะได้ฝาก
ท่านเป็นผู้สุจริต
แนะน้าหื้อครูบาวงค์

ต้องได้ตรงต่อการล้าบาก
ค้าไปเถิง...ครูบาวงค์
บ่ได้ท้าผิดวินัยสงฆ์
สมกวรกลับวัดจอมหมอก
๑๔๙

๘๗. กลับมาอยู่ระหว่างศีล
หื้อหนีออกจากวัดจอมหมอก
ตอนนั้นท่านครูบาวงค์
ขอลาศัทธาบ้านเรา

มหาอินทร์มีหนังสือมาบอก
เป็นอาณาเขต...ของเรา
ท่านก็นุ่งขาวห่มขาว
ไปอยู่อ้าเภอแม่สอด

๘๘. ไปอยู่หั้นได้หลายปี
แล้วก็บุกอ้าเภอแม่สอด
ครูบาศรีวิชัยเจ้า
ท่านได้รับความเป็นธรรม

สร้างแต่ความดีตลอด
กลับมาแอ่วบ้านแถมก้า
ได้รับอภัยโทษกัน
จากสมเด็จสังฆราช

๘๙. ท่านกลับมาอยู่บ้านปาง
จากนั้นก็ได้ไปบิณฑบาต
อันเรื่องเลวๆร้ายๆ
ครูบาขาวปี๋ท่านคอย

ครูบาวงค์ท่านยังทวยไปไหว้บ่ขอด(มัด)
พี่น้องกระเหรี่ยงบนดอย
ก็ดูดักไปหายสอย
ติดตามร่องรอยตลอด

๙๐. ตั้งจิตอยู่ตามวิถี
ว่าเรื่องงานขอพักหยั้งจอด
ครูบาศลีธรรมท่านเจ้า
ครูบาขาววงค์เกิดความสงสาร

ครูบาขาวปี๋มีหนังสือไปรอด
ขอมาช่วยวัด...มีงาน
ท่านเข้านิปานดับขันธ์
มาช่วยแป็งเมรุผาสารท

๙๑. น้้าตาของท่านก็ตก
อาราธนาศพขึ้นผาสาท
ที่หมู่บ้านศรัทธาห้วยหยวก
เสร็จแล้วอุทิศถวายทาน

กั๊ดอกน้้าตาย้อยหยาด
แล้วไปสร้างถนน...ถวายทาน
ได้สองกิโลกับกัน
หื้อครูบาศีลธรรมอาจารย์ท่าน

๙๒. มาท้าบุญที่บ้านห้วยหละ
อธิษฐานแล้วนั้น
มาคิดหนตางหื้อชาวบ้าน
ตามรอยอริยสังโฆ

ท่านตั้งสัจจะไว้หมั้น
ได้มาเข้ากรรม...มัฏฐาโน
โหล่งนั้นม่วน(สนุก)งันสุโข
ลูกศิษย์ครูบาหลวงปู่

๑๕๐

๙๓. ศรัทธาป่าปูหลายคน
อ้าเภอบ้านโฮ้งเพิ่นรู้
ครูบาบุญมาวัดบ้านโฮ้งหลวงนั้น
ท่านเลยนิมนต์เชิญชวน

เขาก่อนิมนต์มาอยู่
ความดีของท่าน..พอควร
ว่าหื้อท่านกลับหลังหวน
หื้อนุ่งผ้าเหลื้องแถมเตื้อ(อีกครั้ง)

๙๔. องค์พระอุปัชฌายา
ได้นุ่งผ้าเหลืองแถมเตื้อ
สองสี่แปดสี่มาโดน
เอาพุทโธธัมโมสังโฆ

ครูบาบุญมาผายเผื่อ
ในรูปของพระ...สังโฆ
ได้ฉายาใหม่ว่าจั๋นต๊ะวังโส
ตั้งเป็นนะโมโอวาส

๙๕) มาอยู่ที่วัดป่าปู
ได้สร้างศาลาบาตร
จากนั้นก่อได้ไปช่วย
ด้วยความผูกพันไมถี

เป็นดีเอ็นดูขนาด
และก็ก้าแพง...เจดีย์
ท่านครูบาเจ้าขาวปี๋
ที่วัดตะเมาะพระบาท

๙๖. พอศอสองห้าศูนย์สอง
ธุ(พระ)เจ้าและฆราวาส
ชาวบ้านนาเลี่ยงและบ้านแม่ละ
พากันเตรียมมีดเตรียมมุย(ขวาน)

จาวบ้านจาวจองก่อมาจ้วยขนาด
พากันมาพูด...มาคุย
ธุเจ้า(พระ)อินต๊ะและหลวงพ่อขุย
จะลุยแผ้วถางปัดกวาด

๙๗. นิมนต์ครูบาวงศา
มันบ่มเี จ้าอาวาส
ตกลงพร้อมใจทึงหมู่
มาถึงอยู่ได้สามวัน

ขอไปพัฒนาห้วยต้มพระบาท
บ่มีไผเป็นเค๊า(หัวหน้า)...เป็นกัน
ว่าจะมาอยู่ทวยกัน
ก็ลงมือกันบุกเบิก

๙๘. พ่องก็ตัดไม้ขนหิน
เมื่อได้ยามได้เลิก
พ่องก็ขนดินมาถอก(ถม)
ช่วยกันเสาะตองเสาะคา(หญ้าคา)

พ่องก็บอดินถมเติ้ก
ก่อแป็งที่พัก...ศาลา
พ่องก็จักตอกสานฝา
เอามามุงหื้อมันร่ม

๑๕๑

๙๙. ม่วนอกม่วนใจ(สุขใจ)ขนาด
ใครตึงงบ่ซ้ามบ่าจ่ม(บ่น)
ครูบาขาวปี๋ท่านเจ้า
ท้าพิธีถอนวิหาร

มาสร้างพระบาทห้วยต้ม
มาเป็นดีม่วน...ดีงัน
เข้ามาสร้างด้วยกัน
แล้ววางโครงการวิหารใหญ่

๑๐๐. ตอนนี้ครูบาชัยวงค์
ท่านตั้งสัจจะไว้
ลูกศิษย์ก็หลายก็มาก
เราจะอยู่สร้างเมินๆ

ได้มาด้ารงต้าแหน่งใหม่
ว่าจะสร้างหื้อได้...เจริญ
มีแผว(ถึง)เมืองตากเมืองเถิน
จนกว่ามรณาม้วยมาด

๑๐๑. พร้อมกับครูบาขาวปี๋
เป๋นอย่างธรรมทายาท
ต่านได้สอนสั่งเอาไว้
จากนั้นก็จวนศรัทธา

สืบป๋ารมีบ่อหื้อขาด
ศรีวิจัยเจ้า...ครูบา
เผียบเหมือนมือซ้ายมือขวา
ปากั๋นมาปั้นดิ้นกี่

๑๐๒. พอศอสองสี่แปดแปดนั้นนอ
บึดแป๋งอันนั้นอันนี้
หื้อมีพร่้าพร้อมซะป๊ะ
บ่อว่ากระเหรี่ยงยางไต

บ่าได้รั้งรอเอากั๋นเต็มตี้
หื้อสมบูรณ์...กู้ราย
เสนาสะนะถวาย
จ้วยกั๋นมาสร้างมาก่อ

๑๐๓. อู้ถึงผลงานตางหลาย
เขามานิมนต์หลวงป้อ
ตอนอายุเจ็ดสิบเจ็ด
เตียวขึ้นบันไดดอยตุง

ต่านได้ขยายติดต่อ
ไปพุทธาภิเษก...ดอยตุง
พรรษาต่านก่อตึงสูง
จนปอเป๋นอิดเป๋นอ่อน

๑๐๔. ได้ยินเสียงนกหลายตั๋ว
เสียงนกปอบ่อใคร่ถอบ
ครูบาเลยผะเลิดตี๋นหวิด
ไผบ่อตันจ้วยระวัง

ฮ้องก๋ายบนหัวหลายฮ๊อบ
เหมือนว่าระวัง,,,ระวัง
จ๋นปอปั๊กขวิดปั๊กขวาง
ต๊กลงไปนอนครางข้างฮ่อง

๑๕๒

๑๐๕. เผื่อมีคนล่นไปหาม
ศรัทธาเฒ่าแก่ปี้น้อง
หมอว่ากระดูกสะโพก
มันสุดจะทรมาน

เปิ้นว่าดูกขาก้ามหลุดหม้อง
เขาปาท่านเข้า,,,โฮงบาล
มันได้หลุดออกจากกั๋น
ท่านว่ามันเป๋นอุบัติเหตุ

๑๐๖. อันวิบากกรรมทั้งหลาย
เหมือนกันทุกคนทุกเพศ
อนิจจังวะตะสังขารา
มีเค๊า(ต้น)จะต้องมีปลาย

ใครบ่าอาจปฏิเสธ
ผลเหตุมันคู่...กันไป
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับหาย
มีตายจะต้องมีเกิด

๑๐๗. บ่าเหลือครูบาตนบุญ
จิตใจของท่านประเสริฐ
อะหยังจะเกิดก่อเกิด
เมื่อหายดีแล้วแข็งแร็ง

มาท้าบุญก็ยังมาผะเลิด(พลาด)
เป็นวิบากกรรม...ตามแซง
ช่างมันเถิดทึงบ่กินแหนง
ก็มาแสวงบุญต่อ

๑๐๘. อันหมู่กระเหรี่ยงลอซือ
บ่ว่ามูเซออีก่ ้อ
พากันหอบซ้าผ้าพก
แปดร้อยครอบครัวหมู่ยาง

เขาตทึงนับถือหลวงพ่อ
มาอยู่เป็นสี่...ห้าพัน
ยกมาทึงลูกทึงหลาน
อพยพกันมาอยู่

๑๐๙. ขอเพิ่งโพธิสมปาร
สมเด็จในหลวงทรงรู้
รวมหมดสองพันกว่าไร่
เพราะเขาเป็นข้าแผ่นดิน

แม้วแม้วยางยางหลายหมู่
ทรงได้ประทาน...ที่ดิ
เอาไว้หื้อเขาท้ากิน
หื้อเขาได้กินได้อยู่

๑๑๐. หื้อเขามาปลูกมาฝัง
น้้าท่วมที่กินที่อยู่
พ่องมีสวนยาสวนพริก
มาเพิ่งครูบาวงค์เจ้าตน

มาอุปถัมถ์ยังหลวงปู่
เป็นน้้าเขื่อนภูมิพล
ทึงบ่ได้ปิ๊ก(กลับ)คืนหน
อาศัยกินข้าวก้นบาตร

๑๕๓

๑๑๑. ถึงเขาเป็นแม้วเป็นยาง
ครูบาออกบิณฑบาต
ครูบาว่าอ๊ดเอาเน้อ
ไปเซาะขุดดินสิลาแลง

ก็เป็นพลังของชาติ
มาแจกคนก๊อก...คนแครง(คนนิดคนหน่อย)
หื้อสูมีความเข้มแข็ง
เอามาขายหื้อหลวงพ่อ

๑๑๒. จะะสร้างก้าแพงวิหาร
ได้พึ่งไบบุญหลวงพ่อ
ครานั้นหมู่ยางชื่นชม
ชื่อเสียงของท่านครูบา

ก็จ้างหมู่ยางเขาก่อ
ช่วยชุบเลี้ยงหมู่...เขามา
เขาก่อนิยมไหว้สา
ลือชาไปเหียผับคว่อย(ไปทั้วสารทิศ)

๑๑๓. พอศอสองห้าหนึ่งศูนย์
ได้สร้างศาลาหลังใหม่
แม่แก้วก็ซ้ามาป่วย
เอาไปโรงหยุกโรงยา(โรงพยาบาล)

เริ่มสร้างก๋องบุญครั้งใหญ่
ยังบ่ทันแล้ว...เทื่อนา
จ้าเป็นได้ช่วยรักษา
เป็นโรคชรามันหายยาก

๑๑๔. ได้สองปีผ่านมา
หมู่โยมหมู่ญาติมีมาก
เร่งสร้างห้องน้้าห้องส้วม
อุทิศส่วยบุญนี้นา

แม่มารดาก่อมาตายจาก
จ้วยกั๋นเร่งสราง...ศาลา
เพื่อท้าบุญแผ่เมตตา
หื้อแก่มารดาเจ้าแม่

๑๑๕. มานึกถึงอัตตะโน
เสี้ยงบุญพ่อบุญแม่
จะขอสร้างวาสร้างวัด
ขอพึ่งชาวบ้านชาวเมือง

เราก็เริ่มโซเฒ่าแก่
ของพ่งชาวบ้าน...ชาวเมือง
อยู่ในส้านักผ้าเหลือง
จนถึงรอดมรณาภาพ

๑๑๖. เจ็ดสิบห้าปีผ่านมา
เริ่มไดรับอาพาธ
คือโรคชราเฒ่าแก่
อันรูปะทานามัง

อยู่ในร่มกาศาพุทธศาสน์
เป็นโรคสังขาร...ระธรรม
เดีย๋ วก่อเจ็บแหล่เจ็บหลัง
มันรู้หลุปังบ่เหมือนเก่า

๑๕๔

๑๑๗. อายุย่าแป็ดสิบหก
ศรัทธาคนแก่คนเฒ่า
ชาวยางก็มาเป็นหมู่
ว่าครูบาเรานักแก

บึ๊ดก็เจ็บอกเจ็บเข่า
พากันนั่งเฝ้า...ดูแล
นั่งจ๋อแจ๋จอแจ
จะเอายาที่ไหนมาใส่

๑๑๘. ครูบาปวดแข้งปวดขา
เครือกว๋าวขาวสาวไห้
พ่องไปเสาะหาพญาปลวก
ฝนใส่พริกน้อยดีปลี

เขาไปเสาะหาตังยารากไม้
ก่อเสาะหายาก...เต็มที
พ่องเสาะหาหนวดพระฤาษี
อันนี้เป็นยาแก้ปวด

๑๑๙. อันหมู่บ่ไปเสาะยา
ยิ่งบีบมันก็ยิ่งปวด
เอาไปโรงยา(โรงพยาบาล)ฝรั่ง
เขาเอาดูกเสือดีหมี

เขาก็พากันไปปีบนวด
กั๊ดขึ้นเป็นฮ่า...เป็นที(ปวดมากๆ)
ก็ได้เป็นขวบเป็นปี
โรคนี้มันยาบ่ถูก

๑๒๐. ซ้้าอากาศมันเย็น
เป็นทึงหวัดทึงน้้ามูก
สังขารมันพั๊วะมันผุ(กร่อน)
บ่ได้ออกไปที่ไหน

ปวดเข้าในเอ็นในดูก
มีแต่จามจาม...ไอไอ
มันหลุตามอายุไข
ก็ยังเป็นไข้เป็นเหมื่อย

๑๒๑. แปดสิบเจ็ดปีขึ้นมา
บ่สบายมาเรื่อยๆ
เดวก็เป็นแก้นสะอื้น
มันเปนวัฏฏะวังวน

ครูบาท่านก็เริ่มเหนื่อย
ผื่นเป็นตังหลุ่ม...ตังบน
มันมาเกิดขึ้นกับตน
อย่างกับผีเข้า...ผีออก

๑๒๒.ชาวบ้านเขาเลยนิมนต์
บางครั้งหายใจบ่ใคร่ออก
เพราะว่าท่านเคยฉันท์หมาก
ขี้เสียดขี้ปู๋นพอกพูน

ขึ้นรถยนต์ไปโรงยา(โรงพยาบาล)สวนดอก
ร่างกายบ่ใคร่...สมบูรณ์
ขี้กากมันป้อเป็นหินปูน
ก็เป็นก้อนเป็นหลี่ยม

๑๕๕

๑๒๓. ตามหมอวิจัยออกมา
กระดูกกระด้าวก็เสื่อม
บ่ว่าหมอน้อยหมอใหญ่
อาการของท่านครูบา

ร่างกายครูบาท่านขาดแคลเซี่ยม
ตั้งแต่ผะเลิด(หกล้ม)...เมินมา
ช่วยกันใจใส่รักษา
ก็หนักขึ้นมาแต้วแต้ว(เรื่อยๆ)

๑๒๔. ศรัทธานั่งน้้าตาไหล
ใส่ออกซิเจนก็แล้ว
ท่านได้รวบรวมกก้าหนด
หายใจอ่อนลงอ่อนลง

ระบบหายใจก็แผ่ว
ใส่น้าเกลื่อก็...บ่ลง
จ้าหมดทึงบ่ลืมบ่หลง
แล้วท่านเลยปลงสังเวช

๑๒๕. ครูบาท่านเป็นตนบุญ
ขอท่านไปสู่นิเวศน์
ท่านได้จากว่าจากวัด
ขี้ตี๋นขี้มือและผลงาน

สิ้นสูญจากไฟกิเลศ
แห่งนิพพานแก้ว...พิมาน
สู่ปาระมัตสถาน
ไว้หื้อ(ให้)ลูกหลานก้มกราบ
....วางเพลง....

๑๕๖

พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์(หลวงปู่ครูบาจันทร์ กุสโล)
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประพันธ์บทซอโดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

กะวิคาถานะมาสะโย
บุพผามาลาดอกไม้
ดวงจิตน้อมสักการะ
ตนสาวะกะสังโฆ

ขอตั้งนะโมน้อมไหว้
ไหว้สุปะฏิปันโน
พระมหาเถระผู้อาวุโส
จันทร์กุสสโลหลวงปู่

๒.

รัตตัญญูสถิต
ต่างก็มีใจหลิ่งหลู้ (อ่อนน้อม)
เก้าสิบพรรษามาถึง
พากันตกแต่งดาทาน

ผะดาลูกศิษย์ทงั้ หมู่
พากันชื่นสู้เชยบาน
ร่้าเปิงอายุสังขาร
เตื่อมค้้าสมปานชมจชื่น

๓.

ฉลองกาลมายุชนม์
ตกแต่งประวัติจัดขึ้น
หลวงปู่พระพุทธพจน์
ฟังเนอศรัทธาตังหลาย

วัฒนมงคลครึกครื้น
ออกเป็นคร่าวจ๊อยซอยาย
เป็นมธุรสถวาย
ทั้งหญิงทั้งจายน้อยใหญ่

๔.

วันที่ยี่สิบหกเดือนพฤศจิกายน
ตามประวัติท่านเล่าไว้
ตั้งแต่เดิมออนก่อนนี้
วันเกิดหลวงปู่ตนบุญ

ได้มาบรรดลครบใคว่
ลูกหลานจ้าได้วันลูน(หลัง)
พอศอสองสี่หกศูนย์
เดือนยี่เหนือออกสิบสองค่้า

๕.

ซ้้ามาตรงกับวันจันทร์
มหาเสน่ห์เลิศล้้า
มะเส็งนั้นคือปีใส้
จะได้เป็นผู้น้าบ้าเพ็ญ

มีความอ่อนหวานพร้อมพร่้า
จิตใจเหมือนน้้าใสเย็น
ชาตาเกิดได้กฏเกณฑ์
พระสงฆ์องค์เณรทั้งหมู่

๑๕๗

๖.

ส่วนว่าภูมิล้าเนา
บ้านเกิดของท่านหลวงปู่
โยมพ่อชื่อจารินต๊ะ
อยู่อ้าเภอเมืองล้าพูน

ว่าจะขอเอามาอู้(พูด)
นั้นอยู่จังหวัดล้าพูน
ผู้หื้อชัยยะตระกูล
เป็นบ้านแม่สารป่าแดด

๗.

เป็นเขตต้าบลเวียงยอง
ถิ่นฐานแม่สารป่าแดด
แม่ชื่อแม่แสงแสงทอง
ช้วยกันท้ามาค้าขาย

บ้านชองก้าหนดกดแขวด
ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
เป็นผู้ครอบครองหัวใจ
ประกอบสัมมาอาชีพ

๘.

มีลูกด้วยกันหกคน
ดิ้นรนขวันขวายเลี้ยงชีพ
เป็นตุ๊กข์เพื่อท้องเพื่อปาก
หนตางซ้้าบ่เจริญ

ภาวะยากจนก็ซ้ามาบีบ
บ้านเมืองยังบ่เจริญ
แสนที่ล้าบากเหลือเกิน
เทวตีนขึ้นบกตกร่อง

๙.

ไปขายในกาดชุมชน
หลังจนพอเกาะพอก่อง
ผดแผวบ้านท่าก๋องิ้ว
ตอนนั้นอายุลูกจันทร์

ผดแผวต้าบลปากบ่อง
หาบขึ้นหาบล่องทั้งวัน
ไกลบ่ขี้ริ้วเหมือนกัน
ย่างเข้าประมาณแปดขวบ

๑๐. ชีวิตวิกฤตผวนผัน
อายุย่างแปดเก้าขวบ
ตอนนั้นพ่อจารินต๊ะ
เหตุการณ์บ่นึกบ่ฝัน

เหตุการณ์ร้อยอันบรรจวบ
จ้าได้ก็มีบางอัน
ซ้้ามาตายละจากกัน
โรคปัจจุบันทันด่วน

๑๑. ตอนนั้นครอบครัวท่านนา
ชีวิตของพ่อมาด่วน
มาจากลูกทั้งหกคน
เป็นดีเอ็นดูแม่แสง

เจอแต่ปัญหาปั่นป่วน
ตายจากลูกน้อยเมียแพง
ผจญจาตากล้าแข็ง
ทุกข์แล้วทุกข์แถมแท้น่อ

๑๕๘

๑๒. ครอบครัวก็เริ่มขาดแคลน
ชีวิตของลูกขาดพ่อ
จะต้องเอาหลังสู้ฟ้า
เหมือนถูกผีซ้าด้ามพลอย

เหมือนเรือท้องแบนที่บ่มีไม้ถ่อ(จ้้า)
ไผจะมาผ่อมากอย(ดูแล)
เอาหน้าสู้ดินอย่างหอย
เหมือนฝั่งดอยหยัวะโหยด(พังทะลาย)

๑๓. นับตั้งแต่นี้ต่อไป
มัจจุราชตนเหี้ยมโหด
เป็นดีเอ็นดูพ่อข้า
พ่อต๊ะมามรณัง

ทึงบ่มีใครช่วยโผด(ปราณี)
ชื่อมรณะธัมมัง
บ่รู้ภายหน้าภายหลัง
ตายเป็นโรคกาฬโรค

๑๔. ละจากลูกเมียทังหลัง
พ่อมาหลับตาลาโลก
เงินทองบ่มีไผริ
จะออกบ้านไปค้าขาย

ผจญทุกขังเศร้าโศก
บ่ชั่งจะท้าอย่างใด
ลูกน้อยก็ซ้ามีหลาย
ซ้้าบ่มีไผผ่อ(ดู)ลูก

๑๕. จะต้องดิ้นรนขวันขวาย
แม่ต้องพาเอาลูก ๆ
ไหว้หาวิญญาณพ่อต๊ะ
เลยปาลูก ๆ เข้าไป

เพื่อบ่หื้อไผดูถูก
ไปฝึกค้าขายต่อไป
จะไปละหมู่ข้าตังหลาย
อาศัยน้องชายเขาอยู่

๑๖. เมื่อจะออกบ้านไปไหน
บ่ว่าจะไปจะอยู่
ลูกก็ด้วยกันเป็นพุ๊ก(หมู่)
จ้าเป็นจ้างเรือลากทวน

อาศัยน้องชายเป็นคู่
ก็ล้าบากพอสมควร
ไปเป็นขะจุ๊กขะจ๋วน(พะลุงพะลัง)
ข้ามน้้าแม่กวงรับส่ง

๑๗. หนทางซ้้าบ่มีเทว
เดียวก่อขึ้นบกตกโหม้ง(หลุม)
ฝนก่อตกฮาซึก ๆ(ตากฝน)
โอ้ยหนอชีวิตของกู

เป็นเปอะดินเหนียวลัดโต้ง(ทุ่ง)
กึ๊ดแล้วเป็นดีเอ็นดู
เทวทางผะเลิดผะถู(หกล้ม)
เป็นดีเอ็นดูตัวเก่า

๑๕๙

๑๘. ทุกข์บ่ขี้ริ้วขี้ติ๋ว
ว่าอดเอาเนอลูกเต้า
ลูกบ่เคยรบเคยอ้อน
ลูกแม่เป็นคนรู้ค้า

หิวก็หิวซ้้าบ่ได้กินข้าว
ค้าเดียวค่อยกินล้า ๆ
แม่สอนอันใดก็จ้า
ช่วยเยียะช่วยท้าบ่ได้ขาด

๑๙. ความพยายามแม่แสง
มาเป็นแม่ค้านั่งกาด(ตลาด)
อันใดเราก่ดีซื้อ
เมื่อขาดผู้น้าสักคน

มีทั้งเข้มแข็งและความฉลาด
บ่ใคร่มีผู้มีคน
กินทัง้ สามมื้อสามหน
มืดมนไปเสียทุกอย่าง

๒๐. ก่อเลยพักกิจการ
ท้ามาค้าขายทุกอย่าง
บ่ว่าของสดของแห้ง
ทึงบ่ว่าใกล้ว่าไกล

กลับเข้าแม่สารแถมครั้ง
บ่เคยนิ่งอยู่ดูดาย
ใส่เปี้ยดกะแหล้งแอ่วขาย(ใส่ตระกร้าไปขาย)
เพื่อได้ก้าไรเก็บส่วย

๒๑. ถึงแผวดอยติแม่ทา
วันนึ่งลูกหล้าไปช่วย
ชาวบ้านเพิน่ เอาข้าวเปลือก
สองคนแม่ลูกได้มา

บ่มีเวลาเจ็บป่วย
ไปกับแม่เจ้ามารดา
มาแลกเอาเนื้อเอาปลา
ก็พอล้นบุงล้นหาบ

๒๒. เทวทางก็ทึงชาดไกล
ช่วยแม่ยกบุงขึ้นหาบ
เป็นลูกพ่อจารินต๊ะ
แม่ซ้าชื่อว่าแม่แสง

เหงื่อจนพอไหลพออาบ
เอาจนสุดบ่าพาแรง
มีแต่มานะเข้มแข็ง
แม่นั้นคือแสงสว่าง

๒๓. อายุแปดปีเก้าปี
ความทุกข์นานาต่าง ๆ
ท้ามาค้าขายเลี้ยงท้อง
แต่เรายังมีปัญหา

มีความขันตีทุกอย่าง
ถือเป็นเรื่องธรรมดา
ชาวบ้านพี่น้องเมตตา
บ่ได้เข้าโรงเรียนกับเพิ่น

๑๖๐

๒๔. ครอบครัวมีความจ้าเป็น
บ่ได้เรียนหนังสือกับเพิ่น
เพราะว่ามันหมดโอกาส
ร้องเพลงอยู่บนหลังควาย

บ่ได้เข้าตามเกณฑ์แต่เนิ่น
กึ๊ดแล้วเป็นดีเสียดาย
จ้าเป็นจะต้องท้าใจ
จ๊อยอุ่มซอใยลายค่าว

๒๕. ท่านเป็นละอ่อนเลี้ยงควาย
บางวันก็กับถั่วเน่า
ส่วนว่าไอ่แก้วไอ่ติ๊บ
สู่กนั กินทั้งมึงทั้งกู

แจ้งมาก็สะพายเอาถุงห่อข้าว
บางวันก็กับปลาทู
ห่อกับน้้าพริกน้้าปู
ม่วน(สนุก)ตามประสาละอ่อน

๒๖. ความสุขของละอ่อนเลี้ยงควาย
ให้พอหายอิดหายอ่อน
อยู่ไปตามทุ่งตามนา
สมัยนั้นยังบ่มี

เอาเกาะทรายเป็นทีพ่ ักผ่อน
ตะวันก็ค่้าพอดี
ได้เป็นเวลาหลายปี
แสงสีวิทยาศาสตร์

๒๗. ท่ามกลางความบริสุทธิ์
อาศัยพี่น้องหมู่ญาติ
ประมาณสิบสี่สิบห้า
ไปบวชอยู่วัดแม่สาร

ผ่องผุดด้วยธรรมชาติ
อายุย่างเข้ามาพลัน
พี่อ้ายข้าชื่ว่านายปัน
ชาวบ้านเรียกกันว่าเณรพี่

๒๘. เมื่ออ้ายไปบวชอยู่วัด
เลยขอไปอยู่กับพระพี่
ไปฝึกสวดมนต์ท้าวัตร
ฝึกท่องแม่ปกั๊ กะตืน(ต้ารา)

มีความเคร่งครัดถ้วนถี่
เฉพาะเวลากลางคืน
ด้วยใจรักทึงบ่ได้ขัดฝืน
บ่หื้อมันลืมบทสวด

๒๙. เพราะเราบ่ได้เข้าโรงเรียน
ทั้ตวั เมืองและบทสวด
กะขะและก๊ะฅะงะ
อาศัยว่าท่านหัวโวย(ไว)

ต้องพากเพียรอุ่นใจได้บวช
พระสูตรเจ็ดท้านองด้วย
เขียนได้สละสลวย
เรียนได้หลายบทหลายบาท

๑๖๑

๓๐. จ้าเป็นได้แบ่งเวลา
ช่วยกันท้าความสะอาด
ส่วนว่าขะโยม(เด็กวัด)หมู่
กินข้าวงายต่างคนต่างยัน

ลุกเช้ามาเผ้วผัดปัดกวาด
หน้าที่พอใครพอมัน
ที่เขามาอยู่ด้วยกัน
เขาไปเข้าโรงเรียนเขียนอ่าน

๓๑. เหลือแต่เด็กชายจันทร์
ออกไปเก็บข้าวชาวบ้าน
พระหลวงเพิ่นได้มอบรับ
จัดการเรื่องพระเรื่องเพล

จะต้องท้างานทุกด้าน
หื้อ(ให้)ภิกษุสามเณร
บ่อรับบก็ต้องจ้าเป็น
กลับไปท้างานบ้านต่อ

๓๒. เมื่อมานอนวัดเมื่อใด
มาเอ็นดูทั้งแม่แถมน่อ
พี่ ๆ ก่อไปบวชเป็นพระ
ถ้าว่าพี่เราบ่ตาย

ใจก็มาอาลัยหาพ่อ
ใจเหมือนแม่ต่อโดนไฟ
หนีจากภาระทั้งหลาย
คงจะสบายบ่ล้าบาก

๓๓. ก่อนที่จะมาอยู่วัดเจดีย์หลวง
คนที่ได้ปามาฝาก
ก้าลังนั่งตัดไม้อยู่
จะหื้อไปอยู่กับท่านมหา

วาสนาพาดวงหื้อพ้นยาก
เป็นอ้ายเค้าชื่อนายตา
อ้ายตาไปอพูดไปจา
ที่วัดเจดีย์หลวงเจียงใหม่

๓๔. อ้ายเค้าเหมือนพ่อคนที่สอง
เพิ่นมาอยู่กับน้าที่เชียงใหม่
ว่าอดทนเอาเน่อหล้า
ถ้าบ่มีพี่คนที่ชื่อตา

เป็นผู้ปกครองใจใส่
เลยแนะน้าหื้อเฮามา
วันหน้าจะได้ศึกษา
เราคงได้ไถนาจนเขางอก

๓๕. จะมาอยู่กับพระมหาเหลือ
พระมหาเหลือเพิ่นบอก
บอกหื้อไปถามดูก่อน
เลยขออยู่ด้วยกันอีกคน

บ่รู้ตกเหนือใต้ออก
ลูกศิษย์เพิ่นมีหลายคน
มีท่านพระมหาอ่อนแถมตน
บ่หื้อได้เววนขึ้นล่อง

๑๖๒

๓๖. พระมหาอ่อนเป็นผู้อบรม
ต่างคนต่างมีลูกน้อง
บางคนเขาก็ขี้คร้าน
ละหื้อเราล้างทั้งวัน

พระน้อยเด็กวัดก่อมีนักพ่อง
ลูกศิษย์ของไผของมัน
กินแล้วบ่ล้างถ้วยจาน
เลยท้าตีกันหละกุยหมู่

๓๗. ต่างคนก็เป็นเด็กวัด
ว่านายบ่มีเจ้าหมู่
หัวเดียวเหมือนกระเทียมลีบ
บ้านนายซ้้าอยู่ล้าพูน

คนชื่อพัฒน์นั้นซ้้ามาขู่
ว่านายมาอยู่ทีลูน
บ่มีเจ้าหมู่คอยหนุน
บ่ต้องมาท้าเป็นใหญ่

๓๘. เกิดความโมโหโก๋ธา
พระอาจารย์มาหันใส่
ท่านล่นไปเอาไม้แส้
ถ้าห้ามแล้วสูบ่ฟัง

เกิดเป็นคิงฮาบ้าไอ้
ก็เลยเอ็ก(ดุ)ห้ามเสียงดัง
เหมือนจะเยียะแท้ขึงขัง
ระวังเน่อหลังจะโดนฟาด

๓๙. จะไปหื้อได้รู้หัน(เห็น)
เป็นเด็กวัดกินข้าวก้นบาตร
ต้องช่วยกันกินกันล้าง
นิสัยคนดีนั้นคือ

เรื่องทะเลาะกันเด็ดขาด
จะต้องหมั่นเท้าหมั่นมือ(ขยัน)
แล้วตั้งหน้าอ่านหนังสือ
คอยส้านึกบุญคุณค่า

๔๐. พระอาจารย์อ่อนผู้น้า
ชื่อเสียงโด่งดังทั่วหน้า
บ่ว่าเทศน์เดี่ยวเทศน์คู่
เรื่องเทศน์ท่านมีหลักการ

เป็นพระเปรียญธรรมประโยคห้า
เพราะเป็นนักเทศน์ปฏิภาณ
สาระความรู้ฉะฉาน
และความเชี่ยวชาญเป็นเอก

๔๑. พระมหาพรหมวัดเกตุการาม
แถมต๋นนึ่งฝีปากเอก
เคยเทศน์โต้พระมหาอ่อน
แม่น้าจนพอหยุดไหล

เลื่องชื่อลือนามดังมนต์เสก
วัดพระธาตุหริภุญชัย
คือพระมหาสุดใจ
เหมือนภูเขาไฟระเบิด

๑๖๓

๔๒. มีทั้งโศกเศร้าโศกา
น้้าเสียงส้าเนียงเลอเลิศ
ท่านเป็นคนด้าร่างน้อย
ท้ามาเทวท้าก้นไหว

สนุกเฮฮาไห้เกิด
ท้านองดั่งพร้าวไกวใบ
หลังโก่งสะน่อย(เล็กน้อย)บ่เหมือนไผ
ชอบคลุมผ้าสีไพรยอดตองอ่อน

๔๓. เราเป็นลูกศิษย์อาจารย์
ตอนนั้นท่านพระมหาอ่อน
เปรียญหกและภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษซ้้าบ่มูล

เลยได้สืบสานสืบส้อน
ท่านจะไปสอบชิงทุน
หวังจะสอบติดเนื่องหนุน
เลยไปขาบล้าพูนเสียหว่าง(ชั่วคราว)

๔๔. ความรู้ขาดขาดหวิดหวิด
ออกเดินธุดงค์เสียหว่าง
ได้เปรียญหกแล้วนา
ไปเริ่มตั้งต้นยะถา

บ่ได้เรียนอังกฤษฝรั่ง
แล้วก็หวนกลับคืนมา
ท่านก็เลยลาสิกขา
ไปอยู่กรุงเทพบางกอก

๔๕. ท้องฟ้าเคยสว่างสดใส
เคยฟังเสียงเทศน์เสียงบอก
เลยเข้าไปไหว้ไปกราบ
พระครูสังฆรักษ์หรือว่าพระครูแหวว

ตั้งแต่นี้ไปมีแต่เมฆหมอก
เหลือแต่เสียงหมาเสียงแมว
ฝากเป็นลูกศิษย์ปลายแถว
เป็นผู้แนะแนวสอนต่อ

๔๖ พระครูมหาเจติยาภิบาล
ได้เลื่อนสมณศักดิ์ต่อ
ท่านเป็นผู้หื้อโอวาท
ที่โรงเรียนพุทธิโสภณ

นามพระราชทานของหลวงพ่อ
เป็นพระพุทธิโสภณ
ความรู้บ่ขาดติดตน
เข้าเรียนจชั้นประถมปอหนึ่ง

๔๗. วิถีชีวิตขะโยม(เด็กวัด)
หวังเอาความรู้นั้นเป็นที่พึ่ง
เริ่มต้นขยันบรรลุ
พระราชชายาดารารัศมี

เข้ารับการอบรมทึงบ่ร้ายบ่หลึ่ง(ฉลาด)
เริ่มต้นอะอาอิอี
จนอายุย่างสิบห้าปี
น้าองค์กฐินมาทอด

๔๘. โดยความเมตตาของท่านเจ้าคุณ
ถึงเวลาจะได้สืบทอด
กรรมวาจาสิกขาบท
เริ่มบวชเป็นสามเณร

และเป็นนาบุญมารอด
ได้บวชเป็นสามเณร
ถูกต้องก้าหนดกฏเกณฑ์
ท้าวัตรเช้าเย็นบ่เคยขาด
๑๖๔

๔๙. จากนั้นก็เริ่มเรียนหนัก
เอาหนังสือนวโกวาท
ได้รับความรู้กระจ่าง
ท่านได้จบนักธรรมตรี

ตั้งหลักนั่งขัดสมาส
อ่านเป็นเล่มแรกหัวที
มีความสว่างใสศรี
อายุซาว(ยี่สิบ)ปีมาใคว่

๕๐. ได้เข้าพิธีอุปสมบท
เข้าสู่ฐานะ พระภิกษุใหม่
วันที่หกเดือนกรกฎา
วัดเจดีย์หลวงข่วงบุญ

ตามก้าหนดเวลาฤกษ์ได้
ในพัทธสีมานาบุญ
พอศอสองสี่แปดศูนย์
ค้้าจุนมาแต่เดิมเก่า

๕๑. มีท่านพระครูมหา
เป็นพระอุปัชฌาย์ตนเก๊า(แรก)
ท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก
พระครูพุทธิโสภณบุญปัน

เจติยาภิบาลท่านเจ้า
ได้เคยสอนมาเมินนาน
องค์กรรมวาจาจารย์
เปนอนุสาวนาคู่สวด

๕๒. พี่น้องศรัทธาญาติโยม
ร่วมโมตะนางานบวช
บุญแห่งกาสาวพัตร์
นามว่า “จันทร์กุสโล”

ยกมือประนม พากันอ้างอวด
ฟังพระท่านสวดนะโม
แม่นตั๊ด(ถึง)มากนักอักโข
นี้เป็นฉายา ภิกขุใหม่

๕๓. อุปสมบทแล้วนา
สอบนักธรรมโทได้ใหม่
ได้เป็นผู้แปลสาระ
บาลีไวยากรณ์นั้นนา

ก็ถึงเวลาที่จะได้
ภาระใหญ่ ๆ ก็ตามมา
ธรรมปทัฏฐกาถา
มันมีหลายบทหลายหมวด

๕๔. เริ่มต้นผลงานกวี
งานวรรณกรรมหลายหมวด
เลยสอบประโยคบ่ผ่าน
สมองก่อหนักเต็มที

ทั้งภาษาบาลีและบทสวด
ภาระหลายหลากมากมี
ข้ามด่านบ่ได้ ๒ ปี
หน้าที่มันมีอยู่กองโกฏิ

๕๕. เมื่อมันบ่ได้ดั่งใจ
อยู่ไปก็บม่ ีประโยชน์
จิตใจเกิดความท้อแท้
วอนหมู่เพื่อนเดียวเสี่ยวจา

อยู่ที่ไหนก่อเป็นดีใคร่โกรธ
กลัวว่าจะเสียเวลา
คิดจะขอลาสิกขา
มาช่วยปรึกษาหาเหตุ
๑๖๕

๕๖. ว่าท่านมีเรื่องหยังชา
จะไปรีบปฏิเสธ
ท่านสิกเราก่อจะสิก
จ้าเป็นทนอยู่ต่อไป

ที่จะมาลาละเพศ
เราค่อยอยู่ไปฟังไป
เกิดอิกขะหลิกในใจ
อยู่เพื่อน้้าใจเจ้าหมู่

๕๗. ต้องพยายามต่อไป
จากนั้นก็ตามเจ้าหมู่
เพื่อจะได้ไปเฮียนต่อ
หลวงพ่อเจ้าคุณพุทธิโศภณ

บ่ยอมหื้อไปลบหลู่
มุ่งสู่กรุงเทพมณฑล
เฮาจะลองผ่อแถมหน
เซ็นใบขออนุญาต

๕๘. ไปฝากที่เรียนที่พัก
หื้อเป็นลูกศิษย์ก้นบาตร
จันทะทูปะโมเถระ
พระภิกษุหนุ่มตังสาม

ที่ส้านักวัดบรมนิวาส
ท่านพระมหาทองด้า
เป็นพระผู้อุปถัมภ์
ได้ลงไปเรียนกรุงเทพ

๕๙. อยู่กับพระมหาทองด้า
วัดบรมนิวาสกรุงเทพ
ท่านเป็นพระเจ้าระเบียบ
บ่ว่าเรื่องกินเรื่องงาน

จักขอเล่าความสังเขป
ฝากตัวกับท่านสมภาร
ละเอียดถี่ถ้วนเอาการ
ท่านคอยติดตามช่วยผ่อ(ดู)

๖๐. สองปันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
พระภิกษุจันทร์ในตอนนั้นน่อ
ฝึกตังการกินการใช้
จนได้วิชาแตกฉาน

อันเป็นเรื่องเกร็ดประวัติหลวงพ่อ
จิตใจจดจ่อการงาน
มาไว้เป็นวิชาการ
จบเปรียญสามประโยค

๖๑. ท่านได้ทั้งเรียนทั้งแปล
นับเปนบุญดีมีโชค
สอบได้เปรียญธรรมสี่
แล้วท่านก็ได้กลับล้า

บ่หื้อผิดแผโศลก
จบสี่ประโยคเปรียญธรรม
ในปีสองสี่แปดสาม
กลับมาเจดีย์หลวงเจียงใหม่

๖๒. ตอนนี้ท่านได้กลับมา
ด้วยอุตสาหะที่ท่านท้าได้
ท่านมีจิตใจสะอาด
จบทั้งธรรมตรีธรรมโท

พร้อมทั้งฉายานามใหม่
ว่าพระมหาจันทร์กุสสโล
ไปด้วยสวากขาโต
ถึงพระธรรมโมชั้นเอก
๑๖๖

๖๓. เขาลือว่าพระมหาจันทร์
ท่านเทศน์น่าฟังเหมือนดังมนต์เสก
มีพร้อมเนื้อหาสาระ
มหานิยมมนต์ขลัง

มีพรสวรรค์อนันต์เอนก
เป็นที่ถูกใจคนฟัง
เสน่ห์วาทะบ่จืดจาง
ไปทุกบทความโศลก

๖๔. ท่านใช้ความพยายาม
ความรู้ทางธรรมทางโลก
ตั้งใจต่อเปรียญหก
บ่อใช้สมองบ่ดี

ต่อเปรียญธรรมจนจบห้าประโยค
บ่ใช่บ่ร้ายบ่ดี
ก้าหนดเอาไว้หลายปี
แต่ภาระนั้นมีหลายอย่าง

๖๕. การงานมีอยู่เต็มอก
เพราะมีปญ
ั หาหลายอย่าง
อยู่ในช่วงวิปโยค
บ้านเมืองทารณหม่นหมอง

เปรียญหกก็เลยตกค้าง
ทางวัดทางบ้านทางชอง
สงครามโลกครั้งที่สอง
ติดต่อสื่อสารก่ปุดขาด

๖๖. ผลแห่งคุณงามความดี
ท่านจึงได้รับประกาศ
เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร
พอศอสองสี่แปดสาม

ปรากฏเริ่มมีในพระพุทธศาสน์
พระราชทินนาม
ได้รับเลือกคัดติดตาม
ที่ห้าธันวามหาราช

๖๗. ถึงพอศอสองสี่เก้าหก
ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ
ในราชทินนาม
คุณงามความดีมีผล

ก้าสั่งตกเพิ่นได้ประกาศ
เป็นวันมหามงคล
พระครูวินัยโกศล
ดั่งเงาติดตนเทวไต่

๖๘ . สองสี่เก้าแปดเติงมา
ผลงานที่ท่านสร้างไว้
ได้เป็นพระราชาคณะ
ประดับสังฆมณฑล

ที่ห้าธันวามาไคว่
ผลบุญจึงได้บันดล
นามพระวินัยโกศล
ใครก่จื้นจมเป็นแบบอย่าง

๖๙. เพราะว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์
ได้มาด้วยความสว่าง
สองห้านึ่งสองครั้งนั้น
เป็นพระราชวินยาภรณ์

สมณศักดิ์ต่าง ๆ
ศาสนะพระบวร
ก็ได้เลื่อนจชั้นแถมตอน
พระราชาคณะชั้นราช
๑๖๗

๗๐. เถิงวันที่ห้าธันวา
สองห้าสองหกประกาศ
เมธีธรรมโฆษิต
รุ่งเรืองปัญญากวี

แถมครั้งเติงมาพุทธศักราช
เลื่อนเป็นพระเทพกวี
บัณฑิตคามวาสี
ยิ่งกว่าวารีล้นบ่า

๗๑. ต่อมาสิบสองสิงหา
เป็นนาบุญอย่างล้นฟ้า
นามว่าพระธรรมดิลก
พระราชาคณะชั้นธรรม

สองปันห้าร้อยสามสิบห้า
พระราชทานแถมก้า
บุญญาผากฎอุปถัมภ์
ราชทินนามพิเศษ

๗๒. ปริยัติปฏิบัติครองตน
ผลดีดีเพราะสร้างเหตุ
สองห้าสี่สี่สุดท้าย
พระพุทธพจนวราภรณ์

ย่อมได้รับผลคือปฏิเวธ
บ่อต้องนอนรอขอพร
ท่านก่อได้รับแถมต๋อน
เจ้าคณะรองล้้าเลิศ

๗๓. เป็นชั้นหิรัณยบัฎ
เป๋นนาบุญอันประเสริฐ
เป๋นมงคลนามสถิต
หื้อเกียรติคุณบุญญา

โสมนัสศรัทธาบังเกิด
ล้้าเลิศแก่หมู่ศรัทธา
แก่หมู่ลูกศิษย์ลูกหา
ลือชาไปทัว่ ประเทศ

๗๔. ไหว้สาพระเดชพระคุณ
มีวิสัยทัศน์พิเศษ
ปฏิสังขรณ์ก่อสร้าง
ผลงานที่ได้ท้ามา

ท่านคือนาบุญญเขต
สืบสานและพัฒนา
ทั้งบ้านและศาสนา
หลากหลายมากมายต้าแหน่ง

๗๕. องค์ภูมิพลมหาราชา
สมณศักดิ์ต้าแหน่ง
เป๋นที่ประจักษ์ญาติโยม
รายก๋ารธรรมะบรรยาย

พระราชทานมาตั้งแต่ง
มีตังปายนอกปายใน
และสื่อมวลชนตังหลาย
ออกอากาศไปทุกช่อง

๗๖. เนื้อหาสาระส้านวน
ใครก็นิยมยกย่อง
ออกทั้งช่องห้าช่องเจ็ด
ท่านผู้สนใจติดตาม

เป็นที่ชักชวนน้าวหน่อง
พร่้าพร้อมด้วยอรรถด้วยธรรม
ช่องสิบเอ็ดกับตังช่องสาม
ทัง้ วิทยุสื่อสารท้องถิ่น
๑๖๘

๗๗. หอมเหยหอมรสพระธรรม
หอมคละคลุ้งฟุ้งไปทั่วถิ่น
ชื่อเสียงของท่านดังโด่ง
ไปแผวสิบสองปันนา

ยิ่งกว่าบุพผางามซ่อนกลิ่น
ผดแผวเมืองนอกเมืองนา
ผดแผวตะโก้งหงสา
ผดศรีลังกาญี่ปุ่น

๗๘ . ลูกศิษย์ของท่านก่อหลาย
ไปแผวอินเดียญี่ปุ่น
พระเดชพระคุณหลวงปู่
ไปแผวประเทศอินโด

ทั้งเทศทั้งไทยจบไปหลายรุ่น
ปีนังและสิงคโปร์
เป็นพระผู้อาวุโส
นีเซียอินเดียฝรั่ง

๗๙. ไปแผวเมืองจีนเมืองลาว
บางที่ก่อไปหลายครั้ง
ท่านไปทั่วทุกด่านด้าว
แผวประเทศมาเลเซีย

หลวงปู่เราเป็นพระตัวอย่าง
แผวประเทศมาเลเซีย
ผดไปแผวอ่าวตังเกี๋ย
ท่านมีไอเดียพิเศษ

๘๐. พระพุทธศาสนา
บ่อจ้ากัดวัยและเพศ
ใจของท่านนั้นมีแต่
ไปแผวยุโรปอเมริกา

บ่อมีอาณาขอบเขต
ธรรมะพระศาสดา
มุ่งแผ่พระศาสนา
จนบ่มีเวลาพักเหนื่อย

๘๑. นับตั้งแต่บวชได้เจ็ดสิบกว่าปี
ท่านยังบ่ยอมพักเหนื่อย
บ่ว่าร่างกายความคิด
และขออุทิศบุญญา

สร้างแต่ความดีท้ามาเรื่อย ๆ
แม้ว่าสังขารชรา
อุทิศเพื่อศาสนา
หื้อแก่มารดาเจ้าแม่

๘๒. ผู้เป๋นบุพการี
ขอหื้อวิญญาณของแม่
ขอหื้อบุญญาพละ
ขอกลายเป็นสัปฑล

ขออุทิศความดีเผื่อแผ่
ขึ้นสู่สวรรค์เมืองบน
ลูกได้บวชเป็นพระครองต๋น
มุงบนแม่ข้าพระเจ้าเกิด

๘๓. แม่แสงสกุลแสงทอง
ได้หื้อสายเลือดก้าเนิด
นับตั้งแต่ผัวตายละ
ใจแม่นี้คอยประวิง

สุดแสนเรืองรองประเสริฐ
ตังหกลูกเต้าจายญิง
เข้าหาธรรมะความจริง
ลูกหล้าเหลือกว่าคนอื่น
๑๖๙

๘๔. นึกย้อนอดีตผ่านผัน
ผ่านความทุกข์ระทมขมขื่น
ชีวิตแม่จากไปแล้ว
แม่เกยจ้าศีลภาวนา

เหมือนหลับฝันหันลืมตื่น
และความสุขชื่นนานา
หนีจากลูกแก้วบุตตา
นอนวัดนอนวาบ่ขาด

๘๕. ถึงแม้สังขารอินทรีย์
แต่ภาพความดีแม่ได้แต้มวาด
ยามใดลูกคิดถึงแม่
เก้าสิบปีที่ผ่านมา

แม่จะดับดิ้นสิ้นชาติ
ละไว้หื้อลูกบูชา
ลูกนี้มีแต่น้าตา
เรื่องราวนานาต่าง ๆ

๘๖. ของหลวงปู่พระพุทธพจน์
ดุจดั่งคบไฟกระจ่าง
ขอหื้อลูกหาลูกศิษย์
ศาสนาและวัฒนธรรม

ท่านยังงามงดทุกอย่าง
สว่างด้วยแสงแห่งธรรม
สืบภารกิจติดตาม
จะเป็นทางน้าทางออก

๘๗. ความดีที่ได้สร้างสม
หื้อได้ไปเกิดไปงอก
เหล่าคณะอุบาสก
ยึดถือพระศาสนา

ขอหื้อเป็นผลเป็นดอก
กับหมู่พี่น้องศรัทธา
และเหล่าอุบาสิก๋า
น้อมน้าเอามาเป็นทีเ่ ปิ้ง(พึ่ง)

๘๘. พุทธกาลเรานี้เหย
เราควรจะหาที่เปิ้ง
พุทธธรรมะสังฆะ
เป็นรัตนะมงคล

ล่วงเลยข้อนไปเป็นเกิ่ง(ครึ่ง)
ไว้เมื่อเราอยู่ยังคน
เป็นสรณะแห่งตน
แก่ปุถุชนทั่วโลก

๘๙. มาช่วยกันสั่งสมบุญ
หื้อได้พ้นทุกข์พ้นโศก
บ่อว่าขึ้นรถลงเรือ
เดินทางไปหนแห่งใด

หื้อได้เป็นทุน สู่แดนวิโมกข์
จะได้อยู่รอดปลอดภัย
จะมาจะเมือที่ไหน
ไปด้วยสวัสดิภาพ

๙๐. สิบนิ้วของแม่บัวซอน
ท่านได้รับฟังรับทราบ
ประวัติของท่านหลวงปู่
ขอเจิญท่านผู้สนใจ

จะขอไหว้วอนน้อมกราบ
อันความเป็นมาเป็นไป
ก่อยังค้างอยู่แถมหลาย
ติดตามต่อไปแถมน่อ
๑๗๐

๙๑. หน้าที่หรือว่าผลงาน
ความดีท่านได้สร้างก่อ
บ่ว่าเมืองนอกเมืองนา
เมืองไทยนี้มีกี่ตน

สัพพะสัพพันเชิญท่านฟังผ่อ
แก่ทุกเผ่าผู้ผองชน
ไปมาทุกแห่งทุกหน
ที่จะท้าได้อย่างท่าน

๙๒. ขอภิกษุและสามเณร
อย่าไปหันแต่สินจ้าง
หลวงปู่พระพุทธพจน์
มุ่งแต่หน้าที่การงาน

จงบ้าเพ็ญไว้เป็นตัวอย่าง
ลาภะปัจจั๋ยไทยยะทาน
ท่านได้ปรากฎหื้อหัน(ให้เห็น)
บ่อว่าเมืองไทยเมืองนอก

๙๓. เคยหัน(ให้)ก็มีบางตน
แต่งเอาผ้าเหลืองมาป้อก(ห่ม)
พ่องก็ตัวพระใจพาล
เรื่องราวที่ได้ว่ามา

หัวจนพอโพลนพอหงอก
ถ้ากินก้าข้าวศรัทธา
เป็นมารแก่ศาสนา
หนังสือพิมพ์ลงเป็นข่าว

๙๔. อย่าท้าให้เสียสถาบัน
ขอฝากศรัทธาหนุ่มเฒ่า
พระพุทธพระธรรมล้้าเลิศ
จะได้เป็นเสบียงบุญ

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า
หื้อได้ไต่เต้าตางบุญ
เทิดไว้บ่หื้อเสื่อมสูญ
ต้นทุนสู่ปรโลก
วางเพลง..............

๑๗๑

ซอมหาเถรประวัติพระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี
วัดพระพุทธบาทผาหนาม อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ประพันธ์บทซอโดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองพร้าว)
ภาคที่ ๑ ทานองเพลงอื่อ
๑. อัฐิอิมัสมิง
มีเกิดแล้วต้องมีแก่
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
เป็นวัฎจักรวงหมุน

เป็นของบ่จริงบ่อแน่
ก่อแล้วแต่กรรม.......แต่บุญ
มีดับมีเกิดมีสูญ
รวมศูนย์แห่งชาติ

๒.

ตัวเราบ่ไช่ตัวเรา
สิบนิ้วขออภิวาท
วิญญาและปาระมัย
ตามในประวัติท่านมี

อย่าหลงมัวเมาประมาท
อ้านาจบุญบา....ระมี
พระอภิชัยขาวปี๋
ยินดีที่ได้มาเล่า

๓.

เริ่มแรกก็มีครอบครัว
ตามในประวัติเพิ่นเล่า
ส่วนเมียจชื่อว่าจั๋นตา
ช่วยกันสร้างหอสร้างรัง

ผู้เป็นผัวนั้นชื่อนายเม่า
พ่องว่าเป็นลวัะ....เป็นยาง
ได้สร้างบุญมาปางหลัง
อยู่ไปตามทางตามฮีต

๔.

เวลาผ่านมาล่วงเลย
เสียงสัตว์นานากู่ก้องฮ้องหวีด
ยังเป๋นป่าดงพงไพร
ยินเสียงจิ้งหรีดแมงจอน

บ้านแม่เทยจะเล่าถึงอดีต
ตังเสียงจิ้งหรีด.....แมงจอน
มีแผวเสือลายก่ายก๋อน
กล่อมยามหลับนอนคืนฮุ่ง

๕.

มีเก้าครอบครัวด้วยกัน
ท้ามาหากินหานุ่ง
บ่อว่าแม่ตาพ่อเม่า
ขายก่อบ่มีราคา

มีความสุขสันต์หมั้นมุ่ง
อยู่กันแบบธรรม....มะดา
ปลูกแผวบ่าเต้าแตงกวา
ตะก่อนนั้นนาอะหยังก่อถูก

๑๗๒

๖.

อันเป็นผักไม้ใซ้เครือ
แม่จั๋นตาตั้งท้องมีลูก
เป็นเดือนเจ็ดเหนือปีเป้า(ฉลู)
ซ้้าเป็นวันจันทร์พอดี

บ่าแคว้งบะเขือ ก่อต่างคนต่างปลูก
ครบเก้าเดือนหน่อ........ปอดี
ย่างเข้าเป็นวันปากปี
สุริยะนนถี ใกล้ค่้า

๗.

ซ้้าตรงกับเดือนเจ็ดเพ็ญ
แม่ก่อไห้หวลครวญคร่้า
ขะไจ(รีบ)ออกมาจากท้อง
ลูกน้อยได้ออกจากครรภ์

ลมเบ่งก่อตะเบ็งกระน่้า
ร่้าหาแต่ลูก.....ในครรภ์
พ่อแม่พี่น้องใคร่หัน(เห็น)
ยามแสงตะวันริบหรี่

๘.

เดือนเจ็ดเป๋นวันที่สิบเจ็ด
เจ็ดบวกเจ็ดนั้นได้สิบสี่
เป็นฤกษ์แห่งมังก๊ะละ
ถ้าเจ้าได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์ชี

มันก่อตึงเหน็ด(เก่ง)เต็มที่
เต้ากุณพระสงฆ์......พอดี
เป็นยามจัยยะดิถี
จะได้เป็นคนดีมีจชื่อ

๙.

พ่อเม่ากับแม่จั๋นตา
ตึงบ่อเคยด้านเคยดื้อ
ต๋ามในประวัติเพิ่นเล่า
อยู่กับพ่อแม่สามคน

เลยเอาวันนี้นา มาเป็นนามเป็นจื่อ
เพราะชื่อนั้นเป็น.......มงคล
ว่าครอบครัวเจ้า ยากจน
มีความอดทนเป็นเลิศ

๑๐. มีความน้อมแนบแยบยล
ไผจะสุขขีดีเลิศ
เมื่อน้อยชอบเป็นพยาธิ
ย้อนว่ากินกลอยกินมัน

เพราะว่าเบื้องบน ท่านส่งมาเกิด
แล้วแต่กรรมใคร.......บุญมัน
เพราะเป็นโรคขาดอาหาร
เลยเป็นออดออด แอดแอด

๑๑. เพราะว่าครอบครัวยากจน
มันตึงเป็นไปร้อยแปด
ชีวิตเกิดมาต้องสู้
พ่ออแม่เป็นคนขยัน

เทื่อก่อตากฝนตากแดด
สมัยโบร่้า...โบราณ
เพราะความเป็นอยู่ ทุกข์ผลาญ
ยะการกับป่า กับไร่

๑๗๓

๑๒. อุตส่าห์บกสวนพรวนดิน
เซาะเลี้ยงท้องเลี้ยงใส้
ถึงจะเหงื่อไหลไคลย้อย
มีความสุขกว่าไผไผ

เพื่อจะมีกิ๋นมีไช้
ครอบครัวอยู่....ได้สบาย
หันหน้าลูกหน้อย ก่อชื่นใจ
ลูกคือดวงใจ๋ป้อแม่

๑๓. โลกนี้หมุนเวียนเปลี่ยนผัน
ลูกอยู่กับพ่อกับแม่
ยิ่งกลัวก่อยิ่งเข้าใกล้
เมาแต่เยี๊ยะเวียกท้าการ

สังขารของบ่อเที่ยงแท้
ท่านก่อแก่ไป.....ตึงวัน
ยิ่งใคร่ได้ยิ่งผ่อบ่อหัน
ปล่อยเวลามันพ้นผ่าน

๑๔. ความทุกข์นั้นเป็นเงาต๋ามตั๋ว
เริ่มนับตั้งแต่นั้น
เดี๋ยวก่อเป็นขบเป็นปวด
ตามค้าชาวบ้านตังหลาย

บ่อกลัวก่อเพิงดีหย้าน
พ่อก่อเริ่มบ่อ...สบาย
บีบนวดก่อยังบ่อหาย
ว่าป้อบ่อสบาย เป็นไข้ป่า

๑๕. ขนาดแดดร้อนกวมตอน
กิ๋นก้ายาเมืองยาฝนยาป่า
ตอนนั้นอายุครูบา
บ่อรู้ประสาประสี

พ่อก่อยังนอนห่มผ้า
อาการก่อบ่า ใคร่ดี
ย่างเข้ามาได้สี่ปี
บ่ารู้จักร่ายดีถี่ห่าง

๑๖. ตามรีตคนเก่ามี
ส่งเคราะห์เลาะนามต่างๆ
ปูจ่ ารย์มาเสกน้้ามนต์
เพิ่นท้าสะตวงปากแบน

ส่งจนส่งผีเพิ่นก็เยียะทุกอย่าง
เม่ยตึงบ่อสว่าง..บ่อแควน
ไล่เคราะห์ส่งจนส่งแถน
ปั้นรูปปู่แถนย่าแถนใส่

๑๗. ใส่แผวน้้าเหล้าข้าวปล๋า
ว่านหวีเสื้อผ้า ผืนใหม่
ม้าวใส่แขน ตังแหวนกวงห้าง
ลางพ่องก่อตุ๊บดินขอ

ปั้นแผวรูปหมา รูปไก่
ใส่แผวระกั๊ด....สายคอ
ใส่แผวตุ๊บต่งสร้อยคอ
เอาต่างแถบเงินแถบบาท

๑๗๔

๑๘. ปู่จ๋ารย์ก่อมาบวงสรวง
เปี๋ยเอาผ้าต่องมาป๊าด
สวดพระกั๋ณฑ์ไตร๋ปิฎก
แผวอะสังวิสุโล

โยงสะตวงตี้หัวคนพยาธิ
แล้วเริ่มต้นว่า.....นะโม
เริ่มบทอิติปิโส
ปุสะภุพะ หลายรอบ

๑๙. ปู่จ๋ารย์เสกฝ้ายมัดมือ
ระบบหายใจ๋ปอหอบ
กิ๋นข้าวเตื่อจ๊อนสองจ๊อน
อาก๋ารของป้อหมดแฮง

กั๋นตึงผีสือผีปอบ
บึดเป๋นก่อยก่อย.......แฮงแฮง
เป๋นลมขึ้นต้อนก้อนแข็ง
ผอมเหลือก้าหนังกับดูก

๒๐. ป้อเม่านอนน้้าต๋าไหล
กลัวตายวันนี้วันพูก
ลูกยังบ่อใหญ่หน้ากล้าบาน
ไผจะมาผ่อมากอย

หยังมากลัวตายละลูก
ไผจะมาผ่อ....มากอย
ยังบ่อเป็นขุดมันขุดกลอย
พ่ออกลัวลูกน้อยล้าบาก

๒๑. แต่แล้วก่อถึงเวลา
จีวิตป้อไดพลัดพราก
พ่องมาตายละไฮ่ข้าว
เหมือนบ้านขาดต๋งขาดแวง

พ่อมรณาตายจาก
เสียจากลูกน้อย......เมียแพง
ตายละสวนเต้าสวนแตง
จ๋้าเป๋นต้องแยงตี้ย่้า

๒๒. จีวิตของเมียขาดผัว
ถูกเขาเอาเปรียบเหยียบย่้า
ลูกปี๋ก่อมานั่งอู้
ว่าป้อหลับเมินล้้าไป

ครอบครัวก่อเริ่มตกต่้า
ตกต่้าบ่อหิน.......ดินทราย
ยังบ๋อฮู้ว่าป้อต๋าย
ลุกมาเหล้นโตยอ้ายเหียก่อน

๒๓. เป๋นดีอินดูแม่ตา
บ่อมีเวลาพักผ่อน
ปี้น้องสิบซาวจาวบ้าน
เสร็จจากเรื่องต๋ายเรื่องตาน

อิดหิวโรยราเหนื่อยอ่อน
มาได้หลายคืน.......หลายวัน
เปิ้นก่อมาจ่วยกั๋นจัดการ
ก่อมาเล่าเหตุก๋ารณ์แถมใหม่

๑๗๕

๒๔. จ๋นเต้าเด็กชายจุ๋มปี๋
ฮู้จักเก็บผักเก็บไม้
สานเปี๊ยดสานโก๋ยสานซ้า
บ่อว่าก๋านยิงก๋ารจาย

อายุแปดปี๋มาไคว่
จ่างฝึกสานข้อง......สานไซ
ยังฝึกแผวก้าแผวขาย
ฝึกแผวอีดฝ้ายตอหูก

๒๕. จ่างแผวย้อมฝ้ายด้าดิบ
สุขต๋ามประสาแม่ลูก
จ๋นเต๊ามีความเก่งกล้า
ต๋อนนั้นครูบาศรีวิจัย

เอามาหยิบหื้อมันเป๋นดูก
ผิดถูกต่างหื้อ....อาภัย
อายุสิบห้าปี๋ปล๋าย
ท่านก้าลังดังดีมีจื่อ

๒๖. วันนึ๋ง เด็กชายจุ๋มปี๋
แม่เป๋นอึ่มอึ๊อึ่มอื่อ
ลูกก่อเริ่มเป๋นบ่าวแถ่ว
แม่นี้เป๋นห่วงเป๋นใย

มาขอลาหนีแม่ไปดื้อดื้อ
บ่อใคร่หื้อลูกไป....ตางใด
กลั๋วลูกไปแอ่วก๋วงไกล๋
กลั๋วลูกจะไปคบเปื้อน

๒๗. กลั๋วลูกไปหลงคารม
บ่อจ้างแก้ป๋มแก้เงื่อน
ถ้าลูกเป๋นหยังไปนา
เอามือลูบหัวลูกจาย

เข้ากับสังคมป่าเถื่อน
กลั๋วจะเป๋นอัน....ตะราย
จะมีไผมาแก้ไข
ปล่อยลมหายใจ๋เบาแผ่ว

๒๘. ลูกน้อยก้มหัวยอมฮับ
ว่าผมหู้ดีอยู่แล้ว
ผมบ่อกึ๊ดแอกขะแตก
จะไปไหว้ครูบาศรีวิจัย

ว่าครับ ครับ ครับ ผมบ่อใจ้ใจ้ไปแอ่ว
ว่าแม่เป็นห่วง......เป็นใย
ต่อสิ่งเหลวแหลกทั้งหลาย
แม่จะไปโตยผมก่อ

๒๙. ท่านอยู่ที่วัดบ้านปาง
ปากั๋นไปไหว้ ไปผ่อ
เข้าไปนั่งแบบสุภาพ
เมื่อได้หันหน้าครูบา

เป็นตนบุญดังนั้นน่อ
ครูบาป้อแห่ง......ล้านนา
ยกมือไหว้กราบทูลสา
บังเกิดศรัทธา ยิ่งยวด

๑๗๖

๓๐. อายุย่างเข้าสิบหก
จีวิตผ่านมาสะลวด
เมากินเมาเหล้นเมาแอ่ว
ลูกขอมาห่มจีวร

ปลงตกมีใจใคร่บวช
เหมือนดั่งเปิ้นเหล้น.....ละคร
ต๋ายแล้วก่อเป็นเหยื่อหนอน
อยู่ในค้าสอนโอวาท

๓๑. ได้บอกหื้อแม่จั๋นตา
ถ้าลูกตัดโลกปุดขาด
ถ้าว่าลูกจะบวชแต๊
ก้านั้นแม่เจ้าจั๋นตา

น้้าตาแม่จนพอหยวาด
แม่อนุโม......ทะนา
แม่ก่อขอยกมือสา
ก่อจู๋งแขนลูกหน้อยมาฝาก

๓๒. สงบเสงี่ยมเจียมตัว
จะมาต่อยจิมต่อยสาก
เปนการตอบแตนบุญกุณ
ครูบารับรองเลี้ยงดู

ครูบาใคร่หัวแล้วอู้ออกปาก
หื้อไกลจากครก....จากมอง
ตึงจะได้บุญสนอง
เหมือนหับประตูกะหลัดใส่แซ่

๓๓. จะมาบวชเปนสามเณร
ใจก่อกึดยากแต๊ แต๊
เวลาฝนตกฟ้าร้อง
แม่จะได้อยู่คนเดียว

ความจ้าเปนนั้นก่อคือห่วงแม่
จะได้ละแม่อยู่........คนเดียว
บ่อมีพี่น้องแลเหลียว
กึ๊ดแล้วมันหน้าเป๋นห่วง

๓๔. นั่งกึ๊ดจนปอลืมคิง
ความฮักความหวงความห่วง
ก่อเลยเริ่มตั้งตบะ
เข้าไปนั่งในวิหาร

เหมือนกับลูกลิงติดบ่วง
อันนั้นคือบ่วง......มือมาร
สัจจะและอธิษฐาน
ตั้งสัจสาบานกับตัวเก่า

๓๕. แล้วเริ่มอธิฐานจิตร
เริ่มฝึกอ่านเขียนเรียนเล่า
หวังจะได้สืบต่อหน่อเนื้อ
ชื่อว่าเณรศรีวิจัย

ขอเป๋นลูกศิษย์ พระพุทธเจ้า
กับครูบาเจ้า.......ต่อไป
จะได้ต่อเชื้อต่อสาย
มีความภูมิใจใสสว่าง

๑๗๗

๓๖. ได้เปนลูกศิษย์ครูบา
เปนแผวสหล่านายช่าง
สร้างแผวพระธาตุเจดีย์
ได้เปนลูกศิษย์ครูบา

ท่านสอนวิชาต่างๆ
สร้างแผววิหาร...ศาลา
หล่อพระโมฬีเกสา
ได้หกวะสามาไคว่

๓๗. ปออายุซาวสองปี
ได้เป๊กข์(บวช)เปนธุเจ้า(พระ)ใหม่
ติดตามครูบาศรีวิจัย
ฉายาว่าอภิชัย

ได้เข้าพิธียิ่งใหญ่
ศึกษาคว้าไขว่....ต่อไป
ตึงบ่อว่าใกล้ว่าไกล
ครูบาศรีวิจัยตั้งแต่ง

๓๘. ถ้าจะใช้นามเหมือนกัน
เยี๊ยะหื้อคนฟังทะแม่ง
บ่อฮู้ลูกกลอนลูกบิด
ตีเ้ ปิน้ ลุกไกลมาตาน

ด้านธัมมฐานมันคนละต้าแหน่ง
อันใดเป๋นแหย่ง......เป๋นอาน
ไผจะเปนลูกศิษย์อาจารย์
เปื้อตัดร้าคาญยุ่งยาก

๓๙. เป๊กข์แล้วสองปีผ่านไป
ได้ไปสะสางถางถาก
อยู่ต๋ามกองศีลกิ๋นเพล
ลูกศิษย์ครูบาศีลธรรม

พระอภิชัยก่อได้ลาจาก
สมกับความอยาก......จะท้า
หื้อป๊นบ่วงเวรบ่วงกั๋มม์
ต้องพยายาม อุตส่าห์

๔๐. ขอท้าความดีเปื้อมีราคาเหมือนเปิ้นเยี๊ยะนา
อายุได้สามสิบสิบห้า
บ้ารุงพระพุทธศาสน์
สมัยเปิ้นไจ๊เงินตรา

จะต้องได้หว่านกล้า
เริ่มไปสร้างวัด......สร้างวา
หื้อได้สมปรารถ.....ถะหนา
ก๋าประสาททองของชาติ

๔๑. และมีฮูปจ๊างสามหัว
ท่านไจ๊แต่ความสามารถ
เป๋นคนจ่างอ่านจ่างคิด
ไปสร้างหลายตี้หลายตาง

เงินส่วนตั๋วตึงบ่อมีสักบาท
บวกกับพละ......ก้าลัง
ขอหื้อจีวิต........สมหวัง
ล้าปูน ล้าปาง เจียงใหม่

๑๗๘

๔๒. ผลงานปฎิสังขรณ์
จะรวบรวมใส่ต๋อนต๊าย
ต๋อนนี้จะอู้ถึงชีวิต
มีเจ้าหน้าที่ตางกษร

แม่บัวซอนยังบ่อได้ว่าไว้
ยกไว้ปกไผ......ปอมัน
เข้าสู่วิกฤติผวนผัน
เข้ามาพัวพัน หยุ้งเกี่ยว

๔๓. มาถามหาใบก๋องเกิ๋น

ผ่านมาจ้าดเมิน เปิ้นมาถามบ่าเดี่ยว

ปลัดอ้าเภอได้มาขับเคี่ยว
ท่านตอบว่าตั๋วข้า
ใบก๋องเกิ๋นเฮา บ่อมี

ท่านก่อตอบไป....โดยดี
อายุสามสิบห้าปี๋
หลายปี๋แล้วเฮา มาบวช

๔๔. ท้าดีมาตั้งแต่เมิน
มีเจ้าหน้าที่ต่้าหนวด
หัวอกพระอภิชัย
ต่้าหนวดเขามาจับกุม

ยังมาเผชิญ ต่อความเจ็บปวด
เขาปากั๋นมา......จับกุม
เหมือนดั่งมีไฟมาสุม
เอาไปขึ้นศาลไต่สวน

๔๕. เรื่องในก๋องเกิ๋นทหาร
เขายับเปิ้นไปไต่สวน
จะหื้อฮับหมายเกณฑ์เมื่อเถ้า
เขาสั่งว่าหื้อเงียบเสียง

เหตุก๋ารณ์ก่อเริ่มปั่นป่วน
แบบไร้ศีลธรรม......ล้าเอียง
ตุ๊เจ้าท่านก่อเลยถียง
ระวังจะโดนติดคอก

๔๖. เขาบังคับหื้อเปิ้นสิก
พ่องก่อลงเข่าลงศอก
ก้านั้นเจ้าคณะจั๋งหวัด
สั่งหื้อต่้าหนวดตะหาร

ท่านสว่ายหัวหลุกหลิกบ่อยอดถอดผ้าออก
จ๋นปอมูบมูบ.......กานกาน
ก่อเข้ามาจัดเผด็จก๋าร
ปากั๋นถกผ้าเหลืองออก

๔๗. อวดใหญ่ในอิทธิพล
เยี๊ยะหื้อระก้าช่้าชอก
ไอ่พวกใจ๋บาปหยาบจ๊า
เขาปากั๋นด้าเนินแผน

แต่ใจ๋มอกโจ๋รกระจอก
หมดดอกหน่วยออก....มาแตน
เอาขะแจ๋มาใส่แขน
ต๋ามตี้เจ้านายเขาสั่ง
๑๗๙

๔๘. เอาไปฝากขังโฮงพักหนึ่งคืน
ฮ้อนจ๋นเหงื่อไหลไคลหลั่ง
เหม็นตึงโป้ขี้โป้เยี่ยว
มีแผวตึงเฮือดหมัดเหม็น

ก่อได้แต่ยืนกับนั่ง
อยู่ในระหว่าง.....จองเวร
เหลือกว่าป่าเฮี่ยวผีเข็ญ
ตุ๊กข์เข็ญบ่อได้นอนคืนฮุ่ง

๔๙. อยู่รวมกับผู้ต้องหา
ปอถึงแจ้งเจ๊ารุ่ง
ก้าเดียวก่อมีเจ้าหน้าที่
แล้วเขาก่อปาเดินตาง

อย่างเปิ้นเอาปล๋ายัดอุ่ง
ก่อได้ยินเสียง......ระฆัง
มาเปิดประตู๋ห้องขัง
ไปฟังก้าศาล พิพาก

๕๐. ก้าสั่งศาลตัดสินความ
ต๋ามที่เขาได้พิพาก
ท่านเป๋นผู้บริสุทธิ์
บ่อเกยสะทกสะเทือน

ได้เสวยกั๋มม์วิบาก
ว่ามีก้าหนด.......หกเดือน
ยอมหื้อเขาฉุดเขาเฉือน
เจ้านายก่อคอยเตือนย้้าบอก

๕๑. เวลามอกสี่โมงเย็น
เขาส่งตั๋วเข้าในคอก
ติ๊ดตึงขะแจ๋ล่ามโซ่
ชีวิตครูบาต๋นบุญ

มาเป๋นตุกข์เข็ญ ช้้าชอก
ในเมืองจั๋งหวัด......หละปูน
ปอเป๋นบะลุ่นบะจุ๋น
ถูกเขาท่รุณอย่างเจ็บปวด

๕๒. ท่านยังได้แผ่เมตต๋า
เพราะใจ๋ท่านเป๋นนักบวช
บ่อได้ผะอืดผะอวม
อยู่ในเหตุก๋ารณ์วุ่นวาย

นั่งภาวนาท่องสวด
ท่านมีแต่หื้อ.....อาภัย
ท่านได้ส้ารวมก๋ายใจ๋
แต่ใจ๋ท่านสงบนิ่ง

๕๓. ความตุ๊กอย่างแสนสาหัส
นั่งหลับต๋าภาวนานิ่ง
บ่อว่ายามกิ๋นยามนอน
ยังถูกล่ามโซ่ตี๋ตรวน

จะต้องขจัดทุกสิ่ง
นึกถึงแต่สิ่ง.......อันควร
มาเป๋นอาวรณ์ขะจ๋วน
กับหมู่ขบวนนักโต๊ษ

๑๘๐

๕๔. ติ๊ดกั๋นเป๋นหมู่เป๋นจุม
ต๋อนท่านมาเป๋นนักโต๊ษ
เอาขันติเป๋นตี้ตั้ง
ปอหั๋นใส่โฮงพยาบาล

นายกุมก่อแสนเหี้ยมโหด
สุดแสนจะทอ......ระมาน
หมั้นอยู่ในกั๋มมัฎฐาน
หลังเก่ามันปัง หลุหล่น

๕๕. ได้ปรึกษากับพระธ้ามะรงค์
ขอท่านจงไปคิดค้น
ท่านก่อได้จ๋าได้อู้
ขอท่านจงไปประสาน

ในจุดประสงค์เริ่มต้น
เฮาอยากสร้างโฮง.....พยาบาล
กับท่านผู้บัญชาก๋าร
ผู้ว่าราชการหื้อหน่อย

๕๖. ผู้บัญชาการเรือนจ๋้า
กลั๋วบ่อตันเสร็จเรียบร้อย
ผู้ว่าราชก๋ารจังหวัด
ว่าท่านติดคุกหกเดือน

ท่านได้ติ๊ดต๋ามหลามถ้อย
ความหวังมันหาก......ลางเลือน
เป๋นผู้มาขัดมาเตื๋อน
ย้้าเตือนว่าบ่ออนุญาต

๕๗. พระอภิชัยขาวปี๋
ว่ามันจะเสี้ยงกี่บาท
จะสร้างหื้อมันส้าเร็จ
จะใจ๊เงินส่วนตั๋วเอง

ท่านเป๋นคนดีมีความฉลาด
เฮาจะใจ๊เงินของ....เฮาเอง
ไผบ่อถ้าเข็ดถ้าเก๋ง
ไผบ่อต้องมายุ่งเกี่ยว

๕๘. ท่านบอกหื้อผู้บัญชาก๋าร
ท่านบอกว่าเงินไปเที่ยว
ดูมันจะเสี้ยงกี่หมื่น
จกเงินหื้อ ผู้บังคับบัญชา

นักบุญกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
เดี๋ยวเดียวมันก้อ.........กลับมา
เรื่องอื่นบ่อมีปัญหา
ไปติ๊ดต๋ามมา นายช่าง

๕๙. ท่านเป๋นนักโต๊ษใจ๋บุญ
มาเป๋นดีอวดดีอ้าง
ไอ่พวกเป๋นดีมีทรัพย์
เขาสวมหน้ากากความรวย

ลงทุนในการก่อสร้าง
ใคร่สร้างหื้อแล้ว......โวยโวย
จิตใจ๋อาภัพหิวโหย
จิตใจ๋เฮงซวยเหี้ยมโหด

๑๘๑

๖๐. ท่านมอบเงินหื้อปันหก
ในระหว่างเป๋นนักโษ
ไอ่พวกเจ้านายต๋ายฝ่อ
ก้าสั่งผู้บัญชาก๋าร

สร้างมรดกประโยชน์
จ้วยประโยชน์รัฐ......ฐะบาล
เขาก่อเลยผ่อเล็งหัน
ปล่อนท่านออกมาอยู่ตางนอก

๖๑. เบิกตั๋วพระอภิชัย
ก้าสั่งเจ้านายเปิ้นบอก
หื้อนักต๊ษแถมสองคน
ต๋นบุญครูบาขาวปี๋

ออกจากอุบายคุกคอก
หื้อท่านอยู่ดี.....กิ๋นดี
มาปรนนิบัติขัดสี
ต๋อนนี้มีคนเอาใจ๋ใส่

๖๒. ความดีเป๋นหลักหมั้นคง
จัดผลหมากรากไม้
เอามากราบคารวะ
เขาสั่งดูแลอย่างดี

พระธ้ามะรงค์จากจังหวัดเจียงใหม่
ข้าวปล๋าอาหาร.....อย่างดี
ท่านพระครูบาขาวปี๋
หื้อป๊นจากไพรี พิฆาต

๖๓. ต๋อนตี้ท่านมานั่งหนัก
วันเดือนแปดเป็งใสสวาด
ศรัทธาปี้น้องวงศ์วาน
เหมือนดั่งสายน้้าวารี

คนตี้ฮู้จักก่อมาตานบ่อขาด
พระธาตุมีงาน......ประเพณี
ไหลกั๋นมาตานครูบาขาวปี๋
ได้เงินตั้งสองปันบาท

๖๔. ท่านสร้างโรงพยาบาล
เร่งสร้างหื้อเสร็จเด็ดขาด
ครูบาจะได้ป๊นตุกข์
ค้างแห๋มสิบวันปอดี

ท่านเป๋นประธานจ๋อมปราชญ์
ก้าหนดหกเดือน.......ปอดี
ป๊นคุกและอเวจี๋
บ่อตันเถิงเดือนหก ก่อลุล่วง

๖๕. ต๋อนนั้นพระอภิชัย
เพราะความส้าเร็จลุล่วง
บุญญาและอานุภาพ
ปอเถิงฮอดเดือนเก้าเหนือ

จิตใจ๋สบายขึ้นเป๋นช่วงช่วง
เป็นบุญอุดหนุน.....จุนเจือ
นั้นมีอ้านาจล้นเหลือ
เดือนเจ็ดใต้แฮมสองค่้า

๑๘๒

๖๖. ตางฝ่ายกรมราชฑัณฑ์
เพราะท่านมีบุญหนุนก้้า
เหตุก๋ารณ์นานาต่างต่าง
บุญตี้สร้างโฮงพยาบาล

ได้มีหมายศาลตอบย้้า
ได้ป๊นจาทอ......ระมาน
เหมือนดังว่าเฮาหลับฝัน
เบ่งบานตึงผลตึงดอก

๖๗. ท่านซื้อข้าวปล๋าอาหาร
ว่าวันนี้เฮาจะได้ออก
พ่องก่อน้้าต๋าคลอเบ้า
บางพ่องก่อน้้าต๋าไหล

ยกเอาไปตานหื้อหมู่ขี้คอก
ขอทุกท่านอยู่.....สบาย
หันแล้วมันเศร้าหั๋วใจ๋
สุดแสนอาลัยในตั๋วท่าน

๖๘. พ่องก่อมากอดมาหวัน
ด้วยความอาลัยในตั๋วท่าน
หมู่เฮาได้อยู่ดีกิ๋นดี
น้้าต๋าครูบาปอไหล

เหตุก๋ารณ์ก่อฟุ้งซ่าน
พ่องก่ออ้านวย.....อวยชัย
ก้านี้จะไปกิ๋นกับไผ
แต่ใจ๋มีความชึ้งทราบ

๖๙. บ่ากองก้าวขาออกประตู๋คุก นักโต๊ษก่อลุก
ผ่อสองข้างตาง สลาบ
หมู่มวลศัทธาปี้น้อง
พ่องเป๋นน้้าหูน้าต๋า

โตยมาส่งยาบยาบ
ประมาณตั้งเจ็ด......สิบวา
ต่างก่อแซ่ซ้องไหว้สา
เมื่อหันครูบาเดินผ่าน

๗๐. พ่องก่อเอาผ้าปู๋ลงดิน
พ่องเกียมน้้าส้มป่อยจากบ้าน
เสนียดจั๋ญไรในคุก
พ่องยกมือขึ้นประม

พ่องก่อเอาเจ๊ดตี๋นหื้อท่าน
แล้วเอามาผะ......มาพรม
ขอหื้อป๊นตุ๊กข์ขื่นขม
พ่องก่อจื้นจม อ้างอวด

๗๑. ปอเถิงประตู๋วัดหลวงหละปูน
สิบรูปปากั๋นมาสวด
ท่านได้หื้อศีลหื้อปอน
ปอเสร็จจากพิธีก๋าร

ก่อมีแผวนักบุญนักบวช
เป๋นก๋ารลดเคราะห์......สะเดาะห์มาร
ป๊นจากอาวรณ์โศกศัลย์
ท่านก่อเอาน้้ามาหยาด

๑๘๓

๗๒. เพื่อเป๋นก๋ารแผ่เมตต๋า
รัศมีธรรมอ้านาจ
นับตั้งแต่วันนั้น
ฉลองโรงพยาบาล

แล้วยกมือสายังองค์พระธาตุ
จุ่งได้กล้าแกร่ง........แบ่งบาน
ท่านก่อได้เริ่มพิธีก๋าร
เดือนเก้าเหนือแฮมสี่ค่้า

๗๓. ปี้น้องจาวเมืองหละปูน
เหมือนดั่งสายฝนสายน้้า
จากนั้นท่านก่อได้มา
ครูบาศรีวิจัยท่านได้พักพิง

ไหลมาท้าบุญหนุนก๊้า
ปู๋นอัศจรรย์......จริงจริง
ไหว้สาครูบา ตี้วัดพระสิงห์
อยู่ตี้วัดพระสิงห์เจียงใหม่

๗๔. เมื่อท่านป๊นจากวิกฤติ
จะขอเป๊กข์มาแถมใหม่
ศรีวิจัยโยท่านเจ้า
ครูบานันตา วัดนันตาราม

อธิฐานจิตแล้วยกมือไหว้
เป๋นลูกศิษย์ครูบาศีลธรรม
ได้เป๋นเก๊าอุปถัมภ์
เป๋นอุปัชฌาย์หื้อท่าน

๗๕. พระอภิชัยภิกขุ
เริ่มตั้งโสดาบันขั้น
เอาครูบาเป๋นตี้เปิ่ง
จากนั้นก่อลาครูบา

ตั้งใจ๋จะบุบุ่นดั้น
เถิงจ๊นเนระ....ปานา
จนครบได้นึ่งพรรษา
ได้สร้างวัดวาผับไคว่

๑๘๔

จ๊อยเจียงแสน
แสง แสง สุริยนบนฟ้า สุดประเสริฐเจิดจ้า
ส่องผ่องใส...............
แสงแห่งพระอาทิตย์
เหมือนดั่งบุญญฤทธิ์
ครูบาอภิชัย...............
ลูกศิษย์ครูบาศรีวิจัย
ต๋นบุญเอกอ้าง................
ต๋นบุญแห่งวัดผาหนาม...................
เป๋นผู้ติ๊ดตามก่อสร้าง.................
ขี้ตี๋นขี้มือค้าง ท่านเปนผู้สร้าง.............ยัง.........มี............
ภาคที่ ๒ ทานองเพลงเงี้ยวเสเลเมา
๑.

ผลงานก่อสร้างและปฎิสังขรณ์
ตีต้ า้ บลมะกอกต๋ามเปิน้ เขียนบอกไว้
ตี้วัดพระนอนอ้าเภอปากบ่อง
ต๋ามตี้เปิ้นเขียนไว้ในทุติยะบาล
ในสมัยนั้นใจ๊เงินปรสารททอง
ด้านกฎหมายก่อขยายอ้านาจ
นับดู.....สร้างวิหารพระบาทสามยอดป่าปู

ตี้เป๋นอนุสรณ์ท่านไท้
สร้างองค์เจ๋ติยะ และองค์พระวิหาร
จังหวัดหละปูนเสี้ยงทุนงบประมาณ
ใจ๊งบประมาณสองปันห้าร้อยบาท
ก้าเงินก้าของก่อตึงแปงขะหนาด
ของแปงเงินแปง แต่ก้าแฮงตกต่้า
งบประมาณคิดดู สองปันสามร้อยบาท

๒.

สร้างวิหารล้าปางกล๋างตี้อ้าเภอเกาะคา
สร้างผลงานไว้นักบ่อใจ่หน้อย
ตี้จังหวัดตากหมดไปสามร้อย
นวงเจ้าปี้นวงเสร็จจากบ้านนาหลวง
สร้างตึงโฮงเฮียน ท่านมีความพากเพียร
กับหกร้อบาทกับสามสิบเก้า
สารบัญ. .สร้างกุฎวิ ัดแม่สอดท่านได้เป๋นประธาน

ท่านเป๋นเก๊าศรัทธาหมดไปเถิงห้าร้อย
แล้วมาสร้างเจดีย์ ตี้วัดบ้านนาหลวง
ศรัทธาใหญ่หน้อยโตยไปสร้างเป๋นปวง
ก่อไปบ้านแม่ระมาดสร้างตึงวิหาร
วิริยะบ่อขาดหมดไปสองปัน
ตี้ข้าเจ้าได้อ่าน
หมดงบประมาณ ไปแถมหกร้อยบาท

๓.

ไปสร้างแผวเขตพม่าตี้วัดมาละมาตี
สร้างตึงวิหารสร้างตึงแต่นแก้ว
ศรัทธาพม่าเขาก่อยอมฮับ
จากนั้นก่อมาสร้างองค์พระเจ๋ดีย์
หมดไปแถมห้าร้อยรูปี
สร้างเสร็จแล้ว ท่านก่อปิ๊กอว่ายหน้า
แรมรอน... กิ่งอ้าเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไปสร้างองค์เจดีย์ห้าองค์ไว้แล้ว
สร้างหื้อจ๋นแล้วพักอยู่หั้นหลายปี๋
เสี้ยงทุนทรัพย์ถึงหกพันรูปี
ตี้แหล่งวะนั้นมีเมืองกุ๊กกิ๊กพม่า
ครูบาขาวปี๋นาบุญแก่กล้า
มาสร้างพระเจ๋ดีย์ตี้บ้านแม่ต่าน
เสี้ยงทุนเสี้ยงฮอนไปแถมสามร้อยบาท
๑๘๕

๔.

ต่อไปเป๋นสมัยตะติยะถ้วนสาม
ครูบาขาวปี๋ท่านบ่อเกยท้อแท้
ต๋อนไปสร้างวิหารวัดแม่ละมาด
นายอ้าเภอฮู้ข่าวหาว่าเปิ้นเรี่ยไร
ก้านันตอบว่าเขอินดูครูบา
เงินบ่ามีหื้อก้าสะหล่าจ่างไม้
มาท้า......เมื่อฉลองเสร็จแล้ว

ขอเจิญท่านติดต๋ามฟังไปแต๊แต๊
กึ๊ดแต๊เยี๊ยะแต๊แต่มันบ่อแป๊กฎหมาย
ปัจจั๋ยเปิ้นขาดไปเจ็ดร้อยบาทบ่าดาย
ฮ้องก่้านันไปสอบสวนถามไถ่
ถ้าจูก้าศรัทธามันตึงกึ๊ดบ่อได้
เงินก้าฮอมได้เอาหื้อก่าสะหล่า
ได้เป๋นถ้อยเป๋นความเจิญท่านติดต๋ามมันยังบ่อจบง่าย

๕.

นายอ้าเภอรายงานถึงเจ้าคณะจังหวัด
ว่าห้ามตุ๊กติ๊กหื้อสิกจากตุ๊เจ้า
แล้วเขาก่อมาบังคับจับสึก
เยี๊ยะหื้อเปิ้นได้แปดเปื้อนราคิน
เขานึกว่าเขานั้นประเสริฐเลิศเลอ
ยะโสโอหังความอยากดังก้าเริบ
เหียที...เปิ้นไปแก้คดีกับเจ้าคณะจังหวัด

เขารวมหัวกั๋นขจัดว่าตัดไฟตั้งแต่เก๊า
เจ้าคณะเฒ่าออกก้าสั่งตัดสิน
พวกหยาบหนาหึกใจ๋หลึกทมิฬ
ไอ่พวกหนักแผ่นดินไอ่พวกตี๋นลืมเกิบ
ปอคนอื่นพั้งเผลอปากั๋นฮ้ากั๋นเหิบ
เขาตัดสินครูบา ตึงบ่อลดราวาศอก
เขาหาว่าเปิ้นขัดสั่งหื้อสิกเด็ดขาด

๖.

เขาบังคับจับสึกท่านก่อบ่อฮ้อนบ่อหนาว
ต๊างนาปล๋ามันจ่างไหลข้อนคนบ่าจ่างส้อน
อู้คนบ่าหู้เรื่องมันจ่างเสียเวลาสึกก่อสึก
เมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก่อจัดฉลอง
พอเสร็จจากกิ๋นตานนั้นแล้ว
ลาไป.....ศรัทธาเมืองฮอด

มานุ่งขาวห่มขาว ท่านก่อบ่อหนาวบ่อฮ้อน
ตึงบ่อได้กิ๋นปล๋าคนตี้ใจ๋กระด้างกระเดื่อง
บ่อไจ่มีปั๋ญหาแล้วท่านก่อมาสร้างเจ๋ดีย์แม่ต่าน
ความดังก่อคะนองไปหลายจองหลายบ้าน
ท่านก่อจากอ้าลา จากศรัทธาแม่ต่าน
เมืองลี้ก่อจาดหลายโตยครูบาไปด้าดอนนอนป่า

๗.

บางวันก่อแดดฮ้อนบางวันก่อฝนตก
ผ่านมาสามคืนแล้วได้ไปจอดจ้้า
แล้วก่อปากั๋นหนีเข้าป่าหันก้าดินกับฟ้า
สิบคืนสิบวันอิ่มพ่องบ่ออิ่มพ่องนักบุญ
ไอ่พวกมักมากหันแก่ปากแก่ต๊อง
เป๋นภัย.....จีวิตของท่านอยู่ระหว่างอันตราย

ขึ้นดอยลอยบกเพราะห๋นตางไกล๋ล้า
ตี้บ้านแม่ละมาดหั้นสี่คืนโตยกั๋น
ได้สิบคืนสิบวันปากั๋นเซาะกิ๋นลูกไม้หัวมัน
อย่างพระอภิชัยหมู่เจ้าหมู่นายยังมาวุ่นวายเกี่ยวข้อง
เขาคอยแต่จ้องแป๋งต๋าแป๋งโต๊ษ
บ่าได้อยู่สบายเข้าป่าไปเรื่อยเรื่อย

๑๘๖

๘.

มาพักบ้านนาหลวงหั้นได้แถมหกคืน
บึดก่อย้ายไปหั้น บึดก่อย้ายไปหนี้
บึดก่อขึ้นดอยบึดก่อลอยบก
บ่อมีข้าวจะกล้้าบ่อมีน้าจะกลื๋น
ปากั๋นหนี๋เข้าป่าตึงคืนก
นายอ้าเภอลี้ก่อช่้าโตยมาไล่
กล๋างคืน.....ต๋อนนั้นมานอน

ก่อบุกป่าฝ่าฝืนผดมาแผวเมืองลี้
กั๋มม์มันมาอย่างอี้บ่อมีตางขัดขืน
ไปนอนโต้งป่าหกหั้นได้แถมสี่คืน
นอนหั้นได้สี่คืนนายอ้าเภอก่อมาไล่
ว่าจะผดแม่ตืนก่อไกล๋บ่อไจ่ใกล้
รายงานถึงจังหวัดเขาจัดคนมาแวด
ตี้กล๋างโต้งแม่ตืนเขาหาว่าเอาปื๋นมาตั้งปันกระบอก

๙.

มีเจ้าหน้าที่ต่้าหนวดเขามากวดค้นปื๋น
ก้าสั่งพระครูว่าค้นดูหื้อไคว่
กฎหมายต้องอยู่เหนือกฎ
เขาปากั๋นค้นเป๋นระนาดระนาว
บ่อไจ้เป๋นปื๋นของครูบาขาวปี๋
ตี้ได้ติดต๋ามมาส่งครูบานั้น
วางคืน....เขายังขึ้นไปค้นแผวบนวัดแม่ตืน

ท่านบ่อได้ขัดขืน ต๋ามตี้ถูกกล่าวฮ้าย
ว่าไอ่พวกผู้ร้ายมาในคราบผ้าขาว
หมู่เขาอู้แบบข่มขู่โดยบ่อฮู้เรื่องราว
ไปปะส่ปื๋นยาวเป๋นของจาวแม่ต่าน
ใบทะเบียนเปิ้นมี ช้้าเป๋นของจาวบ้าน
ต่้าหนวดกับพระครูดูแล้วก่อร้องอ้อ
ตุ๊พระจ๋นปอวึนปากั๋นหนีเข้าป่า

๑๐. เมื่อเขาขึ้นไปค้นก่อบ่อป๊บหลักฐาน
ว่าท่านนายอ้าเภอมาจุกนั๋ อย่างอี้
ระยะตางก่อบ่อไจ่ใกล้ใกล้
นาเจ้าปี้นาม้าก่อเจ้าเปิ้นมา
เป๋นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แบ่งเบา
ถ้าว่าฝ่ายหลวงบ่อหู้ห่วงฝ่ายราษฎร์
เป๋นมลทิน...หวังแต่โจ้คลาภ

ปิ๊กมาต่อว่าต่อขานกับนายอ้าเภอลี้
เฮาเป๋นเจ้าหน้าที่ ได้เสียหน้าเสียต๋า
จ๋้าเป๋นต้องใจ๊ก้าเสียเวลา
เป๋นราคาหลายบาท
อย่าได้หลงมัวเมากับต่้าแหน่งอ้านาจ
บ้านเมืองจะพินาศกับความบ่าสัตย์ซื่อ
กันแต่งาบแต่กิ๋น บ่ามีธรรมมีศีลบ้านเมืองจะปี้ป่น

๑๑. เสร็จจากเรื่องราวตี้เขาได้กล่าวหา
ออกจากแม่ตืนค่อนคืนรุ่งเจ๊า
ค่้าไหนก่อต้องนอนหั้น
ตี้เป๋นเขตอาภัยยะตาน
ปอแจ้งรุ่งเจ๊าก่อได้ยกย้ายกั๋น
เจอเหตุก๋ารวิตกหัวอกเหมือนจะโล่ง
ครูบา....ต่้าหนวดหันคนนัก

ก่อจะปาศรัทธาไปหาครูบาเก๊า
ปากั๋นต่องเต้าไปต๋ามธุระก๋าร
ปากั๋นเดินผ่านผดมาแผวห้วยกาน
ท่านก่อพักสังขารด้วยอาก๋ารปลอดโปร่ง
ออกจากห้วยกานผดไปแผวบ้านโฮ่ง
ครูซาวบ้านโห้งเอาต่้าหนวดมาเกิ๊ดด่าน
เข้าไปตั๊กไปจ๋าเลยบ่อจ่างแจ้งข้อหาเลยปล่อยหื้อเดินผ่าน
๑๘๗

๑๒. มีแต่คนปองร้ายก่อได้แต่ย้ายกับหนี
นายอ้าเภอปากบ่องก่อจวนเอาจาวบ้าน
เลยไปพักศาลาบ้านต้าลี่
นายเจ้าปี้นายท่านจะไปตางใด
ปอย้ายจากตี้บ้านดงฤาษี
ไอ่พวกทางก๋ารยังส่งสารไปฟ้อง
หั้นนา.....ขณะตี้ท่านพักอยู่ในศาลา

ไปนอนวัดดงฤาษีหั้นแถมคืนนึ่งนั้น
เขามาเกิ๊ดมาต้านเขาก่อต้านบ่อไหว
ไอ่พวกเจ้าหน้าที่ ชอบมายุ่งวุ่นวาย
เขาคอยจ้องสอดส่อง
ก่อปากั๋นหนีผดแผวบ้านหนองหล้อง
หื้อพวกข้าหลวงมาดักตี้วัดต้าลี่
หมู่ข้าหลวงเขาก่อมาติด๊ ต๋ามถามไถ่

๑๓. เขาได้ฮ้องครูบาอภิชัยไปสอบสวน
เขามาสอบถามแผวตี้จองตี้บ้าน
ท่านก่อบอก ว่าตั๋วอาตมานี้
หน้าที่ของพระก่อบ่อได้ละเลย
ว่าเฮาไปอยู่พม่าได้ห้าปี๋ไปสร้างพระเจ๋ดีย์
ได้รายงานก๋ารหื้อกับท่านผู้ว่า
ฟังนา....ผู้ว่าได้บอกหื้อท่านครูบา

ว่าเหตุก๋ารตังมวลเป๋นจาใดพ่องนั้น
เรื่องราวเหล่านั้น ท่านก่อได้เปิดเผย
อยู่ตี้อ้าเภอลี้เป๋นหมู่บ้านแม่เทย
ท่านได้เล่าเปิดเผยว่าไปแผวเมืองพม่า
ไว้ตี้เมืองหล่ายหน้า
และหมู่ข้าหลวงจ๋นหมดไส้หมดตูด
เสี้ยงก้าประถมศึกษาหื้อตางอ้าเภอต๋ามระเบียบ

๑๔. ถ้าได้เสียก้าปรับหื้อแก่นายอ้าเภอ
จะได้เสียก้าตั๋วปอปวดหัวจ้นจ้น
ถ้าบ่ออย่างอั้นก่อจะโดนจับ
นายท่านนายพระอภิชัย
ปี้น้องศรัทธาหมู่นักบุญนักศีล
ก่อเลยจ้วยกั๋นฮอมคนบาทสองบาท
นอนาย....ท่านได้มอบเงิน คณะผู้ว่าไป

แล้วเหตุก๋ารตี้เจอท่านก่อจะผ่านป๊น
เรื่องยับเรื่องค้นก่อจะเป๋นกฎหมาย
เสียเงินก้าปรับก่อแปดบาทบ่าดาย
ท่านบ่อมีเงินสักบาท
ตีเ้ ปิน้ ได้ยนิ ผู้ว่าเขาประกาศ
รวมแล้วได้เงินตึงสิบห้าบาท
เสียเขาเอาเงินไปหา หยังชอบใบ้ชอบบอด

๑๕. เสร็จแล้วก่อย้ายจากส้านักพักพิง
เหตุก๋ารผ่านมานั้นเหมือนยากระตุ้น
ขึ้นรถไปหาศรีวิจัยครูบา
แนงเจ้าปี้แนงท่านยังได้ฮ่วมแฮง
ปอเสร็จจากปอยหลวงวัดพระนอนปูคา
จะไปจ๋้าวัสสาตี้บ้านแม่ตืนเมืองลี้
บ่าดาย.....แล้วก่อยกเอาส้ารับปัจจั๋ย

ข้ามแม่น้าปิงผดไปฝั่งปู๊น
ปากั๋นบุบุ่นด้วยศรัทธาเข้มแข็ง
ตี้พระนอนปูคาอ้าเภอสันก่้าแปง
งานปอยหลวงแถมเต๋มตี้
ก่อเข้ากราบครูบาว่าขอลาจากหนี้
ตี้มาหาคราวนี้ตั้งใจ๋มาจ้วยป้อ
เข้ามอบเกณถวาย แล้วก่อก้มลาจาก
๑๘๘

๑๖. ลาครูบาศรีวิจัยด้วยอาลัยห่วงหวง
ท่านตั้งใจ๋มากึ๊ดมาสร้าง
สนามหน้าวัดพระบาทยั้งหวีด
นีแม่นแี ป๋งเสร็จแล้วงามดี
เดินเข้าป่าไปได้สี่คืนสี่วัน
นักบุญแม่เทยท่านบ่อเกยย่อท้อ
หลายวัน......นายอ้าเภอฮู้ข่าว

ต้าบลบ่ะขามหลวงสันป่าตองแถมครั้ง
าะท่านได้ตั้งความเมตต๋าไมถี
เมื่อในอดีตตะก่อนมันบ่ามี
ไปสร้างตี้อื่นต่อ
ปขอนอนต๋ามบ้านหมู่มูเซออี่ก้อ
ว่าจะผดแม่ตืนก่อได้หลายคืนหลายค่้า
เลยสั่งหื้อก้านันเขาเลยมาจัดก๋ารขับไล่บ่อหื้ออยู่

๑๗. เขาปากั๋นมาไล่ครูบาเจ้าขาวปี๋
ศรัทธาปี้น้องปอเป๋นฮ้องเป๋นไห้
มีก้านันดอยเต่าเป๋นปี้น้องตางป้อ
ขอหื้อไปติ๊ดต่อสอบถาม
ก้าตั๋วเฮาแต้บ่อปอมีปั๋ญหา
เหมือนไก่แม่ลูกหน้อยถ้านอนบ่อมีเล้า
แต๊นา....ขอท่านนายอ้าเภอปอได้โปรดเมตต๋า

ถ้าบ่าปากั๋นหนี๋ก่อจะถูกท้าร้าย
ปากั๋นหนี๋กั๋นย้าย ไปต๋ามบุญต๋ามกั๋มม์
หื้อเขาไปติ๊ดต่อมาอู้เฮาสักก้า
และขอหื้อติ๊ดต๋ามนายอ้าเภอดอยเต่า
อินดูศรัทธาคนแก่คนเฒ่า
ย่อมบ่อปลอดภัย กับปากก๋าปากเหยี่ยว
เฮาใคร่ไปจ๋้าวัสสาพระบาทตะเมาะจะได้ก่อ

๑๘. นายอ้าเภอดอยเต่าได้บอกข่าวหื้อกู้คน
สมัยเมื่อครูบาท่านมาอยู่เมื่ออั้น
เป๋นแต่ป่าบงป่าหกป่าหน่อ
นายอ้าเภอท่านก่อเลยจัดก๋าร
เอาไว้เป๋นตี้ฟังธรรมจ๋้าศีล
และขอจื่นจมกับตางกรมป่าไม้
มีมา.......จากนั้นปี้น้องมูลละศรัทธา

เลยปากั๋นนิมนต์ท่านมาอยู่ต๋อนนั้น
ปี้น้องจาวบ้านก่อมาเผ้วจ่วยกั๋น
ไม้เก็ดไม้ก่อเป๋นเครือเขาเถาวัลย์
จัดแจ๋งแป่งปั๋นเป๋นสถานวัดใหม่
ขอจับจ๋องตี้ดินมอกปอหื้ออยู่ได้
ถวายตี้ดินไว้เป๋นตี้วัดพระบาท
เขาก่อปากั๋นมาจ่วยเผ้วตางถางป่า

๑๙. จากนั้นก่อเริ่มสร้างเป๋นอารามสถาน
เผื่อศัทธาจะไปมาสาไหว้
เป๋นประโยชน์แก่สาธารณะ
ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล
สร้างกุฎิ ไว้แถมนึ่งหลัง
แล้วมาสร้างสะพานข้ามแม่น้าแม่ฮอด
เนอนาย.......จากนั้นก่อไปหาครูบาศรีวิจัย

ท่านก่อสร้างวิหารครอบพระบาทไว้
มันตึงบ่อได้ตากแดดฮ้าฝน
สร้างองค์เจ๋ติยะเอาไว้ตางบน
พระธาตุตั้งอยู่บนแถมตึงเก้ายอด
ด้วยเอก๋าตั้งจ๋นได้ลุรอด
เสร็จแล้วหมดผดแผวเจียงใหม่
ปาหมู่ยางไปจ่วยสร้างตางขึ้นดอยสุเต้พ

๑๘๙

๒๐.

ต๋อนนี้พระอภิชัย ท่านนุ่งผ้าขาวห่มขาว
มีหลวงศรีประกาศกับตึงเจ้าป้อแก้ว
ว่าท่านผ้าขาวท่านมีใจ๋หมั้นเตี่ยง
ท่านเลยเกิดความอินดูสงสาร
ขอกราบไหว้สา เมตต๋าแห๋มคราว
ครูบาก่อกลั๋วมันเดือดร้อนฮ้อนฮ้าย
ตั๋วเฮา....ดีแล้วท่านนุ่งขาวห่มขาว

๒๑. เรื่องราวนักพรต ยังบ่อหมดบ่อถอง
คุณงามความดีต้ปี ระกาศก้อง
จ่วยกั๋นปู๋จาประวัติท่านไปฟัง
บุญกุศล จะได้คุ้มกระบาล
ผลงานของท่านมีมากมายก่ายก๋อง
ต๋อนนี้แม่บัวซอนเมืองป๊าว
มานาน....ภาคสองจะเล่าต่อผลงาน

จะขออู้เรื่องราวต่อจากคราวตี่แล้ว
นะวะรัฐ ท่านมาชั๊ดต๋าหัน
ได้ปาหมู่กระเหรี่ยงเขามาจ้วยท้างาน
เข้ากราบนมัสก๋ารท่านครูบาต๋นใหญ่
เป๊กข์หื้อตาปะขาวหื้อเป๋นตุ๊เจ้าใหม่
ว่าเฮาเยี๊ยะบ่อได้เขาก้าลังมองแง่
ได้เป๋นเรื่องเป๋นราวมาตั้งสองสามห่า
คงจะมีภาคสองรอฟังเต๊อะปี้น้อง
ยังถูกฟ้องถูกร้อง ขึน้ แผวโฮงแผวศาล
เพื่อเสริมบุญพลังแด่ดวงพระวิญญาณ
จะได้สุขส้าราญ ตึงคนฟังคนเล่า
จะเอาไปต่อภาคสองก้อยรอฟังเต๊อะเจ้า
มันใคร่อยากกิ๋นข้าวเพราะคนเฒ่ามันเหนื่อย
และเรื่องปาฎิหาริย์ของครูบาท่าน

วางเพลง........

๑๙๐

บทซอเรื่อง..ชีวประวัติครูบาเจ้าเทือง วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง
ประพันธ์บทโดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองพร้าว)
เริ่มต้นด้วยจ๊อยกะโลง
จะขอยกมือยอ
ทางดวงดอกส้อม
ก่อนจะซอชีวประวัติ
ประวัติของครูบา
ขอเชิญอาวอาศรัทธาแก่เฒ่า

ไหว้สากราบน้อม
บุปผาและมาลา
หื้อได้ประจักแก่โสตา
เจ้าเทืองนี้ ..และเจ้า
ฟังตั้งแต่เค้า (เริ่มต้น) รอดเถิง (ถึง) ปลาย...

๑.

สิบนิ้วจะขอยกมือสา
ตามที่ได้ยินข่าว
เรื่องราวมันมีสัพพะ
ชื่อว่า ครูบาเจ้าเทือง

ฟังเน้อศรัทธาแก่เฒ่า
ไปทั่วด่านด้าวแดนเมือง
ประวัติหน่อพระบุญเปลือง
อ้าเภอแม่แตงบ้านเด่น

๒.

ตามทีเ่ พิ่น (ท่าน) เล่าลือชา
ข้าเจ้าได้ไปขุดเค้น
เมื่อท่านได้ออกจากท้อง
เป็นวันที่ซาว (ยี่สิบ)

ชื่อเสียงครูบาบ่ใช่ของเล่น
เป็นประวัติต้านาน
ฟังเถิดพี่น้องลูกหลาน
เดือนกุมภาพันธ์ เดือนห้าเหนือแรมสี่ค่้า

๓.

ซ้้ามาตรงกับวันเสาร์
ฤกษ์งามยามดีเช่นล้้า
เป็นปีมะโรงงูใหญ่
พญานาคตนใจดี

ตามในส้าเนาจะเอามาร่้า
จิตใจดั่งน้้านที
ซ้้ามาตรงได้ปีสี(ปีมะโรง)
อยู่ในวารีล้อมแวด

๔.

พ.ศ.ที่ท่านเกิดมา
เสียงไห้ดังขึ้นแหวดๆ
มีค่าสายแห่สายรก
เป็นลูกแม่หล้าพ่อมูล

ซ้้าเป็นสองห้าศูนย์แปด
เป็นเสียงหน่อหน้อยตนบุญ
หวันคอบ่ลุ่นบ่จูน (พะรุงพะรัง)
เพราะว่าตนบุญมาเกิด

๑๙๑

๕.

แม่หล้ากับทั้งพ่อมูล
อู้ (พูด) เถิง (ถึง) ถิ่นฐานบ้านเกิด
หนทางลาดยางซื่อแซ็ด (ตรง)
ต้าบลขัวมุงเป็นบ้านหัวดง

ผู้หื้อ (ให้) สกุลก้าเนิด
ท่านอยู่ที่บ้านหัวดง
บ่ถ้ากลัวแป้ด (คลาดเคลื่อน) กลัวหลง
อ้าเภอสารภีเชียงใหม่

๖.

มีปเี่ ค้า (เริ่มต้น) ชื่อว่าทับทิม
คนที่สองทีเ่ พิ่น (เขา) บอกไว้
พี่น้องครูบาเจ้าเทือง
สุทัศน์ออกมาเมื่อลูน (ภายหลัง)

เป็นคนหนิม (เรียบร้อย) ยิ้มง่าย
ชื่อว่าพี่อ้ายไพฑูรย์
หน่อเรืองคือนามสกุล
นี้เป็นน้องหล้าของท่าน

๗.

แม่หล้าอุ้มท้องครูบา
บ่ใช่เป็นคนขี้ค้าน
ปลูกแผวมะาแตงมะาถั่ว (แตง,ถั่ว)
เป็นคนเก็บริบเงินออม

ทาทึงการนายะทึงการบ้าน (ท้างานทุกอย่าง)
เป็นคนขยันอดออม
บ่ว่าผักบัวหัวหอม (หัวหอม)
ไว้เลี้ยงลูกถึงสามถึงสี่

๘.

พ่ออุ๊ยของท่านครูบา
พ่ออุ๊ยตาคนนี้
แม่อุ๊ยบัวค้าเพิ่น (เขา) พี่อุ้ยหนิ้ว
ผัวได้หนีละอยู่ไปตามกรรม

ตะก่อน (เมื่อก่อน) นั้นนาก็เป็นช่างปี่
เป็นผัวแม่อุ้ยบัวค้า
ท่านได้หอบหิ้วตวยตาม
เพราะได้สลา(เป็นไปแล้ว)ไปแล้วนี่

๙.

ถือว่าเป็นกรรมตัวเอง
แม่หนิ้วก็ทนทึกตี่(ถึงทีสุด)
คึ๊ดเถิง (คิดถึง) ขี้หลังขี้เก่า
เคยได้นั่งอู(้ พูด)นั่งจา

ไผ่(ใคร)บ่ได้ข่มเหงกดขี่
ถึงจะว้าเหว่เอกา
ถึงยามกินข้าวกินปลา
น้้าตาอุ๊ยหนิ้วพอหยอด

๑๐. มาเข็ดใจพ่ออุ๊ยมา
รักกันยะใบ้ยะบอด(รักปานจะกลืนกิน)
อุ๊ย(ยาย)หนิ้วท้องได้สามเดือน
อุ๊ย(ยาย)หนิ้วเป็นกุลสตรี

เป็นชาใด(อย่างไร)ว่าพอบ่คึดฮอด (คิดถึง)
จนเท่าลูกเต้าเรามี(จนมีลูกด้วยกัน)
ผัวมาบิดเบือนหน่ายหนี
มีความขันตีดีเลิศ

๑๙๒

๑๑. อดสาอยู่คนเดียวมา
แม่เป็นผู้หื้อก้าเนิด
ครานั้นอุ๊ยค้าอุ๊ยตา
หนิ้วเหยบ่ต้องน้อยใจ

จนเท้า(จนกระทั่ง)บุตตาได้เกิด
เกิดมาเป็นลูกพ่อจาย
รู้ข่าวก็พากันมาแอ่วชาดหลาย (มากมาย)
พีบ่ ่ยอมหื้อไผ(ไม่ยอม)ดูถูก

๑๒. ครานั้นอุ๊ยตาเลยแนะน้า
มาเอาฝ้ายขาวมามัดมาผูก
ไปอยู่ด้วยกันเสียเถอะ
อุ๊ยหนิ้วก็เลยติดตาม

บอกหื้ออุ๊ยค้าขอหลานไปเป็นลูก
เอาไปเป็นลูกบุญธรรม
พี่จะรับอุปถัมภ์
ผู้อุปถัมภ์คือพี่

๑๓. ย้ายไปทั้งน้องทั้งหลาน
ลาก่อนตูบน้อยหลังนี้
เก็บผ้าเก็บครัวใส่พก
ขอลาชายคาตีนกอน

ไปอยู่ด้วยกันทั้งสี่
ที่ได้เคยอยู่เคยนอน
ยกไปทั้งสาดทั้งหมอน
จะได้ขึ้นไปนอนบ้านหลังใหญ่

๑๔. ขึ้นไปอยู่ด้วยอุ๊ยค้า
ช่วยกันเลี้ยงลูกจนใหญ่
ไหนๆ พี่เราก็เฒ่า
เลี้ยงเอาบ่อ้ายค้ามูล

ทึง (ก็) บ่ถามแต่งงานแถมใหม่
อุ่นใจกินแรงวันลูน
บ่มีลูกเต้าสืบหนุน
ไว้สืบสกุลพงศ์เผ่า

๑๕. อุ๊ยหนิ้วอุ๊ยค้าอุ๊ยตา
ทั้งรักเป็นลูกเป็นเต้า
เวียกการ(การงาน)เพิ่นเอา(เขาท้า)สัพพะ
บ่ชอบกินเหล้ามูลี (บุหรี่)

เลี้ยงพ่อมูลมาจนพอเป็นบ่าว (หนุ่ม)
เพราะพ่อมูลเป็นคนดี
เปิ้นมุมานะขันตี
บ่เคยโดนตีโดนด่า

๑๖. จากนั้นบ่เมินบ่นาน(ไม่นาน)
มาละแม่อุ๊ยแม่ป้า
ได้ไปอยู่ด้วยแม่หล้า
มาละ(ทิ้ง)คนเฒ่าสามคน

ก็ไปแต่งงานอยู่กับแม่หล้า
เพิน่ อยู่ด้วยกันสามคน
เพื่อความก้าวหน้าของตน
อยู่ไหนบ่ใคร่เป็นบ่อน

๑๙๓

๑๗. บ่มีไผอู้ไผอุ่ม(ไม่มีใครคุยด้วย)
ว่าจะต้องเอาละอ่อน
พอดีพ่อมูลแม่หล้า
ก็เลยได้ไปเอาหลาน

บ่ได้นั่งสุมกันเหมือนตะก่อน(แต่ก่อน)
มาเลี้ยงแก้ง่อมแก้งัน(แก้เหงา)
เปิ้นก็มีลูกด้วยกัน
มาเลี้ยงดีเหลือคนอื่น

๑๘. ครูบาเจ้าเทืองเป็นหลาน
บ่มีระทมขมขื่น
ถ้ากินมะแตงมะเต้า(แตงโมงแตงกวา)
กินข้าวโส๊ะ(ผสม)น้้าอ้อยน้้าตาล

เป็นคนอ่อนหวานบานชื่น
มีแต่สดชื่นเบิกบาน
ท่านยังเอาเข้ามาจาน
ชิ้นปลาอาหารบ่พอชอบ

๑๙. เป็นคนรู้ทุกข์รู้จน
หากินไปทางที่ชอบ
เกิดมาจะต้องผจญ
ถ้าหากบุญมีบ่ตาย

เอาความอดทนนั้นมาประกอบ
บ่เคยนิ่งอยู่ดูดาย
มีแต่ดิ้นรนขนขวาย
ก็หล้าง (ก็คง)ได้สบายสักเทื่อ(สักครั้ง)

๒๐. ค้าเพิ่นยุยงส่งเสริม
คาอู้ (พูด) ผู้ดีผีเบื่อ
เมื่อเราเป็นดีมีทรัพย์
เมื่อทุกข์ไร้อนาถา

ทึง(ก็)บ่เคยเหิมเคยเชื่อ
เขาช่างดูถูกนินทา
มีค่า(มีแต่)คนนับไหว้สา
แม้หมาก็ยังบ่เคยเห่า

๒๑. เมื่อท่านหน้อยๆเป็นคนขี้กลัว
แสงแดดแสงไฟนั้นเล่า
มันช่างเป็นเงาสะท้อน
ผ่อแล้วหูตามันลาย

แม้แต่เงาหัวตัวเก่า
เจ้าบ่พอชอบเท่าใด
ซ้อนกันออกมาชาดหลาย(มากมาย)
ท่านเลยกลัวแสงไฟแสงแดด

๒๒. ชีวิตเมื่อท่านเยาว์วัย
บางเทื่อ(บางครั้ง)ก็เจ็บออดๆแอดๆ
ชอบกินส้มสุกลูกไม้
เพิ่นเล่าว่าเป็นครูบา

จะต้องท้าไปร้อยแปด
มันเป็นเรื่องธรรมดา
ตั้งแต่เมื่อไร้เดียงสา
ได้กลับคืนมาเอาชาติ

๑๙๔

๒๓. อุ๊ยหนิ้วอุ๊ยค้าอุ๊ยตา
โรควิตามินก็จะขาด
นิสัยเป็นคนอ่อนโยน
เป็นคนทะมัดทะแมง

ว่าหลานคนนี้นาเลี้ยงยากขนาด
บ่ใคร่สมบูรณ์แข็งแรง
บ่ใช่เป็นคนหัวแข็ง
บ่เคยริษยาอาฆาต

๒๔. อยู่มาบ่เมินบ่นาน
เหมือนจะเป็นอัมพาต
แท้จริงเปิ้นเป็นโรคเค้า
ไอ้พวกขี้ส็วกขี้แซง(ขี้โมโห)

แม่อุ๊ยค้านั้นเริ่มเป็นพยาธิ
บ่ใคร่มีเรี่ยวมีแรง
แรงข้อตามเข่าบ่แข็ง
หาว่าเพิ่นเป็นขี้ทูด (ไม่ดี)

๒๕. แม้แต่ลูกแต่หลาน
หาว่าเพิ่นเป็นขี้ทูด (ไม่ดี)
เล่ากันไปเสียสัพพะ(มากมาย)
มีแต่ครูบาเจ้าเทือง

ก็ยังเอาขวัญไปเล่าไปพูด
เล่ากันเต็มบ้านเต็มเมือง
เปิ้นดีขี้ชะขี้เหยือง (รังเกียจ)
เป็นคนเลี้ยงดูปูเสื่อ

๒๖. ท่านท้ามาเป็นอาจิณ
ท่านบ่เคยบ่นเคยเบื่อ
จะขอท้าดีเอาไว้
ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล

ตักน้้ายะกิ๋น(ท้ากับข้าว)ซักผ้าซักเสื้อ
เป็นการตอบแทนบุญคุณ
เว้นจากความไพร่สถุน
เทิดทูนไว้อย่างทรงเกียรติ

๒๗. เพราะท่านบ่คบกับไผ(ใคร)
ท่านบ่เคยพูดส่อเสียด
จบจากโรงเรียนขัวมุง
ผู้ว่าเชียงใหม่หื้อทุนอุปถัมภ์

นิสัยเป็นคนละเอียด
ชอบอ่านแต่หนังสือธรรม
ผู้ใหญ่ผู้สูง(นาย)ติดตาม
ได้ไปศีกษาเรียนต่อ

๒๘. ที่โรงเรียนวัฒโน
ตอนนั้นได้ไปเรียนต่อ
เมื่อเริ่มมาเรียนมอต้น
เหมือนดังมีดเราบ่คม

เริ่มตั้งนะโมเค้าก่อ
ศึกษาชั้นมัธยม
จะต้องคิดค้นสร้างสม
เราจะต้องหมั่นฝนแท่วๆ (ลับคมบ่อย ๆ )

๑๙๕

๒๙. อายุเริ่มเข้าสิบปลาย
บ่าเคยเมาร้ายเมาแอ่ว
แม่อุ้ยก็เป็นพยาธิ
ชีวิตท่านได้เผชิญ

ร่างกายก็เริ่มเป็นแถว
เสาะหาแต่งานแต่เงิน
สุดแสนอนาถเหลือเกิน
เหมือนเดินบนหนามบนขวาก

๓๐. เสาะแผวผักบุ้งผักหนอง
กว่าจะได้เงินก็ชาด(แสน)ล้าบาก
รับจ้างเอาเงินมาใช้
ไปรับจ้างเดินเข่งบ่ล้าไย

ขายได้เงินทองเลี้ยงท้องเลี้ยงปาก
บ่ฮู้(พูด)จายะจาใด(อย่างไร)
ทึงบ่ว่าใกล้ว่าไกล
แผว(ถึง)บ้านแม่ตุ๊บดอยเต่า

๓๑. เพิ่นหื้อวันสิบวันซาว(ยี่สิบ)
ภาระต้องเลี้ยงคนเฒ่า
กว่าเราจะได้เงินร้อย
เอาหัวสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ฝน

เท่าใดก็เอามาไว้ซื้อกินเข้า(ข้าว)
พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยสามคน
เหงื่อจนพอย้อยท่วมตน
ต่อสู้ความจนอย่างเด็ดเดี่ยว

๓๒. เสาะเก็บหอมเรี่ยมาขาย
ท่านบ่ชอบแอ่วชอบเที่ยว
ชีวิตครูบาเมื่อน้อย
บางวันตากแดดฮ้าฝน

บางวันจิตใจห่อเหี่ยว
บ่ชอบกินเหล้าเมาซน
หยั่งมาต่้าต้อยยากจน
จนพอเป็นไข้เป็นเมื่อย

๓๓. กินยาแก้ปวดซองเขียว
ไปเสาะท้างานเรื่อยๆ
ตัวก็ยังหนุ่มยังน้อย
ชอบปั้นรูปพระพุทธา

ค้าเดียวมันก็หายเหนื่อย
บ่หื้อได้เสียเวลา
ท่านบ่เคยด้อยผญา
ก่อเจติยาสถูป

๓๔. ท่านเอาขี้เปอะมาแทว(ขี้โคลนมาผสม)
หล่อองค์พระพุทธรูป
ตามความคิดของละอ่อน
บ่ใช่ว่าตัวบัวซอน

ก็หื้อเป็นแนวเป็นรูป
ตามรูปศิลปากร
บ่ใช่มีไผมาสอน
แม่นี้แข้งอ้างแป๋งอวด

๑๙๖

๓๕. วันนั้นเทว(เดิน)เข้าบ้านมา
ตัวท่านก็เลยได้ลวด
อู้กันที่พื้นหลองเข้า(ยุ้งข้าว)
จะมีงานบวชวัดเรานี้นา

ได้ยินเพิ่นโจจาว่าจะมีปอยบวช
ฟั่งเพิ่นโจจาโยยา
คนเฒ่าเพิ่นมาเปิ๊กษา (ปรึกษา)
เพราะว่าพระหน้อยมันขาด

๓๖. ท่านมีความคิดขึ้นมา
เพราะบุญมีน้อยขนาด(มาก)
จาวบ้านเพิ่นกะกันแล้ว
เราขอบวชตวยสักคน

ว่าเรานี้นาเคยเป็นขะโยมราด(ไม่ส้าเร็จ)
ว่าขอบวชด้วยสักคน
ว่าจะแห่ลูกแก้วสามตน
อยากจะเอาตนมาล้างบาป

๓๗. ศรัทธาเกิดขึ้นจากใจ
หากมีบุญญาและอานุภาพ
สามตนเพิ่นได้ขี่ม้า
นุ่งผ้าขาวขี่คอ

ตึงบ่มีไผขนาบ(บังคับ)
ได้บวชห่อหมากกับเพิ่นก็พอ
ส่วนตัวข้าจะขอ
เพราะเราพอใจได้บวช

๓๘. จากนั้นก็พลิก(กลับ)เข้าบ้านมา
แม่อุ๊ยหนิ้วก็ไปซื้อเครื่องบวช
เดือนแปดเหนือออกสิบค่้า
เป็นวันอาทิตย์เวลา

ค้นหาต้าราบทสวด
อัฐบริขารา
วันที่ ซาว(ยี่สิบ)แปดเมษา
ประมาณมอกสิบโมงเกิ่ง(ครึ่ง)

๓๙. ตอนนั้นครูบาเจ้าเทือง
จิตใจบ่ไหวหวั่นเสิ้ง(โอนเอียง)
สมัยเมื่อเป็นเณรหน้อย
ชอบไปค้นคว้าติดตาม

ได้เอาผ้าเหลืองได้เป็นที่เพิ่ง(พึ่ง)
ขอเพิ่ง(พึ่ง)บุญศีลบุญธรรม
ท่านชอบแต่งถ้อยสอบถาม
ที่วัดวาอารามหลายแห่ง

๔๐. อันเป็นเวทย์มนต์คาถา
จนได้รู้จักหลักแหล่ง
เสน่ห์มหาไพเราะ
ชัยยะมหาเวทย์มนต์

ท่านก็สรรหาตกแต่ง
วิธีร่าย เทศน์เวทย์มนต์
ท่านก็เซาะมาใส่ตน
เฝิก(ฝึก)ฝนบ่ได้บกพร่อง

๑๙๗

๔๑. วันนั้นเกิดอัศจรรย์
เณรเทืองมอบ(แอบ)อยู่ในห้อง
ที่ป่าช้าาบ้านสันทรายก้อม
โหล่งอ้าเภอสารภี

เกิดขึ้นส่องหน้าพี่น้อง
ท่องสวดคัดถา(คาถา)บาลี
เพิ่นจะสร้างเมรุเผาผี
เพิ่นจนพออู้พอเล่า

๔๒. อันหมู่พี่น้องศรัทธา
คนอื่นเพิ่นตื่นชาดเช้า(แต่เช้า)
เดือดว่าพระตนนี้
ค้านั้นศรัทธาทั้งหลาย

ก็ไหลกันมาใส่บาตรธุเจ้า(พระ)
บ่าว่าเถ้าแก่หญิงชาย
อะหยั่งมานอนลุกขวาย
เขาพากันไปผกผ่อ(แอบดู)

๔๓. มันเป็นสิ่งที่หน้ากลัว
ชาวบ้านที่เพิ่นมาผ่อ (ดู)
พระน้อยได้ยินเปิ้นเดือด
งูเห่าสดเข้ากองเฟือง

งูเห่ายอหัวขึ้นมาฝ่อๆ
เดือดกันเต็มบ้านเต็มเมือง
ฟั่ง(รีบ)ลุกมานุ่งผ้าเหลือง
หายไปอย่างหน้าประหลาด

๔๔. ศรัทธาที่เพิ่นมาผก(ดู)
เณรหน้อยก็ฟั่ง(รีบ)อุ้มบาตร
บ่ได้วิตกสักอย่าง
เป็นอานุภาพบุญญา

พ่องพอใจตกอกขาด
ออกมาหาหมู่ศรัทธา
ดั่งกับบ่มีปัญหา
ของท่านครูบาปางก่อน

๔๕. ชื่อเสียงก็ทวีคูณ
ท้าหื้อเป็นเงาสะท้อน
บางคนก็อู้ก็เล่า
เล่าว่าพระหน้อยมีดี

ว่าเป็นตนบุญละอ่อน
ทั่วอ้าเภอสารภี
ว่างูเห่านั้นเป็นผี
ผีมานอนด้วยคืนรุ่ง

๔๖. เพราะท่านมีเหรียญครูบา
ชื่อเสียงโด่งดังหอมฟุ้ง
ฤทธีเตชะเพิ่นแรง
ฉันข้าวคาบเดียวประจ้า

ผีสางเทวาบ่มีหยัง(อะไร)มายุ่ง
เหมือนดั่งครูบาศีลธรรม
เพิ่นมาแสดงหื้อท้าตาม
ถือเอกาท้าตั้งตลอด

๑๙๘

๔๗. จบแผวธรรมตรีธรรมโท
มีความล่้าปึ๊ดกึ๊ดฮอด
อายุย่างเข้าซาวเอ็ด(ยี่สิบเอ็ด)
เดือนแปดเหนือมันตรง

ตั้งแต่นะโมแผว(ถึง)ยอด
ไหว้สาพระเถรเณรองค์
ท่านก็ได้เพ็กข์เป็นสงฆ์ (อุปสมบท)
วันอาติตย์แรมสามค่้า

๔๘. ซ้้าเป็นเดือนพฤษภา
สองพันห้าร้อยมาย่้า
ตามอุปัชฌายะ
เจ็ดโมงปลายสิบเก้านาที

ฤกษ์ยามเวลาพร้อมพร่้า
ปลายแถมซาว(ยี่สิบ)เก้าพอดี
ท่านได้วาระดิถี
สุริยะมีใสส่อง

๔๙. เป็นธุอยู่ที่วัดหัวดง
อาศัยหมู่พี่หมู่น้อง
อยู่ที่วัดหัวดงหั้น
อันเป็นหลวงปู่ครูบา

ปฏิบัติองค์บ่เคยบกพร่อง
ที่เพิ่นเลื่อมใสศรัทธา
ประมาณได้สามวัสสา
ท่านเคยไปมาสากราบ

๕๐. ตอนนั้นก็มีครูบา
ท่านก็ได้มาไหว้กราบ
หลวงพ่อได้มรณะ
ตอนนั้นครูบาเจ้าเทือง

ชื่อว่าบุญมาก็ได้มรณภาพ
วัดเด่นสะหรีบุญเรือง
บุญพระเสี้ยงจากผ้าเหลือง
ได้มารับทานกับเพิ่น

๕๑. ที่วัดบ้านเด่นแม่แตง
เป็นดอยเก่าแก่แต่เนิ้น(นาน)
สายลมเย็นพัดชอย(โชย)
ไหว้สาวิญญาณหลวงลุง

จะขอชี้แจงกล่าวเอิ้น(กล่าวถึง)
เหมาะแก่นักบวชหลวงลุง
วัดอยู่บนดอยที่สูง
ชักจูงหื้อได้มาอยู่

๕๒. อธิษฐานอยู่ในใจ
ว่าขอวิญญาณหลวงปู่
กลัวเป็นวัดห่างวัดร้าง
นึกแล้วท่านก็อ้าลา

ทึงบ่บอกไผได้รู้
อนุญาตหื้อเรามา
บ่มีไผมารักษา
พี่น้องศรัทธาเฒ่าแก่

๑๙๙

๕๓. พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยตายไป
ตะก่อนได้เลี้ยงคนแก่
มาละบ้านจองเป็นห่าง
เราใคร่ไปอยู่ไกลๆ

เหลือแต่หัวใจคือพ่อกับแม่
บัดนี้ท่านไปสบาย
สุดแสนอ้างว้างหัวใจ
ท้าใจบ่ได้เหมือนเก่า

๕๔. ถ้าอยู่ที่วัดหัวดง
มาคึดเทิง(คิดถึง)หาคนเฒ่า
เลยเปีย(หยิบ)ได้บาตรกับวี
ครูบามีความตั้งใจ

จิตใจพะวงพะเว้า
บ่ช่างจะยะชาใด
รีบจรลีเดินไกล
ไปตามบุญน้ากรรมส่ง

๕๕. สพายบาตรขึ้นบนดอย
เป็นหน้าบุญน้าส่ง
พ.ศ สองพันห้าร้อย
มันเป็นวันศุกร์นั้นนา

สายลมจอยปลอดโปร่ง
เป็นวันที่เก้ามีนา
สามสิบเอ็ดย่างเข้ามาหา
ครูบาเริ่มเข้ามาอยู่

๕๖. ที่เพิ่นอยู่ใกล้วัดใกล้วา
ยินดีท่านจะมาอยู่
ศรัทธาแท้บ่มีนัก
พ่อตาพ่อเผือกพ่อปัน

เมื่อคืนก็พากันมาอู้ฟู่(พูดคุย)
มาช่วยเป็นเค้าเป็นคัน
มีพ่อแก่วัดอาจารย์
อ้ายแก้วอ้ายจันอ้ายหนั่น

๕๗. อยู่มาบ่เมินบ่นาน
ก็มีพี่น้องชาวบ้าน
วัดเพิ่นบ่มีธุเจ้า(พระ)
นิมนต์ท่านไปปกครอง

วิถีจี๋บาน(ดอกตูมดอกบาน)ก็มีหลายขั้น
หัวฝายทั้งสันป่าตอง
มันมาหม่นเร้าเศร้าหมอง
รับรองเป็นเจ้าอาวาส

๕๘. เหมือนกับของว่าของกิน
จะเผ็ดจะขมจะส้มจะฝาด
ลองคอยจะผดคาบ่ผด(ได้หรือไม่ได้)
เพื่อบ่หื้อ(ไม่ให้)เสียศรัทธา

ถ้าบ่สัมผัสลิ้นมันบ่รู้รสชาติ
รสชาติเป็นอย่างใดชา
มันจะอดได้กี่วะสา
จะทดสอบเวลาหื้อคล่อง

๒๐๐

๕๙. คืนที่หนึ่งมานอน
หายใจพอบ่ารอดท้อง
รวบรวมสมาธิ
นึกถึงครูบาบุญมา

เอาบทพันพอน(ให้พร)มาท่อง
ก็เลยนั่งภาวนา
ส่งกระแสจิตไปหา
ตายละวัดวาบ้านเด่น

๖๐. คืนที่สองท่านนั่งสวดมนต์
ไอ่พวกทะลึ่งทะเล้น
แก้วหูเหมือนจะหยวดจะหยัวะ(แตก,หลุด)
หัวใจครูบาเจ้าเทือง

ได้ยินเสียงคนตะโกนด่าเล่น
เดือดกันเต็มบ้านเต็มเมือง
จ้าเป็นได้หลั๊วะผ้าเหลือง
เหมือนกับเสาค้างเฟืองเป็นมอด

๖๑. พอเข้าคืนที่สาม
จิตท่านก็คึดฮอด (คิดถึง)
ห้าง(เตรียม)ขันข้าวตอกดอกไม้
เมื่อสวดมนต์ภาวนา

เหมือนเทว(เดิน)ป่าหนามตลอด
ไหว้สาหาเทวดา
แล้วเอาไปไหว้ไปสา
หื้อมีใจฑีฆาอย่าเบนเบี่ยง

๖๒. คืนที่สี่มีแต่ระแวง
บึด(เดี๋ยว)ก็นอนคว่้านอนเหงี่ยง
ตาใสอย่างกับนกเค้า
หัวใจเหมือนเพิ่นเอาแพ

ตั้ง(ตั้งแต่)กินข้าวแลงเ(ย็น)จนเท้ารอด(กระทั่ง)เที่ยง
ใจเป็นว่อแว่วอแว
ผ่อ(ดู)ขึ้นบนขื่อบนแป
ขี่ในทะเลโต้คลื่น

๖๓. อดหน่อเจ้าพ่ออด
แถมไผจะมาจ้างคืนหมื่น
ขอไปตายเอาดาบหน้า
หนีออกวัดหัวฝายทั้งคืน

นอนพอบ่ผดเป็นหลับๆตื่นๆ
ก็จะหนีทั้งขวางทั้งยืน
หอบผ้าได้สองสามผืน
พิก(กลับ)ไปหัวดงวัดเก่า

๖๔. เรื่องราวที่ซอผ่านมา
ขอเชิญติดตามไต่เต้า
พระสงฆ์ที่เพิ่นแก่เฒ่า
ใคร่รู้เรื่องราวครูบา

เรื่องของครูบาท่านเจ้า
เรื่องราวเป็นอย่างใดจา
เคยไปน้อมเกล้าไหว้สา
เปิดตอนสองมาฟังต่อ
วางเพลง………

๒๐๑

ทานองซอลับแลง
๑.

ประวัติครูบายังมีแถมตอน
ค้าจ๊อยค้าซอมันจะเลิ๊ก(ลึก)จะตื้น
ด้านอุปสรรคล้อมหน้าล้อมหลัง
เชิญท่านฟังคอย จนจบม้วนนี้

ที่แม่บัวซอนเป็นคนแต่งขึ้น
จะได้พลิกฟื้นมาเล่าหื้อฟัง
นั้นเป็นพลังได้นักบ่หน้อย

๒.

เมื่อท่านหนีออกวัดที่บ้านหัวฝาย
แล้วก็พิกกลับไปหัวดงที่หั้น
เราเป็นชาววัดบ่ใช่ชาวบ้าน
ถ้าจิตใจบ่หมั้นเพิ่นว่ามันบ่ดี
ใจก็คึด(คิด)หาวัดเด่นสหลี
ถ้าหากบุญมีปารมีกว้าง
ตัวเราก็หล้าง(อาจจะ)พิ๊ก(กลับ)มาแถมครั้ง

๓.

ท่านออกจากวัดเดิมออนก่อนหลัง
จัดแล้วจัดแถมมีหั้นสองร้อย
มาคึดใจ(คิดได้)ย้อนเป็นร้อนๆหนาวๆ
แสนเวทนาครูบาตอนนั้น

จัดผ่อสตางค์ในถุงหย้ามหน้อย
เหรียญก้อมเหรียญย่อยมีนั้นแถมซาว(ยี่สิบ)
ตางค์สองร้อยซาวเท็กไหนเท็กหั้น(ถึงไหนแค่นั้น)

๔.

มาเคึด(ดัก)ขึ้นรถสี่ล้อสองแถว
คิวรถแม่แตงพอแลง(เย็น)แล้วนั้น
คนนั่งในรถเพิ่นก็พากันถาม
ต่านเลยบอกข้อมูลหื้อผู้ใจ๋บุญนั้นเล้า

โซเฟอร์พาแจวไปแผวที่หั้น
ค่าโดยสารเพิ่นบ่เอาสักกา(ไม่เอา)
ว่าท่านครูบาไปไหนมาเจ้า

๕.

ท่านลงจากรถสี่ล้อแม่แตง
ท่านก็เลยถามจ้างรถสามล้อ
เจ้าของสามล้อว่าหนทางมันไกล
จะซื้อยาโด้ปพลังแข้งขามันเมื่อยล้า

ตะวันลงแลง(เย็น)ยังบ่เถิง(ถึง)บางอ้อ
ขอไปส่งกาน่อ(ขอไปส่งที)จะเอาเท่าใด
ว่าบ่เอาหลายขอเสียสิบห้า

๖.

มาเถิง(ถึง)วัดแล้วดีใจล้้าเหลือ
จะขออยู่ไปจนเท้า(จนกระทั่ง)แก่เฒ่า
หมู่ที่เพิ่นรักเพิ่นก็เสน่หา
จ้าเป็นต้องทนกับพวกคนหมู่นี้

ทึงบ่ถามทางเมือ(ทางกลับบ้าน)ค้านี้และเจ้า
บิณฑบาตรเข้าโปรดหมู่ศรัทธา
บางพ่องก็อิจฉาจู้ๆจี้ๆ

๒๐๒

๗.

ไม้ใหญ่แท้ทังใน(ข้างใน)มันกลวง
แจ้งเช้ามาครูบาก็ตื่นขึ้น
มีคนกลุ่มหนึ่งเขาเคยเล่าเคยจ๋า
เขาก็ได้ออกมาใส่บาตรครูบาตอนเช้า

ปลาตัวหลวงมันช่างตายน้้าตื้น
สวดมนต์ไหว้พระตามกาละเวลา
ว่าหื้อครูบาสีท่า(น่าจะ)บ่ตายเฒ่า

๘.

ครูบารู้แล้วว่าคนขี้เล่าขวัญ
ครูบาปันพอรว่าหื้อได้ขึ้นฟ้า
คนนั้นได้ยินจนสะดุ้งสุดฝืน
น้้าตาพอไหลเสียใจได้ว่านั้น

เขาได้เตรียมอาหารมาเกิ๊ด(รอ)อยู่ทัง(ตรง)หน้า
มาใส่บาตรตูข้าตนอายุบ่ยืน
ผ่อมันยืนจุกพอบ่หมั้น(จะล้ม)

๙.

เขาว่าคนอู้นักมักมีแต่ศัตรู
เป็นดีอินดู(เอ็นดู)ครูบาท่านเจ้า
จับใส่บางคนเขาก็ซ้ามาเล่า
ว่าผ่อหน้าธุเจ้า(พระ)ท่าจะมักปลาทู
แพ้เป็นพระชนะเป็นศัตรู
ต้องข่มใจกูกลั้นไว้หื้อได้
พวกปากปีจอเขาชอบส็วกสอบไซ้(ยุ่งเรื่องคนอื่น)

๑๐. โบราณว่าไว้อดเผ็ดได้กินหวาน
สิบใบแขมบ่เท่าแหลมใบเข้า
ครูบารู้แล้วว่าหมู่คนปากเสีย
ว่าธุเจ้า(พระ)ตนนั้นนามาหั้นแล้วนั้น

คนที่เป็นหนานเพราะเคยเป็นธุเจ้า(พระ)
เขาว่าสิบเมาเหล้าบ่เท่าเมาน้องเมีย
ทั้งผัวทั้งเมียเขามาเกิ๊ด(ดักรอ)อยู่หั้น

๑๑. หื้อทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตน
ครูบาท่านบ่สนไอ้พวกคนจู้จี้
ออกโปรดเมตตาศรัทธามาเถิง(ถึง)หนี้
ถามว่าปลาทูจี่(ปิ้ง)บ่มีพ่องคาเรา
ค้าอู้บทนี้ได้เข้าสู่หูเขา
เหมือนเปิ้นโดนหมัดเมาไอ่เขาทรายจนเข่าหย้อ(เข่าเคล็ด)
เขาเหลียวผ่อหน้ากันเป็นปะวี้ปะว้อ(ปั้นหน้ไม่ถูก)
๑๒. ค้าอู้เหล่านี้ท่านครูบาบ่สน
นินทากาเลเหมือนเขาเทน้้า
ค้าอู้เหล่านี้ถือเป็นคติสอน
อุเบกขันตีมันตึงบ่มีร้อนร้าย

เหมือนเพิ่นขี่เรือวนบ่มีไม้ถ่อจ้้า
ตกใส่นั้นที่ใบบัวบอน
ท่านได้สังวรเอาไว้ใจ้ใจ๊ (บ่อยๆ)

๒๐๓

๑๓. ท่านถือวิปัสสนากรรมฐาน
พี่น้องศรัทธาพากันมาไหว้
ได้เงินสมบทจตุปัจจัย
สมปณิธานบ่หื้อ(ไม่ให้)มันข้องค้าง

เหมือนดอกไม้บานหอมไกลบ่ใกล้
ตกเหนือออกใต้แผวเชียงแสนเชียงราย
รอม(รวม)ไว้ได้หลายท่านจะได้คึด(คิด)สร้าง

๑๔. ครูบาท่านคิดเป็นนิมิตความฝัน
ท่านเป็นประธานเดินงานไต่เต้า
ศรัทธากรุงเทพร่วมอุปถัมภ์
โดยความเลื่อมใสคึด(คิด)อันใดก็แล้ว

ท่านได้สร้างวิหารจนส้าเร็จเน่อเจ้า
ศรัทธาแก่เฒ่าได้อาบน้้าฟังธรรม
และได้ติดตามพระประธานแท่นแก้ว

๑๕. จะขออู้(พูด)ย้อนเรื่องความเป็นมา
ตามที่ศรัทธาบ้านเด่นได้เล่า
มีคนหนึ่งนั้นชื่อว่าน้องอุ๋ย
จะยะอย่างใดชาไผจะมาช่วยไว้

ที่เพิ่นร้องครูบาอายุหนุ่มเหน้า
เรื่องครูบาเจ้าบ่ได้โม้โอ่คุย
ไห้ๆหุยๆเจ็บท้องเจ็บไส้

๑๖. คนเฒ่าคนหนึ่งล่นเข้ามาหา
กันท่านบ่เอ็นดูก็มีหวังมอดม้วย
มีคนเจ็บท้องเป็นดีสงสาร
คนที่ล่นมาหาอู(้ พูด)เป็นน้้าตาย้อย

ไหว้สาไหว้สาธุเจ้า(พระ)ช่วยด้วย
ขอท่านพอช่วยโผดหื้อเป็นทาน
จะไปโรงบาลซ้้าสตางค์ก็มีหน้อย

๑๗. ท่านได้ยินเสียงเอิ้น(ตะโกน)เป็นบ่าเรเจกัง(อื้ออึง) ฟั่งปั๊กขวิดปั๊กขวาง(รีบลน)ลุกมากระดองผ้า
ใครที่ไหนเพิ่น(เขา)ตายเพิ่น(เขา)ฆ่า
กาว่าเป็นบ้ากินเหล้าเมายา
คนเฒ่าคนนั้นคลานเข้ามาหา
ขอพอเมตตาเถอะสวาธุเจ้า(ค้าเรียกพระภิกษุ)
ขะใจขะใจ(รีบ ๆ)คนจะตายแล้วเล่า
๑๘. พอไปถึงบ้านคนเจ็บชื่ออุ๋ย
ไห้ๆหุยๆครางอยู่อื้อๆ
ท่านครูบาก็เข้าไปหยื้อ
มนต์น้าหื้อ(ให้)กินแล้วเลยสบาย
ลุกมานั่งอู้(พูด)ข้าเจ้าขอขอบใจ
ข้าเจ้ารอดตายเพื่อพระคุณเจ้า
เขาเลยร้อง(เรียก)ครูบาตั้งหั้นมานั้นเล้า(ตั้งแต่นั้นมา)

๒๐๔

๑๙. ครานั้นชาวบ้านเขาก็ยกมือสา
คนทีร่ ้อง(เรียก)ครูบานั้นคือพ่อตาหล้อน
เป็นหน้าบุญเพิ่น(เขา)ได้หนุนเตื่อมข้อน(ค่อนข้าง) ดังสะท้อนไปเต็มบ้านเต็มเมือง
เป็นพลวะแด่พระบุญเปลือง
ครูบาเจ้าเทืองตนบุญหนุ่มแหน่น
ชื่อเสียงลือชาไปทั่วเขตแคว้น
๒๐. ชื่อเสียงครูบาดังไปทุกถิ่นฐาน
เพิ่น(เขา)ไหลกันมาทานหลายจองหลายบ้าน
พ่องก็มารอม(รวม)เป็นแสนเป็นล้าน
เศรษฐีนายห้างนายธนาคาร
จะสร้างกุฏิสร้างพระวิหาร
ศาลาเปรียญธรรมก้าแพงงามสี่ด้าน
นับเป็นงบประมาณเสี้ยง(เสีย)ไปหลายร้อยล้าน
๒๑. ตอนเมื่อท่านเสร็จจากท้าบุญปอยหลวง
เหตุการณ์ทั้งปวงยังมีแถมไจไใจ๊(มีอีกมากมาย)
เพิ่นกลัวครูบาถูกเคราะห์นามต่้าใต้
เลยนิมนต์ย้ายไปพักผ่อนอารมณ์
ออกจากกุฏิศาลาอาศรม
ไปพักผ่อนอารมณ์ต่างจองต่างบ้าน
ไปหลีกเคราะห์หลีกมารตามโบราณบ่เก่านั้น

๒๐๕

ทานองพม่า
๑.

สาธุโนขอโอกาสไหว้
ตามรีตตามคลองของคนแก่เฒ่า

ครูบาได้ย้ายไปอยู่ดอยน้อยจอมทอง
ได้นิมนต์ธุเจ้า(พระ)ไปหลีกเคราะห์เลาะนาม

๒.

ที่ครูบาศีลธรรมท่านไปคึด(คิด)สร้าง
เจตียะสถานที่วัดดอยหน้อย

องค์เจดีย์ร้างมาแต่นมนาน
จิตใจเป่งป้อยคลาดคล้อยภัยมาร

๓.

เกิดอัศจรรย์ตื่นมาสะดุ้ง
เกิดลางสังหรณ์เมื่อจักเข็บ(ตะเข็บ)ตัวเฒ่า

เหงื่อแตกเงื่อฟุ้งเมื่อยามหลับนอน
ไต่หาครูบาเจ้าบุ่นเข้าในจีวร

๔.

ท่านก้าลังนอนดับไฟสุ่มมืด
แล้วมือท่านก็หงวม(จับ)ตัวจักเข็บ(ตะเข็บ)มาได้

ไต่ขึ้นมาหลืดๆท่านเอามือเข้าซวาม(ควานหา)
บ่รู้ว่าจะมาร้ายคาว่ามาดี

๕.

คาจะ(หรือว่า)เป็นภูตผีธรณีเจ้าวัด
เอาผ้าเหลืองมารองแล้วเอายองไว้หั้น

ท่านเสกฝ้ายแล้วมัดยัดลงในกระป๋อง
แล้วต่อจากนั้นท่านก็มาภาวนา

๖.

หากเป็นเทวาผู้ข้าขอน้อมไหว้
ตัวผู้ข้ามาดีโปรดปรานีอวบฝัก

ขออย่าได้ท้าร้ายค่้าขาราวี
ตัวผู้ข้าขอพักในร่มไม้ชายคา

๗.

แล้วก็แผ่เมตตาหื้อจักเข็บตัวเฒ่า
จักเข็บ(ตะเข็บ)ในกระป๋องที่เรามัดไว้นั้น

ลุกมาเมื่อเช้า(ตอนเช้า)ได้ไปผ่อไปมอง
ปูน(เป็นที่)อัศจรรย์มันหายไปทางใด

๘.

หากว่ามันตายก็หล้าง(ก็คง)ว่ามีหั้น
หรือว่ามันหลุดไปด้วยบุญญาแก่กล้า

ซากศพมันนั้นเซาะหาไหนก็ดาย
ถ้าบ่เป็นเจ้าฟ้าก็ท่าจะเป็นเจ้าดิน

๙.

ท่านเลยปันศีลปันพอร(ให้พร)ผายโผด
อย่าได้รบกวนตึงท่านตึงข้า

ขอได้พ้นโทษโทสาทั้งมวล
ชาตินี้ชาติหน้าอย่ามีกรรมมีเวร

๑๐. พ้นจากทุกข์เข็ญอย่าระเดนโศกเศร้า
ขออุทิศกุศลจงรับไปด้วยเถิด

ขอวิญญาณเจ้าไปสู่เมืองบน
ขอหื้อ(ให้)ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดา

๒๐๖

๑๑. เรื่องของครูบาบ่ใช่มีเท่านี้
เชียงใหม่ล้าพูนตนบุญแก่กล้า

จะเล่าต่อไปนี้ที่ท่านไปท้าบุญ
กลายจากพม่าเป็นท้านองพระลอ

๒๐๗

ทานองพระลอ
๑.

ตน..บุญเค้า(แรก)เจ้าแท่นค้าเหลือง
น้าบุปผามาลาดอกส้อม
ตนที่หนึ่งคือครูบาศรีวิชัย
อนุสาวรีย์มีไว้หื้อ(ให้)ไหว้
ที่วัดบ้านปางและตีนดอยห้วยแก้ว

ที่ครูบาเจ้าเทืองไปสากราบน้อม
นพกราบน้อมด้วยกายวาจาใจ
ท่านได้นิพพานไปเหลือแต่สารูปไว้
มีไว้หลายที่..หลายทาง
ที่เราเคยหันอยู่ ..แล้วนา

๒.

ตน..ที่สองนั้นคือหลวงปู่แหวน
ตนที่สามนั้นคือครูบาเจ้า
ตนที่สี่ที่บวชครูบาศีลธรรม
หลวงปู่ฉิมและหลวงปู่หมั้น
สังฆปราโมกข์สันโดษด้วยศีล
พุทธจารย์โตอยู่วัดระฆังทางใต้
สวดชินบัญชรท่านเป็นผู้ค้นได้

ส้านักดินแดนแม่ปั๋งเมืองพร้าว
ขาวปีนั้นเล้าอยู่ที่วัดผาหนาม
ชื่อครูบาขัติยะสังฆะตนแก่นั้น
และครูบาหลวงนั้นอยู่ที่วัดฝายหิน
ไหว้เป็นอาจิณบ่เคยเว้นไว้
ก็นับถือไว้...ในอุทร
ที่หมู่เราควนสวดไว้นา

๓.

แถม..ตนนั้นท่านได้นมัสการ
ลูกศิษย์องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
และครูบาสุมณะที่วัดบ้านโฮ่งหลวง
ครูบากาญจนะวัดเมืองแพร่สูงเม่น
มหาวันหลวงปู่อยู่วัดมหาวัน
ครูบาพรหมาวัดพระบาทตากผ้า
เมื่อท่านคึดถึงก็ไปสาไปไหว้

ชื่อครูบาค้าปันตนเฒ่าแก่ค้าว(แก่มาก)
ที่อยู่นั้นเล้าที่วัดหม้อค้าตวง
สิ่งร้ายภัยปวงท่านสอนหื้อ(ให้)หลีกเว้น
บ่ได้ละเว้นไปนมัสการ
มีพระรอดเพิ่น(ท่าน)เล่ากันข่าม(ฟันแทงไม่เข้า)ทึงมีดทึงพร้า
และหลวงปู่หล้า ..ป่าตึง
และยังได้ถ่ายรูปไว้นา

๔.

ไป..ไคว่(ไปมาหมด)แคว้นทุกแห่งทุกหน
พระครูปัญญาวัดป่าเดื่อเจื่อ(บ่อย)ล้้า
เคยได้ตอบกุณตนบุญอิ่มทรวง
ครูบาชัยยาตนบุญชื่อก้อง
ครูบาอุปาละอยู่วัดดอยแต
แล้วก็พิกมา(กลับมา)บอกศรัทธาจาวบ้าน

เจ้าคุณมงคลเทพมุนีปากน้้า
ครูบาอินทจักรที่วัดน้้าบ่อหลวง
ภิกขุธุหลวงชื่อดังแซ่ซ้อง
ดอยสะเก็ดป่าป้องล่องไปตามกระแส
ท่านอยู่ใกลนักแกบ้านทาหละปูนนั้น
ว่าตัวเรานั้นจะไปพม่าเชียงตุง

๒๐๘

ศรัทธาก็ล่นทวย(วิ่งตาม)เป็นหมู่เป็นฝูง
บุญครูบามันมาโอบอุ้ม
ขออาราธนาท่านมาแอ่วเมืองไทย
สายใยธรรมน้ามาต่อตั้ง
หลังจากนั้นนา ท่านก็พิกมา(กลับมา)บ้าน

ไผ่บ่ได้ชักจูงขอไปด้วยลุ้มลุ้ม
ไปหาครูบาบุญชุ่มนั้นเป็นพระสหาย
ท่านส่งกระแสใจถึงกันบ่ยั้ง
ยึดเหนี่ยวรั้ง...เดิมมา
เริ่มพัฒนาต่อนั้นหนา

๒๐๙

ทานองเสเลเมา (เงี้ยว)
๑.

จากนั้นมาก็สร้างศาลาอาคาร
พัฒนาต่อไปแต่วแต่ว(เรื่อย ๆ)
ท่านจะสร้างหื้อ(ให้)ได้เป็นขอบเขต
เสาะสตางค์ไว้หื้อ(ให้)ค่าแรง
ท่านบ่เคยหยุดเพราะเป็นจุดประสงค์
จากนั้นศรัทธาปู่ลุงแม่ป้า
ครูบา ปีสองห้าสองเก้าต่อมา

ตั้งปณิธานจะสร้างหื้อจนแล้ว(ท้าจนเสร็จ)
อันใดบ่แล้วก็ค่อยไป่ค่อยแป๋ง(ค่อย ๆ ท้า)
ท่านได้สังเกตเติมต่อผ่อแยง(ดู , พิจารณา)
จ้างเปิ้น(เขา)ก่อก้าแพงแล้วแต่แปลนสล่า
มีความเที่ยงตรงมั่นคงแกร่งกล้า
บ้านหัวดงมานิมนต์เอาท่าน
ขอนิมนต์ครูบาไปสร้างศาลาใหม่

๒.

ท่านยินดีรับใช้เพื่อเป็นการตอบแตน
เมรุเผาศพและห้องอาบน้้า
ครูบาเจ้าเทืองมีจิตใจผ่องแผ้ว
แล้วสร้างถนนต่อจากบ้านหัวดง
ท่านขออุทิศส่วนบุญกุศล
อุ้ยหนิ้วอุ้ยตาอุ้ยค้าท่านบอกไว้
เมืองคน ท่านได้อุทิศส่วนบุญกุศล

เตรียมเงินไปหลายแสนแป๋ง(ท้า)กุฏิแถมซ้้า
เพราะบ้านหัวดงเป็นบ้านเก่าสถาน
สร้างแผว(ถึง)แท่นแก้วนั่งองค์พระประธาน
หื้อ(ให้)มันเชื่อมโยงกับวิหารหลังใหญ่
ให้แก่บุคคลที่ท่านเคยกราบไหว้
ผู้ที่ท่านได้มรณาตายจาก
หื้อ(ให้)อุ้ยถึงสามคนสู่เมืองบนประเสริฐ

๓.

พอย่างเข้ามาสองห้าสามสอง
เป็นอุปกรณ์ที่จะได้ใช้
ท่านได้สร้างโรงท้ากับเข้า(กับข้าว)
ถนนเข้าวัดมันก็แคบเต็มที
ได้สร้างถนนอ้อมไปทางหลัง
เมื่อมีงานก็ม่วนงันสันเล้า (สนุกสนาน)
สบาย เมื่อมีงานศรัทธาก็มาหลาย

รวบรวมเงินทองซื้อปูนซื้อไม้
จะได้สร้างไว้ในวัดเด่นสลี
หอธรรมเจ้าองค์พระมุนี
เจ้าศรัทธาเปิ้น(ท่าน)มีแป๋ง(ท้า)หื้อ(ให้)ดีกว่าเก่า
สะดวกแก่ทางรถออกรถเข้า
มีศรัทธาเก๊า(แรกเริ่ม)มาแป๋ง(ท้า)ลานรถจอด
คนเมืองคนไทยและพี่น้องปะล่อง(พบเจอกัน)

๔.

กุฏิหลังเก่าท่านก็ได้ซ่อมแซม
มันบ่พอน้อยมันบ่พอใหญ่
เพราะเอาไว้เป็นที่พักผ่อน
กรรมเจ้าท่านกรรม

แล้วก็มาแป๋งแถม(ท้าอีก)หลังมอกปอดีปอฮ้าย(พอดี)
ท่านว่าแป๋ง(ท้า)ไว้เป็นส่วนตัวประจ้า
เมื่อท่านเหนื่อยอ่อนเกิดจากการงานท้า
หล่อรูปครูบาศีลธรรมเอาไว้ไหว้ไว้กราบ

๒๑๐

แล้วท่านยังสร้างแผวพระปางนาคปรก
ไว้เป็นมรดกไปจนเท่าตราบ
คนเกิดวันเสาร์ไค่มีโจคมีลาภ(อยากมีโชคลาภ) หื้อ(ให้)ไหว้พระปางนาคปรกนั้นเน่อ
แถมอัน ท่านยังได้สร้างพระประธาน ไว้ที่ในวิหารหื้อ(ให้)ลูกหลานได้กราบ
๕.

ท่านยังได้สร้างพระมหาขะจ๋าย(พระสังขจาย)
ตอนเมื่อท่านไปบิณฑบาตข้าว
หมู่สาวๆมาท้าระริกระรี้(ดีใจทีได้เจอ)
ท่านกลัวผิดพรมจารีย์
เพราะอันนี้เป็นพุทธนิทาน
ตั้งแต่เริ่มสร้างมาแต่เค๊า(แรก)
เหลือเฟือท่านยังหล่อแผวรูปพระเจ้าเสือ

พระอุบาลีขยายอภินิหารนั้นเล่า
ด้วยพระพุทธเจ้าที่เมืองพาราณะสี
ว่าพระตนนี้อะหยั่งมาหล่อดี
ท่านเลยเบ่งฤทธีบ่หื้อ(ไม่ให้)มันเหมือนเก่า
และเป็นผลงานของครูบาท่านเจ้า
ครูบาเจ้าท่านเอาไว้หื้อผ่อ
ถ้าเวลาเหลือจะเล่าหื้อ(ให้)ฟังต่อ

๖.

จากนั้นก็มาสร้างที่วัดใหม่หัวดง
คนเตว(คนเดิน)เมื่อคืนไผตึงไปบ่ได้
เขาไปถามเจ้านายเพิ่น(ท่าน)ทัก
นิมนต์ครูบาท่านมาผ่อมาดู
ต่อจากนั้นพี่น้องศรัทธา
ขอไหว้วานมาเป็นประธานเก๊า
รุ่งเรือง..เลยใส่ชื่อวัดว่าวัดครูบาเจ้าเทือง

เมื่อก่อนเป็นป่าบงผีโผงผีร้าย
เป็นเม่ย(ไม่สบาย)เป็นไข้ได้เลี้ยงหัวไก่หัวหมู
ผีกะยักษ์(ปอบ)ว่าเขาเตว(เดิน)ข้ามหัวกู
ท่านเลยขันครูเสกกัดถา(คาถา)ปัดเป่า
ก็นิมนต์ครูบาเป็นเค้าเป็นเหง้า(เป็นประธาน)
สมทบทุนพึ่งบุญครูบาท่าน
ชาวบ้านชาวเมืองได้กินทานบ่ขาด

๗.

๓๘-๓๙ อย่างเข้าสี่ศูนย์
ชื่อเสียงก็ดังไปกู้ฮ่อม(ทั่ว)หย่อมหญ้า
ความดีท่านมีอยู่แล้ว
ท่านจัดวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์
ครบเท่าอายุต้นละแสนป๋าย(แสนกว่า)
ผ่อ(ดู)ต้นเงินเหมือนอย่างใบไม้
เนอนาย เป็นที่ยอมรับของศรัทธาทั้งหลาย

บาระมีบุญท่านสูงเสียดฟ้า
ชาวดินชาวฟ้าก็มาสาธุการ
หมู่ยางหมู่แม้วก็ไหลกันมาทาน
แป๋ง(ท้า)ต้นเงินต้นทานผ่อ(ดู)อย่างกับเก๊าไผ่(ต้นไผ่)
ตึงบ่มีไหนไผไผก็มาไหว้
พระที่ท้าได้อย่างท่านนี้หายาก
กึด๊ (คิด)งานเมื่อใดก็ไหลกันมาร่วม

๒๑๑

๘.

เพิ่นตึงฮ๊องว่า(เรียกว่า)กรรมไผบุญมัน
จับบางคนได้ยินก่าเพิ่นอู้(ขี้คุย)
เปิ้นเล่ากันไปทั่วบ้านทั่วเมือง
เปิ้นตึงเล่าเหมือนดั่งช้างสามงา
ด้วยบุญญาและอานะฤทธิ์
จะมีศรัทธาไหลกันมาจองไว้
มาทาน ห้างร้านบริษัทธนาคาร

ไผบ่หันก็หันไผบ่รู้ก็รู้
ถ้าไผอยากรู้หื้อมาผ่อด้วยตา (ให้มาดูด้วยตา)
ว่าครูบาเจ้าเทืองเป็นตนพัฒนา
เขาตึงว่าครูบาตัวน้อยกากึ๊ด(ความคิด)ใหญ่
ท่านจะเนรมิตท้าอะหยั่งก็ได้
บ่ว่าทางใต้กรุงไทยกรุงเทพ
ไหลกันมาทานลูก่ นั (แย่งกัน)เป็นเจ้าภาพ

๙.

ครูบาเจ้าเทืองสร้างแต่ความเจริญ
เพิ่นมานิมนต์เชิญท่านก็บ่คัดค้าน
บึด(เดี๋ยว)ก็บ้านนี้บึด(เดี๋ยว)ก็บ้านนั้น ก้านันแก่บ้านเพิ่นพากันมาขอ
บางที่ก็ไปสร้างเรียบร้อย
ยังมาขอแผวช่างจ๊อยช่างซอ
นอเจ้าพี่นอ
ค่าจ้างช่างซอยังขอครูบาช่วย
ตึงบ่ว่าใกล้ตึงบ่ว่าไกล(ไม่ว่าใกล้ไกล)
บางทีก็ไปแผว(ถึง)บ้านป่าบ้านห้วย
จับบางทีเขาก็มาขอช่วย
ทุนการศึกษาหื้อละเด็กละอ่อน(เด็ก ๆ)
ก็มี เวลาตัวเก่าเกือบดาจะบ่มี
เกือบดาจะบ่มีหื้อกับวัดตัวเก่า

๑๐. ครูบาขออุทิศทั้งชีวิตร่างกาย
จะขอสร้างบุญหื้อเป็นทุนเตื่อมก้้า
ขออุทิศแด่เจ้าเวรเจ้ากรรม
จะขออยู่ไปตามศีลและวินัย
มรรคองค์ที่หนึ่งทิฎฐธัมมิกัตถะ
สัมมะวาจาถัดมานั้นเล่า
ในชีวิน สัมมาอาชีวะการท้ามาหากิน

ขอหื้อได้บุญหลายดั่งเม็ดทรายสายน้้า
เปรียบเหมือนดั่งน้้าบ่มีการหยุดไหล
เจริญรอยตามครูบาศรีวิชัย
มรรคแปดอยู่ในใจบ่หื้อไผได้เล่า
สองสังกัปปะต่อมาเน้อเจ้า
กัปมันตะถัดมาถ้วนสี่
บ่หื้อได้ผิดศีลหากินทางที่ชอบ

๑๑. ท่านถือมรรคแปดติดไว้ประจ้าตัว
อู้เถิง(พูดถึง)มรรคแปดยังค้างแถมหลายข้อ
องค์ที่หกที่เจ็ดที่แปด
นายท่านนาย
ถ้าคนใดประพฤติปฏิบัติ
แต่ส้าหรับครูบาเรานั้น
ขอนาย คนถือมรรคแปดแขวดไว้ในใจ

ท่านเลยบ่กลัวเหมือนมีวัวลากล้อ
ขอลูกหญิงอี่พ่อบอกหื้ออ้ายเข้าใจ
มรรคเปิ้นได้แขวดห้ามอะหยั่งอันใด
อันนี้คือหัวใจของครูบาเจ้าท่าน
เป็นการขจัดง่าวงืดมืดด้าน (ขจัดความสงสัย)
ต่างถือเป็นหลักและตระหนักถ้วนถี่
ใคร่รู้ความหมายและบั้นปลายประโยชน์
๒๑๒

๑๒. ถือมรรคแปดเป็นทุนจะมีบุญเหลือแสน
จะปรารถนาสิ่งใดมันก็ได้ง่าย
ครูบาท่านถือมรรคแปดองค์
มีศรัทธาหลั่งไหลมาทาน
สัมมาวายามะและสัมมาสติ
สัมมาสมาธิฐานเหมือนดวงจันทร์แจ่มฟ้า
หมองเมิน มรรคแปดนั้นคือหนทางเดิน

ผ่อเอาผึ้งเอาแตนแป๋ง(ท้า)รังแขวนกิ่งไม้
ตายแล้วก็จะได้ไปสู่สรวงสวรรค์
หันก่ออนิสงส์เกิดขึ้นอย่างเร็วพลัน
กุศลบุญบานเหมือนกับฝนแสนห่า
เหมือนบัวบานผลิรับแสงแดดกล้า
ชีวิตจะก้าวหน้าบ่มีความตกต่้า
ไปสู่ความเจริญครูบาท่านได้บอก

๑๓. ท่านพัฒนามาได้สิบกว่าปี
อันใดบ่มีท่านก็จะคิดสร้าง
ไว้หื้อ(ให้)เป็นมรดกโลก
ศาสนาขององค์มุนินทร
เมื่อครูบาท่านได้สร้างสมปราณ
มารทั้งหลายอย่างได้มาขัดแย้ง
ธานี ผลงานที่สร้างในวัดเด่นสลี

ที่วัดเด่นสลีบ่มีการหยุดหยั้ง
บ่หื้อ(ไม่ให้)ได้ค้างสร้างเป็นอนุสรณ์
ถือว่าเป็นโชควาสนาถาวร
บ่หื้อ(ให้)ได้เฟือนคอนหื้อมั่นคงแข็งแกร่ง
ขออย่าได้มีมารนั้นมากลั่นแกล้ง
ขอหื้อ(ให้)มันแจ้งเหมือนแสงไฟไต้ส่อง
ถ้าเวลามันมีจะเอามาเล่าต่อ

๑๔. ผลงานครูบามีมากมายก่ายกอง
ที่ท่านสร้างมาหลายแห่งหลายห้อง
ครูบาพัฒนกิจ
ถ้าไผได้ยินท่านบวงสรวงเวรทาน
บ่ใช้โทรศัพท์และบ่มีทีวี
วัดเด่นสลีนั้นเป็นระเบียบ
เมินมา ครูบาท่านตั้งกฎไว้ปฏิบัติ
ความดี จะว่าไปนักก็เวลาบ่มี

ยกไปไว้ม้วนสองรอฟังเถอะพี่น้อง
ขอเชิญพี่น้องจงอดเผ็ดกินหวาน
มีประกาสิทธิ์และปฏิภาณ
ทั่วพื้นจักวาลทึงบ่มีไผเทียบ
วัดเด่นสลีมีแต่ความสงบเงียบ
เป็นสมาถะตบะเป็นจุดเด่น
หื้อ(ให้)มีความสงัดและสงบสว่าง
ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอด
วางเพลง...............

๒๑๓

บทซอเรื่องประวัติครูบาน้ามนต์ (ครูบาศศิพงค์)
ประพันธ์บทโดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
๑.

ก่อนที่จะซอประวัติ
ฟังเน้อหมู่หลานหมู่ลูก
บ่ใช่เรื่องสัพเพเหระ
เรื่องธุเจ้า(พระ)ศศิพงค์

ต้องจัดเรื่องราวหื้อถูก
กลัวมันบ่ถูก บ่ตรง
จะซอเรื่องพระเรื่องสงฆ์
ครูบาน้้ามนต์องค์เรืองรุ่ง

๒.

เมื่อท่านเป็นสามเณร
มีแต่ปัญหายุ่งๆ
เหมือนกับละครชีวิต
เหมือนเพิ่น(เขา)ร้องเพลงอี่สา

ได้บ้าเพ็ญอยู่ที่วัดแม่กุ้ง
ที่เป็นอดีตผ่านมา
ยิ่งคิดยิ่งมีปัญหา
ผ่านไปผ่านมาขึ้นล่อง

๓.

ก่อนจะขึ้นเอยลงเอย
บ่ได้ปกปล่าวกล่าวร้อง
ประวัติครูบาน้้ามนต์
อยากรู้เรื่องราวต่อไป

ว่าจะขอเคยเหี่ยพ่อง(ถูกต้อง)
ขอหื้อ(ให้)พี่น้องฟังไป
ศรัทธากู่คนเลื่อมใส
เชิญท่านทั้งหลายฟังต่อ

๔.

ท่านเรียนทั้งสิพกุณ
เป็นคนชอบฟังชอบผ่อ(ดู)
เป็นลูกพ่อจมแม่ค้า
อยู่ด้วยกันมาหลายปี

กุศลส่วนบุญหุ้มห่อ
สมองท่านก่อ ทึง(ก็)ดี
มีนามสกุลจุ่มศรี
ก่อนจะมีเต้ามีลูก

๕.

พ่อแม่มีธรรมมีศีล
แม่ค้าเริ่มจะมีลูก
ฝันว่าละอ่อน(เด็ก)หัวหมด
และฝันหันคนเฒ่าชรา

เซาะว่าหากิ๋นกุ้มวันนี้วันพูก
ฝันไปต่างๆ นานา
มาขอเป็นลูกบุตรา
เอารูปพระพุทธามาฝาก

๖.

แม่ค้าสะดุ้งตื่นมา
ซวามหาพระเจ้าตี้เขาเอามาฝาก
ร้องว่าอ้ายจมอ้ายจม
ร้องจนพ่อจมรู้คิง(รู้ตัว)

เอามือซวาม(คล้า)หาต๋มฝาตามฟาก(ไมเกระดาน)
ก็นึกว่าเป็นความจริง
เมาหลับบ่ท้วงบ่ติ๋ง (นอนนิ่ง ๆ)
แก้ก้าฝันหื้อข้าเหียก่อน
๒๑๔

๗.

แม่ค้าได้เล่าความฝัน
มาขูดหัวหมดจ้อนล้อน
พ่อจมเลยยกมือไหว้
เทวบุตรบนสวรรค์

ว่าข้าฝันหัน(ฝันเห็น)ละอ่อน(เด็ก)
ขอเข้ามาอยู่ในครรภ์
เฮาจะได้โจคมหาสาร
ส่งดวงวิญญาณมาเกิด

๘.

แม่ค้าอยู่ด้วยพ่อจม
ท่านเป็นผู้หื้อก้าเนิด
ซ้้าเกิดฝนตกน้านอง(น้าท่วม)
บ่ว่ารถเครื่องรถยนต์

มีใจหมั่นสร้างสมเป็นเลิศ
ครูบาได้เกิด เป็นคน
น้้าท่วมบ้านชอง(บ้านเรือน)ถนน
ถนนทึงบ่ได้ผ่าน

๙.

บ่ได้ไปเกิดโรงยา
พ่อจมไปเสาะแม่ช้างนั้น
ไปได้แม่จ้างหนองใคร้
ไปไหว้ขอแม่อุ้ยฟอง

ท่านครูบาเลยได้เกิดบ้าน
ไปเสียทุกบ้าน ทุกชอง(เรือน)
ฟั่งเก็บครัวใส่กระป๋อง
เพิ่น(ท่าน)บ่ได้ปฏิเสธ

๑๐. จะอู(้ พูด)ไปตามล้าดับ
ตามได้ฟังเทปคาสเซท
จะจริงหรือว่าบ่จริง
วันที่สิบเก้าพฤษภามาดน

หื้อจับประมาณขอบเขต
เล่าจากครูบา น้้ามนต์
เอามาอ้างอิงเหตุผล
พอศอสองห้าสองหนึ่ง

๑๑. ปีสะหง้าเปิ้งม้า(ปีมะเมีย)กัณฑก
ซ้้าเป็นลูกคนที่หนึ่ง
มีก้าสายรกสายแห่
อุ้ยฟองได้บอกหื้อฟัง

เป็นคนหล๊วก(ฉลาด)ตึงบ่หลึ่ง(ไม่ดื้อ)
ของพ่อจม แม่ค้า
สะว้านตามแหล่ตามหลัง
ลูกสูมีหวังได้บวช

๑๒. ได้ยินค้าแม่อุ้ยฟอง
เพิ่ง(พึ่ง)บุญปู่ย่าตาทวด
ตอนนั้นครอบครัวล้าบาก
พ่อแม่เมาเสาะเงินทอง

พ่อแม่ทั้งสองถือเป็นโชคประจวบ
เอาไปฝากอุ้ยหม่อน จันทร์ฟอง
อยู่บ้านปูฟากมุงตอง(ปูไม้ไผมุงใบตอง)
เอาไปฝากหม่อนฟองหม่อนปร่้า

๒๑๕

๑๓. เนื่องจากภาวะยากจน
บ่ว่าขึ้นบกตกน้้า
บ่ว่ารายก้อมรายย่อย(ไม่ว่าเล็ก ๆ น้อย ๆ)
แม่ค้าก็เยียะกู่ราย(ทุกอย่าง,ท้าหมด)

พ่อแม่สองคนทนเยี๊ยะการ(ท้างาน)วันค่้า
เอาเสียกู่อย่างกู่ราย(ท้าทุกอย่าง)
เสาะเอาหมูน้อยไปขาย
บ่ว่าค้าขายตอหูก

๑๔. บ่ว่าหากุ้งหาหอย
ถ้าเป็นอาชีพที่ถูก
เอาไว้ส่งเสียลูกรัก
บ่แหนม(ไม่กล้า)กินชิ้นกินปลา

สู้ตึงบ่ถอยเพื่อลูก
และได้เป็นเงิน ทองมา
ได้เรียนหนังสือหนังหา
ฮิหากินไปเรื่อยๆ (ท้ามาหากินเรื่อย ๆ)

๑๕. บ่ว่าตากแดดฮ้าฝน
บางวันเป็นไข้เป็นเมื่อย
กินยาแก้ปวดหัวยาว
ละ(ทิ้ง)ลูกอยู่ทวย(อยู่กับ)อุ้ยฟอง

แม่ค้าพ่อจมจนพอเหน็ดเหนื่อย
เป็นทุกข์กบั เงินกับทอง
มอกปอ(แค่พอ)บรรเทาสมอง
เป็นทุกข์คนเฒ่าได้ผ่อ

๑๖. ตอนนั้นลูกศศิพงค์
ไปเล่นใกล้ปากน้้าบ่อ
เปิ้นเอาถืมตองปกไว้
แม่อุ้ยห้ามทึงบ่ฟัง

มอกก้าลังซนแต่น้อ
บ่ได้ใส่ท่อ ราวบัง
ละอ่อนมันร้ายบ่ารู้ขี้อะหยัง
เสียปะเลิดวา(ลื่นล้ม)ตกบ่อ

๑๗. หน้าบุญมันเป็นบ่อดิน
อุ้ยฟองฟั่งล่นมาผ่อ(วางมาดู)
พ่อจมเยียะ(ท้า)การอยู่บ้าน
พ่อจมฟั่งสวะ(รีบวาง)ก๋วย(ตะกร้า)หมู

บ่ใช่มีหินมีท่อ
ตายแล้วหลานน้อย ของกู
ได้ยินเสียงร้องเข้าหู
ล่น(วิ่ง)มาโดดลงไปช่วย

๑๘. อย่างกับผีเหล้าเข้าตือ
พ่อจมโดดลงไปช่วย
พ่อฟั่งเอามือเข้าหอบ
ไหว้ขอเจ้าที่เจ้าแดน

ตีนมือพอสั่นด่วยๆ(งันงก)
หันลูกจมปู้ดจมแมน
มากอดไว้ในอ้อมแขน
กอดไว้ในอ้อมแขนอุ้มฮ่อน

๒๑๖

๑๙. พ่อจมอุ้มลูกขึ้นมา
มาจ่วยกันทั้งอุ้ยหม่อน
บางคนก็มาช่วยปั๊ม
แล้วหลังถัดนั้นต่อไป

ตอนนั้นครูบากินน้้าพอออ่อน
กลัวจะเป็นอันตราย
เอาน้้าออกจากหัวใจ
ก็ไปเจอใส่ควายน้อยดีด

๒๐. อายุได้สองสามปี
ไปจักหางควายเสียควายน้อยดีด
เพราะท่านมีบุญช่วยไว้
ชีวิตครูบาน้้ามนต์

บ่ฮ(ู้ ไม่รู้)จักหนีหนตางมันกีด
เกือบดาบ่ได้ เป็นคน
รอดตายมาได้สองหน
รอดตายมาได้สองเตื่อ

๒๑. บ่ใช่ขี้ลมขี้ฝน
ใครบ่เคยรู้สักเทื่อ(สักครั้ง)
บ่ใช่มาหลอกมาจุ๊(มาโกหก)
บ่ใช่ว่าตัวบัวซอน

บางคนเขาทึงบ่เชื่อ
ได้ยินจากแม่ บัวซอน
มันเป็นเรื่องอุทาหรณ์
แม่นแี้ ค้งอ้างแป๋งอวด (อวดอ้าง)

๒๒. อยู่โตยอุ้ยปร่้าอุ้ยฟอง
จาตัวว่าบ่หล้าบ่หล้า(ไม่อ่อนล้า)
ช่างพูดผมผมครับครับ
พ่อแม่บ่มีสตางค์

บ่เคยจองหองปากกล้า
เป็นคนเป็นคนร่างแค้วเอวบาง
อ่านนับสี่ห้าหน้าหลัง
ลูกยังบ่เคยขอสักบาท

๒๓. พ่อแม่เอาไปฝากที่โรงเรียนอนุบาล
จ้างครูเดือนหลายร้อยบาท
นิสัยเรียบร้อยขยันเฮียน
อายุย่างเข้าเจ็ดปี

เพิ่อต้องการให้ลูกได้ฉลาด
อยากหื้อ(ให้)ลูกเป็นคนดี
บ่เคยโดนเฆี่ยนโดนตี
รับหมายเกณฑ์เข้าป.หนึ่ง

๒๔. รู้ถึงการร่้าการเรียน
สร้างความพอใจทราบซึ้ง
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนได้รับเกียรตินิยม

เจ้าก็พากเพียรทึงร้ายบ่หลึ่ง(ไม่โง่)
คุณครูผู้สอนชื่นชม
ยันไปแผว(ถึง)ชั้นประถม
ว่าเป็นนักเรียนดีเด่น

๒๑๗

๒๕. เป็นคนที่มีไอคิวสูง
อันนี้คือเป็นจุดเด่น
จนเต้า(ถึง)ขึ้นชั้นป.หก
เลิกโรงเรียนก็ไปแอ่ว(เที่ยว)หา

บ่มีไผเคี่ยวได้เข่น
ตั้งแต่เมื่อน้อย ติดมา
มรดกคือการศึกษา
ธุ(พระ)เจ้าครูบาบ่ขาด

๒๖. ที่วัดสุพรรณรังสี
เลยเข้าไปไหว้ท่านเจ้าอาวาส
เป็นศิษย์ครูบาหลวงปู่
ตอนที่ไปเป็นขะโยม(เด็กวัด)

ธุเจ้า(พระ)เพิ่น(เขา)ดีขนาด
ขอสมัครเป็น ขะโยม(ศิษย์)
เพี่อหาความรู้สร้างสม
เรียนไหว้พระอบรมสวดมนต์คืนรุ่ง

๒๗. บึด(เดีย๋ ว)ก็ตัวเมืองบึด(เดี๋ยว)ก็ตัวไทย
ยิ่งเมิน(นาน)ไปก็หยั่ง(ท้าไม)มายุ่ง
เป็นขะโยม (เด็กวัด)อยู่วัดแม่กุ้ง
บ่ใช่ว่ามัน สบาย
จ้าเป็นหลับเดิ๊กลุกเจ้า(หลับดึกตื่นเช้า)ตุ๊เจ้า(พระ) บ่หื้อ(ไม่ให้)ตื่นขวาย(ตื่นสาย)
พระน้อยขะโยม (เด็กวัด)ก็หลาย
จ้าเป็นต้องไปกุมบาตร(ออกบิณฑบาตร)
๒๘. ไปอยู่ได้เสียสามเดือน
ออกมาใช้ความสามารถ
เพื่อช่วยพ่อแม่สองคน
เมื่อจบปอหกออกไป

ปิ๊ก(กลับ)มาอยู่เรือนเป็นขะโยมฮาด(เด็กวัดที่ไม่ได้บวชเณร)
บ่รู้จะไป ทางใด
จะต้องดิ้นรนขนขวาย
แต่วัยยังเป็นละอ่อน

๒๙. อาศัยในภูมิปัญญา
ถึงเราจะเป็นละอ่อน
หาประสบการณ์ชีวิต
ช่วยลุงขายผ้าทุกวัน

ลุงก็พาไปขายผ้าขายผ่อน
แต่ก็บ่เคยทะเยอทะยาน
ความคิดมีความสร้างสรรค์
ได้รางวัลต๋ามก่าหละอ่อน

๓๐. พอถึงปีใหม่เมษา
อี่แม่ก็พาไปด้าหัวธุ(พระ)หม่อน
ที่วัดป่ารวกแต่ก่อน
เฒ่า(แก่)จนหัวสั่นหง่อนๆ
ธุ(พระ)หม่อน(จา)เพิ่นรู้ว่าเป็นขะโยมฮาด(เด็กวัดที่ไม่ได้บวชเณร) เอานะวะโกวาทมาสอน
บ่ว่าเทศธรรมปั๋นปอน(ให้พร)
จ้าได้ทุกตอนตั้งบทแรก

๒๑๘

๓๑. ได้สิบวันธุหม่อน(หลวงปู่)เพิ่นสอน
ถ้าจ้าบ่ได้ก่อจะโดนหลังแตก
ท่องได้ทึงธรรมทึงสวด
สองห้าสามสามพฤษภามาดน

สวดมนต์เป็นปอน(พร)บ่หื้อผิดแผก
จ้าเป็นจะต้องอดทน
เพิ่นเลยเอาบวชเป็นตน
อังคารที่แปดเดือนแปดลูนี่(นี่)

๓๒. เรียนจนได้นักธรรมตรี
ถือว่าโชคดีเต็มที่
จะต้องอดทนอดออม
มีน้องชื่อวะตัญญู

พ.ศ.สองห้าสามสี่
เพราะเป็นบุญค้้าบุญชู
แต่เราบ่ยอมอดสู
เป็นพ่อชายแถมคนหนึ่งเน่อ

๓๓. ถือเป็นโจคงามงาม
เฮายังบ่ขอยเตื่อเน้อ(ยังไม่อิจฉา)
ตอนนั้นครูบามาบวชอยู่วัด
ตุ๊หม่อน(หลวงปู่)ก็ซ้ามาตาย

ถึงไผจะรวยมีเงินป่าเล้อ
ขอยที่เพิ่น(ฉิจฉาที่เขา)อยู่ดีสบาย
ป่ารวกได้สองปีปาย(กว่า)
ท้าหื้อ(ให้)หัวใจแห้งเหี่ยว

๓๔. เดิก(ดึก)มาได้ยินหมาหอน
มีแต่ความโดดเดี่ยว
สมัยธุหม่อน(หลวงป่)เรามี
ท่านเลยได้ลาสิกขา

เหมือนกับเรานอนป่าเรี่ยว(ช้า)
มันแสนเปล่าเปลี่ยว เอกา
มันบ่เคยมีปัญหา
เพราะอาลัยหาธุหม่อน(หลวงปู่)

๓๕. วันที่สิบหกมิถุนายน
ชีวิตหวนคืนกลับย้อน
เรายังมีเพื่อนมีพ้อง
ปิ๊ก(กลับ)ไปขายวันลูน

บ่มีฟ้าฝนอากาศก็เริ่มร้อน
ไปตามชะตานาบุญ
พ่อแม่พี่น้องตระกูล
ได้เงินเป็นทุนไว้จ่าย

๓๖. พ.ศ สองห้าสามห้า
ชีวิตมันเป็นดีก่าย(น่าเบื่อหน่าย)
เริ่มเจ็บออดๆแอดๆ
ครานั้นเลยตัดสินใจ

มันเป็นที่หน้าเบื่อหน่าย
อาการเริ่มบ่ สบาย
อันโรคร้อยแปดทั้งหลาย
เอาตัวปิ๊ก(กลับ)เข้ามาบวช

๒๑๙

๓๗. วันที่ สิบสามกุมภา
สองห้าสามหกปิก(กลับ)เข้ามาบวช
ได้สองปีปลายแม่นตั๊ด
ได้จบเป็นนักธรรมโท

เข้ามาศึกษาบทสวด
เรียนต่อได้นัก ธรรมโท
เพื่ออายุวัฒโก
ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่

๓๘. เรียนมัธยมตอนปลาย
ต่อจากนั้นก็ได้
เพื่อจะไปศึกษาต่อ
เดือนเมษายนมาตรง

ขยับขยายเต้าไต่
ย้ายไปอยู่ทรายมูล หางดง
เติมต่อบุญอานิสงค์
พ.ศ สองห้าสามแปด

๓๙. ศรัทธาแม่กุ้งหลวงทุกคน
ครูบาหันเพิ่น(เห็นเขา)เข้ามาแวด
เปิ้นมากราบคารวะ
วัดบ่มีธุเจ้า(พระ)มันทึงบ่ดี

เดินขบวนฝ่าฝนฝ่าแดด
บ่ารู้จะมาร้ายมาดี
ว่าพระวัดเราบ่มี
มันมรแต่ความวิเวก

๔๐. ต่านเรียนบ่มีหยุดพัก
ขยันอนันต์เอนก
ถ้ามีสมองความคิด
เกิดความเป็นห่วงเป็นใย

จนจบเป็นนักธรรมเอก
นึกจะเรียนเปรียญต่อไป
ชีวิตจะได้ผ่องใส
อาลัยหาพ่อหาแม่

๔๑. เพราะเราอยากเรียนศึกษา
เมือมานึกถึงพ่อแม่
ปัญหาร้อยอันปันขอด
เพราะบุญผ้าเหลืองมันฮวย(หมดบุญผ้เหลือง)

กลัวมีปัญหาย่้าแย่
เราซ้้าบ่ร่้าบ่รวย
เหมือนเอาไม้สอดต๋าก๋วย(ตะกร้า)
เลยได้สิกขาลาขาด

๔๒. ตอนเราอยู่ในผ้าเหลือง
สิกออกมาก่อมีแต่พยาธิ
บึดก็เป็นหอบเป็นหืด
เอาไปโฮงยา(โรงพยาบาล)ที่ไหน

ใจก่เรืองเรืองกว่าเป็นฆราวาส
มันก็เริ่มเข้ามาใจ(มาหา)
มันหยั่งมาฝืดหัวใจ
วิจัยบ่ได้สักที่

๒๒๐

๔๓. ครานั้นแม่ก็พาไป
บอกว่าเหลนน้อยคนนี่
ว่าบุญผ้าเหลืองบ่เสี้ยง
หื้อ(ให้)เขาไปบวชเถอะนา

หาหมอเจ้านายม้าขี่
ขวัญอยู่ในวัดในวา
ฟั่ง(รีบ)สิกมาเยียะหยั่งหา
อันเรื่องปัญหาบ่จ่อ

๔๔. ครานั้นแม่ค้าก็ถาม
ก็เป็นฮือน่อฮือน่อ(ตัดสินใจไม่ได้)
กลัวได้เป็นชายสามโบสถ์
ว่าเฮานี่ขี้ค้านยะการ

ว่าจะบวชอยู่ก่อ(จะบวชอยู่หรือไม่)
บ่ใคร่รับปาก รับค้า
กลัวชาวบ้านเปิ้น(ขา)โจษขาน
จาวบ้านจะปากันยุแหย่

๔๕. แม่บ่ช่างบังคับใจ
บ่ช่างเอาหยั่งมาแก้
ไปตามอะนากะตะ
อันเรื่องการตายการเป็น

คราวนี้ต้องตายแน่ๆ
ปล่อยไปตามกรรม ตามเวร
ไผ(ใคร)บ่ได้กะได้เกณฑ์
บ่อมีบริเวณเป็นที่

๔๖. ความรักลูกสุดหัวใจ
ไปหาหลวงพ่อหลวงพี่
ถ้าเอาผ้าเหลืองมายืนยง
ถ้าว่าพยาธิมันหาย

จะต้องแก้ไขให้คลายคลี่
ที่เพิ่นเคยนั่ง ตางใน
ศศิพงค์เจ้าคงบ่ตาย
หื้อขะใจ(รีบ)ปาไปบวช

๔๗. บ่กองบนแล้วสัดเส็พ
ต่อนั้นก็เลยเข้าบวช
วันที่ซาวเก้า(ยี่สิบเก้า)เดือนพฤษภาคม
เริ่มด้วยกุศลผลบุญ

ก็เลยหายเจ็บหายปวด
ในศาสนา หน้าบุญ(ดียิ่งแล้ว)
พ.ศ.สองห้าสี่ศูนย์
ได้มาเพิ่มพูนเป็นอยู่

๔๘. อยู่มาบ่เมินบ่นาน
ที่เพิ่น(ท่าน)ได้ก่อกู้
ท่านได้มาทรงร่าง
ชาวบ้านก็แตกตื่นกัน

ก็มีวิญญาณตุ๊ปู่ (พระผู้อาวุโส)
นอกวัดมาแต่ นมนาน
ว่าจะจ่วยสร้างวิหาร
ว่าเป็นผีเข้าเจ้าวอก

๒๒๑

๔๙. ครานั้นแก่วัดอาจารย์
ถูกนิมนต์ไปสอบ
ทางเจ้าคณะพระครู
จาวบ้านช่วยกันฟันธง

ก็พากันล่น(วิ่ง)ไปบอก
ครูบาก็บอก ตามตรง
ท่านก็ฟังดูว่าผิดวินัยสงฆ์
เขาพากันแช่งกันด่า

๕๐. พ่อง(บางครั้ง)ก็ว่าเพิ่น(ท่าน)เมากัญชา
พ่องว่าตุ๊เจ้า(พระ)ผีบ้า
พ่องก็ว่ากินข้าวเสียข้าว
หาว่าสติฟั่นเฟือน

พ่องก็หาเพิ่น(ท่าน)เมายาม้า
ว่าเป็นประสาท เลอะเลือน
เป็นพระเป็นเจ้าบ่าฟังก้าไผเตือน
จิตใจ๋สะเทือนเจ็บปวด

๕๑. เกิดความวุ่นวายสับสน
เพิ่นเอาไปสอบไปตรวจ
เพราะท่านเป็นเณรเป็นพร
พวกนักข่าวหนังสือพิมพ์

เขาไปแจ้งกรมต้ารวจ
มายะผิดแบบผิดปิม
มายะหื้อเกิดสนิม
พากันเอาไปลงข่าว

๕๒. กล่าวหาต่างๆนานา
ประการที่หนึ่งนั้นเล่า
ว่าเป็นสิบแปดมงกุฎ
ว่าท่านเป็นคนหลวงลวง

ตามที่ครูบาเพิ่น(ท่าน)เล่า
หาว่าเป็นคนลอกลวง
เป็นผีหัวปุดหัวหลวง
เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก

๕๓. ประการที่สองนั้นนา
น้้าตาเราก็จะออก
ใคร่หื้อ(ให้)เราหนีจากที่พัก
ถ้าคนไหนลักเอาไป

ตามที่ครูบาได้บอก
สุดแสนซ้้าซอก ทรวงใน
หาว่าเราลักพระเจ้าไปขาย
หื้อ(ให้)เขาฉิบหายวายวอด

๕๔. ความรู้เรามีท่วมหัว
ข้อสามครูบาท่านบอก
ว่าปลุกระดมชาวบ้าน
ว่าปลุกระดมมวลชน

จะต้องเอาตัวหื้อ(ให้)รอด
หาว่าเราหลอกผู้คน
มีการคัดค้านเหตุผล
หื้อ(ให้)เขาหลงกลอ้านาจอ้านาจ

๒๒๒

๕๕. อันข้อที่สี่นั้นนา
ว่าเราหลงในอ้านาจ
ไอ้พวกปากหลายใจชั่ว
ว่าเราเป็นพระขี้โว(ขี้โม้)

ว่าศีลครูบาปุ๊ดขาด
ว่าใคร่เป็นใหญ่เป็นโต
เขาทึง(ก็)ชอบยั่วโมโห
ใคร่ใหญ่ใคร่โตเหลือเจ้าอาวาส

๕๖. อันข้อที่ห้านั้นแถม
หาว่าเราไปป่าวประกาศ
บ่ใช่ควายด้าควายเผือก
ไอ้พวกมีความรู้สูง

ว่าเราหน่อมแน้มแล้วอวดฉลาด
ฟังนาปู่ป้าอาลุง
แตงดัง(แทงจมูก)มัดเชือกหื้อ(ให้)จูง
จิตใจเขาหยั่งมาต่า(จิตใจต่้าช้า)

๕๗. มาถึงประการที่หก
เหมือนดนหนามยอกชอกช้้า
หาว่าเราเอายาบ้า
ข้าขอวานพรหมวานอินทร์

น้้าตาเราตกวันค่้า
ใส่ความแปดเปื้อนราคิน
ยาม้าหื้อตุ๊หลวง(เจ้าอาวาส)กิน
ช่วยเป็นพยานข้าพ่อง

๕๘. เรื่องราวที่มันผ่านมา
เขาสร้างปัญหาฟ้องร้อง
ลางพ่องพากันมาขู่
ต้องไปตามยถากรรม

ขอเตวดาสอดส่อง
จะเกิดเป็นถ้อยเป็นความ
บ่หื้อ(ไม่ให้)เขาได้อยู่เขาจ้า
ที่มันติดตามตวยเข่น

๕๙. น้้าตาเราจนพอไหล
หัวใจพอจะหยุดเต้น
เพิ่น(เขา)ว่าท้าดีได้ร้าย
ไปเพิ่ง(พึ่ง)ครูบาเจ้าเทือง

หนีไปอาศัยอยู่วัดบ้านเด่น
ได้หนีออกบ้าน ออกเมือง
อู(้ พูด)ได้ช่างไปบ่เปลือง
ท่านรักเหมือนน้องเหมือนนุ่ง(รักเหมือนพี่น้องกัน)

๖๐. เพราะท่านเป็นตนเมตตา
บ่ต้องกึดหาวัดแม่กุ้ง
หื้อนึกถึงอะตาหิ
อะตาโนนาโถคือผล

จ่วยแก้ปัญหายุ่งยุ่ง
เพิ่นจ่วยปลอบขวัญ ปลอบโยน
ไว้ในสติของตน
ตนจะต้องเพิ่ง(พึ่ง)ตัวเก่า

๒๒๓

๖๑. เลี้ยงควายยังได้ใส่นา
มีวัดบ่มีธุเจ้า(พระ)
อันปัญหาเรื่องนี้
ตังเก๊ามันเป็นขี้ควาย

เลี้ยงหมาไว้หื้อมันเห่า
จะเป็นไปได้จะใด
ขอขี้หื้อ(ให้)ท่านเข้าใจ
ตังปลายเป็นดอกกุหลาบ(ต้นร้ายปลายดี)

๖๒. อยู่ไปอย่างทรหด
ต้องหอบสังขารสภาพ
คงเป็นกรรมเก่าชาติแล้ว
นึกถึงขติงคิงคอง

ตามกฏของบุญของบาป
ได้จากถิ่นฐานบ้านชอง(เรือน)
มาตอบสะแว้วสนอง
มันยังบ่ตายอยู่ในป่า

๖๓. อันอนาคตนางอ
เหมือนเราเอามือลูบหน้า
นึกถึงเรื่องราวอดีต
บุญกินบุญตานเรายัง

เป็นสิ่งที่รออยู่ถ้า
มันยังปะใส่ฮูดัง
ขอขีดเส้นไว้ตังหลัง
เหมือนไฟส่องตางดวงแรก

๖๔. อยู่ตวยครูบาเจ้าเทือง
ท่านได้สอนสอดแทรก
ความคิดของท่านกว้างเกิน
ครูบาเจ้าเทืองแนะแนว

ได้เรียนรู้เรื่องแปลกๆ
มีหลายแผนกหลายแนว
เราจะต้องเดินหื้อแผว(ให้ถึง)
บวชแล้วอย่าได้ไหวหวั่น

๖๕. ได้สิบแปดวันปอดี
ญาติๆของเราตังบ้าน
ว่าขอกลับไปอยู่วัด
กลัวได้เป็นขี้ปากของคน

ที่เราได้หนีออกวัดเมื่ออั้น
ได้พากันไปนิมนต์
เรื่องอื่นบ่ต้องไปสน
ว่าธุแอ่ว(พระเที่ยว)พเนจรร่อนเร่

๖๖. บ่ากอง(เมื่อ)เข้ามาอยู่วัด
ว่าเป็นครูบาเจ้าเล่ห์
พ่องก็เขียนมาด่า
ไอ้พวกปากนกปากกา

ท่านก็ได้รับทางใบสนเท่ห์
ชอบใช้เสน่ห์ มายา
ว่าเป็นครูบาชาติหมา
เขาชอบยุยงสนส่อ

๒๒๔

๖๗. เขามีแต่ความอิจฉา
ไอ้พวกปากแตนปากต่อ
ถึงแม้จะถูกประณาม
หาว่าเป็นกระเทย

มีแก้วแก่นตา(ดวงตา)แล้วเขายังบ่ผ่อ
ชอบพูดไปเรื่อยไปเลย
ท่านก็ยังมีความวางเฉย
เขาเคยปากบางคางรั่ว

๖๘. ท้าดียังบ่ได้ดี
เพิ่นว่าหัวเรือรั่ว
ไอ้พวกปากแมงปู่ขี้
หาว่าครูบาเป็นเสือ

หาว่าอัปรีย์ตีถั่ว
ต้องปั้นข้าวอั่วหัวเรือ
เขาชอบจู้จี้ล้าเหลือ
ร้ายเหลือสุนัขจิ้งจอก

๖๙. อวดตัวว่าเป็นต๋นบุญ
ด่าแผว(ถึง)เป็นก้างเป็นวอก
ตัวเราได้แต่เก็บกด
สมาธิถูกรังควาน

ว่าชอบต้มตุ๋นลวงหลอก
ว่าเป็นพระอันตะพาล
อยู่ในอโบสถ์วิหาร
ทึงบ่เป็นอันเรียนอันสวด

๗๐. ครูบาเลยตัดสินใจ
ทึงบ่อิจฉาคุยอวด
บ่ใช่มีปีกบินเหมือนนก
เกิดมาเป็นคนชาตเดียว

เพราะเป็นนิสัยนักบวช
มีแต่ท่องสวดอย่างเดียว
จะปินข้ามนรกหาดเหว
บ่ยอมหื้อมันเสียชื่อ

๗๑. ค้าสอนครูบาอาจ๋ารย์
อันใดทีเ่ พิ่น(ท่าน)สอนหื้อ(ให้)
เป็นศิษย์พระคุณบุญเรือง
เราได้เป็นธุเจ้า(พระ)หมอ

ที่เราได้จ้าได้จื่อ
จ้าใส่สมองอ่องออ
ครูบาเจ้าเทืองนั้นหนอ
มีทั้งอาคมมนต์เวทย์

๗๒. อันความเมตตาปราณี
ครูบาเจ้าเทืองท่านเทศน์
มีแต่อุปะสะมะ
เรื่องราวครูบาน้้ามนต์

มันทึงบ่มีขอบเขต
สอนหื้อ(ให้)รู้จักใจคน
เป็นพระข่มใจตน
ยังมีเรื่องราวสาวต่อ

๒๒๕

๗๓. อดีตที่เคยผ่านมา
สิ่งที่ได้คิดได้ก่อ
มีแผวห้องน้้าห้องส้วม
จิ๊ก(เกศา)พระเจ้าในวิหาร

ขอท่านศรัทธาฟังผ่อ
มีอยู่หลายสิ่งหลายอัน
แป๋ง(ท้า)ไว้ครบถ้วนเป็นฐาน
ก็เอาไปซ่อมแซมแป๋ง(ท้า)ใหม่

๗๔. เราได้รับความจ่วยเหลือ
เราจะมีงานครั้งใหญ่
จะแป๋งพอยเพ๊กตั๋วเก่า(จะบวชตัวเอง)
ได้ไปนิมนต์ครูบาธุหลวง(พระ)

พี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้
จะสืบชาตาบูชาดวง
เมือ่ เจ้ามีการบวงสรวง
มาเป็นประธานเค๊า(แรก)ตัวอย่าง

๗๕. บางตนก็บ่ได้มา
ไอ้พวกตี้อู้บ่จ่าง(พูดไม่ป็น)
เขาหาว่าเราเป็นธุ(พระ)
แอบอ้างเอาชื่อครูบา

เพราะกิจครูบาบ่ว่าง
ก่อว่าไปต่างๆนานา
หยังมาขี้จุ๊มุสา
หลายวัดหลายวามาใส่

๗๖. เพราะเราบ่รู้เหตุการณ์
พ่องพอเป็นร้องเป็นไห้
น้้าตาเราจนพอตก
เพราะบุญเราน้อยล้้าไป

หยั่งมาสงสารแท้ใบ้
บ่ช่างแก้ไขจะใด
ได้แต่เสียอกเสียใจ
บ่ช่างแก้ไขสาเหตุ

๗๗. อยู่กรรมธุ(พระ)ใหม่สามวัน
ได้แต่อ่านเขียนเรียนเทศ
ถือศีลสองร้อยซาวเจ็ด(สองร้อยยี่สิบเจ็ด)
พอครบก้าหนดวันถ้วนสาม

อยู่ในวิหารบ่เกยออกนอกเขต
จนครบได้เถิง(ถึง)สามวัน
ทึงบ่ยอมเข็ดยอมขาน
ก็ได้ไปอยู่กรรมแถมเตื่อ(อีกครั้ง)

๗๘. ทดสอบในความอดทน
ได้ไปอยู่กรรมแถมเตื่อ(อีกครั้ง)
ทีก่ ่(ู เจดีย์)ร้างนอกวัด
บ่ว่าข้าวปลาอาหาร

บางคนเขาทึงบ่เชื่อ
ได้อยู่สี่สิบเก้าวัน
ไปเข้าวิปัสนากรรมฐาน
ทึงบ่กินหยั่งสักอย่าง

๒๒๖

๗๙. ทึงบ่ยอมอู้จ๋าไผ(พูดกับใคร)
บึด(เดี๋ยว)เปลี่ยนท่านอนท่านั่ง
ท่านอยู่ในความสันโดษ
ทึงบ่ย่อมย่างยอมเตียว

อดจนเหงื่อไหลไคลหลั่ง
กินแต่น้าเปล่าอย่างเดียว
ช้าระความโหดหื้อแหลกเหลว
ภาวนาคืนรุ่งวันค่้า

๘๐. ตั้งสัจจะอธิษฐาน
เกิดแก่เจ็บต๋ายหงายคว่้า
เมื่อพ้นจากวาระ
ได้พาศรัทธาวงวาน

ขอบุญสมปารเทื่อมค้า(ค้้าชู)
เป็นพละสัจจะธรรม
เนกขะมะนิโรจกรรม
ไปทานพระสังฆราช

๘๑. ส่วนพระสังฆราชา
และมีพระราโชวาท
ท่านได้ประทานฤกษ์
จากนั้นศรัทธาตังปวง

ท่านทรงพระอนุญาต
ให้แก่ศรัทธาตั้งปวง
ที่จะสร้างพระวิหารหลวง
กับครูบากลับมาเชียงใหม่

๘๒. ท่านพระมหาสกล
ฝากพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ชื่อพระไพรีพินาศ
ท่านได้มอบเงินเป๋นตาน

ท่านรับนิมนต์ถามไถ่
ให้มาเป็นพระประธาน
พระสังฆราชได้ปัน
เป็นค่ารถโดยสารจากกรุงเทพ

๘๓. ตอนนั้นครูบาน้้ามนต์
ได้กลับจากกรุงเทพ
บอกหื้อ(ให)ศรัทธาเฒ่าแก่
ไปอ้าเภอสันป่าตอง

ได้ถวายเหตุผลมอกพอสังเขป
ปิ๊ก(กลับ)อ้าเภอสันป่าตอง
พากันแห่ฆ้องแห่ก๋อง(ตีกลอง)
ไปรับพระเจ้าองค์ใหม่

๘๔. อายุยังหนุ่มยังกรรม
บางคนที่เขาคิดร้าย
หาว่าครูบาจอมงก
จ้างพวกนักเรียนว่าเป็นความจริง

ความพยายามท่านใหญ่
เขาว่าบ่ใช่ของจริง
หลอกลวงหื้อนกถูกยิง
อ้างอิงแถลงแป๋ง(ท้า)ข่าว

๒๒๗

๘๕. พวกปากปีจอทั้งหลาย
คนที่ชอบพูดชอบเล่า
ศรัทธาพี่น้องเจ้าข้า
เอาจะได้เต(รื้อ)วิหาร

อยู่ไหนมันทึงชอบเห่า
เพราะเป็นความสุขของมัน
ก็มาปรึกษาหากัน
ต้องปรึกษากันหลายฝ่าย

๘๖. บ่ว่าแก่วัดอาจารย์
ที่ได้มอบหมายให้
ได้วางศิลาฤกษ์
ที่ได้พระราชทาน

กรรมการและท่านผู้ใหญ่
ครูบาได้เป็นประธาน
ไว้กลางใจเติ๋น(ระเบียง)วิหาร
จากสมเด็จสังฆราช

๘๗. คนที่บ่รู้พ้นตัว
กลัวเกิดความผิดพลาด
สิ่งที่บ่หันบ่ารู้(ไม่รู่ไม่เห็น)
เรื่องมันสูนอ๊ะสูนอาน(ปนกัน)

เขาทึงบ่กลัวขนาด
เมื่อจะริเริ่มท้างาน
จะไปยู้ใส่กัน(ผลักใสไล่ส่ง)
จะเล่ากล่าวขานจนหมดเปลือก

๘๘. บางพ่องก็ว่าป้าบัวซอน
เมามาสล้ากลิ้งเกลือก
มันเป็นก้าเล่าเขาอ้าง
ฟังแล้วเป็นดีไค่หัว(หัวเราะ)

อวดดีมาวอนจาเสือก
เหมือนคนตาเหลือกตามัว
ว่าได้ค่าจ้างค่าตัว
บ่ได้ค่าตัวสักบาท

๘๙. คนชั่วก็นักเต็มที
ก๋ารท้าดีมันยาก
เกยฟังเรื่องของตุ๊เจ้า
เราค่อยตานไปผ่อ(ดู)ไป

คนดีแต่ยังมีวิพาก
ตังฮากแผวต้นแผวใบ
ตีเ่ ปิ้นลงข่าวก็มีหลาย
ดีเหลืออยู่บ่ดายเปล่าเปล่า
วางเพลง............

๒๒๘

จ๊อยทานองวิงวอนสังเวช
ประพันธ์บทและทานองโดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
ยอพนมกร ขอพรจากพระ
มัจุราชท้าว เจ้าแห่งสังขาร
บุญอยู่ข้างหลังกรรมอยู่ข้างหน้า
ทีเ่ พิ่น(เขา)มีบุญมั่งมูลตุ่นเต้า(เจริญขึ้น)
เราเกิดมาทุกข์จนล้มเกือบตาย
แล้วแต่บุญกรรม ตามมาเป็นขั้น
อย่างเพิ่นคนจน ก็จนแท้เน้อ(จริงๆ)
ชีวิตคนทุกข์ ฝุ่นขมุกแดดเหมย
ซ้้าว่ามาจน ทั้งน้้าและข้าว
เกิดมามีกรรม ตามมาคาดแค้ว(ทัน)
เกิดมาชาตินี้ เฮามันทุกผลาญ
ชาติแล้วปางหลัง กรรมมาถูกหล้าง(ใส่)
บุญกุศล หากมีป่าเล่อะ(เยอะแยะ)
ขอไหว้คุณพระ องค์กษัตริย์ตรา
ประทานสังขาร
กุศลน้ามาแต่เค๊า(แรก)

มัจุราชะเจ้าแห่งสงสาร
ประทานวิญาญชีวิตตัวข้า
เป็นของพามาแต่เค้า(ต้น)
เกิดมาเป็นเจ้านาย
ก้นไปหัวไป คุ้มกินเท่านั้น
พ่อง(บ้าง)สุขส้าราญฟุ้งเฟ้อ
บ่มีสิ่งอั้น(ไหน) ใดเลย
เกิดมาบ่เคย สุขใจเน้อเจ้า(นะท่าน)
สมบัติอันใดก็แล้ว
คึดสัง(คิดอะไร)บ่ได้สักอัน
บุญกินบุญทานเราบ่ได้สร้าง
ควรจะระวังพ่องเถอะ
ขอนพน้อมไหว้บูชา
บิตา มารดา ผู้บังเกิดเกล้า
หื้อ(ให้)หมู่ลูกเต้า
ลูกเต้าจะขอบ้า...เพ็ง(เพ็ญ)...บุญ

๒๒๙

ทานองจ้อย (ช้อย) เชียงแสน
ประพันธ์บทโดย แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
หอมหอมมวลมาลาดอกไม้
กลิ่นมันโชยมาอ๊ดเอ้า(ตลบอบอวล)
ท่านเป็นเทพแห่งสรรค์
พระชันย์แปดสิบพรรษา
ขออภิวาทไหว้หื้อ(ให้)พ่อไธ้ทรงพระเจริญ

ที่เหล่านางฟ้าเทพไธ้ปลูกไว้ในสวนสวรรค์
ยังบ่หอมเท่ากลิ่นพ่อท้าวราชันย์
บรรดานมนุษย์ลุ่มใต้
ปวงประชาข้าบาทใต้

๒๓๐

ค่าวตารายาตลก
เรียนเพิ่มเติมมาจาก แม่ครูคาปัน เงาใส
หญ้าละมืน(สมุนไพร)
หญ้าปักขี้ก๋า(สมุนไพร)
พริกดิบพริกน้อย
กาฝากไม้สา
พิจารณา
ยาแม่ร้าง
หากนมมันยาน
กาฝากครกมอง
แม่หม้ายแม่ร้าง
จักบอกไขปัน
หมอหยุกหมอยา
ปี้หนานปี้หน้อย(ทิศ)

กับปีกนกไส้
กับหญ้าลุบริบ(สมุนไพร)
ตากแห้งต้าผง
กาฝากฝาแป้น(แบน)
ไปมานั่งคึด(คิด)
ใคร่ให้เป็นสาว
เพียงแผว(ถึง)ปกสิ้น
กับออง(กะลา)มะพร้าว
ใคร่เป็นสาวจี๋(แรกแย้ม)
แม่ใบหน้าเกลี้ยง(มน)
มันมีป่าเลอะ
เจ็บแหล่ปวดหลัง

เป็นลมปานใน
ผู่ปิ๊ด(เป็นพิษ)
เป็นยาก๋ากั้ง(แก้)
กันคน(ป้องกัน)
เป็นยาลม
แม่หญิงเหี่ยวแห้ง
ตามปินเตา
ออกปึ้ด
เพีย(หยิบ)เสียมถอดบ้อง(ด้าม) คันยาว
เอารากมะนาว
กับปีกนกอิ้น
ก็หดขึ้นมา
ย้าวๆ
เป็นสาวหนุ่มขึ้น
ทันที
ตั้งใจหื้อ(ให้)ดี
กินเอาจนเสี้ยง(หมด)
บ้านนอกในเวียง
ช่างเถอะ
บ่เท่าป้ากอี้(ไม่เท่ายานี้) สักอัน
เอาเหล้าสักพัน(กลม) กับขาไก่ต้ม ๆ

๒๓๑

จ้อยกะโลงสอง (ช้อยโคลงสอง) แบบโบราณ
เรียนมาจาก แม่ครูคาปัน เงาใส
จะไปจุ๊(หลอก)..บัวชวน
มันจะเต็มหื้อ(ให้)ข้า
กันข้าได้รักแล้ว
เป็นอันไดไป
สองคนเราจัก
เพิ่น(เขา)จะเอานาย
เอาขะแจะหนาหนา(โซ่ตรวน)
สุบสอดขึ้นทั้งแต่ตีน(มัดเท้า)
เชือกเหล็กบ่พอ
ตีสองก้าเลือด
มาน้อยใจสัง(ท้าไม)
มาเจ็บปวดเจ้า
ค้ากินแหนง
ตราบใดรอยเท้าคน
บัวชวนแม่ร้าง(หญิงที่ถูกผัวทิ้ง)

ข้ามาตักน้้าใส่ซ้า(ตะกร้า)
แล้วปีเฮย เดือนใด
ข้าก็บ่ฟัง หนอค้าไผ(คนไหน)
ช่างมันเถอะเจ้า
มาล้นเบ้าเหลือเบ้า(รักกันมาก)
ไปฟ้อง
มาคาดตาต้อยว้อง(เอามามัด)
หน่อแผวคอ(จนถึงคอ)
ซ้้ามาเพิ่มแถม(อีก)แส้
ด้าก็ย้อย
คนงามพี่น้อย
ผัวแพง(รัก)
น้องทึงบ่เอามาอ้าง
บ่กลมเหมือนรอยเท้าช้าง
จะค่อยขอผันผ่อ....พองก่อน(ขอดูไปก่อน)

๒๓๒

เพลงสิกจุ้งจา(เล่นชิงช้า)แบบล้านนา
แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองพร้าว) ได้จามาตั้งแต่เด็ก
สิกจุ่งจา(โล้ชิงช่า)บ่าหล้าชุ่งช้อย
เก็บผักอี่กล๋วง(ผักมีเฉพาะภาคเหนือ)
ใส่ซ้าข้างบน
ตีตดื ตึง..หื้อ(ให้)ย่าสาวฟัง
แปงตูบ(ท้ากระท่อม)น้อย
เก็บดอกไม้
ปูหนีบข้าง(ข้างลาตัว)
เงี้ยว(พม่า)ไล่ฟัน
มองตึ่งแส่(เสียงกลอง)
เจ้าพ่อผัว
หมาน้อยร้องเห่า
ขี้นกจอก
หลก(ดึง)ขนตา
*เอาเทีนยขี้ผึ้ง ให้แม่สาวไปไหว้พระ

ขึ้นดอยน้อย
ใส่ซ้าตังลุ่ม(ข้างล่าง)
ลูกแก้วสองตน
ควกขี้ดัง(แคะจมูก)
หื้อ(ให้)ย่าสาวนอน
หื้อ(ให้)ย่าสาวเหน็บ(เสียบ)
ช้างไล่แทง
ตกขุม(หลุม)มัน
เจ้าพ่อแม่
ขี้ม้าดังไฟ(ก่อไฟ)
ขี้เต้า(ขี้เฒ้า)แขวน
มาต่าง(ตก)หลังคา
มาใส่อม(ค้า)เหมี้ยง

๒๓๓

ขึ้นดอยหลวง
เก็บผักอี่กุ่ม
อยู่บนตนหนึ่ง
หื้อ(ให้)ย่าสาวจูบ
*ขีย้ องขอนหื้อ(วางตอไม้ให้)ย่าสาวไหว้
เห็บขบ(กัด)หู
แมงแดงขบเขี้ยว(ฟังผุ)
ตีฆ้องมองๆ
อาบน้้าด้าหัว
ไฟดับไป
แมลงมันออก
ยายาจิ้น ยายาปลา
แม่อุ้มเกลี้ยง(ดูแล) เลี้ยงใหญ่มา

เพลงกล่อมเด็กทางภาคเหนือ
แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ(เมืองพร้าว) ได้จามาตั้งแต่เด็ก
อื่อ………อื่อ……….อื่อ…......อื่อ……….จาจา
หลับสองตา อี่แม่ไปนานอกบ้าน อื่อ……
ไปเก็บมะส้าน(ชื่อผลไม้พื้นบ้าน)เอาใส่ถุง อื่อ…....
ไปเก็บลูกโก๋ง(ลูกหนังสติ๊ก)เอามาใส่ป๊ก(พกพา) อื่อ……………
ไปเก็บลูกนกเอามาใส่ซ้า อื่อ………….....
ตัวหนึ่งเอาไว้ท้ากินงาย(ตอนเช้า) อื่อ…………….
ตัวหนึ่งเอาไว้ขายแลกข้าว อื่อ………….…
ตัวหนึ่งเอาไว้ไกวอู่(ไกวแปล)เจ้าว่า อื่อ………………จาจา
อื่อ………..จาจา
หลับสองตา ถ้าแม่นายมา ค่อยตื่นถ้าหลับ
บ่ชื่น(ไม่อิ่ม)ก็ค่อยหลับแถม อื่อ……………….

๒๓๔

ซอสาธิตเรื่อง พระเจ้าสิบชาติบาเพ็ญวิริยะปารมี
ชาติที่สองเรื่องมหาชนกชาดก แต่งโดยแม่บัวซอน เมืองพร้าว
ท้านองตั้งเชียงใหม่ จะปุละม้าย
ชาย
หลอน……..ก่อนที่จะซอเรื่ององค์พระมุณี
จะขอจะขอสูมา(ขออภัย)ท่านคณะนักปราชญ์
ข้าเจ้า ….ชาตที่หนึ่งเป็นกุมารเตมียะ
ต่อไปชาติที่สองเป็นมหาชนก
จะขอสูมาครูบาหลวงปู่
ลูกหลานท่านเต้าเขาบ่เคยได้ฟัง
ขอยอมือกราบทูลสา
น้อมไหว้….ปางเมื่อท่านได้เป็นโพธิสัตย์
เตชะสุเนมะภูจะนะวิเว
ไจ้ขันติด้าริค้นหา
ทึงบ่กินเข้าทึงบ่กินน้้า
บางชาติก็อยู่ที่เมืองมิถิลา
บางชาติก็โดนค่้าขาราวี
สร้างบารมีบุญไว้เป็นมูลเป็นราก
นายมอญ.....กว่าจะได้เป็นองค์พระพุทธ
เมกขัมมะเอาชนะสันดาน
สละโลกี๋ย์สร้างป๋าระมีมาก่อน
ญ. นาย......สิบนิ้วจะขอยื่นยอ
โพธิสัตย์โตนะโมโอวาท
เนอเจ้า...สิบนิ้วจะขอมือยอ
โพธิสัตย์โตนะโมโอวาท
ท่านได้ต่อต้านโลกียะ
กว่าจะได้เป็นองค์พระสัพปัญญู
คิดแล้วมันไกลจอยวอย
ถ่อจ้้า......อยู่กลางน้้าหาว...ยาว............นาน

สร้างบารมีมาได้ทึงสิบชาติ
หากมันผิดพลาดขออโหสิกรรม
ประกอบคัมภีร์ของมุณีชาดก
ก่อนที่จะได้ยกเอามาเล่าหื้อ(ให้)ฟัง
จะได้เล่าสู่หื้อหมู่ชนรุ่นหลัง
เรื่องพระอรหังองค์พุทธังหน่อไท้
ได้ปฏิบัติมาบ่ได้ไค่วเขว
ถือศิลกินเจมาเมินเจ้นล้า(นานมาก)
อยู่ตามภูผาดงดอยหลืบ(รู)ถ้้า
อาศัยอยู่ถ้า คีรี
บางชาติก็มาเกิดพารานสี
สร้างบารมีสิบชาติเนอเจ้า
นี่และนอเค้าแหละนา
จะต้องชนะร้อยอันประการ
ไว้เป็นสะพานมรรคญาณไต่เต้า
นี่แหละน้อเค้าแหละนา
ก่อนที่จะซอเรื่องพระเจ้าสิบจาติ
ก่อนที่จะถึงชาติพระอรหันต์
ก่อนที่จะซอเรื่องพระเจ้าสิบจาติ
ก่อนที่จะถึงชาติเป็นพระสัพพัญญู
อพรัมมะจระดั้งราคะศัตรู
ลูกหินพอจะฟูลอยขึ้นเหนือน้้า
เหมือนดั่งเรือลอยก็จะต้องอาศัย...

๒๓๕

ตัดท้านองจะปุหรือชาวปุ
๑. ชาติที่สองเป็นมหาชนก
ความเป็นไปมันเป็นจะใดชา
จะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์
๒.

อามาตคนนี้มันอยากได้ต้าแหน่ง
หาว่าโปละชนกอุปาราจา
เพราะถูกค้ายั่วยุตุตะ
เลยสั่งจับโปละมหาอุปราช
อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก
ฑ๋น้องกันแ?ๆ?ฎกันได้ชาใด
โปละชนกยังถูกพี่จับไปขัง

ก่อนที่จะยกเอามาอู้(พูด)จา
ความเป็นมาตี่จะเอามาอู้
ต่านปฏิบัติอย่างใดก่บ่ฮ(ุ้ ไม่พูด)

อุ

มันก่เลยแต่งมาเลียแข่งเลียขา
จะคิดกบฏกลับกฎอ้านาจ
พระอริฎจะเลยเป็นคนขี้ขาด
หาว่าคิดบังอาจจังไร
ไปมาพลักบ่อยเข้าเสายังไหว
ปราชน้องชายบ่มีผิดสักน้อย
ทึงบ่ได้กินยังเจ้านั่งน้้าตาย้อย

๓.

เขายังเอาคนดีที่บ่มีความผิด
เจ้าโปละตั้งสัจจะอธิฐาน
ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ฮักษาเมือง
พระปี่ของเฮาเป๋นคนใจเหี้ยมโหด
ท่านอธิฐานหาเจ้าตินเจ้าฟ้า
ยอมือพระนมพระพรหมพระอินทร์

ไปขังห้องมืดมิดดูหยัง(อะไร)ทึงบ่ทันหัน
ขอบุญสมพานจุ่งมาผายโผด
โปรดมาปลดเปลื้องหื้อข้าเจ้าพ้นโทษ
มาแปงโทษหื้อ(ให้)ต้องมณฑิล
ประตูคอกเลยอ้าทึงโซ่มือโซ่ตีน
หนี่จากแผ่นดินไปใกลบ่ไกล้

๔.

ด้วยบุญญาธิการลูกในครรในท้อง
ทิพย์อาสน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา
จะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดิน
ได้ยินเสียงร้องของมหาชนกนาถ
ได้จ้าแลงแปลงกายจะมาช่วยชีวิต
นั่งขับวัวล้อหรือว่าเกวียนผ่านมา
พระอิทร์หันแล้วก็เป็นดีอินดู

ได้ส่งเสียงร้อยหื้อ(ให้)พระอินทร์มาหา
กระด้างดั่งศิลาหน้าประหลาด
องค์อัมรินทร์ก็เพ่งพิศขนาด
ทีอ่ ยู่ในศักราชมารดา
เลยเนรมิตเป็นคนมาหา
เข้าไปพูกจากันแม่นางที่นั่น
ถามว่าแม่หนูจะไปที่ไหนนั้น

๕.

เมื่อพระอินทร์ทาก้าลังมาซักไซ้
ข้าเจ้าจะไปเมืองกาละจ้าปา
ก็เลยบอกหื้อนางขึ้นนั่งวัวล้อ
ไม่ทันว่านางขึ้นนั่งเกวียนแล้ว
พระญาอินทร์ทาก็พานางไป
พอไปถึงร้องหื้อนางลืมตา

นางก็ยกมือไหวเป็นน้้าหูน้าตา
ถามว่าตาชาตาเป็นม่ะลอมซอมซ่อ(ตกอับ)
แล้วลุงก็ขับฮ่อพาไป
เสียงก็ดักแซ่วนางสลบไสล
หนทางมันไกลท่านก็ย่อหื้อ(ให้)สั้น
ทีเ่ มืองกาละจ้าปาไปพักศาลาที่นั่น
๒๓๖

๖.

พระอินทร์ขับล้อไปจอดประตูวันออก
สั่งนางเสร็จแล้วลุงก็รีบเมือ(กลับ)
คนเทวโล๊ะๆแต่บ่รู้จักกัน
หันนางหอบหิ้วเอากระเซ้าเสื้อผ้า
เมื่อนางได้ยินก็สะดุ้งสะอื้ก
ช้้าบ่มีพี่น้องเพี่อนพ้องวงศ์ษา
หมู่ลูกศิษย์ทั้งหลายเขามาถามอาจารย์

แล้วก็บอกว่าบ้านลุงมีทางเหนือ
ท่านได้ช่วยเหลือเทวีน้องหล้า
พอดีมีอาจารย์เทวผ่านมาต่อหน้า
ว่าน้องหล้าจะไปไหนชา
ข้าน้องหนีข้าศึกบ่ายตายมาหา
ขอท่านโปรดขุนณาพาไปพักหอห้อง
ท่านเลยบอกไขปันว่านางนี้เป็นน้อง

๗.

มาอยู่โตยอาจารย์ในฐานะพี่น้อง
ในอุปการะของพระอาจารย์
พระอาจารย์ท่านได้ใจใส่ดูแล
แล้วเอามานอนในอาภรณ์ห่มปีก
เจ้ามหาชนกเจ้าเป็นลูกก้าพร้า
ไปเล่นกับละอ่อนลูกจาวบ้านทั้งวัน
เขาว่าลูกบ่มีพ่อต่อบ่มีรัง

แม่นางได้อุ้มท้องน่าอินดูสงสาร
แม่นางก่เจ็บครรภ์ได้ประสูติทารก
ตัดทั้งสายแห่ตัดทั้งสายรก
ใส่ชื่อ มหาชนกกุมาร
แต่แม่ก่บอกว่าเจ้าเป็นลูกอาจารย์
ตีหัวกันเสียเขาสู้บ่ได้
มหาชนกได้ฟังเจ้าก่เลยจ้าไว้

๒๓๗

ซอขมุ ต้นฉบับเดิม
ทานองซอขมุ แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองพร้าว) ร่าเรียนมาจากแม่ครูคาปัน เงาใส
ท้าไร่ก็บ่ช่าง(ไม่เป็น)
อยู่กับนายห้าง
วันพรุ่งเมื่อเช้า
ไปซื้อฝ้ายแดง
ตดใส่สวน
ตดใส่กระดาษ
ตดใส่มือ
ตดใส่จ้าง
ตดใส่นา
ตดใส่ด้ง(กระด้ง)
ตดใส่โยนี
ตาม(จุด)เทียนส่อง
ปืดเสื้อแฮ(เปิดเสื้อยกทรง)
ปืด(เปิด)ซิ่นเจ้า
ลองปืดแหมกา(เปิดอีกครั้ง)
ฮื้อน่อฮือน่อ

ท้านาก็บ่ได้
ได้เงินเดือนสองบาท
เราจะได้ไปกาด(ตลาด)
เอามาแป๋ง(ท้า)สายดาบ
เป็นสวนผักกาด
เป็นตัวหนังสือ
เป็นนิ้วป่างซ่าง(เป็นรูปเป็นร่าง)
เป็นงวงเป็นงา
ข้าวเหลืองเต็มโต่ง(ทุ่ง)
ฝัดได้ฝัดดี
เป็นรูจ้องว้อง
หัน(เห็น)ขื่อหันแป
หันนมสองเต้า
หันเต่าหน้อยอองค้า(กระดองทอง)
ขนดาขื่อมื้อ(ขมดามิด)
ฮือน่อฮือน่อ

๒๓๘

ซอตั้งเชียงใหม่ แบบโบราณ ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า บ่าเก่ากลาง
ทานองซอตั้งเชียงใหม่โบราณ(บ่าเก่ากลาง)
แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ (เมืองพร้าว) ได้ร่าเรียนมาจากแม่ครูคาปัน เงาใส
ทานองตั้งเชียงใหม่โบราณ
ยาม....ค่้ามา หนาใจจะลา จากกัน....
เจ้าเฮย....ค่้ามอก(เวลา)นี้ มันหยัง(ท้าไม)มาเร็ว ค่้าล้้า
แล้วจะชวน พ่อแขน ป้องสั้น
จะหลอนค่้ามา ย้าวย้าว(ยะเยือก) มะพร้าวบ้านร้าง
ไกวใบ หนาอกหนาใจ จะได้พลัดจาก
ตัวอ้าย อาลัยหาพี่ ไท้หนา
แถมก้า....บุญมีบ่า(ไม่)ตาย ก็หล้าง(หวัง)ได้หัน(ห็น)
หน้าอ้าย อาลัยหาพี่ ไท้หนา
ตั้งเชียงใหม่กลาย
ยาม....ค่้ามา ขอลาพี่น้อง ทั้งหลาย
เน้อเจ้า....ค่้ามอก(เวลา)นี้ จะจาก ลาไป
บุญมีบ่ตาย หล้าง(หวัง)ได้ป๊ะนาย แถม(อีก)ครั้ง
คิดยากจะหนี พรากข้าง มันหยัง(ท้าไม)มาง่อม(เหงา) มา...งัน.....
รับ ทานองจะปุ หรือชาวปุ
เวลา มอก(เวลา)ตะวันหลวง ก็ค่้าไปจ้องจ้อง(ยามเย็น)
หนาใจจะลา อาวอาพี่น้อง ก่อนแลเนอ........

๒๓๙

