สวนที่หนึ่ง : Part 1 Title and paragraph 1, 2 and 3
The words in
red are verbs.

แมเลี้ยงใจราย

เรื่องเลาชาวบานภาคกลาง มีเรื่องเลากันมาวา...
เจาเมืองหนึ่ง มีลูกชายหนึ่งคนชื่อ นายทอง แลวภรรยาไดเสียชีวิตลงจึงมีภรรยาใหม
แลวมีบุตรดวยกันอีกหลายคน
กาลเวลาผานไป นายทองเลาเรียนขยันขันแข็ง ความรูปราดเปรื่อง มีชื่อเสียงดี คน
นับถือมากมาย ทำใหแมเลี้ยงและลูกๆ ของนางอิจฉายิ่งนัก จึงคิดวาเจาเมืองตองยกสมบัติและ
ตำแหนงเจาเมืองใหนายทองแนนอน จึงคิดกำจัดไปใหส้ินซาก
แมเลี้ยงของนายทองใสรายนายทองวาเปนวิญญาณรายกินซากสัตวในตอนกลางคืน
ใหกำจัดออกไปจากเมือง เพราะเปนกาลกิณีแกเมือง
สวนที่สอง : Part 2 Paragraph 4 and 5

เจาเมืองไมเชื่อและใหโหรมาทำนายทันที แตโหรนั้นไดสินบนจากแมเลี้ยงของนาย
ทองไปแลวจึงทำนายวาเปนกาลกิณี เจาเมืองก็ยังไมเชื่อจึงหาขอพิสูจนใหชัดเจน
ดึกคืนนั้นเอง แมเลี้ยงของนายทองจึงเอายานอนหลับใสไปในน้ำใหคนใชเอาไปใหนาย
ทองกินและไดนอนหลับสนิทไป แมเลี้ยงของนายทองจึงสั่งใหเด็กคนใชที่สนิทไปเอาซากสัตวที่
ตายแลวมาไวในหองของนายทองวางเต็มไปหมด เมื่อเจาเมืองมาสำรวจดูก็ตกใจและเชื่อทันที จึง
ไดขับไลนายทองออกจากเมืองไปนับแตนั้นมา
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นายทองเดินไปอยางไมมีจุดหมาย เขาเดินเขาปาไปเห็นอาศรมของษีจึงเขาไปขอ
อาศัยอยูดวยและไดรับความเมตตาเปนอยางดี
“เรารูที่ไปที่มาของเจาแลว เจาจงอยูก ับเราแลวใชชีวิตไปเถิด หมดเคราะหกรรมแลว
เจาก็จะไดสบายไปเองคงไมนานเกินรอนะเจาทอง ระหวางนี้เราจะสอนวิชาอาคมใหเจาไวปองกัน
ตัว” พระษีเอ็นดูเจาทองนัก จึงไดอบรมเลี้ยงดูเจาทองเด็กหนุมนอยนับแตนั้นมา
วันเวลาผานไปนานเกือบสิบป เจาทองเปนหนุมใหญเต็มที่อายุ 25 ปแลว มีวิชาอาคม
เกงกลานัก คิดอยากกลับบานไปหาพอ เพราะความคิดถึง แต่พระษีหามไวกอน แลวนำนาย
ทองเขาปาลึกไปปราบเสือกับผีปา เมื่อนายทองทำไดสำเร็จ พระษีจึงใหนายทองกลับบานเกิด
เมืองนอนไปเยี่ยมพอทันที
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ในเมืองเกิดศึกใหญ เจาเมืองตอสูก ับศัตรูแตเพราะความแกชราทำใหเจาเมืองสูไมไหว
นายทองมาทันพอดีกอนที่ลูกศรจะถึงอกเจาเมือง เขามาชวยไวทัน ทำใหเจาเมืองซึ้งใจนัก และ
เรียกมาสอบถามที่มาที่ไป เมื่อรูวาเปนลูกชายของตัวเอง เจาเมืองก็ตกใจแลวรองไหกอดลูกไว
อยางดีใจที่ไดเจออีกครั้ง แลวสั่งใหทหารจับภรรยากับลูกทั้งหมดไปขังคุกไวกอน แตคนบาปฟาดิน
ไมปราณี เกิดแผนดินไหวแลวสูบรางของแมเลี้ยงนายทองกับลูกๆ ลงไปในธรณีทันที ทำใหเรื่อง
จบลงดวยความสลดใจของเจาเมืองที่ไดรับทราบขาวจากทหารนั่นแล

Belief and Culture point: Thais believe in astrology and magic but nowadays these
beliefs have faded because of science. Belief in Karma is still very strong according to
Buddhism. This story is a teaching of Karma could return in this life.

คำศัพท : Vocabulary
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แมเลี้ยง

[N] stepmother; foster mother

ใจราย

[ADJ] evil-minded; cruel; wicked; merciless;
pitiless
[N] governor; city ruler; ruler of the country

เจาเมือง

มากมาย [ADJ] various; several; a lot of; many;

เสียชีวิตลง [V] die

อิจฉา
ยก
สมบัติ

บุตร
กาล
กาลเวลา

[N] child; son; daughter
ตำแหนง
[N] time; period of time; era; epoch [N] tense แนนอน
[N] time; period of time; era; epoch
กำจัด

ผาน
เลาเรียน

[V] pass; cross
[V] learn; study

ส้ิน
ซาก

ขยัน
ขันแข็ง
ความรู
ปราดเปรื่อง

[ADJ] diligent
[ADJ] industriously
[N] knowledge; information; awareness
[ADJ] brilliant; bright; sharp; quick-witted;
smart; clever; sagacious; intelligent
[N] reputation; name; prestige; renown;
popularity
[V] respect; revere; venerate; curtsy; regard;
honor

ใสราย
วิญญาณ
สัตว
กาลกิณี

ชื่อเสียง
นับถือ

แก

diversified; miscellaneous; numerous
[V] envy; be envious; be jealous

[V] contribute; devote; give; grant; bestow;
confer; endow; donate
[V] lift; raise; heave
[N] property; wealth; asset; fortune;
treasure; possession; riches; estate
[N] office; post; rank; position
[ADV] certainly; surely; definitely
[V] eliminate; get rid of; exterminate;
remove; drive away; abolish; clear up
[V] be finished; come to an end; terminate
[N] ruins; debris; wreckage; remains
[N] carcass; corpse; remains; dead body
[V] slander; frame
[N] soul; spirit
[N] animal; creature; beast; brute
[N] misfortune; misery; ill-lucks; adversity;
mischance; unfortunate
[PREP] to; for
[V] be old; be aged
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เชื่อ

[V] believe in; have faith in
[V] believe; obey

ใส

โหร
ทำนาย

[N] astrologer
[V] foretell; predict

คนใช
สนิท

สินบน

[N] bribe; payoff; graft

วาง

[V] put something in; load; pack
[V] put on (e.g. clothes); wear (e.g. clothes) dress
oneself
[N] servant; maid; maidservant; housemaid
[ADJ] close; intimate
[V] intimate; to be closely acquainted; to be very
familiar
[V] lay (down); put (down); place

ขอ
พิสูจน
ชัดเจน

[N] item; provision; clause; point;
section
[V] prove; verify; demonstrate
[ADV] clearly; distinctly; obviously

ดึก

[N] late

ยา

[N] medicine; medication; drug;
dose; pill; tablet
ยานอนหลับ [N] sleeping pill; hypnotic drug

เต็ม

[V] be full; be filled with; be replete with; be fraught
with
หมด [V] [ADV] [ADJ] be finished; come to an end; terminate
สำรวจ [V] survey; inspect; explore; ascertain; scrutinize;
observe; view
ตกใจ [V] be frightened; be startled; be scared; be shocked;
panic
ขับไล [V] drive out; expel; discharge
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Language points:
ที่ไปที่มา is a noun phrase meaning origin; a person's social background or ancestry; the place or

situation from which something comes.
เถิด is a particle used at the end of a sentence meaning similar to let or just or please. Nowadays,
Thais pronounce this word quicker which is เถอะ. So, เถอะ and เถิด have a similar meaning depending
on the voice tone, for example, คุณไปเถิด or คุณไปเถอะ in soft begging voice means please go, คุณไป
เถิด or คุณไปเถอะ in normal voice means you should go, คุณไปเถอะ in demanding or annoying voice
means just go!.
จุดหมาย [N] aim; purpose; goal; intention; objective; เกิน [ADV] far; too much; over; more; further
เขา
ปา

target
[V] enter; get into; go into
[N] forest; jungle

รอ
วิชา

คง

[AUX] may; may be; probably; might

เกงกลา [ADJ] brave; courageous; fearless; audacious;

นาน

[ADV] long; for a long time; extensively

[V] wait for; await
[N] subject; knowledge; branch of knowledge;
science; technology; learning
อาศรม [N] hermitage
อาคม [N] magic; charm; spell; enchantment
[N] hermit; recluse
[V] keep; save; store; hold
ษี
ไว
เขาไป [V] enter; get into
ปองกัน [V] protect; defend; prevent; ward off; guard
against
อาศัยอยู [V] settle; reside; dwell
เอ็นดู [V] be loving; be kind; be merciful
[V] receive; get; accept; obtain; acquire; take; อบรม [V] teach; instruct; coach; educate; guide
รับ
be given
เมตตา [N] kindheartedness; mercy; compassion
เลี้ยงดู [V] support; look after; take care of; sustain
[N] life; existence; living
ชีวิต
นอย [ADJ] few; a few; little; small; less; sparse; scant;
scanty
[V] be finished; come to an end; terminate เกือบ [ADV] nearly; almost; shortly; closely
หมด
เคราะห [N] destiny; karma; fortune; fate
เต็มที่ [ADV] to the utmost; with all one's might or
capability; to the full
กรรม
daring; bold
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เกิด
ศึก

[V] happen; occur; take place; arise; produce
สอบถาม [V] question; ask; inquire; interrogate
[N] war; campaign; fight; fighting; battle; combat; รองไห [V] weep; cry with sorrow
conflict
[V] embrace; hug; clasp; hold in one's arms;
ตอสู [V] fight; battle; combat
กอด
caress
ศัตรู [N] enemy; foe; adversary; opponent; antagonist ทหาร [N] military; soldier
[V] catch; seize
ชรา [V] old; aged; senile
จับ
[V] hold; grasp
ไหว [ADV] -ably
ทั้งหมด [PRON] absolutely; all; total; completely
[V] imprison; confine; shut in
ทัน [ADV] in time; on time
ขัง
[N] prison; jail; goal
พอดี [ADV] exactly; just right[ADV] fit; be of the right คุก
shape and size for
[N] sin; vice [ADJ] bad; evil
ศร [N] bow
บาป
[N] sky
ลูกศร [N] arrow
ฟา
[N] earth; land; ground
อก [N] breast; bosom; bust
ดิน
ซึ้งใจ [V] be grateful for; be thankful for
ปราณี [V] feel or express sympathy; express merciful
[ADJ] merciful

Home work: Write a summary of this story in Thai writing

