งานแปลธรรมใบลาน
เรื่องที่ ๑๐ ธรรมสุทธนู ผูกที่ ๒
นะโม ตัสสัตถุ ฯ อะถะ ในกาละนั่น มหาสัตวเจาและนางจิรปพพาวดี ก็ตื่นดวยเสียงอันยักษถีบ
ประตูนั่นแลว มหาสัตวเจาก็ถามมามณีกาบวา ดูรามณีกาบ เสียงอั้นนั้นเปนเสียงจื่อรือจา มามณีกาบกลาว
วา ขาแดเจากู เปนเสียงแหงยักษถีบประตูเขามาและวาอั้น มหาสัตวกลาวซึ่งมามณีกาบวาดูรามณีกาบผิวา
ยักษถีบเขามาดั่งอั้น กูจักออกไปรบกับดวยยักษผูนั้นบัดนนี้และวาอั้น เมื่อนั้นมามณีกาบกลาววาขาแด
มหาราชเจากูอยาวาอยาไดออกไปรบดวยยักษเตอะ ขาหากจักรบจะแหละ มหาราชเจาจุงอยูรักษานาง
อยาไดประมาทเตอะวาอั้นมหาสัตวเจาก็รับเอากํามามณีกาบตัวนั้นดวยกําวาดีๆและวาอั้น และมามณีกาบตัว
นั้นก็รองกลาแกยักษผูนั้นวามึงอยาหนีกูจักรบกับดวยมึงบัดนี้และวาอั้น
เมื่อนั้นยักษก็กลาวซึ่งมามณีกาบวามึงจักรบกับกูดวยแตและรือมามณีกาบวาเออกูก็จักรบกับดวยมึง
แตและ ภันตะระยักษกลาววาผิวามึงจักรบกับดวยกูแตดั่งอั้นมึงจุงออกมาบัดนี้เตอะวาอั้น ตี่นั้นมามณีกาบก็
ออกไปจากศาลาแลวก็สยองขึ้นสูอากาศก็สําแดงตนหื้อปสสะเปงกลั๋วดวยประการตางๆแลวก็ลงมาถีบยังหนา
แหงยักษดวยตีนตังสองกําหั้นและ รือหนาแหงยักษก็แตกมีเลือดอันไหลออกจากปากและดังมากนักสวนวามา
มณีกาบตัวนั้นก็ซ้ําสยองขึ้นสูอากาศแลวก็ลงมาถีบยังอกแหงยักษก็แตกมีเลือดไหลออกแตอกมากนักก็มีแล ใ
ในกาลเมื่อมามณีกาบและยักษรบดวยกับกันนั้นโพธิสัตวเจาและนางจิรปพพาวดีอันอยูในศาลานั้นก็ไดยินเสียง
มามณีกาบและยักษรบกันกับดวยกันเปนอันมีนักมากนักสันนั้น โพธิสัตวเจาก็รองกลาวซึ่งมามณีกาบวาดูรา
มณีกาบมึงจุงรักษาสายขันยะหื้อดีแตเนอวาอั้น
ตี่นั้นยักษไดยินกํามหาสัตวเจาหากกลาวดั่งอั้น มันก็แสวจับยับเอายังแกบมาดวยสันญาอันโพธิสัตว
เจาไดรองกลาวสันนั้นกันนักก็มีและ วัตถา จะปญนะ กั้นวายักษผูนั้นยับแคมมาไดแลวดั่งอั้นมาตัวนั้นก็บอ
อาจประจญแปยักษผูนั้นไดจื่อวามีกําลังอันถอยเสียแลวเตายืนอยูสิ่งเดียวยั้งหั้น มาตัวนั้นถอยกําลังแลวสันนั้น
มันก็จุงเอาไดนําเมือสูตี่อยูแหงตนหั้นแลกั้นเมื่อรอดแลวมันก็หื้อบาวมันรักษาไวดวยกําวาสูตั้งหลายหากํา
ประมาทบอไดจุงรักษามาตัวนี้ไวหื้อดีแตเตอะ วาอั้นบาวยักษตั้งหลายก็รับดวยกําวา ดีๆและวาอั้นแลวกอเอา
มาตัวนั้นไปรักษาไวในคอกเหล็กหื้อหมั้นมากนักก็มีแล ตะทา ในกาละเมื่อยักษเอามามณีกาบแกวหนีไปดั่งอั้น
สวนโพธิสัตวเจาบอไดยินเสียงมาและยักษรบกันดั่งอั้นเจาก็รองเรียกหามาแหงตนวาดูรามณีกาบเปนสันใดและ
สงัดไปนั้นตี่ใดนั้นจาวาอั้นมหาสัตวเจาก็บอไดยินเสียงรองสักแหงสันนั้น เจาก็ฟงมากนักก็แลนออกมาปายใน
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ศาลาแลวก็รองเรียกหามาแหงตนก็บอหันตี่ใด สักแหงเจาก็บออาจอดตุกขอันนั้นไดก็รองไหแลวแลนไปตี่นั้นก็
บอหันเตาหั้นเลือดยักษอันตกเรี่ยรายตี่นั้น เจาก็รองไหแลนเขาไปสูศาลาแลวก็แลนออกมาจากศาลาตี่นั้นเปน
ดั่งคนเปนอุมุตตะกาคือวาผีบานั่นก็มีและ เจาก็มาฟนเอามือนางจิรปพพาวดีแลวก็เอากันรองไหร่ําไรไปมาแลว
ก็กลาววาดูรานาง เราตั้งสองจักเอากันมาสิบหายเสียในปาตี่นี้บอสงสัยจะและดั่งกูพี่จักเปงดูนี่รือชีวิตแหงเรานี้
บอหลางจักมีเปนไปในตี่นี้เหตุไดปดพรากจากมามณีกาบแหงเรานี้และแตกอนกูพี่ไดไปสูประเตสบานเมืองตี่ใด
มามณีกาบตัวนี้หากนําไปทุกแหงและบัดนี้ปอยไดปดพรากจากมามณีกาบตั๋วนี้รือเราตั้งสองบอหลางวาจักมี
ชีวิตจะแล มหาโพธิสัตวตั้งสองก็เอากันรองไหร่ําไรไปมามีตนอันสั่นระสายมากนักเหตุวาบอไดหันมามณีกาบ
แหงตนก็มีและ สวนวาโพธิสัตวเจากันวาไดสติสมดีแลวในเมื่อนางรองไหอยูดั่งอั้นเจาก็เลาโลมนางเตวีแหงตน
วาดูรานางอยารองไหนักกวาเจนเตอะ รือเกิดมาแหงสัตะโลกตั้งหลายนี้โศกตุกขอันมีสภาวะสันนี้ยังเกิดได
เสวยพรอมจุตัวสัตวและวาอั้นแลว เจาก็พิจารณาดูยังติสสะตั้งมวลแลก็คนิงใจวาสันนี้
เอเตทุมมา รือไมตั้งหลายฝูงนั้นก็ปรากฏหันมามีวัณณะอันเขียวงามเปนดั่งเมฆะสันนี้ สะมุทโทรือน้ํา
สมุทรรอยวามีในตี่นี้จะและ วาอันแลวเจากเจียรจากับดวยนางเตวีแหงตนวาดูรานางรือวาไมตั้งหลายฝูงนี้นก็
บอผากฎหัน มามีวัณณะอันเขียวงามเปนดั่งเมฆะนั้นดั่งนี้กูพี่จักใสใจดูนี้รอยวาสมุทรมีในตี่นั้นจะและ มหาเรา
ตั้งสองจักไปสูตี่นั้นจะแลเราตั้งสองจักปกกางไวยังผาหื้อเปนดั่งจอและตุงไวเหนือฝงน้ํา น้ําแมตี่นั้นสํารับหื้อ
ปอกาสําเปาหันจะและ กันวาปอกาสําเปาตั้งหลายหันแลวยังจอและตุงอันนั้นเขาก็จักเขามาหาเราตั้งสองจะ
แลสวนวามหาสัตวเจาตั้งสองเจียรจาซึ่งกันเตานั้นแลวกเอากันไปสูตี้ใกลฝงน้ําแลวก็เอาผาปกกางไวเปนดั่งจอ
และตุงไวเหนือฝงน้ําตี้นั้นหั้นและ สวนวามหากษัตริยตั้งเอากันเขาไปนั่งอยูแตบเกาไมตนหนึ่งหั้นและ

ตัส

มิงขะเณ ปญจะสัตตา กาปานิชา ในขณะยามนั้นยังมีปอกาจาวสําเปาตั้งหลาย ๕๐๐ คนมาดวยสําเปากลาง
สมุทรเขาก็หันยังจอและตุงอันโพธิสัตวเจากางไวนั้นปอกาสําเปาก็เขามาสูตี้ใกลจอตุงนั้นแลวก็รองวาบุคคลผูใด
มาอยูใกลฝงน้ําตี้นั้นจา เขาก็กลาวถวนสามตีแลวโพธิสัตวเจาไดยินกําอันนั้นก็ลุกจากเกาไมแลวก็เขาไปสูสํานัก
ปอกาสําเปาตั้งหลายแลวก็กลาววาขาแดเจากูตั้งหลายเหยเจาตั้งหลายจุงเมตตากรุณาเผื่อขาตั้งสองเปอขอขึ้น
สําเปาจิ่มเตอะ วาอั้นแลวเจากเลาบอกยังสัพพะกิจจะตั้งมวลแตตนถึงปลายแกปอกาสําเปาตามอันมีจุอันหั้น
และ เมื่อนั้นปอกาตั้งหลายเขาก็มีกําขุณนาวาเจาตั้งสองจุงมาเตอะวาอั้น มหากษัตริยตั้งสองก็เอากันลงไปสู
สําเปาแลวก็เขาไปอยูในสําเภากับดวยปอตั้งหลายหั้นแหละ กันวาโพธิสัตวเจากับนางจิรปพพาวดีขึ้นขี่สําเภา
ตั้งหลายก็เอาสําเปาไปหั้นและ ในเมื่อสําเภาไปนานประมาณ เจ็ด วันดั่งอั้นในวันถวนเจ็ดนั้น ตะทารือลมตั้ง
หลายอันมีกําลังมากนักก็มากั้ดมาตียังสําเภาเลมนั้นก็บอกขาดจักจางอยูๆได สวนวาแซวสําเภานั้นตี้ลกก็ลกตี้
ถอนก็ถอนตี้หลอนก็หลอนตี้พุมัดปุดก็ขาดไปเสี้ยงดวยกําลังลมหากมาปด
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สัพเพจะนานัง รือคนตั้งหลายเหลานั้นมีภัยยะอันกลั๋วตายหากมาครอบงํามากนักก็เลิกอัญชุลีกระกุม
มือขึ้นตั้งกะมอมนอมนมัสการไวเทพวดาตั้งหลาย เพื่อขอภัยยะชีวิตแหงตนดั่งอั้นก็กลาวเปนกถาวา มหาเต
วะ สังขาโย ดูราหมูเตวดาอันอยูรักษาน้ําสมุทรตี้นี้คือวาพญาครุต พญานาคและเตวดาตั้งหลายอันอยูปายบน
หนอากาศ มีสุริยะเตวบุตรและจันตะเตวะบุตรและพรหมตั้งหลายกดีรือเตปปะดาคณะนาเจาฝูงพรอมดวย
อิทธิฤทธีอานุภาพมากนักจุงมาก้ําจูผูขาตั้งหลายอันจักตายในน้ํามหาสมุทรเปนเหยื่อแกปลาตั้งหลายและนี้ ขอ
เจากูตั้งหลายเปนตี้เปงแกผูขาตั้งหลายจุงนําเอาผูขาตั้งหลายออกจากตางอันจักตายนี้พองเตอะวาอั้นจุคนก็มี
และ
ในขณะยามนั้นหรือเสียงมีนั้นแหงปอกาตั้งหลายก็เกิดมีมากนัก สวนวาโพธิสัตวเจาและนางจิรปพพา
วดีกเอากันกินยังน้ําเผิ้งน้ําออยหื้ออิ่มแลวเจาเอากันนุงผาถงผาหื้อหมั้นแลวก็เอาแปนสําเปาสองอันมาเรียงกัน
มัดติดกันหื้อหมั้นแลวเจามัดก้ํากลางตนนางหนตามกลางตนเจาดวยผาหื้อหมั้นกับดวยกันแลวเมื่อสําเปาจักจม
ไปนั้นมหาสัตวเจาก็มาแขวดกดหมายรูยังติสสะตั้งมวลดวยกําวา เมื่อเมืองพาราณสีอันเปนตี้อยูพอแมแหงกูมี
กําปายนั้นจะแล เจาเอานางเตวีเกาะไมแปนสองอันนั้นหื้อหมั้นแลวมหาสัตวเจาก็เตนไปไกลตี้สําเปาจมนั้นได
แปดสิบเจ็ดสุพพะนะณะนา ตี้จักนับเปนวาไดสองรอยแปดสิบวาหื้อปนจากปลาและเตาน้ําตั้งหลายก็มีแล จะ
นารือคนตั้งหลายอันอยูในสําเปานั้นก็ถึงซึ่งอันสิบหายตายในน้ําสมุทรบอหลอสักคนก็มีและในเมื่อโพธิสัตวเจา
กับนางจิรปพพาวดีไหลน้ําไปดั่งอั้นรือ ผาอันผูกกับกันนั้นก็ปุดขาดเสียจากกันรือแปนไมสองอันนั้นก็ปุดก็ขาด
เสียกัน ตางคนตางไดแปนคนละอันก็ลอยไปตามกระแสน้ําสมุทรตามกําลังลมหากปดไปนั้นแล เจาตะโกตัสตี้
นี้ บุคคละผูจักโจตะนาถามวารือผาอันโพธิสัตวมัดกับตนนางนั้น จักวาผาเการือรูวาผาใหมนั้นจาวาอั้นปาริหา
ละโก โปลานะกะตัง ดกสะโกเลนะกรรมะวิปาเต นะบุคคละผูจักแกเปงกลั๋วสันนี้แตแลรือผาอันอันพญาตั้ง
สองผูกกับกันนั้นผาเกาก็ดีผาใหมกดีเตอะกูอาจบอหมั้นจักไดก็เปงวาจักปุดจักขาดไปดวยเหตุวาติดดวยกรรมะ
วิบากอันพญาตั้งสองหากกระทําไดแตกอนและบุคคลผูโจตนาถามวาดั่งอั้นนี้รือกรรมวิบากแหงพญาตั้งสองปอ
ยไดกระทํานั้นอันใดจา
บุคคลผูแกเปงกลั๋ววาดั่งนี้และ อติเตกาเล นะสียัง อะวิทุเลกาเมตชา ญาปะติ กาสะมิเก ทิสวากิริ
ตุกามา อุทะเก ตะลัง การิสุ จาติเตกาเล ในกาละเมื่อลวงปนไปแลวเสี้ยงจิรกาลนานนักวันนั้นพระเราตั้ง
สองก็ไดเกิดเปนผัวเปนเมียกั๋นอยูในบานอันหนึ่ง อันมีนอกเวียงพาราณสีที่นั่นและยังมีในวันหนึ่ง ขาตั้งสองผัว
เมียก็ไปสูทาเปอวาจักอาบน้ําวาอั้นก็หันเจาสามเณรตนหนึ่งอันขี่เรือเลนในน้ําตี่นั้นรือขาผัวเมียนั้นลงก็ลงไป
เลนน้ํากับดวยสามเณรนอยตนนั้นแลวก็หนองยังแคมเรือแลวก็เกาะแกะเลนไปมาเจาสามเณรตนนั้นก็สะดุง
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ตกใจกลั๋วเมาหัวลวดหยาดตกเรือจมไปในน้ําตี่นั้นไดเสวยตุกขเวทนามากนักก็มีแล เมื่อดั่งอั้นขาผัวเมียตั้งสอง
นั้นจึ่งจั๊กเอาสามเณรออกจากน้ําแลวขาตั้งสองกเอากั๋นตบมือไขหัวมากนักหั้นแหละ เหตุดั่งอั้นกําวิบากอั้นนั้น
หรือบุคคลตั้งสองคือวาเจาสุทธนูและนางจิรปพพาวดีและนั้นก็ไดเสวยตุกขเวทนามากนักเสี้ยงกาละ
อันนานได๕๐๐จาติดวยกรรมวิบากประมาณเตานั้นก็มีและ ปางเมื่อเปนเจาสุทธนูนี้กําซ้ําไดเสวยพละวิบากอัน
ยังหรอนั้นบอเสี้ยงบอซ้ําไดเสวยเมื่อปายลูนเลาก็มีแหละเหตุดั่งอั้น บุคคลหญิงชายตั้งอันเกิดมาในสงสารนี้มา
วะมะเอาทะปงเปงจักดูแคนยังปาปงยังบาปอั้นหนอยนั้นดวยกําวา บาปอันนี้นอยบอดายบอหลางจักเถิงแกกู
จะและอยาไดกลาวสันนี้นี้เตอะจื่อวาบาปนี้แมนหนอยหนึ่งก็ดีก็จักบังเกิดแกคนผูกระทํานั้นเตียนยอมนําคน
ผูกระทําไดเสวยตุกขเวทนามากด็วยประการดังกลาวมานี้แลวแตปายหลังนี้แหละตะมัตถังปะกาเสนโตสัตถา
อาหะ พระพุทธเจาตนเปนครูแกโลกจักสําแดงโตษแหงตน ปางเมื่อเปนเจาสุทนูนั้นมาหื้อแจงแกภิกขุตั้งหลาย
พระก็เตสนาเปนกถาวา สะทะวะปะสามิสังมิกัง ทะกังมิวามัตตัง วินาหะตะ ปญติปะสา มิมันยะเหสามิ จิวิ
ตังดั่งนี้ ภิกขะเว ดูราภิกขุตั้งหลายในเมื่อมหาสัตวเจาตั้งสองไดปดพรากจากกันในกลางน้ําสมุทรตางคนก็ตาง
ลอยไปตามกระแสแมน้ําดั่งอั้นรือนางจิรปพพาวดีก็รองไหปนไปมาโดยกําวาดั่งนี้รือกูนี้กึ่งดังจักไดหันหนาผัว
แหงกูนี้จากันวากูไดปราศจากเจาพญาวินทะเทวะอันเปนสะปสามีกาแหงกูนี้รือชีวิตแหงกูจักมีแตตี้ไดจาดั่งอั้น
ดั่งจักกูจักร่ําเปงดูนี้กันวากูบอไดหันผัวรักกูก็จักตายตี้นี้แตแลบุคคลผูใดปอยจักเปนตี้เปงแหงกูในทามกลางน้ํา
สมุทรตี้นี้จาประกการหนึ่งบุคคลผูใดและจะมาเอากูออกจากน้ําสมุทรตี้นี้จาขาแดเจากูตนเปนสามีกาแหงขาเจา
กูบอปรากฏหันมาแกขามีกําวาตายอันแลวหนึ่งรือสัตวตั้งหลายมีตนวาปลาและเตาน้ําจักเขและมังกรตั้งหลาย
อันมีในน้ําสมุทรตี้นี้มีกาวากินเจาพญาตนเปนผัวแหงขาตายเสียแลวบอปรากฏหันมาอันจะรือหรือนางจิรปพพา
วดีก็รองไหร่ําไหไปมามีหลายประการตางๆสันนั้นแลวก็ลอยไปตามกระแสแมน้ําสมุทรตี้นั้นนางก็ไหลไปถึงฝง
กําปายหนาอันเปนเขตเมืองอินทปญทะนครก็มีและในเมื่อนางออกจากน้ําไดแลวนางก็ตากเสื้อและผาสะใบ
แหงตนเสียแลว มุจิตวาก็ถอดออกยังเครื่องประดับแหงตนตั้งมวลมีตนวาแหวนธรรมรงคสามดวงปกผาไวแลว
นางก็บอรูยังติสสะหนใด คือวาหนใตและหนเหนือสักแหงนางก็เตานับไปตามตนสิ่งเดียวนางก็อไปตามหนตาง
อันนั้นดวยหนตางก็ไปถึงเมืองอินทะปณทะนครก็มีและ ในเมื่อนางจิรปพพาวดีไปถึงเมืองอินทะกัณทะนคร
นั้นแลวนางเขาสูในเวียงอินทะปณทะนครนางก็เขาไปสูขะกุนตุกขไรเข็ญใจอันหนึ่งแลวก็ถามวาขาแดพอและ
แมตั้งสองสวนวาขานี้ก็ขออยูจิ่มพอและแมในตี้นี้และพอและแมตั้งสองปออินดูขุนนาเมตตาโพดขาปอหื้อขาได
อยูกับดวยเจากูตั้งสองแดเตอะวาอั้นแลวนางก็บอกยังขียาอันไดออกจากเมืองแลวไดปดพรากจากผัวนั้นแก
บุคคลตั้งสองคือวาปูและยาเจาเรือนนั้นตามีนั้นจุอันหั้นและ
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เมื่อนั้นบุคคลตั้งสองผัวเมียอันเปนเจาเฮือนนั้นก็เจียรจาซึ่งนางจิรปพพาวดีวาดูราเจาหลานหญิงรือ
เผื่อขาตั้งสองนี้เปนคนตุกขไรเข็ญใจหาเขาของสัมปตติบอไดดั่งรือนางจักอยูกับเผือขาตั้งสองแตดั่งอั้นก็จุงอยู
เตอะวาอั้น แลวก็หื้ออนุญาตแกนางผูนั้นและปุณณะเมื่อปายลูนนั้นกเอาแหวนธรรมรงคลูกหนึ่งออกหื้อแกขา
ตั้งสองผัวเมียอันเปนเจาเฮือนนั้นวาสันนี้ดูราพอและแมรือแหวนธํามรงคลูกนี้เจาตั้งสองจุงเอาไปขายตี้บุคคลผู
มีเขาของนั้นเตอะวาอั้นเมื่อนั้นจายผูเปนเจาเฮือนนั้นหันแหวนธํามรงคลูกนั้นจึงกลาววาดูรานางรือแหวน
ธํามรงคลูกนี้ควรคามากนักรือเมืองอินทะปณทะนครตั้งมวลนี้ก็บอควรกาแหวนดวงนี้ไดเตอะและจายผูเปนเจา
เฮือนนั้นก็รูวาแหวนลูกนั้นควรคามากนักเหตุวาพอแมแหงมันเปนเศรษฐีมีขาวของมากนัก ในเมื่อพอแมแหง
มันจุติตายไปแลวดั่งอั้นมันก็ไดเปนเศรษฐีแตนพอแมหั้นและเมื่อปายลูนมันก็กระทําหื้อขาวของตั้งหลายฉิบ
หายไปเสี้ยงเหตุวามันมักทรงผูหญิงเลนจูสูเมียตานผูอื่นและกินเหลาเมายาและทรงเหลาหมากรุกหมากสะกา
นามีมากนักเหตุดั่งอั้นขาวของมันลวดฉิบหายไปเสี้ยงหาขาวของสัมปตติบอไดลวดเปนคนตุกขไรเข็ญใจเปออั้น
และมันหันยังแหวนควรคามากนักเหตุมันหากไดหันยังแกวตั้งหลายอันควรคามากนักแตเจนพอและแมแหงมัน
เมื่อกอนนั้นและเมื่อนั้นนางจิรปพพาวดีกลาววาดูราก็แหวนวงนี้หากควรคามากนักแตและบัดนี้ตุกขหากมาเถิง
หาขาวของสัมปตติบอไดความตุกขไรหากมาเบียนแลวก็เอาแหวนวงนี้ไปขายหื้อไดขาวของประมาณสี่เกวียนมา
หื้อแกขาเตอะวาอั้น เมื่อนั้นจายเฒาแกผูเปนเจาเฮือนนั้นก็รับเอากําอันนั้นแลวก็เอาแหวนดวงนั้นไปสูสํานัก
เศรษฐีผูหนึ่งมีขาวของมากนักเศรษฐีผูนั้นก็ถามวาดูราเจาแหวนดวงนี้ควรคามากนักทานจักอาจเอาเตาใดจาวา
อั้นจายเฒาแกกลาววา ขาแดเจากูแหวนดวงนี้มีกามากนักแตและดูราตานขาเฒาจักเอาขาวของตั้งหลายมีตน
วาเงินและคําประมาณสี่เกวียนจะและ เมื่อนั้นเศรษฐีไดยินกําอันนั้นก็แตงยังขาวของตั้งหลายมีตนวาเงินและ
คําเต็มสี่เกวียนหื้อแกนายเฒาแกผูนั้นหั้นแล ตี่นั้นจายเฒาแกก็นําเอาขาวของตั้งหลายฝูงนั้นมาแลวก็หื้อแก
นางจิรปพพาวดีหั้นและ อุกาสะตะ มหากะระสะตะตวา รือนางจิรปพพาวดีนั้นกั้นวาไดขาวของสี่เกวียนนั้น
แลวก็หื้อแกขาตั้เฒาแกผัวเมียอันเปนเจาเฮือนนั่นเกวียนหนึ่ง นางก็เอาสามเกวียนแลวนางก็ซื้อขาวเปลือก
ขาวสารมาไวแลวมากนักแลวกไถเอาขาญิงอันจักกระทําการมาไวบอเตาแตนั้น นางก็ซื้อไมมาไวแลวก็จางชาง
ไมตั้งหื้อสรางยังศาลาหนึ่งไวตี่ใกลบานแหงตน กั้นวาสรางแลวแปงดีแลวนางก็หื้อคนฝูงจางแตมยังศาลาตี้นั้น
ดวยอันประจิตริศสนาอันดีงามตางๆแลวนางก็หื้อแตมรูปตั้งหลายมีตนวารูปเจาสุทนูปางเมื่อไปสูปราสาทแหง
นางจิรปพพาวดีเปปฐมะหัวตีกอนแล นางก็หื้อแตมรูปเจาสุทนูและนางจิรปพพาวดีมาสนุกยินดีกับดวยกันแลว
ก็ แตมรูปเจาสุทนูและนางจิรปพพาวดีขึ้นขี่มามณีกาบซอนกันออกจากเมืองแลวก็หื้อแตมรูปเจาสุทนูและนาจิ
รปพพาวดีซอนกันไปในอากาศปายบนแลวก็ลงมาแลวสูศาลาแลวหื้อแตมรูปยักษผูหนึ่งมารบกับดวยมามณี
กาบหนีไปบอเตาแตนั้นก็หื้อแตมรูปเจาสุทนูและนางจิรปพพาวดีเอากันไปสูสะเปาไปกับดวยพอคาตั้ฃงหลาย
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แลวก็หื้อแตมรูปสะเปาแตกกลางสมุทรแลวกหื้อแตมรูปพญาตั้งสองขี่แปนอันไหลไปตามกระแสน้ําแลวนางก็
หื้อแตมรูปสัพพะตั้งหลายตางๆดวยลําดับกันไปพรอมจุประการแลวก็หื้อแตงไวยังขาวน้ําโภชนะอาหารตั้ง
หลายมากนักเผื่อวาจักหื้อตานแกสมณะพราหมณและยาจกคนขอตั้งหลายมากมาแตติสสะตางๆแลวเขาสู
ศาลาตี้นั้นแลวก็หื้อสัญญาแกขาหญิงตั้งหลายฝูงแตงแปงยังของตานวาดูราเพื่อนตั้งหลายสูตั้งหลายจุงยังขาว
น้ําโภชนะอาหารตั้งหลายหื้อตานแกคนตั้งหลายอันเขาสูศาลาตีนี้หื้อกินอิ่มแลวบอหื้อเขาตั้งหลายเขาไปเล็งดู
ยังรูปตั้งหลายอันมีปายในศาลาตี้นี้หื้อรูหื้อหันจุคนเตอะกันวาสูตั้งหลายหันจายผูใดมาเล็งดูรูปตั้งหลายฝูงนั้น
ยะไขหัวแลวปอยไหเลาดั่งอั้นสูจุงรีบมาบอกกูปนนักเตอะวา อันนางจิรปพพาวดีก็บังคับยังคนตั้งหลายฝูงอยู
เฝายังศาลานั้นดวยประการดังกลาวมานี้ก็มีแหละ ตั้งแตแรกนั้นไปปายหนานางจิรปพพาวดีก็ตั้งไวยังมหาตาน
มากนักในศาลาตี่นั้นจุวันก็มีและ โพธิสักโก ปณนะ มหามุตเทมุตตมาโน สวนวาโพธิสัตวเจานั้นแตอันไดตก
จากสําเปาอันนั้นมหากษัตริยตั้งสองก็ไดปดพรากจากกันก็ไดเสวยตุกขเวทนาในน้ําสมุทรตี้นั้นมากนัก พระ
มหาสัตวเจาก็รองไหไปมาควนสลดอินดูขุนนามากนักก็ไหลตามกระแสแมน้ําไปรอดฝงก้ําหนาอันเปนตี้ทาตัก
แหงนางยักษผูหนึ่งจื่อวา นางอัญชะนะวดีนั้นแลว เจากออกมาจากน้ําสมุทรแลวร่ําเปงถึงนางจิรปพพาวดีเมีย
รักแหงตนเจาก็รองไหมีหนาอันเตมไปดวยน้ําตามากนักแลวเจาไปรี้อยูปากลวยอันหนึ่งมีฝงแมน้ําสมุทรตี้นั้นหั้น
แล ตัสสมิงขะเณ ยามนั้นสวนวานางผูจื่อวาอัญชะนะวดี นั้นหันก็เจียรจากับดวยนางกาเลนุวดีวาดูรานางจุง
ไปตักน้ําอันเปงเปนน้ําอาบแกกูบัดนี้เตอะวาอั้นเมื่อนั้นนางกาเลนุวดีก็รับเอากําแหงยักษแลวก็เรียกหาเอานาง
ตั้งหลายอันเปนลูกพญาตั้งหลายมีประมาณวาใด๑๓คนก็หื้อเอาไหน้ําไปกอนหั้นและสวนนางกาเลนุวดีจิ่งไป
ตามหลังนางตั้งหลายฝูงนั้นแลว โพธิสัตวเจาก็หันนางกาเลนุวดีเจาก็รุวาเปนลูกลุงแหงตนก็มีใจยินดีมากนัก
เมื่อนางสิบสามคนลงไปตักเอาน้ํายังทาและเมื่อกอนแลวสวนวานางกาเลนุวดีจิ่งออกมาตามหลังนาง
ตั้งหลายหั้นแหละ โพธฺสัตวเจากันรูจักแลวก็ออกมาจากปากลวยตี้นั้นแลวกเรียกนางกาเลนุวดีวา ดูรานางนิ
กาบอรูจักกูพี่อันจะรือ เมื่อนั้นกาเลนุวดีกลาววาขาแดเจากูขาบอรูจักจื่อแหงกูและโพธิสัตวเจาก็บอกชื่อแหงต
นหื้อแกนางวาดูรานางกูพี่นี้จื่อวาสุทนูหากเปนพี่นางและนางก็หากเปนลูกลุงแหงกูพี่นี้และโพธิสัตวเจาก็บอกขี
ยากําตั้งมวลแกนางกาเลนุวดีดวยตามอันมีจุอันหั้นแลเมื่อนั้นนางกาเลนุวดีไดยินกําอันเจาสุทนูกลาวสันนั้นนาง
ก็แขวดกดหมายรูวาเปนพี่แหงนางแตและดั่งอันนางก็รองไหร่ําไรไปมาแลวนางก็ถามหายังพอแหงตนและญาติ
กาพี่นองวงษาแหงตนซึ่งโพธิสัตวเจาหั้นและเมื่อนั้นเจาก็บอกยังอันอยูสวัสดีหาเปยธิบอไดแหงพอแลแมแหง
นางกาเลนุวดีแลวเจาก็คนึงใจวานางผูนี้บอกะลอนวาจักบอกจื่อแหงกูแกบุคคลผูหนึงจะแลวาอั้นแลว สวนวา
กาเลนุวดีนั้นกั้นวาปากตานเจียรจากับดวยโพธิสัตวเจาแลวมันก็บังเกิดใจอันรักโพธิสัตวเจาก็กลาววาขาแดพี่
เปนเจากูจุงอยุในตี้นี้กอนเตอะเจาอยาไดสําแดงตนหื้อบุคคลผูใดผูหนึ่งหันเจากูเตอะวาอั้น โพธิสัตวเจาก็รับ
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เอากํานางวาเออๆ ดีและวาอั้นสวนวานางกาเลนุวดีก็เจียรจากับดวยโพธิสัตวเจาเตานั้นแลวนางก็เอาไหน้ําเมื่อ
ตามหลังแหงคนตั้งหลายหั้นละ ในเมื่อนางกาเลนุวดีและเขาไปสูปราสาทแหงนางยักษขีนีนั้นรือกลิ่นคันทะ
แหงโพธิสัตวเจาอันนางไดปากตานเจียรจากับดวยกันเตานั้นก็ตลบทั่วไปในปราสาทตั้งมวลก็มีและรือนางยักษ
ผูจื่อวาอัญชะนะวดี ก็สูดกลิ่นคันทะอั้นนั้นแลวก็ถามวากลิ่นมนุษสาคันเทรือกลิ่นคันทะแหงคนผูใดและมีใน
ปราสาทแหงกูจานีวาอั้น สวนนางตั้งหลายกลาววา ขาแดแมเตวีเปนเจาหรือคนผูและจักมาอยูในปราสาทตี้นี้
บอมีและ สวนวานางกาเลนุวดีก็บอบอกยังเหตุอันนั้นแกนางยักขีนีอันหั้นและสวนวานางยักษถามซึ่งนางตั้ง
หลายจุคนอยูใจๆถวนสองทีสามทีดั่งอั้นนางกาเลนุวดีก็กลาวหามเสียวาบอมีหั้นแล ปุณนะทิวะเส ในวันลูน
นั้นรุงเจา สวนนางตั้งหลายฝูงเปนลูกเตาพญารอยเอ็ดตนนั้นเขาก็พรอมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวและถึงกาละ
อันควรไปเอาน้ํายังทาน้ํานั้นนางตั้งหลายก็ถามนางกาเลนุวดีวาดูรานางเจาจุงบอกยังเหตุอันเหม็นกลิ่นคนนั้น
แต ตูขาตั้งหลายดั่งอั้นตูขาจักรูกรรมอันกวรกระทําแกนางจะแล คือวาตูขาตั้งหลายก็จักบอกยังโตษแหงนาง
แกนางยักษผูเปนเจาแหงเราตั้งหลายจะแลในเมื่อนางตั้งหลายเฆี่ยนถามนางดั่งอั้นสวนวานางกาเลนุวดีวาดูรา
นางเจาตั้งหลายผิวาเจาตั้งหลายบอบอกแกบุคคลผูใดดั่งอั้นขาก็จักบอกเหตุอั้นนั้นแกเจาตั้งหลายจะแลวาอั้น
เมื่อนั้นนางก็กลาววาดูรานางตั้งหลายก็บอจักบอกแกบุคคลผูใดแลเจาจุงบอกยังเหตุอั้นนั้นแกตูขาตั้งหลาย
เตอะวาอั้นเมื่อนั้นสวนวานางกาเลนุวดีกบอกวาดูราเจาตั้งหลายพี่ชายแหงผูขาคนหนึ่งสุทนูก็มารอดตี้นี้แลวา
อั้นเมื่อนั้นนางตั้งหลายไดยินกํานางกาเลนุวดีกลาวนั้นก็ซ้ําถามวาจื่อรือจานางกาเลนุวดีกลาววาพี่แหงขาผู
นั้นจื่อวาสุทนูและนางตั้งหลายปอยกวาวาสุทนูนั้นเปนพี่แหงเจาแตหรือนางกาเลนุวดีกลาววาดูราเจาตั้ง
หลายรือเจาสุทนูนี้หากเปนพี่ชายแหงขาแตแล เมื่อนั้นนางซ้ําถามวาเจาสุทนูนั้นมีรูปเปนดั่งรือนั้นจา นางกา
เลนุวดีกลาววาดูราเจาตั้งหลายรือพี่แหงขานั้นมีรูปสมอันเลางามมากนักหาตี่จักเพียบเตียมบอได ชิวหะ สัตตะ
ยิ ดังวาผูมีริ้นไดรอยละพันจักกลาวยักษอันบอรวมระดับรูปตนแหงเจาสุทนูนั้นบออาจจักเสี้ยงไดและวาอั้นก็มี
และ
เอสันทะหุ ตวา นางตั้งหลายไดยินยังกําเยื่องนั้นก็บังเกิดมีใจเปนดังอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวก็พรอม
กันเอาไหน้ําไปสูทาแลวก็เขาไปสูสํานักแหงโพธิสัตวเจาหั้นแล เมื่อนั้นโพธิสัตวเจาก็เจียรจากับดวยนางตั้ง
หลายฝูงนั้นดังอั้นเสียอันมวนเพราะนักหันและนางตังหลายฝูงนั้นกันวาหันตนแหงโพธิสัตวเจาอันงามมากนัก
สันนั้นก็มีใจอันรักยินดีนักอยูกับดวยโพธิสัตวเจาตี้นั้นหนอยหนึ่ง แลวนางตั้งหลายก็เอาไหน้ําเมือหันและ ใน
เมื่อนางตั้งหลายเมือรอดแลวก็เขาไปสูปราสาทนางยักษผูนั้นรือกลิ่นแหงโพธิสัตวเจานั้นก็ตลบทั่วไปในปราสาท
ตั้งมวลหั้นแล นางยักษผูนั้นสาปกลิ่นคนกลิ่นแหงโพธฺสัตวเจามันก็ถามวาดูรานางตั้งหลายสูตั้งหลายอันมาสู
ปราสาทแหงกูนี้เหตุใดและเหม็นยังกลิ่นคนสะหลาบไปทั่วปราสาทแหงกูนี่จากนางตั้งหลายก็บอบอกนางยักษ
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สักคน นางยักษผูนั้นก็ซ้ําคํารามนางตั้งหลายวาสันนี้ผิวาสูตั้งหลายบอบอกเหตุอันนั้นแกกูดั่งอั้นรือชีวิตแหงสู
บอหลางวาจักมีจะแลกันวากูจักกินสูบัดนี้จะแหละวาอั้น เมื่อนั้นนางตั้งหลายก็กลัวแตภัยยะอันจักตายหากมา
ครอบงํามากนักบออาจบังรับไวไดนางตั้งหลายก็กลาววาไอยะขาแดแมเตวีเปนเจายังมีราชบุตรตนหนึ่งจื่อวาสุท
นูเปนลูกแหงพญาพาราณสีวาอั้นก็หากเปนพี่นางกาเลนุวดีก็มาลับอยูปากลวยหนตางทาน้ําแหงเราหั้นและวา
อั้นตี้นั้นนางอัญชะนะวดีไดยินขาวสารอันมาแหงโพธิสัตวเจาดั่งอันมันก็มีใจยินดีมากนักจึ่งคนิงใจวาสันนี้รือเจา
ราชบุตรตนนี้ผิวามีผยาฉลาดองอาจแตดั่งอั้นก็หากจักรูดวยสัญญาอาการอันกูกรกะทําจะแลนางยักษขีนีคนึงใจ
สันนี้แลวก็เขียนหนังสือใสใบตองหื้อแกนางกาเลนุวดีแลวกลาววาดูรานางสวนวาเจาสุทนูตนพี่แหงมึงผิวารู
หนังสืออันนี้ก็กวรเขามาสูปราสาทแหงกูแลผิวาบอรูดั่งอั้นเจาสุทนูผูนั้นก็เปนของกินแหงกูจะแลวาอั้นแลวก็ใจ
นางกาเลนุวดีหื้อไปสูสํานักแหงมาหโพธิสัตวเจาหั้นและ สวนวานางกาเลนุวดีก็รับเอาหนังสือแหงนางยักษผู
นั้นแลวนางก็รองไหเขาไปดวยอันสิเนหารักพี่แหงตนนางก็เอาหนังสืออันนั้นหื้อแกมหาสัตวเจาหั้นแลวนางก็
กลาววาขาแดพี่เปนเจากันวรูหนังสืออันนี้วาอั้นก็เปนดีนักแลผิวาพี่เปนเจาบอรูดั่งอั้นหรือชีวิตแหงพี่เปนเจาบอ
หลางจักมีจะแลก็เหตุแมยักษจักกินยังพี่เปนเจาเสียจะแลวาอั้น สวนวาโพธิสัตวเจาก็รับเอาแลวเจาก็หันหนังสือ
อันนั้น เจาก็แขวดกดหมายรูวานางยักษมีใจกิตติรักในราคกะตัณหาซึ่งตนสันนั้นก็กลาวานางกาเลนุวดีวาดูรา
นองรักพี่นางอยานอยใจและไหเตอะพี่ก็รูเหตุการณอันนางยักษหากใชมาหากูพี่แลวมหาสัตวเจานั้น แลวก็แตม
หนังสือและก็แตมรูปคนกอดกันใสในใบตองแลวกหื้อนางกาเลนุวดีเอาเมือหิ้อแกนางอัญชะนะวดีก็รับเอายัง
เครื่องประดับตั้งหลายฝูงนี้อันนางอัญชะนะวดีหากใชหื้อผูขาตั้งหลายเอามาถวายหื้อแกโพธิสัตวเจาวากูไดรับ
ทัดทรงประดับยังพระองคตนเจากูแลกันวาเจากูประดับตนเจากูบอระมวลแลวขออาราธนาเมื่อดวยกับผูขาตั้ง
หลายเตอะวาอั้นที่นั้นโพธิสัตวเจาไดยินกําอันนั้นแลวก็อาบองทรงเกาแลวก็ประดับเนื้อตนดวยเครื่องประดับตั้ง
หลายฝูงนั้นแลว โพธิสัตวเจาอั้นมีนางตั้งหลายหากแวดลอมเปนบริวารก็เสด็จมาสูปราสาทแหงนางผูนั้นหั้น
และ สวนวานางยักษผูนั้นก็ฝนอยูใกลปองเบ็งจรเล็งหันยังโพธิสัตวเจาเขามาสูแหงประสาทแหงตน นางก็มีใจ
ยินดีมากนัก กออกมาจากปราสาทแหงตนไปตอนไปรับเอาโพธิสัตวเจาหื้อนั่งเหนืออาสนาแหงตนหั้นแล กั้น
วาโพธิสัตวเจานั่งอาสนาอยูแลวนางอัญชะนะวดีก็อภิเษกเอายังมหาสัตวเจาเปนผัวแหงตนในขณะบัดเดียวนั้นก็
มีแล สวนวามหาสัตวเจาก็สมสูอยูกินกับดวยนางอัญชะนะวดียักษขีนีตี้นั้นหั้นแล แลวเจาก็พิจารณาหามามณี
กาบแหงตนอันดวยอันคนึงใจวาสันนี้รือมามณีกาบแหงกูนี้ตี้ยักษหากเอามาดายกูจักไถถามเซิ่งนองกูดูกอน
เตอะวาอั้นแลวโพธฺสัตวเจาก็ถามเซิ่งนางกาเลนุวดีอันเปนนองแหงตนวาดูรานางดั่งวาไดยินมามามณีกาบแหงกู
พี่มาอยูเมืองยักษตี้นี้มีแตอันจะรือเมื่อนั้นนางกาเลนุวดีก็กลาววาขาแดเจากูชื่อวามามณีกาบตัวนั้นไดมาอยู
เมืองยักษตี้นี้และวาอั้น โพธฺสัตวก็เจียรจากับดวยนางกาเลนุวดีวาดูรานางพี่มีแตดั่งอั้นกูพี่จักไดหันมามณีกาบ
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แหงกูพี่อั้นจา นางกาเลนุวดีกลาววาขาแดพี่เปนเจารือ นางยักษผูเปนเมียแหงเจายังรักมากนักนางผูนั้นไป
ในตี้ใดก็ดีเตียนยอมกลาวสักเสริญยกยอบุญและคุณแหงเจากูจุงกลาวยังอุบายอันใดอันหนึ่งซึ่งนางยักษผูนั้น
เตอะ นางก็หากจักหามาตัวนั้นหื้อเจากูบออยาจะและ
เมื่อนั้นโพธิสัตวเจาก็รับเอากําแหงนางกาเลนุวดีโดยกําวาดีๆๆและวาอั้น ในกาลาเมื่อกลางคืนมาถึงดั่ง
อั้น โพธิสัตวเจาก็ระนึกถึงแมแหงตนเจาก็ไหอยูหั้นแลนางอัญชะนะวดีก็สะดุงตื่นดวยอันไดยินเสียงไหแหง
โพธิสัตวเจาสันนั้นก็ถามวาเจากูไหเหตุสันใดนั้นจาโพธิสัตวเจาก็บอกถอยกําแตเกาถึงปลายแกนางยักษตั้งมวลจุ
อันหั้นแล ในกาละเมื่อนั้นวันลูนรุงเจานั้นโพธิสัตวเจาก็เจียรจากับนางอัญชะนะวดีผูเปนเมียแหงตนวาดูรานาง
กูพี่จักไขเลนมหรสพในสวนอุทยานมากนักและนางจุงพิจารณามาตัวดีมาหื้อแกกูพี่แลวเราจักไปเลนมหรสพใน
สวนอุทยานปุนกอนเตอะ กูพี่เกยขี่มาไปเลนในสวนอุทยานปุนเมื่อกอนและวาอั้น ตี่นั้นนางอัญชะนะวดีไดยิน
กําอั้นนั้นก็กลาววาขาแดมหาราชะเจากูอยาไดนอยใจเตอะผูขาจักไปนําเอามายังมาตัวหนึ่งจื่อวามณีกาบแกว
มาหื้อเจากูขี่เลนมหรสพในสวนอุทยานเมื่อกอนนางยักษไดใชนางกาเลนุวดีไปขอเอามาซึ่งภันตะระยักษเปนพี่
แหงตนก็มีและ รือนางกาเลนุวดีก็รับเอากําอั้นแลวก็ไปสูสํานักแหงภันตะระยักษแลวนางก็กลาววาขาแดมหา
ราชะเจานองญิงแหงมหาราชะเจาก็ใชขามาบอกขอมาตัวจื่อวามณีกาบแหงมหาราจะเจาเพื่อจักไดขี่ไปเลน
มหรสพในสวนอุทยานวาอั้นแลภันตะระยักษไดยินกําอันนั้นก็กลาววาดูรามึงนางอยาไดวาจักไปเอามาตัวนั้น
เปนอันหยาบจากลาแข็งมากนักผิวามึงไปเอามาตัวนั้นรือชีวิตแหงมึงบอหลางวาจักมีจะแลวาอั้นเมื่อนั้นนาง
กาเลนุวดีไดยินกําเยื่องนั้นแลวมันก็หนีเมือบอกแกนางอัญชะนะวดียักษขีนีหั้นแล ตี่นั้นนางอัญชะนะวดีก็กลาว
ซึ่งโพธิสัตวเจาหั้นแล โพธิสัตวืเจาก็กลาวซึ่งนางอัญชะนะวดีวาดูรานาง นางอยาไดนอยใจเตอะนางจุงไปขอ
เอาซึ่งพี่จายแหงเตวีหื้อพอสองทีกอนเตอะกันวาพี่แหงนางเตวีหากหื้อดั่งอั้นมึงจุงเขาไปสูจิ่มใกลมาตัวนั้นแลว
จุงกลาวแกมาตั้วนั้นวาดูรามณีกาบบัดนี้เจาสุทนูตนเปนเจาแหงทานก็มาอยูในเมืองยักษตี่นี้แลวและบัดนี้เจา
แหงมึงใชกูมาเอาแลวจุงไปวาอั้นแลวจุงไปแกเอาเจือกแลวจุงมาเตอะวาอั้นแลวตี้นั้นนางกาเลนุวดีก็รับเอา
โพธิสัตวเจาแลวนางก็เขาไปขอซึ่งภันตะระยักษวาขาแดมหาราจาเปนเจาสวนนองหญิงแหงมหาราชเจาก็ซ้ําหื้อ
ขามาขอเอามามณีกาบซึ่งมหาราชเจาแลวเขาไปขอซึ่งภันตะระยักษวาขาแดขอหื้อไดแตดั่งอั้นแดวาอั้นสวนวา
ภันตะระยักษก็กลาวสันเดียวนั้น เมื่อปายลูนจึงกลาววาดูรานางผิวานางอาสาวัตถุเอาเมือไดก็จุงเอาเตอะวาอั้น
เมื่อนั้นนางกาเลนุวดีก็เขาไปสูตี้อยุแหงมาตัวนั้นแลวก็กลาววาดูรามณีกาบรือเจาสุทนูนั้นเปนเจาแหงมึงก็รอด
มาถึงเมืองยักษตี้นี่แล มาราตั้งสองจักไปหาเจาสุทนูบัดนี้เตอะวาอั้นมาตัวนั้นไดยินกลาวสันนั้นก็มีน้ําตาอันไหล
ตกบัดเดียวก็มีหั้นแล นางกาเลนุวดีกันกลาวเตานั้นแลวก็ไปแกเอาเจือกมาแลวก็จูงเอามา มากายปราสาท
แหงภันตะระยักษหั้นแลเมื่อนั้นภันตะระยักษหันนางกาเลนุวดีจูงเอามาออกไปสันนั้นก็ถามนางวาดูรานาง
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ดั่งรือนางจูงเอามาตัวนั้นไดอันจานางกาเลนุวดีกลาววาขาแดมหาราชเจาผูขาจูงเอามาตัวนี้ไดก็ดวยอนุภาวะ
บุญสมปานแหงมหาราชเจาและนองหญิงแหงมาหราจะเจาแลวาอั้น เมื่อนั้นภันตะระยักษก็กลาววาดูรานางดั่ง
กูจักร่ําเปงดูนี้มึงนางรอยมีมนตอันใดชนะ นางกลาววาขาแดมหาราชเจามนตแหงขาบอมีสักอันและขาเอามา
ตัวนี้ไดดวยอานุภาพบุญมหาราชเจาตั้งสองพี่นองสิ่งเดียวแลนางกาเลนุวดีกลาวเตานั้นแลวก็จูงมาเมือสูสํานัก
มหาราจะเจาหั้นแล เมื่อนั้นมหาสัตวเจาหันมาแหงตนนก็มีหนาอันเตมไปดวยน้ําตาแลวก็รองไหมากนักหั้นแล
สวนวามามณีกาบตัวนั้นกันหันหนาเจาแหงตนแลวก็มีน้ําตาไหลตกมากนักและกลาววาขาแดเจากูรือนางจิ
รปพพาวดีราจะเตวีไปไหนจาววาอั้น โพธิสัตวกลาวตามีอันมีจูประการแกมามณีกาบไดยินกํากลาววาขาแดเจา
กูพี่และมีดั่งอั้น เราตั้งสองอยาไดอยูในตี้นี้นานนักกวาเจนเตอะวาอั้นโพธิสัตวเจาก็รับเอากําอันนั้นวาดีๆและ
วาอั้นมหาสัตวเจาอันอยูในเมืองตี่นั้นเสี้ยงสองวันสามวันแลวมหาสัตวเจาก็เจียรจาดวยนางอัญชะนะวดีวาดูรา
นางเราจักไปเลนมหรสพในสวนอุทยานแลวจักหื้อจื่นบานใจกับดวยคนตั้งหลายหื้อขับหื้อฟอนกับดวยคนตั้ง
หลายมากนักแลวเราตั้งสองสนุกกับดวยคนตั้งหลายขับคนตั้งหลายฝูงนั้นเตอะ นางจุงแปงขาวน้ําโภชนะ
อาหารตั้งหลายนานาตางๆหื้อเหลาแซวมากเตอะวาอั้น นางอัญชะนะวดีก็รับเอากําโพธิสัตวเจานางก็แตงขาว
เหลาจิ้นปลาอาหารมากนักแลวโพธิสัตวเจามีนางตั้งหลาหากเปนบริวารมีนางอัญชะนะวดีเปนประธานก็ไปสู
สวนอุทยานเลนมหรสพจมจื่นยินดีหลายประการตางๆแลวก็มาสูปราสาทอันเปนตี่อยูแหงตนหั้นแล สัพพะ
กันญา รือนางตั้งหลายมีนางอัญชะนะวดีเปนตนก็เมาเหลามากนักกันวามาถึงปราสาทแลวนางตั้งหลายก็นอน
หลับไปเสี้ยงบอหรอสักคนนั้นแล โพธิสัตวเจาก็เจียรจาซึ่งนางกาเลนุวดีวา ดูรานางพี่จักสั่งอําลานางเมือกอน
และ นางจุงอยูกอนเตอะกันกูพี่เมือแลวบอนานเตาใด ก็หากจักคืนเมือบออยาจะแล โพธิสัตวเจาก็เจียรจาซึ่ง
กาเลนุวดีมีหนาอันเตมไปดวยน้ําตาก็ไหลออกมามากนัก นางกาเลนุวดีก็กลาววาพี่เปนเจาเมือรอดแลวอยา
นานมะสัมมาขาเจนเตอะวาอั้นแลวโพธิสัตวเจาก็ขึ้นขี่มามณีกาบแหงตนก็ขึ้นสยองสูประตูและอากาศแลวก็ไป
ดวยลําดับก็ไปรอดเมืองอินทะปณทะนครแลวก็หื้อมามณีกาบลงสูแผนดินก็ลงจากหลังมาแลวก็เจียรจาซึ่งมาวา
ดูรามณีกาบมึงจุงไปหากินหญาปอมึงกอนเตอะ กูก็จักเขาไปปายในเวียงตี้นี้จักไดพิจารณาหานางจิรปพพาวดี
นี้กอนเตอะวาอั้น เมื่อนั้นมามณีกาบกลาวก็รับเอากําเจาตนแลวก็ไปหากินหญาหั้นแล โพธิสัตวเจาก็เอาเปท
เปนพรหมณผูหนึ่งก็เขาไปสูในเวียงก็แสรงถามคนตั้งหลายวาดูราเพื่อนตั้งหลายในติสสะตางใดยังเปนตี้เขาไปสู
ไปหาที่เปนประสุมจุมนุมแหงยากจกวนิพกคนขอตั้งหลายแล สมณพรหมณอันอยูแตติสสะตางๆนั้นอันจา คน
ตั้งหลายหันโพธิสัตวเจาถามสันนั้นเขาก็กลาววาดูรามหาพรหมณยังมีนางจิรปพพาจิกะผูหนึ่งจื่อวานางอุมาตัน
ตีวาอั้นนางผูนั้นก็แตงแปงศาลาหลังหนึ่งหื้อเปนตี้เขาไปสูไปหาแหงสมณพรหมณเจาตั้งหลายอันมาแตติสสะ
ตางๆนั้นแล เจาก็จุงเขาไปสูที่สถานตี้นั้นเตอะ คนตั้งหลายก็บอกสันนี้หั้นแลตี้นั้นโพธิสัตวเจาไดยินกําอันนั้นก็
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ถามวาศาลาอันนี้มีในตี่ใดจาคนตั้งหลายก็กลาววามีในติสสะหนนั้นและ เมื่อโพธิสัตวเจาไดยินกําอันนั้นแลเจา
ก็ไปเขาในตี้นั้นกันไปรอดแลวเจาก็นั่งอยูตี้อันกวรหันแล โพธิสัตวเจาไดยินกําอันนั้นแลวเจาก็เขาไปในตี้นั้นกัน
ไปรอดแลวเจาก็นั่งอยูตี้อันกวรหั้นแล โพธิสัตวเจาก็เจียรจายังถอยกําอันกวรรักกับดวยสมณพรหมณตั้งหลาย
ฝูงอันเขาไปอยูกอนนั้นหั้นแลเมื่อนั้นขาหญิงตั้งหลายอันอยูรักษายังศาลาตี้นั้นเขาหันโพธิสัตวเจาอันเขามาใหม
สันนั้นเขาก็แตงขาวน้ําโภชนะอาหารตั้งหลายไปหื้อแกโพธิสัตวกินหั้นแล ในเมื่อเจากินแลวเขาก็บอกกลาวแก
บรมโพธิสัตวเจาวาขาแดเจากูคนผูใดเขามาสูศาลาตี้นี้กันวากินขาวน้ําโภชนะอาหารแลวเตียนยอมเขาไปเล็งดู
ยังรูปตั้งหลายจุงแหงอั้นแตมไปในศาลาตี้นี้ แลวจุงหนีก็กระทําสันนี้ก็หากเปนจารีตประเพณีแหงบุคคละเจา
ตั้งหลายฝูงอันมีผยาอันมาสูศาลานตี้นี้แลเจากูจุงไปเล็งดูหื้อรอดจูตี้จูแหงเตอะวาอั้นอันโพธิสัตวเจาถามเซิ่งขา
หญิงตั้งหลายฝูงนั้นวา ดูรานางตั้งหลายรือรูปตั้งหลายฝูงอันแตมไวนั้นเปนดังรือจาขาหญิงตั้งหลายกลาวาขา
แดเจากูรือนางผูเปนเจาแหงผูขาหื้อจางแตมตั้งหลายมวลอันประจิตริจสนายิ่งนักอันมีปายในศาลาตี่นั้นและเจา
กูจุงเขาไปเล็งดูเตอะ
เมื่อนั้นโพธิสัตวเจาก็ไปเล็งดูรูปตั้งหลายฝูงนั้นเจาก็หันยังรูปแหงตนอันเขาไปสูปราสาทแหงนางนั้น
แลว มหาสัตวเจาก็ยอยแยมไขหัวหนอยนึงแลวเจาก็เล็งดูรูปตั้งหลายปายหนา แตนั้นก็หันยังรูปแหงนางจิ
รปพพาวดี นางปทุมมากอดแอวตนไวสันนั้นโพธิสัตวเจาก็ไขหัวแควนมากนักหั้นแล ปายหนาแตนั้นเจาก็หัน
รูปตนเอานางจิรปพพาวดีขึ้นขี่มามณีกาบออกจากเมืองไปถึงศาลานั้นเจาก็มีหนาอันหมองอยูหั้นแล ปายหนา
เจาก็หันยังรูปยักษมาเอามามณีกาบไปและรูปตนเจาและนางไดไปอยูเฝาจอตุงแตยขางฝงน้ําสมุทรนั้นเจาก็หัน
ยังรูปมีเตมไปดวยน้ําตามากนักหันและเจาก็ซ้ําเล็งไปหนาแตนั้นเจาก็เล็งหันรูปตนและนางอันเตนตกจากสําเปา
เมื่อสําเปาแตกกลางสมุทรนั้นแลว เจาก็หันยังรูปตนและรูปนางจิรปพพาวดีพลัดพรากจากกันตางคนก็ตาง
ลอยไปทามกลางน้ําสมุทรตี้นั้น เจาก็รองไหดวยเสียงอันดังมากนักหั้นแล ตะทา ในกาละนั้นรือขาหญิงตั้ง
หลายฝูงเขาหันโพธิสัตวเจารองไหสันนั้นเขาก็เมือบอกแกนางจิรปพพาวดี วาขาแดเจากูยังมีพราหมณหนุมผู
หนึ่งประกอบรูปอันงามมากนักก็มาเล็งมาดูรูปตั้งหลายฝูงนั้นก็ไหไปมาวาอั้น ขาหญิงตั้งหลายก็บอกตามอันมีจุ
อันหั้นแลเมื่อนั้นนางจิรปพพาวดีไดยินกําอันนั้นก็ไขหนาปองเบ็งจรเล็งดูนางรูวาเปนโพธิสัตวเจา แลวนางก็
รองลุกจากตี่นั้นดวยอันดวนและรีบแลวนางก็รองไหแลนไปสูสํานักโพธิสัตวเจาและนางก็กมกราบแตบตีนผัว
แลวก็กลาวกําโศกตุกขรอนขะหายอันไดพลัดพรากจากผัวรักแหงตนคือเปนดั่งไฟไหมตนแหงขาบัดนี้ก็ร่ํางับไป
ดวยอันไดมาพัดประสบกับเจา กูอันเปนผัวรักแหงขาวาอั้นสวนวาโพธิสัตวเจากันวาประสบพบกับดวยนางจิ
รปพพาวดีแลวดั่งอั้นก็มีใจจมจื่นยินดีมากนักแลวเจาก็เจียรจาซึ่งนางจิรปพพาวดีดวยประการตางๆก็มีวันนั้นแล
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ในเมื่อโพธิสัตวเจาไดมาประสพพบกับดวยนางในเมืองอินทะปญทะนครตี่นั้นหั้นแล เมื่อนั้นเจาเมือง
ตั้งหลายเขารูวามหาสัตวเจาอันเปนตาวพญาตนเปนใหญมาในเมืองตี้นี้ดั่งอั้นเขากไปบอกแกพญามหามันดาตน
เปนเจาเมืองตี้นั้นหั้นแล พญามหามันดาไดยินกําอันนั้นแลว พญาก็เขาไปสูสํานักแหงโพธิสัตวเจาดวยยะสะ
บริวารอันมากนักก็มีแล สวนมหาสัตวเจากันวาหันพญามารอดแลวเจาก็ปากตานเจียรจากับดวยพญาวาขาแด
มหาราจะเจาอันมาสูสํานักขาดวยเหตุการณอันใดจา วาอั้นแลวเจาก็กลาวยังถอยกําตางๆดวยเสียงอันมวน
เพราะนักอันกวรรักจําเจิญใจยิ่งนักก็มีแล เมื่อนั้นพญามหามันดาก็ขออาราธนายังมหาสัตวเจาอยูเสวยยังราช
สมบัติเปนตาวพญาในเมืองตี้นี้นั้นก็กลาววาขาแด เจากูจุงอยูเสวยราชสมบัติเปนตาวพญาแกตูขาตั้งหลายใน
เมืองอินทะปญทะนครตี้นี้อันบอบัวระมวลดวยเขาของเงินคํา ขาวเปลือกขาวสารตั้งหลายและประกอบดวย
ชาวนิคมกะตุมปกเจาชนบทตั้งหลายก็มีมากนักและมหาสัตวเจาก็บอสูรับยังราชนิมนตแหงตาวพญาตั้งหลาย
เจาก็ไขเสวยราชสมบัติบานเมืองตี้นั้นสักอันหั้นแล ในเมื่อมหาสัตวเจาบอกไขเสยราชสมบัติดั่งอั้นก็ขอ
อาราธนามหาสัตวเจาวาขอเจากูจุงอยูตี้นี้กอนเตอะ วาอั้นตี้นั้นมหาสัตวเจาก็ยังอยูในตี้นี้สองวันสามวันแลวก็
สั่งอําลายังพญาหมามันดาและคนตั้งหลายแลวกหื้อโอวาทกําสอนแกคนตั้งหลายมีมหามันดาเปนประธานวา
ดูราเพื่อนตั้งหลายสภาวะอันหากําประมาทบอไดจุงมีแกตานตั้งหลายเตอะ ทานตั้งหลายจุงกระตําบุญมีตนวา
หื้อตาน รักษาศีล หื้อมีอะถะแปดประการอยาขาดเตอะ เราก็จักสั่งอําลาตานตางหลายอันอยูในเมืองตี้นี้ตั้ง
มวลกอนแล วาอั้นเมื่อนั้นคนตั้งหลายอันมากนักมีพญาเปนประธานก็สักการะปูจามหาสัตวเจาดวยเงินคําแกว
แหวนมากนัก มหาสัตวเจาก็รับเอายังเครื่องปูจาตั้งหลายฝูงนั้นแลว ก็หื้อตานแกคนตุกขไรเข็ญใจอันหาขาว
ของบอได อันอยูในเมืองตี้นั้นแลว มหาสัตวเจาก็เอานางจริปพพาวดีขึ้นขี่มามณีกาบแหงตนแลวก็สยองไปลวง
อากาศลําดับดวยติสสะตางๆแลวก็เมือรอดถึงเมืองแหงตนอันเปนตี้อยูพอและแมแหงตนก็มีวันนั้นและ
มหาสัตวเจากันวาเมือรรอดแลวเมือถึงปราสาทแหงตนแลวกเขาไปกอกราบแตบตีนแมแหงตนแลวก็
รองไหหันมากนักและแลวเจาก็บอกขาวสารตั้งมวลอันตนไดไปเปนตุกขนั่นหั้นแล เมื่อนั้นแมแหงมหาสัตวเจาก็
อุมเอามหาสัตวเจาแนเปนลูกแหงตนแลวก็จูบจมดมกระมอมแลวก็กลาววา ดูราเจาลูกรักแมแรกแตกาละ
อันกวรเจาไปปดพรากแมไปแมนอยูก็ดีไปกดีน้ําตาแมบอขาดหนาสักเตื้อแล สวนวาตาแหงแมนี้ก็ถอยเสียไหน
แลวแลในวันนี้แมมาประสบพบดวยเจากูตนเปนปยะบุตรตา แมก็จิ่งจักมีหนาอันปราศจากน้ําตาบัดนี้แหละ
นางราชจะเตวีก็เจียรจากับดวยมหาสัตวเจาดวยอันมีสิเนหารักลุกตนดวยประการดังกลาวมานี้ก็มีแล เมื่อนั้น
คนตั้งหลายมีตนวาเสนาอามาตยปุโรหิตตั้งหลายกันวารูวามหาสัตวเจามารอดแลวดังอั้นก็เอากันมากระทํา
สักการะปูชามหาสัตวเจาแลวก็อภิเษกยังมหาสัตวเจาหื้อเปนพญาแตนพอแหงตนในเมืองพาราณสีราชธานีตี้นั้น
ก็มีแล ในเมื่อมหาสัตวเจาไดเปนพญาแลว เจาก็ระนึกกึดถึงนางอัญชะนะวดีผูเปนเมียแหงตน เมื่อนางออก
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จากน้ําสมุทรวันนั้นถึงกาละวันลูนรุงเจามหาสัตวเจาก็ขึ้นขี่มามณีกาบแหงตนแลว ก็สยองไปดวยลวงอากาศ
ดวยกําลังลําดับไปรอดไปถึงเมืองอันเปนตี้อยูแหงภันตะระยักษมหาสัตวเจาก็ขี่มามณีกาบอยูอากาศตั้ดหนา
ปองเบ็งจรแหงภันตะระยักษืเจาก็กลาวแกยักษผูนั้นวา ดูรามหายักษผูเปนใหยแกคนตั้งหลายตานจุงหื้อเมียแก
กูผูจื่อวาอัญชะนะวดีแกกูบัดนี้เตอะ ผิวา ตานบอหื้อกูดั่งอั้นอนตรายมากนักก็เกิดแกตานตั้งหลายมากนักจะ
แล เมื่อนั้นภันตะระยักษไดยินกํามหาสัตวืเจามันกไปสูนองหญิงแหงมันแลวก็ถามวา ดูรานางอัญชะนะวดีรื
อสุทธนูนั้นเปนผัวแหงนางแตและอันหนึ่งรือวาอัน เมื่อนั้นนางอัญชะนะวดีจึ่งกลาววาขาแดพี่เปนเจารือสุทธนู
นั้นก็เปนผัวแหงขาแตแลวาอั้น ภันตะระยักษไดยินกําอันนั้นก็รองกลาวซึ่งมหาสัตวเจาวา ดูราตานมหาปุริส
สะตานจุงเขามาเตอะเราก็จักหื้อนองหญิงแหงเราแกเจาตานบัดนี้จะและ วาอั้นมหาสัตวเจาไดยินกําอั้นนั้นเจา
ก็รับเอากําภันตะระยักษวาดูราตานดีนักและวาอั้นมหาสัตวเจาก็อลงจากหลังมามณีกาบแลวก็เขาไปสูปราสาท
แหงนางอัญชะนะวดีผูเปนเมียแหงตนแลวมหาสัตวเจาและนางอัญชะนะวดีก็เอากันเขาไปสูสํานักภันตะระยักษ
ผูเปนพญาแกยักษ ตั้งหลายแลว กอปฎิสัมพันธเจียรจากับดวยภันตะระยักษดวย เสียงอันมวนเพราะนัก
มวนจ๋ําเริญใจมากนักหั้นแลสวนวาพญายักษผูนั้นก็หื้อจุมนุมมายังเสนาอามาตยตั้งมวล มาพะรอมเพียงกัน
แลวก็เลนมหรสพอันกวรจมจื่นยินดีมากหลายประการตางๆแลวก็หื้อนางอัญชะนะวดีแกโพธิสัตวเจาก็มีและ
ในเมื่อโพธฺสัตวเจาไดนางอัญชะนะวดีแลวดั่งอั้นเจาจักหื้อพญายักษผูจื่อวาภันตะระยักษตั้งอยูในโอวาทานุสา
สินี แหงตนก็จิ่งปราศรัยไปมาวาดูราตานมหายักษตนเปนใหยแกแผนดินตี้นี้ตั้งมวลตานบอกวรฆาสัตวตัดชีวิต
แหงตานผูอื่นและเหตุดั่งอั้นเราร่ําเปงดูนี่รือตานก็หากไดเปนพญาใหยแกยักษตั้งหลายสันนี้อยาไดวาจักฆาสัตว
ตัดชีวิตแหงตานผูอื่นเตอะตานจุงอยูตั้งดวยสภาวะกองธรรมอันดีมีศีลหาในตนตุกเมื่ออยาขาดแดเตอะ บุคค
ละผูใดรักษาศีลหาตั้งอยูในตนดั่งอั้นรือบุคคลผูนั้นก็ไดเสวยผละบุญอันมากนักบอหลอนไดไปถึงในตี้ตุกขมีนา
รกเปนตนสักเตื้อและตานมหายักษจุงรักษาศีลอันมีองคหาอันมีตนวาปาณาติบาตเปนตน เตอะวาอั้นเมื่อนั้น
ภันตะระยักษไดยินกําสอนแหงมหาสัตวเจานั้นพญาก็ถามมหาสัตวเจาวา ดูรามหาปุริสสะคือวาศีลหานั้นมีเปน
ดั่งรือ อั้นจาขอเจากูจุงกลาวแกขาบัดนี้เตอะตี้นั้นมหาสัตวเจาจิ่งกลาววาดูราตานมหายักษรือศีลหานั้นเราจัก
บอกแกทานบัดนี้แหละ ตานจุงฟงและจําไวในมโนทวารจิถีจิตแหงตานหื้อไดเตอะวาอั้นแลวตานจึ่งกลาววา
ดูรามหายักษรือปาณาติปาตาเวระมณีนั้นหื้อเวนจากฆาสัตวตัดชีวิตตานผูอื่นนี้เปนศีลเสนหนึ่งแล อทินนาทา
นาเวระมณีนั้นหื้อเวนจากอันลักเอาขาวของทานอันหื้อบอแกตนนั้นและกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณี อันนี้เวน
จากกามเมสุมิจฉาการอันเหลนจูสูเมียตานผูอื่นแมนแมญิงกอหื้อเวนจากอันกระทําเหลนจูจากผัวตนกอดีและ
เหลนจูผัวตานผูอื่นอันนี้เปนศีลถวนสาม มุสาวาทาเวระมณี บทนี้หื้อเวนจากกําลายยกยอสนสอหื้อทานผูอื่น
ผิดกันอันนี้เปนศีลถวนสี่ และสุราเมระยะมัฎชะปะมาทัฎฐานาเวระมณี บทนี้หื้อเวนจากอันดูดกินยังน้ําเมา
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นั้นอันนี้องคศีลถวนหาแลดูรามหายักษอันเปนใหญแกยักษตั้งหลาย จุงรักษาศีลฝูงนั้นเตอะ กันรักษาศีลตั้ง
หลายฝูงนี้ไดแตดั่งอั้นกันวาจุติตายจากภาวะอันนี้แลวกอจักไดไปเสวยสัมปตติในเมืองฟาคือวาจักไดเปนเตว
บุตรและเตวดาตนประเสริฐอยูตราบตอเตาเสี้ยงอายุในจั้นฟาตี้นั้นแลวกอจักลงไดมาเกิดในมนุสสะโลกเมืองคน
กอจักไดเปนพญาตนประเสริฐเปนใหยแกคนตั้งหลายในสักการะจุมปทีปตั้งมวลและดูรามหายักษ บุคคละผูใด
ไดรักษาศีลนั้นแมนเกิดในทวีปอันอื่นกวานั้นกอดีคือบุพพะวิเทหะทวีปและอะมะละโกยานทวีปก็ดีก็ไดเปนตาว
พญามหากษัตริยตนประเสริฐล้ําเลิสกวาคนตั้งหลายในสถานที่เกิดมานั้นและโพธิสัตวเจาคือวาเจาสุทธนูก็เตส
นาเปนโอวาทานุสาสนีแกพญายักษผูจื่อวาภันตะระยักษนั้นดวยประการดั่งกลาวมานี้ก็มีแล
เตนะ ภะคะวา เหตุดั่งอั้นสัพพูพระพุทธเจา ตนมีภากะยะอันงามก็ปวัติเตสนาดั่งนี้บุคคลหญิงชายตั้ง
หลายฝูงใดเวนจากบาปตั้งหลายหาประการมีปาณาติบาตเปนตนนั้นก็จักเสวยสัมปตติในเมืองฟาและเมืองคนมี
นิพพานเปนยอดดวยผละอานิสงคแหงบุญอันมากนักบออาจจักคณะนาสังขะยาไดและสวนวาบุคคลตั้งหลายฝูง
นั้นกันบอไดถึงแกนิพพานเตื้อดั่งอั้นแมนไดเกิดมาในอัตตภาวะอันใดก็เตียนยอมมีสติปญญาอันเฉลียวฉลาดจ่ํา
เริญหมั่นกุงนักกอฉลาดผาดผายอาจรูยังอาตีติและอะนาคะตะปจจุบันนะ กาลอันรายอันดีอันชอบเกิดมาแลว
จักเปนอุมุตะกะคือเปนคนอันปากบอไดบอจางยางบองามดั่งอั้นก็มีแลเตียนยอมประกอบดวยผญามีศรัทธาอัน
มากแล มีศรัทธาสําเนียงอันมวนเพราะนักเปนตี้รักจ๋ําเริญใจแกคนและเตวดาทุกเมื่อประการหนึ่งมีรุปโสมก็
งามอันปราศจากโตษเจ็ดประการก็บอรูกระทําบาปดวยตนดวยปากดวยใจเตียนยอมเปนตี้รักและตี้ปูจาแกคน
และเตวดาตั้งหลายมากนักเปนตี้รักดั่งรือคือเปนดั่งอัจฉะริยะตั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนประธานนั้นแลเหตุดั่ง
อั้นตานมหายักษจุงรักษาศีลอันองคหาประการฝูงนี้ดวยดั่งเราหากกลาวมานี้จูอันเตอะ อะถะในกาละเมื่อนั้น
สวนวาพญายักษผูนั้นก็ไดยินยังธรรมเตสนาแหงมหาสัตวเจาก็มีใจจมจื่นยินดีมากนักก็กลาววาดูรามหาปุริ
สะตนมีบุญอันมากกําอันเจากูกลาวนั้นเปนอันประเสริฐยิ่งนักแตแล อิโตปฎฐายะ ตั้งแตกาละนี้ไปปายหนา
สวนวาผูขาก็บอจักเบียดเบียนกระทํารายแกสัตวตั้งหลายตัวใดตัวหนึ่งแลวและจาลวงสุดไปแมนวามดดํามด
แดงก็ดีขาก็บอฆาสัตวตัวสัตวและตั้งแรกแตนั้นไปหนา สวนวาภันตะระยักษผูนั้นก็ตั้งอยูในกองอันดีมีศีลหา
เปนนิจกาลบอขาดตราบมี้ยนอายุแหงตนก็มีแลสวนวาบรมโพธิสัตวเจาก็ตั้งไวพญายักษผูนั้นหื้ออยูในโอวาทานุ
สาสีนีมีศีลหากับตนและพระมหาสัตวเจาก็เอานางอัญชะนะวดีกับตั้งนางกาเลนุวดีและนางตั้งหลายรอยเอ็ดคน
สันนั้นเปนลูกตาวพญารอยเอ็ดตนมาสั่งสอนแลวเจาก็เอานางอัญชะนะวดีและนางกาเลนุวดีขึ้นขี่มามณีกาบ
พรอมกับดวยกันแลวก็สั่งออกอําลายังพญายักษผูนั้นแลวคืนเมือเมืองแหงตนดั่งเกาเลาวันนั้นและ สวนวามา
มณีกาบแกวตั๋วนั้นก็กระทําหื้อเปนประโยจะนะแกเจาตนคือวาไปนําเอายังขาวของสัมปตติตั้งมวลมีตนวาเงิน
คํามาหื้อแกโพธิสัตวเจามากนักก็มีวันนั้นแลสวนวาบรมโพธิสัตวเจาก็ตั้งเสวยราชสมบัติบานเมืองเปนตาวพญา
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แตนพอแหงตนดวยอันประกอบชอบทัศราจะธรรมสิบประการและบําเพ็ญยังกุสละบุญตั้งหลายมีตนวาหื้อตาน
รักษาศีลไปเปนนิรันตระบอขาดตราบตอเตาเสี้ยงอายุแหงตนกันวาจุติตายจากอัตภาวะอันเปนพญานั้นแลวก็ได
เมื่อเสวยสัมปตติติ๊บอันมีในสวรรคกะเตวาโลกก็มีวันนั้นแล สะทา อิมัง ธรรมเตสนังอะหะริตวาสัจจา ระปะ
กาสิตวาจาตะกังสัมมาฐาเน สิสะฐา สัพพัญูพระพุทธเจาแหงเราก็นําเอามาจาดกอันนี้มาเทสนาแกบริสัตว
ตั้งหลายหื้อจําพวกคือ ภิกขุ และภิกขุณี อุปาสะกะ อุปาสิกาตั้งหลาย และพระพุทธเจาก็ปลงสัจจะธรรมตั้ง
สี่คือวาทุกขะสัจจะ สะมุตทะยะสัจจะ นิโรธะสัจจะ มะกะสัจจะ มาสําแดงหื้อแจงแกภิกขุตั้งหลายแลวใน
เมื่อแลวสัจจะธรรมตั้งสี่แลวดั่งอั้น พระพุทธเจาจักชุมนุมมายังจาตะกะอันนี้หื้อแจงแกบริสัตวตั้งหลายดั่งอั้น
พระพุทธเจาก็เตสนาเปนโอวาสนกถาวา ตะทา พรหมทัตโต กะจาสะโท ทะโน อะโหสิ เสตะราจา โมคลา
โน ตะทาสักโก อนุรุธโธ ปทุมมะ ภายะโส ทะลาปทุมะ คุจา อุปละวัณณา ดั่งนี้ภิกขะเว ดูรา ภิกขุตั้ง
หลายรือวาพญาพรหมทัตราจา มหากษัตริยตนเปนพอเจาสุทธนูวันนั้นบอใจไผอื่น บุคคละผูใดคือหากมาได
พญาศรีสุทโธทนะมหาราชะตนเปนปตาบังเกิดตนกู พระตถาคตะในกาละบัดนี้แล เกษีณีราจะเตวีผูเปนแม
แหงเจาสุทธนูวันนั้นคือมาไดเปนนางสิริมหามายาพุทธมาตาอันบังเกิดตนกูพระตถาคตะในกาละบัดนนี้
แลรือพญาเสตระราชวันนั้นคือหากมาไดมาเปนมหาโมคคัลลานะเถรในกาละบัดนนี้แล รือพญาอินตาทิราชอัน
มาเนตรมิตรเปนรุงกาบหมากขะตันติ๊บมาหื้อแกนางอุกะสินีราจะเตวีวันนั้นกือมาหากมาไดมหาอนุรุธเถรในกา
ละบัดนี้แลรือนางปทุมมาเตวีอันเปนเมียรักแหงพญาเสตระราชวันนั้นกือหากมาไดมาเปนนางปชชาปติโคตรมี
อันเปนแมนาแหงกูพระตถาคตะในกาละบัดนี้แล รือนางจิรปพพาวดีอันเปนลูกแหงพญาเสตระราชวันนั้นกื
อหากมาไดเปนยโสธราภิกขุณีเปนแมเจาราหุลในกาละบัดนี้แลรือนางกอมผูจื่อวานางปทุมมาวันนั้นกือหากมา
ไดเปนนางอุปะวัณณะเถรีภิกขุนีในกาละบัดนี้แลรือนางอัญชะนะวดีวันนั้นกือหากมาไดมาเปนนางสุชาดาผูเปน
ลูกสาวเศรษฐีอันมาหื้อตานขาว๔๙กอนกับถะไหลคําแกพระตถาคตะในกาละบัดนี้แล ในกาละวันอันกูไดตัส
สัพพัญูตัญญาณในกาละบัดนี้แลรือนางกาเลนุวดีผูยักษเอาไปวันนั้นกือหากไดมาเปนนางสนธราภิกขุณีในกา
ละบัดนี้แล รือคนตั้งหลายอันเปนบริวารแหงพญาตั้งสองวันนั้นกือหากมาไดเปนพุทธบริษัทแหงพระตถาคตะสี่
จําพวกคือ ภิกขุ และภิกขุณี อุบาสะกะ อุบสิกาในกาละบัดนี้แล ภิกขะเวดูราภิกขุตั้งหลายรือมหากษัตริยตน
เปนใหยจื่อวาสุทธนูวันนั้นบอใจผูใดใครอื่น ตางหนากือตนกูพระตถาคตะตนเปนเปนตี้จั้งตี้เปงแกสัพพะสัตวตะ
โลกในกาละบัดนี้แล ตุมเหภะวันตา สูตานตั้งหลายอันเปนบุคคลหญิงชายจุงทรงจ๋ําเริญไวในมะโนทวาร
วิถีจื่อจ๋ําไวยังธรรมเตสนาอันกูพระตถาคตะหากเตสนามานี้เตอะ สูตานตั้งหลายอยาไดประมาทหลงลืมจุงหื้อ
ตานรักษาศีลหื้อเปนนิรันตระอยาขาดตราบตอเตาเสี้ยงอายุแหงตนแมนดั่งรือก็ดีก็ยังจักไดถึงนิพพานวันหนึ่ง
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บออยาจะแล สุทธนูจาตะกัง นิฎฐิตังขียาอันกลาวหองสุทธนูผูกถวนสองก็แลวบอระมวลกวรแกธรรมเตสนาก็
แลวเตานี้กอนแล
ศรัทธานายหนานผาย กันทาปริปุณณะแลวเดือนสิบสองออก๗ค่ําวันติตยามเจาและนายวงคเขียนหื้อ
พระครูกิตตินันทปรีชา วัดแชพลาง เรียบเรียงแลวเมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ แลว
เวลา ๒๓.๕๓ น.
พระธีระภัทท ธีรภทฺโท ผูพิมพ แลวเสร็จเมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ แลวเวลา
๒๓.๕๓ น.
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