งานแปลธรรมใบลาน
เรื่องที่ ๙ ธรรมสุ ทธนู ผูกที่ ๑

นะโม ตัสสัตถุ ฯ หาปุตตะ กานิวตั ตะ สุ อิทงั สะถาเว ตะวันเน วิหะรันโต มาละกะ
ลัง ตะมะนัง อะลัพพะกะเถสิ ฯ
สาธะโว ดูราสัปปุริสะตังหลาย สัตถา รื อพระพุทธเจ้าแห่งเราตนเป็ นครู แก่คนและเตว
ดาทั้งหลาย เมื่อทรมานอยูส่ าํ ราญในป่ าเจตะวันนะอาราม หื้อแล้วยังอิริยาปะทะตัง ๔ ประการ
วันนั้นพระพุทธเจ้าก็ปารพซึ่งวันประจนแป้ พระยามารและมารทั้งหลาย หื้อเป็ นเหตุแก่ญานะ
สัสสะธัมเทสนาแห่งตน แล้วพระพุทธเจ้าก็เทสนาเป็ นอะภิสัมพุทธกะถาว่า อัตตะกัลญานะ
วาหะปุตตะกะนิวนั ติ ดัง่ นี้กม็ ีแต้แหละ อุปตินิตานเหตุการณ์อนั พระพุทธเจ้า จักได้เทสนาอันนี้
นักปราชญ์เจ้าผูม้ ีผญ๋ าเปิ งรู ้ ดัง่ เราจักวิสัสสะนาไปปายหน้านี้เต๊อะฯ
เอกะทิวะสัง ภิกขุทาํ มะสะภายังกะถัง สัพพะเมสุ ง ยังมีกาละวันหนึ่ง เจ้าภิกษุต้ งั หลาย
ก็ไปประสุ มจุ่มนุมกันในธัมมะสะภาก๊ะศาลา แล้วก็เจียนจ๋ าซึ่งกันไปมาด้วยคําว่า ดูราอาวุโส ดู
ลาเจ้าตั้งหลาย ส่ วนว่าพระพุทธเจ้าห่งเรานี้ละเสี ยแล้วยังภาวะอันเป็ นพญาแล้วออกไปบวชตน
เดียวสันนั้นแล้วประจนแป้ ยังมารตั้งหลายอันเจื่อเข้ามาในตี่อนั กว้างและยาวได้ ๑๒ โยจะนะ
หื้อป่ ายหนีไปเสี ยเสี้ ยงสันนั้น พระพุทธเจ้าแห่งเรานี้เป็ นอันมีอนุภาพมากนักแต้แหละว่าอั้น
เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกจากคันทะกุฏี แล้วก็เข้าไปนัง่ อยูเ่ หนืออาสนา อันเจ้าภิกขุหากปู
ไว้แล้วดีนกั หั้นแล เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจิ่งจักถามเจ้าภิกขุต้ งั หลายว่า ภิกขะเว ดูราภิกขุต้ งั หลาย
ต่านตั้งหลายมาประสุ มจุ่มนุมกันในตี่น้ ีดว้ ยกถากําจาเยือ่ งใดนั้นจา เมื่อนั้นเจ้าภิกขุตนฉลาดด้วย
โวหาร จิ่งไหว้พระพุทธเจ้าว่า ภันเต ข้าแด่พระพุทธเจ้า ผูข้ า้ ตั้งหลายก็มาเจียรจ๋ าถึงอานุภาวะ
แห่งบุญและกุนแห่งพระพุทธเจ้าอันประจนแป้ ยังหมู่มารตั้งหลายหนีไปในนั้นแหละ
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เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก้กล่าวว่า ดูราภิกขุต้ งั หลาย พระตถาคตก็ยงั ปํ่ าเป็ งปาระ
มีธมั ตั้งหลายสามทัดบอระมวลแล้วจึ่งตั้งอยูใ่ นพุทธสภาวะอันประจนแป้ ยังหมู่มารตั้งหลายมาก
นักการะบัดนี้กค็ วรอัศจรรย์เต๊อะและในกาละเมื่อก่อน กูพระตถาคตะยังเป็ นโพธิสัตว์ สร้างสม
ปานวันนั้นกูกย็ งั สอนยักษ์ผหู ้ นึ่งจื่อว่า ภันตะระยักษ์ ก็ยงั อยูใ่ นกําสอนกูพระตถาคตะวันนั้นก็ยงั
กวนอัตจะริ ยะแต้แหละ พระพุทธเจ้าก็กล่าวเท่านั้นแล้วอันจักนําเอามายังธัมมะเทสนามาหื้อแจ้ง
แก่เจ้าภิกขุต้ งั หลายดัง่ อั้นก็กล่าวเป็ นกถาว่า อะติเตกาเล นะสิ ยงั พรหมะทัตโต๋ นามะราจาระ
จังกาเลสิ ดัง่ นี้ ภิกขเว ดูราภิกขุต้ งั หลาย อะติเตกาเล ในกาละเมื่อก่อนนั้นข้ามล่วงป้ นไปแล้ว
เสี้ ยงจิรกาลนานนักวันนั้น ยังมีพญาต๋ นหนึ่งจื่อว่า พรหมทัตราจาว่าอั้น ก็เสวยราจะสัมบัติเป็ น
พญาในเมือง กาละราจะหั้นและส่ วนว่านางตั้งหลายอันได้หมื่น ๗พันนางมีเกสิ นีเป็ นประธาน
แก่นางตั้งก็เป็ นปะธะบริ จาคแก่พญาต๋ นนั้นและนา
อันนางตั้งหลายฝูงนั้น นางผูใ้ ดผูห้ นึ่งลูกหญิงลูกชายมาตราผูห้ นึ่งผูเ้ ดียวก็หาพ่อ
บ่อได้สักคนหั้นและ เมื่อดัง่ อั้นเสนาอามาตย์ต้ งั หลายก็ไปประชุมกันในคุม้ พญาแล้วกล่าวว่าสัน
นี้ เตวข้าแด่มหาราจะเจ้า ส่ วนว่าลูกหญิงจายแห่งมหาราจะเจ้า ก็บ่อมีสันนี้ในเมื่อมหาราจะเจ้า
เข้าไปสู่ สวรรคเตวโลดแล้วดัง่ อั้น เมืองแห่งมหาราจะเจ้าตี่น้ ีจกั วินาศสิ บหายแด่เต๊อะ จุ่งจักหื้อ
นางตั้งหลายตั้งกําผาทะนาเอาลูกหญิงชายผูป้ ระเสริ ฐเต๊อะว่าอั้น เมื่อนั้นพญาได้ยนิ กําอันนั้นก็
กล่าวว่าเราจักหากกระทําตามกําท่านตั้งหลายบ่อย่าจะแหละว่าอั้น วันลูนนั้นพญาก็ห้ือนางตั้ง
หลายมาประสุ มจุ่มนุมกันในโรงหลวงแห่งตนแล้วก็กล่าว่า ดูรานางตั้งหลายจุ่งจักฟังกําเราบัดนี้
เต๊อะ ตั้งแต่แรกแต่น้ ีไปปายหน้านางตั้งหลายจุ่งจักผาทะนาเอาลูกจายผูป้ ระเสริ ฐเต๊อะว่าอัน ยิว้
ว่านางตั้งหลายผูใ้ ดได้จายผูป้ ระเสริ ฐแต้ดง่ั อั้นเราก็จกั หื้อราจะสัมบัติแก่นางผูน้ นั จะแหละว่าอั้น
ส่ วนนางตั้งหลายฝูงนั้นก็รับเอากําพญาแล้วนางตั้งหลายก็ไปอุปฐากยังรุ ้กขะเตวดาตั้งหลายอัน
รักษาอยูใ่ นเมืองตี่น้ นั แล้วก็ผาทะนาเอายังลูกจายผูป้ ระเสริ ฐด้วยกําว่า ข้าแด่รุ้กขะเตวดาตั้งหลาย
เจ้าเหยด้วยสันตะพละอันผูข้ า้ ตั้งหลายปํ่ าเป็ งอุปฐากเจ้ากูต้ งั หลายนี้ขอหื้อลูกจายผูป้ ระเสริ ฐเกิดมี
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แก่ผขู ้ า้ ตั้งหลายบัดนี้แด่เต๊อะ นางตั้งหลายก็ผาทะนาเอาลูกอยูไ่ จ้ๆทุกวันทุกคืนสันนี้กบ็ ่อปรากฏ
แก่นางตั้งหลายสักคนหั้นและ
ยังมีในวันหนึ่งเป็ นวันอุปปะทะศีลเดือนเป็ ง ส่ วนนางเกสสะนีราจะเตวีเมื่อรุ่ งเจ้านางก็
หื้อเข้าแห่งตนหื้อเป็ นตานแก่ยาจกขอตานตั้งหลายมากนักแล้วนางก็มาสะมาตานเอาศีลอันมีองค์
๘ ประการ แล้วนางก็นงั่ อยูเ่ หนืออาสนาตี่นอนอันเป็ นแวดไปด้วยผ้ากั้งอันมีตี่ตาํ แล้ว นางก็มา
ลํ่าเปิ งถึงยังศีลแห่งตนว่าสันนี้กมู าสู มาทานเอาอุปโปสถศีลในวันนี้ ยิว้ ว่าศีลแห่งกูและบริ สุทธิ์
แต้บ่อขาดเป็ นบั้นล่นท่อนเสี ยดัง่ อั้นจุ่งหื้อลูกจายผูป้ ระเสริ ฐมีแก่ขา้ บัดนี้เต๊อะว่าอั้น เมื่อนั้นหิน
บันทุละกัมศีลามาตรและสักดกเตวราจา ส่ วนว่าอินตาทิราชตนเป็ นเจ้าแก่เตวดาตั้งหลายลํ่าเปิ ง
หันยังเหตุอนั นั้นแล้วก็รู้วา่ นางเกสสะนีราจะเตวีรักษาอุโปสถศีลและผาทะนาเอาลูกจายผู ้
ประเสริ ฐดัง่ อั้น อันพญาอินตาทิราชรํ่าเปิ งว่ากวนกูอินดูห้ือยังลูกจายผูป้ ระเสริ ฐแก่นางเต๊อะ ว่า
อั้นแล้วก็พจิ ารณาดูยงั เตวาบุตรตนอันจุติตายจากสวรรค์ก๊ะเตวาโลกนั้นก็หนั ยังโพธิสตั ว์เจ้าอัน
จุติตายจากจั้นฟ้ าดัง่ อั้น พญาอินตาก็เข้าไปสู่ สาํ นักโพธิสัตว์เจ้าว่าสันนี้ ดูลาเจ้าตนหาตุ๊กบ่อได้
ขอราธนาเจ้ากูจุ่งลงไปเอาปะติสนธิในต้องนางเกสสะนีราจะเตวีอนั เป็ นอักขะมะเหสี แห่งพญา
พาราณะสี ปุ้นเต๊อะ กันว่าเจ้ากูลงไปเกิดในเมืองคนแล้วดัง่ อั้นรื อ ปารมีแห่งเจ้ากูกจ็ กั บัวระมวล
จะและประการหนึ่งบ้านเมืองก็จกั สุ ขเกษมมากนักจะและขอเจ้ากูจุ่งลงไปเกิดในเมืองคนบัดนี้
เต๊อะว่าอั้น โพธิสัตว์เจ้าก็รับเอานิมนต์แห่งพญาอินด้วยคําว่า สาธุดีๆนักและว่าอั้น ส่ วนพญาอ
นทร์ลงมาจากสวรรค์กะเตวโลกแล้วก็เข้าไปสู่ หอ้ งต้องตี่นอนแห่งนางเกสสะนีราจะเตวีแล้วก็
กล่าวว่า ดูรานางเตเวนางก็ลุก๊ เมื่อเจ้าแล้วชําระเนื้อตนเสี ยดีบอระมวลแล้วจุ่งประดับด้วย
เครื่ องประดับตั้งมวลแล้วจุ่งอว่ายหน้าสู่ ติสสะกํ้าวันออกเต๊อะ กูอินตาจักหื้อรุ ้งตัวหนึ่งกาบเอา
หมากกะตันลูกหนึ่งมาต๊อดตกลงเหนือตักแห่งนางจะและกั้นว่านางได้หนั หมากกะตันลูกนั้น
นางจุ่งจักกินหมากกะตันลูกนั้นแล้วนางจุ่งเอาแก๋ นในหมากกะตันต๊อดไปใต้ป้ื นปราสาทแห่ง
นางเต๊อะ
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ส่ วนว่าลูกจายผูป้ ระเสริ ฐก็จกั เกิดมีแก่นางจะแหละว่าอั้น เมื่อนั้นส่ วนว่านางเกษณี ราจะ
เตวีกส็ ะดุง้ ตื่นอันหลับนั้นแล้วก็รู้แจ้งว่าเป็ นกําฝันนางก็ลุ๊กจําระเนื้อตนเสี ยแล้วก็มาไขหน้าป่ อง
เบ็งชรนัง่ อยูด่ งั่ อั้น ตี่น้ นั พญาอินก็เนรมิตรตนหื้อเป็ นรุ ้งตัวหนึ่งแล้วกาบยังหมากกะตันลูกหนึ่ง
ด้วยจะงอยปากแห่งตนมาต๊อดลงเหนือตักแห่งนางราจะเตวีแล้วหนีไปหั้นแหละ นางเตวีกินยัง
หมากกะตันลูกนั้นแล้วนางต๊อดแก๋ นในหมากกะตันลูกนั้นไปใต้ป้ื นปราสามแห่งต๋ นหั้นแหละ
ในขณะเมื่อนางต๊อดลงยังแก่นหมากกะตันลูกนั้นยังมีแม่มา้ ตัวหนึ่งก็จกั เดินมาใต้ปราสาทแห่ง
นางเตวีน้ นั มันหัน มันก็กินหั้นแหละกั้นว่าแม่มา้ ตัวนั้นกินแล้วดัง่ อั้นคัพพะก็มาตั้งอยูใ่ นต้อง
แห่งแม่มา้ ตัวนั้นบัดเดียวนั้นหั้นแหละ ส่ วนางเตวีก้ นั ว่ากินหมากขะตันลูกนั้นแล้วส่ วนว่า
โพธิสตั ว์เจ้าก็จุติตายจากสวรรคเตวโลกแล้วลงมาเอาปฏิสนธิแห่งต้องนางเตวีเกสษณี กร็ ู ้วา่ คัพ
พะมาตั้งอยูใ่ นท้องแห่งต๋ นดัง่ อั้นนางก่อบอกแก่พญาด้วยคําว่าดัง่ นี้ เตวะ ข้าแด่มหาราจะเจ้า
บัดนี้คพั พะก็ต้ งั อยูใ่ นท้องแห่งข้าแล้วว่าอั้น
เมื่อนั้นพญาได้ยนิ กํานางกล่าวสันนี้กม็ ีใจจมจื่นยินดีมากนักเหตุวา่ ตนจักได้ลูกจายผู ้
ประเสริ ฐนั้นแหละ อัสสะปันนะ ส่ วนว่าแม่มา้ ตัวนั้นทรงคัพพะบอระมวลแล้วก็เกิดได้ลูกเผือก
ตัวหนึ่งหั้นแหละ รู ปม้าตัวนั้นมีตาทั้งสองอันเขียวงามเหมือนดัง่ แก้วมณี น้ นั ก็มีแหละ คนตั้ง
หลายใส่ จื่อม้าตัวนั้นว่าม้ามณี กาบเพื่ออั้นแหละ ในการปายหน้าแต่น้ นั บ่อนานเท่าใดส่ วนว่านาง
เตวีอนั ทรงคัพพะได้สิบเดือนบริ มวลแล้วก็ประสู ติได้ลกู ชายผูห้ นึ่งวรรณะปันดัง่ คํานั้นก็มีแหละ
ในวันโพธิสัตว์เจ้าเกิดมานั้น ส่ วนว่าต้าวพญาตั้งหลายอันอยูจ่ ุมปูทวีปตั้งมวลก็ได้มายังราจะปัน
นาการของฝากมากนักเป็ นต้นว่าเงินและคํามาถวายแก่พญาตนเป็ นพ่อแห่งโพธิสัตว์เจ้ามากนัก
หั้นแหละรื อ ปันนาการของฝากตั้งหลายมวลฝูงนั้นบ่ออาจจักกะนะนานับได้และเหตุดง่ั อั้น
พญาต๋ นพ่อก็เอานิมิตใส่ จื่อลูกแห่งต๋ นว่า เจ้าสุ ทธนู ว่าอั้น และเมื่อนั้นโพธิสัตว์เจ้าก็ถึงวัยยะขึ้น
ใหญ่มาแล้ว เจ้าก็ไปเรี ยนเอาสาสตะศิลป์ อันยังทนูในเมืองตักกะสี ลาบอระมวลแล้วเจ้าก็สั่ง
อําลาทิสสะปาโมกขะอาจารย์สู่ เมืองแห่งตนวันนั้นแหละ ส่ วนว่าโพธิสัตว์เจ้าก็สักเสริ ญยกยอยัง
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การอันยังทนูมากนักนาบุคคลจักเสมอได้กม็ ีห้ นั แหละ ตะวา ในกาละนั้นลูกผูพ้ ี่โพธิสัตว์เจ้าก็มี
ผูห้ นึ่งจื่อว่า เสวะกะกุมาร ส่ วนน้องญิงนั้นจื่อว่านางกาเลนุวดีกม็ ีแหละ ส่ วนนางผูน้ ้ นั มีรูปอัน
งามปั่นดัง่ นางเตวดาก็มีแหละ ตะทา ในกาละนั้นกันทัพพะยักขา เมื่อนั้นยังมียกั ษ์ผหู ้ นึ่งจื่อว่า
กันตระยักษ์ เป็ นใหญ่แก่สัตว์ต้ งั หลายก็มาเอานางกาเลนุวดีผนู ้ ้ นั ไป เพื่อเป็ นนางใช้สอยแห่ง
น้องยิงมัยผูจ้ ื่อว่า อัจจะนะวะดีน้ นั หั้นแหละ ส่ วนโพธิสัตว์เจ้ารู ้วา่ นางกาเลนุวดีงามนักดัง่ อั้นเจ้า
ก็เข้าไปลองดูยงั นางผูน้ ้ นั มากนัก เจ้าก็บ่อรู ้วา่ ผียกั ษ์มาเอาไปเตื่อหั้นแหละ เจ้าก็ถามซึ่งเสวะกะ
กุมารก็กล่าวว่า ดูราเจ้ารื อน้องแห่งข้าผูน้ ้ นั ผียกั ษ์กม็ าเอาไปแล้วแหละ เจ้ากุมารทั้งสองเจียนจา
กันเท่านั้นต่างคนต่างหนีเมือสู่ ปราสาทแห่งตนหั้นแหละ ตะทา เวยยาปัตตัง กาเล ในกาละเมื่อ
โพธิสัตว์เจ้าถึงวัยยะอันใหญ่มาได้สิบเจ็ดขวบเข้าดัง่ อั้นรื อ พญาพรหมณ์มะทัตราจาตนพ่อก็
กระทําการะอันตรายไปสู่ ปาละโลกปายหน้าหั้นแหละ เมื่อนั้นคนตั้งหลายก็มากระทําเลิกซาก
ส่ งสการพญาตนนั้นแล้วก็พร้อมกันเอาอุสสาราชะภิเษกยังโพธิสตั ว์เจ้าหื้อเป็ นพญาแตนพ่อแห่ง
ตนหั้นแหละ คนตั้งหลายก็หา้ งยังม้ากาบมณี ตวั นั้นมาถวายแก่โพธิสัตว์เจ้าหั้นแหละ เมื่อนั้น
โพธิสัตว์เจ้ามักไข่ลองดูยงั กําลังม้าตัว๋ นั้นดัง่ อั้น เมื่อนั้นโพธิสัตว์เจ้าก็ขดั ดาบสรี กญั จัยด้วยแอว
แห่งตนแล้วก็ข้ ึนขี่มา้ มณี กาบตัวนั้นแล้วดัง่ อั้น คนตั้งหลายก้เป่ าก็ตีตุริยนนตรี ต้ งั หลายห้า
ประการก้กระทําส่ งเสพปูจาสาธุการซึ่งโพธิสัตว์เจ้ามากนักดัง่ อั้น ม้ามณี กาบตัวนั้นได้ยนิ เสี ยง
เมื่อนั้นตั้งหลายฝูงนั้นก็สยองขึ้นไปในอากาศมีประมาณได้โยจะนะหนึ่ง เมินก้อยะสุ ดเจ่นตาคน
ตั้งหลายไปหั้นแหละ
เมื่อนั้นคนตั้งหลายก็ไปบอกแก่นางเกษณี ราจะเตวีอนั เป็ นแม่แห่งโพธิสัตว์เจ้าอันยังยั้ง
อาบนํ้าชําระตนไปล่ตนั แล้วเตื่อดัง่ อั้น เขาก็กล่าวว่า เตว ข้าแด่แม่เตวีเป็ นเจ้ารื อ ราจะบุตรอัน
เป็ นลูกแห่งแม่เตวีเป็ นเจ้าหั้น อันว่าม้ามณี กาบหากนําเมื่อเหนืออากาศปุ้ นแล้วแหละ ขอราจะเต
วีเป็ นเจ้าอย่าหื้อผูข้ า้ ตั้งหลายสิ บหายแด่เต๊อะ ขอราจะเตวีเป็ นเจ้าจุ่งเรี ยกเอายังเจ้าราชบุตรนั้นคืน
มาบัดนี้เต๊อะว่าอั้น เมื่อนั้นนางเตวีตนแม่โพธิสัตว์เจ้าได้ยนิ กําอันนั้น นางราจะเตวีกม็ าหั้นรี บ
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กันนักเล็งดูยงั ลูกต๋ นคืนมาดัง่ อั้น ก็ลุกขึ้นยังต้นแขนตั้งสองแล้วก็ร้องไห้กล่าวว่า กถา หาหา ตา
ตะบุตตา กานิวตั ตะสุ มาอะนาถังกะโลสิ เมตฌะ บุตตะนะปัสสามิ หัตถะยังเมยุสสะติวิ ดัง่ นี้
บุตตะกา ดูรา เจ้าลูกรักแก่แม่เจ้ากูจุ่งคืนมาเต๊อะ เจ้าอย่าหื้อแม่สิบหายเสี ยเต๊อะจุ่งคืนมาเต๊อะ
อย่ากระทําหื้อแม่น้ ีหาตี่เปิ่ งบ่อได้เต๊อะ กันว่าเจ้าบ่อคืนมาหื้อแม่ได้หนั เจ้าในวันนี้ดงั่ อั้นรื อหัวใจ
แห่งแม่กเ็ ปิ งว่าจักแตกไปจะแหละ เจ้าคืนมาบัดนนี้เต๊อะ เมื่อนางเตวีเรี ยกโพธิสตั ว์เจ้าอยูด่ ง่ั อั้น
ส่ วนว่าโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ยนิ กําแห่งแม่แห่งต๋ นไห้และร้องเรี ยกต๋ นสันนั้น เจ้าก็มีหวั ใจเป็ นดัง่ จัก
แตกไปนั้นเหตุวา่ รักแม่แห่งต๋ นมากนัก มหาสัตว์เจ้าก็ถอดออกดาบศรี กญั จัยด้วยมือต๋ นว่าใส่ ใจ
ม้าตัวนี้เป็ นอันหยาบกล้าแข็งมากนักสันนี้ มากูจกั ตัดคอม้าตัวนี้ห้ือตกลงเหนือแผ่นดิน ตี่น้ ีเต๊อะ
ว่าอัน เมื่อนั้นโพธิสัตว์เจ้าคะนึงใจว่าดัง่ อั้น ม้ามณี กาบตัวนั้นก็รู้อาชญาไสยใจโพธิสัตว์เจ้าก็อ
ว่ายหน้าคืนมากล่าวแก่เจ้าแห่งต๋ นว่า ข้าแด่เจ้ากูขา้ ก็จกั นําไปเอาราจะสัมปฏิห้ือแก่เจ้ากูจะแหละ
ขอมหาราชเจ้าอย่าฆ่าผูข้ า้ เต๊อะ ส่ วนว่าโพธิสัตว์เจ้าได้ยนิ กําอันนั้นเจ้าก็มาเจียรจ๋ ากับม้ามณี กาบ
กําอันมึงจะไปนําเอาสัมปฏิห้ือแก่กนู ้ นั ยังบมีอ้ นั แต้จะรื อ เมื่อนั้นม้ามณี กาบกล่าวว่าข้าแด่
มหาราชเจ้ากําอันนั้นมีแต้วา่ อั้น เมื่อนั้นโพธิสัตว์เจ้าได้ยนิ กําอันนั้นก็จิ่งเอาดาบศรี กญั จัยใส่ ไว้
ในฝักแล้วมารํ่าเปิ งถึงคุณแม่แห่งต๋ นใจ้ๆ ร้องไห้แล้วก็เลิดประกุมมือไหว้แม่แห่งต๋ นแต่ไกลหั้น
และ ม้ามณี กาบก็เอาโพธิสัตว์เจ้าไปด้วยลําดับหนตางก็ไปถึงเมืองอันหนึ่งจื่อว่า เสตะระนครก็
มีและ อะถะ ในกาละนั้นยังมีพญาต๋ นหนึ่งจื่อว่า เสตระราจา ก็เสวยราชสัมบัติในเมืองเสตร
นครที่น้ นั รื อมีนางอัคคะมเหสี แห่งพญาต๋ นนั้นจื่อว่า นางปทุมมาปัพพาวะดีและจื่อลูกสาวแห่ง
พญาต๋ นนั้นจื่อว่า นางจิรปัพพาวะดี อันประกอบด้วยรู ปอันงามมากนักเป็ นดัง่ ดุจจะนางฟ้ านั้นก็
มีแหละ เมื่อนั้นต้าวพญาตั้งหลายอันอยูใ่ นสัตตะระจุมปูทวีปตั้งมวลก็รู้วา่ นางจิรปัพพาวะดีมีรู
อันงามมากนักดัง่ อั้น ก็ไจว้มายังของฝากตั้งหลายอันมากนักมาถวายแก่พญาเสตตะระราชต๋
นพ่อนั้น เพื่อว่าจักขอเอานางว่าอั้นจุคนแหละ พญาเสตตะระราชต๋ นพ่อก็บ่อหื้อแก่พญาต๋ น
ใดต๋ นหนึ่ง ก็กล่าวซึ่งคนใจ้ตา้ วพญาตั้งหลายว่าสันนี้ ลูกยิงเราคนนี้จกั ไว้ห้ือแก่พญาตนจื่อว่า
อินตาธิราชนั้นดาย เราบ่อหื้อต้าวพญาฝูงอื่นได้และว่าอั้น เมื่อนั้นคนไจ้ต้ งั หลายก็เมือไหว้พญา
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ตั้งหลายหั้นแหละ ส่ วนพญาเสตตะราชก็ห้ือคนตั้งหลายแป๋ งปราสาทหลังหนึ่งมีป้ื นได้เจ็ดจั้น
แล้วก็ห้ือนางปัพพาวดีข้ ึนไปอยูจ่ ้ นั ถ้วนเจ็ดนั้นแล้ว พญาต๋ นพ่อก้แต่งข้าญิงผูห้ นึ่งจื่อว่าปทุมมา
ไว้เป็ นนางก่อมใจ้สอยแก่ลูกตนในปราสาทจั้นถ้วนเจ็ดนั้นหั้นแหละ ส่ วนนางก่อมใจ้ผนู ้ ้ นั ถึงกา
ละเมื่อเอามาเอาวัตถุต้ งั หลายเป็ นต้นว่า ข้าวโภชะนะอาหารและเครื่ องไล้ลาตาจวนจัน๋ มันตั้ง
หลายเยือ่ งใดก็เตียนย่อมมาเอาจิ่มพ่อครัวตั้งหลายสองส่ วนตึ้งวันบ่อขาดหั้นแหละ ตถา ในกา
ละยามนั้นปะรัมมะโพธิสัตว์เจ้ากันว่าไปรอดเมืองเสตระนครตี่น้ นั แล้วเจ้าก็ลงมาจอดศาลาปายน
อกเวียงหั้นและ แล้วเจ้าก็ถอดยังเครื่ องประดับแห่งต๋ นออกป๊ กผ้าไว้ จึ่งกล่าวซึ่งม้ามณี กาบ มึง
จุ่งจักไปหากินหญ้าพ่อมึงก่อนเต๊อะ กูจกั เข้าไปสู่ ในเวียงปุ้ นก่อนแหละ เมื่อใดกูละนึกถึงมึง
เมื่อใดดัง่ อั้น มึงจุ่งมาหายามนั้นเต๊อะ ม้ามณี กาบก็รับเอาคําเจ้าแห่งต๋ นว่า สาธุดีๆ นักว่าอั้นแล้ว
มันก็ไปหากินหญ้าพอตัวก่อนหั้นแหละ ส่ วนว่าต๋ นมหาสัตว์เจ้าก็เข้าไปในเวียงเจ้าก็แป๋ งเพศเป็ น
พราหมณ์หนุ่มผูห้ นึ่งหั้นแหละ ในเมื่อมหาสัวต์เจ้าเข้าไปในคนตั้งหลายฝูงนั้นอันอยูใ่ นเวียงนั้น
กันว่าเข้าไปในสถานตี่ใดก็ดีคนฝูงใดไปสู่ ต่านํ้าและคนฝูงใดออกไปปายนอกและเข้ามาในเวียงก็
ดี ก้เตียนย่อมวัณณะนาสักเสริ ญยอยกยังรู ปแห่งนางจิรปัพพาวะดีงามนักและว่าอั้นจู่คนหั้นและ
ส่ วนว่านางจริ ปัพพาวะดีมีวณั ณะกันทะรถอันงามสันนั้นด้วยสันทะพละอันได้กระทํา
บุญเยือ่ งใดนั้นจาแต้และ นางจิรปัพพาวดีน้ นั เมื่อก่อนนางมีใจเลื่อมใสในแก้วตั้งสามประการก็
ได้ห้ือยังปัจจัยตั้งสี่ เป๋ นประธานด้วยสัทธาจิตตะทานประก๋ ารหนึ่ง นางได้สร้างพุทธรู ปเจ้าไว้
เป็ นตี่ไหว้และปูจาแก่คนและเตวดาตั้งหลายด้วยโอกขะปัสสาตะสัทธายินดีกม็ ีและ ส่ วนว่าบุคค
ละญิงจายตั้งหลายได้เกิดมาในภาวะอันใดและปนะกอบด้วยเข้าของบริ โภคมากนักแหละมีส
วัณณะเนื้อต๋ นอันงามดัง่ อั้นก็เหตุได้กระตําบุญรักษาศีลในกาละเมื่อก่อนแหละ ส่ วนว่าโพธิสัตว์
ได้ยนิ กําคนตั้งหลายหากยอยังนางจิรปัพพาวะดีผสวันนั้น เจ้าก็คนิงใจว่าสันนี้ดรั่ ื อกูจกั ได้หนั ยัง
นางปัพพาวะดีผนู ้ ้ นั จาว่าอั้น เจ้าก็มาบทบังยังกันทะจวนจันแล้วไล้ลาทายังต๋ นตัวตั้งมวลแล้วบ่อ
เต้าแต่น้ นั เจ้าก็ทดั ทรงดอกไม้อนั หอมต่างๆประดับด้วยเครื่ องตั้งมวลเจ้าก็มานึกกึ้ดถึงม้ามณี กาบ
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แห่งต๋ น เมื่อกลางคืนนั้นแล้วในเมื่อโพธิสัตว์เจ้าละรึ กถึงม้ามณี กาบแห่งต๋ นดัง่ อั้นม้ามณี กาบตัว
นั้นก็มาในกาละบัดเดียวนั้นหั้นแหละ กั้นว่าม้ามณี กาบมาแล้วก็ถามซึ่งโพธิสัตว์เจ้าว่า ข้าแด่
มหาราชเจ้า เจ้ากูละนึกถึงข้าจักไขไปตี่ใดนั้นจา โพธิสัตว์เจ้ากล่าวว่า ดูรามณี กาบ กูไขหัน
หน้านางจิรปัพพาวะดี ดีหลีแหละ ม้ามณี กาบกล่าวว่า ข้าแด่เจ้าดีนกั ว่าอั้น เมื่อนั้นมหาสัตว์เจ้า
ก็ถือเอายังสิ่ งมีตน้ ว่าดอกไม้ของหอมต่างๆ แล้วขึ้นขี่มา้ มณี กาบไปด้วยอากาศต่อรอดประตู
ปราสาทจั้นถ้วนเจ็ดนั้นแล้ว มหาสัตว์เจ้าทอดพระเนตรตาเล็งดูรูปเนื้อแห่งต๋ นนางด้วยรู คอ
กระดานประตูน้ นั เจ้าก็หนั ยังนางอันนอนหลับอยูแ่ ละประกอบด้วยรู ปอันงามเป็ นประดุจดัง่ คํา
นั้น โพธิสัตว์เจ้ากล่าวซึ่งม้ามณี กาบกล่าวว่า ดูรม้ามณี กาบ มึงจุ่งเล็งดูเต๊อะว่าอั้นแล้วเจ้าก็ยอ่ ง
ไขยประตูปราสาทเข้าไปสู่ ในห้องต้องตี่นอนแห่งนางเจ้าก็เล็งดูแต่หวั ลงถึงตีน ก็บ่อยินจักอิ่ม
ก่ายจิ่งกล่าวว่าแม่นว่าคนตั้งหลายมีใจได้และร้อยและปันมาเล้งดูยงั รู ปแห่งนางนั้นก็บ่ออิ่มก่าย
ได้สักคนและส่ วนว่าโพธิสัตว์เจ้าก็เอาคันทะจวนจันตั้งหลายฝูงนั้นไล้ลาทายังต๋ นแห่งนางนั้น
แล้วก็เอาแถวดอกไม้มาเกี้ยวยังเกล้าผมแห่งนางนั้นไว้ส่วนว่าดอกไม้คนั ทะของหอมอันเสสสะ
เหลืองตานางนั้นเจ้าก็ทานางก่อมผูน้ ้ นั แถวดอกไม้เกี้ยวเกล้าไว้สนั เดียวนั้น เหลือกว่านั้นเจ้าก็
แต้มหลังนางตั้งสองเป็ นรู ปปลารู ปเต่ารู ปนกไว้แล้วเจ้าก็เล็งดูห้ นั เมื่อจักใกล้รุ่ งม้ามณี กาบก็
เรี ยกเอาโพธิสตั ว์เจ้าว่า ข้าแด่เจ้ากูรือยามเตี่ยงคืนก็พน้ ไปแล้วจักดาถึงใกล้รุ่ งแล้วเจ้ากูจุ่งออกมา
เต๊อะ โพธิสัตว์เจ้าก็ได้ยนิ ม้ามณี กาบเรี ยกต๋ นดัง่ อั้น เจ้าก็ออกมาจากปราสาทแล้วก็ข้ ึนขี่มา้ มณี
กาบไปสู่ ตี่อยูแ่ ห่งต๋ นหั้นแหละ โพธิสัตว์เจ้าก็มาเจียรจากับด้วยม้ามณี กาบว่า ดูกะรามณี กาบ
มึงจุ่งไปหากินหญ้าก่อนเต๊อะกันว่ากูน้ ี กันว่าปราศจากนางจิรปัพพาวะดีผมู ้ ีรูปอันงามดัง่ อั้นรื อ
ชีวติ แห่งกูกบ็ ่อหล้างว่าจักมีจะและ กันว่าถึงยามคํ่าแล้วมึงจุ่งมาหากูเต๊อะ ม้ามณี กาบก็รับเอากํา
โพธิสัตว์เจ้าแล้วก็ไปกินหญ้าต่อเต้าถึงกาละยามคํ่าก็มีและ ในกาละกลางคืนอันมหาสัตว์เจ้าไป
หานางนั้นรุ่ งแจ้งแล้วนางจิรปัพพาวดีกห็ นั นางก่อมผูน้ ้ นั ทัดทรงยังฃแถวดอกไม้และไล้ลาทา
จวนจันและรายรักอันมหาสัตว์เจ้าหากจักแต้มไว้สันนั้น นางก็ไขว่หวั และกล่าวซึ่งนางก่อมว่า
ดูลาแม่ดอกไม้อนั นี้มึงได้แต่ตี่ใดมาอั้นจา นางก่อมกล่าวว่าข้าแด่เจ้ากูอะสังมากระทําแต้มไว้แก่
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ข้านั้นว่าอั้นแล้วมันก้เล็งดูหลังแห่งนางจิรปัพพาวะดีน้ นั เล่า มันก็หนั อันแต้มรู ปตั้งหลายเป็ นต้น
ว่ารู ปปลารู ปเต่ารู ปนกตั้งหลายฝูงนั้นก็ไข่หวั กันหั้นและ นางจิรปัพพาวดีกค็ นิงใจว่าคน
สามัญญะผูใ้ ดผูห้ นึ่งป้ อยมากระตําสันนี้บ่อหล้างว่ามีจะแหละ รอยว่าพญาต๋ นจื่อว่าเทิวนตาเทวะ
มากระตําแต้มไว้นางใส่ ใจสันนั้นก้อยูห่ ้ นั แหละส่ วนว่าโพธิสัตว์เจ้าก็จาํ นําไปสามวัน วันถ้วนสี่
วันถ้วนห้า นางจิรปัพพาวดีกเ้ จียรจากับนางก่อมผูน้ ้ นั ว่า ดูราแม่บุคคลใดป้ อยมาแต้มราตั้งสอง
สันนี้จา เยียวว่าบ่อรู ้จกั ดัง่ อั้นจีวติ แห่งเราตั้งสองบ่อหล้างจักมีแต้แหละว่าอั้นนางก่อมก็วา่ ผีและ
มีดง่ั อั้น ในวันนี้เราตั้งสองกวรนอนหลับอยูส่ ิ่ งเดียวและในกาละเมื่อคืนเราตั้งสองอย่าหลับเรา
ตั้งสองจักกระทําเป็ นดัง่ หลับอยูน่ ้ นั เต๊อะ จิรปัพพาวะดีกเ็ จียรจ๋ ากับด้วยนางก่อมว่าดูราแม่ปทุม
มาในเมื่อคืนตั้งมวลเราอยูบ่ ่อหลับว่าอั้นเราจักกระทําดัง่ รื ออยูน่ ้ นั จา เว้นไว้ประตูส่ิ งดียวจะ
แหละว่าอั้นเมื่อนั้นนางก่อมว่าข้าแด่เจ้ากูผวิ า่ อั้นเราตั้งสองจักเอาดีปลีกบั ก้านดอกอุบลมาบดกับ
กันแล้วใส่ ตาเราอย่าหื้อไขหลับเต๊อะว่าอั้น นางตั้งสองกระทําด้วยประการอั้นหั้นแหละ ส่ วนว่า
นางจิรปัพพาวดีกบ็ งั คับนางก่อมไว้วา่ ดูราแม่ปทุมมาเราตั้งสองจักเอาผ้าป๊ กหน้าไว้แล้วนอนยะ
ดัง่ หลับนั้นเต๊อะ กันว่าเทวินเทวะและเข้ามาในห้องต้องตี่นอนเราตั้งสองจักกอดเอาไว้บ่อหื้อ
หนีจะและ ในเมื่อพญาอินทเทวเข้ามาแล้วกูจกั สําคัญสัญญาจื่อว่าจักผ้าแห่งนางจะแหละ กั้นว่า
กูห้ือสัญญานแก่มึงจุ่งล๊กช่วยกันเต๊อะนางตั้งสองก็ปฏิญาณต่อกันสันนี้แล้ว ในกาละยามคํ่าจัก
ใกล้เตี่ยงคืนมาถึงดัง่ อั้น โพธิสัตว์เจ้าก็เอายังสิ่ งมีตน้ ว่าคันทะของหอมตั้งหลายประดับตนแล้วก็
ขึ้นขี่มา้ มณี กาบไปสู่ ปราสาทแห่งนางแล้วมหาสัตว์เจ้าก็สอดพระเนตรตาเล็งดูดว้ ยกระดานประตู
ก็หนั ยังนางอันนอนอยูเ่ ป็ นปกติดง่ั หลับนั้นแหละ มีรัสมีส่องแจ้งในตี่น้ นั โพธิสัตว์เจ้าจากับด้วย
ม้ามณี กาบว่า ดูรามณี กาบมึงจุ่งเล็งดูวณั ณะรังสี แห่งนางจิรปัพพาวดีดูเต๊อะว่าอั้น นางก็รู้วา่
มาแล้วดัง่ อั้นก็ซาบนางก่อมว่าดูราแม่ปทุมมามึงรู ้และรื อหรื อพญาต๋ นจื่อวินเทวนั้นมาแล้วและ
มึงอย่าได้ปาก มึงจุ่งเอาผ้าป๊ กหัวไว้เป็ นดัง่ หลับนั้น นางก่อมก็ซาบว่าข้าแด่เจ้ากูขา้ ก็ทาํ ตามกํา
เจ้ากูแต่ก้ ีแล้วและว่าอั้น เมื่อนั้นโพธิสตั ว์เจ้าก็ก่อยหย่องเข้าไปสู่ หอ้ งต้องตี่นอนแห่งนางจิ
รปัพพาวดีน้ นั แล้ว เจ้าก็กล่าวสักเสริ ญยกยอยังตี่อยูแ่ ห่งนางแล้วก้เอาคันทะจวนจันไล้ลาทาตน
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นางนั้นนิยมดัง่ เมื่อก่อนนั้นก็มี กาละเมื่อคืนข้ามล่วงป๊ นไปแล้วม้ามณี กาบเรี ยกเอาโพธิสัตว์เจ้า
ว่าข้าแด่มหาราชาเจ้าส่ วนว่ายามเตี่ยงคืนนี้กล็ ่วงพ้นไปแล้วและเจ้ากูจุ่งออกมาเต๊อะว่าอั้น เมื่อ
นั้นนางจิรปัพพาวดีกร็ ู ้วา่ จักออกหนีแห่งมหาราชเจ้าก็สัญญาแก่นางก่อมด้วยอันจั้กผ้าแล่ในเมื่อ
มหาสัตว์เจ้าก่อยยกย้ายตีนออกจากตี่นอนดัง่ อั้น ส่ วนว่านางจิรปัพพาวดีลุ๊กกันนักแล้วก็
สวมกอดเอาท่ามกลางต๋ นแห่งมหาสัตว์เจ้าด้วยมือตั้งสองหั้นแหละ แล้วกล่าวว่าข้าแด่เจ้ากูจุ่งอยู่
กับด้วยข้า อย่าว่าจักหนีเสี ยเต๊อะว่าอั้น ส่ วนว่านางก่อมได้หนั นางจิรปัพพาวดีกอดมหาสัตว์เจ้า
ได้ดง่ั อั้นก็ลุ๊กด้วยพันนักก็หวันเอายังค่อแค่งแห่งโพธิสัตว์เจ้าไว้แล้วก็กล่าวว่า ข้าแด่มหาราชะ
เจ้าจุ่งอยูด่ ว้ ยกับข้าอย่าว่าจักไปสู่ ต่ีอ่ืนเต๊อะว่าอั้น เมื่อนางจิรปัพพาวดีเอายังโพธิสตั ว์เจ้าได้ดง่ั อั้น
มหาราชะเจ้าก็กล่าวซึ่งม้ามณี กาบบัดนนี้นางก็ลีกกอดเอาไว้บ่อหื้อหนีแล้วและเจ้าจักหื้อกูทาํ
อย่างไรดีน้ ีจาว่าอั้น ม้ามณี กาบกล่าวว่าข้าแด่มหาราชะเจ้าผิวา่ มีดง่ั อั้น มหาราจะเจ้าอยูท่ ี่น้ ีก่อน
เต๊อะเหตุใดและว่าอั้นจาแต้แหละ มหาราจะเจ้าประกอบไปด้วยบุญคุณอันมากนักเหตุดง่ั อั้นภัย
ยะอันหนึ่งบ่อหล้างจักเกิดแก่มหาราจะเจ้าดีหลี และมหาราชาเจ้าอย่าหนักใจเจ่นเต๊อะว่าอั้น เมื่อ
นั้นโพธิสัตว์เจ้าก็เจียรจ๋ ากับม้ามณี กาบว่าดูรามณี กาบกําอันมึงกล่าวนั้นจุ่งจักมีห้ นั ก่อนเต๊อะ กู
ระนึกกึ้ดถึงมังดัง่ อั้นมึงจุ่งมาหากูยามนั้นเต๊อะ ว่ามณี กาบก็รับเอากําเจ้าแห่งต๋ นก็ไปหากินหญ้า
หั้นและในเมื่อโพธิสัตว์เจ้าอยูก่ บั นางในปราสาทที่น้ นั ส่ วนว่านางจิรปัพพาวดีกถ็ ามซึ่งฌพธิ
สัตว์เจ้าว่า ข้าแด่เจ้ากูรือจื่อแห่งเจ้ากูน้ นั พญาวินทเทวะอันแต้รือ รู ้วา่ ตนอื่นอั้นจา โพธิสัตว์เจ้า
ได้ยนิ กําอันนางถามสันนั้นเจ้าก็คนิงใจว่าผิวา่ เป็ นพญาวินทะเทวะคือว่าพญาอั้นแต้ดงั่ อั้นนางก็
จักฟังกํากูแต้แหละรื อกล่าวกําร้ายนี้บ่อร่ อนมีผเู ้ ป็ นใหญ่สักเตื้อแหละ กูจกั กล่าวกําอันมีแต้
แหละ เจ้าคนิงสันนั้นแล้วจึงกล่าวดูขานว่า เราบ่อใจ่พญาวินทเทวะแหละ เรานี้เป็ นลูกพญาพ
หรมทัตราชอันอยูใ่ นเมืองพาราณสี นครปุ้ นแหละ เรานี้เป็ นสุ ทธนูกมุ ารและได้ยนิ กําอันนั้นก็มี
ใจจมจื่นยินดีมากนักและตั้งแต่โพธิสัตว์เจ้าได้มาอยูก่ บั นางจิรปัพพาวดีนน่ั ส่ วนว่านางก่อมผู ้
นั้นย่อมไปเอาข้าวนํ้าโภชนะอาหารและเครื่ องไล้ลาทาจวนจันตั้งหลายสามส่ วนทุกวันก็มีแหละ
ในกาละปายหน้าแต่น้ นั บ่อเท่าใดยังมีพ่อครัวตั้งหลายก็หนั นางก่อมมาเอาข้าวนํ้าโภชนะอาหาร
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และคันทะของหอมตั้งหลายก็ยอ่ มเอาไปสามส่ วนทุกวันเขาก็มาเจียรจ๋ าว่าดัง่ นี้ ดูราเจ้าตั้งหลาย
นางกล่อมผูน้ ้ ีแต่ก่อนย่อมมาเอาวัตถุของกินสองส่ วน ส่ วนหนึ่งหื้อลูกสาวพญาเจ้ากิน ส่ วน
หนึ่งมันกินแล้ว บัดนี้ป๊อยเอาไปสามส่ วน มันเอาไปสู่ ผใู ้ ดกินส่ วนหนึ่งนั้นจาจักว่าจูม้ นั มีรือว่าจู ้
ลูกสาวเจ้าพญาเจ้าเรามีน้ นั จา เมื่อมันลงมาดัง่ อั้นเราจักเขี้ยนถามดูจะและว่าอั้น ถึงกาละอันดีลง
มาเอาข้าวดัง่ อั้นนางก่อมก็มาสู่ ตี่อยูแ่ ห่งพ่อครัวหั้นและ
เมื่อนั้นพ่อครัวตั้งหลายก็ถามนางก่อมใช้วา่ ดูรานางปทุมมาแต่ก่อนมึงเท่ามาเอาข้าวสอง
ส่ วนดายหื้อลูกสาวเจ้าพญากินส่ วนหนึ่งอีกส่ วนหนึ่งมึงกินและบัดนี้ปีอยมาเอาสามส่ วนสันนี้รา
ส่ วนหนึ่งมึงเอาไปหื้อบุคคลผูใ้ ดจามึงเอาไปสู่ จมู ้ ึงกินจะรื อหรื อว่าเอาไปสู่ จลู ้ กู พญากินนั้นจามึง
จุ่งบอกตูมานี้เต๊อะ ผิวา่ บ่อบอกแก่ตูดงั่ อั้นตูต้ งั หลายจักไปไหว้สาพญาเจ้าบอกขียาอันนี้ห้ือ
กระทําโทษแก่มึงจะและว่าอั้น นางได้ยนิ กําพ่อครัวตั้งหลาย หากกล่าวสันนั้นมันมีใจสั่นระสาย
มากนักมันก็บ่อบอกแก่บุคคลผูใ้ ดมันก็เท่ากล่าวว่าข้าแด่เจ้าตั้งหลายข้าก็หากจักบอกจะและแล้ว
มันก็รีบเอาข้าวนํ้าโภชนะอาหารเมือสู สาํ นักนางจิรปัพพาวดีดว้ ยสัพพะมากนัก มันก้บอกแก่
นางจิรปัพพาวดีวา่ ข้าแด่เจ้ากูในวันนี้วา่ พ่อครัวตั้งหลายก็รู้วา่ เจ้ากูมีชูว้ า่ อั้นแล้วและ เจ้ากูจกั
กระทําดัง่ รื อจาเมื่อนั้นนางจิรปัพพาวดีได้ยนิ นางก่อมมาบอกมีสันนั้นนางก็บอกโพธิสัตว์เจ้าว่า
ข้าแด่เจ้ากูบดั นี้เขาก็รู้วา่ กูมาอยูก่ บั ด้วยข้าแล้วดีหลีและเจ้ากูจกั หื้อเผือ่ ข้าตั้งสองทําอย่างไรดีจา
โพธิสัตว์เจ้าได้ยนิ กํานางจิรปัพพาวดีกล่าวสันนั้นจิ่งจ๋ ากับด้วยนางก่อมว่าดูราปทุมมามึงอย่าได้
นักใจเต๊อะ ผิวา่ พญาเจ้าถามมึงดัง่ อั้นมึงจุ่งบอกตามอันมีจุอนั เต๊อะว่าอั้น นางก่อมก็รับเอากํา
มหาสัตว์เจ้าแล้วมันก็ไปสู่ ที่อยูแ่ ห่งพ่อครัวตั้งหลายฝูงนั้นหั้นและ เมื่อนั้นพ่อครัวตั้งหลายก้เอา
นางก่อมไปสู่ สาํ นักพญาแล้วเขาก้ไปไหว้พญาว่า ข้าแด่มหาราชเจ้ารื อนางผูน้ ้ ีอนั มหาราชเจ้าหาก
แต่งพํ่าเริ ญอุปัฏฐากรักษายังลูกมหาราชเจ้าดีหลี ส่ วนว่านางก่อมผูน้ ้ ีแต่ก่อนลงเอาข้าวนํ้า
โภชนะอาหารกับผูข้ า้ ตั้งหลายสองส่ วนทุกวันดีหลีและป๊ อยบัดนี้มาเอาวัตถุต้ งั หลายไปสามส่ วน
เล่าสันนี้ มันจักว่าเอาไปหื้อไผกินก็บ่อรู ้ได้ ผูข้ า้ ตั้งหลายถามมันก็บ่อรู กล่าวดีหลีและมหาสัตว์
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เจ้าจุ่งถามมันดูเตีอะ เมื่อนั้นพญเสตตะราชได้ยนิ กําพ่อครัวกล่าวสันนนั้น พญาก็ถามซึ่งข้าหญิง
ผูน้ ้ นั ว่าดูรานาปทุมมา มีเป้ นดัง่ พ่อครัวว่าอั้นแต้รือ นางก็ขานว่าข้าแด่มหาราชเจ้าผูข้ า้ ก็ลงมาเอา
สามส่ วนแต้และพญากล่าวว่า เมื่อดัง่ อั้นมึงเอาส่ วนนั้นไปหื้อไผกินเล่าจาว่าอั้น นางก่อมผูน้ ้ นั
ได้ยนิ กําพญาถามดัง่ อั้นก็บ่ออาจจักอําไว้ได้มนั มีใจสั่นระส่ ายมากนักก็ไหว้พญาว่าข้าแด่มหาราช
เจ้า มีพญาต๋ นหนึ่งจื่อเทวินทะเทวะก็มาอยูก่ บั ลูกมหาราชเจ้าดีหลีดง่ั อันผูข้ า้ ก็ได้เอาข้าวสามส่ วน
เพื่ออั้นและ เมื่อนั้นพญาเสตตระราชก็เกี้ยดแก่มหาสัตว์เจ้ามากนักเป๋ นดัง่ รื อคือเป็ นดัง่ งูพิษอัน
ท่านเอาค้อนมาตี๋หวั บ่อตายนั้น พญาคนิงใจว่าสันนี้วนั พุกเช้ากูจกั หื้อบ่าวคนตั้งหลายมากนักจัก
หื้อเขาตั้งหลายเหล้นมหรสพแล้วกูจกั หื้อวินทะเทวะกุมารผูน้ ้ นั มาแล้วกูจกั เล็งดูรูปสมและเตจะ
อนุภาพแห่งมันดูก่อนจะและผิวา่ หาฤทธีบ่อได้ดง่ั อั้นกูจกั ตัดหัววินทะเทวะผูน้ ้ นั หื้อเป็ นเจ็ดบั้ง
เจ็ดท่อนไปด้วยดาบแห่งกูจะและ พญาคนิงใตสันนั้นแล้วในวันลูนนั้นพญาก็ห้ือมายังท้าวพญา
ตั้งหลายมาจุ่มนุมกันแล้วพญาก็มีอาชญาบังคับยังเสนาตั้งหลายว่าเราจักเล่นมหรสพตามภาษาเรา
จะและ สู จุ่งไปเอาแป้ นไม้เดื่อเจ็ดแป้ นหนาสี่ นิ้วมือขวางแล้วฝังเรี ยงกันเป็ นต้า แต่น้ นั ท่านจุ่ง
เอาแป้ นหนาสี่ นิ้วมือขวางฝังเรี ยง แป้ นไม้เดื่ออันนั้นไปเล่าถัดนั้นท่านตังหลายจุ่งเอาแป้ นขาง
เจ็ดจั้นและอันหนาสี่ นิ้วมือขวางและฝังลําดับถัดแป้ นเหล้กนั้นไปท่านตั้งหลายจุ่งเอาแป้ นทองก็
เจ็ดแป้ นหนาสี่ นิ้วมือขวางนั้นจุอนั แล้วท่านตั้งหลายจุ่งไปเอาเกวียนตั้งหลายเจ็ดเล้มเต็มไปด้วย
ทรายจุเล้มตั้งเรี ยงถัดแป้ นขางนั้นแล้วเกวียนตั้งเจ็ดเล้มจุ่งหื้อเต๋ มไปด้วยก้อนหินตั้งหลายจุเล้ม
แล้วมาตั้งเรี ยงถัดเกวียนทรายนั้นเล่าแล้วสู ต้ งั หลายจุ่งตั้งไหว้ยงั รู ปยนยัดในที่อนั สุ ดแห่งเกวียน
หินทั้งหลายฝั่งนั้นเต๊อะ ต้าวพญาเสตราชคนิงใจว่าดัง่ นี้ วินทะเทวะกุมารผูน้ ้ นั ยังรู ้ศาสตระศิลป์
อันยังทนูดง่ั อั้นกูจกั หื้อยิงแป้ นทั้งหลายและเกวียนหินเกวียนทรายเล่านี้ดูจะและผิวา่ หาศาตระ
ศิลป์ บ่อได้ดงั่ อั้นกูจกั ตัดหัวแห่งวินทะเทวะกุมารผูน้ ้ นั ด้วยดาบวะจิระเป๊ กแห่งกูจะและ พญาค
นิงสันนี้แล้วจิ่งหื้อคนตั้งหลายแต่งแป๋ งยังแป้ นตั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้และ
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อะมะหาสา ตะถา สะขานิปัญจะ สัตตะ ปานิถา เมตาระ เยอะ โลเจสุ เถวะ
ถะ ถะปิ ตะวา นิปัญจะสัตตะ กานิติ ภิกขะเว ดูราภิกขุต้ งั หลายในเมื่อพญาเสตระราชมีอาชญา
บังคับสันนั้น ส่ วนว่าอามาตย์ท้ งั หลายก็ได้พิจารณายังวัตถุต้ งั หลายฝูงนั้นแล้วกระทําไว้ดว้ ย
ประการดัง่ กล่าวแล้วมาไหว้สาพญาแล้วว่าข้าแด่มหาราชเจ้าผูข้ า้ ตั้งหลายก็กระทําแต่งแป๋ ง
อาชญามหาราชเจ้าตั้งมวลแล้วและว่าอั้น เมื่อนั้นพญาเสตระราชกล่าวว่าดูราเพื่อนตั้งหลายดีนกั
ว่าอั้นแล้วก็ใช้อามาตย์ผหู ้ นึ่งด้วยกําว่าดัง่ นี้ดูราอามาตย์ท่านจุ่งไปบอกหื้อลูกสาวนั้นมาสู่ สาํ นัก
แห่งเราบัดนี้เต๊อะ อามาตย์ผนู ้ ้ นั ก็รับเอากําพญาแล้วก็ไปสู่ สาํ นักโพธิสัตว์เจ้าแล้วกล่าวว่า ข้าด่า
มหาราชเจ้าส่ วนว่าพญาต๋ นเป็ นพ่อแห่งมหาราชเจ้าก็ห้ือข้ามหาราชเจ้าตั้งสองเมือสู่ สาํ นักแห่ง
มหาราชเจ้าในบัดนี้และว่าอั้น เมื่อนั้นมหาราชเจ้าได้ได้ยนิ กําอามาตย์มาบอกต๋ นดัง่ อั้นเจ้าก็บอก
แก่นางจริ ปัพพาวดีวา่ ดูรานางพญาเจ้าต๋ นพ่อก็ห้ืออามาตย์มาบอกเราตั้งสองเมือสู่ สาํ นักต๋ นพ่อ
บัดนี้จะและว่าอั้น เมื่อนั้นนางก็กล่าวว่าข้าแด่เจ้าดีนกั และว่าอั้นแล้วนางจิรปัพพาวดีกป้ ระดับต๋
นด้วยเครื่ องประดับตั้งมวลแล้วก็ลงมาจากปราสาทดูวลิ าศองอาจงามนักเป็ นดัง่ รื อคือเป๋ นดัง่
พญาอินทร์ต๋นเป็ นเจ้าแก่เตวดาอันงมาจากปราสาทกับด้วยนางสุ ชาดก็มีและ มหาสัตว์เจ้าก็ลงมา
จากปราสาทแล้วก็ลงไปยืนอยูท่ ี่บยั ไดปราสาทแห่งพญาแล้วทอดพระเนตรตนเล็งแลแยม่อไปมา
อันจักกลัวขามบ่อได้ดูวริ าสองอาจมากนักเป็ นดัง่ รื อคือเป็ นดัง่ ราชสี ห์จกั เข้าไปในท่ามกลางหมู่
เนื้อทั้งหลายหาที่จกั กลัวขามบ่อได้และในเมื่อโพธิสัตว์เจ้าขึ้นไปยืนอยูข่ ้ นั บันไดปราสาทพญา
เจ้าก็เล็งแลไปมานั้นคนตั้งหลายมวลมีพญาร้อยเอ็ดต๋ นเป็ นประธานและเสนาอามาตย์ต้ งั หลาย
อันอยูเ่ ฝ้ าพญานั้นเขาก็สาธุกาลเหตุวา่ ยินดีดว้ ยเตจะบุญสมปานแห่งมหาสัตว์เจ้าก็มีและมหาสัตว์
เจ้าก็เข้าไปไหว้พญาเสตระราชต๋ นพ่อนั้นแล้วก็ไปนัง่ อยูต่ ี่อนั ควรแก่ต๋นก็มีแหละ กันว่าเจ้านัง่ อยู่
แล้วรื อเสตระราชก็ปากต้านเจียรจ๋ ากับด้วยมหาสัตว์เจ้าว่า ดูราเจ้าราชบุตรเจ้ากูลุ๊กมาจาก
ประเทศบ้านเมืองสัณฐานที่ใดมาสมสู่ อยูก่ บั ด้วยลูกแห่งข้านี้จาว่าอั้น เมื่อนั้นโพธิสัตว์เจ้าก็ปาก
ต้านเจียรจ๋ ากับพญาข้าแด่มหาราช เจ้าผูข้ า้ ลุ๊กแต่เมืองพาราณสี ปุ้นมาและว่าอั้น แล้วเจ้าก็บอก
แก่พญาด้วยลําดับแต่ตน้ ถึงปลายตามอันมีจุอนั หั้นแหละ ราชะพญาเสตระราชก็ถามยังกุณณะ
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วิเศษแห่งโพธิสัตว์เจ้าว่าสันนี้ ดูราเจ้าราชบุตรเมื่อดัง่ อั้นศาสตราศิลป์ กุนนะวิเศษอันใดอันหนึ่ง
ยังมีแก่เจ้ากูจะรื อรู ้วา่ บ่อมีอ้ นั จา เมื่อนั้นมหาสัตว์เจ้าก็เลิกอัญชลีแล้วกล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้า
ศาสตราศลิป์ทนูน้ นั ยังรู ้สะหน่อยและว่าอั้น เมื่อนั้นพญาก็ได้ยนิ กําอั้นนั้นก้กล่าวว่าดูราเจ้าราช
บุตรฝี และมือดัง่ อั้นก็ใคร่ หนั กุณวิเศษละกําลังเตชะอานุภาพแห่งเจ้ามากและจุ่งกระทําหื้อพ่อหัน
บัดนี้เต๊อะ พญาเสตระราชกล่าวเท่านั้นแล้วก็ห้ือคนทั้งหลายตีกลองร้องป่ าวในเมืองตั้งมวลด้วย
กําว่าดูราเพื่อนจาวเรา เฮาตั้งเมืองบัดนี้ยงั มีจายผูห้ นึ่งมาในเมืองตี่น้ ีอนั มีศาสตราศิลป์ อันยิงทนูดี
นักว่าอันเราจักลองดูศาสตราศิลป์ แห่งมานะวะผูน้ ้ นั บัดนี้แล้วผูใ้ ดมักไขว่หนั จุ่งเล็งดูบดั นี้แด่
เต๊อะว่าอั้นเมื่อนั้นคนตั้งหลายได้ยนิ กําอันนั้นก็มาต๋ อมกันข่วงหลวงพญามากหลายนัก เมื่อนั้น
พญาเสตระราชมักใคร่ เล็งดูศาสตราศิลป์ แห่งโพธิสตั ว์เจ้าดัง่ อั้น โพธิสตั ว์เจ้าก็เอาถงใส่ ทนูน้ นั
ออกมาแล้วก็กล่าวว่า ผูใ้ ดจักอาสามะต๊ะจักขึ้นได้ยงั ทนูกข็ ้ ึนดูเต๊อะว่าอั้น ท้าวพญาตั้งหลายก็รับ
เอาแล้วก็ข้ ึนยังทนูที่ละคนละตีลาํ ดับกันไปก็บ่อมีผใู ้ ดผูห้ นึ่งขึ้นได้สักคนเขาตั้งหลายก็ข้ ึนทนูอนั
นั้นพอเหงื่อฟุ้ งขึ้นจุคน ทนูอนั นั้นก็บ่อก้อมได้เป็ นดัง่ รื อคือเป็ นดัง่ บุคคลผูห้ นึ่งมายืนอยูแ่ ละจัก
น้อมหัวลงหื้อติดดินนั้นและโพธิสัตว์เจ้าก็กล่าวว่าท้าวพญาตั้งหลายอย่าว่าจักขึ้นคนละทีเต๊อะ
แม้นคนตั้งหลายได้ละคนละพันก้อมกันทีหนึ่งทีเดียวขึ้นฟื้ นช้อนแห่งขาทนูอนั นั้นก็บ่อก้อมได้
กันเอาสายทนูข้ ึนสุ บบักดูเตีอะว่าอั้นก็บ่อมีผใู ้ ดอาสามาต้านจักจั้กได้ไหนง่ายและว่าอั้น เมื่อนั้น
ท้าวพญาตั้งหลายก็ห้ือหามายังคนตั้งหลายฝูงมีกาํ ลังแรงมากนักประมาณสามพันคนแล้วกระทํา
ไว้ห้ือเป็ นสามหมู่ๆละพันคนแล้วพญาก็เอาทนูไปหื้อขึ้นและเต๊อะและจุ่มดูหนั และส่ วนว่าทนู
อันนั้นมาตราจักก้อมน้อยหนึ่งก็บ่อมีแหละ ในเมื่อคนพันคนขึ้นบ่อได้กห็ ้ือจุมใหม่ข้ ึนเล่าหั้น
แหละคนจุมใหม่ข้ ึนสันเดียวกันก็บ่อขึ้นได้ ป๊ อยเอาหมู่ใหม่ข้ ึนก็สันเดียวกันก็บ่ออาจจักขึ้นได้
ต่างคนก็ต่างอิ้ด ตากพักจุค้ นหั้นแหละ เมื่อนั้นพญาเสตระราชก็จิ่งจ๋ าซึ่งโพธิสัตว์เจ้าว่า ดูราเจ้า
ราชบุตรขอเจ้าจุ่งกระทํากุณนะวิเศษแห่งเจ้ากูห้ือปรากฎแก่ผขู ้ า้ ตั้งหลายบัดนี้เต๊อะว่าอั้น
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เมื่อนั้นปะรัมมะโพธิสัตว์เจ้าก็รับเอาทนูอนั คนตั้งหลายหากน้อมนั้นแล้วเจ้าก็มาขึ้นทนู
อันนั้นโดยนิ้วก้อยแห่งต๋ นน้าวขึ้นสิ่ งเดียวและในเมื่อโพธิสตั ว์เจ้าขึ้นทนูแล้วกล่าวแก่พญาว่าข้า
แด่มหาราชเจ้าจักหื้อผูข้ า้ ยิงสังจา พญาเสตระราชกล่าวว่าดูราเจ้าราชบุตรจุ่งยิงไม้แป้ นเหล็กแป้ น
ขางแป้ นทองเกวียนหินเกวียนทรายตั้งหลายและอั้นละเจ็ดกับด้วยรู ปยนต์อนั ตั้งเรี ยงกันไว้น้ นั
เต๊อะ โพธิสัตว์เจ้าอันอยูท่ ่ามกลางหมูคนตั้งหลายอันมากนักดูรุ่ งเรื องด้วยอิทธิฤทธีอนุภาพว่าระ
สงสารเสมอดัง่ ราชสี ห์แห่งอินตาทิราชอันอยูใ่ นท่ามกลางแห่งสงครามคือว่าไอศวรทั้งหลายนั้น
ก็หยาดทนูยงิ แป้ นเหล็กแป้ นทองแป้ นขางเกวียนหินเกวียนทรายยนยักษ์ต้ งั หลายฝูงนั้นมีแป้ นไม้
เดื่อเป๋ นต้นแตกเป๋ นขะจ๋ วนไปเสี้ ยงตั้งมวลบ่อหรอสักอันแหละรื อปื นทนูอนั นั้นก็ข้ ึนมาสู่ มือแห่ง
โพธิสตั ว์เจ้าดัง่ เก่าเล่าหั้นและ ในขณะเมื่อโพธิสตั ว์เจ้ายิงทนูไปถูกต้องวัตถุต้ งั หลายฝูงนั้นเสี ยง
อันดังมากนักเป๋ นดัง่ รื อคือเป๋ นดัง่ ฟ้ าฝ่ าอันได้สูงหนึ่งโยจะนะหนึ่งนั้นก็สะท้านไปทัว่ จุมปูทวีป
ตั้งมวลขึ้นไปถึงพรหมโลกปุ้ นก็มีและโดยเตจะอานุภาพแห่งมหาสัตว์เจ้ามีมากนักสันนั้นติดด้วย
บุญสมปานแห่งโพธิสัตว์เจ้าหากกํ้าจูบ่อหื้อถอยเสี ยและในขณะยามนั้นส่ วนว่าพญาเสตระราช
และต้าวพญาตั้งหลายร้อยเอ็ดต๋ นนั้นกับตั้งเสนาอามาตย์ต้ งั หลายและคนตั้งมวลฝูงนั้นก็มีใจ
จมจื่นยินดีมากนักก็เอาดอกไม้คนั ทะของหอมผายปูจามหาสัตว์เจ้าแล้วกระทําเสี ยงสาทุก๋าร
กวัดแกว่งปูจามหาสัตว์เจ้ามากนักบ่อเต้าแต่น้ นั ส่ วนว่าเตวดาตั้งหลายอันอยูร่ ักษา มีพรหมเตว
ดาเป๋ นต้นและเตวดาอันอยูฉ่ อ้ กามาวะจะระตั้งมวลก็ตบต้นแขนปูจาสาทุก๋ารก็หว่านดอกไม้ทิพย์
และคันทะของหอมตั้งหลายปูจาโพธิสัตว์เจ้าในเมื่อเสตระนครตี่น้ นั เป๋ นประดุจจะดัง่ ห่าฝาเมฆะ
อันใหญ่ตกลงมามากนักก็มีวนั นั้นแหละ
บ่อเต้าแต่น้ นั แผ่นดินหลวงลวงหนาว่าได้สองแสนสี่ หมื่นโยจะนะก็ร้องก้องสนัน่
หวัน่ ไหวไปมาควรอัศจรรย์เปิ งกลัวหนังหัวปองสยองเส้นขนลุกจุเ้ ส้นก็ดว้ ยเตจะบุญสมปาน
มหาสัตว์เจ้าก็ปรากฎแก่คนและเตวดาตั้งหลายก็มีและ ในกาละนั้นพญาเสตระราชต๋ นนั้นก็ลุก
จากตี่นงั่ แห่งต๋ นแล้วก็ไปอุม้ เอาโพธิสัตว์เจ้ามานัง่ เหนือตักต๋ นแล้วก็จูบจมกะม่อมแล้วกระทํา
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อภิวาทมงคลแก่ลกู ตั้งสองในขณะบัดเดียวนั้นก็มีและ ส่ วนว่าโพธิสตั ว์ได้นางจิรปัพพาวดีเป็ น
เมียแล้วดัง่ อั้นอยูบ่ ่นานเท่าใดยังมีวนั หนึ่งเจ้าก็นอนในเมื่อกลางคืนอั้นจักไกล้รุ่ งเจ้าก็ก๊ ึดถึงแม่
แห่งตนก็บ่อาจสามารถอดกึ๊ดกําทุกข์อนั ฮักแม่แห่งต๋ นอยูบ่ ่ได้มีหน้าอันเต็มไปด้วยนํ้าตาแล้วเจ้า
ก็ร้องให้แล้วก็กล่าวเป็ นคาถาว่า กิภวิสติ หาหาอะมุกะตังกัดฉามิอะหังมาตุอภิสัวมะเยเหตุสามิจิ
วิตงั ดังนี้และ อะมุรือแม่แห่งกูผนู ้ ้ นั ยังเป็ นสันใดและส่ วนว่ากูน้ ีจกั เมือถึงแม่แห่งกูได้น้ นั จา มะ
เย ดัง่ กูจกั ใสใจกูน้ ีก้ นั ว่ากูบ่ได้หนั แม่แห่งกูดงั อั้นรื อชีวติ แห่งกูน้ ีบ่ร้างจักมีแก่กเู ป็ นไปจะและ
โพธิสัตว์เจ้า มีคาํ สิ เนหารักแม่แห่งต๋ นก็ร้องให้ร่ าํ ไรไปมามากหนัก ในขณะนั้นนางจิรปัพภาวดี
ก็สะดุง้ ตื่นด้วยถ้อยเสี ยงไห้นางนั้นก็ถามว่าสันนี้ขา้ แด่เจ้ากูเหตุอนั ใดมีและเจ้าไห้น้ นั จา ในเมื่อ
นางถามดัง่ อั้นโพธิสัตว์เจ้าก็กล่าวว่า ดูราส่ วนว่าพี่น้ ีกม็ ารํ่าเปิ งกึ้ดถึงแม่แห่งกูพี่อนั อยูใ่ นเมือง
พาราณสี นครปุ้ นและในเมื่อวันอันมาแห่งกูพี่น้ ี ส่ วนว่านางราชเทวีอนั เป็ นแม่แห่งกูพี่น้ นั ก็
พร้อมกับด้วยเสนาอามาตย์ท้ งั หลายจักภิเษกกูพี่น้ ีห้ือเป็ นพญาว่าอั้นกูพี่น้ ีกไ็ ด้ข้ ึนขี่มา้ มณี กาบตัว
นี้มกั ใคร่ ลองดูกาํ ลังแห่งมันว่าอันม้ามณี กาบตัวนี้กเ็ อากูพี่มาด้วยลวงอากาศก็ลวดมาถึงที่น้ ีและ
เมื่อม้ามณี กาบตัวนี้เอากูข้ ึนสู่ อากาศดัง่ อั้น นางราชเทวีแม่รักแห่งกูพี่น้ ีรู้วา่ ม้าพาเอากูข้ ึนสู่ อากาศ
ดัง่ อั้นก็ออกมาจากปราสาทแล้วก็ร้องไห้เอากูพี่น้ ีดว้ ยประการต่างๆมากนักเหตุดง่ั อั้นกูพี่จึง
ร้องไห้เพื่ออั้นและ ขียาอันอยูใ่ นเมืองที่น้ นั บ่อหล้างจักมีอ้ นั และรื อปราศจากแม่น้ ีรือชีวติ แห่งกู
นี้บ่อหล้างจะมีแหละว่าอั้น เมื่อนั้นนางจิรปัพพาวดีกเ็ จียรจากับด้วยมหาสัตว์เจ้าว่าเต๊อะข้าแด่เจ้า
กูผวิ า่ เจ้ากูบ่ออยูแ่ ละจักเมือดัง่ อั้นข้าก็จกั เมือกับด้วยเจ้ากูจะและว่าอั้น มหาสัตว์เจ้าจุ่งอยูก่ บั พ่อ
แม่แห่งนางเต๊อะนางอย่าไปกับกูน้ ีเต๊อะว่าอั้นนางก็วา่ ข้าจักขอไปเมือกับเจ้ากูตว้ งได้แต้และ ผิวา่
เจ้ากูบ่อหื้อข้าเมือแต้ดงั่ อั้นชีวติ แห่งข้าบ่อหล้างว่าจักมีจะและว่าอั้น มหาสัตว์เจ้ากล่าวว่าดูราผิวา่
พ่อและแม่แห่งนางหื้ออนุญาตแก่นางหื้อเมือดัง่ อันก็จุ่งเมือเต๊อะ นางจิรปัพพาวดีได้ยนิ กําอันนั้น
ก็มีใจจมจื่นยินดีมากนักหั้นและ
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ในเมื่อคืนนั้นรุ่ งแจ้งแล้วดัง่ อั้นโพธิสัตว์เจ้าและนางปัพพาวดีกล็ ุ๊กยามเช้าเสวยข้าวนํ้าโภ
ชะนะอาหารแล้วก็เอากันไปจากปราสาทเมือสู่ พญาเสตระราชต๋ นเป็ นพ่อแม่แห่งนางนั้นแล้ว ก็
ไหว้วา่ เตวะข้าแด่มหาราชเจ้าผูข้ า้ จักขอสั่งอําลามหาราชเจ้าเมือสู่ บา้ นเมืองแห่งต๋ นข้าก่อนจะและ
อถะในกาละนั้นพญาเสตระราชได้ยนิ กําโพธิสัตว์เจ้ากล่าวสันนั้นจักห้ามมหาสัตว์เจ้าได้จ่ิงกล่าว
ว่าดูราเจ้าลูกรักแก่พ่อแม่ผวิ า่ เจ้าบ่อมีใจมักอยูแ่ ต้ดงั่ อั้น เจ้าจุ่งจักเอาลูกยิงแห่งพ่อและแม่เมือสู่
เมืองเจ้าเต๊อะว่าอั้นแล้วพญาก็เวรแห่งลูกญิงแห่งต๋ นหื้อแก่โพธิสตั ว์เจ้าหั้นและ พญาขอ
อาราธนาขอหื้อมหาสัตว์เจ้าอยูใ่ นเมืองที่น้ ีได้สองสามวันแล้วพญาก็ป่าวหื้อคนตั้งหลายเล่น
มหรสพกระทําปูจพระมหาสัตว์เจ้ามากนักก็มีแหละ ส่ วนว่าพญาก็ประดับนางจิรปัพพาวดีราช
เตวีลกู รักแห่งต๋ นด้วยปราณี ตอาภรณ์ต้ งั มวลแล้วจักหื้อโอวาทกําสอนแห่งลูกรักแห่งต๋ นดัง่ อั้นก้
กล่าวเป๋ นกาถาว่า มะตัง วะทัง ปะมาทัง กาเลหิ อัปปะ มัตตะ จัตตาริ สาหิ อัปปะมะ ถัมภิ
จะตัง วะนะวัสสามิเกหิ ดัง่ นี้ดูรานางราชะธิดาลูกรักแก่พ่อกั้นว่าเจ้าไปสู่ สาํ นักพ่อแม่แห่งเจ้า
แล้วอย่าทําประมาทต๋ นสักอันเต๊อะ ประการหนึ่งเจ้าจักไปที่ใดอย่าได้ประมาทมีสติอนั ดีเต๊อะอยู่
ก็อย่าประมาทจุ่งมีสติเจ้าจุ่งไปสู่ สาํ นักผัวแห่งเจ้าด้วยดี จุ่งคบยํายิง่ นักเต๊อะ พญาก็ห้ือกําสอนแก่
ลูกต๋ นเท่านั้นแล้วก็แต่งยังเข้าไต่ขา้ วถงหื้อแก่นางและโพธิสัตว์เจ้าวันนั้นและ ตะติยะวะเส ใน
วันถ้วนสามนั้นโพธิสัตว์เจ้าก็เอานางจิรปัพพาวดีออกจากปราสาทแล้วก็ไปไหว้พญาต๋ นพ่อและ
แม่ขอหื้อขามาโทษแห่งต๋ นแล้วก็ลงมาจากปราสาทพญาต๋ นพ่อและแม่น้ นั แล้วก็ไปสั่งอําลาพญา
ร้อยเอ้ดต๋ นและเสนาอามาตย์ต้ งั หลายด้วยกําว่า ดูราท้าวพญาอามาตย์ต้ งั หลายเราจักสั่งอําลาท่าน
ตั้งหลายเมือก่อนและท่านทั้งหลายหาความประมาทบ่อได้จุ่งมีเต๊อะประการหนึ่งท้าวพญาตั้ง
หลายจุ่งเอากันอยูก่ ระทํากุศลบุญเป็ นต้นว่าหื้อตานรักษาสี ลห้าศีลแปดแล้วหื้อสะวัสดีจู่คนเต๊อะ
ว่าอั้นคนตั้งหลายมีทา้ วพญาเป็ นต้นก็เลิกอัฐชุลีข้ ึนตั้งกะม่อมแล้วก็กล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้าป๊ อย
มีมารเสี ยผูข้ า้ ตั้งหลายดัง่ รื อนั้นจา ขอมหาราชเจ้าอย่านานมากนักเจ่นเต๊อะว่าอั้นจุ่คนๆก็มีวนั นั้น
และ ส่ วนว่าปรัมมะโพธิสัตว์เจ้าก็ระนึกคิดถึงม้ามณี กาบแห่งต๋ นนั้นและส่ วนว่าม้ามณี กาบก็รู้ใจ
เจ้าแห่งต๋ นก็สยองด้วยอากาศแล้วก็มายืนอยูส่ ่ องหน้าแห่งโพธิสตั ว์เจ้าในขณะเดียวนั้นก็มีและ
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ส่ วนปรัมมะโพธิสัตว์เจ้ากั้นว่าหันม้ามณี กาบแล้วดังอั้นเจ้าก็ข้ ึนขี่มา้ ตัวนั้นแล้วเอานางจิรปัพพา
วดีนงั่ กั้มท้ายปายหลังแห่งต๋ นแล้วม้ามณี กาบก็สยองขึ้นไปในอากาศตามกําลังแห่งต๋ นก็มีและ
ในกาละนั้นคนตั้งหลายก็สาธุการด้วยเสี ยงอันดังมีน้ นั มากนักแล้วเขาก็ไหว้โพธิสัตว์เจ้า
หั้นและส่ วนว่าม้ามณี กาบตัวนั้นประกอบด้วยกําลังมากนักก็ไปไกลประมาณได้โยชนะแล้วใน
เมื่อบ่อปอเสี้ ยงวันเตื่อดัง่ อั้น นางจิรปปัพพาวดีน้ นั อันอาเป้ ทและลมหากมาถูกต้องดัง่ อั้นก็มา
เป็ นอันตี่ลาํ บากมากนัก ส่ วนโพธิสัตว์เจ้าก็ลูบกําดูยงั หลังแห่งนางแล้วก็รู้นางลําบากมากนักสัน
นั้นเจ้าก็กล่าวม้ามณี กาบว่าดูรามณี กาบมึงจุ่งยั้งอยูใ่ นที่น้ ีก่อนเต๊อะ ม้ามณี กาบกล่าวซึ่งโพธิสัตว์
เจ้าว่าข้าแด่เจ้ากูอย่าว่าจักยั้งอยูใ่ นที่น้ ีเต๊อะรื อประเตสที่น่ีคือเป็ นด่านยักษ์ผหู ้ นึ่งจื่อว่า ภันตะระ
ยักษ์หากรักษาที่น้ ีและ ในเมื่อโพธิสัตว์เจ้าถามว่าดูรามณี กาบรื อยักษ์น้ นั หากรักษายังประเตสตี่
นี้เหตุใดนั้นจาในกํามหาสัตว์เจ้าหากถามดัง่ อั้นม้ามณี กาบแก้วตัวนั้นก้กล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้า
ส่ วนว่ายักษ์ผจู ้ ื่อว่าภันตะระยักษ์น้ นั อันอุปฐากพญาเวสสุ วนั ได้สามปี แล้วมันใคร่ กินจิ้นคนตั้ง
หลายก็ขอพรซึ่งพญาเวสสุ วนั หั้นและพญาเวสสุ วนั ก็บ่ออาจจักห้ามยักษ์ต๋นนั้นได้กก็ ล่าวว่าดูรา
ยักษ์ผวิ า่ ท่านใคร่ กินจิ้นคนแต้ดงั่ อั้นท่านจุ่งไปรักษาด่านที่หนึ่งแล้วกระทําแต่งแป๋ งศาลาหลัง
หนึ่งหื้อเอาเครื่ องบริ โภคแห่งคนตั้งหลายมาไว้ในที่น้ นั และกันว่าคนผูใ้ ดผูห้ นึ่งมาจอดนอนใน
ศาลาที่น้ นั ดัง่ อั้นท่านจุ่งไปถามถ้วนสองทีสามทีเต๊อะ กั้นผูใ้ ดบ่อปากบ่อขานดัง่ อั้นมุ่งจุ่งกินผู ้
นั้นเต๊อะผิวา่ หากําประมาทบ่อได้ยงั ตอบยังขานดัง่ อั้นมึงอย่ากินคนผูน้ ้ นั เต๊อะ พญาเวสสุ วนั ก็ห้ือ
อนุญาตแก่มนั สันนี้แล้ว ส่ วนว่ายักษ์ผนู ้ ้ นั ก็รับเอากําพญาเวสสุ วนั วันนั้นแล้วมันก็มารักษาด่าน
ป่ าที่น้ ีแล้วแป๋ งศาลาไว้ปายหน้าปุ้ นและบ่อเต่าแต่น้ นั นางยักษ์ขินีกม็ ีนอ้ งผูห้ นึ่งจื่อว่าอัจชะนะวดี
ก็เป็ นน้องหญิงแห่งมันก็มีแหละ ข้าแด่มหาราชเจ้ารื อนางกาเลนุวะดีผเู ้ ป็ นลูกลุงแห่งมหาราชเจ้า
นั้นมันเอามาเป็ นบริ วารแห่งมันหั้นและเหตุดง่ั อั้นมหาราชเจ้าอย่าว่าจักยั้งที่น้ ีเต๊อะกาว่าอั้นแล้วก็
ไปปายหน้าแต่น้ นั น้อยหนึ่งก้หนั ศาลายั้งหลังนั้นแต้มหาสัตว์เจ้ากถามม้ามณี กาบว่าศาลาหลังนี้
เป็ นศาลาแห่งบุคคลใดจาว่าอั้น ม้ามณี กาบว่าข้าแด่มหาราชเจ้าศาลาอันนี้เป็ นศาลาแห่งภันตะระ
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ยักษ์น้ นั และ โพธิสัตว์เจ้าก็เจียรจ๋ าซึ่งม้ามณี กาบว่าดูราม้ามณี กาบกาละอันนี้เผือทั้งสองก็เป็ นอัน
ลําบากมากนักเราทั้งหลายจุ่งลงยั้งที่น้ ีก่อนเต๊อะว่าอั้น ม้ามณี กาบตัวนั้นได้ยนิ กําเจ้าแห่งต๋ น
ลําบากดัง่ อั้นก็ลงมาสู่ ศาลาที่น้ นั แล้วก็จอดอยูท่ ี่น้ นั หั้นและ นางจิรปัพพาวดีกเ้ สวยข้าวนํ้า
โภชนะอาหารบอระมวลแล้วก็อยูห่ ้ นั และ ในกาละยามคํ่าและมาถึงโพธิสัตว์เจ้าก็มาเจียรจ๋ าซึ่ง
ม้ามณี กาบว่าเราตั้งสองอย่าได้ประมาทแต้เต๊อะเราจักเปลี่ยนกันหลับกันตื่นจะและมึงจุ่งหลับ
ก่อนกูเต๊อะว่าอั้นม้ามณี กาบกล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้ากูจุ่งหลับก่อนผูข้ า้ เต๊อะมหาสัตว์เจ้าก็รับเอา
กําม้ามณี กาบว่าดีๆและว่าอั้น อยูแ่ ตบประตูศาลาปายในอันหับไว้ดีแล้วก้กล่าวว่าดูรามณี กาบมึง
จุ่งรักษาประตูดว้ ยดีเน้อว่าอั้นแล้วเจ้าก็เอานางนอนอยูห่ ้ นั แหละในเมื่อกาละปะถะมะยามนั้น
ส่ วนว่าภันตะระยักษ์ผนุ ้ ้ นั ก็มาต่อยประตูศาลาหั้นแล้วก็กล่าวว่าบุคคลผูใ้ ดมาจอดศาลากูน้ ีจาว่า
อั้นเมื่อนั้นม้ามณี กาบกล่าวซึ่งยักษ์วา่ กูน้ ีจื่อมณี กาบและยักษ์กห็ นีไปหั้นและเมื่อปายลูนยักษ์ผู ้
นั้นก็ซ้ าํ มาตียงั แป้ นประตูสันเดียวนั้นเล่าม้ามณี กาบก็กล่าวสันเดียวนั้นและยักษ์ได้ยนิ ก็หนีไป
น้อยหนึ่งก็ซ้ าํ คืนมาถามเล่าม้ามณี กาบก็กล่าวสันเดียวนั้นตราบถึงมัชฌิมะยามแล้วก็ลุ๊กนัง่ อยูแ่ ล้ว
ก็กล่าวซึ่งม้ามณี กาบว่าดูราม้ามณี กาบมึงจุ่งหลับเต๊อะกูตื่นแล้วและว่าอั้นม้ามณี กาบก็หลับแต้ห้ นั
และอยูห่ น้อยหนึ่งผูน้ ้ นั ก็มาก็เข้ามาตีประตูแล้วกล่าวว่าคนผูใ้ ดมานอนศาลากูน้ ีจา โพธิสัตว์ก็
กล่าวว่ากูกพ็ ญาและยักษ์ได้ยนิ กําอันนั้นก็หนีไปหั้นและอยูห่ น้อยหนึ่งก็ซ้ าํ มากล่าวสันเดียวนัน่
เล่ามหาสัตว์เจ้าก็กนู ้ ีพญาและยักษ์ได้ยนิ กําอันนี้ไปสันเดียวนั้นหั้นและในเมื่อมัชฌิยามจักใกล้รุ่ ง
ดัง่ อั้น ส่ วนนางจิรปัพพาวดีตื่นแล้วก็ลุ๊กนัง่ อยูก่ ลางซึ่งมหาสัตว์เจ้าอันเป็ นผัวรักแห่งต๋ นว่าข้าแด่
มหาราชเจ้ากูจุ่งนอนเต็อะผูข้ า้ จักรักษาจะและว่าอั้นโพธิสัตว์เจ้าก็อนั ทุกข์ลาํ บากหากมาเปลี่ยน
สันนั้นเจ้าก็กล่าวซึ่งนางว่าดูรานางเจ้าจักรักษาได้แต้จะรื อนางก็กล่าวว่าข้าก็อาจกรักษาได้แต้
และมหาราชเจ้าจุ่งนอนก่อนเต๊อะว่าอั้น เมื่อนั้นมหาสัตว์เจ้าก็นอนหลับไปหั้นและในขณะเมื่อ
มหาราชเจ้าหลับดัง่ อั้นยักษ์ผนู ้ ้ นั ก็มาตีแป้ นประตูศาลาและกล่าวว่าคนผูใ้ ดมานอนอยูศ่ าลากูน้ ีจา
ว่าอั้นนางก็ตอบว่ากูนางพญาและยักษ์ได้ยนิ ก็หนีไปหั้นแหละในกาละเมื่อตะติยะถ้วนสามและ
มาถึงดัง่ อั้นนางจิรปัพพาวดีมีไภยยะอันกลัวหากมาครอบงําก้มโม๊ะยังผัวต๋ นก็หลับไปเล่าหั้น
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และรื อยักษ์กซ็ ้ าํ มาตีแป้ นประตูศาลาก็กล่าวว่าคนผูใ้ ดมาอยูศ่ าลากูน้ ีจาว่าอั้นในกาละนั้นหาผู ้
ขานผูต้ อบบ่อได้สักคนหากว่านางหลับเสี ยแล้วหั้นและยักก็รู้วา่ หลับเสี้ ยงแล้วดัง่ อั้นมันก็ร้อง
ถ้วนสองถ้วนสามทีกบ็ ่อมีไผจักขานตอบมันสักคนสันนั้นก็ตีนถีบประตูศาลาเข้าไปยืนอยูห่ ้ นั
แหละ เมื่อดัง่ อั้นม้ามณี กาบก็สะดุง้ ตื่นเสี ยงอันยักษ์ถีบประตูเข้ามายืนอยูใ่ นศาลานั้นมันถามว่า
ไผเข้ามาอยูต่ ี่น้ ีอ้ นั จา ยักษ์กล่าวว่ากูน้ ีจื่อว่าภันตระยักษ์และว่าอั้นแล้วก็ออกหนีไปหั้นแหละ
กล่าวห้องสุ ทธนูผกู ต้นก็บอระมวลกาละกวนเท่านี้ก่อนและ สุ ดแล้วเวลาบ่ายสามโมง
แก่ขา้ นายเลิศผูเ้ ขียนธรรม เดือนสิ บสองขึ้นสองคํ่าวันพุธ พ.ศ.สองพันสี่ ร้อยเก้าสิ บสาม ตัวปี
ขาล ปะทะมะมูลศรัทธานายผายเป็ นเก๊าพร้อมภริ ยาลูกเต้าทุกคนได้สร้างยังธรรมเทศสนาเจ้า
ดวงจื่อว่าสุ ทธนูน้ ีไว้ค้ าํ จูยงั พุทธศาสนาตราบสิ้ น๕๐๐๐พระวัสสาแต้ดีหลี นิจจัง ทุวงั ทุวงั จุ่ง
นักเต๊อะ
พระครู กิตตินนั ทปรี ชา วัดแช่พลาง เรี ยบเรี ยงแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิ งหาคม
พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วเวลา ๑๘.๐๐ น.
พระธีระภัทท์ ธีรภทฺโท ผูพ้ ิมพ์ แล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๕๘ น.
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