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นะโมตัสสัตถุ ฯ รตเน เย อิทัง เตรัฏฐันติ อิทัง สัตถา เชตวัณเณวิหรันโต อักกัฏฐิตภิกขุ อารัพภกเถสิ ดุรา สิป
ปุริสส ทั้งหลาย สัตถาอันวา พระพุทธจาแหงเราก็มีสําราญ ในปาเชตวัณณอารามวันนั้น พระคปรารภเซิ่งเจาภิกขุตน
๑ กระสันมักใครสิกหื้อเปน เหตุ แลวก็เทสนายังกุสสราชชากฏกอันนั้นแล กิร ดังจักรูมานี้ ยังมีกุลบุตรผู ๑ อยูในเมือง
สาวัตตถีนั้นก็ไดบวชในสาสนาพระพุทะเจาหั้นแล ยังมีในวัน ๑ เจาภิกขุตนนั้น ก็จรเดินไปเพื่อจักเอาขาวบิณฑิบาต ก็
ไขหันนางผู ๑ มีรูปอันงามแล ประดับไปดวยเครื่อง ประดับทั้งมารนั้น เจาภิกขุตนนั้นคือวา ใครไดนางผูนั้น ก็ขระสิน
กับดวยกิเลส หากมาครอบงําแกลเจาภิกขุตนนั้นดังอั้น ภิกขุตนนั้นก็มารอดที่อยูแหงตนแลว ก็อาผาปกหัว ปกตีน
นอนอยูหั้นแล
๑.เมื่อนั้นเจาภิกขุทั้งหลาย หันยังภิกขุตนนั้นเปนอันหมนหมองอันเกิดมีวิตักวิจานดวยกาม ราคะ แหง
ตน มีผิวพรรณวรรณะ เนื้อตนก็ดี ผาหมผาสไบก็ดี ก็หมนหมองผางรายเปนประดุจดังเทวดาทั้งหลาย ฝูงมีบุญหาก
เสี้ยงแลจักตายจากเมืองฟานั้น บุพพนิมิต ๕ ประการ เกิดมีนั้นแลในเมื่อเจาภิกขุตนนั้นแล ขระสินดังอั้น อันวาชาวเจา
ภิกขุทั้งหลาย ก็เอาภิกขุตนนั้นเขาไปสูสํานักพระพุทธจาแลว กลาววา ภันเต ขาแกลพระพุทธเจาอันวาภิกขุตนนี้ก็ขระ
สินใครสิก วามีแทฤาวาอั้น ในกาลนั้นเจาภิกขุตน นั้นกลาววา ภันเต ขาแหงพระพุทธเจา คําอันนั้นก็มีแทแลวาอั้นเมื่อ
นั้น พระพุทธเจาจิ่งกลาววาดังนี้ ดูรา ภิกขุทาน อยาวาจักไปสูอํานาจบวงบาดแหงตัณหา ในมาตุคามนั้น แมน
นักปราชญผู
มีประยาในกาละเมื่อกอน มีเตชอํานาจอาชญา แลมีประยามากนัก ก็เถิงเซิ่งอันสิบหายเสีย ก็เหตุอาส
รัยเซิ่งมาตุคาม หากมายุโยงหัวใจวันนั้นก็มีแล คันวาพระพุทธเจากลาวเทานี้แลว ก็นําเอามา ยังธัมเทสนาอันขามลวง
ผันไปแลว เสี้ยงจิรกาลนานนัก มาเทสนาวาดังนี้ อตีเต มลรัฐโฐกุกสาวัตติ ราชธาณียํ อุกเกโก นาม ราชธัมเมน รชํกาเร
สิ ภิกขเว ราภิกขุทั้งหลาย ในกาลที่ขามลวงพนไปแลววันนั้น ยังมีพระยาตน ๑ ชื่อวา อุกเกกราช ก็เสวยราชสัมปตติ
เปนทาวพระยาในเมืองกุกสาวัตติ ก็มีในหนาแวนแควนเมือง มหาราชรัฐนคร อันประเสริฐ และประกอบดวยทส
ราชธัมม สิบประการวันนั้นแล อันวานางราชเทวี อัครมเหสี แหงพระยาตนนั้น ชื่อวา นางสีลวัตติ อันเปนใหญกวานาง
ทั้งหลาย อันได หมื่นหกพันนางคมีแล
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๒.วานางทั้งหลายฝูงนั้นผูใดผู ๑ ชะแล จักไดยังลูกยิงลูกชายก็หาบไดสักคนหั้นแล เมื่อนั้นชาวบาน
ชาวเมืองทั้งหลาย เยียววา หาหนอทาวพระยาอันสืบเชื้อราชวงสาบได ก็จิ่งมาชุมนุมกันในขวง หลวงแหงพระยาแลว
ก็รองเอิ้นกลาวแกลพระยาวา ขาแดมหาราชเปนจา อันวามหาราชเจาก็บมีลูกยิงลูกชาย อันจักสืบเชื้อวงสาหาบไดสัก
คนสินนี้ มหาราชเจา จุงจักปรารถนาเอาลูกยิงลูกชายผูประเสริฐเตอะวาอั้น เมื่อนั่นพระยาอุกเกกราช ไดยินคําแหง
ชาวเมือง กลาวสินนั้นก็จิงกลาววาดั่งนี้ โภนโต ดูราเพื่อนทั้งหลาย สาธุนักแล คูหาจักพิจารณาดูชะแลวาอั้นแลว ก็สง
หื้อชาวเมืองทั้งหลาย เมื่อหั้นแล แลวพระยาก็หื้อหามายังนางสีลวัตติ เปนปรานแลวจึงกลาวดวยคําวาดังนี้ ดูรานาง
ทั้งหลาย สูทั้งหลายจุงปรารถนาเอาลูกชายผูประเสริฐเทอะวาอั้น นางทั้งหลายฝูงนั้น ตางคนตางร่ําเพิงเถิงยังเทวดา
แหงตนก็ปรารถนา เอาลูกชายผูประเสริฐนั่นแล เมื่อนางทั้งหลายปรารถนาเอาลูกชายนานประมานวาได ๗ เดือนแลว
ดั้งอั้น อันวานิมิตอันหันมา ในทองดวยคัพภะก็บปรากฏ สักอันหั้นแล เมื่อนั่น นางอัครมเหสีเทวี นั่นร่ําเพิงเถิงศีลแล
บุญอันได กระทําแลวก็ปรารถนาเอาลุกผูประเสริฐนั้น ดวยเตชบุญแลศีลแหงนาง นั้น อันวาหินบัณฑุกัมพลสีลาบาท
อันเปนอาสนาแหงพระยาอินทรส่ําแดงอันรอนคะคาง แข็งมากนักหั้นแล เมื่อนั่นพระยาอินทรร่ําเพิงดูเหตุอันนั้นก็คระ
นิงใจวาดั่งนี้ ควรดูอินทาหื้อยัง ลูกชายผูประเสริฐแกลนางสีลวัตติเทวีนั่นเตอะ บุคคลผูประเสริฐอันจักควรเปนลูกแหง
นาง ยังจักมีบมีอั้นชาอินทาธิราชร่ําเพิงไพมา ก็หันโพธิ์สัตเจาจักเลี้ยงอายุในเมืองดาวติงสา
๓. ที่นั่น เจาก็มีใจชื่นชมยินดีมักใครเมื่อเกิดเกิดชั้นฟาพายบนนั่นแล สิโกอันวาพระยาอิน ก็เขาไปสูประตู
ประสาท แหงโพธิสัตวเจา แลวกลาวซึ่งโพธิสัตวเจาดวยคําวาดังนี้ ดุราเจาตนหาทุก บได เจาคุจุงลงไปเอาปฏิสนธิ ใน
ทองแหงนางอัครมเหสี เทวีแหงพระยาอุกเกกราชนั้นเตอะวาอั้น โพธิสัตวเจารับเอาคําอันนั้นแลว ก็จิ่งไปเอาปฏิญาณ
เซิ่งเทวบุตร ๑ วาดูรา เทวบุตร ทานจุงจักลงไปเอาปฏิสนธิ ในทองแหงนางสิริวัติเทวี ถัดมาหาสิตเจานี้คือวา เปนนอง
แหงมหาสิตเจา คันวากลาวแลว คลงมาจากเมืองฟา แลวก็เนรมิตตนเปนพราหมณเถาผู ๑ แลวก็เขาไปสูประตูเวียง
กุจฉาวัตติ ก็กลาวเซิ่งคนทั้งหลายวาคูนี้จักเมื่อเอานางเทวีแหงดูชะแลวาอั้น เมื่อนั้นคนทั้งหลายฝูงเที่ยวทางไพมาดวย
หนทางนั้น เขาหันยังทานพราหมณเถา
ก็ใครหัวมากนักหั้นแลทานพราหมณก็กลาวเซิ่งคนทั้งหลายแลว ดูราเพื่อนทั้งหลาย สุหันคุอันเถาแลใคร
หัวอั้นฤา อันวากําลังกามคนก็ยังมีมากนัก คุลักไปเอายังเทวีพระยาเจาแหงสุแลวาอั้น อันวาพระยาอินทรก็ขึ้น เมื่อสู
ปราสาทแหงนางเทวีแลว ก็อุมเอานางเทวีลงจากปราสาทที่นั่นหั้นแล เมื่อนั้นคนทั้งหลายอันอยูในเวียง แลอยูในขวง
คุม หลวงแหงพระยานั้น เขาก็หันพระยาอินทรเอานางเทวี ไพสินนั้น เขาทั้งหลายก็บอาจ เพื่อจักเอานางเทวีมาได เหตุ
วากลัวอานุภาพแหงพระยามากนัก คนทั้งหลายก็บอาจ เพื่อจักเอานางเทวีมาไดเหตุวากลัวอนุภาพแหงพระยามากนัก
คนทั้งหลายก็กลาววาพราหมณเถาผูนี้เอานางเทวีไพแลววาอั้นหั้นแล เมื่อนั่นนางเทวีก็เปนอันละอายแกลอนทั้งหลาย
ดวยใจใสวาดังนี้ พราหมณผูนี้ มาอมเอาคูไพสินนี้หนอวาอั้นหั้นแล
๔.เมื่อนั้นพระยาอุกเกกราชก็ไขหนาปองเพชรแหงตนเลงดูเมื่อนั่นคนทั้งหลาย เปนอันข้ําเขือกขาวเผือก
ทั่วเวียงทั้งมวลหันแล เมื่อนั้นพระยาอุเกกราช ก็ไขหนาปองเพชรแหงคนเลงดู ก็หันพระยาอินเอานางเทวีไพสันนั้น ก็
เปนอันนอยใจมากนักหั้นแล ก็ปอาสสามัตเพื่อจักรพเอานางเทวีคืนมาได ก็ตามใจ พระยาอินก็นําเอานางเทวีออกไป
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จากประตูเวียงแลวก็เนรมิตเรือนหลัง ๑ อันมีแหบประตูเวียงดาวติงสาสวรรคเปนดั่งมีแทบประตูเวียง กุสสาวัตตินั้น
พระยาอินก็กลาวเซิ่งนางดวยคําวาดังนี้ ดูรานางแตกอนเรือนอันนี้ เทามีดูผูเดียวหากอยูแลวาอั้น เมื่อนั้นนางรําเพิงดู
ดวยคําใสใจวาดั่งนี้ อันวาพราหมณ เถาเอาคูมานั้นก็บใชพราหมมณแทแล รอยวาเปนพระยาอิน ตนเปนเจาแกเทวดา
ทั้งหลายชะแล คันวานางร่ําเพิงสินนี้แลว นางก็หันพระยาอินนั่งอยูเหนือบนบัณฑุกัมมพลสีลาอาสอันมี
แทบเคาไมปาริกาชาติ อันนั้น มีหมูนางฟาทั้งหลายหากแวดลอมเปนบริวาร นางลุกจากนอนแหง ตนแลวก็เขาไปสู
สํานักพระยาอิน แลวก็จิ่งจักยืนอยูที่ ๑ หั้นแล เมื่อนั้นพระยาอินกลาวเซิ่งนางวาดังนี้ ดูรานาง ดูจักหื้อพรแกนางแล
นางจุงเอาพรเซิ่งดูบัดนี้เตอะวาอั้นเมื่อนาง เทวี กลาววา ขาแดมหาราชเปนเจา สาธุดีนักแล มหาราชเจาจุงหื้อลูกชายผู
ประเสริฐแกขาเตอะ เมื่อนั้นพระยาอินกลาวเซิ่งนางวา รูจักหื้อลูกชาย ๒ คนแกล นางชะแล ผู๑ มีประยาแลมีรูปผาง
รายผู๑ มีรูปอันงามแลหาประยาบได มองนางจักเอาผูใดกอนชานางเทวีกลาววาขาแกลมหาราชเจา ขาใครไดผูมีประ
ยาแลมีรูปอันผางรายนั้นกอนแลเมื่อนั้น
๕. พระยาอินกลาววาดีนักแลวาอั้นแลว พระยาอินก็เอายังคําทิพแสน ๑ ผาทิพ (ทิพย) ผืน ๑ แกจันแดง
ทิพยอัน ๑ ออกปาริกาชาตดอก ๑ กับทั้วพินทิพอัน ๑ ชื่อวาโบกุนนท นั้นหื้อแกลนางแลว ก็เอานางลงมาจากชั้นฟา
มาสูเรือนหลวงขวงปราสาท พระยาอุกเกกราชแลว ก็เขาไปสูหองทองที่นอนแหงพระยา ก็หื้อนอนเหนืออาสนากับดวย
พระยาอุกเกราชแลว พระยาอินก็ลูบยังกองแหงนางดวยพื้นมืออันออรสุขุมาล แลวก็ขึ้นเมือสูชั้นฟาตาวติงสา อันเปนที่
อยูแหงตนวันนั้นแล เมื่อนั้นพระโพธิสัตวเจาก็จุติตายจากชั้นฟาลงมาเอาปฏิสนธิในทองแหงตนก็มีแล ในกาลนั้น พระ
ยาอุกเกกราช ก็สะดุงตื่นขึ้นในคืนอันนั้นก็พอ รุงหันแล ในเมื่อรุงเชาดั่งอั้น พระยาก็หันนางเทวี มานินอยูในที่ใกลตน
สินนั้น พระยาก็ถามวาดั่งนั้น ดูรานางบุคคลผูใดมานําเอามึงนางไพอั้นชา เมื่อนั้นนางราชเทวีกลาววา ขาแกลมหาราช
เปนเจา อันวาพระยาอินตนเปนเจาแกล เทวดาทั้งหลาย หากนําเอาเมื่อสูสวรรคเทวโลกโพนแล พระยาก็กลาววา ดู
นาง กูก็หันพรามณเถาผู ๑ ผางรายนักนําเอามึงนางไพวันนั้นดาย มึงนางอยาไดรายดูวาเปนพระยาอินเตอะดูก็บเชื่อ
คําแหงนางแลวาอั้น ในเมื่อพระยาบเชื่อคําแหงนางดั้งอั้น นางคจึงส่ําแดง คําแสนนั้น หือแกลพระยาหั้นแล พระยาก็บ
เชื่อคําแหงนาง นางก็จิ่งเอาผาทิพและแกนจันแดงดอกไมปา ริกาชาดทิพแลพินทิพชื่อวา โกนุนทนั้น หื้อแกลพระยา
หั้นแล พยาคจิ่งจักเชื่อคําแหงนางหั้นแล พระยาก็จิ่งถามนางเทวีวา ดูรานางพระยาอินนําเอานางเมื่อสูสวรรค เทวโลก
ดั่งอั้นอันวา ลูกชายผูประเสริฐ
๖.มีคาวามาตั้งอยูในทองแหงมึงนางอันชะฤา เมื่อนั้นนางเทวีกลาววาขาแดพระมหาราชเจา คัพรา แหง
นางหั้นแล ตั้งแรกแต กาละในพายหนา พระยาก็หื้อแตงอาหารอันควรแกคัพรา แหงนางหั้นแล นางสีลวัตตินั้น ก็
ทรงคัพราแหงตนเมื่อ ๑0 เดือนบอระมวลแลว ก็ประสูติไดลูกชายผู ๑ มีรูป อันผางรายนักหนี้แล เมื่อนั้นพระยาตนพอ
ก็ใสชื่อวา เจาไชยวัตติกุมมาร หั้นแลอันวาราชกุมารทั้ง ๒ พี่นอง ก็จําเริญใหญขึ้นมากับดวย ยัสสบริวาร ทั้งหลายมาก
นักคดีแล สวนวาโพธิ์สัต เจามีรูปอันผางรายแล มีประยาอันกวางขวางมากนักก็ บไดเรียนแตศาสตรและศิลปในสํานัก
ครูบาอาจารตนใด หากตรัสรูดวยประยาแหงตนสิ่งเดียวแล ในกาลเมื่อมหาสิตเจาใหญขึ้นมาได ๑๖ ปละ แลงดั่งอั้น
พระยาตนปอก็มีใจใครหื้อยังราช สัมปตติ บานเมืองแกลูกตน เพื่อวาจักหื้อเปนทาวพระยาแทนตนดั่งอั้น ก็พิจารณา
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กันดวยนางเทวีดังนี้ ดูรานางดูพี่ก็มีใจใครหื้อยังราชสัมปตติบานเมืองแกลูกราแลราทั้ง ๒ จักได ยังนางผูใดมาเปนอัคร
มเหสีแกลลูกรานี้ชา นางจุงกามหาใจลูกราดูเตอะ ยังเพิงใจนางผูใดดั่งอัน จุงบอกมาแกลดูเตอะ ดูจักหื้อไพนําเอาลุก
ทาวพระยาทั้งหลายใน พื้นชมพูทวีปทั้งมวลมาหื้อแกลลูกราชะแล เมื่อนั้นนางเทวีก็รับเอาคําพระยาวา สาธุดีแล วาอั้น
แลว ก็บังคับนางผู ๑ อันเคยใชแทบตีนมือแหงโพธิ์สัตเจาก็ไพคาม ใจแหงโพธิ์สัตเจา
๗. หั้นแล สวนวานางผูนั้นก็ไพสูสํานักแหงมหาสัตเจาแลว ก็ไหวนบนบรบยาแลว ก็ถามหาใจแหงมหาสิต
เจาสูประการหั้นแล เมื่อนั้นมหาสัตเจาไดยินคําอันนั้นก็ร่ําเพิงวาสันนี้ คูนี้มีรูปอันผางรายนัก นางผูนั้นก็บลางวาจัก เพิง
ใจดู บควรลักเอาราชสัมปตติบานเมืองแลเมียสักอันเตอะดูเทาควรอุปฏฐากยังพอแลแมแหงดู ตอเทาพอแมดูตายไพ
แลว ควรคูร่ําเพิงวาจักบวชชะแล คั้นเจาร่ําเพิง สันนี้แลวเลาก็กลาวแกลนางผูนั้นรูจูประการหั้นแล นางผูนั้นคนรู
สัญญาณ แหงมหาสิตเจาก็เมือบอกแกแมมหาสิตเจาหื้อรูจูประการหั้นแล เมื่อนั้นนางเทวีก็เมือบอกแกลพระยาอุกเกก
ราชนั้นหื้อรูจูประการหั้นแล เมื่อนั้นพระยาอุกเกกราช ตนพอไดยินคําอันนั้น ก็มีคําอันนอยใจมากนัก ก็ยังอยูควร ๒
วัน ๓ วันแลว ก็จิ่งจักหื้อเซิ่งมหาสัตเจาดวยราชสัมปตติบานเมืองอันเปน
ทาวพระยา แลอวดมเหสีหั้นแล เมื่อนั้นมหาสิตเจาก็หามเสีย ปรับเอาบานเมืองอันเปนทาวพระยานั้น
พระยาตนกอยหื้อถวน ๒ ที ๓ ที ในวันถวน ๔ นั้นมหาสิตเจาจิ่งร่ําเพิงวาดังนี้ ชาติพอและแมแหง ดูนี้ก็บควรจักเถียง
คําพอแมแหงดูแล เทาวาดูนี่จะกลาวยังอุพายอัน ๑ แล เจาก็หื้อชางคําผูฉลาดมาแลวกลาววา ดูเพื่อนทั้งหลายสู
ทั้งหลายจุงกระทํารูปนางผู ๑ อันอันแลวดวยคําทั้งมวลหื้อยก ตีนยกมือเปนดังมีจิตวิญญาณนั่นเตอะก็นําเอาคํามามาก
นักหื้อแกลชางคําหื้อแล อันวาชาติบุญสมพารมหาสัตเจานั้นมีมากนัก เขาก็แปงรูปคําอันนั้นหื้อติดตัวไปดวยเพื่อตนทั้ง
มวล หื้อไกวตีนไกวมือเสมอดั่งนางอันมีจิตใจแทนัก ก็นําเอามาหื้อแกลมหาสัตเจาหั้นแล เมื่อนั้นมหาสัตเจาก็หันยังรูป
คําอันนั้นงามนัก เจาก็หื้อนุงผา โขมพัตแลว ก็หื้อประดับประดาดวยเครื่องถระหนิม
๘. พรทั้งมวลทั้งมาวใสแขน แหวนใสกอยสรอย ใสคอหื้อพวกมวรงามยิ่งกวานางเมืองคนนี้แลว ก็หื้อนํา
เมือถวายแกพอแลแมแหงตนดวยคําวาดั่งนี้ ผิวายังมีนางผูใดผูนึ่งแล ปานดั่งรูปคํานี้ดั่งอั้น กูก็จิ่งจักเอายังนางผูนั้นแล
ผิวานางผูใดบเหมือนรูปคํานี้ กูก็บเอาชะแลวาอั้น เมื่อนั้นพอแลแมแหงมหาสัตติเจาก็กลาววาดังนี้ ลูกแหงราทั้ง ๒ มี
บุญสมปารอันมากนักมีปญญาอันมากนักแล วาอั้นชาติอันวานางผูใดมีรูปอันงามเสมอดังคําอันนี้พระยาอินตนเปนเจา
แกลเทวดาทั้งหลาย หากเพิงวาจักหื้อแกลลูกดูชะแล เมื่อนั้นพระยาก็หื้ออามาจะฝูงฉลาดดวยโวหารนักนั้นหื้อนําเอา
รูปคําอันนั้นไปแลวกลาววา ดูราเพื่อนทั้งหลายสูจุงเอารูปคําอันนี้แอวไพมาในชมพูทวีปทั้งมวรแลวผิวาสูหันยังลูก
สาวเทาพระยาตนใด มีรูปอันงามเสมอดังรูปคําอันนี้ดังอั้นสูทั้งหลายจูงเอารูปคํา
อันนี้ไปถวายหื้อแกลเทาพระยาตนพอแลแมหื้อหมายไวแลวหยะคืนมาบอกดูเตอะ พระยาก็ใชไปยังคน
ทั้งหลายหั้นแล เมื่อนั้นอามัจก็รับเอายังรูปคําอันนั้นวา สาธุดีดีนักแลวาอั้นแลว เขาก็รับเอารูปคําอันนั้นใสสีวิกายคําก็
นําไปดวยยัสสบริวารอันมากนัก ก็จรเดินไพดวยลําดับบานนอยเมืองใหญทั้งหลาย ไพเถิงเมืองอันใดก็เอารูปคําอันนั้น
ออกตั้งไว ในเมืองอันนั้น ก็ดูงามเหมือนดั่งนางฟานั่นแล เมื่อนั้นคนทั้งหลายหันเขาก็กลาววา นางผูนี้มีชื่อดังฤา เปนอัน
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งามนัก เปนลูกสาวทาวพระยาตนใดชาวาอั้นเสี้ยงชอนๆ หั้นแลอามารทั้งหลายก็จรเดินไพเถิงเมือง สากัตตตานคร
อันมีในหนาแวนแควธเมืองมัทฑราชนั้นหั้นแล ในทางนั้นยังมีลูกสาวพระยามัทฑราช ๗ คนมีรูปอันงามเสมอกันหั้นแล
นาง ๗ คนนั้น ผูพี่ชื่อวานางปพภาวดี
๙. วาอั้นหั้นแล รัศมีแหงนางผูนั้นก็ใสสองออกมาจากตน เปนประดุจดั่งสายพระอาทิตอันจักขึ้นมาเมื่อ
ยังหนุมนั้น อันวาเมื่อค่ําเมื่อคืน อันจักตามประทีปแลไฟก็บมีดวนรัศมีนางหากสองแจงไพทั่วทุกที่ก็มีแล เมื่อนั้นนาง
ปพภุจวดีนั้น ก็ออกไปจากประสาทแลว ยังเขายิงทั้งหลาย ก็หื้อถือเอายังไหน้ําไพสูทา เพื่อจักเอาน้ํามาอาบยังนาง
ปพภาวดีมาอยูหั้น วาอั้น มันก็เดียดดวยคําวาดั่ง นี้ ดูนางผูรายทานรักษาไวหื้ออยูประสารทชั้นบนพนแลว ตูทั้งหลาย
หากจักตักน้ํา เมื่อหื้ออับอายมึงนางกอยลงมาอยูที่นี้อันชา พระยาเจารอยวาจักตีตูทังหลายเลาแล มันกลาววาอั้นแลว
มันก็ตี๋
ยังแกมอันกลมงามแหงรูปคําอานนั้นดวยพื้นมือแหงตนหั้นแลวาอั้นพื้นมือแหงนางนั้นเปนดั่งจักแตกไพ
มันก็จิ่งรูวานางผูนั้นเปนรูปคําแทดั่งอั้นมันก็ใครหัวหนีไพหั้นแล เมื่อนั้นคนใชแหงพระยาอุเกกราช ก็จึงจักทักเอาดวย
คําวาดังนั้น เหตุสินใดสูกอยมาตี๋ยังลูกยิงแหงตูทั้งหลายดั่งฤานั้นชาเมื่อนั้นนางผูตีนั้นก็กลาววา ดูราเพื่อนทั้งหลาย ขา
ใสใจวา ลูกยิงผูขาแลตีไดที่แทอันนี้หากเปนรูปคําบดาย มือแหงขาอันตีนี้เปนดั่งจักแตกไพแลวาอั้นเมื่อนั้นคนใชถามวา
ดูนางทั้งหลาย มีดาวาลูกยิงสูทั้งหลายมีรูปอันงามสันนี้ ยังมีอันชะฤา นางผูนั้นกลาววาดังนี้ ลูกสาวพระยาแหงตูขา ผู
๑ ชื่อวานางปพภาวดียังดีกวารูปคําอันนี้ได ๑๖ สวนแลวาอั้น คนใชแหงพระยาอุกเกกราชก็นําเอารูปคําอันนั้นขึ้นสู
เรือนหลวงพระยาแลว ก็นั่งอยูหั้นแล ในกาลนั้น พระยามัททราช ก็ถามดวยคําวาดั่งนี้
--------------สูทานทั้งหลายมาดวัยเหตุอันใดชา ในกาลนั้นเมื่อคนใชทั้งหลายกลาววา ขาแลลม หาราชเจา อันวา
พระยาแหงผูขาทั้งหลายมีลูกชายผู ๑ ชื่อวา กุสสราช กุมาร มีบุญอันมากนัก พระยาคนพอมีใจมัก ใครหื้อยังราช
สมบัติอันเปนทาว พระยาวาอั้นวาหายังนางอันจัดเปนดังรูปคําอันนี้ ก็จิ่งใชผูขาทั้งหลายมาหาแล ดังไดยินวาลูก
สาวมหาราชเจาผู ชอวา ปพภาวดีนั้นมีรูปสมนมพรรณ วัณณะอันงามยิ่งกวารูปคําอันนี้ วาได ๑๖ สวน วาอั้น
มหาราชเจาจุงหื้อ ลูกสาวแลผูขาทั้งหลายแดเตอะ ประการ ๑ พระยาแหงผูขาทั้งหลายก็สิ่งวา สันนี้ อันสูไดลูก
สาวทาวพระยาตนใด สูจุงเอารูปคําอันนี้ ไวอื้อแกพระยาตนพอ แลวสูจุงคืนมากลาวแกล ดูเตอะ วาอั้นเมื่อพระ
ยามัททราชตนเปนพอ
ไดยินคําอันนั้นก็มีใจชมชื่นยินดีดวยคําวาสันนี้ กูจักไดสลาดคุนเคยกันดวยพระยา เมืองใหญอัน
กวางขวางมากนักบัดนี้ชะแล ร่ําเปงสันนี้แลวก็รับเอายังรูปคําอันนั้นแล พระยาก็รักษาไววา กูจักหื้อลูกหญิงแกพระ
ยาเจา สูเจาทั้งหลายชะแลวาอั้น เมื่อนั้นคนใชฝูงนั้นก็ไหวพระยามัททราชแลว ก็สั่งอําลาพระยามัททราช กอนคืน
มาบอกขาวสาร แกลพระยา อุกเกกราชแล นางสีลวัตติ จูประการหั้นแล เมื่อนั้นพระยา ทั้ง ๒ อันเปนพอแมแหง
มหาสิตเจา อันวาไดยืนขาวสานวานางผูประเสริฐมีดังอั้น พระยาทั้งสองก็มีใจขมชื่นยินดีแลว ก็หางดาเอาหมูริพลโย
ทาทั้งหลายมากนัก กออกไปจากเมืองทุสสาวัตติหั้นแล กันวาไปเถิงเมืองมัททราชแลวพระยามัททราชรูอันมาแหง
ศู นย์ วจิ ยั พุทธศาสตร์ น่าน. วิทยาลัยสงฆ์ นครน่ าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ หน้ าที่
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พระยาใหญก็ไปตอนไปรับ นํามาสูเวียงอันเปนที่อยูแหงตนแลว
ราชมากนักชะแล

ก็กระทําสักการะปูชาสกาน แกลพระยาอุกเกก

พระยาทั้ง ๒ ก็ยั้งอยูถวน ๒ วันสามวันแลวนางสีลวัตติ ไปปฎิสันฐารจารลากันดวย พระยามัททรา
ชดวยคําวาดังนี้ ขาแดมหาราชเจา ขาก็ใครหันลูกสะไพแหขาแลวาอั้น เมื่อนั้น พระยามัททราชตนเปนพอแหง นาง
ก็หื้อหาลูกแหงตนมาในที่นั้นแล อันวานางปพภาวดีก็มาไหว แมผัวแหงตนแลวก็มานั่งอยูในที่ควรแกลตนก็มีวันนั้น
แล เมื่อนั้นนางสีลวัตตินั้นก็หันยังลูกสะไพแหงตน แลวนางก็ร่ําเพิงวาสันนี้แทแล อันวานางผูนี้มีรูปอันงามนักสันนี้
อันวาลูกชายแหงกูก็มีรูปอันผางรายนัก นางผูนี้ผิวาหันลูกชายแหงคูดังอั้น มันปรังจาจักอยูได ดูพิงวาจักพาย หนีคืน
มาดั่งเกลาชะแลคูนี้จักกระทําอุบายอันใดอัน ๑ หื้อความสิเนหาชะแล ร่ําเปงวาดั่งอั้นแลวก็กลาวแกลพระยาตนเปน
พอนางวาสันนี้ ขาแตมหาราชเปนเจา อันวาลูกแหงมหาราชเจา
ก็ควรเปนที่รักแกลลูกชายแหงขาแทแล เททาดวยมีแทประการ ๑ ปเวณีเมือง กุสสาวัตติที่นั้น กหื้อ
นอนกันดวยกันในที่กั้งพังตราบตอเทาพอมีลูกผู ๑ ทอน จิ่งหื้อหันกันแล อันวาลูก แหงมหาราชเจายังจักอาดเพื่อวา
จักกับตามปเวณีอันนั้นได บไดชาวาอัน เมื่อนั้นพระยามัททราชตนเปนพอแหงนางก็ถามยังลูกยิง แหงตนวา มึงงาง
ยังจักตามปเวณีอันนั้นไดชะฤาวาอั้น เมื่อนั้นนางปพภาวดีก็รับเอาคําพอแหงตนวา ขาก็
ขอตามปะเวณี
อันนั้นไดแลวาอั้น เมื่อนั้นพระยาทั้ง ๒ อันตนเปนพอแลแมพิจารณาหื้อรูแลวก็หื้อเขาของ เงินคําชามลา ขายิง
ชาย แกพระยามัททราชแลว ก็เอานางปพภาวดีออกจากเมืองไพวันนั้นแล สวนพระยาตนเปนพอนางนั้น ก็หื้อขาว
ของแกลูกยิงแหงตนมากนักแลว ก็ออกไปสงลูกหยิงแหงตนกันเขาดวยยัสสะ
ปริวารมากนักหั้นแล พอกาลอันควรแลวก็กลับคืนมาสูเมืองแหงตนหั้นแล สวนพระยาอุกเกกราชนั้น
คันมารอดมาเถิงเมืองแหงตนแลว ก็หื้อปลอยคนผิดอาชญา ใสไวในทันในคอกขังคังดานั้นหื้อปลอยทั้งมวลแลว ก็
อุสสาภิเสกยังบรมโพธิ์สัตเจาหื้อเปนพระยาแลว ก็อุสสาภิเสกนางปพภาวดี หื้อเปนอัดตมเหสีแกลมหาสิตเจา
แลวก็หื้อตีกองปลาวหื้อรูขาวสาร วาอาชญาอันนี้เปนอาชญาตนใหม ชื่อวา กุสสราชแลวาอั้นก็มีแล แรกแตกาลนั้น
ไพพายหนา โพธิ์สัตเจากอยูเปนเทาพระยาสมสูอยูกินกับดวยกันหั้น นางปพภาวดีในเมื่อกลางคืนเมื่อวันกบหันสักเพื่อ
หั้นแล แมนวาทาวพระยาทั้งหลาย อันอยูในชมพูทวีปทังมวลฝูงใดมีลูกสาวดั่งอั้น ก็เอามาเปนนางใชสอยตีนมือแหง
มหาสัตเจาหั้นแล แมนวาฝูง
มีลูกชายก็หื้อมาอุปฏฐาก ใชสอยแกลมหาสัตเจาหั้นแล อันนี้ก็ดวยเตชอานุภาพมหาสัตเจานั้นแล
สาอันวานางปพภาวดี ก็บไดหันโพธิ์สัตเจาเมื่อวันสักก็ราบมาตราเทาไดหันเมื่อคืน ดวยอันสองแจงวัสสมีแหงนางนั้น
หั้นแล สวนโพธิ์สัตเจาก็เทาไดหันนาง เมื่อออกไพจากที่อยูแหงตน เมื่อกลางคืนนั้นหั้นแล มหาสิตเจาคันวาอยูเลี้ยง
๒ วันคาวันแลว ก็มีใจใครหันยังนางปพภาวดี เมื่ออันมากนัก ก็กลาวเซิ่งแมแหงตนหั้นแล นางผูเปนแมนั้นก็หาม
เสียดวยคําวาดั่งนี้ เจาจุงยั้งอยูหื้อพอมีลูกกอนเตอะวาอั้น มหาสิตเจาก็ยังขอหันนางอยูไลๆ หั้นแล นางผูเปนแมก็จิ่ง
ศู นย์ วจิ ยั พุทธศาสตร์ น่าน. วิทยาลัยสงฆ์ นครน่ าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ หน้ าที่
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หือเพศเปนดั่งจาอยาชางนั้นหื้อไปอยูในโรงชางที่นั้น แลวนางผูแมก็พานางปพภาวดี มาดูชางมงคลหั้นแล นางพระยา
ตนเปนแมก็กลาววา ชางตอนี้มีชื่อดัง
นี้แลวาอั้น แกลูกสะไพแหงตนหั้นแล อันวาโพธิ์สัตเจานั้นคันวาหันเมียแหงตนแลว ก็เก็บเอากอนขี้
ชางซัดจับหลังแหงนางหั้นแล เมื่อนั้นนางปพภาวดีก็เกียดวาสันนี้ อันวาเจาอยาผูนี้ดังฤาพอยมาซัดกอนขี้ชาง จับ
หลังกูสันนี้อั้นชา นางก็มีกําสังกาแกลแมผัวแหงตนหันแล นางเทวีผูเปนแมผัวก็เลาโลมนางกูประการหั้นแล ตั้งแต
นั้นไพหนาบนานเทาใด มหาสิตเจาพอยใคร หันนางปพภาวดีเมื่อวันแถมเลาดั้งอั้น แมแหงมหาสิตเจาก็หื้อบรมโพธิ์
สัตเจา อยูในโรงมยากล ก็หื้อเอาเพศเปนดั่งจาอยามลานั้น นางผูเปนแมพอยเอา นางปพภาวดีเขามาเลงดูมลามง
กลเลาหั้นแล โพธิ์สัตเจาหันเมียแหงตน พอยอากอนขี้มลาแหงซัดจับหลังนั้นเลา ทีนั้นนางพอยเกียดวาเยียะดังฤาจา
อยามลาผูนี้พอย
เอากอนขี้มลาซัดใสหลังกูอั้นหั้นแล ในกาลเมื่อโพธิ์สัตเจาไดหันนางปพภาวดีในกาลเมื่อวันแลวดั้งอั้น
นางปพภาวดีพอยใครหันโพธิ์สัตเจาอันเปน ผัวแหงตนเลาดั่งอั้น ก็กลาว เซิ่งแมผัวแหงตนหันแล เมื่อนั้นนางผูเปนแม
ผัวก็หามเสียไจๆ นางปพภาวดีสรีสะไพก็ขอหัน โพธิ์สัตเจาอยูไจวๆแทหั้นแล เมื่อนั้นนางผูเปนแมก็บอาด เพื่อจัก
หามไดจิ่ง กลาววา ดูรานาง ผิวาจักใครหันแทดั่งอั้น วันพรุงนี้กูจักหื้อลูกกูไพประทักขิณแวดเวียงชะแล นางจุงไข
หนาปองเพงจรเลงดูลูกดู วันพรุงนี้เตอะวาอั้น ปุนทิวเส ในวันลูน นางผูเปนแมผัวก็หื้อ คนทั้งหลายประดับยังเวียงทัง
มวลแลวยังลูกแหงตนก็หื้อปทักษิณแวดเวียงแลว ยังเจาเชยยกุมมารผูเปนนองนั้น
ก็หื้อขึ้นขี่คอชาง เอาเพศเปนดังโพธิ์สัตเจา กอยหื้อมหาสัตเจาขี่ทายชางแลว ก็หื้อกระทํา ปทักษิณ
แวดเวียงหั้นแล นางเทวีตนเปนแมก็เอา นางปพภาวดีออกมาอยู หนาฟองเพงจรแลวกกลาว วาดูรานาง พระยาเจา
ตนขึ้นขี่คอชางนั้นเปนผัว แหงนางแลวาอั้น เมื่อนั้นนางปพภาวดีกหันเจาเชยยกุมารงามก็ใสใจวาเปนผัวแหงตนแทดั่ง
อั้น นางก็มีใจชมชื่น ยินดีมากนักหั้นแล สวนโพธิ์สัตเจาขึ้นนั่งทายชางอันเอาเพศเปนกวานชาง เลงดูนาง ปพภา
วดีตามใจมัก ก็กระทํากรรมมีหลาย คําเปนตนวา เอามือควักเอานางอยูไจวๆ ดวยใจมัก อันชมชื่นยินดีหั้นแล ในกา
ละเมื่อพันไพแลวแหงพระยาทั้ง ๒นั้น อั้นนางผูเปนแมผัวนั้น ก็กลาววา ดูรานางมึง นางหันพระยาเจาตนเปนผัว
แหงมึงนางแลวอั้นชฤา นางปพภาวดีกลาววา ขาก็แล
แมพระยาเปนเจาขาก็หันแลวแล ประการ ๑ กวานชางผูนั้นมันก็สาวนัก มันสําแดง สิ่งมีตนวา เอามือ
ควักเอาขาอยูจั้นๆ จักเปนอันบกลัวใจพระยาเจาตนเปนผัวแหงขานั้นชา เมื่อนั้นนางเทวี กลาววา กวานชาง ผูนั้น
มันหากมาสหาวเปนปกปกติ แหงมันแลวาอั้น เมื่อนั้น นางปพภาวดีก็ร่ําเปงในใจวา กวานชางผูนั้นรอยวาเปนผัวดู
ชะแล เหตุวาหาคํากลัวขามบได แมผัวกูนี้รอยวา ผัว แหงกูนี้ผางรายนัก เยียววากลัวกูหนายเสียชะแล นางร่ําเพิง
สันนี้แลวก็พบในใกลแหงแมของตนวาดั่งนี้ ดูราแมนมมึงจุงไปเลงดูยามเมื่อพระยาลงชางนั้น เตอะ คันวาผูใดเปน
พระยาหักจักลงชางกอรชะแลวาอั้น เมื่อนั้นแมนมกรับเอากํานาง
ปพภาวดีแลว ก็ไพยืนอยูที่ ๑ หั้นแล ชาติ
วิสัยทาวพระยาทังหลาย คันวาลงชางก็ยอมลงกอนแล เหตุดั่งอั้น มหา
ศู นย์ วจิ ยั พุทธศาสตร์ น่าน. วิทยาลัยสงฆ์ นครน่ าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ หน้ าที่
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-------------๑๕. สัตเจาอันวาเถิงที่ลงชางก็เตนตกกอนหั้นแล แมนมผูนั้นก็คอยดูก็หันมหาสัตเจาลงกอนแทมันรูวา
เปนพระยากุสสราชเเทหั้นแล มหาสัตเจาอันวาลงชางแลว ก็เล็งแลดูแตที่นั้น / ก็หันยังนางผูเปนแมนมไปคอยดูนั้น
เจาก็สั่งร่ําเพิงวา นางผูนี้แมนมเมียแหงกูรอยวา หื้อมาคอยดูจะแล อันวามันรูจักรูจักเมืองนอก แกนางจะแลวาอั้นแลว
เจาก็มาสูนางผูนั้นแลวก็หื้อ / ของจางแกนางผูนั้นมากนัก แลวก็กลาววาดังนี้ มึงอยาไดกลาววา ดูเปนพระยาลงชาง
กอนแกนางนอยวาอั้นนางผูนั้นก็รับเอาคําวาดีแล วาอั้นแลว ก็มาบอกแกนางพันภาวดีวาผู / นั่งคอชางลงกอน หาก
เปนผัวเจาแทแล วาอั้นนางพันภาวดีก็เชื่ออันนั้นแทแล เมื่อนั้นโพธิ์สัตเจาคอยใครหันนางเลาก็กลาวแกแมแหงตนนั้น
แล เมื่อนั้นแมมหา //
สัตเจาก็กลาววาดูราเจาลูกรักแกแม อันวาเจาใครหันดั่งอั้น เจาจุงเอาเพศดั่งชายอื่นจะไปสูสวรอุญาณ
แลวลงอยูในน้ําสระประมานเพียงคอเอาใบบัวมาปกหัวอยูถาเล็งดูนางดวยวางใบบัวนั้นเทอร / วาอั้นแลวนางเทวีตน
แมนั้น ก็เอานางพันภาวดีศรีสะใภ เขาไปสูสวรอุญาณ หื้อเหลาหื้อมวลตราบตอเทาพอสายพระอาทิต แลตกต่ําจักใกล
ค่ํา นางก็มีใจมักใครอาบน้ําดั่งอั้น / นางก็เอานางทั้งหลายอันเปนบริวารแหงตนไปสูสระแลวก็เหลาที่นั้น นางก็หัน
ดอกบัวงามนัก นางก็ยื่นมือไปเด็ดดอกบัวนั้นหั้นแล เมื่อนั้นโพธิ์สัตเจาก็หันนางมาใกลตน ก็บอาด / จักอดได เจาก็ยับ
เอามืออันเปนเมียแหงตนหั้นแล เมื่อนั้นโพธิ์สัตเจากลาว ดูรานางดูก็เปนผัวแหงนางแลวาอั้น เมื่อนั้นนางก็เล็งดูยัง
หนาตาแลฝาก แหงมหาสัตเจาเปนอันผางราย //
๑๖. อักนางก็ตกใจกลัวแลว ก็กลาววาดังนี้ ผียักษมาชักเอามือดูแลวาอันนางก็สยบทาวไปแทบขางฝง
สระที่นั่นหั้นแล โพธิ์สัตเจาก็วางมือนางแลวก็หนีไปหั้นแล เมื่อนั่นนางพันภาวดีไดสติแลว รูแลวก็หายดวยคําวา พระยา
/ ตนนั้นเปนอันผางรายนักเปนดังผียักษนั่นแล ผูเอากอนขี้ชางยัดใสดูวันนั้น ก็เหลาเจาพระยาตนนั่นแล ผูเอากอนขี้มา
เหลายัดใสดูก็เหลางพระยาตนนี้แล ผูนั่งทายชางควนเอาดูวันนั้นก็พระยากุสสราชตนนี้ เหตุดังนั้น / เขาบหื้อดูหันเพื่อ
อั้นดา ดูมีผัวผางรายสันนี้ เทาบหื้อดูยินดี ดูจักหนีเมื่อ หาพอแมแหงดูจะแล ผิวาดูยังชีวิตดวยประการสันใด ดูหากจัก
ไดผัวผูใหมผูดีดั่งเกาจะแลวาอั้น / นางก็เรียกมายัง อามาดอันพอแมแหงตนแตงมากับดวยตนนั้นมาแลว ก็กลาววาดูรา
เพื่อนทั้งหลาย จงตกแตงกิริยาอาการอันจักเมื่อเทอญ ดูนี้บอยูแล นางกลาววาสันนี้แลว ก็บอกกลาวขาวสารอันจักเมื่อ
แกพระยาอุกเกกราชแลนางสีลวัตติอันเปนพอผัวแมผัวประการหั้นแล เมื่อนั้นพระยาอุกเกกราชอันไดยิน
ขาวสารอันจักเมื่อแหงตนนางนั้น ก็เปนอันนอยใจมากนักก็คะนิงใจวาดังนี้ อันวาดูหามนางไว / บหื้อเมื่อดังอั้นก็จะ
แลเทาวานางผูนั้นมีรูปงานนักแลอันวาลูกแหงกูมีรูปอันผางรายนักผิวานางแลบไดคืนเมืองดังอั้น หัวใจแหงนางก็จัก
แตกจะแล จักเมือง / ก็จงเมื่อกอนเทอญ เมื่อปายลูนเยียะไปเอาดวยกําลังรี้พลโยธาจะแล อันวาพระยาร่ําเปงสันนี้ก็
หื้ออนุญาตโอกาส อันจักเมืองแกนางหั้นแล อันวานางพันภาวดีนั้นอันวาตกแตก / พรอมพอแลว ก็เอาไลขายิงแลคน
มนตรีชางมาลาขายิงชายกับทั้งขาวของเงินคํา อันพอตนหื้อมากับดวยตนแลว ก็ออกไปจากเมืองกุสสาวดีนั้นเมื่อสูเมือง
มัททราชอันเปนที่อยูแหงตน อันวาเมื่อถึงสํานักพอตนแลว //
๑๗. ก็กลาวกิริยาคําทั้งมวลแกพอตนแลแมแหงตนหั้นแล โพธิ์สัตเจาอันวาออกมาจากสอนญาณแลวก็มา
สูเรือนแหงตนแลว เจาก็คืนมาสูปราสาทแหงตนก็เมื่อความต่ําตอยนอยใจมากนักแล / ที่นี้จักดวยนางฟนภาวดีอันบสู
บมักโพธิ์สัตเจาก็เปนกับดวยคําปรารถนา แตชาติกอนวันนั้นแล โพธิ์สัตเจามีรูปอันผางรายนัก หากเปนกรรมอันตนได
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กระทําในชาติกอนนั้นแล กิริยาดังจักรูมานี้ / ในกาละ เมื่อขามลวงพนไปแลวนานนักวันนั้น ยังมีตระกูลอันอยูบานใต
เหนือกันก็อยูแทบประตูเวียงพาราณสีที่นั้น ตระกูล ๒ อันนั้นผู ๑ หั้นแล เมื่อนั้นโพธิ์สัตเจาเกิดมาเปน / ลูกชายผูนอง
นั้น ในตระกูลอันมีลูกชาย ๒ คนนั้นก็เอาผูนั้นมาเปนเมียผูพี่ชื่อวา พี่สะใภโพธิสัตเจาหั้นแล ตั้งแตนั้นไปพายหนาบนาน
เทาใด ยังมีในวัน ๑ โพธิ์สัตเจาไปสูปาเมื่อเชาดวยกิจจะ //
อันใจอัน ๑ หั้นแลเมื่อนั้นนางผูเปนพี่สะใภนั้น ก็อยูกระทําเขาแกงในเรือน นางก็แตงขาวของใสหื้อโพธิ
สัตเจาสวน ๑ หั้นแล ล้ํากวานั้นนางก็สูชาวเรือนกินเลี้ยงหันแล ในกาลนั้นยังมีพระปจเจกเจาตน ๑ ก็มา / บิณฑบาต
เชาหั้นแล นางหันพระปจเจกเจามาดั่งอั้น นางก็มาเอาขาวสวนอันเอาไวหื้อโพธิ์สัตเจานั้นไปใสบาตรพระปจเจกเจา
ดวยใจใสยินดี นางก็คะนิงใจวาดูจักแตงขาวของอันใหม / ไวหื้อแกนองชายกูกินจะแลวาอั้น อันวานางเอาขาวใสบาตร
พระปจเจกแลวดั่งอั้น โพธิ์สัตเจาก็มารอดยามนั้นหั้นแล นางหันมหาสัตเจามาดั่งอั้น ก็กลาววา ดูราเจานองขาผูพี่ก็ได
/ เอาขาสวนอันเจาจัดกินนั้นไปใสบาตรพระปจเจกแลวกอนแล เจาจงยินดีเทอญวาอั้นหั้นแล เมื่อนั้นโพธิ์สัตเจาไดยิน
คํานางหากกลาวสันนั้น ก็เรียกแกนางดวยคําวาดังนี้ดูรานางผูรายมึงหากกินขาว //
๑๘. สวนมึงแลวดั่งฤา มึงเอาสวนที่กูจักกินไปหื้อทานนั้นชา กูจักกินจะสั่งชาวาอั้นแลว ก็แลนไปเอาเขา
ยัง บาตรพระปจเจกเจาคืนมา เสียหั้นแล เมื่อนั้นทางผูเปนพี่สะใภหันเปนสันนั้น เปนอันนอยใจมากนัก ก็แลนมาสู /
เรือนพอแมแหงตนแลวก็เอากอนน้ําสิบปอันมีวัณณะเปนดั่งดอกไม ๕ ประการ มาใสบาตพระปจเจกเจาแลวก็ตั้งคํา
ปรารถนาวา ขาแกเจากู ดวยอานิสงสอันขาไดหื้อน้ําสิบป อันมี / วัณณะ เปนดั่งดอกไมหื้อเปนทานแกเจากูนี้ ขาเกิด
มาชาติใด จงหื้อมีรูปสมอันงานยิ่งนัก จงหื้อขามีวัณณะเพื่อตนแลรัศมี อันสองแจงสวยงามยิ่งนัก ประการ ๑ อยาหื้อ
ขา / ไดอยูกันดวยนองชายแหงขาผูบาปหนา นี้เทอญ นางก็ตั้งคําปรารถนาสันนี้ นางเกิดมาลวนมีรูปสมอันงามงานยิ่ง
นัก ลวนบสูมักยังโพธสัตเจาดวยคําปรารถนา เทานั้นแลสวนโพธิ์สัตเจาได //
ยิบขาวออกจากบาตรพระปจเจกเจานั้น ยืนคิดผิด จึงจักเอาขาวอันนั้นไปใสบาตรพระปจเจกเจา เหนือ
น้ําสิบปกอนนั้นแล ก็ตั้งคําปรารถนาวาดั่งนี้ ดูหนาพระปจเจกเจาวา ขาแหงเจากู / ดวยผลอันขาไดหื้อขาวเปนทานแก
เจากูนี้อันวายิ่งผูเปนพี่สะใภแหงขา แมนวามันไดเกิดไกลรอยโยชน จงหื้อขาไดนํามาเปนเมียแหงขาเทอญวาอั้น เจาก็
ได / ตั้งคําปรารถนาวาอั้น ลวนจงไดนางมาเปนเมียเพื่ออั้นแล ดวยวิบากอันเจาแลไปเอาขาวออกจากบาตรพระปจเจก
เจาวันนั้น ลวนเกิดมาก็มีรูปอันผางราย / นักเพื่ออั้นแล อันนี้ก็เปนแตกรรมวิบากอันเจาไดกระทําในชาติกอน แหงพระ
ยากุสสราชและนางพันภาวดีมีสันนี้แล ในเมื่อนางพันภาวดีหนีเมืองแลวนั้น โพธิ์สัตเจาก็เปนอันเดือดเนื้อรอนใจ //
๑๙. มากนัก หันปราสาททั้ง ๒ เต็มดวยคนทั้งหลาย และสมบัติอันมากนัก ก็ยินเปนดั่งอันดักเสียนั้นวากู
จักไปเอานางอื่นมาดั่งกลาวจะแล เจาก็มาร่ําเถิงสันนี้แลว กูเมื่อสูสํานักแมแหงตนแลว เมื่อนั้นก็กลาวซึ่ง / แมตนวา
ดูราแมขาจักไปเอานางพันภาวดีมากอนแล แมจงรักษาบานเมืองไวกอนเทอญวาอั้น แลวก็กลาวเปนกถาวา อิทํเตสโยค
สกายุรสขกามนอนุสา / สาขมุจฉามิยชปพภาวัตติ อชิติ อัมมะ ดูราแมเปนเจา อันวาราชการบานเมืองอันนี้ เปนกับ
ดวยขาวของเงินคํา ชางมา มากนัก เสตฉัต พัดคาวจาว / มอร บังตะวัน หื้อบังเกิดดั่งใจมักทุกอัน จงไวแกแมทั้งมวล
เทอญ อันวานางพันภาวดีนี้เปนอันรักแกขามากนัก นางผูนั้นไปในที่ใดขาก็จักไปที่นั้นกอนจะแล เมื่อนั้นนางเทวีตนแม
ก็ //
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กลาววา ดูราเจาจงไปหา ประมานหลงลืมบไดจงมีเทอญ อันวาชาติมาตุทั้งหลายนี้ยอม หลั่งหลงแกหัวใจ
มักนักแล นางผูเปนแมกลาวทําประมานเทานั้น ก็เอาขาวใสพระรูปกับอาหารหื้อแก / โพธิ์สัตเจาวาเจากู จงเอาขาวนี้
ไปกินตามหนทางเทอญ วาอั้นหั้นแล กุสสราช กํนิฏฐิตํ กิริยา อันกลาวหองกุสสราชผูกตน ก็แลวเทานี้กอนแล /
ปริปุณณ แลวเวลา ๒ โมงเชา เดือน ๑๑ ขึ้น ๗ ค่ํา วัน ๒ พุทธศักราช ๒๔๙๒ ปลีกัดเปลา แกขาพระนุ
รุศ เขียนตัวเหมี้ยง เตมธี พิจารณาอานเทอญธุพี่พระนองเหียเจพแอวแก / ศรัทธา แมเถาคํา สรางเปนธรรมซอพปลี
เกิด คือปลีเส็รจ แล //
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