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ผูก ๑ 

 รับหน�าพระยาอุเทนผูกต�นแล  
 นโม ตสฺสตฺถุ อุปปมาโท อมตํ ปทนฺติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา โกสมฺพียํ อุปนิสายะ โฆสิตํ ราเม วิหรนฺเต 
สามาวติ ปมุขานํ ป&ฺจนํ อิตถิ สตนํ มาคนฺธิยะ ปมุขานํ เอติสา ปญาญติ สตนํ มรกพยะสนํ อารพฺภะ กเถสิ 
สาธโว ดูรา สัปปุริสสะทังหลายธัมมเทสนาอันนี้เม่ือพระพุทธเจ�ายังธอรมานอยู/สําราญในโฆสิตนะอาราม อันมี
ที่ใกล�เมืองโกสัมพีด�วยสามาตราอาไสรเซ่ิงเมืองโกสัมพีห้ือเปนที่โคจรบิณฑิบาตแห/งตนแล�วพระค็ปรารภเซ่ิง
นางทังหลาย ๕ ร�อยฅน มีนางสามาวดีเปนประธานอันสิบหายตายด�วยไฟไหม�เยื่อง ๑ ค็ปรารภเซ่ิงญาติพี่น�อง
ทังหลาย ๕ ร�อยฅนแห/งนางมาคันธิยะเปนต�นอันสิบหายตายบ/เสสะหลอพระจิ่งจักเอานางทังหลายฝูงน้ันเปน
เหตุเปนอารมณ�แก/ธัมมเทสนาญาณแห/งตนแล�วพระค็เทสนาแก/บริสัตต�ทังหลายมีภิกขุเปนประธานด�วยสา
มาตราอันกฎด�วยคาถามีต�นว/า // 
 อุปปมาโท อมตํ ปทํ ดั่งนี้แล ตโต ยํ อนุปุพพิกถา ทีนี้จักจารจาคําลําดับแต/ต�นมาเถิงปลาย เหตุ
สัมพันธ�ติดเนื่องกับด�วยกันมาทังมวรแล อถะ ในกาละนั้นอันล/วงพ�นไพแล�ววันน้ันยังมีพระยา ๒ ตนเปนสหาย
กันผู� ๑ ชื่อว/าอัลละกัปปะ เสวิยราชสมป>ตติเปนพระยาในเมืองอันชื่อว/าอัลละกัปปะรัฏฐะนคอร ผู� ๑ ชื่อว/าเวฬ
ทิปปราช เปนพระยาในเมืองอันชื่อว/าเวฬทิปปนคอร พระยาสองตนน้ีหากได�เปนสหายกันแต/ก/อนเม่ือยังน�อย
แม/นไพเรียนสาตรสีลแห/งทิสปาโมกข� อาจารย�ค็ดีค็เรียนในกระกูลอันเดียวกันแล ในกาละเม่ือพ/อแม/แห/งตน
ตายแล�วด่ังอ้ัน ราชกุมมารทัง ๒ ค็ได�เปนพระยาแทนพ/อแห/งแล พระยาทัง ๒ ตนนั้นย/อมไพมาหากันบ/ขาดสาย
แล ยังมีวันนึงพระยาทัง ๒ นั้นมานั่งอยู/อาสนาอันเดียวด�วยกันแล มาหันยังฅนทังหลายอันจิ่งเกิดมาแล หันฅน
ทังหลายตายไพสู/ปรโลกพายหน�าค็ดี พระยาทัง ๒ อันหันสันนั้นค็จารจาเซ่ิงกันว/าด่ังนี้ สมฺมะ ดูรา สหายฅนทัง
หลายอันตายนั้นอันว/าเข�าของแห/งเขานั้นเขาค็บ/เอาได� // 
 แล แม/นตนตัวแห/งเขาค็ดีค็เอาไพบ/ได�ฅนทังหลายเทียรย/อมละเสียยังซากตนแล หากไพตามกัมม�แห/ง
ตนแล ราทัง ๒ น้ีจักมีประโยชนะอันใดด�วยราชสมป>ตติน้ีชา ราทัง ๒ นี้เพิงแสวงหาท่ีเพิ่งควรแล ดูรา สหายรา
ทัง ๒ นี้ควรว/าจักไพกะทําป>พพะชากําเซ่ิงอันบวชกะทําสมณธัมม�บ/เพิงอยู/ในคราวาสอย�าวเรือนแล พระยาทัง 
๒ บังเกิดธัมม�สังเวทด�วยประการสันน้ีแล�วมีใจเปนอันเดียวแล�วจิ่งจักเว�นยังราชสมป>ตติทังมวรไว�แก/ลูกตนแล�วค็
หนีไพสู/ปCาหิมมพานต�บวชเปนระสีแปงอาสรมบทอยู/ที่ ๑ ท่ีเดียวห้ันแล ในเม่ือระสีทัง ๒ แลยังอยู/อาสรมบทท่ี
เดียวสันนี้ เม่ือพายลูนระสีทัง ๒ ค็จากันว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าราทัง ๒ น้ีมาละยังราชสมป>ตติเสียแล�วจิ่งมาบวชเปน



 

 

ระสีดาย ทีน้ีราทัง ๒ พ�อยยั้งอยู/กินกับกันท่ี ๑ ที่เดียวสันนี้บ/เปนสันตุตถีได�แล รานี้มาอยู/อาสรมบทอันเดียวสัน
นี้เปนดั่งเม่ือราทัง ๒ อยู/ในคราวาสนั้นอ้ันชา ทีนี้ราทัง ๒ จักอยู/ห้ือต/างกันเทิอะ มักว/าราทัง ๒ นี้จักได�อยู/ใน
ดอยแลตนแลดอยเทิอะ อัน // 
 ๑ ระสีทัง ๒ ค็เอาคํากัตติกาแก/กันว/าดั่งนี้เล�า ดูรา สหาย คันราทัง ๒ ได�อยู/ในท่ีต/างกันแล�วค็อยู/ได�ว/า
ไพมาหากันเทิอะ เม่ือน้ันระสีตน ๑ นั้นค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าเม่ือราบ/ไพบ/มาหากันดั่งอ้ันดั่งรือ ราจักรู�ขร/าวว/า
ผู�นี้ยังผู�นี้บ/ยังน้ันอ้ันชา ระสีตน ๑ กล/าวว/าดั่งนี้ ดูราเจ�าราทัง ๒ นี้เถิงกาละเม่ือเดือนออกสิบ ๕ ฅํ่าแลแรมสิบ 
๕ ฅํ่าค็ดีราทัง ๒ จัดดังไฟเหนือจอมดอยห้ือเร่ือเรืองเพื่อจักห้ือรู�ว/ายังด�วยสัญญาดั่งนี้แห/งราเทิอะ ระสีทัง ๒ จา
กันสันนี้แล�ว ตน ๑ ค็ไพอยู/จอมดอยอัน ๑ แล ระสีทัง ๒ คันว/าต/างตนต/างอยู/แล�วดั่งอ้ันเถิงกาละเม่ือเดือนเพ็ง
เดือนดับค็ดี ระสีทัง ๒ ยังจํานําดังไฟเหนือจอมดอยห้ือเรื่อเรืองเพื่อห้ือรู�ว/ายังแลบ/ยังด�วยสัญญาอันนั้นแล ในกา
ละพายหน�าแต/นั้นบ/นานเท/าใดเจ�าระสีตนชื่อว/าเวฬทิปปกตะป>สสะนั้นค็กะทํากาละอันตายได�เมือเกิดเปนพระ
ยาอินท�เปนเจ�าแก/เทวดาทังหลายใน ๒ สวัรค�ชั้นฟDาจาตุมหาราชิกาแลตาวติงสาแล คันระสีตนชื่อว/าเวฬทิปป
ตายแล�วด่ังอ้ัน ในกาละเม่ือเถิงเคร่ิงเดือน // 
 ดั่งอ้ันเจ�าระสีตนชื่อว/าอัลละกัปปะตนเปนสหายนั้นบ/หันยังไฟอันสหายตนบ/กะทําสัญญาน้ันดั่งอ้ันเจ�า
ระสีตนนั้นจิ่งคระนิงว/าสหายคูน้ีบ/กะทําสัญญาน้ันด่ังอ้ัน เจ�าระสีตนนั้นจิ่งคระนิงว/าสหายคูนี้บ/กะทําสัญญา
สําแดงไฟห้ือคูหันอ้ันชา มีคาว/าพยาธิอนทรายอันหนักนักค็ดีมีแก/สหายคูอ้ันรือ รู�ว/าสหายแห/งคูน้ีตายแล�วอ้ันชา 
เจ�าระสีตนนั้นคระนิงใจสันน้ีก/อนแล เถิงกาละเม่ือเดือน ๙ ล/วงข�ามพ�นไพแล�วดั่งอ้ันเจ�าระสีตนนั้นเถิงเม่ือฅํ่าค็ 
ออกมาเล็งดูสัญญาอันน้ันค็บ/หันจิ่งคระนิงในใจตนว/าสหายแห/งคูน้ีตายแท�บ/สงไสรชะแล เจ�าระสีตนนั้นรู�ว/า
สหายตนตายแล�วตั้งแรกแต/น้ันลวดบ/ออกเล็งดูสัญญาอันน้ันแล เม่ือนั้น พระยาอินท�จิ่งคระนิงใจว/าดั่งนี้ ทิพพ
สมป>ตติทังมวรนี้คูได�ด�วยแห/งบุญกัมม�เยื่องใดแห/งคูอ้ันชา ว/าอ้ันแล�ว ค็รู�ว/าตนได�บวชเปนระสีกะทําตะบะเคร/ง
นักจิ่งได�เกิดเปนพระยาอินท�สันน้ันค็จิ่งร่ําเพิงเถิงทิพพสมป>ตติแห/งตนแล�ว เม่ือพายลูนค็ร่ําเพิงดูสหายแห/งตน
ว/าดั่ง // 
 นี้ อัลละกัปปะระสีตนเปนสหายแห/งคูน้ันตายแล�ว รู�ว/ายังอ้ันชา รํ่าเพิงสันนั้นแล�ว ค็เล็งดูด�วยตาทิพพ�
แห/งตนหันเจ�าระสีตนนั้นยังด่ังอ้ันพระยาอินท�จิ่งคระนิงว/าสันนี้เล�าคูน้ีบ/ได�หันสหายแห/งคูนี้ค็เปนอันนานแล 
เยื่อง ๑ เผือทัง ๒ ค็บ/ได�ปากต�านจารจากับด�วยกันค็เปนอันเมินนานนักแล ควรคูไพหันยังสหายแห/งคูแล พระ
ยาอินท�คระนิงใจสันนั้นแล�วค็ลงมาจากสวัรค�เทวโลกลงมาแล�วค็เนรมิตกลับเพสแห/งตนห้ือเปนชายผู�นึงอันหลง
หนทางนั้นแล�วค็เข�าไพสู/สํานักเจ�าระสีตนเปนสหายไหว�เจ�าระสีแล�วค็นั่งอยู/ในถานะที่ ๑ อันควรแก/ตนแล เม่ือ
นั้นเจ�าระสีหันชายผู�นั้นเข�ามาสู/สํานักตนสันน้ัน เจ�าระสีจิ่งถามกล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา อุบาสกท/านลุกแต/ท่ีใดมารอด
มาเถิงปCาใหย/ที่น้ีนั้นชา ทีน้ันพระยาอินท�จิ่งกล/าวว/าข�าแก/เจ�าคูข�านี้หลงหนทางมารอดท่ีนี้แล พระยาอินท�กล/าว



 

 

เท/านั้นแล�ว จักถามเซ่ิงเจ�าระสีค็กล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแห/งเจ�าคูเจ�าคูหากอยู/ในที่น้ีตนเดียวอ้ันชะรือ รู�ว/ายังมีพอ ๒ 
นั้นชา เม่ือนั้นเจ�าระสีจิ่งกล/าวว/าสันนี้ ดูรา อุบาสก เม่ือก/อน // 
 นั้นเผืออยู/ในอาสรมบทที่น้ี ๒ ตนกับด�วยกันแล บัดนี้สหายแห/งเราไพอยู/ดอยอันพ�นแล เถิงเดือนเพ็งค็
ดีเดือนดับค็ดีเผือย/อมมาสําแดงไฟไว�เหนือจอมดอยห้ือรู�ว/ายังแลบ/ยังน้ันแล เม่ือก/อนย/อมกะทําสันน้ันห้ือรู�
สัญญาแก/กันแล บัดนี้เคร่ิงเดือน ๑ ค็ดีเดือน ๑ ค็ดีค็ล/วงข�ามไพแล�ว สหายแห/งคูผู�นั้นค็บ/สําแดงไฟอันน้ันสัก
เทื่อแล สหายแห/งคูผู�นั้นรอยว/าตายแล�วเท่ียงแท�บ/สงไสรชะแล เม่ือนั้นเจ�าระสีบอกว/าสหายแห/งตนตายสันนั้น
พระยาอินท�จิ่งไหว�ระสีว/า ข�าแก/เจ�าคู เจ�าระสีตนใดอันเปนสหายเจ�าคูนั้นค็คือตนข�านี้แล เม่ือน้ัน เจ�าระสีจิ่งว/า
สันนี้เล�า ผิดั่งอ้ัน ท/านพ�อยได�ไพอยู/ที่ใดชา พระยาอินท�จิ่งบอกแก/เจ�าระสีว/า ข�าแก/เจ�าคู ข�านี้อันตายจาก
อันเปนระสีน้ันได�เมือเกิดเปนพระยาอินท�ได�เปนเจ�าแก/เทวดาทังหลายแล ข�านี้ลงมาเพื่อจักใคร/ห้ันเจ�าคูแล เจ�า
ยังคอยอยู/กะทําสมณธัมม�ในที่น้ีดีนักแล พระยาอินท�กล/าวเท/านั้นแล�ว เม่ือพายลูนค็ถามเซ่ิงเจ�าระสีว/าดั่งนี้ ข�า
แก/เจ�าคู เจ�าคูอยู/กะทําสมณธัมม�ในปCาท่ีนี้สัตต�ทังหลายบ/มากะทําร�าย // 
 ราวีเจ�าคูอ้ันชะรือ กังวลอนทรายบ/เกิดมีแก/เจ�าคูสักอันแลรือ เม่ือนั้น เจ�าระสีได�ยินคําพระยาอินท�ถาม
เซ่ิงตนสันนั้น เจ�าระสีจิ่งกล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา มหาราชผู�เปนใหย/แก/เทวดาทังหลาย เราอยู/ในถานะท่ีนี้ค็ยังลําบาก
ด�วยช�างทังหลายมากนักแล ช�างทังหลายย/อมมาประสุมชุมนุมกันในท่ีนี้แล มาข้ีมาเยี่ยวที่น้ีมากนักแล ในเม่ือ
ช�างทังหลายหนีไพแล�วดั่งอ้ันเราได�เอาข้ีเอาเยี่ยวช�างทังหลายฝูงนั้นเสียค็เปนอันลําบากมากนักแล เยื่อง ๑ เรา
กวาดเผี้ยวดีแล�วช�างทังหลายค็มาชกยังแผ/นดินท่ีนี้ห้ือฟุDงด�วยตีนแห/งเขามากนัก เยื่อง ๑ ช�างทังหลายย/อม
ปรายยังผงธุลีข้ึนพายบนด�วยงวงแห/งเขาแล เราอยู/ที่น้ีเปนอันลําบากนักด�วยช�างทังหลายมากนักแล เม่ือนั้น 
พระยาอินท�ได�ยินคําแห/งเจ�าระสีว/าลําบากด�วยช�างทังหลายสันนั้น พระยาอินท�จิ่งไหว�เจ�าระสีว/า ข�าแห/งเจ�าคู ผิ
ว/าเจ�าคูยังลําบากด�วยช�างดั่งอ้ัน เจ�าคูจุ/งเรียนเอายังมันอันชื่อว/า หัตถิกันนะมันตะ น้ันกับเอาพินอันนี้เทิอะ 
พระยาอินท�คันกล/าวคําอันน้ันแล�วค็ห้ือพินอันนั้นแก/เจ�าระสีแล�ว ค็ห้ือเจ�าระสีเรียนเอามันตะ // 
 หิตถะ กันนะ นั้น คันเจ�าระสีเรียนมันอันนั้นแล�ว พระยาอินท�จักบอกยังสายพิน ๓ อันนี้แก/เจ�าระสี 
เจ�าระสีค็กล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคูพิน ๓ สายนี้ค็ดี มันตะ ๓ อันน้ีค็ดี เจ�าคูจุ/งเอาไว�กะทําด�วยดั่งใจมักเทิอะ 
สายพินอันหัวทีน้ันกับทังมนต�บทหัวทีน้ี ผิว/าช�างทังหลายมาน้ันเจ�าคูจุ/งสวาดธิอยายมันแล�วดีดยังสายพินนั้นแล 
ร�องออกปากว/าช�างทังหลายจุ/งหนี ว/าสันน้ีเทิอะ ช�างทังหลายค็หากจักแล/นหนีเสี้ยงบ/เหลียวหลังสักตัวชะแล 
สายพินอันถ�วน ๒ น้ีเจ�าคูจุ/งสวาดธิอยายมันอันถ�วน ๒ นี้แล�วดีดเทิอะ คันดีดแล�วเจ�าคูจุ/งร�องกล/าวว/าช�างทัง
หลายจุ/งแปร/หน�าฅืนแล�วแล/นเทิอะ เจ�าคูจุ/งว/าสันน้ี ๓ ทีเทือะ ช�างทังหลายคันแล/นแล�ว หากจักแผ/หน�าฅืนเล็ง
ดูเจ�าคูแล�วค็ยิ่งเล็งดูค็ยิ่งแล/นหนีชะแล สายพินอันถ�วน ๓ น้ี เจ�าคูจุ/งผิว/าจักใคร/ห้ือช�างน�อมหลังห้ือข่ีดั่งอ้ันเจ�าคู
จุ/งสวาดธิอยายมนต�อันถ�วน ๓ นี้แล�วดีดเทิอะ คันดังอ้ันพระยาช�างค็จักน�อมหลังมาห้ือข่ีชะแล เจ�าคูจุ/งพินกับ



 

 

ทังมนต� ๓ อันฝูงน้ีไว�กะทําด�วยดั่งในมักเทิอะ พระยาอินท�คันห้ือพินทิพพ�กับมนต�ทิพพ� ๓ อันนั้นแก/เจ�าระสีแล�ว 
ค็สั่งอําลาไหว� // 
 เจ�าระสีแล�วค็กลับหายจากที่นั้นเมือสู/ที่อยู/แห/งตนในเทวโลกค็มีแล เจ�าระสีตนชื่อว/าอัลละกัปปะน้ันคัน
ได�พิน ๓ สายกับทังมนต�ทิพพ� ๓ อันแก/พระยาอินท�แล�วด่ังอ้ัน ในกาละเม่ือช�างมานั้นเจ�าระสีค็สวาดธิอยา
ยมนต�แล�วคอยดีดยังพิน ๓ สายอันหัวทีนั้น ในขณะนั้นช�างทังหลายได�ยินเสียงแห/งพินทิพพ�อันนั้นค็เอากันแล/น
หนีไพเสี้ยงแล ในเม่ือช�างยังผ�งแล/นหนีน้ันเจ�าระสีค็สวาดธิอยายมนต�อันถ�วน ๒ นั้นแล�วดีดสายพินอันถ�วน ๒ 
นั้นเล�า ช�างทังหลายแล/นหนีแล�วแผ/หน�าฅืนเล็งดูเจ�าระสีค็แล/นค็เยียเหลียวหลังห้ันแล เจ�าระสีจักใคร/รู�ยัง
สายพินอันถ�วน ๓ นั้นเล�าค็จิ่งสวาดธิอยายอันถ�วน ๓ น้ันแล�วดีดสายพินอันถ�วน ๓ นั้นล�า คันดีดแล�วค็ร�องว/า
ช�างจุ/งมาชุมนุมกันในที่น้ีเล�าเทิอะ คันเจ�าระสีร�องสันน้ันช�างทังหลายฝูงนั้นค็กลับฅืนมาเล�าห้ันแล คันช�างทัง
หลายมาแล�วเจ�าระสีค็ดีดยังสายพินอันหัวทีนั้นแล�วช�างมาแล�วจุ/งหนีเทือะ คันว/าสันน้ัน ช�างทังหลายค็เอากัน
แล/นหนีไพบ/เหลียวหลังสักตัวแล�ว อันน้ีเจ�าระสีใคร/รู�ยังสารทมนต�แลกะทําแล ตัสสมิง สมเย โกสัมพี ปรันตโป 
// 
 นามะ อโหสิ โส เอกทิวสํ หิ คัพภะ นิสสา เทวียา สิทธิ พาลา ตบํ ตบะ มานะ มานา อัพโภ กาสะ ตเต
นิ สิทิ ในกาละนั้นยังมีพระยาตน ๑ ช่ือว/าปรันตัปปะ เสวิยราชสมป>ตติเปนพระยาแก/ชาวเมืองโกสัมพีทังมวร
แล ในกาละเม่ือระดูหนาวมาเถิงดั่งอ้ัน ยังมีในวัน ๑ เม่ือเช�าพระยาปรันตัปปะกัยทังนางอัคคมเหสีท�าวทัง ๒ ค็
เอากันออกผิงแดดเหนือชานเปCงท่ีนั้นอันแดดส/องนั้น นางพระยาค็ทรงคัพภะแก/แล�วมักว/าถ�วนสิบเดือนแล�วนาง
พระยานั้นค็มีสไบผ�ารัตนะกัมพลอันแดงสันน้ันค็น่ังผิงแดดดับด�วยพระยาแล เม่ือนางเทวีหันพระยาถือแหวน
ธํารงลูก ๑ งามนักหากเปนแหวนแห/งท�าวพระยาทังหลายสืบสืบมาแล นางค็ถอดเอาแหวนลูกน้ันแต/มือพระยา
มาสุบน้ิวมือแห/งตนอยู/แล ในกาละเม่ือท�าวทัง ๒ แลนั่งผิงแดดจารจาอันควรชมชื่นยินดีเซ่ิงกันไพมาสันนั้น ยาม
นั้นยังมีนกหัสดีลิงค�ตัว ๑ บินมาในอากาสทัดท่ีพระยาทัง ๒ น่ังผิงแดดนั้นนกตัวนั้นเล็งลงพายต่ําหันนางพระยา
มีสะไบ // 
 ผ�ากัมพลอันแดงสันนั้นใส/ใจว/าแท/งชิ้นอันจักเปนอาหารมันค็ซูดลงแต/อากาสยับเอานางพระยาได�แล�วค็
บินไพเถิงปCาหิมมวันเอานางพระยาไพจับอยู/เหนือปายไม�นิโครธต�น ๑ อันใหย/นักด�วยกําลังแห/งมันแห/งนกหัส
สดีลิงค�ทังหลายทรงกําลังได�เท/าช�างสานแล ในขณะเม่ือนกหัสสดีลิงค�ลงซูดเอานางพระยาสันน้ันมันค็บ/กะทํา
ห้ือนางพระยาตาย มันกะทํานางพระยาไว�ในโขงเล็บตีนมันท่ีชุมนุมเล็บนั้นนางพระยาน่ังอยู/ในโขงเล็บตีนนกนั้น
ไพตามกําลังแห/งนกตัวน้ันแล นกหัสสดีลิงค�ตัวน้ันคันเอาสัตต�ทังหลายไพในท่ีนั้น เหตุดั่งอ้ันนกตัวน้ันย/อมร�อง
เรียกหายังนกทังหลายแล คันมันร�องแล�วค็เล็งดูหนทางอันมาแห/งนกทังหลายนางพระยานั้นอันนกหัสสดีลิงค�
หากนําไพเถิงปายไม�นิโครธต�นนั้นดั่งอ้ัน นางพระยาคระนิงใจด�วยอันจักกะทําอุบายห้ือพ�นจากที่อันตายแต/นก
ตัวนั้น นางจิ่งคระนิงว/า ชาตินกทังหลายค็ดีสัตต�ทังหลายค็ดีคันได�ยินเสียงแห/งฅนนั้นย/อมแล/นหนีบินหนีดาย ที



 

 

นี้คูจักกะทําเสียงอันร�องห้ือนกตัวน้ีบินหนีเทิอะ นางพระยาคระนิงสันนี้ค็ค/อยลงจับอยู/เหนือฅ/าไม�แล�ว ค็ตอบ 
// 
 มีแล ร�องด�วยเสียงอันมากนัก ในขณะน้ัน นกหัสสดีลิงค�ได�ยินเสียงฅนร�องสันนั้นค็ตกใจกลัวมาก
นักค็บินหนีไพอยู/ที่อ่ืนแล คันนกหัสสดีลิงค�บินหนีดั่งอ้ันนางค็อยู/ในฅ/าไม�นิโครธต�นนั้น ในกาละยามน้ันค็เปนอัน
ตะวันตกต่ําพอฅํ่าไพแล�ว อันนึ่ง หร/าฝนเมฆีอันมากนักค็ตกลงมาแล ในฅืนนั้นนางพระยาแลจักได�หลับน�อย ๑ 
ค็บ/มี นางเปนอันประกอบด�วยทุกขเวทนาอันมากนักค็มีแล เถิงกาละกลางฅืนนั้นจักใกล�รุ/งไนย ๑ รุ/งแล�วค็ว/า
แล นางน้ันมีคัพภะอันแก/แล�วอันลมกัมม�ชะวาดแรงนักค็ประสูติได�ยังลูกชายผู� ๑ แล กุมมารผู�นั้นคันออกมาก
จากท�องแม/ตนนั้นสานอรุณค็ค�อมข้ึนมาส/องแจ�งฝDา เมฆีทังมวรค็ว/ะหนีเสี้ยง สัพพะ รัตตะ อุตตัญจะ อันว/าระดู
แห/งฅืนอันนั้นค็ล/วงพ�นไพแล�ว สายอรุณค็ข้ึนมานางพระยาค็ประสูติลูกยามน้ัน นางผู�แม/ค็จิ่งใส/ชื่อลูกแห/งตนว/า 
อุเทนกุมมาร เพื่ออ้ันแล ไม�นิโครธต�นนั้นตั้งอยู/ท่ีบ/ไกลแต/อาสรมบทเจ�าระสีตนชื่อว/าอัลละกัปปะระสีนั้นเท/าใด
แล คันว/าในตกแลหนาวเม่ือใดดั่งอ้ันเจ�าระสีตนนั้นค็บ/ไพหาลูกไม�หัวมันมากินย/อมเข�าไพสู/ // 
 เคล�าไม�นิโครธต�นนั้นหาเก็บเอาดูกอันเปนซากแห/งสัตต�ทังหลายในเคล�าไม�ที่น้ัน คันได�แล�วย/อมมาตีดูก
นั้นห้ือย/อยแล�วต�มพอห้ือโอชารสดูกนั้นออกแล�วกินแล ย/อมกะทําสันนั้นทุกเทื่อแล ในวันนั้น ฝนตกอัน ๑ ค็
หนาวนักลวดบ/ไพหาลูกไม�หัวมันแต/ปCามาได�ค็เท/าเข�าไพสู/เคล�าไม�นิโครธต�นนั้น เพื่อจักเก็บเอาดูกอันเปนซาก
แห/งสัตต�ทังหลายแล คันเจ�าระสีเข�าไปสู/เคล�าไม�ต�นนั้นแล�วค็ได�ยินอันไห�แห/งกุมมารผู�น้ัน เจ�าระสีค็เล็งดูเมือ
บนค็หันนางพระยานั่งอยู/ในฅ/าไม�นิโครธนั้นเจ�าระสีจิ่งถามนางพระยานั้นว/าดั่งนี้ ดูรานางตัวม่ิง นางนั้นเปน
เทวดารือรู�ว/าเปนฅนอ้ันชา เม่ือน้ันนางพระยาค็กล/าวเซ่ิงเจ�าระสีตนนั้นว/าด่ังนี้ ข�าแก/เจ�าระสีข�าน้ีเปนผู�ยิงฅน
ดายข�านี้อันนกหัสสดีลิงค�หากนํามาเพื่อว/าจักเปนอาหารในท่ีนี้แล นางค็บอกกรียาคําทังมวรแต/ต�นเถิงปายแก/
เจ�าระสีแล เม่ือน้ันเจ�าระสีจิ่งกล/าวเซ่ิงนางว/าดั่งน้ี ดูรา นางผิแลมีดั่งอ้ันนางจุ/งลงมาเทิอะ เม่ือเจ�าระสีเรียกนาง
ลงมาสันนั้นนางค็กล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู ข�านี้เปนนางท�าวนางพระยาดาย // 
 ข�ากลัวแต/ไภยยะอันมล�างเสียยังชาตินั้นนักแล เจ�าระสีน้ัน คันได�ยินคําแห/งนางพระยาน้ัน เจ�าระสีอัน
จักบอกสภาวะอันตนเปนชาติท�าวพระยาดั่งอ้ันจิ่งกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา นางแม/ ส/วนตนเรานี้ค็ดีค็เชื้อท�าวพระ
ยาดย คูละราชสมป>ตติเสียแล�วจิ่งมากะทําสมณธัมม�ดาย นางค็อย/าได�กลัวแต/คูเทิอะ นางพระยาได�ยินคําอันนั้น
แล�ว ค็กล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู ผิว/าเจ�าคูเปนเชื้อท�าวพระยาเสมิอข�านี้แท� เจ�าคูจุ/งสําแดงยังราชมาห้ือข�าได�หัน
ก/อนเทิอะ เม่ือน้ัน เจ�าระสีค็สําแดงยังราชมายาแก/นางพระยานั้นแล�ว นางค็หันราชมายาอันน้ันแห/งเจ�าระสี
แล�ว นางจิ่งกล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคู ผิแลมีดั่งอ้ัน เจ�าคูจุ/งข้ึนมาเอายังลูกแห/งข�าก/อนเทิอะ เม่ือนั้นเจ�าระสีค็ไพ
ตัดเอาไม�มาก/ายเอาราชกุมมารอันเปนลูกแห/งนางพระยานั้นลงมาส/วนตนนางน้ันค็ลงมาตามหลังเจ�าระสี คันว/า
เอาท�าวทัง ๒ แม/ลูกลงจากไม�นิโครธแล�ว ค็เอาเมือสู/อาสรมบทแห/งตนแล ตั้งแรกแต/ท�าวทัง ๒ แม/ลูกมาอยู/ใน
อาสรมบทแห/งตนน้ันแล�ว เจ�าระสีย/อมไพนําเอาหัวมันลูกไม�ทังหลายแต/ปCามาเล้ียงท�าว // 



 

 

 ทัง ๒ แม/ลูกนั้นทุกวันแล ในกาละพายหน�าแต/นั้นบ/นานเท/าใด นางพระยาค็คระนิงใจว/าดั่งนี้  คูนี้ค็บ/รู�
หนทางอันไพอันมาสักอันหนทางอันจักเมือสู/เมืองค็ดี คูค็บ/รู� เยื่อง ๑ คูจักได�คุ�นเคิยกับด�วยเจ�าระสีตนแล�วค็บ/มี
เทื่อแล เจ�าระสีตนนี้พ�อยหากอยู/ในท่ีนี่พ�อยละเผือแม/ลูกเสียในที่แล หนีไพอยู/ในประเทสท่ีอ่ืนดั่งอ้ัน ทีนั้นเผือ
แม/ลูกนี้ค็จักได�เถิงเซ่ิงอันตายในที่นี้ชะแล เจ�าระสีตนนี้จักละเผือแม/ลูกเสียด�วยประการสันใดควรคูกะทําด�วย
ประการดั่งอ้ันแล องคชาเต ทสเนนะ ยังมีในวัน ๑ นางพระยาค็มาสําแดงยังองคะเนื้อแห/งตนนั้นห้ือเจ�าระสีหัน
ยังองคะเน้ือตนแห/งนางแล เจ�าระสีค็บ/อาจเพื่อว/าตัดยังตัณหากัมม�เยื่องน้ันได� เหตุปราสจากสีลกาละนานลวด
ได�กะทําเมถุนชาติสมเพสกับด�วยนางพระยานั้นแล แรกแต/การนั้นพระยาค็กะทําสมสู/อยู/กินกับด�วยเจ�าระสี
ตามโลคะภาสาไทยว/าเปนผัวเปนเมียกันนั้นแล ส/วนว/าอุเทนกุมมารน้ันอันระสีแลนางผู�เปนแม/น้ันหากจําเริญ
เลี้ยงดู // 
 ใหย/มาลําดับปลีเดือนทังหลายมาได�สิบ ๖ ปลีค็มีแล ในกาละเม่ือุเทนราชกุมมาร อันใหย/มาได�สิบ ๖ 
ปลีนั้นยังมีในวัน ๑ เถิงกาละเม่ือฅํ่าเจ�าระสีตนนั้นค็ออกดูยังนักขัตตฤกษ�อากาสระสีตนน้ันมาหันนักขัตตฤกษ�
ทังหลายฝูงอ่ืนหากมาข/มเหงยังนักขัตตฤกษ�พระยาปรันตัปปะอันเสวิยราชสมป>ตติในเมืองโกสัมพีนั้นเจ�าระสี
คระนิงใจว/าชาตินักขัตตฤกษ�ตัวใดอันเปนนามเมืองอันใดดั่งอ้ัน คันนักขัตตฤกษ�ฝูงอ่ืนหากมาครอบงําดั่งอ้ัน คัน
อันพระยาในเมืองที่น้ันย/อมสิบหายตายดีหลีแล นักขัตตฤกษ�ตัวค็เปนนามเมืองโกสัมพีแล รอยว/าพระยาเจ�า
โกสัมพีนั้นตายเที่ยงแท�บ/สงไสรแล คันเจ�าระสีรู�ว/าพระยาในเมืองโกสัมพีตายแล�วสันนั้นจิ่งบอกแก/นางพระยาว/า
ดั่งนี้ ดูรา นางพระยาในเมืองโกสัมพีตายแล�วแล เม่ือน้ัน นางพระยาได�ยินคํานั้นแล�ว ค็กล/าวว/าดั่งน้ี ดูราเจ�า
เหตุดั่งรือเจ�าคูแล มากล/าวคําดั่งนี้อ้ันชา มีค/าว/าท/านหมายหม้ันอาฆาตไว�แก/พระยาตนนั้น // 
 ด�วยเหตุอันใดอัน ๑ แต/ก/อนอ้ันชะรือ เม่ือน้ันเจ�าระสีจิ่งกล/าวเซ่ิงนางพระยาว/าดั่งนี้ ดูรานางคูจัก
หมายหม้ันแก/พระยาผู�น้ันค็บ/มีแล นักขัตตฤกษ�ทังหลายมาข/มเหงนักขัตตฤกษ�แห/งพระยาผู�นั้น คูจิ่งรู�ว/าตาย
เพื่ออ้ันแล นางพระยาได�ยินคําแห/งเจ�าระสีว/าพระยาปรันตัปปะตายแล�วสันนั้นนางค็ร�องไห�อยู/บ/ขาดแล เม่ือนั้น 
เจ�าระสีจิ่งถามนางว/าด่ังนี้ ดูรา นางเหตุดั่งรือม่ิงนางพ�อยไห�เหตุใดน้ันชา ทีน้ันนางพระยากล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/
เจ�าคูพระยาปรันตัปปะในเมืองโกสัมพีน้ันค็หากเปนเจ�าเปนผัวแห/งข�าค็หากเปนพ/อแห/งกุมมารผู�น้ี เหตุดั่งอ้ันข�า
ไห�เพื่ออ้ันแล เม่ือนั้นเจ�าระสีจิ่งเล�าโลมนางว/าดั่งน้ี ดูรา นางชีอันว/าตายนี้ค็เปนอันเที่ยงแท�บ/สงไสรแก/ฅนแล
สัตต�ทังหลายอันเกิดมานี้แล นางอย/าได�ไห�เทิอะ เม่ือนั้น เจ�าระสีหากเล�าโลมนางว/าสันนั้น นางพระยาค็กล/าว
เซ่ิงเจ�าระสีว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคู อหํ ชานา มิ ข�าค็รู�ยังอันตายอันเกิดแห/งสัตต�แล เจ�าระสีจิ่งกล/าวว/า ผิว/านางรู�
แล�วดั่งอ้ัน ตัสสมา // 
 โรทสิ เหตุดั่งนือนางพ�อยไห�นั้นชา เม่ือนั้นนางค็กล/าวเซ่ิงเจ�าระสีว/าด่ังน้ี ข�าแก/เจ�าคู ในเม่ือพระยา
ปรันตัปปะอันเปนพ/อแห/งราชกุมมารน้ีตายน้ัน ราชกุมมารผู�เปนลูกนี้ผิแล ยังอยู/ในบ�านเมืองตนดั่งอ้ัน เสนา อา
มาตย�ทังหลายค็จักอุสสาภิเสกราชกุมมารลูกแห/งข�าน้ีห้ือเปนพระยาแทนสมป>ตติพ/อตนแล ลูกแห/งข�าผู�นี้บ/



 

 

ได�แทนามป>ตติแห/งพ/อตนแล สิบหายเสียในกลางปCาสันนี้ข�าค็ยิ่งทุกข�โสกมากนัก จิ่งจักไห�เพื่ออ้ันแล เม่ือนั้น 
เจ�าระสีได�ยินคําอ้ันแล�วจิ่งกล/าวเซ่ิงนางพระยาว/าดั่งน้ี ดูรา นางคําอันใดอันนางกล/าวนั้นจุ/งไว�ห้ันก/อนเทิอะ นาง
อย/าได�น�อยใจเทิอะ ผิว/านางปรารถนามักจักใคร/ห้ือราชกุมมารผู�นี้ได�เมือเปนท�าวพระยาแทนพ/อตนดั่งอ้ัน คูค็
หากจักกะทําห้ือได�เมือเปนท�าวพระยาแทนสมป>ตติพระยาตนพ/อชะแล นางพระยาได�ยินคําอันนั้นแล�วค็กล/าว
ว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู ผิว/าเจ�าคูจักกะทําห้ือราชกุมมารลูกข�าน้ีห้ือได�เมือเปนท�าวพระยาแทนพ/อดีนักแล เท/าว/า คู
จักกะทําดั่งรือพ�อยจักห้ือได�เมือเปนท�าวพระยาได�อ้ันชา เจ�า // 
 คูจักกะทําอุบายเยื่องใดอ้ันชา ทีน้ัน เจ�าระสีจิ่งกล/าวเซ่ิงนางว/าดั่งน้ี ดูรา นางอุบายแห/งคูอันนั้นมีอัน ๑ 
แล เม่ือพายลูกนางค็หากจักรู�ยังอุบายแห/งคูน้ันชะแล เจ�าระสีจารจากับด�วยนางพระยาเท/าน้ันแล�ว ค็เข�าไพ
สู/คัพภะที่นอนห้ันแล วิภาตายะ ในกาละเม่ือกลางฅืนอันนั้นรุ/งแล�วดั่งอ้ัน เจ�าระสีค็มาสอนยังมนต�อันชื่อว/า 
หัตถิกันนะ มันตะ นั้นแก/อุเทนกุมมารแล เยื่อง ๑ ค็มาสอนดีดยังสายพิน ๓ อันนั้นด�วยคําว/าดั่งนี้ ดูราอุ
เทนกุมมารเจ�าจุ/งมาเรียนเอายังพินอันนี้แล กับมนต�อันน้ีเทิอะ พินแลมนต�แห/งคูนี้อันเปนเหตุจักห้ือมึงได�เถิงยัง
สมป>ตติอันมากนักชะแล เจ�าระสีกล/าวสันนั้นแล�วค็สอนอุเทนกุมมารแล ในเม่ืออุเทนกุมมารเรียนเอาสาตรา   
สีลมนตระอันชื่อ หัตถิกันนะ มันตะ กับทังพินอันชื่อว/าหัตถิกันนะ นั้นได�แล�วดั่งอ้ัน เจ�าระสีผู�เปนพ/อน้ันมีใจมัก
ใคร/ห้ืออุเทนกุมมารลองยังสาททคุณเยื่องนั้นดั่งอ้ัน มีในวันนี้จิ่งจักกล/าวเซ่ิงอุเทนกุมมารว/าดั่งนี้ ดูรา กุมมารใน
วันนี้มึงจุ/งไพลองดูยังสาททคุณอันคูห้ือแก/มึงดูห้ือรู�เทิอะ ในเม่ือนั้น อุเทนกุมมารค็รับเอาคําเจ�า // 
 รสีแล�ว มันจิ่งเอาพินนั้นไพจีบอยู/เหนือก�อนผาอันใหย/ ๑ ในที่บ/ไกลแต/อาสรมบทนั้นเท/าใด อุ
เทนกุมมารคันไพอยู/ที่นั้นแล�วอันจักใคร/รู�ยังสาททคุณแห/งตนสันนั้นมึงจุงสวาดธิอยายมนต�บทจักห้ือช�างทัง
หลายมานั้นดีดพินร�องกล/าวว/าช�างอันอยู/ในปCาท่ีนี้จุ/งมาประสุมชุมนุมกันในที่น้ีเทิอะ ร�องว/าสันนี้ ๓ ที ในขณะ
บัดนั้นช�างทังหลายอันมากกว/าร�อยตัวค็มาในที่นั้นแล คันช�างทังหลายมาแล�วอุเทนกุมมารอันใคร/ห้ือช�างแล/น
หนีเล�าจิ่งสวาดธิอยายยังมนต�อันห้ือช�างหนีน้ันแล ดีดยังสายพินอันห้ือช�างหนีนั้นแล ดีดแล�วค็ร�องกล/าวว/าช�าง
ทังหลายอันมาแล�วจุ/งหนีเทิอะ ว/าอ้ัน ๓ ทีในขณะน้ันช�างทังหลายคันได�ยินสายพินนั้นค็เอากันแล/นหนีเสี้ยงแล 
ในขณะเม่ือช�างทังหลายแล/นหนีน้ันอุเทนกุมมารค็สวาดธิอยายมนต�ถ�วน ๒ น้ันเล�า ช�างทังหลายฝูงน้ันแล/นหนี
แล�วค็แปร/หน�าฅืนเล็งดูอุเทนกุมมารนั้นมักว/าเยียแล/นเยียเหลียวหลังแล อุเทนกุมมารรู�ว/าสาททมนต�คุณเยื่อง
นั้นสมริทธีด�วยดังใจมักทุกอันแล�วจิ่งมาบอกแก/เจ�าระสีแล เจ�าระสีค็รู�สารททมนต�คุณ // 
 ทังมวรตั้งอยู/ในตนอุเทนกุมมารบัวรมวรชุอันแล�ว ดั่งอ้ัน เจ�าระสีจิ่งจากับด�วยนางพระยาผู�เปนแม/แห/ง
อุเทนกุมมารว/าดั่งนี้ ดูรา นางบัดน้ีสาตรคุณอันเปนเหตุจักห้ือได�แท/นราชสมป>ตติประยาตนเปนพ/อนั้นค็ตั้งอยู/
ในตนแห/งอุเทนกุมมารผู�เปนลูกแห/งนางนั้นค็บัวรมวรชุอันแล บัดนี้นางจุ/งห่ือขร/าวสารแก/ลูกแห/งนางอันจักเมือ
เทิอะ เม่ือนั้น นางพระยาได�ยินคําแห/งเจ�าระสีแล�วอันจักห้ือขร/าวสารแก/ลูกตนดั่งอ้ันนางค็จากับด�วยลูกตนว/า
ดั่งนี้ ตาตะ ดูรา เจ�าลูกรักแก/แม/เจ�าค็หากเปนลูกแห/งพระยาปรันตัปปะอันอยู/ในเมืองโกสัมพีพ�นแล คูแม/นี้อัน



 

 

นกหัสสดีลิงค�ตัว ๑ หากมาซูดลงเอาคูแม/ในกาละเม่ือนั่งผิงแดดกับด�วยพระยาปรันตัปปะอันเปนพ/อแห/งเจ�าวัน
นั้น นกตัวน้ันเอาแม/มาเถิงท่ีนี้คูแม/ค็จิ่งประสูติได�เจ�าคูในท่ีนี้แล เหตุน้ันคันเจ�าได�เมือรอดเมือเถิงเมืองแห/งเรา
แล�ว ด่ังอ้ัน เจ�าคูจุ/งบอกขร/าวสารแก/อามาตย�ทังหลายเทิอะ ผิว/า เขาบ/เชื่อคําแห/งเจ�าน้ันเจ�าจุ/งเอาแหวนธํารงค�
กับผ�ารัตตนะกัมพลนี้สําแดงห้ือเขาหันเทิอะ แหวนธํารง // 
 ลูกน้ีหากเปนแหวนแต/ท/านพระยาทังหลายสืบสืบมาแต/ก/อนแล อามาตย�ทังหลายค็หันยังแหวนลูกน้ี
ชุฅนแล เหตุน้ันเจ�าจุ/งเมือสําแดงวัตถุ ๒ อันนี้แก/ฅนทังหลายเทิอะ คันอันฅนทังหลายค็หากจักเชื่อยังคําแห/งเจ�า
คูชะแล นางผู�เปนแม/คันห้ือขร/าวสารแก/ลูกตนด�วยคําอันมีประการดั่งอ้ันแล�วค็อุ�มเอาลูกแห/งตนมานั่งเหนือตัก
แห/งตนแล�วจูบชมดมขระหม/อมแล�วค็ส/งห้ือเมือแล เม่ือนั้น อุเทนกุมมาร อันจักเมือนั้นค็ซํ้าถามเถิงเจ�าระสีว/า
ดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคูเหตุด่ังรือข�าน้ีเมือด�วยตีนอันเปล/าผู� ๑ ผู�เดียวได�ชา เม่ือนั้น เจ�าระสีกล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา กุมมาร 
มึงจุ/งข้ึนไพนั่งอยู/เหนือก่ิงไม�อันสูงพอเพียงหลังช�างแล�วมึงจุ/งสวาดธิอยายมนต�อันจักห้ือช�างมานั้นแล�วดีดยังพิน
เทิอะ คันอ้ัน พระยาช�างตัว ๑ ค็หากจักมาแล�วน�อมหลังห้ือมึงข่ีชะแล คันข่ีช�างแล�วนั้นจุ/งซาบในหูช�างตัวน้ันว/า 
ดูราเจ�าพระยาช�างมึงจุ/งเม่ือเอาราชสมป>ตติบ�านเมืองอันเปนของแห/งพ/อคูน้ันห้ือแก/คูเทิอะ สันใดแล จักห้ือคูได�
เมือเปนพระยาในโกสัมพีพ�นนั้นเจ�าพระยาช�างจุ/งกะทําเทิอะ มึงจุ/งกล/าวเซ่ิงช�าง // 
 ตัวนั้นว/าดั่งน้ีเทิอะ ช�างตัวนั้นหากจักนําเอากุมมารเมือชะแล เจ�าระสีคันกล/าวว/าเท/านั้นแล�ว ค็ส่ังห้ืออุ
เทนกุมมารเมือแล อุเทนกุมมารรับเอาคําเจ�าระสีชุอันแล�วค็ไหว�เจ�าระสีแลนางพระยาตนเปนแม/แห/งตัวด�วยอัน
ครบอยําแล�วค็ลงไพจากอาสรมสาลาแล�วค็ข้ึนสู/ไม�ต�น ๑ อันบ/ต่ําบ/สูงพอเพียงหลังช�างแล�ว ค็สวาดธิอยายมนต�
บทอันห้ือช�างมาน้ันแล�วดีดสายพินห้ือช�างมานั้นแล ในขณะยามนั้น เม่ืออุเทนกุมมารดีดสายพินน้ันยังมีพระยา
ช�างตัว ๑ มีตนขาวเผือกทังมวรเข�ามาสู/สํานักแห/งกุมมารน้ันค็เข�าเรียงต�นไม�ต�นในเพื่อจักห้ือกุมมารข่ีแล อุ
เทนกุมมารนั้นคันหันช�างเข�ามาเรียงที่ใกล�ต�นไม�ค็เต�นจับเหนือหลังช�างแล�วค็ซาบยังท่ีใกล�หูช�างว/าด่ังนี้ โภสา 
หัตถิราช ดูรา เจ�าพระยาช�างคูนี้หากเปนลูกแห/งพระยาปรันตัปปะในเมืองโกสัมพีพ�นแล บัดนี้พ/อคูตายแล�ว
เจ�าพระยาช�างจุ/งนําเอาคูเมือกับด�วยบริวารแห/งท/านอันมากนัก ท/านจุ/งเมือเอาราชสมป>ตติอันเปนของแห/งพ/อคู
นั้นห้ือแก/คูเทิอะ เม่ือนั้น พระยาช�างตัวนั้นได�ยินคําแห/งอุเทนกุมมารแล�วพระยาช�างค็ร�องเรียกหาช�างทังหลาย 
// 
 ด�วยภาสาแห/งช�างทังหลายว/าดั่งนี้ อเนตา หัตถิ สหัสสนี หมู/ช�างทังหลายอันมากกว/าร�อยกว/าพันตัว 
สนิ ปติ สูจุ/งมาประสุมชุมนุมกันในท่ีนี้กันนักเทิอะ ในขณะนั้น หมู/ช�างทังหลายอันมากกว/าพันตัวค็มาสู/ที่น้ี พระ
ยาช�างตัวนั้นหันหมู/ช�างทังหลายฝูงนั้นอันเถ�าแก/มาจีมหมู/ช�างทังหลายเยื่อง ๑ ลูกช�างค็มามากนัก พระยาช�าง
ตัวนั้นจิ่งร�องว/าแก/ช�างทังหลายด�วยภาสาแห/งทังหลายว/าดั่งนี้ ดูรา ช�างทังหลายฝูงเถ�าแก/ค็ดี ลูกช�างทังหลาย
อันยังหนุ/มยังหน�อยจุ/งเอากันหนีฅืนเทิอะ ช�างทังหลายฝูงปานกลางจุ/งเอากันมาประสุมชุมนุมในที่นี้พลัน
นักเทิอะ เม่ือนั้นช�างทังหลายฝูงแก/แลลูกช�างทังหลายฝูงนั้นค็เอากันกลับฅืนเสี้ยงแล ช�างทังหลายฝูงปาน



 

 

กลางค็มาประสุมชุมนุมกันในที่ใกล�แห/งพระยาช�างตัวนั้นมากกว/าพันตัวแล อุเทนราชกุมมาร คันว/าช�างทัง
หลายมาชุมนุมกันแล�วค็เอาหมู/ช�างทังหลายอันมากนักเปนบริวารเมือสู/เมืองโกสัมพีแล คันอุเทนกุมมารเอาหมู/
ช�างทังหลายมาเถิงเมืองโกสัมพีแล�ว คันไพรอดบ�านท่ีใดดั่งอ้ันกุมมารค็เรียกเอาฅนทังหลายมาเปนบริวารดั่งน้ี 
ดูรา // 
 ฅนทังหลาย คูนี้หากเปนลูกพระยาปรันตัปปะแล ผิว/า ท/านทังหลายยังมักใคร/ได�ข�าวของแต/สํานักคูดั่ง
อ้ัน จุ/งเปนบริวารแห/งคูเมือเทิอะ เม่ือนั้น ฅนทังหลายฝูงอยู/ปจันตะบ�านนอกได�ยินคําแห/งอุเทนกุมมารร�องเรียก
เอาน้ัน ฅนทังหลายอันมากกว/าพันฅนค็เปนบริวารอุเทนกุมมารแล ในเม่ือฅนทังหลายมาเปนบริวารแห/งกุมมาร
อันมากดั่งอ้ัน อุเทนกุมมารนั้นจิ่งเอาหมู/ริพลทังหลายฝูงน้ันไพเถิงเวียงรอดทุกเบื้องทุกพาย คันอุเทนกุมมาร
เมือรอดเวียงค็ตั้งอยู/พายนอกเวียงแล�วจิ่งใช�ฅนเข�าไพบอกแก/เสนาทังหลายด�วยคําสั่งว/าดั่งนี้ ดูรา เพิ่นมึงจุ/งไพ
บอกแก/เสนาทังหลายว/าดั่งนี้ บัดนี้ลูกพระยาปรันตัปปะเจ�ามารอดมาเถิงที่นี่แล�วแล ท/านทังหลายจุ/งออกไพ
ต�อนไรรับเทิอะ มึงจุ/งเข�าไพว/าดั่งนี้เทิอะ ฅนใช�ผู�นั้นรับเอาคําแห/งอุเทนกุมมารแล�วค็เข�าไพสู/พายในเสียงด�วยปะ
ตูน�อย คันเข�าไพแล�วค็บอกแก/เสนาอามาตย�ทังหลายอ�วยดั่งคําอันอุเทนกุมมารสั่งนั้นแล เม่ือนั้น อามาตย�ทัง
หลายได�ยินคําอันนั้นแห/งฅนใช�แล�วเขาค็บ/เชื่อด�วยคําว/าด่ังนี้ ลูกแห/งพระยาปรันตัปปะนี้บ/มี // 
 สักฅน เท/าเม่ือนางเทวียังวันน้ันนางเทวีนั้นทรงคัพภะแล�วอันนกหัสสดีลิงค�หากเอาไพแล�วแล นอกนั้น
นางพระยาผู�ใดแลจักหันทรงคัพภะอันบ/มีสักฅนแล เหตุดั่งรือว/าเปนลูกแห/งพระยาปรันตัปปะอ้ันชา อามาตย�
ทังหลายค็ยังสังกาด�วยคําว/าบ/ใช/น้ันมากนักแล เม่ือพายลูนอามาตย�ผู� ๑ มีประหยาสะหลาดนักจิ่งคระนิงใจว/า
ดั่งน้ี ผิว/ากุมมารผู�นั้นว/าเปนลูกพระยาปรันตัปปะแท�ดั่งอ้ัน คูค็หากจักรู�ชา ผิว/ามีสักขีดั่งอ้ันค็เพิงเชื่อแล ผิว/าหา
สักขิบ/ได�ค็บ/เชื่อแล อามาตย�ผู�นั้นร่ําเพิงสันนั้นมันค็กล/าวเซ่ิงฅนใช�ผู� ๑ เพื่อจักไพถามดูคําทังมวรแต/ต�นเถิง
ปลายดั่งอ้ัน จิ่งกล/าวเซ่ิงชายผู�น้ันว/าดั่งน้ี ดูรา เพิ่นมึงจุ/งออกไพถามดูคําทังมวรเซ่ิงราชกุมมารผู�นั้นว/าดั่งนี้ ข�า
แก/เจ�าคู เจ�าคูว/าเปนลูกพระยาปรันตัปปะว/าอ้ันแท�อ้ันชะรือ แต/ก/อนนางผู�ใดเปนแม/แห/งเจ�าคูอ้ันชา บัดนี้เจ�าคู
พ�อยลุกแต/ประเทสที่ใดมาอ้ันชา ผิว/าเจ�าคูเปนลูกแห/งพระยาปรันตัปปะแท�ด่ังอ้ัน สักขิอันใดพ�อยยังมีแก/เจ�าคู 
เจ�าคูจักห้ือผู�ข�าทังหลายเชื่อยังคําว/า ปุตโต ปรันฺตัปโป ราชา // 
 ด�วยเหตุอันใดชา ผิว/ามีดั่งอ้ันเจ�าคูจุ/งสําแดงห้ือตูข�าได�หันเทิอะ ฅนใช� มึงจุ/งถามยังกุมมารผู�นั้นด�วย
คําเปนดั่งคูกล/าวนี้เทิอะ ผิสักขิอันใดอัน ๑ มึงจุ/งเอามาหาตูทังหลายดูเทิอะ เม่ือนั้น ฅนใช�ผู�นั้นรับเอาคําแห/งอา
มาตย�แล�วค็ไพถามเซ่ิงอุเทนกุมมารด�วยดั่งคําอามาตย�หากสั่งนั้นชุอันแล เม่ือนั้นอุเทนกุมมารได�ยินคําแห/งผู�ชาย
อันอามาตย�หากใช�ห้ือออกมาถามเซ่ิงตนสันนั้น อุเทนกุมมารค็บอกยังฅนใช�ว/าดั่งน้ี ดูรา ฅนใช� คูน้ีค็เปนลูกแห/ง
พระยาปรันตัปปะตนเปนเจ�าแห/งสูท/านทังหลายดีหลีแล นางพระยาผู�เปนแม/แห/งคูน้ีเม่ือทรงคัพภะวันน้ันอัน
นกหัสสดีลิงค�หากเอาไพหากส/วนตนคูนี้ค็กุมมารผู�อันอยู/ในท�องแห/งนางพระยาผู�น้ันแล นางผู�น้ันบัดนี้ค็ยังอยู/ใน
ปCาพ�นแล ทีน้ีคูรู�ว/าพ/อคูละราชสมป>ตติเสียแล�ว คูมาเพื่อว/าจักเอาสมป>ตติแห/งพ/อคูแล ผิว/าอามาตย�ทังหลายบ/



 

 

เชื่อยังคําแห/งคูนั้นมึงจุ/งเอาผ�ารัตตนะกัมพลผืนน้ีกับแหวนธํารงค�ลูกนี้เมือห้ือแก/อามาตย�ทังหลายดูเทิอะ ค็หาก
เปนแหวนแห/งท�าวพระยาทังหลายสืบสืบมาแต/ก/อน // 
 ตราบต/อเท/าเถิงพ/อคูน้ีแล แม/นรัตตนะกัมพลผืนนี้ค็ดีค็หากเปนผ�าสไบแห/งนางเทวีผู�เปนแม/แห/งคูนั้น
แล มึงจุ/งเอาเมือห้ืออามาตย�ทังหลายหันเทิอะ เขาค็ยังจักรู�จักบ/อย/าชะแล วัตฺวา คันว/ากล/าวแล�วค็เอาแหวน
ธํารงค�กับทังผ�ารัตตนะกัมพลนั้นห้ือแก/ฅนใช�เอาเมือห้ือแก/อามาตย� เม่ือนั้น ฅนใช�ผู�นั้นค็รับเอาผ�ารัตตนะกัมพล
กับทังแหวนธํารงค�ลูกนั้นแต/มืออุเทนกุมมารแล�ว มันค็เอามาห้ือแก/อามาตย�ทังหลายแล�ว บอกกรียาคําทังมวร 
ด�วยดั่งคําอุเทนกุมมารหากจารจาน้ันทุกอันแก/อามาตย�ทังหลายแล เม่ือนั้น อามาตย�คันหันแหวนธํารงลูกนั้น
กับทังผ�ารัตตะกัมพลผืนนั้นดั่งอ้ันอามาตย�ทังหลายค็รู�จักแหวนธํารงค�แลผ�ารัตตนะกัมพลผืนน้ันแท� เยื่อง ๑ อา
มาตย�ทังหลายได�ยินคําฅนใช�นั้นเปนอันแจ�งแก/ใจนักเขาจิ่งจากันว/าดั่งนี้ ดูรา ชาวเราทังหลายราชบุตต�ตนน้ี   
เปนลูกแห/งพระยาเจ�าเราเท่ียงแท�บ/สงไสรแล บ/ใช/ฅนผู�อ่ืนแล บ/จักโลบล/ายเราสักอันแล เหตุใดว/าอ้ันชา แหวน
ธํารงค�ลูกน้ีค็ดี ผ�า // 
 รัตตนะกัมพลผืนน้ีค็ดี ค็หากเปนของแห/งพระยาเจ�าเราแกต/ก/อนแท�ดีหลีแล เหตุนั้นท/านทังหลาย
อย/าได�สงไสรเซ่ิงราชบุตต�ตนนี้สักอันเทิอะ อามาตย�ทังหลายจารจากันเปนคําอันนึงอันเดียวแล�วจิ่งห้ือไขปะตู
เวียงแล�วอามาตย�ทังหลายค็เอายสสะบริวารอันมากนักออกไพต�อนไพรับเอาอุเทนราชกุมมารห้ือเข�ามาสู/พาย
ในเวียงแล�ว อามาตย�ทังหลายค็อุสสาภิเสกยังอุเทนกุมมารห้ือเปนท�าวพระยาในเมืองโกสัมพีทังมวรแล ส/วนอุ
เทนกุมมารได�เปนท�าวพระยาในเมืองโกสัมพีทังมวร สันน้ันค็ปรากฏแก/ฅนทังหลายว/าพระยาอุเทนราช วันนั้นค็
มีแล อันนี้เปนอุป>ตติอันพระยาอุเทนได�มาเปนพระยาในเมืองโกสัมพีค็มีแล ปริเฉทเท/านี้ก/อนแล อัปปะ รัฏเฐ 
ปะนะ ทุพภิกเข ชีวิตุ อัสฺสโกนฺเต เอโก โกตุหะละ โกนามะ มนุสฺโส กาลินามะ ตรุณบุตตะ ภริยํ อทายะ กัสฺสัม
พี คันตวา ชีวิสสะ มาติ ปาเถยํ คเหตวา นิกขมิ อหิวา ตกโร เคนะ มหาชเนปK มรันเต // 
 นักขมติ วทันติ เยวเต คัจฉันตา ปาเถยยะ ปริกขิเณ ขุททาภิภุตา ทารกํ วิหิตุงนะ สักขิสุง ในกาละเม่ือ
อุเทนราชกุมมารได�เปนท�าวพระยาในเมืองโกสัมพีแล�วดั่งอ้ัน เม่ือน้ันเมืองอัลละกัปปะรัฏฐะน้ันเกิดเปนทุพ
ภิกขะ คือว/า เข�าแพงนักเยื่อง ๑ ผีห/าทังหลายค็ตกในบ�านในเมืองที่น้ัน ฅนทังหลายตายเปนอันมากนักแล ใน
เม่ือ สตักกะไภยะแล เกิดมีสันนั้น เม่ือน้ัน ยังมีชายผู� ๑ ชื่อว/า โกตุหล มันค็อยู/ในเมืองอัลละกัปปะ นั้น ชายผู�
นั้นมันค็บ/อาจเพื่อว/าจักเลี้ยงชีวิตในบ�านเมืองที่น้ันได� มันค็เอามันมันผู�ช่ือว/า กาลี นั้นกับทังลูกแห/งมันผู� ๑ 
ยังหน�อยนักค็ออกไพจากบ�านเมืองอัลละกัปปะ เพื่อว/าจักไพสู/เมืองโกสัมพีแล ขาทัง ๒ ไพด�วยหนทางเปนอัน
ยืนยาวคราวไกลนัก มีเข�าไท/เข�าถงหากเสี้ยงแล�วค็เปนอันทุกขะเวทนาด�วยอันอยากเข�านัก ขาทัง ๒ อันยังอุ�ม
เอาลูกแห/งตนไพสันนั้นค็เปนอันเปลี่ยนวานกันอุ�ม คันผู�พ/อนั้นอุ�มไพแล�ว คันพักลําบากแล�วค็ห้ือกุมมารน�อยนั้น
แก/นางผู�แม/อุ�มไพเล�า คันผู�แม/พัก // 



 

 

 ลําบากค็ห้ือแก/ผู�พ/อเล�าด�วยอันเปลี่ยนวานกันเอากุมมารผู�เปนลูกน้ันไพด�วยประการสันนี้แล ในกาละ
นั้นชายผู�ชื่อว/าโกตุหล นั้นได�ยินลําบากนักมันจิ่งกล/าวเซ่ิงเมียแห/งตนว/าดั่งน้ี ดูรา นาง ราทัง ๒ น้ีเปนอันลําบาก
ด�วยอันอยากเข�านักในเม่ือราทัง ๒ ยังมีชีวิตดั่งอ้ัน ค็ยังจักได�ลูกชะแล ราทัง ๒ ทอดเสียยังลูกกุมมารผู�น้ีในที่ใด
ที่ ๑ แล�ว หนีไพเทิอะ เม่ือนั้น นางกาลี ผู�เปนแม/นั้นมีใจอันรักลูกนักบ/ขาดจักห้ือทอดเสียได�มันกล/าวเซ่ิงผัวแห/ง
มันว/าดั่งน้ี ดูรา เจ�า ในเม่ือคูแลยังมีชีวิตค็ดี ลูกยังมีชีวิตค็ดี คูค็บ/ทอดเสียได�แล�วว/าอ้ัน พ�อยไพเถิงพายหน�าเล�า
ดั่งอ้ัน ชายผู�เปนผัวน้ันยินลําบากมากนักอยู/ กล/าวเซ่ิงเมียแห/งมันว/าจักทอดกุมมพารผู�น้ันเสียไจ�ๆ ดั่งอ้ัน นางผู�
เมียค็ยังห�ามคําอันน้ันบ/ห้ือทอดเสียได� เหตุรักลูกนักกุมมารน�อยผู�นั้นอันพ/อแลแม/ ปริบัตติ ปยะ มาโน หาก
เปลี่ยนวานกันอุ�มเอาแลฅนแลเทิอะ สันนั้นเปนอันลําบากนัก ในเม่ือผู�พ/ออุ�มดั่งอ้ันกุมมารผู�นั้นค็หลับไพในมือ
แห/งผู�พ/อน้ันแล โกตุหล ผู�น้ันเปนพ/อ // 
 รู�ว/า กุมมารเถิงเซ่ิงอันหลับไพแล�วดั่งอ้ัน จิ่งห้ือนางผู�เปนแม/นั้นไพก/อนพายหน�าน�อย ๑ ชายผู�นั้นมันค็
เอากุมมารน้ันห้ือนอนอยู/เหนือเฟKยไม�ใต�ครุ/มไม�แห/ง ๑ แล�วมันค็ไพตามหลังแม/มันแล เม่ือด่ังอ้ันนางกาลีผู�เปน
แม/น้ัน นิวัตตะ ตวา ค็แปร/หน�าเล็งดูบ/หันลูกแห/งตนนางจิ่งถามชายผู�ผัวว/าสันน้ี ดูรา เจ�าลูกรักยังไหนอ้ันชา โก
ตุหล จิ่งกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา นาง ลูกมึงน้ันอันคูหากละไว�ในครุ/มไม�พายหนังพ�นแล�วแล นางกาลีได�ยินคําแห/งผัว
แล�วค็ตีอกร�องไห�ว/าเจ�าพ�อยห้ือข�าพลัดพรากจากลูกแห/งข�าอ้ันชา ผิว/าเจ�าบ/ฅืนไพเอาลูกข�ามาดั่งอ้ัน คูบ/ไพกับ
ด�วยมึงชะแล มึงจุ/งไพพอมึงเทิอะ แม/นคูนี้ค็ดีค็จักตายในปCาท่ีนี้กับด�วยลูกคูชะแล  มึงจุ/งฅืนไพเอาลูกคูมาก/อน
เทิอะ ในเม่ือนางกาลีหากจําฅืนไพเอากุมมารผู�น้ันมาไจ�ๆ ดั่งอ้ัน ส/วนชายผู�นั้นมันค็แล/นฅืนไพเอากุมมารนั้นมา
ห้ือแก/นางผู�เปนแม/เล�าห้ันแล คันโกตุหลฅืนเอาลูกมาแล�วดั่งอ้ัน เขาทัง ๓ พ/อแม/ลูกค็ไพด�วยลําดับหนทาง ค็
ไพรอดไพเถิงบ�าน // 
 กระกูลโคบาลอัน ๑ อันมีพายนอกเวียงโกสัมพีน้ันแล นายโคบาลคหบดีเสฏฐีผู�น้ันย/อมเลี้ยงวัวเถิกวัว
แม/ทังหลายไว�มากนักบ/อาจจักคณนาได�เพื่อประโยชนะด�วยน้ํานมวัวอัน ๑ ประโยชนะด�วยลูกวัวแล โคบาล
คหบดีเสฏฐีผู�นั้นอุป>ฏฐากรักสาพระป>จเจกพุมธเจ�าตน ๑ เถิงกาละเม่ือเช�าพระป>จเจกเจ�าตนนั้นย/อมมาสันเข�า
ในเรือนโคบาลเสฏฐีผู�นั้นชุวันบ/ขาดสักวัน แล�วท/านเสฏฐีผู�นั้นย/อมจํานําแต/งน้ํานมวัวค็ดี เข�าก�อนค็ดี ห้ือทาน
แก/พระป>จเจกเจ�าชุวันแล พระป>จเกจเจ�าตนนั้นคันสันเข�าแล�วค็กะทํา ภัตตะ นุโมทนา ห้ือเปนมังคละแก/คหบดี
เสฏฐีผู�น้ันแล�วจิ่งเมือสู/ที่อยู/ตนคูทุกที่แล คันว/าเถิงกาละเม่ือสวายท/านเสฏฐีผู�น้ันย/อมอุป>ฏฐากพระป>จเจกเจ�า
ตนน้ันเถิงท่ีอยู/แลวันแล ๓ ทีบ/ขาดแล เยื่อง ๑ ท/านเสฏฐีนั้นอุป>ฏฐากพระป>จเจกเจ�ามาแล�วค็ไพเฝDาคันพระยา
เล�าแล เสฏฐีผู�นั้นย/อมกะทํากรียาอาการดั่งทุกทีแล ในวันอันเขา ๓ ฅนแม/ลูกบ�านโคบาลคหบดีเสฏฐีนั้น ยาม
นั้นค็เปนกาละอันยังเช�าพอ // 
 กาละอันเข�าสุกว/าอ้ันค็ว/า พอกาละอันแต/งห้ือทานแก/พระป>จเจกเจ�าแล�วค�อมว/าจักดากินเข�าว/าอ้ันค็ยัง
ว/าแล โคบาลเสฏฐีผู�นั้นหันยังเขา ๓ ฅนพ/อแม/ลูกอันเปนอาคันตุกะเทียวทางมารอดอันลําบากด�วยอันอยากเข�า



 

 

สันนั้น จิ่งจักถามเซ่ิงเขา ๓ ฅนพ/แม/ลูกว/าดั่งนี้ ดูรา ท/านทัง ๓ ลุกแต/ประเทสท่ีใดมารอดมาเถิงบ�านคูนี้อ้ันชา 
โกตุหลผู�เปนพ/อแห/งกุมมารนั้นค็บอกคําทังมวรแต/ต�นเถิงปลายแก/โคบาลเสฏฐีผู�นั้นชุอันแล เม่ือน้ันโคบาลเสฏฐี
ได�ยินคําว/ากลัวแต/ไภยะอันจักตายด�วยอันอยากเข�านั้นแล มาสันนั้นท/านเสฏฐีค็มีใจอินดูกรูณาเซ่ิงเขา ๓ ฅนนั้น
มากนักจิ่งจักแต/งยังเข�าแลน้ํานมนั้นห้ือแก/เขา ๓ ฅนพ/อแม/ลูกน้ันแล คันได�เข�าแลน้ํานมวัวแต/โคบาลเสฏฐีนั้น
แล�ว นางกาลีผู�เปนเมียน้ันค็เว�นเข�านั้นห้ือแก/โกตุหลผู�เปนผัวนั้นกินก/อนด�วยคําว/า ดูรา เจ�าจุ/งกินเข�าอันน้ีตาม
เพิงใจแห/งเจ�าเทิอะ คูเยียกินเม่ือพายลูนชา ว/าอ้ัน แล�วมันค็เว�นห้ือแก/โกตุหลนั้นกินก/อนแล // 
 เม่ือพายลูนมันค็จิ่งจักกินเข�านั้นแล ส/วนโกตุหลน้ันมีอันอยากเข�านักเหตุบ/ได�กินเข�าเสี้ยงกาละอันนาน
นัก คันว/ามันได�กินเข�าแลนํ้านมวัวอันนั้นแล�ว ค็กินตามอันเพิงใจแห/งมันแล ส/วนโคบาลเสฏฐีนั้นคันแต/งเข�าห้ือ
แก/เขา ๓ ฅนพ/อแม/ลูกแล�วค็กินเข�าอันนั้นเม่ือพายลูนแล ในขณะเม่ือโคบาลคหบดียังนั่งกินเข�าน้ันยังมีแม/หมา
ตัว ๑ อันเกิดในเรือนนั้นแม/หมาตัวนั้นค็มานั่งอยู/พายใต�ช/องอันท/านเสฏฐีน่ังน้ันแล ท/านโคบาลนั้นคันหันแม/
หมาตัวน้ันมาอยู/ในที่น้ันท/านเสฏฐีค็ป>นเข�ากับนํ้านมวัวจําเริญทอดห้ือแก/แม/หมาตัวนั้นกินตราบต/อเท/าอันมัน
อ่ิมแล โกตุหล อันกินเข�าอ่ิมนักพ�นประหมานบ/อาจจักห�ามไฟท�องแห/งตนได� กินอ่ิมคัดท�องนักมันค็น่ังอยู/เล็งดู
นายโคบาลเสฏฐีกินเข�านั้นเยื่อง ๑ มันค็มาเล็งดูแม/หมาตัวน้ัน อันคหบดีหากป>นเข�านํ้านมวัวจําเริญห้ือกินสัน
นั้น โกตุหลนั้นจิ่งคระนิงใจว/าด่ังนี้ อยํ สุนักโข แม/หมาตัวนี้รอยมีบุญมากนักชะแล เหตุมันได�กินเข�าอันมีสภาวะ
ดั่งน้ีทุกวันแล โกตุหล // 
 กินเข�าอ่ิมพ�นประหมานคัดท�องนักน่ังอยู/ คระนิงเถิงแม/หมาตัวน้ันมันค็เอาแม/หมาตัวน้ันเปนอาจิน
นะกัมม�อยู/ตราบต/อเท/าเสี้ยงวันฅํ่าแล�ว เถิงกาละยามเม่ือเที่ยงฅืนน้ันไฟท�องบ/อาจจักห้ืออาหารย/อยได�มันค็จุติ
ตายได�มาเกิดเข�าท�องแม/หมาตัวน้ันแล ในกาละเม่ือรุ/งเช�าวันลูนนั้นนางกาลีผู�เปนเมียนั้นกะทําส/งสการเลิกซาก
โกตุหลผู�เปนผัวนั้นแล�ว มันกะทํากัมม�อันกินจ�างเซ่ิงนายโคบาลเสฏฐีนั้นได�เข�าสานประหมานแครง ๑ มันค็มา
หุงห้ือสุกดีแล�วค็ใส/บาตพระป>จเจกเจ�าในกาละเม่ือเช�านั้นแล นางกาลีนั้นค็กล/าวเซ่ิงพระป>จเจกเจ�าว/าดั่งนี้ ข�า
แก/พระป>จเจกเจ�า อันว/าผละทานอันน้ีจุ/งไพรอดไพเถิงผัวข�าผู�ชื่อว/าโกตุหล อันตายนั้นห้ือได�เสวิยผละแห/งทาน
อันนี้เทิอะ นางกาลีห้ือทานแลอุทิสห้ือไพเถิงผัวตนแล�วสันน้ัน เม่ือพายลูนมันจิ่งคระนิงใจว/าดั่งน้ี ในเม่ือพระ
ป>จเจกเจ�าแลมาสันเข�าน้ีคูนี้เพิงอยู/กะทํากินจ�างแห/งท/านเสฏฐีที่น้ีแล คูอยู/ท่ีนี้ค็ยังจักมีผละแฅวนมากนักเหตุ
พระป>จเจกเจ�าค็ยัง // 
 มาทุกวันบ/ขาด คูน้ีแม/นมีเชยยะธัมม�อันชอบค็ดี คูยังจักได�ห้ือทานแก/พระป>จเจกเจ�าแม/นบ/มีค็ดี คูค็ยัง
จักได�ไหว�ทุกวันเยื่อง ๑ คูค็จักได�เปนเวยยาวัจณกัมม� คืออันใช�สอยแก/ท/านเสฏฐีนี้แล ในเม่ือพระป>จเจกเจ�ามา
สันน้ันค็จักเปนผละแก/คูมากนักแล เหตุนั้นควรคูอยู/ในสํานักแห/งท/านโคบาลท่ีนี้แล คระนิงใจสันนี้แล�ว ตั้งแรก
แต/นั้นไพมันค็เทียรย/อมอยู/กินจ�างในสํานักท/านนายโคบาลเสฏฐีที่น้ันค็มีแล แม/หมาตัวนั้นเถิงระดูประสูติลูกได�
ลูกตัว ๑ แล�วคันหมาตัวน้ันประสูติได�ลูกดั่งอ้ัน นายโคบาลผู�นั้นค็เอาแม/วัวตัว ๑ ไว� เอาน้ํานมวัวห้ือแก/ลูกหมา



 

 

ตัวนั้นกินทุกวันแล นจิรัสเสวะ บ/นานเท/าใด ลูกหมาตัวน้ันค็เซ่ิงอันข้ึนใหย/แล ในกาละเม่ือพระป>จเจกเจ�ามาสัน
เข�าในเรือนที่นั้น พระป>จเจกคันสันเข�าแล�วย/อมห้ือก�อนเข�าแก/ลูกหมาตัวนั้นกินทุกวันแล ลูกหมาตัวน้ันอาไสร
เซ่ิงก�อนเข�าแห/งพระป>จเจกเจ�านั้นลวดมีสิเนหาอันรักในพระป>จเจกเจ�าตนนั้นแล มีในกาละวัน ๑ ส/วนนาย
โคบาลเสฏฐีนั้นจักไพสู/สํา // 
 นักแห/งพระป>จเจกเจ�านั้นมันค็เอาลูกหมาตัวนั้นไพจีม คันไพเถิงท่ีอันเน้ือกล�าคระนองดั่งอ้ันคหบดีผู�
นั้นย/อมเอาไม�ตีแผ/นดินแลครุ/มไม�ทังหลายเพื่อห้ือเนื้อทังหลายหนีแล ในขณะเม่ือ ๑ คหบดีตียังครุ/มไม�น้ันหมา
ตัวนั้นค็กะทํายังเสียงเยียสึกสึกสันน้ันหากเปนปกกติแห/งลูกหมาตัวนั้นแล นายโคบาลผู�น้ันรู�สัญญาอันเน้ือคระ
นองทังหลายหนีแล�ว จิ่งไพสู/สํานักแห/งพระป>จเจกเจ�าแล คันท/านเสฏฐีเข�าไพไหว�พระป>จเจกเจ�าแล�วกล/าวว/าคํา
ดั่งน้ีว/า ข�าแก/เจ�าคู ในกาละเม่ือเช�า ผิว/ากิจจะแห/งข�ามี บ/มาราธนาเจ�าคูได�ดั่งอ้ันข�าหากจักใช�ยังหมาตัวน้ีราธนา
เจ�าคูชะแล คันลูกหมาตัวนี้มาเม่ือใดดั่งอ้ันเจ�าคูจุ/งรู�สัญญาอันนี้แล�วแลเมือเทิอะ คันไหว�พระป>จเจกเจ�าตนนั้น
ห้ือรู�สัญญาอันมันจักใช�ลูกหมาตัวนั้นแล�ว ค็มาสู/บ�านแห/งตนแล แต/นั้นไพหน�าบ/นานเท/าใดในวัน ๑ นายโคบาล
นั้นบ/ได�ไพราธนาพระป>จเจกเจ�าเหตุกิจจะมีมาก จากับด�วยหมาตัวนั้นว/าดั่งน้ี ดูรา ลูก มึงจุ/งไพนําเอาพระ
ป>จเจกเจ�าแห/งเรามาสันเข�าในเรือนทีเทิอะ เม่ือนั้น ลูกหมาตัวน้ัน // 
 ได�ยินคําเจ�าแห/งตนนั้นมันค็แล/นไพเถิงที่อันเจ�ามันตีครุ/มไม�แลแผ/นดินนั้น มันค็ยั้งอยู/ในท่ีนั้นเห/าประ
หมาน ๓ ทีแล�วมันรู�ว/าเนื้อคระนองทังหลายแล/นหนีแล�ว มันจิ่งเข�าไพสู/อาวาสแห/งพระป>จเจกเจ�าแล คันเข�าไพ
แล�วมันค็มาหอนในอาวาสพระป>จเจกเจ�าสําแดงห้ือพระป>จเจกเจ�ารู�อันมาแห/งมันแล�ว มันจิ่งเข�าไพนอนอยู/แทบ
ปะตูป>ณณสาลาแห/งพระป>จเจกเจ�าแล พระป>จเจกเจ�าเม่ือรุ/งเช�านั้น คันกะทําสรีระกิจจะทังมวรแล�ว มาแขวด
กฎหมายรู�กาละอันควรแล�วค็จิ่งออกไพจากป>ณณสาลาแล ในขณะเม่ือพระป>จเจกเจ�าออกไพนั้น ลูกหมาตัวนั้น
เห/าแล�วค็แล/นไพก/อนหน�าพระป>จเจกเจ�าแล พระป>จเจกเจ�าจักใครลองดูใจแห/งลูกหมาตัวนั้นดั่งอ้ันไพพายหน�า
เถิงหนทาง ๒ อัน อัน ๑ เปนหนทางอันจักเมือสู/บ�านโคบาลเสฏฐี อัน ๑ เปนหนทางไพสู/ที่อ่ืน พระป>จเจกเจ�า
คันไพเถิงที่นั้นค็บ/ไพด�วยหนทางอันจักเมือสู/บ�านโคบาลนั้น พระป>จเจกเจ�าค็แสร�งไพด�วยหนทางอันอ่ืนนั้นแล 
ลูกหมาตัวนั้น อันไพก/อนหน�าพระป>จเจกเจ�าน้ันคันเถิงหนทาง ๒ อันท่ีนั้น มันค็แปร/หน�าฅืนเล็งดูพระป>จเจก // 
 เจ�า คันหันพระป>จเจกเจ�าบ/ไพด�วยหนทางอันมาหาบ�านเจ�าตนน้ัน พ�อยไต/ไพด�วยทางอันอ่ืนน้ันลูกหมา
ตัวนั้นจิ่งคระนิงใจว/ารอยพระป>จเจกเจ�านี้ใส/ใจว/าหนทางอันน้ันชะแล มักว/าหลงหนทางชะแล คันมันคระนิง
ด�วยใจแห/งสัตตริจฉานสันนั้นแล�วมันค็แล/นฅืนไพอยืนอยู/ขวางหนทางพายหน�าพระป>จเจกเจ�าไว�บ/ห้ือพระ
ป>จเจกเจ�าไพด�วยหนทางอันนั้น พระป>จเจกเจ�าค็ยังบ/ฟ>งแล ล/วงไพก/อนลูกหมาตัวน้ันเล�า ลูกหมาตัวนั้นหันพระ
ป>จเจกเจ�าบ/ฅืนมาสู/หนทางอันนั้นแล ยังล/วงไพสันน้ันมันจิ่งมาคาบ นิวา สักกัณเณ ในแจ/งผ�าสะบงแห/งพระ
ป>จเจกเจ�าชักห้ือฅืนมาสู/หนทางอันเมือสู/บ�านเจ�าแห/งมันนั้นแล เม่ือดั่งอ้ัน พระป>จเจกเจ�าค็ไพสู/หนทางอันเมือ
หาบ�านนานโคบาลนั้นด�วยอันลูกหมาตัวนั้นหากชักฅืนมานั้นแล ตั้งแรกแต/กาละนั้นไพบ/นานเท/าใดยังมีในวัน ๑ 



 

 

นายโคบาลเสฏฐีผู�นั้นหันผ�าพระป>จเจกเจ�าเปนอันเก/านักมันค็จิ่งห้ือผ�าขาวผืน ๑ เปนทานแก/พระป>จเจกเจ�าเพื่อ
จักเปนผ�าจีวรแล เม่ือนั้น พระป>จเจกจิ่งกล/าวเซ่ิงโคบาลเสฏฐีนั้นว/าสันน้ี ดูรา // 
 อุบาสก ผ�าผืนนี้อันอุบาสกหากห้ือด�วยสัทธาเราค็จักไพสู/ปCาหิมมวันต�กะทําห้ือเปนผ�าจีวรแล�วจุ/งนุ/ง
ทรงห้ือได�อานิสงส�แก/อุบาสกชะแล เม่ือนั้น โคบาลเสฏฐีค็ไหว�พระป>จเจกเจ�าว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู ขอเจ�าคูจุ/ง
กะทําผ�าผืนนี้เทิอะ เจ�าคูอย/าว/าจักไพสู/ปCาหิมมวันต�เทิอะ พระป>จเจกเจ�ากล/าวว/าสันนี้ ดูรา อุบาสก ผ�าผืนนี้อัน
เราผู�เดียวบ/อาจเพื่อว/าจักกะทําห้ือเปนผ�าจีวรในที่นี้ได�แล เหตุใดว/าอ้ันชา เราเอาผ�าผืนนี้ไพเถิงปCาหิมมวันต�แล�ว
ดั่งอ้ัน พระป>จเจกเจ�าทังหลายค็จักช/วยตัดช/วยย�อมห้ือแล เหตุด่ังอ้ันควรเราไพในท่ีนั้นแล เม่ือนั้น โคบาลเสฏฐี
บ/อาจจักห�ามพระป>จเจกเจ�าได�มันจิ่งกล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู ผิว/าเจ�าคูบ/กะทําในที่น้ีดั่งอ้ันเจ�าคูไพยาว/าจักอยู/
ในปCาหิมมวันต�น้ันห้ือนานนักกว/าเช/นเทิอะ เจ�าคูเยียกับฅืนมาพลันเทิอะ เม่ือโคบาลแลพระป>จเจกเจ�ายังจากัน
สันน้ันลูกหมาตัวน้ันค็ยังนอนอยู/ในที่ใกล�ค็ได�ยินคําอันนั้นแล พระป>จเจกเจ�าอันจักไพสู/ปCาหิมมวันต�ค็สั่งโคบาล
เสฏฐีว/าดั่งนี้ ดูรา // 
 อุบาสกท/านจุ/งอยู/เลี้ยงชีวิตตนด�วยอันชอบธัมม�เทิอะ อันใดจักเปนหนทางเมือสู/สวัรค�เทวโลกน้ันท/าน
จุ/งปฏิบัติตามคองแห/งอริยะเจ�าเทิอะ อันใดแลจักได�ไพเกิดในอุปบายภูมินั้นจุ/งเว�นเทิอะ พระป>จเจกเจ�าห้ือ
โอวาทคําสอนแก/นายโคบาลเสฏฐีเท/าน้ันแล�ว พระป>จเจกเจ�าค็สะหยองข้ึนสู/อากาส คันธะมาทนะ ภิมุโข อว/าย
หน�าสับเพราะสู/เขาคันธมาทนะแล�วค็หนีไพแล ในขณะเม่ือพระป>จเจกเจ�าสะหยองข้ึนอากาสน้ันลูกหมาตัวนั้น
หันพระป>จเจกเจ�าข้ึนไพสู/อากาสรู�ว/าจักหนีไพสันนั้น ค็มาเห/าหอนเซ่ิงอ้ัน อินดูพระป>จเจกเจ�า ในเม่ือพระ
ป>จเจกเจ�าหนีไพพ�นวิไสรตาแล�ว ลูกหมาตัวน้ันค็อกแตกตายเหตุมีสิเนหารักในพระป>จเจกเจ�าตนนั้นนักค็มีแล 
คันตายแล�วค็ได�ไพเกิดเปนเทวบุตต�ตน ๑ ในชั้นฟDาอันชื่อว/าตาวติงสา อัจฉระ สหัสสะ ปริวุตโต อันมีหมู/นางฟDา
ทังหลายได�พัน ๑ หากแวดล�อมเปนบริวารเสวิยทิพพสมป>ตติมากนัก ในเม่ือเทวบุตต�ตนน้ันเจียรจากับด�วย
นางฟDาทังหลายดั่งอ้ันเสียงแห/งเทวบุตต�ตนนั้นค็ซราบไพทั่ว // 
 เมืองตาวติงสาทังมวรอันกว�างได�หม่ืนโยชนะน้ันด�วยอานิสงส�อันมันเห/าหอนยินดีรักในพระป>จเจกเจ�า
นั้นแล เหตุดั่งอ้ันเทวบุตต�ตนนั้นลวดปรากฏแก/หมู/เทวดาทังหลายได�ชื่อว/าโฆสักกะเทวบุตต�วันนั้นค็มีแล โฆ
สักกะเทวบุตต�ตนนั้นอยู/เสวิยสมป>ตติทิพพ�ในชั้นฟDาตาวติงสาที่น้ันบ/นานเท/าใดค็จุติตายจากชั้นฟDาที่น้ันลงมา
เอาปฏิสนธิในท�องแม/กําลังผู� ๑ ในเมืองโกสัมพี ทีน้ัน อัฏฐกถา จาเถิงอายุแห/งเทวดาทังหลายแล โฆสักกะเทว
บุตต�นี้เหตุดั่งรือมีอายุอันสั้นพลันตายจากสมป>ตติทิพพ�แห/งตนนั้นชาด�วยแท� เทวดาทังหลายจักจุติจากสวัรค�  
เทวโลกนั้นมีเหตุ ๔ อัน อันใดชา อยุกขะเยนะ ปุญญักขะเยนะ อาหารักขะเยนะ กาเมนันติ เทวดาทังหลายฝูง
ใดกะทําบุญกัมม�มากนักแต/ภวะเม่ือยังเปนฅนอยู/นั้นเทวดาทังหลายฝูงน้ีมีบุญมากนักนั้นเขาค็อยู/เสวิยบุญอัน
ตราบต/อเท/าอายุในชั้นฟDา ที่น้ัน คันเสี้ยงอายุทิพพ�ทีนั้นแล�วตายค็ยังได�ไพเกิดในชั้นฟDาพายบนเล�า เหตุบุญอัน
ตนได�กะทํามีมากนักตายสันนั้นได�ชื่อว/า อา // 



 

 

 ยุกเขยยะ เหตุว/าด�วยอันเสี้ยงอายุ มักว/าอยู/ตามอายุทิพพ�แท�เสี้ยงอายุทิพพ�แล�วค็จิ่งตายแล ตามหน
โลกภาสาไทยว/า แม/นว/า ร�อยปลีค็พอร�อยแท� แม/นว/าพันปลีค็พอพันปลีแท� คันเสี้ยงเขตอายุร�อยลีพันปลีจิ่งตาย
ดั่งอ้ันได�ชื่อว/า อายุกเขยยะ แล เทวดาทังหลายลางพร/องตั้งแรกแต/อันได�เกิดเปนเทวดาแล�วน้ันมีบุญอันหน�อย 
คันเสี้ยงบุญค็ตายค็อุปมาดั่งฅนผู�มีเข�าสาน ๓ ทะนาน ๒ ทะนานนั้นคันเสี้ยงเข�าน้ันแล�ว หาอาหารอันจักสืบ 
พิชชะบ/ได�เสี้ยงเท/านั้นแล�วค็ตายแล ตายสันนี้ดังชื่อว/า ปุญญักเขยยะ ว/าเสี้ยงบุญแล�วตายแล เทวดาลางพร/อง
นั้นได�เสวิยทิพพ�สมป>ตติแฅวนหน�อยแฅวนยอบกว/าเทวดาทังหลายได�หันสมป>ตติทิพพ�แห/งเทวดาตนอันมีบุญ
มากนักมันเล็งดูบ/ได�มันค็มาเคียดแก/ตนมากนักอดคําเคียดอันนั้นอยู/บ/ได�ลวดจุติตาย เทวดาฝูงตายสันน้ีได�ชื่อว/า 
โกเบนันติ ว/าตายกับด�วยฅวามเคืองเครียดแล เทวดาลางพร/องนั้นตั้งแรกแต/อันเปนเทวดาแล�วนั้นบ/ห/อนได�
เสวิยกามคุณทิพพ� ๕ อันนั้นสักเท่ือ พ�อยมาได�เสวิยสันนั้นเปนอันหลงหลงลืมสติเสียลวด // 
 บ/กินอาหารทิพพ�คือเข�าน้ําโภชนะอาหารทิพพ�น้ันสักอันลวดจุติตายด�วยอันขาดอาหาร คือบ/กินเข�านั้น
แล ตายสันนั้นได�ชื่อว/า อารักเขยยะ ว/าขาดแห/งอาหารแล�วตายแล เทวดาทังหลายจุติตายด�วยเหตุทังหลาย ๔ 
ประการดังกล/าวมานี้แล เม่ือน้ัน เทวดาทังหลายจุติตายด�วยเหตุ ๔ อันสันนี้ดั่งอ้ันพ�นว/าเทวบุตต�ตนชื่อว/า โฆ
สักกะเทวบุตต�ตนนั้นจุติตายด�วยเหตุใดน้ีชา อัตถะ กถา วิสัสชนา ว/าแท�ดั่งเทวบุตต�ชื่อโฆสักกะน้ีจุติตายด�วยอา
หารักเขยยะดีหลีแล เหตุใดว/าอ้ันชา เทวบุตต�ตนนั้นตั้งแรกแต/อันตายจากชาติอันเปนหมานั้นแล�ว ได�เมือเกิด
เปนเทวบุตต�บ/ห/อนได�เสวิยกามคุณทิพพ� ๕ อันนั้นสักเทื่อ กามคุณ ๕ อันนั้นจักได�อันใดคือได� รูป ๑ สัททะ ๑ 
คันธะ ๑ รัสสะ ๑ โผฏฐัพพะ ๑ ๕ อันนี้ได�ชื่อว/า กามคุณ แล เม่ือนั้นอันว/ารูปพ�อยจักได�อันใด สัททะพ�อยจักได�
อันใด โผฏฐัพพะพ�อยจักได�อันใดชาแท�แล รูปนั้นได�รูปอันเปนทิพพ�แห/งเทวดาทังหลาย สัททะอันได�เสียง
อันเปนทิพพ� มีต�นว/าเสียงขับทิพพ�ค็ // 
 ดี เสียงตุริยนนตรีทิพพ�ค็ดีเสียงฝูงนี้ได�ชื่อว/า สัททะ นั้นแล คันธะ นั้นได�กลิ่นคันธะอันหอมเปนทิพพ�มี
ต�นว/ากลิ่นคันธะแห/งดอกไม�ทิพพ�กลิ่นคันธะอันหอมแต/ต�นเทวดาทังหลายค็ดีได�ช่ือว/า คันธะแล รัสสะ นั้นได�รส
อันเปนทิพพ�มีต�นว/าได�กินเข�านํ้าโภชนะอาหารอันเปนทิพพ�มีรสอันยิ่งนักกว/ารสอันมีในเมืองฅนนั้นได�ชื่อว/ารส
ทิพพ�แล โผฏฐัพพะ น้ันได�อันถูกต�องอันเปนทิพพ�มีต�นว/าได�ถูกต�องตนทิพพ�แห/งเทวดาทังหลายค็ดีได�ถูกต�องยัง
กลิ่นคันธะอันเปนทิพพ�ค็ดี ได�ถูกต�องยังเสื่อสาดอาสนาอันเปนทิพพ�ฝูงนี้ค็ดีได�ชื่อว/า โผฏฐัพพะ แล รูป สัททะ 
คันธะ รัสสะ โผฏฐัพพะ ๕ อันน้ีเปนกามคุณทิพพ�แห/งเทวดาทังหลายแล เทวบุตต�ตนนี้โฆสักกะนี้ตายจากชาติ
อันเปนสุนักขะนั้นได�เกิดเปนเทวบุตต�ปรากฏแก/หมู/เทวดาทังหลายด�วยนามป>ญญัตติว/า โฆสักกะ ค็เหตุมีเสียง
อันซราบไพท่ัวเมืองตาวติงสาทังมวรน้ันแล โฆสักกะเทวบุตต�ตนนี้ต้ังแรกแต/อันได�เกิดเปนเทวบุตต�น้ันบ/ห/อน
เคิยได�เสวิยกามคุณ ๕ จําพวกน้ันสักเทื่อ // 
 พ�อยมาได�เสวิยสันน้ัน ลวดมาหลงหลงลืมสติเสีย ลวดบ/กินเข�านํ้าโภชนะอาหารทิพพ�สักอันเท/ามัวเมา
สนุกอยู/ด�วยกามคุณทิพพ�น้ันอยู/ ลวดจุติตายด�วยอันขาดแห/งอาหารน้ันแล�วลงมาเกิดเอาปฏิสนธิแห/งแม/กําลังผู� 



 

 

๑ อันอยู/ในเมืองโกสัมพีท่ีนั้นเล�าแล นางแม/กําลังผู�อันทรงคัพภะถ�วนสิบเดือนแล�วค็ประสูติได�ลูกชายผู� ๑ 
ในขณะเม่ือกุมมารผู�นั้นออกมาจากท�องแม/แห/งตนแล�วดั่งอ้ัน นางแม/กําลังผู�นั้นเล็งหันกุมมารผู�นั้นเปนผู�ชายสัน
นั้นมันจิ่งคระนิงใจว/าชาติลูกชายทังหลายน้ีบ/ห้ือเปนพิชชะแห/งแม/กําลังทังหลายได� ผู�ยิงจิ่งเพิงเปนพิชชะแห/ง
แม/กําลังทังหลายได�ดาย เหตุนั้นกุมมารผู�นี้ควรห้ือเอาไพเสียแล เม่ือได�ผู�ยิงอันควรสืบกระกูลแห/งคูเยียเลี้ยงไว�
ชา แม/กําลังผู�นั้นคระนิงวิตกแห/งมันสันน้ันแล�ว มันค็จารจากับด�วยข�ายิงแห/งมันผู� ๑ ว/าด่ังนี้ ดูรา ข�ายิง อาเปต
วา มึงจุ/งยกเอายังกุมมารผู�นี้ใส/ในท่ํากลางดงอันร�ายแล�วจุ/งเอาไพทอดเสีย สุกระ กุเต ในที่พายบนกองหยาก
เยื้อเทิอะ คันกล/าวแล�วค็ห้ือข�ายิงแห/งตนเอาไพแล // 
 กุมมารผู�นั้นอันข�ายิงผู�นั้นหากเอาใส/เหนือดงอันร�ายแล�วไพเสียเหนือกองหยากเยื้อแล�วดั่งอ้ัน กุมมารผู�
นั้นอันหมาทังหลายค็ดี กาทังหลายค็ดี ค็เอากันมาแวดล�อมอยู/รอดทุกเบ้ืองทุกพาย เพื่อว/าจักขบจักยาดกินยัง
กุมมารผู�นั้นดั่งอ้ัน กุมมารน�อยผู�นั้นแม/นว/าหมาแลกาทังหลายหากมาแวดรอดทุกเบื้องทุกพายดั่งอ้ันค็ดี ค็บ/อาจ
เพื่อว/าจักเข�าไพใกล�ได� เหตุอานุภาวะบุญเม่ือมันไดเปนหมาได�เห/าในถานะท่ีนั้นอันมีเนื้อคระนองทังหลายหนีบ/
มาราวีกําทําร�ายแก/พระป>จเจกเจ�าได� เยื่อง ๑ ด�วยใจอันมักรักในพระป>จเจกเจ�านั้นบุญอันนั้นมารักสาแล สัตต�
ทังหลายมีต�นว/าหมาแลกาทังหลายบ/เข�าไพใกล�ยังกุมมารผู�น้ันได�คอยได�บาปกัมม�อันท/านหากเอามันมาทอดเสีย
เหนือกองหยากเยื้ออันน้ัน ค็ใช/วิบากอันใดค็เหตุบาปกัมม�อันมันได�ทอดยังลูกมันเสียเหนือเฟKยไม�ใต�ครุ/มไม�แล�ว
เม่ือพายลูนกลัวแม/มันด/าจิ่งกลับฅืนมาเอาแล ด�วยบาปกัมม�มันเยื่องนั้นท/านค็จักได�ทอดมันเสียในชาติอันเดียว
นั้นถ�วน ๗ ที ดั่งจักกล/าวไพเมือหน�านี้แล ส/วนกุมมารผู�นั้นอันหมู/กาแลหมู/หมาทังหลายหากมาแวดล�อมอยู/แลบ/
เข�าไพใกล�ได�แลอยู/สันน้ัน เม่ือดั่งอ้ันยังมีชายผู� ๑ ออกไพ // 
 จากบ�านค็มาหันยังหมาแลกาทังหลายมาชุมนุมกันในท่ีนั้นมากนักดั่งอ้ันมันคระนิงใจว/าดั่งน้ี อะสังอ้ัน
ชาหมาแลกาทังหลายมาชุมนุมกันหร�อมอยู/ในที่นั้นเปนอันมากนักอ้ันชา มีคาว/า อันใดมีในท่ีนั้นอ้ันชะรือ ชายผู�
นั้นคระนิงสันนี้แล�ว มันค็เข�าไพเล็งดูค็มาหันยังกุมมารผู�นั้นอันหมากแลกาหากมาตอมอยู/สันนั้นมันค็บังเกิดใจ
อันรักนักค็เอาเมือสู/บ�านอาบน้ําชําระเสียแล�วตั้งไว�เสมิอดั่งลูกตนดีหลีแล ในวันนั้นชายผู�นั้นได�กุมมารนั้นยังมี
คหบดีเสฏฐีผู� ๑ มีข�าวของได� ๔ สิบเก�าโกฏิอยู/ในเมืองโกสัมพี ท่ีนั้นเสฏฐีผู�นั้นเม่ือยามอันเฝDาคันพระยาแลมา
เถิงดั่งอ้ันเสฏฐีผู�นั้นค็ลงไพจากเรือนแห/งตนแล ไพเถิงปะตูคุ�มน�อยพระยา ยามน้ันปโรหิตอาจารย�เฝDาคันพระยา
แล�วค�อมออกมาจากเรือนพระยามาเถิงปะตูคุ�ม ทีน้ันปโรหิตแลเสฏฐีขาทัง ๒ ค็ประสบกันในท่ีนั้นแล ในเม่ือขา
ทัง ๒ แลมาประสบด�วยกันสันนั้นเสฏฐีจิ่งถามเซ่ิงปโรหิตอาจารย�ว/าดั่งนี้ ดูรา ท/านปโรหิตอาจารย�เจ�าคูยังได�เล็ง
ดูยังนักขัตตฤกษ�ทังหลายในบ�านเมืองแห/งเราอ้ันรือ เม่ือน้ันปโรหิตอาจารย�ค็ขานคําแห/งเสฏฐีว/าดั่งน้ี อามะ // 
 เอิอะ ดูราท/านเสฏฐีเราค็ยังเล็งดูบ/ขาดแล เม่ือนั้นเสฏฐีค็ถามปโรหิตอาจารย�ว/าด่ังน้ีเล�า ดูรา ท/าน   
ปโรหิตอาจารย� อญํ กิจจะอันใดอันนึงมีต�นว/ากลียุคบ�านเมืองค็ดี อุปาทวะอันใดค็ดี กัมม�อันเปนมังคละค็ดี ยังมี
ในบ�านเมืองแห/งเราน้ีอ้ันชะรือ เม่ือท/านเสฏฐีหากถามสันน้ันดั่งอ้ันปโรหิตอาจารย�ค็กล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าด่ังนี้ ดูรา



 

 

ท/านเสฏฐี กิจจะอันใดอันอ่ืนมีต�นว/ากลียุคบ�านเมืองค็ดี อุปาทวะอันใดค็ดี บ/มีในบ�านเมืองที่น้ีสักอันแล เท/าว/า
ยังมีกุมมารน�อยผู� ๑ จิ่งเกิดมาในวันนี้มันจักได�เปนมหาเสฏฐีในเมืองอันน้ีค็มีชะแล ปโรหิตอาจารย�คันกล/าว
เท/านั้นแล�วค็หนีเมือสู/เรือนแห/งตนแล เสฏฐีผู�น้ันคันได�ยินคําแห/งปโรหิตอาจารย�แล�วมันค็คระนิงใจว/าดั่งน้ี มีคา
ว/านางเสฏฐีแห/งคูประสูติได�ลูกลูนหลังคูนี้แล�วชา รู�ว/าบ/ได�เทื่ออ้ันชา ท/านเสฏฐีมาสงไสรสันนั้นเหตุว/านางเสฏฐี
นั้นทรงคัพภะแล ท/านเสฏฐีจิ่งจักใช�ยังข�าชายแห/งตนผู� ๑ ห้ือเมือดูด�วยคําว/าดั่งนี้ ดูราผู�ชายมึงจุ/งเมือสู/บ�านแห/ง
เราพลันนัก เม่ือแล�วมึงจุ/งเล็งดูนาง // 
 เสฏฐีเทิอะ ประสูติได�ลูกแล�วรือรู�ว/าบ/ได�เทื่อน้ันชา ผิว/าไปCประสูติเทื่อดั่งอ้ันมึงจุ/งฅืนมาเทิอะ ข�าชายผู�
นั้นรับเอาคําแห/งเจ�าตนแล�วมาสู/บ�านแล�วหันนางเสฏฐีไปCประสูติลูกเม่ือ สันนั้นข�าชายผู�นั้นค็กลับฅืนมาบอกแก/
เสฏฐีว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคูนางเสฏฐีไปCประสูติลูกเทื่อแล มันกล/าวสันนั้นเสฏฐีรู�ว/าบ/ประสูติลูกเทื่อสันนั้น เสฏฐีค็
จิ่งเข�าไพอุป>ฏฐากพระยาอุเทนราชาแล ปริเฉท จาอุปปติ อันเสฏฐีเข�าไพคันพระยาอุเทนราชค็แล�วเท/านี้ก/อน
แล กล/าวอุเทนผูกต�นค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท/านี้ก/อนแล จุฬสักขาดได� ๑๒๙๐ ตัวปลี เปKกสี เดือน ๑๒ แรม ๙ 
ฅํ่าวัน ๗ เม็งใน ๗ วันไทยกดสี ค็บริบูรณาแก/ข�าวันนั้นแล นิพานํ ป>จจโย โหตุ เม นิจจํ อุเทน ผูกต�น สุตยาม
กองงาย ข�าหนานเทพวงค� บ�านพงต�นฮ�าง เขียนอุปถัมภก ธุเจ�าอภิไชย วัดนาคตไหม/ ศรีดอนไชย แล// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูก ๒ 

 รับหน�าพระยาอุเทนผูก ๒ แล 
 นโม ตสฺสตฺถุ นวิชายะ ติติ สุตวา ราชานํ ทิสวา เคนหํ คนฺตา กาลิ นามะ ทาสิ ปโกสาเปตวา กหาปณฺ
สหัสสะ ตวา คะจะ อิ มัสมิง นคเร อุปธาเร ตวา อชฺฌชาตา ทารกคณฺหะตวา เอหิติสา อุปสาเร นัตตํ เคหํ คนฺ
ตา ราชา ยทารโกกทา ชาโตติ เคเหปติ เคหะ ปุจฉิตวา อัชฌติสุตวา อิมํ ทารกะ มณฺหํเทหิ เอกํ กหาปนํ 
อาทิกตวา มุลวะเฆนติ สหัสฺสํ ทตวาตํ อาเนตวาเส ฐิเนาทัสเสสิ เสฏฐี สัจเจเมธิตวา ชายิสสติตายะ สนฺธินิตวา 
เสฏฐีฐา นาสสะสามิกํ ปริสามิสัจเจ ปุตโต ชายิสสติ มาเรสามินันติ จิเตตวาตํ เคเหกาเรสิ ในกาละเม่ือเสฏฐีไพ
เฝDาคันพระยาอุเทนราชาแล�วค็เมือสู/เรือนแห/งตนแล�ว เสฏฐีค็กล/าวเซ่ิงข�ายิงแห/งตนผู�ชื่อว/านางกาลี น้ันว/าดั่งน้ี 
ดูรา นางกาลี มึงจุ/งไพพิจจารณาดูยังกุมมารน�อยทังหลาย อันเกิดมาในวันนี้ดูเทิอะ คันมึงรู�ว/าผู�ใดเกิดมาในวันน้ี 
มึงจุ/งห้ือฅําพันนึงแก/ผู�เปนเจ�าเรือนน้ันแล�วแล เอายังกุมมารผู�นั้นมาเทิอะ นางกาลีทาสีน้ันรับเอาคําแห/งเสฏฐี
แล�วค็เอากหาปนะพัน // 
 นั้นไพถามดูด�วยอันลําดับเรือนทังหลายแล�ว ค็ไพเถิงเรือนแห/งชายผู�นั้นลูกอ/อนกุมมารผู�น้ันอันเปนลูก
แม/กําลังน้ัน นางกาลีไพรอดที่น้ันแล�ว มันค็ถามว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคูทังหลาย กุมมารน�อยอันเกิดมาในวันนี้ ยังมี
อ้ันชะรือ เม่ือน้ันนางผู�เปนแม/แห/งชายผู�อันได�กุมมารน�อยน้ันค็กล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา นาง กุมมารน�อยผู�เกิดมาใน
วันนี้ค็มีในเรือนแห/งคูหนี้แล เม่ือนั้น นางกาลี กล/าวเซ่ิงน้ันว/าด่ังนี้ ข�าแก/เจ�าคูผิมีดั่งอ้ัน เจ�าคูจุ/งห้ือกุมมารน�อยน้ี
แก/ข�าเทิอะ ว/าอ้ันแล�ว มันค็จําเริญข้ึนไพยังค/ากุมมารน�อยนั้นด�วยอันห้ือบาท ๑ แล ๒ บาท ๓ บาทข้ึนไพเถิง
ร�อยฅํา ผู�เปนจําริญค็บ/เอาในเม่ือนางผู�นั้นได�ยังกุมมารน้ันแล บ/เอาดั่งอ้ันมันค็จําเริญข้ึนไพยังค/ากุมมารผู�น�อย
นั้นตราบต/อเท/าเถิงพันฅําแล นางกาลีห้ือฅําพันนั้นแล�วจิ่งจักเอายังกุมมารน�อยน้ันมาห้ือแก/เสฏฐีแล เสฏฐีได�ยัง
กุมมารผู�น�อยนั้นแล�ว จิ่งคระนิงใจว/าดั่งน้ี ลูกยิง ผิว/า แก/คูดั่งอ้ันคูค็จักห้ือลูกสาวแห/งคูนี้แก/ผู�ชายน�อยนี้มีห้ันชะ
แล คูจักห้ือผู�น�อยนี้ไว�เปนเข�าของในเรือนที่น่ีชะแล ผิว/าลูกชายแห/งคูเกิดมีดั่งอ้ันคูค็จัก // 
 ห้ือยังผู�น�อยน้ีเปSนพี่มีห้ันชะแล เสฏฐีคระนิงสันน้ันแล�วแลอยู/แล อยู/บ/นานเท/าใดนางเสฏฐีค็ประสูติได�
ลูกชายผู� ๑ แล ในเม่ือลูกชายเสฏฐีเกิดมีแล�วสันน้ันนางเสฏฐีจิ่งคระนิงใจว/าดั่งน้ี บัดน้ีลูกชายคูเกิดมีแล�ว กุม
มารผู�เอามาน้ีผิแลใหย/มาแล�วมันค็จักชิงเอาสมป>ตติแห/งลูกคูชะแล คันว/าคูปองอุบายข�าเสียแลคระนิงสันนั้น
แล�วกล/าวเซ่ิงข�ายิงผู�ชื่อว/ากาลีทาสีว/าดั่งนี้ ดูรา นางกาลี มึงจุ/งเอายังกุมมารน�อยผู�น้ีไพห้ือนอนขวางท่ํากลางปะ
ตูฅอกงัวเทิอะ ในกาละเม่ืองัวทังหลายออกมาจากฅอกนั้นหากจักย่ํายังกุมมารผู�น�อยน้ีห้ือตายชะแล มึงจุ/งลี้อยู/
ที่ใดท่ีนึงดูก/อนเทิอะ รู�สภาวะอันงัวย่ําตายแล�วมึงเยียมาเทิอะ นางกาลีทาสีผู�น้ันรับเอาคําแห/งนางเสฏฐีแล�ว ใน
กาละเม่ือเช�าในเม่ืองัวทังหลายบ/ออกจากฅอกเท่ือ มันค็เอากุมมารผู�น�อยน้ันห้ือนอนขวางปะตูฅอกงัวไว�แล�ว 
ส/วนตนนางกาลีค็ลี้อยู/ในถานะท่ี ๑ คอยดูห้ันแล เม่ือน้ันยังมีจ/างัวผู� ๑ มันรู�กาละอันควรห้ืองัวออกจากฅอก



 

 

แล�ว มันค็มาตอกปะตู คือว/าไขปะตูฅอกไว�ห้ืองัวออกไพสู/ท่ีอันกินหย�าแล ชายผู�นั้นไขปะตูไว�ห้ืองัวทังหลายออก
นั้น งัวอสุภราช // 
 ตัวอันเปนพระยาแก/งัวทังหลายน้ันค็ออกมาก/อนงัวทังหลายมาอ�าขาคาบกุมมารน�อยนั้นไว�กะทํากุม
มารน�อยนั้นอยู/ทัดท่ํากลางท�องแห/งมันแล งัวทังหลายฝูงอ่ืนค็ครึดครือออกไพด�วยข�างงัวอุสุภราชตัวนั้นแล เม่ือ
นั้นจ/างัวผู�นั้นหันงัวอุสุภราชตัวนั้นออกมาก/อนอยืนอยู/แทบปะตูฅอกก/อนงัวทังหลายสันนั้น มันจิ่งคระนิงใจว/า
ดั่งนี้ อยํ อุสุโภ งัวอุสุภราชตัวนั้นเม่ือก/อนมันสูว/าห้ืองัวทังหลายออกเสี้ยงแล�วมันจิ่งออกมาตามหลังแห/งงัวทัง
หลายดาย ในวันนี้มันพ�อยออกมาก/อนงัวทังหลายมาแล�วค็บ/ออกมาห้ือพ�นพ�อยมาอยืนอยู/แทบปะตูฅอกห้ืองัว
ทังหลายครึดครือออกไพด�วยสองข�างน้ันชา ในเม่ืองัวทังหลายออกไพเสี้ยงแล�วมันค็จิ่งไพตามหลังแห/งงัวทัง
หลายเล�าสันนี้ เหตุใดอ้ันชา มันคระนิงสันน้ีแล�ว ค็เข�าไพดูในที่นั้นค็หันยังกุมมารผู�น�อยน้ันนอนอยู/แทบปะตู 
ฅอกงัวสันนั้น มันค็มีใจอันรักเสมิอดั่งลูกตนมันค็เอายังกุมมารผู�หน�อยนั้นเมือสู/เรือนแห/งมันด�วยคําว/าลูกชายผู�น้ี
อันคูหากได�แล ว/าอ้ันแล�วมันค็เอาเมือสู/เรือนแห/งมันแล นางกาลีน้ันหันจ/างัวผู�น้ันเอายังกุมมารผู�น้ันไพแล�ว // 
 ดั่งอ้ันค็เมือบอกเหตุการณ�อันงัวบ/ย่ํายังกุมมารน�อยนั้นอัน ๑ มันค็บอกอันจ/างัวผู�นั้นหากนําเอาไพนั้น
แก/นางเสฏฐีแล จ/างัวนั้นเอายังกุมมารผู�น้ันไพแล�วดั่งอ้ันมันค็เมือบอกเหตุการณ�ยังกุมมารน�อยนั้นอัน ๑ มันค็
บอกอันจ/างัวผู�นั้นหากนําเอาไพนั้นแก/นางเสฏฐีแล ในกาละเม่ือเสฏฐีผู�เปนผัวไพสู/ถานะที่อ่ืนมาแล�วแล บ/หันยัง
กุมมารผู�นั้นไหนดั่งอ้ันเสฏฐีจิ่งถามนางกาลีว/าดั่งน้ี ดูรา นาง กุมมารน�อยผู�คูเอามาเปนลูกน้ัน กุหิฐาเน ไพในถา
นะท่ีใดอ้ันชา เม่ือน้ันนางกาลีค็บอกเหตุการณ�อันนั้นแก/เสฏฐีแลเสฏฐีรู�เหตุอันนางเสฏฐีบ/เพิงใจสันนั้น เสฏฐีจิ่ง
กล/าวเซ่ิงนางกาลีว/าดั่งนี้เล�า ดูรา นางกาลี ผิดั่งอ้ันมึงจุ/งเอาฅําพัน ๑ ไพห้ือแก/จ/าวัวผู�นั้นแล�วแล เอายังกุมมาร
น�อยนั้นมาเทิอะ ว/าอ้ันแล�วเสฏฐีค็เอาฅําพันนึงห้ือไพไถ/เอามาเล�าแล นางกาลีทาสีผู�น้ันค็รับเอาฅําแห/งเสฏฐี
แล�วค็ไพไถ/เอากุมมารน้ันมาห้ือแก/เสฏฐี ยังมีในวัน ๑ เมียเสฏฐีน้ันค็จารจากับด�วยนางกาลีผู�นั้นว/าดั่งนี้เล�า ดูรา
นางกาลี ในกาละวันพรูกนี้เม่ือเช�ามึงจุ/งเอายังกุมมารน�อยผู�นี้ไพไว�ในหนทางเกวียน // 
 เพื่อห้ืองัวทังหลายย่ําเสีย ผิบ/อ้ันเกวียนทังหลายหากหนีบเต็งเปนบ้ังเปนท/อนไพชะแล แล�วมึงจุ/งลี้อยู/ท่ี
ใดท่ี ๑ คอยดูเทิอะ มึงรู�สภาวะกุมมารน�อยผู�น้ีตายแล�วมึงเยียมาเทิอะ นางเสฏฐีค็บังคับเซ่ิงนางกาลีผู�นั้นสันน้ี
แล�ว เถิงกาละเม่ือจักใกล�รุ/งน้ันนางกาลีน้ันค็เอายังกุมมารน�อยนั้นไพไว�ในหนทางเกวียนห้ือหมู/พ/อค�าเกวียน
เทียวนั้นแล�ว มันค็ลี้อยู/ในที่ ๑ คอยดูแล เม่ือน้ันยังมีหมู/พ/อค�าเกวียนทังหลาย ๕ ร�อยเหล�มผู�เปนนายมาก/อนทัง
หลายมาจักใกล�รอดกุมมารนั้นด�วยอานุภาวะบุญแห/งกุมมารนั้น เม่ือมันได�เกิดเปนหมาวันน้ันได�เห/าหอนยินดีใน
พระป>จเจกเจ�าวันน้ันบุญกัมม�อันน้ันมารักสามันแล ด�วยอานุภาวะบุญกัมม�อันน้ันแล นายพ/อค�าเกวียนมาจัก
ใกล�รอดกุมมารนั้นงัว ๒ ตัวน้ัน สัทเทสุธุรํ มาทอดยังหัวเกวียนเสีย คือมาบิดออกจากคานเกวียนแล�วแล อยืน 
อยู/แล ในเม่ือนายพ/อค�าเกวียนหากลงมาเอางัวสองตัวนั้นสอดช�อนดีแล�วเพื่อว/าจักขับไพดั่งอ้ันงัวสองตัวน้ันค็ยัง



 

 

ทอดเสียสันเดียวนั้น แม/นว/า นายพ/อค�าเกวียนผู�น้ันมากะทําบุบตีเท/าใดค็ดีงัวค็บ/ไพด�วยอานุภาวะแห/งกุมมารผู�
นั้น งัวค็บ/เข�าไพใกล�ได� นายพ/อค�าเกวียนผู�นั้นแม/นว/ากะทํา // 
 เกวียนห้ืองัว ๒ ตัวน้ันเท/าใดดั่งอ้ันค็ดี งัว ๒ ตัวนั้นค็บ/ไพตราบต/อเท/าอันสวายพระอาทิตย�อันมาแจ�ง
แล�ว นายพ/อค�าเกวียนผู�นั้นหันงัวมันบ/ไพสันนั้น มันค็เล็งไพพายหน�าค็มาหันยังกุมมารน�อยผู�นั้นนอนอยู/ในทาง
เกวียนสันนั้นมันจิ่งคระนิงใจว/า รอยว/างัวคูนี้หันยังกุมมารน�อยน้ีแล�วบ/ไพมีชะแล คูน้ีมากะทําอันบุบตีงัวแห/งคูน้ี
เปนอันหนักนักแล ตุตวา มานวะ สา หุตวา นายพ/อค�าเกวียนผู�น้ันคันหันยังกุมมารน�อยผู�นั้นค็ยินดีนักยังกุมมาร
ผู�น้ันคูจักเอาเมือเปนลูกคูชะแล ว/าอ้ันแล�วมันค็ลงจากเกวียนเอายังกุมมารน�อยผู�นั้นเมือสู/บ�านแห/งมันด�วย
เกวียนห้ันแล นางกาลีอันรู�ว/านายพ/อค�าเกวียนเอายังกุมมารน�อยผู�นั้นไพแล�วดั่งอ้ัน มันค็หนีเมือแล ในกาละ
เม่ือเสฏฐีมาแล�ว หายังกุมมารน�อยผู�นั้นบ/ได�จิ่งจักถามเซ่ิงฅนเรือนทังหลายแล เม่ือน้ันนางกาลีผู�นั้นค็บอกยัง
เหตุอันนางเสฏฐีห้ือเอาไพเสียหนทางเกวียนน้ันอันพ/อค�าหากเอาไพนั้นแก/เสฏฐีแล เม่ือนั้นนางกาลีผู�นั้นค็บอก
ยังเหตุอันนางเสฏฐีห้ือเอาไพเสียหนทางเกวียนน้ันอันพ/อค�าเกวียนหากเอาไพนั้นแก/เสฏฐี เสฏฐีได�ยินคําอันนั้น
แล�ว ค็กล/าวเซ่ิงนางกาลีว/าดั่งนี้ ดูรา นางกาลีผิว/าอันนางเสฏฐีแห/งคูแลห้ือมึงเอาไพเสีย // 
 ไหนมึงรู�ฅนผู�ใดเอาไพมึงจุ/งเอาฅําไพห้ือแก/นายพ/อค�าเกวียนผู�นั้นพันฅํา ๑ แลเอามาเล�าเทิอะ นางกาลี
ทาสีรับคําแห/งเสฏฐีแล�วค็เอาไพห้ือแก/นายพ/อค�าเกวียนผู�น้ันพันฅํานึงแล�วค็เอากุมมารผู�นั้นมาห้ือแก/เสฏฐีเล�า
ห้ันแล ยังมีในกาละวัน ๑ เล�านางเสฏฐีกล/าวเซ่ิงนางกาลีผู�นั้นว/าดั่งน้ีเล�า ดูรา ข�ายิง ในวันน้ีมึงจุ/งเอากุมมาร
น�อยผู�น้ีไพนอนอยู/ในระแวกครุ/มไม�ในปCาช�าผีดิบพ�นเทิอะ สุนัข ทิหิวา สัตต�ทังหลาย มีต�นว/าหมาทังหลายไพหัน
ในท่ีนั้นค็หากจักขบกินชะแล ผิบ/มีดั่งอ้ัน อมนุสโส นวา สหโต ผีทังหลายค็หากจักบุบตีมันห้ือตายไพในปCาช�าผี
ที่น้ันชะแล มึงรู�สภาวะอันตายนั้นแล�ว มึงเยียมาเทิอะ นางกาลีผู�เปนข�ายิงรับเอาคําแห/งนางเสฏฐีแล�วมันค็เอา
กุมมารน�อยผู�นั้นไพนอนอยู/ในปCาช�าดิบแล�วมันค็ลี้อยู/ในท่ี ๑ เล็งดูแล สุนักโข ว/าหมาทังหลายค็ดี กาโก ว/ากาทัง
หลายค็ดี อมนุสโส ว/าผีทังหลายค็ดี แม/นว/ามาดั่งอ้ันค็บ/อาจเพื่อว/าจักเข�าไพใกล�ยังกุมมารน�อยผู�นั้นได�เหตุ
อานุภาวะบุญอันมันได�เห/าหอนรักยังพระป>จเจกเจ�าวันนั้นบุญกัมม� // 
 อันน้ันหากมารักสามันแล เม่ือน้ันอันยังมีจ/าแพะผู� ๑ ไล/ยังหมู/แพะทังหลายอันมากกว/าพันตัวไพสู/ที่กิน
หย�าข�างปCาช�าผี อยายกํา ๑ แล ในเม่ือแพะทังหลายยังผ�งกินหย�าในปCาที่นั้นดั่งอ้ัน ยังมีแม/แพะตัว ๑ เยียไพกิน
หย�าแลใบไม�ทังหลายเข�าไพสู/ระแวกครุ/มไม�ในปCาช�าผีน้ัน มันค็หันยังกุมมารน�อยผู�นอนอยู/ในครุ/มไม�ที่น้ันแพะตัว
นั้นมีใจอินดูใส/ใจว/าลูกค็คู�หัวเข/าทัง ๒ แห/งมันลงห้ือกุมมารน�อยผู�นั้นดูดกินนมแล แม/แพะตัวนั้นเข�าไพสู/ที่น้ันบ/
ออกมาดั่งอ้ัน จ/าแพะผู�นั้นค็เอาไม�ตียังครุ/มพายนอกเพื่อจักห้ือแพะตัวนั้นออกมาดั่งอ้ันแพะตัวน้ันค็ยังบ/ออกมา
แล เม่ือนั้นจ/าแพะผู�นั้นค็เข�าไพในที่นั้นใส/ใจว/าจักตีแพะตัวน้ันห้ือออกไพหาหมู/ด่ังออกไพ มันค็เข�าไพแล�วมันค็
หันแม/แพะตัวน้ันคู�หัวเข/าทัง ๒ อยู/ห้ือกุมมารน�อยดูดกินนมอยู/ดั่งอ้ัน คันจ/าแพะผู�น้ันหันยังกุมมารน�อยนั้นแล�ว
มันค็มีใจสิเนหาอันรักยังกุมมารนั้นเสมิอดั่งลูกมันค็ยินดีนักด�วยคําว/า กุมมารน�อยนั้นคูหากได�ด�วยอันชอบธัมม�มี



 

 

แล ว/าอ้ันแล�ว มันค็เอาเมือสู/เรือนแห/งมันแล นางกาลีทาสีผู�นั้นหันจ/าแพะหากนําเอากุมมารน�อยนั้นไพแล�ว 
มันค็เมือสู/เรือนเสฏฐีห้ันแล ในเม่ือเสฏฐีผู�ชายหากถามหากุมมารน�อยนั้นเซ่ิงนางกาลีนั้นค็บอก // 
 ยังเหตุอันนางเสฏฐีหากห้ือเอาไพเสียในปCาช�าผีนั้น อัน ๑ ในค็บอกว/า จ/าแพะนําไพนั้นแก/เสฏฐีแล 
เสฏฐีได�ยินคําอันนั้นแลกล/าวเซ่ิงนางกาลีว/าดั่งน้ี ดูรา ข�ายิง ผิแลมีดั่งอ้ัน มึงจุ/งเอาฅําพัน ๑ ไพห้ือแก/จ/าแพะผู�
นั้นแล�วเอากุมมารน�อยมาเทิอะ ข�ายิงผู�นั้นรับเอาฅําแห/งเสฏฐีแล�วค็เอาฅําพันนึงไพห้ือแก/จ/าแพะผู�น้ันแล�วเอา
กุมมารน�อยน้ันมาห้ือเสฏฐีเล�าแล ถัดน้ัน ยังมีในวัน ๑ นางเสฏฐีนั้นกล/าวเซ่ิงนางกาลีนั้นว/าดั่งนี้ ดูรา นางกาลี
มึงจุ/งเอายังกุมมารน�อยผู�น้ีข้ึนไพสู/ปลายดอยอันชื่อว/า โจรปุพพะตะ นั้นแล�วมึงจุ/งทอดตก ป>ปปะเฐ ในเหียว
เทิอะ คันมันตกในเหียวแล�วอันก�อนผาทังหลายหากจักตัดห้ือบั้งเปนท/อนตกลงในแผ/นดินท่ีนั้นชะแล มึงรู�ยังกุม
มารน�อยผู�นี้ตายแล�วค็เยียมาเทิอะ ในเม่ือนางเสฏฐีหากบังคับเซ่ิงนางกาลีผู�นั้นสันน้ีแล�วนางทาสีผู�น้ันรับเอาฅํา
แห/งนางเสฏฐีแล�ว มันค็เอากุมมารน�อยผู�นั้นข้ึนไพสู/ดอยอันชื่อว/า โจรปุพพะตะ น้ันแล�วค็อยืนอยู/แทบฝ>Tงเหียว
อัน ๑ แล�วค็ทอดยังกุมมารน�อยน้ันตกในเหียวท่ีนั้นแล�ว เม่ือดั่งอ้ัน มหาเวฬุคุมโม ยังมีครุ/มไม�กลวงอัน ๑ มีพาย
ลุ/มดอยอันนั้นแล // 
 ครุ/มไม�กลวงอันนั้นมีเครือหมากกล่ําเก่ียวข้ึนตามลําไม�กลวงนั้นสานกันอยู/พายบนไม�น้ัน กุมมารน�อยผู�
อันนางกาลีหากทอดตกลงไพในเหียวนั้นค็ค�างอยู/เหนือเครือหมากกล่ํานั้นแล เม่ือนั้นยังมีชายช/างสานผู� ๑ ไพสู/
ปCากับด�วยลูกมันเพื่อว/าจักแสวงหาไม�กลวงทังหลายมาเผือด�วยอันสาน ขาทังสองพ/อลูกค็ไพเถิงปCาไม�กลวงท่ีนั้น 
ดั่งอ้ัน ในเม่ือครุ/มไม�อันนั้นลมหากพัดถูกต�องจลิเตแลหวั่นไหวด่ังอ้ัน กุมมารน�อยผู�น้ันค็ร�องไห� ชายช/างสานผู�
นั้นได�ยินเสียงเด็กน�อยผู�น้ันไห�ด่ังอ้ัน มันค็คระนิงใจว/าเสียงอันนั้นเปนเสียงแห/งลูกเด็กลูกอ/อนไผมาไห�ในท่ีนี้อ้ัน
ชา มันคระนิงสันนี้แล�วมันข้ึนดอยข�างดอยพายกล้ํา ๑ เล็งดูหันกุมมารน�อยนั้นฅ�างอยู/เหนือเครือหมากกล่ํานั้น
มันค็ไพเอายังกุมมารน้ันลงจากเครือหมากกล่ําท่ีนั้นแล�วค็เอาเมือสู/บ�านแห/งมันแล นางกาลีรู�ว/าชายช/างสานเอา
กุมมารน�อยนั้นไพแล�วดั่งอ้ันมันหนีเมือสู/บ�านแล ในเม่ือเสฏฐีผู�ชายแลบ/หันยังกุมมารน�อยนั้นในถานะที่ใดดั่งอ้ัน
จิ่งถามเซ่ิงนางกาลีผู�นั้นแล นางกาลีอันเสฏฐีหากถามาหากุมมารน�อยนั้น มันค็บอกถ�อยคําอันนางเสฏฐีหากห้ือ
เอาไพเสียน้ันอ้ันชา มันค็บอกอันชายช/างสานหากเอาไพนั้น // 
 แก/เสฏฐีได�ยินคําแห/งนางทาสีผู�นั้นแล�ว เสฏฐีค็เอาฅําห้ือแก/นางทาสีผู�นั้นด�วยคําว/าดั่งนี้ ดูรา ข�ายิง มึง
จุ/งเอาฅําพันพันนี้ไพห้ือแก/ช/างสานแล�วเอายังกุมมารน�อยนั้นมาเทิอะ นางกาลีทาสีผู�น้ันรับเอาฅําเสฏฐีแล�วมันค็
เอาฅําพันนั้นไพห้ือแก/ช/างสานผู�นั้นแล�วค็เอากุมมารน�อยนั้นมาห้ือแก/เสฏฐีดั่งเก/าเล�าแล ในเม่ือนางเสฏฐีกะทํา
อุบายปองข�ายังกุมมารน�อยผู�น้ันด�วยประการสันใดค็ดีกุมมารผู�นั้นค็บ/ตายด�วยอุบายอันนั้นสุกอันค็ยังได�มาอยู/
ในเรือนเสฏฐีดั่งเก/า ลวดซํ้าเรือนใหย/ในเรือนเสฏฐีปรากฏได�ช่ือว/า โฆสักกะกุมมาร น้ันในเม่ือใหย/แล�วแม/นไพ 
เหล�นกับด�วยลูกชาวบ�านทังหลายฝูงอ่ืนค็ดีเหล�นอันใดค็ย/อมแพ�ท/านทุกอัน เหตุมันมีประหยาสะหลาดนักแล 



 

 

ในกาละน้ันมีในวัน ๑ นางเสฏฐีน้ันคระนิงใจว/าดั่งน้ี อุบายทังหลายอันคูปองข�ายังโฆสักกะกุมมารผู�น้ีแต/พาย
หลังนั้นค็ // 
 หลายทีนักแล ค็ยังบ/ตายสันนี้บัดนี้คูจักไพสู/สํานักแห/งสหายคูช/างหม�อดูก/อนเทิอะคระนิงสันนี้แล�ว 
นางเสฏฐีน้ันค็ไพสู/สํานักแห/งช/างหม�อแล คันไพแล�วมันค็กล/าวเซ่ิงช/างหม�อว/าสันนี้ ดูรา สหายท/านจักเผาหม�อ
แห/งท/านเม่ือใดนั้นชา เม่ือนั้นช/างหม�ออันนางเสฏฐีหากถามสันนั้นมันค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา สหายข�าจักเผาในวัน
พรูกน้ีชะแล นางเสฏฐีรู�ว/าช/างหม�อจักเผาหม�อในวันพรูกน้ีดั่งอ้ันมันค็กล/าวเซ่ิงช/างหม�อว/าดั่งน้ี ดูรา สหายท/าน
จุ/งเอาฅําแห/งข�าพัน ๑ แล�วท/านจุ/งกะทํายังกัมม�อัน ๑ แก/ข�ายังจักได�บ/ช�า เม่ือนั้น ช/างหม�อจิ่งจักถามนางเสฏฐี
ว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย ผิมีดั่งอ้ัน กัมม�อันจักห้ือข�ากะทําน้ันมีช่ือว/ารือชา นางเสฏฐีจารจากับด�วยช/างหม�อว/าดั่งน้ี 
ดูรา สหาย ยังมีลูกชายแห/งข�าผู� ๑ ถ/อยร�ายนัก ลูกชายผู�นั้นข�าหากจักใช�มาสู/สํานักแห/งท/านชะแล คันว/ามัน
มาแล�วดั่งอ้ันท/านจุ/งจักข�าห้ือตายแล�วท/านจุ/งตัดห้ือเปนบั้งเปนท/อนแล�วซัดเข�าไพในเตาหม�อแห/งท/านแล�วเผา
เสียเทิอะ อิมะ สหัสสํ ฅําน้ีจุ/งเอาไว�เปนของจ�างแห/งท/านเทิอะ ผิท/านกะทําแล�วด่ังอ้ันเม่ือพายลูนข�าค็จักกะทํา
สะการบูชาคุณแห/งท/านแฅวนมาก // 
 กว/าน้ีเล�าชะแล เม่ือนั้นช/างหม�อค็รับเอาฅําแห/งนางเสฏฐีด�วยคําว/าดั่งนี้แล นงเสฏฐีจารจากับด�วยช/าง
หม�อผู�เปนสหายตนเท/าน้ันแล�วค็เมือสู/ที่อยู/แห/งตนแล เถิงกาละเม่ือเช�าวันลูนนั้น นางเสฏฐีค็เรียกโฆสักกะกุม
มารมาแล�วนางเสฏฐีกล/าวเซ่ิงโฆสักกะกุมมารว/าดั่งน้ี ดูรา เจ�าโฆสักกะ ในวันวาคูบังคับเซ่ิงช/างหม�อเพื่อจักห้ือ
กะทํากัมม�อัน ๑ วันวานี้แล เจ�าจุ/งเอาหนังสืออันนี้ไพหาช/างหม�อแล�วเจ�าจุ/งกล/าวเซ่ิงช/างหม�อว/าดั่งน้ี ดูรา พ/อ
เสี่ยว ในวันวานี้แม/แห/งข�าจักห้ือท/านกะทํายังกัมม�อัน ๑ ว/าอ้ัน ท/านจุ/งอ/านดูหนังสืออันน้ีแล�วกะทําเทิอะ เจ�าจุ/ง
ไพว/าแก/ช/างหม�อสันนี้เทิอะ คันนางเสฏฐีกล/าวแล�วค็เอาหนังสือใส/มือแห/งโฆสักกะกุมมารแล�วค็ส/งห้ือไพแล โฆ
สักกะกุมมารรับเอาคําแห/งนางเสฏฐีแล�วกําหนังสืออันน้ันออกไพจากบ�านแล ยามนั้นพ�อยไพพบลูกเสฏฐีอันไพ
เหล�นหมากบ�ากับด�วยลูกชาวบ�านทังหลายในระแวกหนทางแล ลูกเสฏฐีผู�นั้นอันเหล�นหมากบ�าคันธะนั้นกับ
ด�วยลูกชาวบ�านทังหลายหากบ/แพ�เท/าอยู/ห้ือมันได�ตกต/อรอดสันนั้น เม่ือโฆสักกะกุมมาร // 
 เอาหนังสือไพเถิงที่น้ันดั่งอ้ัน ลูกเสฏฐีผู�นั้นค็เรียกโฆสักกะกุมมารด�วยคําว/าด่ังนี้ ดูรา พี่จักไพท่ีใดนั้นชา 
เม่ือนั้น โฆสักกะกุมมารกล/าวเซ่ิงลูกเสฏฐีว/าดั่งน้ี ดูราเจ�าแม/ราใช�พี่ห้ือไพสู/สํานักแห/งช/างหม�ออันเปนพ/อเสี่ยวรา
นั้นดาย คูพี่จักไพในท่ีนั้นแล เม่ือนั้นลูกเสฏฐีจิ่งกล/าวเซ่ิงโฆสักกะว/าดั่งอ้ัน ดูรา พี่ ผิมีแลดั่งอ้ัน คูหากจักไพสู/
สํานักแห/งช/างหม�อน้ันชะแล พี่จุ/งมาเหล�นหมากบ�าอันนี้ห้ือแพ�เขาฝูงนี้ตามคุณเทิอะ กัมม�อันแม/ราใช�น้ันคูหาก
ไพชะแล จังมาเหล�นห้ือแพ�เขาฝูงน้ันเทิอะ เม่ือนั้น โฆสักกะกล/าวเซ่ิงลูกเสฏฐีว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าคูนี้กล/าวแต/แม/รา
นักแล�วดั่งรือ คูจักอยู/เหล/นได�น้ันชา เม่ือนั้น ลูกเสฏฐีกล/าวเซ่ิงโฆสักกะกุมมารดั่งนี้ ดูรา พี่อย/าได�กลัวเทิอะ คู
หากจักเอาหนังสือกับทังขร/าวสานอันน้ีไพชะแล พี่จุ/งห้ือหนังสือแก/คูเทิอะ คูหากจักไพชะแล พี่จุ/งอยู/เหล�นห้ือ



 

 

แพ�เขาฝูงน้ีตอบเขาเทิอะ เข�าฝูงแพ�คูหลายเทื่อหลายทีแล เหตุโฆสักกะน้ันสะหลาดด�วยอันเหล�นนั้นแล เม่ือนั้น 
สักกะกุมมารอันลูกเสฏฐีขอห้ืออยู/เหล�นหมากบ�าห้ือแพ�ตอบเขาลูกชาว // 
 บ�านทังหลายฝูงน้ันตางตนมันดั่งอ้ัน โฆสักกะค็เอาหนังสืออันน้ันใส/ในมือลูกเสฏฐีแล�ว มันกล/าวว/าดั่งน้ี 
ดูรา เจ�าจุ/งเอาหนังสืออันนี้ไพสู/สํานักแห/งช/างหม�อว/าดั่งน้ี ดูราพ/อเสี่ยว เอกํ กมฺมํ กัมม�อัน ๑ แม/แห/งข�า กิร
อานตฺตํ ดั่งได�ยินว/าอานัตบังคับแก/เสี่ยวในวันวา น้ีแล�ว ว/าอ้ัน ห้ือคูเอาหนังสืออันนี้มาดายเจ�าจุ/งไพสู/สํานักแห/ง
ช/างหม�อ กล/าวสันนี้เทิอะ ลูกเสฏฐีผู�นั้นรับเอาคําแห/งโฆสักกะแล�วค็ไพสู/สํานักแห/งช/างหม�อเปนดั่งคําโฆสักกะ
กล/าวนั้นชุอัน ห้ันแล กุมภกาโร ช/างหม�อ คันว/าหันลูกเสฏฐีมาแล�ว มันค็ข�ายังลูกเสฏฐีด�วยดั่งคําอันนางเสฏฐี
หากบังคับนั้นแล�ว ค็ซัดเข�าไพในเตาหม�อห้ันแล ส/วนโฆสักกะกุมมารนั้น คันเหล�นหมากบ�ากับลูกชาวบ�านทัง
หลายเสี้ยงวันทังมวรแล�ว เถิงยามถะวันเอยนแล�วค็เมือสู/เรือนเสฏฐีแล เม่ือนั้น นางเสฏฐีหันโฆสักกะอันมานั้น
มันค็ถามเซ่ิงโฆสักกะว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าโฆสักกะ เจ�าดั่งรือแลบ/ไพตามคําอันคูหากใช�นั้นชา เม่ือนั้น โฆสักกะค็
บอกยังเหตุอันน�องตนไพน้ันแก/นางเสฏฐีแล เม่ือนั้นนางเสฏฐีแลได�ยินคําแห/งโฆสักกะแล�วมันค็มาตีอก // 
 แห/งตน กล/าวว/า หน/ายหนักหนอลูกคูบ/ว/าตายแล�วอ้ันชะรือ นางเสฏฐีนั้นมีหัวใจอันร�อนขระหายนักมี
เลือดเปนประดุจดั่งเดือดข้ึนในตนทังมวร ดีหลี ป>คคหะ มันค็มาเลิกยังต�นแขนทังสองข้ึนแล�วร�องไห�เปนอันมาก
แล/นเข�าไพสู/สํานักแห/งช/างหม�อแล�ว กล/าวเซ่ิงว/าดั่งน้ี ดูรา สหายเจ�าสหายเจ�าอย/าได�ห้ือคูสิบหายเสียเทิอะ เม่ือ
นั้น ช/างหม�อหันนางเสฏฐีอันเข�ามามันค็กล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย สหายอย/าได�กะทํายังเสียงอันไห�เทิอะ 
กัมม�ยังสหายหากบังคับเซ่ิงคูนั้นค็บัวรมวรแล�วแก/สหายแล นางเสฏฐีได�ยินคําอันนั้นแล�วค็ยิ่งซํ้ามีทุกข�โสกต่ํา
ค�อยน�อยใจมากนักนางเสฏฐีบ/ได�หันลูกแห/งตนเปนอันทุกข�โสกลวดบ/กินเข�าน้ําโภชนะอาหารลวดมากลั้นใจตาย
เหตุทุกข�อันเกิดมีด�วยอันบ/ได�หันลูกตนนั้นแล ในเม่ือนางเสฏฐีตายไพแล�วสันนั้น ส/วนเสฏฐีผู�เปSนผัวนั้นจิ่งคระ
นิงใจว/าดั่งน้ี โอยหนอ นางเสฏฐีแห/งคูนิมาปองอุบายข�าโฆสักกะผู�นี้เปนอันหลายเท่ือหลายทีนักค็ยังบ/ตาย บัดน้ี
ไพอานัตไว�แก/ช/างหม�อใส/ใจว/าจักข�ายังโฆสักกะน้ีว/าอ้ัน ช/างหม�อพ�อยบ/ได�ข�ายัง // 
 โฆสักกะพ�อยได�ข�ายังลูกแห/งคูสันน้ี นางเสฏฐีคูตายค็ดี ลูกแห/งคูตายค็ดี ค็บ/ใช/เหตุอันใดแล ค็เหตุโฆ
สักกะผู�น้ีแล บัดนี้ควรคูใช�มันไพสู/สํานักแห/งนายจําของแห/งคูในบ�านที่ใกล�พ�นเทิอะ คันเขาได�หันหนังสืออันน้ี
แล�ว เขาค็จักข�ามันเสียชะแล คันท/านเสฏฐีคระนิงสันนี้แล�ว ค็เขียนหนังสือใส/ในตองกล�วยว/าดั่งน้ี ดูรา นายจํา
ของ อยํ โชบุตโต ลูกชายผู�ถ�อยแห/งคูอันคูหากใช�มาน้ีท/านจุ/งข�ายังลูกชายแห/งคูผู�นี้ห้ือตายแล�วท/านจุ/งเอาไพ
ทอดเสียในขุมอาจมเทิอะ ในเม่ือท/านทังหลายกะทํากัมม�อันนี้แล�ว คูค็หากจักรู�คุณแห/งท/านเม่ือพายลูนเล�าชา 
เสฏฐีเขียนหนังสือใส/ในตองกล�วยสันนี้แล�ว กล/าวเซ่ิงโฆสักกะว/าดั่งน้ี ดูรา เจ�าโฆสักกะ อยุตฺตักฺโก นายหนังสือ
แห/งเราผู� ๑ อยู/ในบ�านอัน ๑ นอกพ�นบ�านอันนั้นหากเปนบ�านแห/งเราแล ฅนทังหลายอันอยู/ในบ�านท่ีนั้นมีร�อย
กระกูลแล เจ�าจุ/งเอาหนังสืออันนี้ไพห้ือแก/นายหนังสือผู�อันเปนนายบ�านท่ีนั้นเทิอะ เสฏฐีสั่งสันน้ีแล�ว ค็เอา
หนังสืออันนั้นผูกกับแจ/งผ�าแห/งโฆสักกะแล เม่ือน้ันโฆสักกะกล/าวว/าดั่งน้ี ข�า // 



 

 

 แก/พ/อเสฏฐีเปนเจ�าบ�านท่ีนั้นค็เปนอันยังไกลนักแล พ/อเปนเจ�าจุ/งห้ือยังเข�าไท/ยเข�าถงแก/ข�าพร/องเทิอะ 
เม่ือน้ัน เสฏฐีได�ยินคําแห/งโฆสักกะแล�วกล/าวว/า ดูรา เจ�าโฆสักกะยังมีเสฏฐีผู� ๑ อันเปนสหายแห/งคูมีใน
ระแวกหนทางท่ีเจ�าจักไพห้ันแล เจ�าจุ/งไพกินเข�าแห/งสหายคูท่ีนั้นแล�วยึ่งไพเทิอะ เม่ือโฆสักกะรับเอาคําแห/ง
เสฏฐีแล�วไหว�นพเสฏฐีแล�วออกไพจากบ�านอันนั้นไพเถิงบ�านเสฏฐีผู�เปนสหายนั้นแล คันไพเถิงบ�านท่ีนั้นแล�ว 
มันค็ถามหาเรือนเสฏฐีเซ่ิงฅนทังหลาย คันว/ามีในที่ใดมันค็เข�าไพในท่ีนั้นแล�วมันค็หันยังแม/เสฏฐีแล ส/วนว/า นาง
เสฏฐีหันโฆสักกะอันเข�ามาสู/สํานักตนสันนั้น เมียเสฏฐีบ/รู�จักโฆสักกะกุมมารดั่งอ้ันจิ่งถามว/าด่ังนี้ ดูรา เจ�ากุม
มาร เจ�ามาแต/ที่ใดน้ันชา ในเม่ือนางเสฏฐีถามสันนี้โฆสักกะกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา แม/ข�าน้ีมาแต/พายในเวียงพ�นแล 
เม่ือนั้นเมียเสฏฐีจิ่งถามว/าดั่งน้ีเล�า ดูรา เจ�ากุมมารเม่ืออันเจ�าเปนลูกแห/งปุคคละผู�ใดนั้นชา โฆสักกะบอกแก/
นางเสฏฐีว/าดั่งนี้ ดูรา แม/ข�า // 
 นี้เปนลูกแห/งเสฏฐีผู�เปนสหายแห/งท/านน้ันแล นางเสฏฐีผู�นั้นได�ยินคําแห/งโฆสักกะว/าเปนลูกสหายตน
สันนั้น นางเสฏฐีจิ่งถามเซ่ิงโฆสักกะว/าสันน้ี ดูรา เจ�ากุมมารเจ�านี้บ/ว/าโฆสักกะแลรือ เม่ือนางเสฏฐีถามสันนั้น 
โฆสักกะค็บอกว/า อามะ เอิอ ดูราแม/ ข�านี้ค็ชื่อว/าโฆสักกะแล นางเสฏฐีคันหันยังโฆสักกะมานั้นค็บังเกิดฅวาม
สิเนหาอันรักเสมิอดั่งลูกตนดีหลีแล เอกา ธิตรา เสฏฐีผู� น้ันค็มีลูกสาวผู� ๑ อันใหย/ได�สิบหกปลีทรงรูปโสม
นมพรัณณะอันงามนักควรห้ือบังเกิดฅวามยินดีแก/ฅนผู�อันเล็งหันนั้นแล นางลูกสาวเสฏฐีผู�นั้นอันพ/อแลแม/หาก
แปลงปราสาทอัน ๑ มีพื้นได� ๗ ชั้นห้ือนางข้ึนอยู/ปราสาทชั้นถ�วน ๗ นั้นค็ห้ือข�ายิงผู� ๑ อยู/กับด�วยนางเพื่อไว�ห้ือ
ใช�สอยในที่นั้นแล ในวันน้ันเปนวันอันเข�ากาด นางกุมมารีลูกสาวเสฏฐีค็ใช�ข�ายิงผู�น้ันไพสู/กาดแล ในกาละนาง
เสฏฐีหันยังข�ายิงผู�นั้นอันไพดั่งอ้ันค็ถามเซ่ิงข�ายิงผู�น้ันว/าดั่งนี้ ดูรา ข�ายิง มึงจักไพในที่ใดนั้นชา ในเม่ือเสฏฐีหาก
ถามดั่งอ้ันข�ายิงผู�นั้นกล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคู ข�านี้จัก // 
 ไพสู/กาดอันลูกเจ�าคูหากใช�แล เม่ือนั้นเสฏฐีผู�เปนเจ�าจิ่งเรียกข�ายิงผู�นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา ข�ายิง มึงจุ/งมาใน
ที่น้ีก/อนเทิอะ อย/าฟ>Tงไพยังคําอันลูกคูใช�น้ันจุ/งห้ันก/อนเทิอะ มึงจุ/งมากะทํากิจจะอันใช�สอยแห/งคูน้ีก/อนว/าอ้ัน
แล�ว เสฏฐีค็ห้ือข�ายิงฅืนมาแล คันมาแล�วเสฏฐีค็กล/าวเซ่ิงข�ายิงว/าดั่งน้ี ดูรา ข�ายิง ในวันน้ีไผค็บ/ยังสักฅนแล มึง
จุ/งไพกวาดเผี้ยวในที่นั้นเสีย แล�วห้ือลูกคูโฆสักกะอยู/สํารานในท่ีนั้นห้ือหายลําบากด�วยอันเทียวทางก/อนเทิอะ 
คันเผี้ยวแล�วมึงจุ/งซ/วยตีนโฆสักกะแล�วมึงจุ/งไพปูที่อยู/ในถานะที่น้ันแล�ว มึงจุ/งเอานํ้ามันหอมสียังตีนแลมือแห/ง
เจ�าโฆสักกะลูกคูห้ือนอนอยู/ที่น้ันเทิอะ เม่ือพายลูนมึงจุ/งไพกาดตามคําแห/งลูกสาวคูอันใช�มึงด�วยประการอันใด
มึงจุ/งไพเทิอะ ข�ายิงผู�นั้นรับเอาคําแห/งเสฏฐีแล�วมันค็ไพกะทําห้ือโฆสักกะอยู/เปนด่ังคํานางเสฏฐีกล/าวชุอันแล�ว 
มันค็จิ่งไพสู/กาดเม่ือพายลูนแล ข�ายิงผู�นั้นไพสู/กาดแล�วจิ่งเมือสู/สํานักแห/งลูกสาวเสฏฐี เม่ือน้ันนางลูกสาวเสฏฐีผู�
นั้นหันข�ายิงไพกาดเปนอันนานมากนักค็เคียดจิ่งถามว/า ดูรา ข�ายิง ผู�ร�ายมึงไพกาดแต/ก้ีปานน้ี // 
 จิ่งมา มึงไพอยู/ที่ใดนั้นชา เม่ือน้ัน ข�ายิงผู�นั้นจิ่งกล/าวว/า ข�าแก/เจ�าคูเจ�าอย/าเคียดแก/ข�าเทิอะ ยังมีลูก
ชายเสฏฐีผู� ๑ อันเปนสหายแห/งพ/อแลแม/เจ�าคูน้ันค็เรียกข�าไพกะทําการอันมีชื่อดั่งนี้แล�ว ข�าจิ่งได�มาแล เม่ือข�า



 

 

ผู�นั้นบอกว/าโฆสักกะมาดั่งอ้ัน นางลูกสาวเสฏฐีผู�นั้นค็รู�ขร/าวว/าโฆสักกะมาสันนั้นมันค็ยินดีมีสิเนหาอันรักในโฆ
สักกะมากนักแล นางลูกสาวเสฏฐีผู�นี้ค็บ/ใช/ผู�ใด คือนางกาลีผู�เปนเมียแห/งโกตุหลวันน้ัน อันได�ห้ือเข�าโคนาคะ
เปSนทานแก/พระป>จเจกเจ�าแล�วอุทิสบุญไพเถิงโกตุหลวันนั้น นางผู�น้ันตายจากชาติน้ันค็ได�มาเกิดเปนลูกสาว
เสฏฐีนี้แล ด�วยอาจินกัมม�อันได�อยู/ได�กินกับด�วยกันในภวะอันก/อนนั้นฅวามสิเนหาอันนั้นยังบ/เส้ียงบ/ขาดแม�นไปC
หันหน�าเทิอะ เท/าได�ยินขร/าวสานว/ามาแต/ไกลดั่งอ้ันค็หากมีฅวามสิเนหาหากรักกับด�วยมันผู�น้ันแล เตนหิ ภควา 
เหตุดั่งอ้ันพระพุทธเจ�าจิ่งกล/าวซ/งบริสัตต�ทังหลายอันมีภิกขุเปนประธานว/าดั่งนี้ บุพพะ วสนิจํา สนะ // 
 ปจฺจุบนฺ หิเตวา เอ วนฺตํ ชายะเต เปมํ อุปปลํ วิยโถ ทกํ ตํ ดูราภิกขุทังหลายอันได�อยู/ได�กินกับด�วยกัน
แล�วมาตายจากกันไพสู/โลกอันหน�านั้น เม่ือพายลูนแม�นได�ประสบพบกันค็ดี แม�นไปCทันได�หันกันเท่ือแล ได�ยิน 
ขร/าวดั่งอ้ันค็ดี ค็มีฅวามสิเนหาอันรักในปุคคละผู�เปนโบราณนั้นเหตุอาจินอันได�อยู/กินกับด�วยกันแต/ภวะอันก/อน
นั้นบ/เสียยังตามติดมาบ/ขาดแล ฅวามรักอันนั้นเปนดั่งรือชา อุปปลํ วิยะ เปนประดุงดั่งดอกอุบลนั้นแล ใน
เม่ือฅนผู�ใดผู� ๑ หากถอดเสียจากน้ําจากเปอะดั่งอ้ันมันค็เห่ียวแห�งไพแล ในเม่ือฅนผู�ใดผู� ๑ หากเอามาอยู/ไว�ใน
เปUอกตมอันมีในนํ้าน้ันมันค็ชุ/มบานมาเปนปกกติดั่งเก/า ดอกอุบลอันอาไสรเซ่ิงนํ้าแลเปอะนั้นมีสันใดฅวามรัก
แห/งสัตต�ทังหลายอันได�อยู/ได�กินกับด�วยกันในภวะอันก/อนนั้นค็ตามติดมาบ/ขาดสายในเม่ือได�มาประสบพบกัน
ในภวะอันเกิดมาเปนฅนค็ดี เปนสัตตริจฉานค็ดี ค็ย/อมมีสิเนหากับด�วยกัน แม/นว/าไปCทันได�หันเทื่อเท/าใดยิน 
ขร/าวสานว/ามันผู�นั้นมาแล ว/าอ้ันค็ดีหากมีใจชมชื่นยินดีปKติซราบอาบไพในตนทัง //  
 มวรค็เปนประดุจดั่งดอกอุบลอันได�ถูกต�องยังน้ําแลเปUอกตมอันเปนที่อาไสรแห/งดอกทังหลายนั้นคันได�
ถูกต�องค็ย/อมชื่นบานงามน้ันแล ฅวามรักแห/งสัตต�ทังหลายค็ดุจดั่งอ้ันแล อาถะ ปุจฉิ กุหิโส อมฺมาติ ในกาละ
เม่ือลูกเสฏฐีได�ยินว/าโฆสักกะมาสันนั้นมันค็มีใจชมชื่นยินดีปKติซราบในตนทังมวรแห/งฅวามรักแต/ภวะชาติพาย
หลังมีบ/ข/ดจิ่งจักถามเซ่ิงข�ายิงผู�น้ันว/าด่ังนี้ ดูรา ข�ายิง โฆสักกะกุมมารมาว/าอ้ัน บัดนี้มันยังอยู/ท่ีใดชา ข�ายิงผู�นั้น
จิ่งกล/าวว/า ข�าแก/เจ�าคู โฆสักกะกุมมารนั้นกินเข�าแล�วอยู/เหนือช/องอันมีในเรือนแห/งพ/อแลแม/เจ�าคูห้ันก้ีแล บัดน้ี
รอยหลับแล�วมีชะแล เม่ือนั้น ลูกสาวเสฏฐีค็ถามเซ่ิงข�ายิงว/าสันน้ี ดูรา ข�ายิง เม่ือดั่งอ้ันโฆสักกะกุมมารลุกแต/
พายในเวียงมาสันน้ัน มึงหันมันเอาวัตถุเยื่องใดมาในที่นั้นอ้ันชา ข�ายิงผู�นั้น อันเจ�าตนหากถามมันค็กล/าวว/าดั่งน้ี
แก/เจ�าคู โฆสักกะกุมมารนั้นจักเอาอันใดอัน ๑ มาในที่น้ันบ/มีสักอันแล เท/ามีหนังสือลํานึงผูกกับแจ/งผ�ามันมาค็มี
แล ล้ํากว/านั้นบ/มีสักอันแล ลูกสาวเสฏฐีได�ยินคําแห/งข�ายิงผู�นั้นแล�วจิ่งคระนิงใจแห/งตนว/าดั่งน้ี เอ ตํ // 
 ปณณํ หนังสืออันโฆสักกะกุมมารเอามาน้ันเปนคําอันใดชา เหตุนางนั้นสะหลาดด�วยหนังสือรู�อักขระ 
คันลูกเสฏฐีคระนิงสันนั้นแล�ว ในเม่ือโฆสักกะกุมมารยังผ�งหลับไปCทันตื่นเทื่อ ดั่งอ้ัน อัน ๑ ในเม่ือพ/อแลแม/แห/ง
จักรู�ด�วยประการสันใดดั่งอ้ันนางผู�น้ันค็ลงมาจากปราสาทแห/งตนแล�ว คอยอย/องเข�าไพแก�หนังสืออันผูกกับแจ/ง
ผ�าโฆสักกะกุมมารน้ัน คันได�แล�วค็เมือสู/ท่ีอยู/แห/งตนแล�วหับปะตูไว�ไขยังปองคําอ/านหนังสือดูคันรู�แล�วจิ่งจักคระ
นิงใจว/า โอยหนอ ชายผู�น้ีเปนอันใบ�นักแล มันพ�อยมาผูก มรณะ ป>ณณํ ยังหนังสืออันท/านจักข�าตนจระเดินมา



 

 

สันน้ีอ้ันชา หนังสืออันน้ี ผิคูบ/ได�หันดั่งอ้ัน ชีวิตแห/งมันบ/ล�างว/าจักมีชะแล นางลูกสาวเสฏฐีคันคระนิงสันนี้แล�วค็
สีกยังหนังสือลํานั้นเสียแล�วนางค็เอาตองกล�วยอันใหม/มาเขียนเปนหนังสือแปลงคําอันใหม/ ๑ ใส/ในตองน้ันว/า
ดั่งนี้ มาตุละ ดูรา ลุง กุมมารผู�น้ีชื่อโฆสักกะ หากเปนลูกแห/งคูแล ลุงจุ/งห้ือนําเอาของฝากแต/บ�านเราอันได�
ร�อยขระกุลน้ันมานําเอาลูกสาวเสฏฐีผู�เปนสหายแห/งคูอันอยู/ในชนบทน้ีมาห้ือแก/ลูกคูผู�น้ีเทิอะ อัน ๑ // 
 ลุงจุ/งแปลงยังเรือนหลัง ๑  ห้ือมีพื้นได� ๓ ชั้น ตั้งไว�ในทํ่ากลางบ�านลุงท่ีนั้นเทิอะ คันแปลงแล�วลุงจุ/งห้ือ
ลูกคูทังสองอยู/ในเรือนอันน้ันอัน ๑ ลุงจุ/งแต/งเฝDาแหนลูกคูทังสองอยู/ในบ�านแห/งลุงเทิอะ อัน ๑ ลุงจุ/งห้ือแปลง
ปราการแวดเรือนแห/งลูกคูกะทําห้ืองามเทิอะ คุนลุงกะทํามังคละขรียาแก/ลูกคูแล�ว จุ/งห้ือขร/าวสานมาคูเทิอะ 
เม่ือพายลูนคูหากจักรู�คุณแห/งลุงชา ลูกสาวเสฏฐีผู�น้ันสะหลาดด�วยโวหารนักแปลงหนังสือใส/ในตองกล�วยกะทํา
ห้ือเหมือนเปนดั่งอ้ันมานั้นแล�วค็จีบลําหนังสือพันผูกมัดดีแล�วเอาใส/ผูกไว�กับแจ/งผ�าแห/งโฆสักกะกุมมารดั่งเก/า
แล�วมาสู/ที่อยู/แห/งตนแล ส/วนโฆสักกะกุมมารนั้นนอนหลับเสี้ยงวันทังมวร ตื่นแล�วเถิงเม่ือกินเข�าแลง นางเสฏฐีค็
แต/งเข�าห้ือโฆสักกะกินแล ในวันนั้นโฆสักกะอยู/ในสํานักแห/งเสฏฐีเสี้ยงวัน ๑ ฅืน ๑ เถิงกล/าเม่ือรุ/งเช�าน้ันโฆ
สักกะกินเข�างายแล�ว ค็สั่งอําลาเสฏฐีทัง ๒ แล�วค็หนีไพสู/บ�านแห/งนายหนังสือจําของที่อันพ/อมัน // 
 ใช�น้ัน คันไพรอดบ�านที่น้ัน มันค็หันนายหนังสือยังผ�งกะทํากิจจะอันเพิงกะทําในบ�านท่ีนั้นแล โส 
อปุตตโก นายหนังสือหันโฆสักกะกุมมารอันมาสู/สํานักแห/งตนด่ังอ้ันค็บ/รู�จักโฆสักกะเหตุบ/ได�รู�บ/ได�หันแต/ก/อน 
นายหนังสือนั้นจิ่งถามเซ่ิงโฆสักกะว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�ากุมมารเจ�าลุกแต/ท่ีใดมาในที่น้ีอ้ันชา โฆสักกะ ในเม่ือนาย
หนังสือบ/รู�จักตนสันนั้นมันจิ่งเอาหนังสือจําของผูกน้ันแล�วกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา ทานะ ปณฺณํ หนังสืออันพ/อคูมหา
เสฏฐีอันอยู/ในเวียงพ�นหากใช�ห้ือคูเอามาแก/ท/านแล ท/านจุ/งอ/านดูเทิอะ เม่ือนั้นนายหนังสือรับเอาหนังสือแต/
มือโฆสักกะแล�วคระนิงใจว/าด่ังนี้ รอยท/านมหาเสฏฐีเจ�าแห/งคูนี้ใช�มาชะแล รอยท/านเสฏฐีมีประโยชนะอัน ๑ 
จิ่งใช�มามีชะแล มันคระนิงใจสันนี้แล�วค็แกะหนังสืออันนั้นอ/านดูรู�คําอันมีในหนังสือนั้นแล�วค็ยินดีนักมันจิ่ง
ห้ือฅนทังหลาย มาชุมนุมกันในบ�านแห/งมัน คันว/าฅนทังหลายมาพร�อมแล�ว นายหนังสือผู�นั้นจิ่งกล/าวเซ่ิงฅนทัง
หลายว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าทังหลายบัดน้ีลูกท/านมหาเสฏฐีผู�เปนพ/อใช�ห้ือมาแก/เราทังหลาย อันมี // 
 คูเปนต�นว/าดั่งอ้ันสันนี้ ดูรา ลุง มึงจุ/งกะทํามังคละการแก/ลูกผู�พี่น้ีเทิอะ อัน ๑ มึงจุ/งห้ือลูกผู�พี่นี้อยู/ใน
สํานักลุงนี้เทิอะ ว/าสันน้ีดีหลีแล รอยว/าเจ�าแห/งเรานี้มีใจอันรักในเราทังหลายจิ่งใช�มาห้ืออยู/ในสํานักแห/งเราน้ี
ชะแล เหตุนั้นสูเจ�าทังหลายจุ/งไพเอาไม�แต/ปCามาพลันนักเทิอะ นายหนังสือผู�น้ันคันว/ากล/าวแก/ฅนทังหลายแล�ว
แต/งแผลงยังท่ีอยู/ที่นอนอันควรห้ือแก/โฆสักกะอยู/ในเรือนแห/งตนก/อนแล ในเม่ือฅนทังหลายเอาไม�มาแล�ว นาย
หนังสือผู�น้ันค็ห้ือฅนทังหลายแปลงเรือนหลัง ๑ มีพื้นได� ๒ ช้ันตั้งในท่ํากลางบ�านแห/งตน คันแปลงอันเปนที่อยู/
แห/งโฆสักกะแล�วค็ห้ือแปลงยังปราการคือสานเปนร้ัวซราบแวดห้ือรอดแล�ว คันฅนทังหลายกะทําแปลงเรือน
อันเปนท่ีอยู/แห/งโฆสักกะบัวรมวรพร�อมชุอันแล�ว ดั่งอ้ัน นายหนังสือผู�นั้นค็ห้ือไพนําเอาของฝากแต/กระกูลทัง



 

 

หลายอันได�ร�อยกระกูลนั้นมาแล�วนายหนังสือค็เอายังของฝากทังหลายฝูงน้ันไพนําเอาลูกสาวเสฏฐีผู�นั้นอันอยู/
ในชนบทนั้นมาห้ือแก/ // 
 โฆสักกะกุมมารแล�วกะทํามังคละการในเรือนอันแปลงใหม/น้ันแล คันว/านายหนังสือจําของกะทํา
มังคละการแก/โฆสักกะกุมมารบัวรมวรแล�ว มันค็ใช�ห้ือเมือบอกแก/ท/านมหาเสฏฐีอันอยู/ในเวียงนั้นว/าดั่งนี้ ข�าแก/
ท/านมหาเสฏฐีเปนเจ�าคําอันเจ�าคูหากใช�มาเถิงผู�ข�าน้ันผู�ข�าทังหลายค็กะทําห้ือเปนมังคละการแก/โฆสักกะกุม
มารน้ันดั่งคําอันเจ�าคูว/ามานั้นชุอันแล ส/วนมหาเสฏฐีค็ได�ยินคําแห/งฅนใช�ว/ากะทํามังคละการแก/โฆสักกะแล�วว/า
สันน้ันมันเยียซํ้ามาบังเกิดฅวามอันต่ําค�อยน�อยใจอันนั้นมากนักด�วยอันคระนิงใจแห/งเสฏฐีว/าคูค็ใช�หนังสือไพว/า
ห้ือข�าเสียว/าอ้ัน เขาพ�อยมากะทํามังคละการแก/มันเล�าอ้ันชา โอยหนอ คําอันคระนิงบ/บัวรมวรสักอัน เสฏฐีหาก
มาบังเกิดกินแหนงใจมากนักสันนี้สันนี้ เสฏฐีมาโสกทุกข�ด�วยอันนางเสฏฐีตายค็ดี โสกทุกข�ด�วยลูกตนตายค็ดี 
โสกทุกข�ด�วยอันปองอุบายข�ายังโฆสักกะบ/ตาย โสกทุกข� ๓ ประการน้ีหากเปนปKTนกริชมาไหม�มาเสียบแทงป>กใน
หัวใจแห/งเสฏฐีมากนัก ลวดบ/กินเข�านํ้าโภชนะ // 
 อาหารเม่ือลูนลวดบังเกิดเปนพยาธิอันหนักแก/เสฏฐีแล เสฏฐีธิตา ส/วนลูกสาวเสฏฐีผู�อันเปนบาท
ปริจาคแก/โฆสักกะนั้น คันว/าได�มาอยู/ในเรือนที่นั้นกับด�วยโฆสักกะแล�วด่ังอ้ัน นางค็มาจารจากับด�วยข�าฅนแห/ง
ตนว/าดั่งน้ี ดูราเพิ่นทังหลายผิว/าฅนใช�ผู� ๑ หากลุกแต/สํานักท/านมหาเสฏฐีลุกพายในเวียงพ�นมาดั่งอ้ัน สูท/านจุ/ง
บอกแก/คูห้ือรู�ก/อนเสียอย/ารีบบอกห้ือเจ�าโฆสักกะลูกท/านเสฏฐีเทื่อ นางลูกสาวเสฏฐีค็บังคับแก/ฅนทังหลายไว�
ด�วยประการสันนี้แล ในเม่ือเสฏฐีอันอยู/ในเวียงนั้นโสกทุกข�ลวดเกิดเปนพยาธิสันนั้นบ/นานเท/าใด มีในวัน ๑ 
เสฏฐีมาคระนิงด�วยวิตกในใจว/าดั่งน้ี ผิว/า คูแลตายดั่งอ้ันค็บ/กะทํายังลูกชายผู�ร�ายนี้ห้ือได�เปนเจ�าข�าวของใน
เรือนแห/งคูท่ีนี้ บัดนี้คันคูห้ือไพหายังนายหนังสือแล ฅนฝูงอันเชื่อเนื้อเชื่อใจแห/งคูมาสั่งไว�อย/าห้ือโฆสักกะลูก
ชายผู�ร�ายนี้ได�เปนเจ�าข�าวของแห/งคูเทิอะ เสฏฐีคระนิงใจสันนี้แล�ว อันจักใช�ห้ือไพหายังนายหนังสือดั่งอ้ันค็รับ
เอายังชายผู� ๑ มาแล�ว เสฏฐีกล/าวเซ่ิงชายผู�นั้นว/า ดั่งนี้ ดูรา ชาย มึง // 
 จุ/งไพหายังนายหนังสือมาสู/สํานักแห/งคูพลันนักเทิอะ คันกล/าวแล�ว ค็สั่งชายผู�นั้นไพหายังนายหนังสือ
มาแล ชายผู�น้ันรับเอาคําแห/งเสฏฐีแล�วค็ไพสู/บ�านแห/งนายหนังสือผู�น้ันคันไพรอดแล�วมากล/าวนายหนังสือว/าดั่ง
นี้ ดูรา เจ�านายบ�านหนังสือ ท/านเสฏฐีห้ือข�ามาหาท/านเม่ือบัดนี้แล ท/านจุ/งเมือกับข�าพลันนักเทิอะ เม่ือนั้น นาย
หนังสือผู�น้ันได�ยินคําแห/งฅนใช�ผู�น้ันแล�ว มันค็มาสํานักแห/งเสฏฐีแล ส/วนเสฏฐี คันว/าหันยังนายหนังสือมาแล�ว
เสฏฐีค็กล/าวเซ่ิงนายหนังสือว/าดั่งน้ี ดูรา ลุง ผิว/ามึงได�กะทํามังคละการแก/ลูกคูแล�ว ดั่งอ้ัน คูค็ใคร/หันยังลูกคู ๒ 
แล มึงเขียนหนังสือแล�วจุ/งใช�ห้ือไพหาลูกคูมาเทิอะ เม่ือนั้นนายหนังสือจําของรับเอาคําแหงเสฏฐีแล�วมันค็เขียน
หนังสือคําต�านอันจักใช�ไพหาโฆสักกะมาน้ันว/า ดั่งนี้ ดูรา เจ�ากุมมารท/านเสฏฐีเปนพยาธิจักมักใคร/หันเจ�าคูแล 
เจ�าคูทัง ๒ จุ/งสําแดงห้ือเสฏฐีหันเทิอะ เขียนคําต�านสันน้ีแล�วค็ใช�ห้ือชายผู� ๑ เอาไพแล ชายผู�น้ันเอาหนังสืออัน
นั้นไพสู/บ�านที่นั้น คันไพรอดแล�ว ยามนั้นลูกสาวเสฏฐีผู� // 



 

 

 เปนเมียแห/งโฆสักกะนั้นอันยั้งอยืนอยู/แทบปะตูหันชายผู�นั้นอันเข�ามาดั่งอ้ันนางลูกสาวเสฏฐีผู�นั้นค็ถาม
ว/า ดูรา ผู�ชาย มึงจักไพในที่ใดชา ชายผู�น้ันกล/าวเซ่ิงลูกสาวเสฏฐีว/า ข�าแก/เจ�าคู ท/านมหาเสฏฐีห้ือข�าเอาหนังสือ
อันน้ีมาหาเจ�าคูทังสองเมือบัดน้ีแล เหตุท/านเสฏฐีเปนพยาธิมักใคร/หันยังเจ�าคูทัง ๒ แล ว/าอ้ันแล�ว ค็เอาหนังสือ
อันนั้นห้ือแก/นางลูกสาวเสฏฐีแล นางลูกสาวเสฏฐีรับเอาหนังสือแต/มือชายผู�น้ันแล�ว ค็ไขรอ/านดูรู�แล�วนางจิ่ง
ถามเซ่ิงชายผู�นั้นว/าดั่งน้ี ดูรา ผู�ชาย มึงจุ/งอยู/ในที่น้ีก/อนเทิอะ เราเยียเมือกับด�วยกันชา ท/านจุ/งอยู/ตราบต/อ
เท/าน้ันก/อนเทิอะ ค็ห้ือผู�ชายผู�นั้นอยู/ในท่ีนั้นก/อนแล ในเม่ือลูกเสฏฐีแลนางเมือดั่งอ้ัน เสฏฐีค็ถามเซ่ิงนาย
หนังสือว/าด่ังนี้ ดูรา ลุง มีคําว/ามึงบ/ห้ือขร/าวสานไพเถิงลูกคูอ้ันชะรือ บัดนี้พ�อยบ/มาอ้ันชา เม่ือน้ัน นายหนังสือผู�
นั้นกล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคูขร/าวสานอันน้ันข�าค็ใช�ห้ือไพแล�วแล คตปุริโส ชายผู�นั้นบ/มารอดเทื่อแล 
เสฏฐีกล/าวเซ่ิง // 
 นายหนังสือว/าดั่งนี้ ดูรา ลุง ผิว/ามีดั่งอ้ันท/านจุ/งใช�ยังฅนผู� ๑ ไพเล�าเทิอะ เม่ือนั้น นายหนังสือรับเอาคํา
แห/งเสฏฐีแล�ว ค็ใช�ยังชายผู� ๑ ไพหาห้ือโฆสักกะสันเดียวนั้นแล เม่ือชายผู�นั้นไพรอดแล�วนางลูกสาวเสฏฐีค็ยัง
ห้ือชายผู�นั้นนั่งอยู/ในเรือนท่ีนั้นด�วยคําว/าเราเยียเมือกับด�วยกันชา มึงจุ/งอยู/ในที่น้ีตราบต/อเท/านั้นก/อนเทิอะ ว/า
อ้ันแล�วค็ห้ืออยู/ในที่น้ันแล ในเม่ือดั่งอ้ัน โฆสักกะแลนางเมือดั่งอ้ัน เสฏฐีค็เยียซํ้าบังเกิดโสกทุกข�แถมพยาธิอัน
หนักร�ายนักเถิงท่ีถานะใจจักขาดแล�วน้ันเสฏฐีค็ยังซํ้ากล/าวเซ่ิงนายหนังสือว/าดั่งนี้ ดูรา ลุง มีคําว/ามึงบ/ใช�ห้ือไพ
หาลูกคูมาแลรือ บัดนี้ลูกคูพ�อยบ/มาอ้ันชา เม่ือน้ัน นายหนังสือกล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคู ขร/าวสานอัน
นั้นข�าค็ใช�ห้ือไพแล�วแล ชายผู�นั้นบ/มารอดเทื่อแล เสฏฐีค็ยังซํ้ากล/าวสันน้ีเล�า ดูรา ลุง มึงจุ/งใช�ผู�อ่ืนไพเล�าเทิอะ 
นายหนังสือรับเอาคําแห/งเสฏฐีแล�วค็ใช�ห้ือชายผู� ๑ ไพเล�าแล ชายผู�นั้นรับเอาคําแห/งนายหนังสือแล�ว ค็ไพสู/
บ�านท่ีนั้นเพื่อจักไพหาโฆสักกะมา // 
 แล ในเม่ือฅนใช�ผู�ถ�วน ๓ ไพรอดแล�วดั่งอ้ัน นางลูกเสฏฐีค็ถามเซ่ิงฅนใช�ผู�นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา ผู�ชาย ท/าน
เสฏฐีเปนพยาธิยังลําบากเปนดั่งรือก้ีชา เม่ือนั้นฅนใช�ผู�ถ�วน ๓ กล/าวเซ่ิงลูกสาวเสฏฐีว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคู ท/าน
เสฏฐีเปนพยาธิร�ายนักแลบ/กินเข�ากินน้ําได�เถิงเซ่ิงอันจักเสี้ยงชีวิตแล เจ�าคูทังสองจุ/งรีบเมือเทิอะ นางลูกสาว
เสฏฐีได�ยินคําแห/งฅนใช�ผู�ถ�วน ๓ น้ันแล�ว คระนิงใจว/าดั่งนี้ บัดนี้ ควรคูบอกแก/ลูกเสฏฐีห้ือรู�แล คระนิงสันน้ี
แล�วค็เข�าไพบอกแก/โฆสักกะผู�เปนผัวว/าดั่งน้ี ดูรา เจ�าพ/อแห/งเจ�า กิระ คิราโน ดั่งได�ยินว/าเปนพยาธิร�ายนัก ว/า
อ้ัน ท/านเสฏฐีมักใคร/หันยังราทัง ๒ ห้ือราเมือบัดน้ีแล�ว เม่ือนั้น โฆสักกะได�ยินคําแห/งนางลูกสาวเสฏฐีแล�ว มันค็
กล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา นาง ผิแลมีดั่งอ้ันราทัง ๒ นี้จักกะทําดั่งรือน้ีชา นางลูกสาวเสฏฐีจิ่งกล/าวเซ่ิงโฆสักกะว/าดั่งน้ี 
ดูรา เจ�าราน้ีจักเอาเสี่ยวเจ�าแห/งฅนทังหลายมาเปนของฝากแล�ว ราจักเมือดูท/านเสฏฐีเทิอะ เม่ือนั้น ส/วนโฆ
สักกะค็รับเอาคํานางลูกสาวเสฏฐีผู�เปนเมียแห/งตนด�วยคําดั่งนี้ // 
 แล�วค็ห้ือไพนําเอายังของฝากแต/บ�านทังหลายมาด�วยเกวียนทังหลายอันมากนักแล�ว ข�าทังสองค็จิ่งเอา
ยังของฝากอันนักมาสู/บ�านแห/งเสฏฐีแล ในกาละเม่ือจักเข�าเมือสู/บ�านเสฏฐีผู�พ/อน้ัน นางลูกสาวเสฏฐีกล/าวเซ่ิงโฆ



 

 

สักกะผู�เปนผัวว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าพ/อแห/งเจ�า จักเสี้ยงชีวิตมีชะแล ของฝากทังหลายฝูงนี้ราอย/าได�ว/าจักเอาเข�าไพ
นักเช/นเทิอะ ของฝากนี้ราจักกะทําห้ือเปนสองส/วน ส/วน ๑ ราจักเอาเข�าไพสู/สํานักแห/งพ/อเจ�า ส/วน ๑ จุ/ง
เอาฅืนเมือสู/บ�านแห/งราเทิอะ นางลูกเสฏฐีคันกล/าวแล�วค็กะทําของฝากนั้นห้ือเปน ๒ ส/วน ส/วน ๑ ห้ือเอาเข�าสู/
สํานักแห/งพ/อผัวตนแล ส/วน ๑ ห้ือเอาฅืนแล ในขณะเม่ือจักเข�าไพนั้น นางลูกสาวเสฏฐีกล/าวเซ่ิงผัวตนว/าดั่งน้ี 
ดูรา เจ�า ในกาละเม่ือราเข�าไพสํานักแห/งท/านเสฏฐีแล�วน้ันเจ�าจุ/งอยืนอยู/ใต�ตีนแห/งท/านเสฏฐีเทิอะ ข�าค็จักอยืน
อยู/พายบนหัวแห/งท/านเสฏฐีชะแล คันกล/าวเซ่ิงโฆสักกะสันน้ันแล�ว เม่ือพายลูนนางค็บังคับบ/าวเพิ่นแห/งตนว/า
สันน้ี ดูรา เพิ่นทังหลาย ในเม่ือคูเข�าไพสู/สํานักแห/งพ/อคูแล�วนั้นสูท/านทังหลายจุ/ง // 
 กะทําอันเฝDาแหนพายหน�าพายหลังแห/งเรือนห้ือดีเพื่ออย/าห้ือฅนผู�อ่ืนเข�ามาเทิอะ นางลูกเสฏฐีคัน
บังคับบ/าวเพิ่นแห/งตนไว�ห้ือรักสาพายนอกสันนี้แล�ว จิ่งเอากันเข�าไพสู/สํานักแห/งเสฏฐีแล คันว/าโฆสักกะแลลูก
สาวเสฏฐีเข�าไพสู/เรือนแล�วน้ันโฆสักกะค็อยืนอยู/พายใต�ตีนแห/งเสฏฐีแล� ลูกสาวเสฏฐีผู�เปนเมียแห/งโฆสักกะนั้น 
อยืนอยู/พายบนหัวแห/งเสฏฐีน้ันแล ยามน้ันเสฏฐียังนอนหงายอยู/เปนอันจักเสี้ยงใจเท/าจักอยู/ถ�าสั่งว/า ในเม่ือคู
ตายแล�วอย/าได�ห้ือโฆสักกะนี้เปนเจ�าเข�าของในเรือนอันนี้ คูบ/ห้ือหยังมันแล เท/าจักถ�าสั่งว/าอ้ัน ในเม่ือโฆสักกะ
มาแล�วด่ังอ้ันนายหนังสือจําของน้ันค็น่ังอยู/พายข�างลุบฅําตีนแห/งเสฏฐีอยู/แล กล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าดั่งน้ี ข�าแห/งเจ�าคู 
ท/านมหาเสฏฐีลูกเจ�าคูมาในท่ีนี้แล�วแล เจ�าคูจักปากต�านจารจากับด�วยลูกเจ�าคูด�วยประการสันใดค็จุ/งว/าเทิอะ 
เม่ือนั้น เสฏฐีจิ่งกล/าวเซ่ิงนายหนังสือว/าดั่งนี้ ดูรา ลุง ลูกแห/งคูมาที่ใดอ้ันชา คูพ�อยบ/หันนั้นชา อ ยุตตโก นาย
หนังสือค็บอกแก/เสฏฐีว/า ข�าแก/ // 
 เจ�าคูลูกแห/งเจ�าคูอยืนอยู/แทบตีนเจ�าคูน้ีแล เสฏฐีหันยังโฆสักกะอยืนอยู/พายใต�ตีนแล�ว จิ่งถามเซ่ิงนาย
หนังสือว/าด่ังนี้ ดูรา ลุง ข�าวของทังมวรอันมีในเรือนแห/งคูน้ีอันท/านหากได�แขวดกฎหมายเข�าหน�าพับแห/งท/าน
นั้นมีเท/าใดอ้ันชา ในเม่ือเสฏฐีหากถามสันน้ัน นายหนังสือค็บอกเสฏฐีว/า ข�าแก/เจ�าคู เข�าของแห/งเจ�าคูแต/อันข�า
ได�กฎหมายเข�าหน�าพับข�านี้นั้นมีสิบส่ีโกฏิแล แต/อันบ/หมายเข�าในหนังสือข�าบ/อาจจักคณนาได�แล เสฏฐีได�ยินคํา
แห/งนายหนังสือแล�วจักออกปากว/าเข�าของคูทังมวรนี้คูบ/ห้ือเปนเข�าของแห/งโฆสักกะสักอันแล จักว/าอ้ัน มันพับ
ได�ว/าเข�าของคูทังมวรคูค็ห้ือแก/ลูกคูโฆสักกะแล ว/าอ้ัน ยามน้ันนางลูกสาวเสฏฐีอันอยืนอยู/พายบนหัวน้ันคระนิง
ใจว/า ร�อยว/าเสฏฐีนี้มันจักใคร/กล/าวยังคําอัน ๑ มันพ�อยออกปากว/าอัน ๑ ชะแล นางลูกสะไภ�น้ัน โกกาตราวิเย 
เปนดั่งมีโสกทุกข�มากนักค็มาควี่ยังผมแห/งตนร�องไห�ท/าวกล้ิงกับเอามือเต็งอกเสฏฐีเพื่ออย/าห้ือเสฏฐีกล/าวซํ้า ๒ 
ได�แล ค็มาไห�รํ่าไรเถิงคุณแห/งเสฏฐีอันมีประการต/างๆ แล ส/วน // 
 เสฏฐีอันนางผู�นั้นหากมากําจัดตนลวดจุติตายไพแล คันเสฏฐีตายแล�วฅนทังหลายค็บอกแก/พระยาอุ  
เทนราชว/าดั่งน้ี เทวะ ข�าแก/มหาราชเสฏฐีผู�มีชื่อดั่งนี้ตายแล�วแล บอกว/าสันน้ี พระยาอุเทนราชได�ยินคําอันนั้น
แล�วค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา ฅนทังหลาย ผิว/าเสฏฐีตายแล�วดั่งอ้ัน สูจุ/งกะทําส/งสการเสฏฐีเสียเทิอะ ในเม่ือฅนทัง
หลายส/งสการเผาซากเสฏฐีเสียแล�ว ในเม่ือพายลูนพระยาอุเทนราชค็ถามเซ่ิงฅนทังหลายว/าดั่งน้ี ดูรา เพิ่นทัง



 

 

หลายลูกชายลูกยิงแห/งเสฏฐีผู�นั้นยังมีรือรู�ว/าบ/มีอ้ันชา เม่ือพระยาถามสันนั้นฅนทังหลายฝูงเปนบ�านเพิ่นเสฏฐี
นั้นไหว�พระยาว/าดั่งนี้ อัตถิ เทวะ โฆสโกนา มตสฺสะ ปุตโต เสฏฐี สพฺพสาปะเตยยํ ตสฺสะนิยา เทตวา มโต เทวา
ติ ข�าแห/งมหาราชเจ�าลูกชายเสฏฐีผู� ๑ ชื่อโฆสักกะมีแล เม่ือเสฏฐีจักใกล�ตายนั้นค็ยังสั่งไว�ว/า เข�าของทังมวรห้ือ
ได�แก/ลูกชายแห/งคูผู�ชื่อว/าโฆสักกะนี้นับเสี้ยงว/าอ้ันดีหลีแล พระยาอุเทนราชได�ยินคําอันน้ันค็ห้ือหามายังโฆ
สักกะมาแล ในวันนั้นฝนตกลงแล�วค็หายเสีย // 
 น้ําห�วงอยู/ในคุ�มพระยาแล ส/วนโฆสักกะอันพระยาหากห้ือหามาสันน้ันมันค็ไพด�วยฅนใช�แล พระยาอุ
เทนราชค็น่ังอยู/ราชบัลลังการทัดหน�าปCองโรงหลวงแห/งตนเล็งไพในหนทางที่ฅดอันไพอันมาแล ส/วนโฆสักกะ 
คันไพเถิงคุ�มพระยาหันน้ําอันมีในกลางคุ�มพระยาน้ันค็บ/ค/อยลงไพมันค็เต�นข�ามนํ้าอันนั้นแล�วไพสู/สํานักแห/งพระ
ยาไหว�พระยาแล�วค็นั่งอยู/ในถานะที่ ๑ อันควรแก/ตนแล พระยาอุเทนราชหันคติอันโฆสักกะมาสันน้ันก/อนห้ัน
แล คันโฆสักกะมาแล�ว พราะยาอุเทนราชอันจักจารจากับด�วยโฆสักกะนั้นค็กล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา กุมมาร มึงน้ี
ชื่อโฆสักกะแลรือ พระยาถามสันนั้นโฆสักกะค็ไหว�พระยาว/าดั่งน้ี เทวะ ข�าแห/งมหาราชเจ�า ข�าน้ีชื่อโฆสักกะแล 
พระยาอุเทนราชได�ยินค็อันน้ันแล�ว พระยาค็กล/าวเล�าโลมยังโฆสักกะว/าดั่งน้ี ดูรา โฆสักกะ มึงอย/าได�น�อยใจสัก
อันเทิอะ ข�าวของทังมวรแห/งพ/อมึงนั้น ค็หากจักห้ือแก/มึงทังมวรชะแล มึงจุ/งเมือก/อนเทิอะ พระยากล/าวเท/านั้น
แล�วค็ห้ือมันออกเมือก/อน เพื่อจักลองดูคติอันไพอันมาแห/งมัน เหตุพระยามีราชมายาสะหลาดด�วยอุบายแล โฆ
สักกะไหว�พระยา // 
 แล�วค็ออกเมือ คันไพเถิงนํ้าที่นั้นค็บ/เต�นดั่งอ้ัน เม่ือมันมามันค็ค/อยลงไพแล พระยาอุเทนราชหันเหตุ
อันน้ันแล�วพระยาค็ห้ือไพหาโฆสักกะฅืนมาถามดูว/าดั่งนี้ ดูรา โฆสักกะ คูจักถามเหตุอัน ๑ เซ่ิงมึงบัดน้ีแล เม่ือ
มึงมาสู/สํานักแห/งคูหัวทีนั้นมึงเต�นข�ามน้ําอันนั้นแล�วจิ่งมาแล เม่ือมึงออกเมือนั้นพ�อยบ/เต�นข�ามนํ้าเปนดั่งเม่ือมา
นั้น บัดนี้มึงพ�อยค/อยลงนํ้าเมืออ้ันชา เหตุสองอันนี้มึงกะทําพ�อยบ/เสมิอกันน้ันชา โฆสักกะ อันพระยาหากถาม
สันนั้นมันจักบอกยังเหตุอันน้ันแก/พระยา ค็กล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/มหาราชเปนเจ�า ในกาละเม่ือข�ามาน้ันข�านี่สิ
ยังเปนลูกอ/อนยังผ�งเหล�นแล เหตุน้ันข�าค็เต�นข�ามน้ําอันนั้นมาเพื่ออ้ันแล บัดนี้ มหาราชเจ�าค็ห้ือถานันตระท่ี
อันเปนแก/นั้นแก/ข�าแล�ว เหตุน้ันข�าเมือลวดค็บ/เต�นข�ามน้ําอันน้ันแล�วลงเมือเพื่ออ้ันแล โฆสักกะบอกเหตุอันนั้น
แก/พระยาด�วยประการสันนี้แล�ว พระยาได�ยินคําแห/งโฆสักกะแล�วค็คระนิงใจว/าดั่งนี้ อยํ ปุริโส ชายผู�นี้มี
ประหยานักนอ บัดนี้ควรห้ือยังถานันตระท่ีอันเปนมหาเสฏฐีแก/มันแล พระยาคระนิงสันน้ีแล�ว พระยาค็ปูชา // 
 สักการะแก/โฆสักกะด�วยข�าวของแล อัน ๑ กับทังเข�าของแห/งพ/อมันนั้นแล�วลวดตั้งมันไว�ห้ือเปนมหา
เสฏฐีในเมืองโกสัมพีทังมวรปรากฏได�ชื่อว/าโฆสักกะมหาเสฏฐีแล โฆสักกะได�เถิงสมป>ตติอันใหย/นัก ค็บ/ใช/เหตุ
อันใดแล ค็เหตุบุญอันมันได�เปนสุนักขะมียินดีรักในพระป>จเจกเจ�าวันนั้นแล บาปกัมม�อันท/านปองข�าปองละ
เสียได� ๗ ทีในชาติอันเดียวค็เหตุวิบากเม่ือมันเปนโกตุหลปองทอดยังลูกแห/งมันเสียวันนั้นแล เหตุดั่งอ้ันปุคคละ
ผู�จักปรารถนาสุขแก/อย/าได�ประหมาทว/ากัมม�อันนั้น�อยบ/ดายบ/เปนกัมม�หนักแล อย/าได�ว/าอันแม/นหน�อยค็เกิด



 

 

เปนมากดีหลี เปนดั่งโกตุหลผู�นั้นแล โกตุหลแลโฆสักกะน้ีผู�เดียวเท/าเกิดหลายชาติแล คันพระยาอุเทนราชตั้ง
ยังโฆสักกะไว�ห้ือเปนมหาเสฏฐีแทนเสฏฐีผู�พ/อแล มีในกาละวัน ๑ พระยาค็ห้ือโฆสักกะกะทําผัดทะสีลแวดเวียง
เพื่อจักห้ือปรากฏแก/ชาวนคอรทังมวรแล เม่ือโฆสักกะมหาเสฏฐีแลยังอยู/ในปราสาทอันตั้งอยู/ในรถกะทําผัดทะ
สีลแวดเวียงกับด�วยหมู/ริพลแห/งตนอันมากกว/าพันฅนนั้นโฆสักกะเล็งแล // 
 ไพมา ในถานะท่ีใดดั่งอ้ันถานะที่น้ันค็หวั่นไหวไพมามากนัก เหตุฅนทังหลายกะทําปูชาสะการแก/โฆ
สักกะมากนักแล เม่ือดั่งอ้ันลูกเสฏฐีผู�เปนบาทปริจาคะแห/งโฆสักกะเสฏฐีน้ันอันยังน่ังอยู/ในรถกับด�วยโฆสักกะ
นั้นค็จารจากับด�วยข�ายิงผู�ชื่อว/า นางกาลี นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา นางกาลี เอ ตัตกะ สัมป>ตติ เข�าของสมป>ตติอันมีประ
หมานเท/านี้มาอันไสรเซ่ิงคูค็จิ่งบัวรมวรแก/ลูกเจ�าแห/งมึงแล เม่ือนั้น นางกาลีจิ่งกล/าวว/า ข�าแก/เจ�าคูเหตุสันใดว/า
อ้ันชา เม่ือนางกาลีหากถามสันนั้น นางลูกเสฏฐีจิ่งจักกล/าวว/า ดูรา นางกาลี ท/านเสฏฐีผู�น้ันมาผูกยังหนังสืออัน
ท/านจักข�าตนกับแจ/งผ�าแห/งตนจระเดินมาเถิงบ�านแห/งคูวันนั้นคูค็เอายังหนังสืออันน้ันแล�ว คูค็สีกเสียแล�ว คูค็
จิ่งเขียนยังหนังสืออัน ๑ เพื่อจักห้ือกะทํามังคละการกับด�วยคูวันนั้น ไพไว�ในแจ/งผ�า ในกาละเม่ือยังนอนหลับ
นั้นแล�ว คูค็ออกหนีเมือสู/ท่ีอยู/แห/งคูแล ท/านเสฏฐีผู�นี้อาไสรเซ่ิงคู จิ่งได�ยังชีวิตเปนฅน อัน ๑ ค็จิ่งได�ยังคูดีหลีแล 
แม/นดั่งข�าวของสมป>ตติทังมวรนี้ค็ดีคูค็มาผองห้ือได�ทุกอันดีหลีแล // 
 เม่ือนั้น นางกาลี กล/าวเซ่ิงลูกสาวเสฏฐีว/าดั่งน้ี ดูรา ข�าแก/เจ�าคู เจ�าคูค็เท/าหันยังหนังสืออันห้ือข�าน้ันสิ่ง
เดียวชะแล ด�วยแท� ท/านเสฏฐีอันได�เปนผัวเจ�าคูน้ีอันเสฏฐีผู�ตายนั้นอันปองข�าแต/เม่ือน�อยนั้นมาตราบต/อเท/าอัน
ตายนี้ดีหลีแล�วดาย นางกาลีน้ันค็เล/าแต/ต�นปถมะหัวทีมาแก/นางลูกเสฏฐีฟ>งเถิงปลายแล เม่ือนั้นนางลูกสาว
เสฏฐีกล/าวว/าท/านเสฏฐีผู�พ/อนั้นมากะทํากัมม�อันนี้เปนอันหนักนักแล ในกาละเม่ือโฆสักกะมหาเสฏฐีผัดทะ     
สีลแวดเวียงบัวรมวรแล�วลงจากรถเข�าไพสู/เรือนแห/งตนนั้น นางลูกเสฏฐีค็กะทําก�มอันแย�มใคร/หัวด�วยใส/ใจว/า
เข�าของทังมวรนี้อาไสรเซ่ิงคูค็จิ่งได�ดายใส/ใจสันน้ันจิ่งใคร/หัวห้ันแล โฆสักกะมหาเสฏฐีหันนางใคร/หัวสันนั้นจัก
ถามค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา นางจักใคร/หัวเหตุอันใดชา เม่ือนั้นนางเสฏฐีผู�เปนเมียจิ่งกล/าวว/า ดูรา เจ�าข�าอาไสรเซ่ิง
ท/านด�วยเหตุอัน ๑ แลใคร/หัวดาย โฆสักกะจักถามเหตุอันน้ันค็กล/าวดั่งนี้ ดูรา นาง ผิดั่งอ้ันมึงจุ/งกล/าวยังเหตุอัน
นั้นแก/คูบัดน้ีเทิอะ นางเสฏฐีอันจักบอกยังเหตุอันน้ันค็กล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา เจ�า ข�านี้คระนิงใจว/า // 
 เตตะ สัมป>ตติ สมป>ตติทังมวรอันท/านได�น้ีอาไสรเซ่ิงคูจิ่งบัวรมวรแล ข�าคระนิงใจสันน้ีแล�ว ข�าจิ่งใคร/
หัวดาย โฆสักกะเสฏฐีกล/าวว/า ดูรา นาง เข�าของสมป>ตติทังมวรนี้อันพ/อคูหากเว�นไว�ห้ือแก/คูดาย แม/นมึง นาง
ได�มาอยู/ในเรือนที่น้ี ค็เหตุคูดาย เหตุดั่งรือนางแล จักกล/าวคําอันนั้นชา โฆสักกะนั้นบ/รู�เหตุอันนั้นสักอันแม/น
เหตุอันเสฏฐีอุบายข�าตนแต/เม่ือยังหน�อยค็ดีมันค็บ/รู�สักอันเท/าใส/ใจว/าเข�าของทังมวรนี้อันพ/อคูหากไว�ห้ือแก/คูแล 
เท/าใส/ใจว/าอ้ันแลอยู/แล เสฏฐีค็บ/เชื่อคําแห/งนางเสฏฐีอันน้ันสักอันแล นางเสฏฐีอันโฆสักกะเสฏฐีผู�เปนผัวแล บ/
เชื่อยังคําแห/งตนสันน้ันนางค็บอกยังขร/าวสานทังมวรแก/โฆสักกะว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�า มรกะ ป>ณณํ หนังสืออันจัก
ห้ือท/านข�ายังเจ�านั้นอันพ/อเจ�าหากผูกกับแจ/งผ�าใช�ห้ือท/านเอามาในเรือนแห/งคูวันนั้นคูหันยังหนังสืออันนั้นแล�ว 



 

 

คูสีกคูจิ่งเขียนหนังสือลําใหม/ค็มาผูกไว�กับแจ/งผ�าท/าน ในเม่ือยังนอหลับท/านอาไสรเซ่ิงหนังสือคูอันนั้น ค็จิ่งได�
ชีวิตดาย ในเม่ือนางเสฏฐีบอกสันน้ัน โฆสักกะค็บ/เชื่อคําอันนั้นสัก // 
 อัน ค็ยังกล/าวว/า ดูรา นาง นางนิล/ายดายว/าอ้ัน เม่ือน้ัน นางเสฏฐีกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�า ผิว/าเจ�าบ/เชื่อ
ยังคําแห/งข�าดั่งอ้ันค็ถามยังนางกาลีผู�เปนแม/อันรักสาเจ�าแต/เม่ือเจ�ายังน�อยนั้นดูเทิอะ เม่ือนั้นโฆสักกะจักถามยัง
นางกาลีผู�เปนแม/เลี้ยงน้ันกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา นางกาลี ด่ังได�ยินว/าคําอันนั้นมีแท�อ้ันรือรู�ว/าบ/มีอ้ันชา เม่ือน้ันนาง
กาลีกล/าวเซ่ิงโฆสักกะเสฏฐีว/า ข�าแก/เจ�าคูค็มีแท�เปนดั่งคําอันเสฏฐีกล/าวนั้นชุอันแล ท/านเสฏฐีนั้น มา รุตุกา โม 
มีใจมักใครข�ายังเจ�าคูตั้งแต/เม่ือเจ�าคูยังหน�อยวันนั้นเหตุกลัวเจ�าคูได�เปนเสฏฐีสันน้ีแล ที่น้ีเจ�าคูพ�นจากฅวาม
ตาย สฺตตะ สุฏฐ วเนสุ ในที่ทังหลายได� ๗ แห/งมาด�วยลําดับกันตราบต/อเท/าอันได�เถิงถานันตระท่ีอันเปนเสฏฐีน้ี
มีเปนดั่งคําอันนางเสฏฐีว/านั้นชุอันแล นางกาลีกล/าวเล/าแต/ต�นเถิงปลายแก/โฆสักกะเสฏฐีแล โฆสักกะเสฏฐีได�
ยินคําแห/งนางกาลีผู�เปนแม/เลี้ยงอันเล/ามาแต/ต�นเถิงปลายสันน้ันเปนอันเข�าใจนักจิ่งคระนิงใจว/าดั่งน้ี โอยหนอ 
กัมม�อันท/านเสฏฐี // 
 ห้ือกะทําแก/คูนี้เปนอันหนักนักแท�ดีหลีแล คูนี้อันพ�นจากฅวามตายประหมานบ/ได�ค็จิ่งจักมีชีวิตแล 
บัดนี้ ควรคูจ/ายยังข�าวของแห/งคูแลวันแลพันฅําห้ือเปนทานแก/ฅนทังหลายควรแล โฆสักกะเสฏฐีมาบังเกิดธัมม�
สังเวสนักจิ่งหายังนายกฎVมพีผู� ๑ มาไว�ห้ือแต/งทานต/างตนด�วยคําว/าดั่งนี้ ดูรา ท/านกฎVมพี ตั้งแรกแต/กาละน้ีไพ
ห้ือเมือหน�าท/านจุ/งจ/ายยังฅําแห/งคูแลวันแลพันฅําทุกวันแล�วตั้งห้ือเปนทานแก/ฅนเข็ญใจทังหลายฝูงนี้อย/าขาด
สายเทิอะ เสฏฐีคันกล/าวแล�วค็เอาฅําห้ือแก/นายกฎVมพีผู�นั้นแลวันแลพันฅําทุกวันบ/ขาดสักวันแล นายกฎVมพีผู�
นั้นย/อมแต/งห้ือทานแก/ฅนเข็ญใจแลฅนเทียวทางทังหลายไพชุวันชุวันบ/ขาดแล ทานวัตถุแห/งโฆสักกะมหาเสฏฐี
นั้นได�ชื่อว/า ปKตตากฎVมพี // 
 ทานนั้นค็มีแล โฆสักกะเสฏฐี วัณณนา นิฏฐิตา กล/าววัณณนาเถิงยังโฆสักกะมหาเสฏฐีค็สมเร็จ       
บัวรมวรควรกาละเท/านี้ก/อนแล จุลสักขาดได� ๑๒๙๐ ตัว ปลีเปKกสี เดือน ๑๒ แรม ๗ ฅํ่า พรํ่าว/าได�วันสุก ธัมม�
วัดใหม/นาคต พระยาอุเทนผูกถ�วน ๒ ปูCหนานวิไชย เขียน ปริปุณณาแล�วแก/ผู�ข�าเดือน ๑๒ แรม ๗ ฅํ่า ยามกอง
บ/ายข้ึน นิพานะ ป>จโย โหตุ เมนิจํ แท�ดีหลีเทิอะ //  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูก ๓ 

 นโม ตสฺสตฺถุ ตัสมิง ปนกาเล ภทฺทวติยา นคเร ภทฺทวติ เสฏWฐี นมโฆสกฺกะ เสฏWฐีโน อทิฏฐะ ปุพฺพะ 
อโหสิ ในกาละเม่ือโฆสักกะได�เปนมหาเสฏฐีใหย/ในเมืองโกสัมพีแล�วดั่งอ้ัน ในกาละน้ันพ�อยยังมีเสฏฐีผู� ๑ ชื่อว/า 
ภัททวติมหาเสฏฐีอยู/ในเมืองอันชื่อว/า ภัททวตินคอร นั้น โฆสักกะเสฏฐีและภัททวติเสฏฐีนั้นขาทัง ๒ น้ีได�เปน 
สหายกันเท/าบ/ได�หันกันสักเทื่อแล เหตุดั่งรือเสฏฐีทัง ๒ น้ีได�เปนสหายกันแล�วพ�อยบ/ได�หันอ้ันชา พ/อค�าทัง
หลายอันลุกแต/เมืองภัททวติพ�นมาเถิงเมืองโกสัมพีดั่งอ้ัน โฆสักกะเสฏฐีค็มาถามเซ่ิงพ/อค�าทังหลายว/าดั่งนี้ ดูรา
เจ�าพานิชกัมม�ทังหลายเสฏฐีใหย/เสมิอดั่งคูน้ียังมีในบ�านเมืองแห/งสูท/านทังหลายนั้นยังมีชะรือ รู�ว/าบ/มีนั้นชา 
เม่ือนั้นพ/อค�าทังหลายจักจารจากับด�วยโฆสักกะเสฏฐีว/าดั่งน้ี ข�าแก/ท/านมหาเสฏฐีเจ�าอันว/าเสฏฐีในเมืองแห/ง
พระยาเจ�าตนพ�นมีผู� ๑ แล เม่ือน้ัน โฆสักกะเสฏฐีจิ่งถามว/าด่ังนี้เล�า ดูรา พ/อค�าทังหลายเม่ือดั่งอ้ันเข�าของแห/ง
เสฏฐีผู�นั้นมี // 
 ประหมานเท/าใดชา พ/อค�าทังหลายกล/าวว/า ข�าแก/ท/านมหาเสฏฐีเจ�า เสฏฐีใหย/ในเมืองตูข�านั้นมีเข�า
ของสี่สิบโกฏิแล เม่ือนั้น โฆสักกะเสฏฐีค็ถามเซ่ิงพ/อค�าทังหลายว/าสันน้ีเล�า ดูราพ/อค�าทังหลายเม่ือด่ังอ้ันเสฏฐี
แห/งท/านทังหลายนั้นมีอายุประหมานปุนดั่งรือชา พ/อค�าทังหลายกล/าวว/า ข�าแก/มหาเสฏฐี เจ�าเสฏฐีแห/งตูข�า
นั้นค็มีอายุเสมิอดั่งเจ�าคูนี้ชะแล ในเม่ือพ/อค�าทังหลายบอกว/ามีอายุเสมิอกันด�วยตนนั้น โฆสักกะมหาเสฏฐีมีใจ
มักใคร/กะทํามิตรกับด�วยเสฏฐีอันอยู/ในเมืองภัททวตินั้นด่ังอ้ัน โฆสักกะเสฏฐีจิ่งห้ือพ/อค�าทังหลายเอาป>ณณาการ
ของฝากทังหลายเมือถวายแก/มหาเสฏฐีผู�นั้นด�วยคําอันสั่งพ/อค�าทังหลายว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าทังหลาย วานิชกา 
ท/านทังหลายจุ/งเอาป>ณณาการของฝากนี้เมือเถิงสหายแห/งคูภัททวติเสฏฐีเทิอะ คันสั่งแล�ว ค็ห้ือพ/อค�าทังหลาย
เอายังของฝากอันมากนักเมือเถิงเสฏฐีอันอยู/ในเมืองภัททวตินั้นแล�วบอกยังขร/าวสานอันโฆสักกะเสฏฐีห้ือ
ยังป>ณณาการมานั้นแก/เสฏฐีอันอยู/ในเมืองภัททวตินั้นแล�ว ส/วนเสฏฐีได�ยินคําแห/งพ/อค�าทังหลายอันโฆสักกะ
ห้ือขร/าวสานคําอันเปนมังคละมาเถิงตนนั้นแก/เสฏฐีค็ยินดีมาก // 
 นัก เม่ือพายลูนภัททวติเสฏฐีน้ันค็แต/งป>ณณาการอันมากนักห้ือพ/อค�าทังหลายเอามาเถิงโฆสักกะเสฏฐี
เล�าแล เสฏฐีทัง ๒ ตั้งแรกแต/แดนน้ันเสฏฐีทัง ๒ ค็เอากันเปนมิตรสหายใช�ยังขร/าวสานไพมาหากันแล�วเท/าบ/ได�
หันกันสักเท่ือแล อปรภาเค ในกาละพายหน�าแต/นั้นบ/นานเท/าใด อหิวาตโรโค พยาธิ คือผีห/าทังหลายค็ตกใน
เรือนแห/งภัททวติเสฏฐีแล ในเมืองผีห/าทังหลายตกหัวทีนั้นแมงวันทังหลายค็ตายไพก/อนนั้น แมงวันตายเสี้ยง
แล�วแมงบ�งทังหลายค็ดี ตั๊กแตนทังหลายค็ดีตายตามแมงวันทังหลาย ถัดนั้นหนูทังหลายค็ดีไก/แลสุนัขะแลสุกร
ทังหลายค็ตายไพด�วยลําดับกัน ถัดน้ันงัวเถิกงัวแม/ทังหลายอันมีในเรือนภัททวติเสฏฐีน้ันตายไพแล คันสัตต�ทัง
หลายตายเสี้ยงแล�ว ข�ายิงข�าชายฅนกะทําการทังหลายตายไพเสี้ยงบ/หลอสักฅน เท/ายังหลอเขา ๓ ฅนอันเปน
เจ�าเรือนคือภัททวติเสฏฐีทัง ๒ ผัวเมียกับทังลูกยิงแห/งเสฏฐีผู�ชื่อว/า สามาวดี อันเขาทัง ๓ ฅนพ/อแม/ลูกนั้น



 

 

ร�องไห�จารจากันว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�า ในเม่ือไภยะอันเปนสันนี้แลเกิดมีในกระกูลอันใหย/นักสันนี้ ฅนฝูงใดมล�างเสีย
ยังฝาก�นทูเรือนแล�ว // 
 แล/นหนีไพเลี้ยงชีวิตในถานะที่อ่ืนนั้นดั่งได�ยินว/าค็ยังมีชีวิตนาดั่งเราทัง ๓ ฅนนี้ค็จักกะทั่งอ้ันเทิอะ คัน
เสฏฐีทัง ๓ ฅนพ/อแม/ลูกจารกับด�วยประการสันนั้นแล�วค็มล�างฝาก�นทูเรือนนั้นไพเถิงหนทางพายหน�าค็จารจา
กันว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าเราน้ีจักไพหันยังท/านโฆสักกะเสฏฐีอันเปนสหายแห/งเราอันอยู/ในเมืองโกสัมพีพ�นเทิอะ คัน
จารจากันสันนั้นแล�ว เสฏฐีทัง ๓ ฅนพ/อแม/ลูกเอากันไพด�วยหนทางอันจักเมือสู/เมืองโกสัมพีน้ันแล เสฏฐีทัง ๓ 
ฅนพ/อแม/ลูกน้ันไพด�วยหนทางอันยืดยาวคราวไกลนักมีเข�าไถ/เข�าถงหากเสี้ยงในระแวกหนทางแล�ว มีตนเปนอัน
ลําบากด�วยอันถูกต�องแดดแลลมอัน ๑ ค็มีทุกขเวทนาด�วยอันอยากเข�าน้ันมีมากนักค็ไพเถิงเมืองโกสัมพีด�วย
ลําดับหนทางแล�วค็ลงไพอาบน้ําในสระที่ ๑ อันมีท่ีบ/ไกลเวียงนั้นเท/าใดแล�วค็จิ่งเข�าไพสู/สาลาอัน ๑ แทบปะตู
เวียงแล ภัททวติเสฏฐีค็จารจากับด�วยนางเสฏฐีอันเปนเมียแห/งตนว/าดั่งนี้ ภทฺเท ดูรา นาง เราน้ีอันจักเข�าไพสู/
สหายแห/งเราด�วยอาการด่ังนี้เปนอันบ/ควรแล วิชา ตมา ตุมา แม/นว/าแม/อันบังเกิดตนค็ดีค็เปนอันบ/ถูกใจดีหลี
แล เหตุเรามีเน้ือ // 
 ตนเปนอันผอมเหลืองผางร�ายนักสันนี้ไปCควรเข�าไพห้ือสหายคูหันแล ดั่งได�ยินว/าสหายแห/งคูย/อมห้ือ
จ/ายยังฅําแลวันแลพันแต/งห้ือทานแก/ฅนเข็ญใจแลฅนเทียวทางทังหลายว/าอ้ัน มึงนางจุ/งจักใช�ยังลูกสาวแห/งรา
ไพในท่ีนั้นห้ือเอโภชนะอาหารมากินพอห้ือเนื้อตัวเต็มดีแล�วดั่งอ้ันเราจักอยู/ท่ีนี้ห้ือเสี้ยง ๒ วัน ๓ วันก/อนเมือ
พายลูนเราจิ่งเข�าไพสู/สํานักสหายคูชา นางเสฏฐีรับเอาคําแห/งเสฏฐีผู�เปนผัวว/า ดีดี สันน้ันแล�ว เขาทัง ๓ พ/อแม/
ลูกน้ันค็อยู/ในสาลาที่น้ันก/อนแล ปุนทิวเส เถิงเม่ือวันลูนรุ/งเช�าน้ันในเม่ือพอยามอันรับเอายังทานแห/งยาจกฅ
นขอแลฅนเทียวทางทังหลาย คันว/าฅนเข็ญใจทังหลายจักเข�าไพรับเอาทานแห/งโฆสักกะเสฏฐีน้ันภัททวติเสฏฐีค็
จารจากับด�วยลูกยิงแห/งตนว/า ดูรา เจ�านางจุ/งจักไพสู/ท่ีรับเอาทานกับด�วยฅนทังหลายเทิอะ เจ�าจุ/งนําเอายัง
อาหาร คือเข�านํ้าโภชนะอาหารมาเพื่อประโยชนะแก/เราพ/อแม/ลูกในท่ีนี้เทิอะ เม่ือนั้น นางกุมารีลูกสาวเสฏฐี
อันเปนใหย/นักในเมืองไภยะเกิดมีแก/ตนสันนั้น อลชะ มานา ลวดหาฅวามเผิดละอายบ/ได�รับเอาคําแห/งพ/อแล
แม/ตนแล�วค็เอายังไถ/ // 
 ไพเถิงที่อันมิตตะกฎVมพีผู�แต/งทานน้ันกับด�วยฅนทังหลาย นางกุมารีผู�นั้นคันไพเถิงท่ีนั้นแล�วค็อยืนอยู/
ส/องหน�าแห/งมิตตะกฎVมพีผู�แต/งทานนั้นแล มิตตะกฎVมพีหันนางกุมารีผู�นั้นอันจักรับเอาทานเซ่ิงตนสันนั้นมันค็
ถามเซ่ิงนางกุมารีผู�น้ันว/า ดูรา นาง มึงนาจักเอาเข�าก่ีพุ/นนั้นชา นางกุมารีลูกสาวภัททวติผู�น้ันค็กล/าวเซ่ิงมิตตะ
กฎVมพีว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคูข�าจักเอาเข�า ๓ พุ/นชะแล เม่ือน้ัน มิตตะกฎVมพีค็แต/งเข�าแลอาหารห้ือแก/นางกุมารีผู�
นั้นแล ๓ อัน แล ๓ พุ/นแล นางกุมารีลูกสาวภัททวติเสฏฐีน้ันได�เข�าติมิตตะกฎVมพีแล�วค็นํามาสู/สํานักพ/อแลแม/
แห/งตนแล เขาพ/อแม/ลูกทัง ๒ ค็พร�อมเพียงกันเพื่อว/าจักกินเข�าแล ในขณะนั้น นางเสฏฐีค็ดี ลูกสาวเสฏฐีค็ดี ขา
ทัง ๒ แม/ลูกนั้นกล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�า วิป>ตติ นามะ ชื่ออันว/า สิบหาย เกิดมีในกระกูลใหย/นักสันนี้เจ�า



 

 

คูเคิยอยู/สุขสําราญเยื่อง ๑ ค็เคิยอยู/กินตามอันสําราญแล�วแล บัดนี้เผือทัง ๒ ค็เว�นยังเข�าน้ําโภชนะอาหาร
สามพุ/นนี้แก/เจ�าคู จุ/งกินตามอันเพิงใจเทิอะ เจ�าคูอย/าได�คระนิงอย/าได�เล็งดูอันเผือข�าแม/ลูกนี้ จุ/งกินก/อนเทิอะ 
ว/าอ้ันแล�ว ขาทัง ๒ แม/ลูกค็เว�นห้ือ // 
 แก/เสฏฐีกินก/อนห้ันแล เสฏฐีค็บ/อาจเพื่อว/าจักอดฅวามอยากอันนั้นได� ค็กินตามอันเพิงใจแห/งตนแล 
เสฏฐีกินเข�าเปนอันพ�นประหมานนักลวดบ/อาจเพื่อจักห้ืออาหารย/อยได�ลวดกะทําการอันตายในขณะกาละเม่ือ
พระอาทิตย�ข้ึนมาจากเขายุคนธรนั้นแล ในกาละเม่ือเสฏฐีตายแล�วน้ันขาทัง ๒ แม/ลูกค็ไห�ร่ําไรไพมาด�วย
ประการอันมากนักแล คันเสฏฐีผู�พ/อตายแล�วนั้น ในกาละเม่ือวันลูนนั้นเล�า นางกุมารีผู�นั้นค็ไห�เข�าไพสู/ท่ีอันรับ
เอาทานกับด�วยฅนทังหลายแล มิตตะกฎVมพีค็ถามเซ่ิงนางกุมารีผู�นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา นาง มึงนางจัดเอาเข�าก่ีพุ/นนั้น
ชา เม่ือน้ัน นางกุมารีกล/าวเซ่ิงมิตตะกฎVมพีว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู ในวันนี้ข�าเท/าจักเอา ๒ พุ/นชะแล มิตตะกฎVมพีค็
แต/งเข�าห้ือแก/นางผู�น้ัน ๒ พุ/นแล นางกุมารีนั้นคันได�เข�าแต/กฎVมพีแล�วนางค็เอามาสู/สํานักแม/ตนแล�วนางค็กล/าว
เซ่ิงแม/ตนว/าดั่งนี้ ข�าแก/แม/เปนเจ�า แม/อย/าได�เล็งดูยังข�าผู�เปนลูกน้ีเทิอะ แม/จุ/งกินตามอันเพิงใจก/อนเทิอะ นาง
กุมารีค็มาเว�นห้ือแม/ตนกินก/อนสันน้ีแล นางเสฏฐีผู�เปนแม/น้ันบ/อาจจักอดคําอันอยากนั้นได� ค็กินเข�าอันนั้น // 
 ตามอันเพิงใจแล นางกุมารีค็มาเว�นห้ือแม/กินก/อนสันน้ีแล นางเสฏฐีผู�เปนแม/นั้นบ/อาจจักอดคําอัน
อยากนั้นได�ค็กินเข�านั้นตามอันเพิงใจแห/งตนแล นางเสฏฐีกินเข�าค็เปนอันลําล�นพ�นประหมานนักไฟท�องบ/อาจ
จักห้ืออาหารย/อยได�ลวดกะทําการอันตายไพแล นางกุมารีนั้นเม่ือพ/อแลแม/แห/งตนตายแล�วสันนั้นค็เกิดเปนอัน
หาที่เพิ่งบ/ได�อันว/านางบ/หันพ/อแม/แห/งตนนางค็ร�องไห�รํ่าไรไพมาเปนอันเพิงขรูณามากนักดีหลีแล เถิงเม่ือวันลูน
รุ/งเช�าน้ันนางร�องไห�แลค/อยบันเทาโสกทุกข�เสียแล�วค็จิ่งเข�าไพสู/ท่ีรับเอาทานกับด�วยฅนเข็ญใจทังหลายแล ใน
เม่ือกฎVมพีหากถามนางกุมารีผู�นั้นว/าดั่งนี้ นางจักเอาเข�าก่ีพุ/นชา เม่ือมิตตะกฎVมพีหากถามสันนั้น นางกุมารีลูก
สาวเสฏฐีกล/าวว/า ข�าแก/เจ�าคู ในวันนี้ข�าจักเอาเข�าพุ/น ๑ ชะแล เม่ือมิตตะกฎVมพีได�ยินคําแห/งนางว/าจักเอา
เข�าพุ/นเดียวสันนั้นมันจิ่งกล/าวเซ่ิงนางกุมารีลูกสาวเสฏฐีนั้นว/าดั่งน้ี ดูรา นาง ใน ๓ วันนี้มึงนางพ�อยบ/กะทําห้ือ
เสมิอกันอ้ันชา ในวันซืนนั้นมึงนางหากเอาเข�าเมือ ๓ พุ/นแล�วพ�อยในวันวานี้มึงนางน้ีพ�อยบ/เอาเข�าเมือ ๓ พุ/น
เปนดั่งวันก/อนพ�อยเอาเข�าเมือ ๒ พุ/น ในวันน้ีเล�ามึงนางค็เท/าเอาเข�า // 
 พุ/นเดียวน้ีเหตุสันใดมึงนางพ�อยบ/รู�จักประหมานน้ันชา มึงนางจุ/งบอกเหตุอันนี้แก/คูเทิอะ เม่ือนั้น ส/วน
นางลูกสาวเสฏฐีอันประกอบด�วยคําอันเผิดละอายแก/บาปน้ันอันจักบอกยังเหตุอันนั้นค็กล/าวเซ่ิงมิตตะกฎVมพีว/า
ดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคู อย/าได�ใส/ใจเซ่ิงข�าว/าบ/รู�ประหมานสันน้ีเทิอะ ในวันซืนน้ันข�าเอาเข�า ๓ พุ/นนั้นตูข�าพ/อแม/ลูกยัง
ทัง ๓ ฅนข�าจิ่งเอาเข�า ๓ พุ/นเพื่ออ้ันแล ข�าแก/เจ�าคู พ/อแม/แห/งข�าน้ีเปนกระกูลมหาเสฏฐีอันใหย/นักมีเข�าของได� 
๔ สิบโกฏิดีหลีแลยังมีในเมืองภัททวติพ�นแล ตูข�าน้ีอันผีห/าหากตกในเรือนแห/งตูข�าเปนอันสิบหายตายด�วยผีห/า
นั้นมากนัก ตูข�าพ/อแม/ลูกนี้อันผีห/าหากกําจัดพลัดพรากจากบ�านเมืองแล�วค็ได�มาสิบหายในหนทางท่ีนี้เท/ายัง
หลอข�าผู�เดียวแล นางเยียว/าค็เยียร�องไห�จารจากับด�วยมิตตะกฎVมพีผู�อยู/แต/งทานตางโฆสักกะมหาเสฏฐีนั้นด�วย



 

 

ประการอันเล/ามาแต/ต�นเถิงปลายมาน้ันแล เม่ือน้ัน มิตตะกฎVมพีได�ยินคําแห/งนางกุมารีว/าเปนลูกสาวเสฏฐีสัน
นั้นมันค็บ/อาจเพื่อจักทรงน้ําตาอยู/ได� มีน้ําตาไหลตกแต/ตาทัง ๒ ด�วยอันน�อยใจมากนักอัน ๑ หันนางกุมารีผู�
นั้นค็บังเกิดในอันรักเสมิอดั่งลูกตนดีหลีแล มิตตะ // 
 กฎVมพีค็เล�าโลมยังนางกุมารีว/า ดูรา นางเจ�าคูอย/าได�น�อยใจเทิอะ เจ�าคูจุ/งอยู/ในสํานักแห/งคูเทิอะ แรก
แต/นี้ไพเม่ือหน�าเจ�าจุ/งเรียกยังเผือทัง ๒ ว/าพ/อว/าแม/เทิอะ ว/าอ้ันแล�ว มิตตะกฎVมพีจูบชมดมขระหม/อมแห/งนาง
กุมารีลูกสาวเสฏฐีลวดตั้งไว�ห้ือเปนลูกแห/งตนแล แรกแต/น้ันไพหน�านั้นค็ได�เปนลูกกฎVมพีก/อนแล ในกาละวันลูน
นั้นนางกุมารีลูกเสฏฐีภัททวตินั้นหันฅนทังหลายอันมาสู/สาลากว�านทานทังหลายที่น้ันเปนอันม่ีนันดุจดั่งฅนทัง
หลายเข�ากาดนั้นเล�าดีหลี นางจิ่งจักกล/าวเซ่ิงกฎVมพีว/าดั่งนี้ ดูรา พ/อ เหตุดั่งรือท/านแลบ/กะทํายังฅนชุมน้ี สทฺทํ 
ห้ือหาเสียงบ/ได� พ�อยกะทําห้ือมีเสียงอันม่ีนันนักสันนี้อ้ันชา เม่ือนั้น มิตตะกฎVมพีจิ่งกล/าวเซ่ิงลูกสาวเสฏฐีว/าดั่งน้ี 
ดูรา เจ�า เอตํ กมฺมํ อันนั้นคืออันบ/ห้ือฅนทังหลายมีเสียงม่ีนันบ/อาจจักกะทําได�แล เม่ือน้ัน ลูกสาวเสฏฐีอัน
ประกอบด�วยประหยาอันสะหลาดด�วยอุบายนักกล/าวเซ่ิงมิตตะกฎVมพีว/าดั่งน้ี ข�าแก/พ/อเปนเจ�าอุบยอันบ/ใคร/
ห้ือฅนทังหลายมีเสียงม่ีนันนั้น ข�าเพื่อตริด�วยอุบายแห/งข�าได�แล เม่ือน้ัน มิตตะกฎVมพีกล/าวว/า ดูรา เจ�า เม่ือดั่ง
อ้ันอุบายอันจักเพิงกะทําดั่งรือดีชา เจ�าจุ/งบอกแก/คู // 
 เทิอะ นางลูกสาวเสฏฐีกล/าวว/า ข�าแก/พ/อเปนเจ�า ผิว/าท/านจักกะทําดั่งอ้ัน ท/านจุ/งห้ือเอาไม�มาสานเปน
ร้ัวแวดยังกว�านทานท่ีนี้แล�ว จุ/งแปลงยังปะตู ๒ อัน คือปะตูอัน ๑ นั้นไว�ห้ือฅนทังหลายเข�ามารับเอาทานปะตู
อัน ๑ นั้นในเม่ือฅนรับเอาทานแล�วห้ือออกไพท/านจุ/งกะทําสันนี้เทิอะ นิ สัทฺทา หุตวา เปนอันหาเสียงบ/ได�ชะ
แล มิตตะกฎVมพีได�ยินคําแห/งอันบอกห้ือตนกะทํานั้นยินเข�าใจนักจิ่งห้ือฅนทังหลายกะทําแปลงกว�านทานสาลา
ที่ตกแต/งทานกะทําปะตู ๒ อัน เพื่อห้ือฅนทังหลายเข�ามาด�วยปะตูอัน ๑ ออกไพด�วยปะตูอัน ๑ ตามคําอันนาง
กล/าวนั้นชุประการแล แรกแต/น้ันไพ ฅนทังหลายฝูงอันมารับเอาทานเขาย/อมเข�าปะตูอัน ๑ รับเอาทานแล�วค็
ออกไพด�วยปะตูอัน ๑ เปนอันบ/มี่บ/นันดั่งเม่ือก/อนแล เหตุน้ัน นางกุมารีลูกสาวภัททวติเสฏฐีน้ันลวดปรากฏชื่อ
ว/าสามาวดี เหตุนางมาห้ือตกแต/งยังร้ัวอันน้ันดีนัก ฅนทังหลายเอานิมิตอันน้ันมาห้ือเปนช่ือแห/งนางลวดได�ชื่อ
ว/า สามาวดี เพื่ออ้ันแล ในกาละเม่ือฅนทังหลายฝูงมารับเอาทานเซ่ิงมิตตะกฎVมพีนั้นแล หาเสียงอันม่ีนันบ/ได�อัน
นั้นแล ส/วนโฆสักกะเสฏฐีเม่ือก/อนย/อมได�ยินเสียงอันฅนฝูงมารับเอาทานน้ันมีเสียงอันม่ีนันมากนักดีหลี // 
 แล แรกแต/นางสามาวดี ผู�เปนลูกสาวภัททวติเสฏฐีมาห้ือกะทําอุบายอันนั้นฅนทังหลายลวดหาเสียงอัน
ม่ีนันบ/ได�เสี้ยง ๒ วัน ๓ วันแล มิตตะกฎVมพีค็เข�าไพอุป>ฏฐากเฝDาคันโฆสักกะมหาเสฏฐีแล ในเม่ือโฆสักกะหันมิต
ตะกฎVมพีผู�นั้นอันตนหากตั้งไว�ห้ือใจรู�ในทานแห/งตนทังมวรแล มาอุป>ฏฐากเฝDาคันตนตามริสสะแต/ขระกูล
เม่ือก/อนนั้นเสฏฐีอันจักถามเซ่ิงมิตตะกฎVมพีผู�น้ันค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา กฎVมพี ทานวัตรทังมวรอันคูหากบังคับไว�
แก/ท/านนั้นท/านยังห้ือแก/ฅนเข็ญใจแลฅนเทียวทางอ้ันรือ เม่ือโฆสักกะเสฏฐีผู�เปนเจ�าหากถามเซ่ิงท/านมิตตะ
กฎVมพีว/าสันน้ี มิตตะกฎVมพีจิ่งกล/าวเซ่ิงมหาเสฏฐีว/าดั่งนี้ เอิอ ข�าแก/เจ�าคู ทานวัตรทังมวรอันเจ�าคูบังคับห้ือข�า



 

 

ใจรู�น้ันข�าค็ยังกะทําเปนดั่งเจ�าคูว/านั้นชุอันแล เยื่อง ๑ ฅนเข็ญใจแลฅนเทียวทาง ค็ยังมารับเอาทานวัตรแห/งเจ�า
คูทุกวันบ/ขาดแล เม่ือนั้น โฆสักกะมหาเสฏฐีค็ถามเซ่ิงมิตตะกฎVมพีว/าสันนี้เล�า ดูรา ท/านกฎVมพี ผิว/าท/านยังห้ือ
ทานวัตรสันนั้นแฅนทังหลายชุวันแท�ดั่งอ้ัน เม่ือก/อนคูค็ได�ยินเสียงแห/งฅนทังหลายเปนต�นว/าฅนเข็ญใจแลฅน
เทียวทางอันมาสู/ท่ีกว�านทานนันมากนักดีหลี ใน ๒ วัน ๓ วันเม่ือหลังน้ี // 
 เหตุดั่งรือคูบ/ได�ยินยังเสียงแห/งฅนทังหลายฝูงนั้นชา มิตตะกฎVมพี กล/าวเซ่ิงมหาเสฏฐีว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�า
คูลูกสาวแห/งข�าผู� ๑ บอกยังอุบายอันมีชื่อดั่งนี้ห้ือข�ากะทําแล เหตุนั้นฅนทังหลายลวดบ/มีเสียงอันม่ีอันนัน เพื่อ
อ้ันแล โฆสักกะมหาเสฏฐีถามว/าดั่งนี้เล�า ดูรา กฎVมพี เม่ือก/อนเหตุดั่งรือบ/กะทําดั่งนี้อ้ันชา เม่ือเสฏฐีหากถาม
สันนี้ มิตตะกฎVมพีกล/าวว/า ข�าแก/เจ�าคูเม่ือก/อนข�าบ/ได�รู�ยังอุบายอันนั้นแล บัดนี้ลูกสาวแห/งข�าผู� ๑ อันเปนลูก
แห/งภัททวติเสฏฐีอันมีในเมืองภัททวติพ�นแล ไภยยะอันใหย/นักเกิดมีลวดสิบหายตายเสี้ยงแล�วมาอยู/ในสํานัก
แห/งข�าข�าค็ตั้งไว�ในที่อันเปนลูกแห/งข�าแล นางกุมารีลูกสาวข�าผู�นั้นบอกอุบายอันนั้นแก/ข�าได�กะทําตามคําอัน
นางลูกสาวข�ากล/าวนั้นฅนทังหลายลวดหาเสียงบ/ได�มี ๒ วัน ๓ วันน้ีแล มิตตะกฎVมพีบอกคําทังมวรแต/ต�นเถิง
ปลายด�วยลําดับมามีประการสันน้ีแล เม่ือนั้นโฆสักกะมหาเสฏฐีได�ยินคําแห/งมิตตะกฎVมพีบอกน้ันแล�ว โฆสักกะ
มหาเสฏฐีจิ่งกล/าวเซ่ิงกฎVมพีว/าดั่งนี้ ดูรา กฎVมพี ในเม่ือเหตุสันน้ีเกิดมีดั่งอันท/านดั่ง // 
 รือแลบ/บอกแก/คูแต/ก/อนอ้ันชา ลูกสาวผู�น้ันบ/ว/าหากเปนลูกสหายแห/งคูมหาเสฏฐีใหย/ในเมืองภัททวติ
พ�นแลรือ บัดนี้ ผิว/าสหายแห/งคูบ/มีแล�วดั่งอ้ัน นางกุมารีผู�นั้นค็หล�างเปนลูกแห/งคูแล ท/านจุ/งเอานางกุมารีผู�นั้น
มาสําแดงห้ือคูได�หันเทิอะ โฆสักกะมหาเสฏฐี คันกล/าวแล�วค็ห้ือมิตตะกฎVมพีเอานางกุมารีอันเปนลูกสาวภัททว
ติเสฏฐีมาในสํานักแห/งตนแล คันมิตตะกฎVมพีเอานางกุมารีลูกสาวภัททวิติเสฏฐีมาแล�ว โฆสักกะมหาเสฏฐีค็เอา
มาห้ือน่ังในตักแห/งตนกะทําเสมิอดั่งลูกตนแล�วค็ถามว/า ดูรา เจ�า เจ�าคูเปนลูกแห/งภัททวติมหาเสฏฐีแท�อ้ันรือ 
เม่ือนั้น นางสามาวดี กล/าวเซ่ิงโฆสักกะมหาเสฏฐีว/าด่ังนี้ ข�าแก/เจ�าคู ข�านี้หากเปนลูกแห/งภัททวติมหาเสฏฐีแท�
ดีหลีแล นางค็บอกยังคําแต/ต�นเถิงปลายคือบอกแต/อันผีห/าตกนั้นค็ดี บอกกรียาอันพ/อแม/ตนเถิงทุกข�ตราบต/อ
เท/าอันตายนั้นแก/มหาเสฏฐีแล โฆสักกะเสฏฐีได�ยินคําแห/งนางสามาวดี นั้นเปนอันแจ�งแก/ใจอันบ/ควรสงไสรซัก
อันด่ังอ้ันเสฏฐีบ/อาจเพื่อจักทรงน้ําตาอยู/ได� มีหน�าเต็มไพด�วยน้ําตามากนักจิ่งจักมา // 
 เล�าโลมยังนางสามาวดีแล�วจูบชมดมขระหม/อมแล�วกล/าวว/า จ�าคูอย/าได�น�อยใจสักอันเทิอะ เจ�าคูหา
กเปนลูกแห/งคูดาย เจ�าจุ/งอยู/ในสํานักแห/งคูเทิอะ โฆสักกะมหาเสฏฐีค็ตั้งยังนางสามาวดีไว�ในที่อันเปนลูกแห/ง
ตนแล�ว ค็แต/งนางทังหลายได� ๕ ร�อยฅนไว�ห้ือเปนบริวารแห/งนางสามาวดีแล�ว แรกแต/นั้นไพนางสามาวดีค็ได�เป
นลูกแห/งโฆสักกะมหาเสฏฐีแล แรกแต/นางสามาวดีมาอยู/ในเรือนโฆสักกะมหาเสฏฐีนั้นบ/นานประหมานเท/าใด
ยังมีในกาละวันนึง นักขัต สังฆฏWฐํ การอันเหล�นมโหสรพเกิดมีในเวียงทังมวรนั้น ในเม่ือการอันเหล�นมโหสรพแล
เกิดมีดั่งอ้ันลูกสาวกระกูลใหย/ทังหลายบ/ห/อนได�ออกไพพายนอกเวียงสักเทื่อ ในมโหสรพจักมีสันนั้นเขาค็ออก
ไพสู/แม/น้ําเพื่อจักอาบน้ําแล เม่ือนั้น ส/วนนางสามาวดี อันมีนางทังหลาย ๕ ร�อยฅนแวดล�อมเปนบริวารอันไพ



 

 

จากบ�านไพด�วยหนทางอันกายคุ�มพระยาอุเทนนั้นไพเพื่อว/าจักไพสู/แม/นํ้าห�วยด�วยบริวารแห/งตนแล อุเทน 
สีหบัญชเร ติตถัตโต ยามนั้นพระยาอุเทนราชยังน่ังอยู/ที่ใกล�หน�าปCองเลงไพในหนทางหันนางสามาวดีไพกับด�วย
นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนน้ัน พระยาค็ถามเซ่ิงฅนทังหลายว/าดั่งน้ี ดูรา เพิ่น // 
 ทังหลาย ยิงทังหลาย ๕ ร�อยฅนน้ันเปนบริวารแห/งผู�ใดชา ฅนทังหลายฝูงรู�แจ�งเขาค็ไหว�พระยาว/า ข�า
แห/งมหาราชเจ�านางผู�นั้นไปCมีผัวเท่ือแล พระยาอุเทนราชได�ยินคําว/าบ/มีผัวเม่ือสันน้ันค็ถามว/าสันนี้เล�า ดูรา 
เพิ่นทังหลาย ผิดั่งอ้ันนางผู�น้ันเปนลูกเปนหลานแห/งฅนผู�ชื่อรืออ้ันชา ฅนทังหลายฝูงรู�จักนั้นเขาค็ไหว�พระยาว/า
ดั่งน้ี เทวะ ข�าแห/งมหาราชเจ�า นางสามาวดีน้ันเปนลูกโฆสักกะมหาเสฏฐีแล พระยาอุเทนราชคันได�ยินคําแจ�ง
แล�วค็ใช�ฅนไพถามโฆสักกะมหาเสฏฐีว/าดั่งนี้ ดูรา โฆสักกะมหาเสฏฐี ดั่งได�ยินว/าลูกสาวแห/งท/านมีว/าอ้ัน ผิว/ามี
แท�ดั่งอ้ัน ท/านจุ/งห้ือยังลูกสาวแห/งท/านแก/เราเทิอะ ห้ือไพถามสันน้ันเซ่ิงโฆสักกะมหาเสฏฐีแล โฆสักกะมหา
เสฏฐีได�ยินคําแห/ง ทุตะ ฅนใช�แล�ว มหาเสฏฐีค็ห้ือขร/าวสานเมือเถิงพระยาว/าดั่งนี้ ข�าแห/งมหาราชเจ�าลูกสาว
แห/งข�าค็มีแท�ดีหลีแล เท/าว/ายังหนุ/มหน�อยนักเยื่อง ๑ ผู�ข�าทังหลายนี้เคิยอยู/ในกระกูลอันเปนพ/อเรือนแลพ�อย
จักห้ือลูกข�ามาอุป>ฏฐากบําเริญตีนมือมหาราชเจ�าด่ังอ้ันลูกสาวแห/งข�าบ/เคิยดีหลีแล เยื่อง ๑ ในเม่ือลูกสาวแห/ง
ข�าอันบ/แกว/นในราชกิจจะดั่ง // 
 อ้ันเอยี่ยวมหาราชเจ�าบุบตียังลูกสาวแห/งข�าชา เหตุมันยังหนุ/มหน�อยเยื่อง ๑ มันสูเคิยอยู/ในกระกูลพ/อ
เรือนดาย เสฏฐีค็ห้ือขร/าวสานเมือเถิงพระยาอุเทนสันนี้แล เม่ือนั้น พระยาได�ยินขร/าวสานแห/งโฆสักกะมหา
เสฏฐีอันบอกมักใคร/ห้ือยังสามาวดีแก/ตนสันนั้น พระยาค็เคียดแก/โฆสักกะมหาเสฏฐีมากนักจิ่งห้ือราชปุริสสะทัง
หลายฝูงเปนบ/าวเพิ่นแห/งตนไพจดจีมเรือนแห/งเสฏฐีไว�แล�ว ส/วนตัวเสฏฐีทัง ๒ ผัวเมียนั้นราชปุริสสะทังหลายค็
ห้ือออกอยู/พายนอกเรือนแล�วหับปะตูจดไว�ทุกอัน ในเม่ือราชปุริสสะทังหลายมาจดจีมเรือนมหาเสฏฐีไว�แล�วดั่ง
อ้ัน ส/วนนางสามาวดีไพสู/ท/านํ้ามาแล�วค็บ/ได�ยังโอกาสอันจักเข�าสู/พายในเรือนได�เยื่อง ๑ นางค็หันราชปุริสสะทัง
หลายหับปะตูจดเรือนไว�อยู/เฝDาทุกแห/งสันน้ันนางจิ่งจักถามเซ่ิงเสฏฐีทัง ๒ ว/าดั่งนี้ ข�าแก/พ/อแลแม/เปนเจ�า เอตํ 
กมฺมํ กัมม�อันนั้นเปนดั่งรืออ้ันชา ท/านมาจีมเรือนเราไว�นั้นชา โฆสักกะมหาเสฏฐีอันจักบอกแก/ลูกตนค็กล/าวว/า
ดั่งน้ี ดูรา นางเจ�าไพสู/ท/าน้ํากับด�วยบริวารทังหลายน้ันพระยาเจ�าค็หันมึงนางมีใจใคร/ได�มึงนางค็ใช�ขร/าวสานมา
เถิงคูแล คูพ/อนี้ได�ห้ือขร/าวสานเมือ // 
 เถิงพระยาเจ�านั้น พระยาเจ�าค็เคียดแก/คู จักห้ืออามาตย�มาจีมเรือนเรากะทํายังเผือทัง ๒ ไว�ห้ืออยู/พาย
นอกสันนี้แล เม่ือนั้นนางสามาวดีได�ยินคําแห/งเสฏฐีทัง ๒ แล�วนางค็กล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าด่ังนี้ ข�าแห/งพ/อแลแม/เปน
เจ�าคําอันเขือพ/อแลแม/ห้ือขร/าวสานเมือเถิงพระยาเจ�านั้นเปนอันหนักนักแล ในเม่ือพระยาแลใช�ขร/าวสานมานั้น
ท/านทัง ๒ บ/เพิงกล/าวว/า นเทมิ ข�าบ/ห้ือแล คําสันนั้นบ/เพิงกล/าวนางพ/อแลแม/เท/าเพิ่งกล/าวว/าข�าแห/งมหาราช
เจ�า ผิว/ามหาราชเจ�าผิมักใคร/ได�ยังลูกสาวแห/งข�าผู�ชื่อสามาวดีน้ันกับทังบริวาร ๕ ร�อยนั้น มหาราชเจ�าเพิงใจ
เอาค็เอาเทิอะ พ/อแลแม/เปนเจ�าเท/าเพิงกล/าวคําสันนี้แล เหตุท�าวพระยามีราชมานะรังเกียดดาย ในเม่ือบ/ได�ยัง



 

 

ข�าค็เคียดแก/ท/านทัง ๒ จิ่งห้ือมากะทําสันนี้แล เม่ือนั้นโฆสักกะมหาเสฏฐีได�ยินคําแห/งนางสามาวดีแล�วกล/าวว/า
สันน้ีดูรานาง ผิว/า ฅวามมักแห/งมึงนางมีในพระยาดั่งอ้ันค็หากดีนักแล เผือทัง ๒ ค็หากจักกะทําดั่งอ้ันชะแล ว/า
อ้ันแล�ว เสฏฐีค็ใช�ห้ือเอาขร/าวสานเมือเถิงพระยาว/าดั่งน้ี ข�าแห/งมหาราชเจ�ามักยังนางผู�ใดข�าค็ห้ือยังนางผู�นั้น
กับทังบริวาร ๕ ร�อยนั้นแก/มหาราชเจ�าชะแล พระยา // 
 อุเทนราชได�ยินยังขร/าวสานแห/งเสฏฐีทัง ๒ แล�วค็รับเอาคําว/าดีดีแล�ว พระยาจิ่งแต/งฅนทังหลายห้ือไพ
นําเอานางสามาวดีกับบริวาร ๕ ร�อยนั้นแล�วพระยาค็อุสสาภิเสกนางสามาวดีตั้งไว�ห้ือเปนนางอัคคมเหสีแห/งตน
ห้ือเปนใหย/กว/านางทังหลายหม่ืน ๖ พันนาง นางทังหลาย ๕ ร�อยนั้นค็ห้ือไว�อุป>ฏฐากเปนบริวารแห/งนางสามา
วดีชุวันแล พระยาอุเทนราชคันได�นางสามาวดีมาแล�วค็จิ่งห้ือไขปะตูเรือนอันเข�าอันออกแก/มหาเสฏฐีทัง ๒ ดัง
เก/าแล อันน้ีเปนวัตถุแห/งนางสามาวดีได�เปนอัคคมเหสีแก/พระยาอุเทนราชปถมหัวทีก/อนแล ด�วยแท�พระยา    
อุเทนราชนี้มีนางอัคคมเหสีใหย/ ๓ ฅน คือนางสามาวดีผู� ๑ นางพัพสุลทัตอันเปนลูกแห/งพระยาจันทปโชติผู� ๑ 
นางมาคันธิยะ ผู� ๑ นาง ๓ ฅนนี้เปนนางอัคคมเหสีแหย/กว/านางทังหลายอันมีในเรือนหลวงพระยาอุเทนนั้นแล 
จาอุป>ตติอันได�ยังนางสามาวดีแล�วดั่งนี้ก/อนแล ทีน้ีจักจาอุป>ตติพระยาอุเทนจักได�ยังนาง ๒ ฅนพายหน�านี้เล�า 
คือจักจาเถิงอุป>ตติพระยาอุเทนจักได�นางผู�ชื่อว/าพัพสุลทัตอันเปนลูกพระยาจันทปโชติมาเปนอัคคมเหสีถ�วน ๒ 
ดั่งจักกล/าวพายหน�าน้ีแล อิทํ สามา // 
 วติยํ วัตถุ วัณณนา นิฏฐิตา ด่ังนี้เท/าเปนอุป>ตติแห/งนางสามาวดีค็แล�วเท/านี้ก/อนแล อุเทนัสสะ อปรา 
พพฺสุลทัตตา นามะเทวี อโหสิ จันทปโชตธิตา อุเชนิ ยหิ จันทปโชโต นามะราชา อโหสิ โส เอ กทิวสํ อุทยานะ
เต อาคจฺฉนฺเต อตฺตโน สมฺปตฺติ โอโลเกนโต อตฺถินุโข อญสฺสจิ เอวรูปา สมฺปตฺติ ติวตฺวา ตํสุตวา มนุสเส หิกิระ 
สมฺปตฺติ นามะ โกสมฺพียํ อุเทนสฺส รโญ อติ สมฺปตฺติ กิวุตฺเต มหเวนะ หิ คณฺหิสฺสา มนฺนติ ถัดนั้นยังมีพระยาตน 
๑ ชื่อว/าจันทโชติ เสวิยราชสมป>ตติเปนพระยาในเมืองอันชื่อว/า อุเชนคอรแล มีในกาละวัน ๑ พระยาจันทปโชติ
นั้นเข�าไพสู/สวนอุทยานเถิงเม่ือตะวันเอยนแลอันมาจากสวนอุทยานนั้นมาสู/ที่อยู/แห/งตนแล พระยาค็เล็งแลดู
ราชสมป>ตติแห/งตนเปนอันมีมากนักสันนั้นจิ่งจักถามเซ่ิงอามาตย�ทังหลายว/าดั่งนี้ ดูรา เพิ่นทังหลายราชสมป>ตติ
อันมีสภาวะดั่งนี้สมป>ตติแห/งพระยาผู�ใดผู�อ่ืนมีค/าว/ายังเปนดั่งเราอ้ันชะรือ เม่ือนั้น อามาตย�ทังหลายไหว�พระยา
ว/าดั่งนี้ ข�าแก/มหาราชเจ�า ราชสมป>ตติสันน้ีค็ควรแก/มหาราชเจ�าแลด�วยแท�ราชสมป>ตติแห/งพระยาอุเทนราชใน
เมืองโกสัมพีพ�นมีมากกว/า // 
 ราชสมป>ตติแห/งมหาราชเจ�านี้ดาย เม่ือนั้น พระยาจันทปโชติ ได�ยินคําแห/งอามาตย�ทังหลายแล�วค็
กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา เพิ่น ผิดั่งอ้ันดั่งเราจักไพยุทธกัมม�รบเอายังราชสมป>ตติแห/งพระยาอุเทนนั้นชะแล อามาตย�
ทังหลายไหว�พระยาว/าสันน้ีเล�า ข�าแก/มหาราชเจ�า พระยาอุเทนตนนั้น ท/านก้ีรู�ยังสาทธะมันตะอันช่ือว/า หัตถิ
กัณณวิเชยยะมันตะ น้ันดาย คันว/ามหาราชเจ�าเอายังหมู/ช�างทังหลายอันจักกะทําห้ือเปนเคร่ืองสงครามไพเพื่อ
จักกะทํายุทธกัมม�ด�วยพระยาอุเทนราชสันนั้น พระยาอุเทนนั้น คันว/า รู�มหาราชเจ�าเอายังหมู/ช�างทังหลายกับ



 

 

ทังหมู/ริพลอันมากนักไพสันน้ัน พระยาอุเทนราชตนนั้นค็จักมีใจยินดีหลีแล เหตุดั่งรือว/าอ้ันชา ในเม่ือมหาราช
เจ�าไพสันนั้นพระยาอุเทนราชน้ันค็จักสวาทธิอยายยังมนต�อันชื่อว/า หัตถิกัณณะ นั้นแล�วค็ดีดยังสายพินอันห้ือ
ช�างทังหลายหนีน้ันชะแล คันช�างทังหลายแห/งมหาราชเจ�าได�ยินยังเสียงพินอันนั้นค็จักแล/นหนีเสี้ยงบ/หลอดีหลี
ชะแล ในเม่ือช�างแลบ/มีในริพลมหาราชเจ�าด่ังอ้ัน มหาราชเจ�าจักกะทํายุทธกัมม�กับด�วยพระยาอุเทนดั่งรือจักได�
นั้นชา พระยาอุเทนราชตนนั้นประกอบด�วยจตุรังคะริพลเสนาสี่จําพวก // 
 เปนต�นว/าเสนาช�าง เสนามล�า เสนารถ แลเสนาไพตีน เสนาฝูงนี้มีในเมืองพระยาตนน้ันมากนักดีหลีแล
ดั่งรือ มหาราชเจ�าจักเอาพระยาอุเทนราชตนน้ันได� เม่ือน้ันพระยาจันทปโชติได�ยินคําแห/งอามาตย�ทังหลายอัน
กล/าวน้ันแล�วพระยาค็กล/าวว/าสันนี้ ดูรา อามาตย�ทังหลาย ผิว/าพระยาอุเทนรู�มนต�อันชื่อว/า หัตถิกัณณะ น้ันแท�
เราจักกะทําดั่งรือดีอ้ันชา เม่ือน้ัน ยังมี อามาตย�ผู� ๑ สะหลาดด�วยอุบายนักมันจิ่งไหว�พระยาว/าดั่งนี้ข�าแก/
มหาราชเจ�า ผิว/า พระยาอุเทนราชตนนั้นแลรู�ยังมนต�อันห้ือช�างแล/นหนีดั่งอ้ันเราเพิงเอาด�วยอุบายอัน ๑ แล 
เม่ือน้ันพระยาจันทปโชติกล/าวเซ่ิงอามาตย�ผู�นั้นว/าดั่งน้ี ดูรา เพิ่น อุบายอันนั้นเราเพิงกะทําดั่งรืออ้ันชา อา
มาตย�ผู�น้ันไหว�พระยาว/าดั่งน้ี ข�าแก/มหาราชเจ�า ทารุนํ หัตฺถิ มหาราชเจ�าจุ/งห้ือแปลงยังรูปช�างไม�ตัว ๑ กะทํา
ห้ือเหมือนดั่งพระยาช�างอันเผือกทังตัวห้ือมีฅนอยู/ในรูปช�างน้ันชักยังสายยนต�รูปช�างนั้นห้ือพับหูแลไกวหาง
กะทําห้ือเหมือนดั่งช�างตัวอันประเสิฏแล�วมหาราชเจ�าจุ/งห้ือเอารูปช�างตัวนั้นไพตั้งไว�ในท่ีแดนเมืองแห/งพระยาอุ
เทนแล�ว มหาราชเจ�าจุ/งห้ือริพลทังหลายไพลี้ผกอยู/ด�วย ๒ ตราบข�างแห/งรูปช�างนั้นเพื่ออย/าห้ือพระยาอุเทนนั้น
หันยังริพลอันผก // 
 อยู/น้ันสักอัน ในเม่ือพระยาอุเทนนั้นแล/นเข�ามาตามรูปช�างดั่งอ้ัน จุ/งห้ือริพลมหาราชเจ�าแวดล�อมเอา
ยังพระยาอุเทนราช ในกาละเม่ือเข�ามาตามรูปช�างน้ันได�ชะแล มหาราชเจ�าจุ/งกะทําอุบายสันนี้เทิอะ พระยา
จันทปโชติได�อุบายอันนั้นแล�วเปนอันเข�าใจนักจิ่งจักกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา เพิ่น อุบายอันท/านกล/าวน้ีเปนอันดีอัน
ชอบนักเราเพิงกะทําด�วยประการดั่งอ้ันแล พระยาจันทปโชติค็ห้ือเอาไม�มาแปลงยังช�างเผือกตัว ๑ มีฅนเข�าอยู/
ในท�องช�างน้ันสี่ฅนเพื่อห้ือชักยังสายยนต�แห/งรูปช�างน้ันคันแปลงแล�วพระยาจันทปโชติค็ห้ือเอาไพตั้งไว�ในสระ
อัน ๑ มีในที่แวดเมืองแห/งพระยาอุเทนน้ันแล�ว แต/งฅนอยู/เฝDา ๖ ฅนค็ห้ือไพเอายังข้ีช�างเยี่ยวช�างไพทอดไว�ในท่ี
ใกล�รูปช�างนั้นกะทําห้ือเหมือนชุอันแล เอโก วจนะ จระโก เม่ือดั่งอ้ัน ยังมีพรานปCาผู� ๑ อันอยู/ในเมืองโกสัมพี
นั้นมันจระเดินแอ/วปCาไพเถิงท่ีนั้นหันยังรูปช�างเผือกอันนั้นแต/ไกลบ/เข�าใกล�สันนั้นมันคระนิงใจว/าช�างเผือกตัวน้ี
รอยว/าเปนพระยาแห/งช�างตัวอุดมประเสิฏกว/าช�างทังหลายมีชะแล ควรคูเมือบอกยังขร/าวสานแก/พระยาเจ�า
แห/งคูควรชะแล พรานปCาผู�นั้น คระนิงใจสันนั้นแล�ว มันค็กลับฅืนเมือบอกแก/พระยาอุเทนราชว/าสันนี้ เทวะ ข�า
แห/งมหาราชเจ�า //  
 ข�าจระเดินแอ/วปCาไพหันยังช�างเผือกตัว ๑ อันเปนพระยาแก/ช�างทังหลายในที่แดนเมืองมหาราชเจ�าน้ี
แล ช�างตัวนั้นควรแก/มหาราชเจ�าดีหลีแล พระยาอุเทนราชได�ยินคําแห/งพรานปCาผู�นั้นแล�วมีใจใคร/ได�ยังช�างตัว



 

 

นั้นค็ข้ึนข่ีคอช�างตัว ๑ ออกจากเวียงกับริพลสักกระเสนาทังหลายแล เม่ือนั้น ผู�ชายทังหลาย ๖ สิบฅนอันพระ
ยาจันทปโชติหากบังคับไว�ห้ือลี้ลับคอยดูยังหมู/ริพลพระยาอุเทนอันมานั้นหันหมู/พระยาอุเทนมาดั่งอ้ันเขาค็เมือ
บอกแก/พระยาจันทปโชติว/า ข�าแก/มหาราชเจ�า พระยาอุเทนมาแล�ว ว/าอ้ัน พระยาจันทปโชติได�ยินคําว/าพระยา
อุเทนมาสันน้ัน ค็เอาหมู/ริพลทังหลายออกไพจากเวียงไพลี้อยู/ด�วย ๒ ตราบข�างรูปช�างน้ันเพื่อจักเอาพระยาอุ
เทนในกาละเม่ือเข�ามานั้นแล�ว พระยาอุเทนอันมีพรานปCาหากนําหนทางพระยาค็ไพกับด�วยริพลทังหลายไพเถิง
ที่นั้นพระยาค็หันยังรูปช�างตัวนั้นคือเขาชักสายยนต�ห้ือท�วง ดุจดั่งช�างเทียวกะทําห้ือแปร/หน�าแปร/หลังไพมา
เหมือนดั่งช�างทังหลายผู�มีจิตใจแท�นั้นห้ันแล พระยาอุเทนราชบ/รู�ยังอุบายอันพระยาจันทปโชติกะทําน้ันอยู/
เหนือฅอช�างเล็งหันรูปช�างเผือกอันนั้นแต/ไกลค็ใส/ใจว/าช�างตัวอันมีชีวิตแท� พระยามีใจใคร/ได�ด�วยใส/ใจว/าคูจัก
สวาทธิอยายยังมนต�แลดีดยังสายพินอันจักห้ือช�างมานี้จักเอาเทิอะ // 
 คระนิงสันนั้นแล�วพระยาอุเทนราชค็ลงจากฅอช�างแล�วค็ข้ึนอยู/เหนือหลังมล�าตัว ๑ แล�วค็สวาทธิอยาย
มนต�ดีดยังสายพินอันถ�วน ๓ เพื่อจักห้ือช�างตัวนั้นมา ในเม่ือพระยาดีดสายพินนั้นช�างตัวน้ันดุงดั่งบ/ได�ยินยัง
สายพินค็แปร/หน�าหนีไพจากสระท่ีนั้นแล ว/า ๒ ว/าแล�วค็ยั้งอยู/พระยาอุเทนหันช�างตัวนั้นบ/มาค็ชักมล�าแล/นเข�า
ไพตามรูปช�างนั้นผู�เดียวเหตุพระยาเคิยไพผู�เดียวลวดบ/อยู/ถ�าริพลทังหลายเข�าไพสู/ที่น้ันแล เม่ือพระยาอุเทน
แล/นเข�าไพสู/ที่ใกล�แห/งรูปช�างนั้นผู�เดียวดั่งอ้ัน บ/าวเพิ่นแห/งพระยาจันทปโชติอันผกลี้อยู/ด�วย ๒ ตราบข�างแห/ง
รูปช�างนั้นค็ออกมาแวดระวังกุมเอาพระยาอุเทนราชได�แล�วค็เอาเข�าเมือสู/เมืองอุเชณีแล เม่ือดั่งอ้ันบ/าวเพิ่น
อันเปนริพลแห/งพระยาอุเทนนั้นแล/นตามบ/ทันดั่งอ้ัน เหตุอันเข�าไพในเมืองแห/งเขาเสียสันน้ันเขาค็จารจากันว/า 
ดูรา ชาวเราทังหลายบัดน้ีรอบข�าเสิก็มาแต/งอุบายเอาพระยาเจ�าแห/งเรานี้ไพแล�วมีชะแล บัดนี้พระยาเจ�าแห/ง
เราค็เข�าไพในเงื้อมมือแห/งข�าเสิก็แล�วดีหลี เราจักเพิงกะทําดั่งรือดีชา เราน้ีบ/เพิงเมือสู/เมืองแห/งเราเทิอะแล เรา
เพิงตั้งอยู/ในถานะท่ีใดที่ ๑ ห้ือรู�ขร/าวสานอันร�ายอันดีแห/งพระยาเจ�าเราอันเข�าไพใน // 
 เงื้อมมือข�าเสิก็นี้ห้ือรู�ก/อนแล�ว เม่ือพายลูนเยียเมือสู/เวียงอันเปนท่ีอยู/แห/งเราควรชะแล ริพลจารจา
กันเปนคําเดียวแล�วเขาค็ต้ังทัพอยู/ในแดนเมืองแห/งพระยาจันทปโชติเพื่อจักใคร/ห้ือรู�ขร/าวสานอันร�ายอันดีแห/ง
เจ�าตนแล ส/วนพระยาจันทปโชติคันได�ยังพระยาอุเทนราชอันเปนข�าเสิก็แห/งตนแล�ว ค็ห้ือเอาพระยาอุเทนไพไว�
ในทัพขังฅนแล�วแต/งฅนห้ืออยู/เฝDาดีแล�ว พระยาจันทปโชติห้ือหับปะตูเวียงทังมวรไว�ดีแล�ว พระยาห้ือฅนทังหลย
เหล�นมโหสรพกินนํ้าสุราเมรัยนานประหมาน ๓ วันแล ในวันถ�วน ๓ นั้นพระยาอุเทนอันอยู/ในทัพขังฅนได�ยิน
เสียงอันฅนทังหลายม่ีนันด�วยอันกินเหล�านั้นมากนักสันนั้น จิ่งจักถามเซ่ิงฅนทังหลายฝูงอยู/เฝDานั้นว/าด่ังนี้ ดูรา 
ผู�ชายทังหลาย พระยาเจ�าแห/งสูกะทําการอันใดเปนอันม่ีนันนักสันน้ันบัดนี้พระยาแห/งสูยังอยู/ท่ีใดนั้นชา เม่ือ
พระยาอุเทนถามเซ่ิงฅนทังหลายฝูงอยู/เฝDาน้ันเขาค็บอกพระยาอุเทนว/าดั่งนี้ ข�าแต/เจ�าคู บัดน้ีพระยาแห/งตูข�า
ยังผ�งดูดกินยังน้ําเชยยะบานกับด�วยราชปุริสสะทังหลายด�วยคําว/า ป>จจะมิตตา ข�าเสิก็อันคูหากได�แล ว/าอ้ัน



 

 

แล�ว ค็กินยังน้ําสุราด�วยประการสันนี้ พระยาอุเทนได�ยินคําอันนั้นแล�วค็กล/าวเซ่ิงฅนฝูงเฝDาแห/งตนน้ันว/าดั่งน้ี 
ดูรา ผู�ชาย เอสากิริยา อาการอัน // 
 กะทําแห/งพระยาสูน้ันเหมือนดั่งกานอันกะทําแก/มาตุคามนั้นแล ชื่ออันว/าได�ยังท�าวพระยาอันเปนข�า
เสิก็ตนเสมิอดั่งคูน้ีอัน วิสัชเชตุง แม/นจักเพิงปล/อยค็ดี เพิงจักข�าค็ดี จักกะทําด�วยประการสันใดค็ดีค็เพิงกะทํา
แล เหตุดั่งรือพ�อยมาห้ือคูเถิงทุกขเวทนาอันอยู/ครอกขังที่นี้ สังดูดกินเหล�าอยู/นั้นอ้ันชา เม่ือนั้น ฅนทังหลายฝูง
อยู/เฝDานั้นเขาค็ไพไหว�พระยาจันทปโชติด�วยดั่งคําอันพระยาอุเทนกล/าวนั้นชุอันแล พระยาจันทปโชติได�ยินคํา
แห/งฅนทังหลายอันมาบอกแก/ตนน้ันแล จิ่งจักเข�าไพสู/สํานักพระยาอุเทนเข�าไพแล�วอันจักถามเซ่ิงพระยาอุเทน
ดั่งอ้ันค็กล/าวว/าดั่งน้ี สมฺมะ ดูรา สหาย ดั่งได�ยินว/าท/านมากล/าวคําว/าแม/นจักข�าค็ดีจักปล/อยค็ดีจักกะทําด�วย
ประการสันใดค็ดี ค็เพิงกะทํายังคูผู�อันเข�ามาในเงื้อมมือสูน้ีแล เหตุดั่งรือแล ห้ือคูมาอยู/เซ่ิงอันทุกขเวทนาสันน้ี
อ้ันชา ท/านได�กล/าวคําสันนี้แท�อ้ันชะรือ พระยาอุเทนอันพระยาจันทปโชติหากถามเซ่ิงตนสันนั้นค็กล/าวว/าดั่งน้ี 
มหาเอยยะกะ ดูรา สหาย เราค็ได�กล/าวแท�ดีหลีแล พระยาจันทปโชติได�ยินคําแห/งพระยาอุเทนว/าดั่งนี้ ดูรา 
สหาย คําอันสหายกล/าวแก/คูว/าจักห้ือข�าค็ดี ห้ือปล/อยค็ดี คําอันนั้นเปนอันดีนักแล ผิว/าท/านใคร/ // 
 พ�นจากคอกทัพท่ีนี้แล จักใคร/เมือสู/บ�านเมืองแห/งท/านดั่งอ้ันคูหากจักปล/อยท/านชะแลด�วยแท� ดูรา 
สหายดั่งทิพพมนตะอันว/าหัตถิกัณณะวิเชยยะมนต�แห/งสหายนั้น ผิท/านห้ือมนต�อันน้ันแก/คูสหายได�ดั่งอ้ันคูจัก
ปล/อยยังท/านห้ือเมือสู/บ�านเมืองท/านชะแล สทธุทัสสะ คัณหะนะ สมเย คัณหะ กิปนตวํ มวัณทิส สิติ พระยาอุ
เทนได�ยินคําแห/งพระยาจันทปโชติแล�วค็กล/าวว/า ดูรา สหาย สาททมนตระอันชื่อว/า หัตถิกัฯฯ น้ันค็มีแต/คูแท�
ดีหลีแล ผิว/าสหายจักใคร/ได�ยังมนตระดั่งอ้ันดีนักแท�แล คูค็หากจักห้ือแก/สหายชะแล ด�วยแท� ในเม่ือปุคคละ
ผู�ใดประโยชนะด�วยคุณเยื่องใดดั่งอ้ันย/อมไหว�นพครบอยําในปุคคละผู�เปนเจ�าสาททมนตระแล�วจิ่งเรียกเอายัง
คุณอันตนปรารถนามักนั้นดาย ในท่ีนี้ ผิว/าจักกะทําคารวะไหว�นพยังคูได�ดั่งอ้ันคูค็จักห้ือยังสาททมนตระอันชื่อ
ว/า หัตถิกัณณะมนตระ นี้แก/ท/านได�ชะแล ผิบ/กะทําคารวะไหว�นพคูได�ดั่งอ้ันท/านค็บ/ได�ยังมนต�เยื่องนั้นแล กยาหํ 
วันติสสาทติ พระยาจันทปโชติได�ยินคําอันนั้นแห/งพระยาอุเทนอันจักห้ือตนไหว�นพสันน้ันค็กล/าวเซ่ิงพระยาอุ
เทนว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย คูนี้ กิ วันทิสสา ดั่งรือ จักไหว�ยังท/านชา คูบ/ไหว�แล นวันทิสสสิ นวันทิสสมิติ อหํ ปK // 
 นทสามิติ เม่ือน้ัน พระยาอุเทนค็กล/าวเซ่ิงพระยาจันทปโชติว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย ท/านผิบ/ไหว�ยังคูด่ังอ้ัน
คูค็บ/ห้ือยังมนต�เยื่องนั้นได�แล เม่ือนั้น พระยาจันทปโชติกล/าวว/าดั่งนี้เล�า ดูรา สหาย เอวํ การาเณ ในเม่ือเหตุดั่ง
นี้แลเกิดมีท/านบ/ห้ือมนตระอันนั้นแก/คูดั่งอ้ัน คูค็จักกะทําราชทัณฑกัมม�ค็จักกะทํามัดยังท/านชะแล ท/านจักห้ือ
ด�วยดีดั่งอ้ันค็ห้ือเทิอะ พระยาจันทปโชติกําราบพระยาอุเทนด�วยประการดั่งอ้ันห้ันแล เม่ือพระยาอุเทนอันพระ
ยาจันทปโชติหากกําราบว/าจักห้ือบอกมนต�อันน้ันดั่งอ้ันจิ่งกล/าวเซ่ิงพระยาจันทปโชติว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย ท/าน
จักกะทําผูกมัดเซ่ิงคูค็ดี จักข�าจักบุบตีคูค็ดี จักกะทําราชทัณฑกัมม�แก/คูด�วยประการสันใดค็ดี ท/านค็จุ/งกะทํา 
ทราตนอันน้ี อิสสะโรปนะ ค็หากเปนใหย/แก/ตนแล จักเปนใหย/กว/าใจบ/มีแล เหตุดั่งอ้ัน แม/นท/านจักกะทําแก/คู



 

 

ด�วยประการสันใดดั่งอ้ันค็จุ/งกะทําเทิอะ เม่ือนั้น พระยาจันทปโชติได�ยินคําอันพระยาอุเทนกล/าวคําหาญใน
อุปปทรบ* นักสันน้ัน เม่ือพายลูนพระยาจันทปโชติจิ่งร่ําเพิงด�วยวิตกว/าดั่งนี้ อันว/าคูจักได�ยังมนต�อันนั้นชา อยํ 
ฅนผู�ใดผู�อ่ืนอันคูเพิงห้ือเรียนเอามนต�อันน้ีค็บ/ควรแล เหตุจักเปนสาธารณะแก/ท/านผู�อ่ืนเสีย เหตุน้ันควรคูห้ือลูก
สาวแห/งคูมา // 
 สู/สํานักแห/งพระยาตนนี้แล�วห้ือเรียนเอาเทิอะ เม่ือพายลูนคูเยียเรียนเอาแก/ลูกสาวแห/งคูควรชะแล 
พระยาคระนิงสันน้ันเล�า ในเม่ือนางลูกสาวแห/งคูมาสู/สํานักแห/งพระยาผู�นั้นดั่งอ้ันคันขาหันกันค็จักกิตติยินดีเซ่ิง
กันชะแล สันใดลูกสาวคูแลพระยาตนน้ีบ/หันกันดั่งอ้ันควรคูกะทําเม่ือพายลูนแล พระยาจันทปโชติคระนิงสันน้ี
แล�ว ค็กล/าวเซ่ิงพระยาอุเทนว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย มีคาว/าท/านยังจักห้ือมนต�อันน้ันแก/ฅนผู�อ่ืนอันกะทําไหว�นพ
แล�วเรียนเอานั้นท/านยังจักห้ือรู�ว/าบ/ห้ืออ้ันชาเม่ือน้ันพระยาอุเทนกล/าวเซ่ิงพระยาจันทปโชติว/าดั่งน้ี เอิอะ ดูรา 
สหาย ผิว/าฅนผู�ใดไหว�คูดั่งอ้ันคูจักห้ือแก/ฅนผู�นั้นชะแล เม่ือนั้น พระยาจันทปโชติรู�ว/าพระยาอุเทนจักห้ือแก/ฅนผู�
ไหว�ตนสันน้ันจิ่งจารจากับด�วยพระยาอุเทนว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย ผิแลมีด่ังอ้ัน เอโก ขุชชา ยังนางค/อมผู� ๑ มีใน
เรือนแห/งคูแล คูจักห้ือมาไหว�นพคาราวะแก/ท/านแล�วจักห้ือมันเรียนเอามนต�อันนั้นชะแล ท/านจุ/งสอนมนต�อัน
นั้นแก/นางค/อมผู�น้ันในกาละเม่ือมาสู/สํานักแห/งท/านเทิอะ ในเม่ือนางค/อมผู�นั้นมาแล�วดั่งอ้ัน ท/านอย/าว/าจักได�
เล็งดูค/อมผู�นั้นเทิอะ เหตุมันผางร�ายนัก ท/านจุ/งห้ือมันนั่งพายนอกผ�าก้ังส/วนตนท/านอยู/ในผ�าก้ังสอนมนต�อันนั้น
แก/นางค/อมอันนางอยู/พายนอกผ�าก้ังนั้น // 
 เทิอะ เม่ือนั้นพระยาอุเทนรับเอาคําแห/งพระยาจันทปโชติว/าดั่งนี้ ดูรา สหาย ดีนักแล ขุชชา ว/า ค/อม 
ค็ดี ทปKถะสสิตํ ว/าเป[\ยค็ดีค็จุ/งห้ือมาเทิอะ คูหากจักสอนมนต�อันนั้นแก/ฅนผู�ไหว�น้ันชะแล ตโต ราชา คันตวา 
ธิตรํ พสุทัตฺตํ อาหะ พระยาจันทปโชติคันจากับด�วยพระยาอุเทนแล�วค็หนีเมือสู/ที่อยู/แห/งตน คันเมือแล�ว ค็ห้ือ
มาหายังลูกสาวแห/งตนผู�ชื่อว/า พสุลทัต นั้นมาแล พระยาค็จารจากับด�วยลูกยิงตนว/าด่ังนี้ ดูรา นาง เอโก ปุริโส 
ยังมีชายผู� ๑ สังขกุฏฐี อันเปนเร้ือนเผือกชายผู�นั้นรู�ยังมนต�อันควรว/านับบ/ได�แล คูจักใช�ยังฅนผู�อ่ืนไพเรียนเอาค็
เปนอันบ/ควรแล มึงนางอันทรงรูปโสมอันงามอย/าได�ว/าจักเล็งดูยังเรื้อนเผือกผู�นั้น มึงนางจุงไพอยู/พายนอกผ�าก้ัง
แลเรียนเอายังมนต�อันนั้นแก/เรื้อนเผือกผู�นั้นหากจักสอนอันมนต�อันนั้นแก/มึงนางชะแล ในเม่ือมึงนางเรียนเอา
แล�วดั่งอ้ัน เม่ือพายลูนคูพ/อเยียเรียนเอาในสํานักแห/งมึงนางชะแล พระยาจันทปโชติมากะทําอุบาย ๒ อันสันน้ี
คือว/ากะทําห้ือลูกยิงแห/งตนเปนค/อม ๑ กะทําพระยาอุเทนเปนเรื้อนเผือก คูเมือบ/กะทําสันนี้เอยียวว/าขาทัง ๒ 
หันกันแล ปติจ กับด�วยกันชาว/าอ้ันจิ่งห้ือกะทําอุบายว/าผู� ๑ เปน // 
 เรื้อนเผือกผู� ๑ เปนค/อมเพื่ออ้ันแล เม่ือน้ัน ส/วนพสุลทัตกุมารีอันเปนลูกสาวพระยาจันทปโชติรับเอา
คําแห/งพ/อตนว/าดีดีแล�ว ค็ไพสู/สํานักแห/งพระยาอุเทนนั้นนั่งพายนอกผ�าก้ังแล พ�นพระยาอุเทนน้ันนั่งในผ�าก้ัง
แล ในเม่ือนางพสุลทัต อันพระยาตนพ/อหามาเพื่อจักห้ือเรียนเอาหัตถิกัณณะวิเชยยะมนตระ ดั่งอ้ัน ส/วนพระ
ยาอุเทนนั้นคันรู�ว/านางผู�นั้นมาแล�วดั่งอ้ันอันจักสอนมนต�แก/นางอันอยู/นอกผ�าดั้งนั้น พระยาอุเทนค็กล/าวยัง



 

 

มนต�อันนั้นไพตามอันได�รู�ได�เรียนเอามนต�แก/เจ�าระสีเพื่อห้ือนางพสุลทัตเรียนเอาแล นางพสุลทัตกุมารี ในเม่ือ
พระยาอุเทนมาสอนมนต�บทใดดั่งอ้ันนางค็บ/จําได�เหตุว/ายากนัก พระยาอุเทนอันสอนห้ือยิงผู�นั้นเรียนเอามนต�
อันตนสอนค็บ/ได�สันนั้นพระยาค็บังเกิดโกธะแลด/าว/า หเล ขุชชา ดูรา ค/อมผู�ร�ายมึง อติพพะ หโล ตัพพะกโปรํ 
อันมีริมปากแลแก�มหนาหนักแลป]กนัก เพื่ออ้ันห้ันดาย ผิมึงจําบ/ได�ดั่งอ้ัน โปเถสามิ คูจักตีปากแห/งมึงบัดน้ี เม่ือ
นั้น นางพสุลทัต อันพระยาอุเทนหากด/าว/าค/อมสันนั้น กุจฉิตวา นางค็เคียดมากนักค็ด/าตอบพระยาว/าดั่งน้ี หเล 
มุลละกุตถิ ดูรา เรื้อนเผือกผู�ร�ายดั่งรือมึงพ�อยมากล/าวว/า // 
 คูเปนค/อมอ้ันชาชื่ออันว/าผู�ยิงอันหันมาปานดั่งคูนี้รือแล จักเปนค/อมอ้ันชา พระยาอุเทนได�ยินคําอัน
นางกล/าวว/าตนเปนเร้ือนเผือกสันนั้น จิ่งคระนิงใจว/ามันผู�น้ีคูด/ามันว/าค�อมนั้นมันพ�อยมาด/าว/าคูเร้ือนเผือกอ้ันชา 
พระยาค็มายอยังแจ/งผ�าก้ังเล็งดูหันนางพสุลทัตอันทรงยังรูปโสมอันงามนักควรเล็งแลดูแก/ตาแล พระยาอันจัก
ถามเซ่ิงนางพสุลทัตน้ันค็กล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา นาง มึงนางชื่อรืออ้ันชา ทีน้ีนางจิ่งกล/าวว/าดั้งนี้ สามิ ดูรา เจ�า ข�าน้ี
หากเปนลูกพระยาแลชื่อข�าน้ีปรากฏว/านางพสุลทัตกุมารี ค็มีแล พระยาอุเทน คันว/าได�ยินคําอันนางกล/าวว/า
ตนเปนลูกพระยาว/าอ้ัน ค็กล/าวว/า ดูรา นาง พ/อแห/งนางหากกล/าวเซ่ิงคูว/าจักห้ือค/อมผู� ๑ มาเรียนเอามนต� 
หัตถิกัณณะมนตระ เซ่ิงท/านชะแล พ/อนางว/าสันนี้ดีหลีแล บัดนี้นางพ�อยกล/าวว/าตนเปนลูกพระยาอ้ันชา เม่ือ
นั้นนางพสุลทัต กล/าวว/าดั่งนี้ ดูราเจ�าพ/อแห/งข�าค็บอกข�าว/ายังมีเร้ือนเผือกผู� ๑ รู�มนต�อัน ๑ ควรค/านับบ/ได�เจ�า
จุ/งไพเรียนเอาแต/ชายเร้ือนเผือกผู�นั้นเทิอะ คันได�แล�ว เม่ือพายลูนคูเยียเรียนเอาเล/าชาว/าสันนี้ห้ือข�ามาแล ใน
เม่ือเจ�าคูกล/าวเซ่ิงข�าว/าค/อมสัน // 
 นั้นข�าค็จิ่งได�กล/าวตอบเจ�าคูว/าชายเร้ือนเผือกเพื่ออ้ันแล ทีนั้น พระยาอุเทนค็รู�แจ�งว/านางเปนลูกสาว
พระยาจันทปโชติสันน้ันลวดบังเกิดใจอันรักกับด�วยนางพสุลทัตน้ัน แม/นว/านางนั้นค็ดี คันหันพระยาอุเทนนั้นค็
มีใจกิตติรักในพระยามากนักพระยาอุเทนค็ดีนางพสุลทัตค็ดีค็กะทํา มิตตะสฬวะ กับด�วยกันแล จารจากันว/าดั่ง
นี้ ดูราเจ�าคําอันพระยาพ/อนางกล/าวนั้นค็รอยกลัวราทัง ๒ กะทํา มิตตะสฬวะ กับด�วยกันค็จิ่งกะทําอุบายอัน
นั้นห้ือแก/รามีชะแล ในเม่ือนางพสุลทัตแลพระยาอุเทนได�กะทํา มิตตะสฬวะ เซ่ิงกันไพมาแล�วดั่งอ้ัน ตโต ป>พ
ผายะ แรกแต/นั้นไพเม่ือหน�า มนตระ คหนํ ว/ากรียาอันจักเรียนเอามนต�ค็ดี สิปปคหนํ อันจักเรียนสาททคุณใน
สํานักแห/งพระยาอุเทนนั้นพอลวดบ/มีแก/นางพสุลทัตสักอันแล เท/ามากะทํา เมถุนชาติสมโภคะ กับด�วยกันสิ่ง
เดียวแล�วหนีเมือแล ในเม่ือนางพสุลทัตเข�าไพสู/สํานักแห/งพระยาตนเปนพ/อน้ันพระยาจันทปโชติตนพ/อค็ถาม
เซ่ิงนางว/าดั่งนี้ ดูรา นางมึงนางเรียนเอามนต�ค็ดีคุณแห/งมนต�นั้นค็ดีได�แล�วรู�ว/าไปCได�เทื่อชา เม่ือน้ันพสุลทัตกล/าว
เซ่ิงพ/อตนว/าด่ังนี้ ตาตะ ข�าแก/พ/อเปนเจ�า //  
 ข�าค็เรียนแล�วเท/าว/าไปCได�เทื่อแล แรกแต/กาละนั้นไพบ/นานเท/าใดยังมีในวัน ๑ เม่ือนางพสุลทัตเข�าไพสู/
สํานักแห/งพระยาอุเทนน้ัน พระยาอุเทนมาเล�าโลมจารจากับด�วยนางพสุลทัตนั้นว/าดั่งนี้ สัทฺเท ดูรา นาง กมฺมํ 
นามะ ชื่ออันว/ากัมม�อันกะทําเปนต�นว/าการคราวาสทังมวรนั้นอันพ/อแลแม/พี่น�องบ/อาจเพื่อจักกะทําห้ือแก/มึง



 

 

นางได�แล ผู�อันเปนผัวหากกะทําดาย เหตุดั่งอ้ันนาง สเจทัสสี ผิว/าจักห้ือยังชีวิตแก/คูดั่งอ้ันคูค็จักเอานางเมือตั้ง
ไว�ในถานันตระที่อันเปนอัคคมเหสีแห/งคู คูจักห้ือนางทังหลายได� ๕ ร�อยฅนไว�เปนบริวารแห/งนางชะแล เม่ือนั้น
นางพสุทัตค็รับเอาคําแห/งพระยาอุเทนราชว/าดั่งน้ี สามิ ดูรา เจ�า คําอันท/านกล/าวนั้นผิแลมีเท่ียงแท�ดั่งอ้ันข�าค็
จักห้ือชีวิตแก/ท/านชะแล พระยาอุเทนค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา นาง คําอันคูว/านั้นมีเที่ยงแท�บ/สงไสรชะแล นาง
พสุลทัต จิ่งกล/าวว/า ดูรา เจ�า ผิว/ามีดั่งอ้ันดีนักแล นางพสุลทัตแลพระยาอุเทนจารจากันเปนคําอัน ๑ อันเดียว
แล�ว เม่ือพายลูนมีในวัน ๑ นางพสุลทัตเข�าไพสู/สํานักแห/งพ/อแลแม/ตนแล พระยาจันทปโชติอันจักถามเซ่ิงลูก
สาวตนค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา นาง สาตระสีล อันคูห้ือมึงนาง // 
 ไพเรียนเอานั้นได�แล�วรือ เม่ือน้ันพระยาตนพ/อหากถามสันนั้นนางพสุลทัตค็กล/าวเซ่ิงพระยาตนพ/อว/า
ดั่งน้ี นะ นัตถิตํ ตาตะ ข�าแก/พ/อพระยาเปนเจ�าสาตระสีลอันนั้นข�าบ/ได�เทื่อแลว/าอ้ัน เม่ือนั้น พระยาจันทปโชติค็
กล/าวเซ่ิงลูกสาวแห/งตนว/าดั่งน้ี ดูรา นางเปนดั่งรือแล มึงบ/ได�มนต�อ้ันชา เอ กทฺธา ร&ฺจะ กาหะ นัญจ ลทฺธํ 
วตฺต ติ ตาตะ ติ  เม่ือน้ันนางพสุลทัตกุมารีนั้นค็กล/าวเซ่ิงพ/อแห/งตนว/าด่ังนี้ ตาตะ ข�าแก/พ/อพระยาเจ�า ชายผู�นั้น
เปนเร้ือนเผือกหาอยาต�นอันจักสมกับด�วยเครื่องอยาใส/บ/ได�อันลําบากนักลวดไปCได�สอนยังมนต�อันใดได�เทื่อแล 
ข�าแก/พ/อพระยาเปนเจ�า ชายผู�นั้นอันบ/รู�จักยังข�ามาใส/ใจว/าข�านี้เปนค/อมแลกล/าวเซ่ิงข�าว/าดั่งนี้ ดูรา นางขุชชา 
มึงนางจุ/งขออานุญาตเซ่ิงพระยาเจ�าแห/งมึงว/าดั่งนี้ ข�าแก/มหาราชเจ�า ชายผู�น้ันเปนเร้ือนเผือกลําบากนักลวดไปC
ได�สอนมนต�อันนั้นแก/ข�าได�เทื่อแล ดั่งได�ยินว/า อยาต�น ๑ อันจักควรสมกับด�วยเคร่ืองอยาใส/เร้ือนเผือกน้ันมีพาย
นอกเวียงแต/ถานะท่ีไกลนักแล มึงนางจุ/งไพเอาอยาต�นนั้นมาห้ือแก/คูอันจักสมใส/เร้ือนเผือกอันนี้ห้ือหายก/อน
เทิอะ มนต�อันนี้มึงนางค็หากจักได�ชะแล ว/าสันนี้แก/ข�าแล // 
 เหตุดั่งอ้ันข�าจักไพด�วยตีนอันเปล/าค็บ/ได�ข�าค็จักขอเอาช�างตัว ๑ อันจักไพเอาอยามาห้ือแก/ชายเร้ือน
เผือกผู�น้ันชะแล เยื่อง ๑ ข�าค็ขอปะตูอัน ๑ อ้ันล้ํากาลค็ดีบ/พอกาลค็ดีค็จักออกไพเอาอยามาห้ือแก/ชายเร้ือน
เผือกผู�นั้นชะแล ข�าค็ขออานุญาตแก/พ/อพระยาเปนเจ�า ๒ ประการนี้ นางพสุลทัตค็กะทําอุบายเซ่ิงพ/อแห/งตน
สันน้ีวันนั้นแล เม่ือน้ัน พระยาจันทปโชติได�ยินคําแห/งลูกสาวตนกล/าวจาสันนั้นค็บ/รู�ว/าขาทัง ๒ เปนใจอัน ๑ อัน
เดียวกันสันนั้นใส/ใจว/านางกล/าวด�วนคําอันมีแท�ดั่งอ้ันลวดห้ืออานุญาตแก/ลูกสาวตนว/าดั่งน้ี ดูรา นาง ผิว/ามึง
นางจักเอาช�างตัว ๑ ค็ดีปะตูอัน ๑ ค็ดี อันจักออกไพเอาอยามาห้ือแก/ชายเร้ือนเผือกผู�น้ันด�วยคําอันมึงนาง
กล/าวนั้นแท�ดั่งอ้ันค็จุ/งเอาตามอันเพิ่งใจแห/งมึงนางเทิอะ พระยาบ/รู�ค็ได�ห้ืออานุญาตแก/นางสันนั้นแล นาง
พสุลทัตกะทําอุบายห้ือพ/อตนอัน ๑ อันเดียวกับด�วยตนแล�ว ทีนี้นางจักเลือกเอาช�างตัวอันประกอบด�วยกําลัง
มากนักอันไพแลวันได� ๕ สิบโยชนะแลป>ญจวาหะนานิด�วยแท� พระยาจันทปโชติน้ันประกอบกําลังพลช�างม�า ๕ 
จําพวกมักว/าพระยาตนน้ีมีกําลัง ๕ อันนั้น อันใดชา กาเรณุกา แม/ช�างตัว ๑ ชื่อว/า ภัททวติ แม/ช�างตัวนั้นไพได� 
// 



 

 

 วัน ปญาสโญชนํ ได� ๕ สิบโยชนะ ข�าชายผู� ๑ ชื่อว/า กาละ มันไพแลวัน สัฏฐิโยชนะ ได� ๔ สิบโยชนะ 
มล�า ๒ ตัว ตัว ๑ ชื่อว/า เวลุกุฏฐิ ตัว ๑ ชื่อว/า ปุญจเกสิ มล�าตัวนั้นไพแลวันโยชนะ สตํ ได� ๙ ร�อยโยชนะ ถัด
นั้นช�างตัว ๑ ชื่อ นา คืออันว/าไพแลวัน วิสติ โยชนะ สตํ ได�ร�อยซาวโยชนะกาลัง มีในสํานักแห/งพระยาจันท
ปโชติอันเกิดมีด�วยบุญสมพารแห/งพระยาจันทปโชติแล เหตุสันใดพระยาจันทปโชตินี้แลประกอบด�วยกําลัง ๕ 
อันดั่งน้ีอ้ันชา ด�วยบุญกัมม�อันใดพระยาจันทปโชติได�กะทําแต/ก/อนนั้นชา เปนปุจฉาวิสัชนามาสันน้ี ในเม่ือ
พระพุทธเจ�าแห/งเราบ/เกิดมาเปนพระเท่ือ วันนั้นพระยาจันทปโชติน้ีได�ภวะก/อนได�เกิดเปนข�าชายแห/งกฎVมพีผู� 
๑ อันอยู/บ�านพายนอกเวียงอุเชละนคอรน้ันแล ในกาละยามนั้นเปนระแวกแห/งพระป>จเจกพุทธเจ�าทังหลายแล 
มีในกาละวัน ๑ รุ/งเช�านายกฎVมพีผู�นั้นออกไพจากบ�านเพื่อจักอาบนํ้าแล เม่ือดั่งอ้ัน ยังมีพระป>จเจกเจ�าตน ๑ 
อันเข�าไพพายในเวียงเพื่อเอเข�าบิณฑิบาตแล เม่ือนั้น พระป>จเจกเจ�าเข�าไพสู/พายในเวียงแล�ว ดั่งอ้ัน ฅนทัง
หลายแม/นเขาหันพระป>จเจกเจ�ามาดั่งอ้ันค็ดีเขาค็บ/ห้ือเข�าแก/พระป>จเจกเจ�าสักฅนแม/นเข�าถ�วย ๑ ค็ดี // 
 พาก ๑ ค็ดี พระป>จเจกเจ�าค็บ/ได�แก/ฅนผู�ใดสักฅนเหตุมารหากมาบันดลเข�าหัวใจฅนทังหลายบ/ห้ือใส/
บาตพระป>จเจกเจ�าอันมารหากมาบันดลเข�าใจฅนทังหลาบย/ห้ือเขาใส/บาตตนสันนั้น พระป>จเจกเจ�ารํ่าเพิงว/า 
รอยมารผู�นี้มาบันดลเข�าหัวใจแห/งฅนทังหลายบ/ห้ือเขาใส/บาตคูมีชะแล พระป>จเจกเจ�ารํ่าเพิงรู�แล�วมีบาตอัน
เปล/าออกหนีมาเถิงปะตูเวียงมารผู�นั้นจักใคร/ลองดูใจพระป>จเจกเจ�ามันจิ่งเนรมิตเพสเหมือนด่ังชายผู� ๑ มาสู/
สํานักแห/งพระป>จเจกเจ�าแล�วกล/าวเซ่ิงพระป>จเจกเจ�าว/าดั่งน้ี ข�าแก/ พระป>จเจกเจ�า กิ&ฺจิ อาหารํ เจ�าคูได�
อาหารสะเหล็กสะหน/อยแล�วอ้ันชะรือ พระป>จเจกเจ�าได�ยินคําแห/งมารผู�นั้นแล�วกล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา มารผู�ใจบาป
ดั่งรือมึงแลกะทํา อาละภมานา บ/ห้ือคูได�อาหารอ้ันชา มารผู�น้ันกล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู เตนะหิ ผิแลมีดั่งอ้ัน
เจ�าคูจุ/งเข�าไพสู/บ�านแห/งฅนทังหลายเล�าก/อนเทิอะ ข�าบ/จักกะทําสันน้ันแก/เจ�าคูแล มันค็กล/าวคําสันนี้เพื่อจักห้ือ
พระป>จเจกเจ�าฅืนสู/บ�านเล�าด�วยคําอันคระนิงในใจตนว/าดั่งน้ี ผิว/าพระป>จเจกเจ�าฅืนสู/บ�านแท�ดั่งอ้ันคูจักดลเขา
ตนแห/งฅนชาวบ�านทังหลายเพื่อห้ือเขาตบมือใคร/หัวชะแล มันใส/ใจสันนี้แล เม่ือนั้น พระป>จเจกเจ�าบ/ฅืนจิ่ง
กล/าว // 
 เซ่ิงมารผู�นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา มารผู�ใจบาปเคียดออกหนีแล�วคูบ/ฅืนพอ ๒ แล มารผู�นั้นหันพระป>จเจกเจ�า
บ/ฅืนมาจิ่งกลับหายหนีไพสู/ท่ีอยู/แห/งมันพระป>จเจกเจ�ามีบาตอันเปล/าออกมาจากเวียงเถิงท่ีอยู/นายกฎVมพี
อาบน้ําแล�วออกมาจากนํ้า ยามนั้น กฎVมพีอาบนํ้าแล�วออกมาค็หันพระป>จเจกเจ�าไต/ทางมาพายหน�าแห/งตนสัน
นั้นนายกฎVมพีผู�นั้นค็ไหว�พระป>จเจกเจ�ากล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/พระป>จเจกเจ�า เจ�าคูได�เข�าแล�วอ้ันชะรือว/าอ้ันแล�ว
มันค็เข�าไพไขดูบาตพระป>จเจกเจ�าหันบาตอันเปล/าสันน้ันมันคระนิงใจว/าพระป>จเจกเจ�าบ/ได�เข�าเทื่อน้ีดายว/าอ้ัน
แล�วมันกล/าวเซ่ิงพระป>จเจกเจ�าว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู เจ�าคูจุ/งยังอยู/ในที่นี้หน�อย ๑ ก/อนเทิอะ ข�าจักเมือสู/บ�านแห/ง
ข�าก/อนว/าอ้ันแล�วมันค็หนีเมือเรือนแห/งมัน คันเม่ือเถิงเรือนแล�ว ค็ถามเซ่ิงฅนฝูงอันกะทําครัวแห/งตนว/าดั่งน้ี 
ดูรา เจ�าทังหลายเข�าแห/งเราสุกแล�วรู�ว/าไปCสุกเท่ืออ้ันชา เม่ือนายกฎVมพีหากถามสันนั้น ฅนฝูงกะทําครัวนั้น



 

 

กล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู เข�านั้นสุกแล�วแล เม่ือนั้นนายกฎVมพีคันรู�ว/าเข�าสุกแล�วค็กล/าวเซ่ิงข�าชายแห/งตนผู� ๑ 
อันมีกําลังมากนักนั้นว/าดั่งน้ี ดูรา ข�าชาย ฅนผู� // 
 ใดผู�อ่ืนแลจักประกอบด�วยกําลังแรงยิ่งนักว/ามึงน้ีหาบ/ได�ในที่น้ีแล มึงจุ/งแล/นไพเอาบาตพระป>จเจกเจ�า
แต/พายนอกบ�านเราพ�นมาแฅว/นพลันนักเทิอะ คูได�ราธนาพระป>จเจกเจ�าห้ืออยู/ห้ันดีหลีแล เม่ือว/าคูจักเอาบาต
พระป>จเจกเจ�ามาค็เอยียวว/าเข�าบ/สุกเทื่อ คูลวดบ/เอามาแล มึงจุ/งแล/นพลันนักเทิอะ เม่ือนั้น ข�าชายผู�น้ันรับเอา
คําแห/งเจ�าตนแล�วมันแล/นไพเอาบาตแต/สํานักแห/งพระป>จเจกเจ�ามาด�วยกําลังแห/งมันแล นายกฎVมพี คันว/าหัน
ข�าชายแห/งตนเอาบาตพระป>จเจกเจ�ามาแล�วสันนั้น มันค็แต/งเข�าแลโภชนะอาหารใส/ในบาตพระป>จเจกเจ�าพ่ํา
เพ็งห้ือเต็มแล�วค็กะทํากัมม�อันครบอยําไหว�นพคารวะแก/ท/านแห/งตนมีใจชมชื่นยินดีนักแล�ว ค็กล/าวเซ่ิงข�าชาย
แห/งตนผู�นั้นว/าด่ังน้ี ดูรา ข�าชาย มึงจุ/งเอาบาตพระป>จเจกเจ�าแล/นไพส/งแก/พระป>จเจกเจ�าพลันนัก บัดนี้เล�า
เทิอะ คูห้ือส/วนบุญอันน้ีแก/มึงส/วน ๑ ชะแล ชายผู�นั้นรับเอาคําแห/งกฎVมพีแล�วมันค็เอาบาตพระป>จเจกเจ�าตั้ง
เหนือบ/าแห/งตนแล�วมันค็ไพด�วยสับพลันนัก คันไพรอดแล�วมันค็เวนห้ือแก/พระป>จเจกเจ�าแล�วมันค็กะทํากัมม�
อันไหว�นพครบอยําในพระป>จเจกเจ�าแล�วค็กล/าว // 
 ว/าดั่งนี้ ภนฺเต ปจฺเจก พุทฺธะ ข�าแก/พระป>จเจกเจ�าเวลากาละอันน้ีค็เปนอันจักใกล�เที่ยงผ�งงามดีหลีแล
ข�านี้อันเมือมาค็ดีด�วยกําลังแห/งข�าพลันนักสันนี้ด�วยปละอานิสงส�อันข�าได�แล/นใช�เจ�าแห/งข�าเพื่อเอาเข�ามาทาน
แก/เจ�าคูนี้ค็ดี คันข�าตายจากชาติน้ีแล�วพายหน�าน้ีจุ/งห้ือช�างมล�าข�าฅนทังหลาย ปญาสะ วิสติ โยชนะ คมนะ 
สมัตถานิ อันอาจไพแลวันได� ๕ สิบโยชนะค็ดี ร�อยซาวโยชนะค็ดีจุ/งห้ือเกิดมีแก/ข�าด�วยผละอันข�าได�แล/นใช�น้ี
เทิอะ เยื่อง ๑ เข�าบิณฑิบาตอันน้ีอันเจ�าแห/งข�าแต/งส/วนบุญห้ือแก/ข�าเก่ิง ๑ ด�วยบุญกัมม�อันนั้นคันข�าตายจาก
ชาติอันน้ีแล�วจุ/งห้ือข�าได�เกิดเปนใหย/ทรงยสสะสมป>ตติทังมวรเทิอะ เม่ือข�าชายแห/งกฎVมพีผู�นั้นตั้งคําปราระนา
ส/องหน�าพระป>จเจกเจ�าด�วยประการสันน้ีดั่งอ้ันพระป>จเจกเจ�าจักกะทําภัตตาอนุโมทนาเซ่ิงชายผู�น้ันแล�วค็กล/าว
เปนคาถา ๒ อันดั่งนี้ อิจฉิตตํ ป>ตติตํ ตุมหากํ ขิปปเมวะ สมิชัฌตุ สัพเพ ปุเรนตุ สังกัปปา จันโทปนรโส ยถา 
มณีโชติรโส ยถา ดูรา อุบาสกท/านปรารถนามักยังวัตถุทังหลายฝูงใดวัตถุฝูงนั้น สมิชัฌตุ จุ/งสม // 
 ริทธีพลันนักแก/ท/านเทิอะ สัพเพ สังกัปปา คําคระนิงหทังหลายฝูงใดอันท/านปรารถนามักน้ันจุ/งสมริทธี
แก/ท/านเทิอะ จันโท ปนรโส ยถา พระจันท�อันบัวรมวรพ่ําเพ็งเต็มในวันนั้นได� ๑๕ ฅํ่าอันนั้นแลมีสันใด มณีโชติ 
รโส ยถา แก�วมณีโชติอันอาจจักห้ือแล�วสมป>ตติทังมวรแห/งพระยาจักกวัตติราชอันน้ันแล มีด�วยประการสันใด 
คําปรารถนาแห/งท/านค็จุ/งพ่ําเพ็งเต็มเปนดั่งพระจันท�ออกมาได� ๑๕ ฅํ่านั้นคําปรารถนาแห/งท/านจุ/งสมริทธีเปน
ดั่งแก�วมณีโชติแห/งพระยาจักก�น้ันเทิอะ พระป>จเจกเจ�านั้นคันกะทําภัตตานุโมทนาเซ่ิงชายผู�น้ันด�วยคาถา ๒ 
อันนั้นแล�วค็ไพตามสุขแห/งตนแลชายผู�นั้นค็ฅืนมาสู/บ�านแห/งตนแล แรกแต/นั้นไพชายผู�นั้นมีใจชมชื่นยินดีใน
ส/วนบุญอันนั้นมาอยู/ตามอายุสังขารแห/งตนในเมืองเสี้ยงอายุสังขารแห/งตนแล�วค็ได�มาเกิดเปนลูกพระยาเมืองอุ



 

 

เชนราชธานี เม่ือพายลูนค็ได�เปนท�าวเปนพระยาแทนพ/อแห/งตนปรากฏได�ชื่อว/าจันทปโชโต เหตุรุ/งเรืองด�วยยส
สะสมป>ตติมากนักดีหลีค็ด�วยผละอานิสงส�บุญอันได�ปรารถนาแต/ก/อนนั้นแล กําลังญาณ ๕ จําพวกคือว/า ช�าง // 
 ๒ ตัวตัว ๑ ไพแลวันได� ๕ สิบโยชนะ ตัว ๑ ไพแลวันได�ร�อยซาวโยชนะ มล�า ๒ ตัว ตัว ๑ ไพแลวันได�
ร�อยโยชนะ ตัว ๑ ไพแลวันได�ร�อยซาวโยชนะ ข�าชายผู� ๑ ไพแลวันได� ๔ สิบโยชนะ กําลัง ๕ จําพวกอันนี้เกิดมี
แก/พระยาจันทปโชติด�วยบุญกัมม�อันได�กะทํามาแต/ก/อนพายหลังวันนั้นค็จิ่งได�ยังผละ ๕ จําพวกนี้แล เอกะทิวสํ 
ยังมีในวัน ๑ พระยาจันทปโชตินั้นอันไพสู/สวนอุทธิยานแห/งตนแล ยามนั้นพระยาอุเทนค็คระนิงใจว/าบัดน้ีควรคู
หนีแล ว/าอ้ันแล�วค็จารจากับด�วยนางพสุลทัตว/าดั่งน้ี ดูรา นาง ในวันน้ีนางจุ/งเมือเอาข�าวของแต/เรือนพ/อแม/
แห/งนางมาเทิอะ มาแล�วราจักหนีในวันน้ีเทิอะ เม่ือนั้น นางพสุลทัตรับเอาคําแห/งพระยาอุเทนว/าดีแล�ว นางค็
เมือเอาเข�าของอันเปนของพ/อแลแม/ตนได�มาแล�วพระยาอุเทนค็เอาเข�าของฝูงน้ันพ่ําเพ็งห้ือเต็มยังถงอันกะทํา
แล�วด�วยหนังอันใหย/นักแล�วค็ยกข้ึนตั้งเหนือหลังช�างตัวชื่อว/า ภัททวติ อันไพแลวันได� ๕ สิบโยชนะนั้นแล�ว 
พระยาค็เอานางพสุลทัตข้ึนข่ีช�างตัวนั้นแล�วค็ออกหนีจากเวียงคันออกพ�นนอกเวียงแล�วพระยาอุเทนค็ขับช�างตัว
นั้นไพอันสับอันพลันนักแล เม่ือดั่งอ้ันฅนทังหลายค็ไพบอกแก/พระยาจันทปโชติในอุทธิยานพ�น // 
 ว/าดั่งนี้ ข�าแก/มหาราชเจ�า บัดนี้พระยาอุเทนค็ดี ลูกสาวมหาราชเจ�าค็ดีเปนใจอัน ๑ อันเดียวกันแล�ว 
เอาช�างจัวชื่อว/า ภัททวติ นั้นหีไพแล�วแล มหาราชเจ�าจุ/งรํ่าเพิงดูเทิอะ พระยาจันทปโชติได�ยินคําอันนั้นแล�วค็
คระนิงใจว/าดั่งนี้ โอยหนอ คูเลี้ยงลูกไว�น้ีเปนงูสุรพิสดีหลีดา ว/าอ้ันแล�วค็แต/งริพลทังหลายไล/ตามพระยาอุเทน
แล พระยาอุเทนหันริพลอันแล/นมาตามหลังเปนอันมากนักอันมาจักใกล�รอดตนแล�วสันนั้น พระยาอุเทนค็เอา
เงินแลฅําทังหลายปรายลงทอดไว�ด�วยหนทางนั้นแล�ว เม่ือดั่งอ้ันริพลแห/งพระยาจันทปโชติน้ันเขาค็อยู/เก็บเอา
เงินแลฅําฝูงน้ันเสี้ยงแล�วค็จิ่งแล/นตามเล�าแล ทีนั้นพระยาอุเทนค็ไพรอดทัพอันริพลแห/งตนตั้งอยู/ท่ีแดนเมืองตน
นั้นแล�ว ริพลทังหลายหันพระยาอุเทนเจ�าแห/งตนมาแต/ไกลเขาค็ไพต�อนรับเอาเข�ามาสู/ทัพแล เม่ือน้ัน ส/วนอัน
ว/าริพลแห/งพระยาจันทปโชตินั้นเขาค็หันพระยาอุเทนเข�าไพสู/ทัพหมู/เสนาทังหลายแห/งตนเสียแล�ว เข�าค็ลวดบ/
ไล/ค็เอากันกลับหนีฅืนมาบอกแก/พระยาจันทปโชติว/า พระยาอุเทนค็ไพรอดไพเถิงทัพหมู/พ�นตนแล�ว พระยาอุ 
เทนราชมีหมู/ // 
 ริพลทังหลายแวดล�อมเปนบริวารแล�ว ค็เมือสู/เวียงอันเปนท่ีอยู/แห/งตนแล คันพระยาอุเทนราชเมือรอด
เมือเถิงเวียงแห/งตนแล�ว คูอุสสาภิเสกนางพสุลทัตกุมารีผู�เปนลูกสาวจันทปโชตินั้นตั้งไว�ในถานันตระท่ีอัน     
เปนอัคคมเหสีแห/งตนถ�วน ๒ แห/งนางสามาวดี อิทเมวะ สุระทัตฺตะ วัณณนา นิฏWฐิตา ปริจเฉท กรียาอันกล/าว
ห�องนางพสุลทัตกุมารีค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท/านี้ก/อนแล สระเด็จแล�วยามตูดช�ายบ/ายเข�ายามกองแลง ปริ
ปุณณาแล�ววันน้ันแล นิพพานะ ป>จจโย โหนตุเม นิจจํ ดั่งนี้ดีหลีแล // 
 สักขราดได� ๑๒๙๐ ปลีเปKกสี เดือน ๕ วันผัด ปริปุณณาแก/วันนั้นแล ป>ญญาวง เขียนไว�โชฏกะสาสนา
พระเจ�า ๕ พันภวสา ข�าขอหน�าบุญอันข�าได�เขียนธัมม�พระเจ�าผูกน้ี ขอเปนประจัยแก/ข�าจิ่มเทิอะ ขอห้ือข�าได�



 

 

หันหน�าพระเจ�าอริยเมตเตยยะตนจักมาพายหน�านั้นอย/าคลาดคลาแท�ดีหลีเทิอะ ข�าได�ทวนเทียวไพมาหลาย
ชาติขอห้ือข�าได�เกิดไนอุตตมะกระกูลอันประเสิฏล้ําเลิสอุดมดี คือกระกูลอันสมบัติมีหลายมากแล�วห้ือรู�บริจาค
เปนทาน ห้ือข�ากะทําบุญหลายประการสืบไพไจ�ๆ หลีกเว�นสัพพะบาปทังมวรนั้นแท�ดีหลี // 
 ข�าได�เขียนธัมม�พระเจ�าผูกนี้ขอเปนประจัยแก/ข�าจิ่มเทิอะ กับทังพ/อแลแม/พี่แลน�อง ครูบาอาจารย�ปูCตา
น�าลุง ข�าเขียนปางเม่ืออยู/คราวาสอย�าวเรือนบ�านนาคตเหนือนั้นแลท/านเหิย ธัมม�วัดใหม/ไชยะสัณฐาน ภุมมะ
สุกขะวติ ปางเม่ือสาธุเจ�าอาภิไชย ตัวหน�อยใหย/บ/เสมิอกันขอห้ือผู�ทรงธัมม�ผ/อห้ือถ่ีๆ ตัวย/าเพิ่นใส/ไม�บ/เผี่ยนข�าค็
บ/รู�แซม พระยาอุเทนผูก ๓ // 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูก ๔ 

 นโม ตสฺสตฺถุ อปรา ปนมา คนฺธิยะ นามมะ ร&ฺโญสนฺติกา อคฺคมเกสี ฐานํลภิบากิระ กุรุรฏWเฐมา คนฺธิ
ยะ พราหมณสฺสธิตา มาตปK นามา คนฺธิยะ เตวะ วนามจุลมิตฺตา สสมา คนฺธิยะ วติติ พระยาอุเทนคันได�นาง
พสุลทัตกุมารีมาเปนอัคคมเหสีแห/งตนถ�วน ๒ แล�วอยู/บ/นานเท/าใดค็นางผู� ๑ ชื่อว/าคันธิยะกุมารีมาเปนนางอัคค
มเหสีแห/งตนถ�วน ๓ กับนางสามาวดีแล นางพสุลทัตกุมารีน้ันแล นาง ๓ ฅนนี้พระยาอุเทนราชหากตั้งไว�ถานัน
ตระที่อันเปนใหย/กว/านางทังหลายอันมีในเรือนหลวงพระยาแล�วนาง ๓ ฅนมีบริวารได� ๕ ร�อยชุฅนแล จาอุปปติ
แห/งนางสามาวดีค็แล�ว จาอุปปติแห/งนางพสุลทัตกุมารีอันเปนลูกสาวจันทปโชติค็แล�ว ทีนี้จักจาอุปปติแห/งนาง
มาคันธิยะอันได�มาเปนอัตตมเหสีแห/งพระยาอุเทนถ�วน ๓ นั้นค็มีแล ด�วยดั่งจักกล/าวเม่ือหน�านี้เทิอะแล นางมา
คันธิยะกุมารีผู�นี้หากเปนลูกแห/งมาคันธิยะพราหมณ�อยู/เมืองกุรุรถะ แม/ค็ได�ชื่อว/ามาคันธิยะ พ/อค็ได�ชื่อว/ามา
คันธิยะ อาวค็ได� // 
 ชื่อว/ามาคันธิยะ นางกุมารีผู�เปนลูกสาวค็ข่ือว/ามาคันธิยะ ตามขระกูลวงสาแห/งพ/อแลแม/ตนนางมา
คันธิยะกุมารีผู�นั้นจําเริญข้ึนใหย/ได� ๑๖ ปลีเปนอันทรงรูปโสมนมพรันวัณณะอันงามเสมิอดั่งนางเทพกัญญา
ดีหลีแล เม่ือนางผู�นั้นใหย/ถ�วนฅนแล�วสันนั้น พราหมณ�ผู�เปนพ/อแลแม/นั้นค็บ/หันชายอันจักสมควรเปนผัวแห/ง
นางลูกสาวตนนั้นได�สักฅน มักว/าปุคคละผู�ใดจักมีรูปอันงามเสมิอด่ังนางนั้นค็บ/มี ลวดบ/เอาห้ือแล แม/นว/าขระ
กูลใหย/คือเสฏฐีทังหลายหากมาถามขอเอานางมาคันธิยะผู�นั้นแห/งพราหมณ�ทัง ๒ อันเปนพ/อแลแม/ค็บ/ห้ือแก/
เขาสักฅนแล ย/อมสั่งคําเมือว/า สูเจ�าทังหลายบ/ควรเพื่อว/าจักเปนผัวแห/งลูกสาวคูสักฅนแล สูอย/าว/าจักได�ใช�มา
เทิอะ ย/อมว/าสันนี้ทุกทีแล อเถกะ ทิวสํ สตฺถา ปจุสมเย โลกํ โว โลเกนฺโต เม่ือนั้น ยังมีในวัน ๑ เถิงเม่ือจักใกล�
รุ/ง พระพุทธเจ�าค็เล็งดูยังสัตต�โลกทังหลายฝูงอันมีบุญกัมม�อันได�พ่ําเพ็งมาแต/ก/อนนั้นค็หันอุปปนิไสรแห/ง
พราหมณ� ๒ ฅนหัวเมียน้ันจักได�เถิงอนาคามีในสํานักแห/งตนดั่งอ้ัน เถิงกาละเม่ือรุ/งเช�าแล�วนั้นพระพุทธเจ�าค็
ทรงผ�าคลุมผ�าจีวอรแล�วค็เอาบาทออกไพจากเชตวันไพสู/ที่บําเริญไพพายนอกบ�านแห/งพรามหณ�ทัง ๒ นั้นแล 
เม่ือ // 
 นั้น พราหมณ�ผู�เปนผัวน้ันมาเล็งหันพระพุทธเจ�าอันประดับด�วยมหาปุริสสะลักขณะแลอนุพยัญชนะอัน
งามยิ่งนักสันน้ันมันจิ่งคระนิงใจว/านอชายผู�นี้พ�อยประกอบด�วยลักขณะอันงามล้ําเลิสกว/าผู�ชายทังหลายฝูงอ่ืน
อันมีในโลกนี้แล ผู�ชายอันประกอบด�วยหาปุริสสะลักขณะสันน้ีเม่ือก/อนคูบ/ห/อนได�หันสักเม่ือแล ชายผู�น้ีควรแก/
ลูกยิงแห/งคูแล ลูกยิงคูอันงามยิ่งนักควรแก/ชายผู�นี้ชะแล พราหมณ�ผู�น้ันมันบ/รู�จักว/าพระพุทธเจ�ามันค็เท/าใส/ใจ
ว/าเปนดั่งผู�ชายสามานย�ทังหลายเหตุยามน้ันพระพุทธเจ�าจิ่งตรัสสัพพัญ&ุตญาณเปนพระหัวทีไปCทันปรากฏแก/
โลกทังมวรนักเท่ือแล พราหมณ�ผู�น้ันคันคระนิงใจสันนั้นแล�วมันค็เข�ามากล/าวเซ่ิงพระพุทธเจ�าว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�า
โสมเจ�าคูน้ีอันประกอบด�วยลักขณะอันงามยิ่งนักยังมีลูกสาวแห/งข�าผู� ๑ มีรูปค็งามยิ่งนักข�าค็บ/หันยังชายผู�ใดผู� 
๑ แล จักควรเอาห้ือแก/ลูกยิงแห/งข�านั้นมาเสี้ยงกาละนานประหมานเท/านี้แล�วดีหลีแล บัดนี้ข�าค็จิ่งมาหันเจ�าคู



 

 

ทรงลักขณะอันงามยิ่งนักเจ�าคูควรแก/ลูกยิงแห/งข�าผู�น้ันแล แม/นลูกยิงแห/งข�าผู�น้ีค็ดีค็ควรเปนบาทปริจาคะแห/ง
เจ�าคูแล เจ�าคูค็อยู/ในถานะที่นี้ตราบอันข�ามาก/อนเทิอะ ข�าจักเมือบอกแก/นางพราหมณ� // 
 มณีแห/งข�าก/อน เจ�าคูจุ/งอยู/ที่นี้ก/อนเทิอะ สัตถา กิ&ฺจิ อวัตฺวา ตุณฺหิ อโหสิ พระพุทธเจ�าค็บ/กล/าวคําอัน
ใดหน�อย ๑ กับพราหมณ�ผู� น้ัน ตุณฺหิ ภาเวนะ ด�วยภาวะอยู/บ/ปากสักอันแล พราหมโณ เวเคนฆรํ คันฺตา 
พราหมณ�ผู�นั้นค็กล/าวคําเซ่ิงพระพุทธเจ�าเท/าน้ันแล�วมันค็เมือสู/เรือนแห/งมันด�วยอันด/วนพลันนักแล�วมันค็กล/าว
แก/นางพราหมณีมันว/าดั่งน้ี ดูรา นาง คูได�หันยังชายผู� ๑ อันมีรูปงามยิ่งนักควรแก/ลูกแห/งข�าราดีหลีแล มึงนาง
จุ/งประดับยังลูกยิงแห/งราพลันนักเราจักไพหันยังชายผู�นั้นกับด�วยกันในที่นั้นชะแล ว/าอ้ันแล�วมันค็ห้ือประดับยัง
นางคันธิยะกุมารีอันเปนลูกสาวแห/งมันน้ันแล เม่ือนั้นดั่งอ้ัน ฅนทังหลายค็เปนอันขรํ้าเขรือกโกลาหลมากนักดั่ง
คําว/าท/านพราหมณ�บ/ห้ือลูกยิงตนแก/ฅนผู�ใดผู� ๑ สักฅนเสี้ยงกาลนานประหมานเท/าน้ีแล�ว ในวันน้ีดั่งได�ยินว/า 
ท/านพราหมณ�ได�ยังลูกชายผู� ๑ อันควรแก/ลูกยิงว/าอ้ัน ชายผู�นั้นพ�อยงามเปนดั่งรือชา เราทังหลายจักไพหันยัง
ชายผู�นั้นกับด�วยท/านพราหมณ�ทัง ๒ ในกาละเม่ืออันไพนั่นเทิอะ ฅนทังหลายจากันสันน้ันแล�ว เม่ือน้ัน ส/วน
พราหมณ�ทัง ๒ ฅนประดับลูกยิงตนแล�วค็เอาลูกยิงตนออกไพแล ฅนทังหลายค็ออกไพตามพราหมณ�ทัง ๒ นั้น
เปนอันมากนักดีหลีแล ในกาละเม่ือพราหมณ�ทัง ๒ เอาลูกยิงมันไพสัน // 
 นั้น พระพุทธเจ�าค็บ/อยู/ที่อันพราหมณ�กล/าวจาตนนั้น พระเจ�าค็หนีไพอยู/ถานะที่อ่ืนเท/าสําแดงบาทเจติ
ยะ คือ รูปตีนไว�ในที่น้ันด�วยแท�รูปตีนพระพุทธเจ�าทังหลายนั้นพระเจ�าไพในที่ใดดั่งอ้ันเปนต�นว/าไพในที่มีเปUอก
ตมค็ดี ไพในท่ีมีผงธุลีดั่งอ้ันค็ดี ไพในที่อันพระพุทธเจ�าย่ํานั้นแล จักปรากฏเปนรูปตีนพระเปนดั่งรอยตีนแห/งฅน
ทังหลายเทียวนั้นบ/มีแล พระพุทธเจ�าแสดงอาทิฏฐานไว�ในที่ใดค็จิ่งปรากฏในท่ีนั้นแล เม่ือไว�ดั่งอ้ันค็ดีเทิอะ 
พระเจ�าจักใคร/ห้ือปุคคละผู�ใดหันผู�นั้นค็จิ่งหันค็บ/ผู�ใดหันบ/แลบาทเจติยะรอยตีนพระเจ�าจักตั้งอยู/ในถานะท่ีใดดั่ง
อ้ัน หัตฺถิ อาทโย สัตต�ทังหลายมีต�นว/าช�างมล�าค็ดี ค็บ/อาจย่ําห้ือลูบมุดเสียได� มหาเมฆหร/าฝนอันใหย/น้ันค็ดีจัก
ตกลงมาถมห้ือบาทเจติยะแห/งพระพุทธเจ�าห้ือมุดเสียดั่งอ้ันค็บ/ได�แล บ/เท/านั้น เวพภะวาตา ลมมืดขอด จักมา
ถีบมาพัดห้ือบาทเจติยะแห/งพระเจ�าทังหลายน้ันห้ือมุดเสียค็บ/ได�แล เหตุดั่งอ้ันพระพุทธเจ�าค็อาทิฏฐานยังบาท
เจติยะรอยตีนไว�ในที่นั้น เพื่อจักห้ือพราหมณ�ทัง ๒ หัน ส/วนตนพระพุทธเจ�าค็ไพอยืนอยู/ในถานะที่อ่ืนแล อถนํ 
พราหมณี อห กุหิโสปุรี โสติ คันว/าพราหมณ�ทัง ๒ ออกไพเถิงท่ีนั้นแล�วดั่งอ้ันนางพราหมณี //  
 ค็กล/าวเซ่ิงพราหมณ�ผู�เปนผัวว/าดั่งนี้ ดูรา ท/านพราหมณ� ผู�ชายอันท/านกล/าวนั้นอยู/ในท่ีใดชา เม่ือนั้น 
พราหมณ�ผู�เปนผัวกล/าวว/าด่ังนี้ ดูรา นาง คูว/าแก/ชายผู�น้ันด�วยคําว/า เจ�าคูจุ/งอยู/ในท่ีนี่ตราบต/อเท/าอันข�ามาก/อน
ว/าอ้ัน ก้ีแล บัดนี้พ�อยบ/อยู/ในท่ีนี้ คโต ชายผู�น้ีพ�อยหนีไพอยู/ในที่ใดชาว/าอ้ันแล�ว มันค็เล็งแลงไพมาแต/ที่น้ัน ที
นั้นค็หันยังรอยตีนพระพุทธเจ�าพระหากอาทิฏฐานไว�นั้นมันค็กล/าวเซ่ิงนางพรหมณีผู�เปนเมียแห/งตนว/าดั่งนี้ ดูรา 
นาง รอยตีนอันนี้เปนรอยตีนแห/งชายผู�นั้น ก้ีแล เท/าว/าชายผู�นั้นไพในท่ีใดบ/รู�แล มึงนางจุ/งเล็งดูรอยตีนอันน้ี
เทิอะ เม่ือนั้น นางพราหมณีอันรู�สาทะลักขณะกัมพีทังมวรนั้นมันค็สวาทธิอยายยังมนต�อันรู�ลักขณะทังมวรนั้น



 

 

แล�วแล เล็งดูรอยตีนพระพุทธเจ�าน้ัน คันรู�แล�วค็กล/าวเซ่ิงพราหมณ�ผู�เปนผัวว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�า รอยตีนอันนี้บ/ใช/
รอยตีนแห/งฅนฝูงอันยังบริโภคป>ญจากามคุณนั้นแลว/าอ้ันแล�ว ค็กล/าวคาถาดั่งน้ี รตฺตสฺสหิ อุกกฏWฐิ กปทํ ภเว
ทุฏฐสฺส โหติ สหสฺสนํ ปฏิตํ มูฬ หสฺสโหติ อเวกฆิตะ ปทํ วิวัฏฐจฺฉะ ทสฺสะ ทมิสํ ทนฺตะ รตฺตสฺส ปทํ รอยตีน
แห/งปุคคละผู�ประกอบด�วยราคะมักกิตติของในอารัมมภณะ อุณณิฏฐณํ อันอย/องเบานักรอยตีนค็ตีนนักเปนอัน
บ/เปนดั่งรอยตีนแห/งผู�กิตติเซ่ิงราคะ // 
 กามแล ทุฏฐสฺสะ ปทํ รอยตีนแห/งปุคคละผู�มักเคืองเคียดกะทํายัง สหัสสานุปKถตํ อันเหยียบย่ําพลันนัก 
บูฬ หัสสะปทํ รอยตีนแห/งฅนอันหลงหลังนั้น อเวกฆิตํ อันชักมักว/าลากตีนมาแล�วจิ่งย่ําอันเปนสันนี้เปนลักขณะ
แห/งฅนอันหลงหลังแล อิทํ มิสสะปทํ ดูราพราหมณ�รอยตีนอันนี้บ/ใช/รอยตีนแห/งปุคคละผู�ประกอบด�วยราคะ
โทสะโมหะนั้นสักอันแล วิวัฏฐัจฉะ ทัสสะ รอยตีนอันนี้เปนรอยตีนแห/งมหาปุริสสะตนอันมี วทะถมม� อันมี
ราคะโทสะโมหะมานะได�กําจัดเสียแล�วบ/เปนรอยตีนแห/งฅนผู�มักกามแล อถนํ พราหมโณ อาหะ เม่ือนั้น 
พราหมณ�ผู�เปนผัวนั้นได�ยินคําอันนางพราหมณีกล/าวว/าบ/ใช/รอยตีนแห/งฅนผู�เสวิยกามคุณนั้นมันว/าดั่งนี้ ดูรา 
นาง มึงหันยังมนต�กัมพีอันรู�ลักขณะด�วย เอกะ เทสสา สะเหล็กสะหน/อยเปนด่ังปุคคละผู�หันจักเข�ในใต�น้ํานั้น
แล ผิแลบ/มีดั่งอ้ันค็เปนด่ังหันโจรอันเข�าไพในท่ํากลางเรือนเม่ือฅืนน้ันแล มึงบ/รู�แจ�งชะดายมึงอย/าได�ปากเทื่อ 
มันค็ห�ามคํานางพราหมณีเสียดั่งอ้ันสันน้ี เหตุมันบ/เชื่อ เม่ือน้ัน นางพราหมณีหันพราหมณ�ผู�เปนหัวแห/งตนบ/
เชื่อคําตนสันนั้นมันค็กล/าวเซ่ิงพรามหณ�ผู�เปนผัวว/าสันน้ี ดูรา ท/านพราหมณ� ผิว/าท/านบ/เชื่อคําแห/งคูน้ันท/า
เข�าใจอันใดอัน ๑ // 
 ค็กล/าวตามอันมักแห/งท/านเทิอะ รอยตีนอันน้ีคูว/าบ/เปนรอยตีนแห/งฅนปุคคละผู�บ/บริโภคกามคุณสัก
อันแล ในขณะเม่ือพราหมณ�ทัง ๒ แลยังผ�งเถียงกันด�วยรอยตีนแห/งพระพุทธเจ�านั้น พราหมณ�ผู�เปนผัวค็เล็งหา
พระแต/ท่ีนั้นด�วยคระนิงใจว/าผู�ชายผู�น้ีหนอ คโตกุหิงชเน ในถานะที่ใดอ้ันชาอยู/คระนิงใจสันนั้นแล เล็งแลงไพมา
แต/ท่ีนั้นเม่ือดั่งอ้ันพระพุทธเจ�าสําแดงห้ือพราหมณ�นั้นหันตนแล ทีน้ันพราหมณ�ผู�นั้นมันค็กล/าวเซ่ิงนางพราหมณี
แห/งตนว/า ดูรา นาง ผู�ชายผู�คูว/าห้ันนามึงนางจุ/งมา ราจักไพสู/สํานักแห/งชายผู�นั้นเทิอะ คันกล/าวแล�วเขาทัง ๓ 
พ/อแม/ลูกค็เอากันเข�าไพสู/สํานักพระพุทธเจ�าแล อุปปสํ กิมิตวา คันเข�าไพแล�วพราหมณ�ผู�นั้นค็กล/าวว/าดั่งนี้ ข�า
แก/เจ�าโสมลูกยิงข�าผู�น้ีค็จักไว�ห้ือเปนบาทปริจาคะแก/เจ�าคูชะแล เจ�าคูจุ/งอยู/ในเรือนแห/งข�าเทิอะ เม่ือพรามหณ�ผู�
นั้นกล/าวคําด�วย สมะโต กามะ ตัณหาอันเปนโอลารึกเซ่ิงตนสันนั้นพระพุทธเจ�าค็กล/าวคําว/าคูบ/ประโยชนะด�วย
ลูกสาวแห/งมึงแล ค็บ/กล/าวสักอันพระค็เท/ากล/าวว/า ดูรา ท/านพราหมณ� พระตถาคตจักกล/าวยังเหตุอัน ๑ เซ่ิง
มึงบัดน้ีแล พราหมณ�ผู�น้ันกล/าวว/าด่ังน้ี ดูรา เจ�าโสม เจ�าคูจักกล/าวคําอันใดค็จุ/งกล/าวเทิอะ เม่ือพระพุทธเจ�า
กล/าวยังเหตุแต/เม่ือตนจัก // 
 ออกบวชอันพระยามารมาราธนาห้ือฅืนน้ันค็ดี เยื่อง ๑ พระเจ�าจักสําแดงยังลูกสาวพระยามารปองเอา
ตนน้ันแก/พราหมณ�ผู�นั้นดั่งอ้ัน พระพุทธเจ�าจิ่งกล/าวเซ่ิงพราหมณ�ผู�นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา พราหมณ� คูตถาคตออกไพ



 

 

เพื่อจักกะทําเนกขัมมปารมีห้ือแก/กล�าแก/สัพพัญ&ุตญาณนั้นพระยามารค็มาตามห�ามคูว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าสิทธัต
ถะกงจักรแก�วค็จักเกิดมีแก/เจ�าคูในวันถ�วน ๗ น้ีแล เจ�าคูจักเปนพระยาจักกวัตติตราบทีปใหย/ทัง ๔ มีทีปน�อย ๒ 
พันทีปเปนบริวารแล เจ�าคูจุ/งกลับฅืนก/อนเทิอะ พระยามารค็มาห�ามคูตถาคตสันนี้วันน้ันแล พระตถาคตค็กล/าว
เซ่ิงพระยามารผู�นั้นว/าดั่งน้ี ดูรา พระยามารคูค็รู�ว/ากงจักรแก�วจักเกิดมีแก/คูแล คูบ/อาลัยของในกงจักรแก�ววัตถุ
สมป>ตตินั้นสักอันแล คูออกไพจักตรัสสมโพธิ คือ สัพพัญ&ุตญาณดายท/านอย/าได�ห�ามคูเทิอะ พระตถาคตค็ห�าม
คําแห/งพระยามารเสียสันน้ีวันนั้นแล เม่ือน้ันพระยามารหันอันบ/ฅืนค็น�อยใจมีโสกทุกข�นักค็กล/าวว/า หนอ บัดน้ี
เจ�าสิทธัตถะล/วงวิไสรแห/งคูแท�หลีแล ว/าอ้ันแล�วพระยามารค็บังคับเซ่ิงลูกสาวแห/งมัน ๓ ฅนผู� ๑ ชื่อว/านาง
ตัณหา ผู� ๑ ชื่อว/านางอรติ ผู� ๑ ชื่อว/านางราคา ห้ือเขาแลฅนนี้เล�าโลมคูตถาคตห้ือกลับฅืนด�วยคําว/า ดูรา เจ�า
สิทธัตถะ // 
 ผู�ข�าทังหลาย ๓ ฅนจักอยู/บําเริญใช�สอยตีนมือแห/งเจ�าคูชะแล เจ�าคูจุ/งกลับฅืนเทิอะ นางลูกสาวพระยา
มาร ๓ ฅนน้ันเปนอันงามยิ่งนักมีวัณณะอันต/างๆ กันมากะทําอิตถีมายาด�วยอาการต/างๆ เพื่อจักห้ือคูปฏิพัทธ
กับด�วยเขาดั่งอ้ัน คูเม่ือยังเปนสิทธัตถะยังไปCได�ตรัสสัพพัญ&ุตญาณเทื่อนั้นค็ยังบ/มีตัณหาอันมักในมารธิดาทัง
หลายฝูงน้ันสักอันแล บัดนี้คูได�ตรัสสัพพัญ&ุตญาณเปนพระแล�วดั่งรือ คูจิ่งมีประโยชนะด�วยลูกสาวแห/งเขือทัง 
๒ อันห้ันมาปานดั่งนี้อ้ันชา ลูกสาวแห/งเขือนี้มีตนอันเต็มไพด�วยข้ีแลเยี่ยวดังรือ คูจักมีประโยชนะด�วยอันใดนั้น
ชา พระพุทธเจ�ากล/าวเท/านั้นแล�ว ทีน้ีจักเทสนาเปนคาถาค็กล/าวว/าดั่งนี้ ทิสวานะ ตณฺหํ อรติ&ฺจราคํ นาโหสิ 
สันเท อปKเมถุน สิกิเมมิท มุตตะ กรีสสะ ป>ณณํ ปาทา วินะ สัมป>สสิตํนะ อิจเฉติ พราหมณะ ดูราท/านพราหมณ� 
อหํ คูตถาคตนี้ค็ได�หันแล�วยังลูกสาวพระยามาร ๓ ฅน ผู� ๑ ชื่อว/านางตัณหา ผู� ๑ ชื่อว/านางอรติ ผู� ๑ ชื่อว/า
นางราคา นางมารธิดา ๓ ฅนนั้นเปนอันประกอบด�วยองคะอันงามยิ่งนักกว/าผู�ยิงทังหลายอันมีในโลกนี้แม/นดั่ง
อ้ันค็ดี สนฺเท เมถุน สมิง ตัณหา อันมักในเมถุนธัมม�นั้นนา โหสิ ค็ยังบ/มีแก/คู คือว/า ตัณหาแห/งคูแล จักปฏิพัทธ
กับด�วยนางทังหลาย ๓ ฅนนั้นค็บ/มีแก/คูวันนั้นแล บัดนี้ คูได�เถิงยังโพ // 
 ธิญาณแล�วดั่งรือ คูจักมีประโยชนะด�วยลูกสาวแห/งเขือน้ีชาแล รูปอันน้ี กิเมปKทํ มุตตะ กรีสสะ ปุณณํ 
อันเต็มไพด�วยข้ีแลเยี่ยวเปนอสุจิโสโครกพายในตน นกะปา ทาปKนํ สัมปุสิตํ นะ อิจฺเจ แม/นจักเพื่อถูกต�องตีน
แห/งคูดั่งอ้ัน ค็บ/เพื่อห้ือถูกต�องแล ดูรา ท/านพราหมณ� ผิว/า ลูกยิงแห/งเขือแลมีประโยชนะด�วยเมถุนีชาติดั่งอ้ัน 
ค็จุ/งห้ือไพหาขระกูลปุถุด่ังสูน้ันเทิอะ คาถา ปริโย สาเน พราหมณเจ พราหมณี จะ อนาคามี จะ ผะเล ปติถะ 
หิงสุระ ในเม่ือพระพุทธเจ�าเทสนาสําแดงรูปอันบ/เพิงถูกต�องสันนั้น พราหมณ�ทัง ๒ อันใช�ใจเข�าสู/ธัมม�เทสนา
แห/งพระพืธเจ�าน้ันไจ�ๆ ค็ได�ตั้งอยู/ในอนาคามีผละวันน้ันค็มีแล ส/วนนางมาคันธิยะกุมารีผู�เปนลูกสาวแห/ง
พราหมณ�ทัง ๒ ผัวเมียนั้นมันได�คําอันพระพุทธเจ�ากล/าวว/ารูปแห/งมันเต็มไพด�วยข้ีแลเยี่ยวบ/เพิงถูกต�องตีนพระ
ว/าอ้ันมันค็เคียดแก/พระพุทธเจ�าลวดมาผูกอาคาดหมายหม้ันในพระพุทธเจ�าว/าท/านโสมตนน้ีผิบ/มีประโยชนะ
ด�วยคูดั่งอ้ันค็ควรกล/าวว/า คูนี้บ/มีประโยชนะแล�วเพิงว/าดาย บัดนี้ท/านโสมตนนี้พ�อยมากะทําว/าตนคูน้ีดูเต็มไพ



 

 

ด�วยมุตตะ กรีสสะ สันนั้นคําอันท/านโสมตนน้ีกล/าวน้ันจุ/งไว�ห้ันก/อนเทิอะ เม่ือใดคูได�ผัวผู�อันควรแก/ชาติขระกูล 
โภคะแล�วดั่งอ้ัน // 
 คูหากจักรู�จักกัมม�อันเพิงกะทําแก/ท/านโสมตนนี้บ/ดีชา มันอาคาดหมายหม้ันในพระพุทธเจ�าสันนี้แล 
เม่ือดั่งอ้ัน อถกถา ปุจฉา วิสัชชนา ว/าเม่ือนางมาคันธิยะผูกเวรหมายหม้ันในพระพุทธเจ�ามันนั้นดั่งอ้ัน
พระพุทธเจ�ายังรู�ว/าบ/รู�อ้ันชา ปริหาร วิสัชชนา แก�ว/า พระพุทธเจ�าค็รู�ค็หันนางผู�น้ันผูกเวรหมายหม้ันในตนแท�
ดีหลีแล จักบ/รู�ด่ังอ้ันบ/มีแล เม่ือพระพุทธเจ�ารู�ว/านางผู�นั้นผูกเวรหมายหม้ันเซ่ิงตนดั่งอ้ันดั่งรือ พระเจ�าพ�อยก
ล/าวห้ือนางผู�นั้นเคียดผูกเวรไว�แก/ตนอ้ันชาแท�แล พระพุทธเจ�าแม/นรู�ว/านางมาคันธิยะกุมารีผู�น้ันจักหมายหม้ัน
เซ่ิงตนด่ังอ้ันค็ดี พระพุทธเจ�าบ/เล็งยังนางผู�นั้นแล เทสนาพระพุทธเจ�าเท/าเล็งแก/พราหมณ�ทัง ๒ อันเปนพ/อแล
แม/แห/งนางผู�น้ันอ้ันจักได�เถิงมัคคะผละแล เทสนาดาย พุทธาหิ นามะ ชื่ออันว/าพระพุทธเจ�าทังหลายนี้หากล/วง
วิไสรแห/งฅนผู�จักผูกเวรหมายหม้ันแล�วแม/นผู�ใดหากผูกเวรหมายหม้ันในพระเจ�าค็ดี เวรอันน้ันค็บ/ได�แก/
พระพุทธเจ�าค็หากได�แก/ตนมันดาย ชาติฅนผู�ใบ�หาประหยาบ/ได�ใส/ใจว/าตนดีตนงามปริสุทธิ์ดีแท�เล็งหันแต/
ผิวหนังแล กล/าวดายด�วยแท�ตัวแห/งเขานั้นเปนอสุจิสัมปนะควรเคียดนักเหตุรูปพายอันนั้นเท/าเปนที่ // 
 ทรงแห/งข้ีแลเยี่ยวดายอุปมาเปนดั่งรือ คือดั่งสัตต�ทังหลายเปนว/าจิหล/นแลพุ/มพูข้ีอันมีจมเปนอาหารใส/
ใจว/าตนดีอุปมาดั่งอ้ันแล ชาติพระพุทธเจ�าทังหลายอันเทสนาธัมม�แก/ปริสัตต�ทังหลายนั้นบ/ห/อนว/าจักเล็งดูยัง
ปุคคละผู�อาคาดผูกเวรนั้นแล เทสนาแลย/อมเล็งแต/ปุคคละผู�จักได�เถิงมัคคะผละแลเทสนาดายเหตุดั่งอ้ันเหตุ
พระพุทธเจ�าค็เท/าเล็งแก/พราหมณ�ทัง ๒ ผัวเมียอันเปนพ/อแลแม/แห/งนางมาคันธิยะกุมารีนั้น คันได�เถิงมัคคะ
ผละในสํานักพระพุทธสัพพัญ&ูเจ�าแล�ว ขาทัง ๒ ค็เอาลูกยิงแห/งขาเมือสู/เร่ือนตนแล คันพราหมณ�ทัง ๒ เมือเถิง
เรือนแห/งตนแล�ว ค็เอาลูกยิงขาผู�ชื่อว/านางมาคันธิยะน้ันกับทังข�าวของทังมวรไพเวนไว�ห้ือฉก/จุลมาคันธิยะผู�
เปนอาวแห/งนางนั้นบัวรมวรแล�ว พราหมณ�ทัง ๒ ผัวเมียค็เข�ามาบวชสาสนาพระพุทธเจ�าแล�วอยู/บ/นานเท/าใดค็
ได�เถิงอรหันตากับทังปฏิสัมภิทาญาณทัง ๔ ในเม่ือพราหมณ�ทัง ๒ เข�าสู/สาสนาแล�วดั่งอ้ัน จุลมาคันธิยา จินฺเต สิ 
ส/วนว/าจุลมาคันธิยะพราหมณ�ผู� // 
 เปนอาวนั้นคระนิงใจว/าลูกยิงแห/งคูนี้บ/ควรแก/ชายผู�อันถ/อยอันยอบเท/าควรแก/ท�าวพระยาตน ๑ ดีหลี
ดาย พราหมณ�ผู�เปนอาวคระนิงใจสันนั้นแล�ว มันค็เอานางมาคันธิยะกุมารีผู�นั้นมาสู/เมืองโกสัมพีกับด�วยอัน
ลําดับหนทางคันมารอดแล�วท/านพราหมณ�ค็ประดับนางมาคันธิยะกุมารีนั้นด�วยเคร่ืองประหนิมอาภอรทังหลาย
ดีแล�วท/านพราหมณ�ค็เอานางน้ันข้ึนสู/เรือนหลวงพระยาอุเทนแล�วค็เวนนางผู�นั้นห้ือแก/พระยาด�วยว/าดั่งนี้ ข�าแก/
มหาราชเจ�า นางแก�วผู�นี้ควรแก/มหาราชเจ�าจุ/งไว�เปนบาทปริจาคะใช�สอยมหาราชเจ�าเทิอะ พระยาอุเทนราชคัน
หันนางมาคันธิยะกุมารีผู�น้ันแล�วค็มาบังเกิดสิเนหารักในนางผู�น้ันมีใจยินดีนัก พระยาค็ปูชาสักการแก/พราหมณ�
ผู�นั้นอันเปนพ/ออาวนางนั้นแล�วพระยาค็ห้ืออุสสาภิเสกนางมาคันธิยะตั้งไว�ห้ือเปนอัคคะมเหสีแห/งตนผู�ถ�วน ๓ 
แห/งนางสามาวดีแลนางพสุลทัตน้ันแล พระยาค็อุสสาภิเสกนางาคันธิยะแล�วพระยาค็แต/งนางทังหลายได� ๕ 



 

 

ร�อยฅนเปนบริวารแห/งนางมาคันธิยะน้ันแล แรกแต/น้ันไพพระยาอุเทนราชมีนางอัคคะมเหสี ๓ ฅน คือนางสา
มาวดีผู� ๑ นางพสุลทัตผู� ๑ นางมาคันธิยะผู� ๑ นางแลฅนค็มีบริวารได� ๕ ร�อยชุฅนแล อิทํ มาคันธิยะ วัตถุ 
กล/าวห�องนางมาคันธิยะค็แล�วเท/านี้ก/อนแล ตัสสมิง โขปนะ สมเย // 
 โฆสักกะเสฏฐี กุกกุฏฐะเสฏฐี ปาวาริยะเสฏฐี ติกโกเสฏฐี ยํตโยเสฏฐี โหนติเต อุปปะกัตถายะ วัสสป
นายิตายะ ป>ญจสเตตปเสหิมวันเตโตอาคันตวะ นคเร ภักขายะ เจนโต ทิสวา ปสิทิ ตวา นิสิทาเป ตวา โภเช 
ตวา ปติยคะ เหตวา จัตตาโร มาเส อัตตโน สันติ เกวาสาเปตวา ปุนวัสสันติเร อาคมนะกถา ยปชานะ เปตวา อุ
เยยาเช สุง ตัสสิง โขปนะ ด�วยมีแท�เมืองโกสัมพีอุเทนราชน้ันมีเสฏฐีใหย/แลฅนผู� ๑ ชื่อว/าโฆสักกะเสฏฐี ผู� ๑ ช่ือ
ว/า กุกกุฏฐะเสฏฐี ผู� ๑ ชื่อว/าปาวาริยะเสฏฐีแล เสฏฐีใหย/ ๓ ฅนนี้แลฅนค็มีข�าวของ ๔๙ โกฏิชุฅนแล เม่ือนั้น
เถิงกาละจักใกล�เข�าวสามาเถิงแก/ระสีทังหลายดั่งอ้ัน เจ�าระสีทังหลาย ๕ ร�อยตนอันมาจากปCาหิมพานต�มาเถิง
เมืองโกสัมพีค็เข�าไพเอาเข�าบิณฑิบาตในเมืองโกสัมพี ในกาละเม่ือเช�าพอเวลากาละน้ันแล เม่ือนั้น เสฏฐี ๓ ฅน
นั้นหันเจ�าระสี ๕ ร�อยตนสระเด็จเอาเข�าบิณฑิบาตสันนั้นเสฏฐี ๓ ฅนนั้นมีใจยินดีนักจิ่งราธนามาสันเข�าในเมือง
แห/งตนแล เม่ือระสีทังหลายสันเข�าแล�วเสฏฐีทัง ๓ ฅนนั้นค็ถามเซ่ิงระสีทังหลายฝูงน้ันว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคูทัง
หลายมาบ�านเมืองท่ีนี้แล�วจักไพสู/ถานะท่ีใดเล�าอ้ันชา เม่ือนั้น เจ�าระสีทังหลาย ๕ ร�อยตนค็กล/าวเซ่ิงเสฏฐี ๓ // 
 ฅนนั้นว/าดั่งน้ี ดูรา อุบาสก กาละอันควรอยู/ในระดูฝนสี่เดือนนี้ค็มาเถิงแก/ตูแล�วแล ตูทังหลายเพื่อจัก
แสวงหายังท่ีอันควรอยู/ชะแล เม่ือนั้น เสฏฐีทัง ๓ ฅนได�ยินคําแห/งเจ�าระสีแล�วเขาค็มีใจมักเพื่อจักใครอุป>ฏฐาก
ยังเจ�าระสีทังหลายดั่งอ้ัน เสฏฐี ๓ ฅนนั้นมีใจเปนอันเดียวแล�วค็ราธนาเจ�าระสีทังหลาย ๕ ร�อยตนนั้นเพื่อจักห้ือ
อยู/ในสํานักตนค็กล/าวเซ่ิงเจ�าระสีทังหลายว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคู ผิว/าเจ�าคูทังหลายมาเพื่อประโยชนะด�วยท่ีอยู/ดั่ง
อ้ันขอเจ�าคูทังหลายจุ/งรับนิมนต�แห/งตูข�าทังหลายแลอยู/ในท่ีนี้เทิอะ เสฏฐี ๓ ฅนราธนาเจ�าระสีรู�ว/าเจ�าระสีทัง
หลายรับนิมนต�แห/งตนแล�วสันนั้น เสฏฐีทัง ๓ ฅนค็ห้ือแปลงยังท่ีอยู/เจ�าระสี ๕ ร�อยหลังแล�วค็ห้ือเจ�าระสีทัง
หลายไพอยู/ในที่นั้นแล เสฏฐี ๓ ฅนนั้นอุป>ฏฐากเจ�าระสีทังหลายฝูงน้ันด�วยประจัยทัง ๔ ไพบ/ห้ือขาดสักวันแล 
เจ�าระสีทังหลายฝูงนั้นอยู/ในที่น้ันเสี้ยงระดูฝน ๔ เดือนแล�ว ระสีทังหลายค็กล/าวเซ่ิงเสฏฐี ๓ ฅนนั้นว/าดั่งนี้ ดูรา 
อุบาสก ระดูฝนค็มาล/วงแล�วแก/ตูทังหลายจักไพอยู/กะทําสมณะธัมม�ในปCาหิมพานต�ก/อนแล เม่ือน้ัน เสฏฐี ๓ ฅน
นั้นค็ราธนาขอเซ่ิงเจ�าระสีทังหลายว/าด่ังนี้ ข�าแก/เจ�าคูทังหลายตูข�าทังหลายค็มักเพื่ออุป>ฏฐากเจ�าคูหลายแล เจ�า
คูทังหลายไพอยู/ในปCา // 
 หิมพานต�เสี้ยง ๘ เดือน ขอเจ�าคูทังหลายจุ/งรับนิมนต�ตูข�ามาอยู/ในท่ีนี้ ๔ เดือนเล�าเทิอะ เพื่อห้ือตูข�าได�
อุป>ฏฐากเจ�าคูทังหลายเล�าเปนดั่งเมือมาอยู/บัดนี้เทิอะ ระสีทังหลายค็รับเอานิมนต�แห/งเสฏฐีทัง ๓ นั้นด�วยคําว/า
ดีดีแล�วค็เอากันไพอยู/ในปCาหิมพานต�เสี้ยง ๘ เดือน เม่ือระดูร�อนห้ันแล เถิงระดูฝนมาน้ันระสีทังหลายย/อมมา
อยู/ในที่เสฏฐีทัง ๓ ฅนหากนิมนต�นั้นทุกเม่ือดีหลีแล เม่ือดั่งอ้ันยังมีในกาละอัน ๑ นั้นเจ�าระสี ๕ ร�อยตนไพอยู/
ในปCาหิมพานต�เสี้ยง ๘ เดือนระดูร�อนแล�วเอากันออกมาจากปCาหิมพานต�ว/าจักมาเจ�าวสาในท่ีเสฏฐีทัง ๓ สันนั้น 



 

 

ระสีทังหลายค็เอากันออกมาเถิงปCาที่ ๑ อันแล�งอันแห�งนักหาน้ํากินบ/ได�ยินลําบากนักระสีทังหลายหันไม�นิโครธ
ต�น ๑ ใหย/นักมีในปCาที่น้ันจิ่งเอากันเข�าไพนั่งอยู/ในไม�นิโครธต�นนั้นแล เชฏWฐตาปโส เม่ือน้ันระสีตนเปนแก/กว/า
ระสีทังหลายน้ันคระนิงด�วยวิตกว/าดั่งนี้ไม�นิโครธต�นนี้รอยว/าเปนที่อยู/แห/งเทวดาตนประเสิฏค็มีชะแล ดังว/า
เทวดาตนเปนมเหสิกข�อันอยู/ในท่ีนี้แล ห้ือนํ้ากินแก/เราทังหลายน้ันเปนอันดีนักคระนิงสันนี้แล�วค็อยู/แล เม่ือนั้น 
รุกขเทวดาอันอยู/ต�นไม�นิโครธนั้นรู�ใจแห/งระสีอันคระนิงนั้นจิ่งจักกะทําห้ือนํ้าแตกออกด�วยลําไม�นิโครธ // 
 ต�นนั้นฟุDงข้ึนเมือบนแล�วตกลงมาในหมู/ระสีทังหลายเพื่อห้ือระสีทังหลาย ๕ ร�อยตนนั้นดูดกินตามอัน
เพิงใจแล คันระสีทังหลายกินพร�อมแล�วนํ้าอันนั้นค็เอ้ือนค็ขาดบ/ตกลงมาแล ส/วนระสีตนแก/นั้นคระนิงว/าสันน้ี
เล�า เทวดาห้ือน้ํากินแก/ระสีทังหลายแล�วเพิงห้ือนํ้าอาบแก/หมู/ระสีทังหลายเล�าเทิอะ เม่ือนั้นรุกขเทวดารู�ใจแห/ง
ระสีอันคระนิงน้ันแล�ว ค็กะทําห้ือน้ําตกลงมาสันเดียวนั้นเล�าแล ระสีทังหลายค็อาบน้ําชําระตนด�วยนํ้าทิพพ�ในท่ี
นั้นแล คันระสีทังหลายอาบพร�อมแล�วนํ้าอันนั้นค็บ/ตกเอ้ือนเสียเล�า ระสีทังหลายคันอาบนํ้าแล�วค็นั่งอยู/แล เม่ือ
นั้น ระสีตนเปนแก/ค็คระนิงใจว/าสันนี้เล�า เทวดาห้ือน้ํากินนํ้าอาบแก/เจ�าระสีทังหลายค็แล�ว กาละยามนี้ค็ยังผ�งดี
สันเข�าแล ว/าอ้ัน เทวดาห้ืออาหารแก/ระสีทังหลายกินในนามน้ีเปนอันดีนักแล เม่ือนั้นรุกขเทวดาตนนั้นรู�ใจอัน
ระสีคระนิงน้ันค็กะทําห้ือเข�านํ้าโภชนาอาหารทิพพ�เกิดมีปรากฏส/องหน�าแห/งระสีทังหลายเปนอันมากนักในท่ี
นั้นแล ระสีทังหลายค็กินเข�าน้ําโภชนาอาหารทิพพ�ในที่น้ันแล อันใดระสีทังหลายกินบ/เสี้ยงยังหลอนั้นค็กลับ
หายเสียด�วยอานุภาวะแห/งเทวดาตนนั้นแล คันระสีทังหลายกินเข�าแล�วดั่งอ้ันระสีตนเปนแก/น้ันคระนิงใจว/าสัน
นี้เล�า เทวดาห้ือเข�านํ้า // 
 โภชนะอาหารแลน้ํากินนํ้าอาบแก/ระสีทังหลายค็แล�ว ตูทังหลายค็ปรารถนาใคร/หันเทวดานั้นแล คระ
นิงสันน้ี เม่ือดั่งอ้ันรุกขเทวดารู�ใจแห/งระสีอันคระนิงใคร/หันตนสันนั้นเทวดาตนนั้นจิ่งออกมาจากวิมานแห/งตน
แล�วมาสําแดงตนห้ือระสีหันแล ระสีทังหลายได�หันเทวดาตนน้ันแล�ว อันจักถามยังบุญกัมม�แห/งเทวดาตนนั้นค็
กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา เทวดา แต/ภวะอันก/อนวันน้ันท/านได�กะทําบุญพ่ําเพ็งใดแลมาเกิดเปนเทวดาอยู/ที่นี้อ้ันชา เม่ือ
ระสีทังหลายถามบุญกัมม�แห/งเทวดาตนน้ันด�วยประการดั่งอ้ัน เทวดากล/าวว/าสันนี้ ข�าแก/เจ�าคูทังหลายอย/าได�
ว/าจักถามบุญกัมม�แห/งข�าเทิอะ ข�ายิ่งอายนักเหตุบุญกัมม�อันข�าได�กะทําน้ันเปนอันหน�อยนักแล เม่ือนั้นเจ�าระสี
ทังหลายใคร/รู�บุญกัมม�แห/งเทวดานั้นค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา เทวดา บุญกัมม�อันท/านได�กะทําน้ันแม/นหน�อยค็ดีท/าน
จุ/งบอกแก/ตูห้ือรู�เทิอะ เม่ือระสีหากวิงวอนถามเซ่ิงเทวดาตนน้ันไจ�ๆ สันนั้นบ/อาจเพื่อก้ังบังไว�ได�อันจักบอกแก/
ระสีทังหลายค็กล/าวว/าดั่งนี้ โสโก ทุคคตะ มนุโส หุ ตวา ภติ ปริเย สนฺเต อนถะป>ณฑิกัสสะเกภติ กัมมะเรติ ภิต
วา ตนิสยชิวิตํ กัปเปติ ข�าแก/เจ�าระสีทังหลายเม่ือข�ายังเปนฅนวันน้ันได�เปนฅนเข็ญใจนักข�าไพแสวงหากินจ�าง
ท/าน ข�าค็ได�อยู/กินจ�างในสํา // 
 นักนายอนาถบิณฑิกัสสะมหาเสฏฐี ข�าอาไสรเซ่ิงท/านเสฏฐีผู�น้ันเลี้ยงชีวิตแห/งข�าแล ในกาละเม่ือวัน
อุโบสถมาเถิงดั่งอ้ันนายอนาถบิณฑิกกัสสะมหาเสฏฐีนั้นมาแต/วิหารถามเซ่ิงฅนเรือนทังหลายว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�า



 

 

ทังหลายในวันนี้เปนวันอุโบสถไผยังได�ออกบอกแก/ฅนกินจ�างผู�น้ัน ฅนเรือนทังหลายจิ่งกล/าวเซ่ิงเสฏฐีว/าดั่งนี้ ข�า
แก/เจ�าคู ตูข�าทังหลายบ/ได�บอกวันอุโบสถแก/ฅนกินจ�างผู�นั้นเทื่อ เหตุมันบอกยังนี้แล นายอนาถบิณฑิกจิ่งกล/าว
เซ่ิงฅนเรือนทังหลายว/า ผิว/าสูบ/ได�บอกแก/ฅนกินจ�างผู�นั้นก้ีชา เม่ือวันอุโบสถแก/ฅนกินจ�าง เม่ืออ้ันสูจุ/งหุงเข�าไว�
ห้ือแก/มันแครง ๑ เทิอะ เม่ือนั้นฅนเรือนทังหลายรับเอาคําแห/งเสฏฐีแล�วค็หุงเข�าไว�ห้ือแก/ชายผู�อยู/กินจ�างแล 
ชายผู�กินจ�างนั้นไพกะทําการยังปCาเปนต�นว/าไพเอาหลัวมารอดค็เปนอันฅํ่ามืดนัก ฅนทังหลายค็หันชายกินจ�างผู�
นั้นมารอดแล�วค็แต/งเข�าแล แต/งไพห้ือแก/ชายผู�กินจ�างนั้นแล ชายผู�น้ันได�เข�าแก/ฅนทังหลายแล�วมันค็ไปCริมว/าจัก
กินทันเทื่อ มันคระนิงใจว/าดั่งน้ีเสียงม่ีนันแห/งฅนทังหลายอันปCาวเตินกันด�วยคําว/าสูจุ/งห้ือเข�าห้ือแกงแลของไขว/
เทิอะ เสียงม่ีนันค็ย/อมเกิดมีในเรือนเสฏฐีมากนักทุกวัน คันคูไพกะทําการมารอดแล�วย/อมได�ยินทุกวันดีหลีแล 
ในวันน้ีฅนทังหลายเปน // 
 นั้นหาเสียงบ/ได�ต/างฅนต/างอยู/ในที่อยู/ท่ีนอนแห/งตนเสี้ยงค็แต/งเข�าห้ือแก/คูผู�เดียวสันนี้ เหตุอันนี้เปนดั่ง 
รือชา ควรคูถามดูแล ชายผู�นั้นอันจักถามเซ่ิงฅนเรือนทังหลายค็กล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/เจ�าคูทังหลายในวันนี้เจ�าทัง
หลายกินเข�าแลงแล�วอ้ันรือ เม่ือน้ันฅนเรือนทังหลายค็กล/าวเซ่ิงฅนกินจ�างผู�น้ันว/า ดูรา เจ�าในวันฅนทังหลายอัน
อยู/ในเรือนท/านเสฏฐีนี้บ/กินเข�าแลงสักฅนแล ว/าอ้ันชายผู�กินจ�างน้ันค็ถามว/าเหตุดั่งรือฅนทังหลายพ�อยบ/กินข�า
แลงในวันนี้อ้ันชา ฅนทังหลายกล/าวว/า ดูรา ท/านในวันน้ีเปนวัยอุโบสถสีลฅนทังหลายจําสีลชุฅนแล แม/นว/าล/วง
สุดไพกุมมารน�อยทังหลายอันยังผ�งดูดกินนมนั้นท/านเสฏฐีค็ยังห้ือบ�วนปากเสียเท/าห้ือกินแต/นมสิ่งเดียว จํา
อุโบสถสีลชุฅนดาย เหตุนั้นตูทังหลายลืมเสียบ/ได�บ/ยังวันอุโบสถวันนี้แก/เจ�าแล ตูค็แต/งเข�าไว�พ�อยเจ�าผู�เดียวเพื่อ
อ้ันแล เจ�าจุ/งกินเทิอะ ฅนทังหลายจําอุโบสถสีลเข�าไพสู/ที่นอนเสี้ยงแล�ว เม่ือนั้น ชายผู�กินจ�างนั้นได�ยินว/าเปน
วันอันฅนทังหลายจําสีลสันน้ันมันค็ถามว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคูทังหลายผิว/าจําอุโบสถยามปCานนี้ยังจักเปนอุโบสถ
แห/งข�าได�ดั่งอ้ัน ข�าค็จักจําอุโบสถชะแล เม่ือน้ัน ฅนทังหลายค็ถามท/านเสฏฐีแล เสฏฐีกล/าวว/า ผิว/า // 
 ชายผู�นั้จักจําอุโบสถดั่งอ้ันอย/าห้ือกินเข�าแลงเทิอะ เท/าห้ือบ�วนปากแล�วอทิฏฐานอุโบสถองคะ ๘ อัน 
ด�วยคําว/าสีล ๘ อันจุ/งตั้งในตนข�าเทิอะ คันอ้ันอุโบสถมีองคะ ๘ อันในขันธะสันดานแห/งมันชะแล คันอ้ันค็
จักเปนอุโบสถแก/มันก่ึงชะแล ชายผู�น้ันได�ยินคําอันนั้นแล�วมันค็บ/กินเข�าอันน้ันมันค็บ�วนปากเสียแล�วค็อทิฏฐาน
เอาอุโบสถองคะ ๘ อันเปนดั่งคําเสฏฐีกล/าวน้ันชุอันแล�วค็เข�าไพอยู/ที่นอนแห/งตนแล ปริเร วาตา กุปปKสุ เถิงกา
ละยามเท่ียงฅืนนั้นลมค็ขรํ้าเขรือกเสียบแทงในตนแห/งชายผู�นั้นอันไพกะทําการเสี้ยงวันทังมวรอันมีท�องอัน
เปล/า ชายผู�นั้นยินลําบากมากนักค็เอาเชือกผูกกับไม�ท่ี ๑ แล�วมันค็เอาหัวเงื่อนเชือกคํา ๑ กลึงกับไพมาในท่ี
นอนแห/งตนมันแล�ว เม่ือน้ันนายอนาถบิณฑิกมหาเสฏฐีได�ยินขร/าวสานอันชายผู�นั้นเปนพยาธิสันนั้นเสฏฐีค็
ถือเอาน้ําหวานอันเปนเภสัชชะวัตถุนั้นไพสู/สํานักแห/งชายผู�น้ันด�วยไม�ใต�ไฟแล�วเสฏฐีถามเซ่ิงชายผู�น้ันว/าดั่งน้ี 
ดูราเจ�า พยาธิยังเปนดั่งรือก้ีชาว/าสันน้ัน เม่ือนั้นชายผู�นั้นกล/าวว/า ข�าแก/ท/านมหาเสฏฐีลมขรํ้าเขรือกเกิดมีในตน
แห/งข�าเปนอันลําบากนักแล เม่ือนั้นเสฏฐีกล/าวว/า ผิแลมีดั่งอ้ันจุ/งกินอยาอันนี้เทิอะ ชายผู�นั้นได�ยินคําเสฏฐี // 



 

 

 จักห้ือกินอยาว/าอ้ัน มันค็กล/าวว/าด่ังนี้ ข�าแก/ท/านมหาเสฏฐีเปนเจ�าผิอันเจ�าคูจําอุโบสถนั้นยังกินอ้ันรือ 
เสฏฐีกล/าวว/า ดูรา เจ�า อยาอันน้ีปุคคละผู�อันบ/เปนพยาธิบ/ห/อนกินเท/าเว�นฅนผู�เปนพยาธิกินสิ่งเดียวแล เม่ือนั้น 
ชายผู�นั้นกล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคูข�าได�กะทําอุโบสถเสี้ยงวันทังมวรอุโบสถสีลเท/ามีเก่ิง ๑ ค็อย/าห้ือได�ถอยเสีย
แก/ข�าเทิอะ ชายผู�นั้นแม/นพยาธิเกิดมีแก/ตนค็ดีค็บ/กินอยาสักอัน ในเม่ือสายอรุณข้ึนมานั้นชายผู�นั้นมีตนอันหอด
แห�งลวดกะทํากาลอันตายได�ไพเกิดเปนเทวดาคือว/าเทวบุตต�อยู/ในไม�นิโครธต�นน้ัน เทวดานั้นจิ่งกล/าวเซ่ิงระสี
ทังหลายว/าข�าแก/เจ�าคูทังหลายชายทุคตะกินจ�างท/านนายอนาถบิณฑิกมหาเสฏฐีนั้นผู�ใดค็คือตนข�าน้ีแล ข�าค็
เท/าได�กะทําบุญคือเท/าได�จําสีลเก่ิง ๑ เท/านั้นด�วยผละบุยเท/าน้ันข�าค็ได�มาเกิดเปนรุกขเทวดาอยู/ในที่น้ีแล เทว
บุตต�ตนน้ันบอกยังกัมม�อันตนได�กะทํานั้นแก/ระสีทังหลายแล�วเม่ือพายลูนค็กล/าวสักเสินคุณแห/งเสฏฐีดั่งนี้ ข�า
แก/เจ�าคูทังหลายท/านเสฏฐีผู�น้ัน พุทธมามะโก ธัมมะมามะโก สังฆะโมมะกํ ย/อมรักสาพระรักษาธัมม�รักสาสังฆะ
มากนักเปนจตุป>จจัยคํ้าชูแก�วทัง ๓ ด�วยประจัยทัง ๔ แท�ดีหลีข�าน้ีอาไสรเซ่ิงท/านเสฏฐีผู�น้ัน // 
 จิ่งยังทิพพสมป>ตติอันนี้ดีหลีแล พุทเธติ วจนํ เม่ือนั้นระสีทังหลายได�ยินคําอันเทวดากล/าวว/า พุทโธ นั้น
เจ�าระสีทังหลายค็ยินดีนักลุกจากที่นั่งแห/งตนเลิกอันชุลีตั้งเหนือหัวแห/งตนแล�วค็กะทําเซ่ิงเทวบุตต�ตนนั้นว/าดั่ง
นี้ ดูรา พระยาเทวดามีคาว/าพระพุทธเจ�าเกิดแล�วท/านได�หันแลรือว/าอ้ัน เม่ือนั้นเทวดาตนน้ันค็กล/าวแก/ระสีทัง
หลายว/าดั่งนี้ข�าแก/เจ�าระสีทังหลายพระพุทธเจ�าเกิดอยู/ในเมืองสาวัตถีแล ระสีทังหลายได�ยินคําอันเทวดากล/าว
ว/า พุทโธ อุปปาโท เท/านั้นค็มีใจยินดีปKติซะราบอาบไพในตนทังมวรแล�วจารจากันว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าทังหลาย 
โฆโสโข เอโส ทุลโภโล กัสสมิง เสียงอันกล/าวว/า พุทโธ นั้นได�ยากนักในโลกนี้แลว/าอ้ันแล�วค็กล/าวเซ่ิงเทวดาตน
นั้นว/าดั่งน้ี ดูรา พระยาเทวดาเสียงอันกล/าวว/า พุทโธ นั้นตูทังหลายบ/ได�ยินในกัปป`ทังหลายอันมากนักกว/าแสน
กัปป`อันล/วงแล�วค็จิ่งได�ยินบัดนี้แล อถะ อันนิตวา สิกา เม่ือนั้น ระสีทังหลายฝูงอันเปนลูกสิกข�น้ันค็กล/าวเซ่ิง
ระสีตนเปนครูนั้นว/าดั่งนี้ข�าแก/เจ�าคู ผิว/าพระพุทธเจ�าเกิดมาเปนพระแท�เราควรเข�าไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�า
ตนนั้นแล เม่ือนั้นระสีตนเปนครูนั้นกล/าวเซ่ิงระสีทังหลายว/าดั่งนี้ ดูรา เจ�าทังหลายเสฏฐี ๓ ฅนนั้นย/อมกะทํา
คุณแก/เรามากนักดีหลีแล // 
 ในวันพรูกเราจักไพเอาเข�าในเรือนแห/งเสฏฐีทัง ๓ ฅนแล�วบอกขร/าวสานอันนั้นแก/ทัง ๓ ฅนห้ือรู�แล�ว 
เราเยียเอากันไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�าควรชะแล ระสีทังหลายจารจากันด�วยประการสันน้ันแล�วระสีทัง
หลายค็ออกพรากจากไม�นิโครธต�นนั้นมาสู/เมืองโกสัมพีแล ในวันลูนรุ/งเช�านั้นเสฏฐีทัง ๓ ค็จารจากันว/าด่ังน้ี 
ดูราเจ�าทังหลาย ในวันน้ีเจ�าระสีทังหลายจักมาบ/อย/าชะแล เดือนอันถ�วน ๘ ล/วงแล�วมารอดในวันนี้แล ควรเรา
อยู/อาสนาแต/งเครื่องปูชาไว�แก/เจ�าระสีทังหลายแล คันจารจากันสันนั้นแล�วค็แต/งอาสนาไว�ผืนเสียห้ือแก/เจ�าระสี
ทังหลายแล�วอัน ๑ เสฏฐีทัง ๓ ค็แต/งเข�ายาคูแลเข�าแข�นไว� เถิงกาละเม่ือควรเอาเข�าบิณฑิบาตนั้นระสีทังหลาย 
๕ ร�อยตนนั้นค็เข�าไพสู/เรือนเสฏฐีค็น่ังเหนืออาสนาอันเสฏฐีหากแต/งแล�ว เสฏฐีทัง ๓ ค็ปูชาเจ�าระสีด�วยคันธะ
ของหอมทังหลายมีประการต/างๆ แล�วค็ราธนาเจ�าระสีทังหลายสันเข�าในเรือนแห/งตนแล เต ภัตตะ กิจจา มหา



 

 

เสฏฐี เนมะยะคะ มิสสา ติวทิสุง ในเม่ือระสีทังหลายสันเข�าแล�วค็กล/าวเซ่ิงเสฏฐีทัง ๓ ว/าดั่งนี้ ดูรา อุบาสก ตู
ทังหลายมาในที่น้ีค็จักสู/ถานะที่อ่ืนเล�าชะแล เม่ือน้ัน เสฏฐีทัง ๓ ค็กล/าวว/า ข�าแก/เจ�าคูทังหลายระดูฝน ๔ เดือน
นี้ // 
 ค็มาเถิงแล�ว เจ�าคูทังหลายจักไพที่ใดเล�าอ้ันชา เม่ือน้ัน เจ�าระสีทังหลายกล/าวว/า ดูรา อุบาสกทังหลาย
มาในที่น้ีแล�วค็จักไพสู/ถานะท่ีอ่ืนชะแล เม่ือนั้นเสฏฐีทัง ๓ ค็กล/าวว/าข�าแก/เจ�าคูทังหลายระดูฝน ๔ เดือนนี้ค็มา
เถิงแล�วเจ�าคูทังหลายจักไพท่ีใดเล�าอ้ันชา เม่ือนั้นเจ�าระสีทังหลายกล/าวว/า ดูรา อุบาสกทังหลาย ดั่งได�ยินว/า
พระพุทธเจ�าเกิดมาในโลกนี้แล�วธัมม�เกิดมาในโลกนี้แล�ว เหตุนั้นตูทังหลายจักเจ�าไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�าตน
นั้น เสฏฐีทัง ๓ ได�ยินคําว/าพระพุทธเจ�าเกิดมาแล�วน้ันยินดีมากนักค็กล/าวเซ่ิงระสีทังหลายฝูงนั้นว/าดั่งนี้ ข�าแก/
เจ�าคูทังหลาย ผิว/าพระพุทธเจ�าเกิดมีในโลกน้ีแล�วดั่งอ้ัน ตูข�าทังหลายยังจักควรเข�าไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�า
นั้นอ้ันชะรือ รู�ว/าบ/ควรเท/าควรแก/เจ�าคูทังหลายเข�าไพสิ่งเดียวอ้ันชะรือ เม่ือนั้น ระสีทังหลายกล/าวว/า ดูรา 
อุบาสก มหาเสฏฐีทังหลาย กรียาอันพระเข�าไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�านั้นค็บ/ห�ามแห/งปุคคละผู�อ่ืนแล แม/น
ปุคคละผู�ใดอันประกอบด�วยสัทธาจักเข�าไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�าดั่งอ้ันค็จุ/งไพบ/ห�ามยังปุคคละผู�ใดแล เสฏฐี
ทัง ๓ ฅนได�ยินคําอันน้ันแล�วค็กล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/เจ�าคูทังหลายผิอันขอเจ�าคูทังหลายจุ/งยั้งอยู/ถานะตูข�าก/อน
เทิอะ ตูข�าทังหลายจักแต/งดายังวัตถุอันควรไพแล�ว // 
 แล จักไพตามเจ�าทังหลายชะแล เจ�าระสีทังหลายค็กล/าวว/าสันนี้เล�า ดูรา อุบาสก ในเม่ือท/านทังหลาย
อยู/แต/งดาการอันจักไพน่ันค็เปนอันนานนักแก/ตูทังหลายจักไพก/อนชะแล ท/านทังหลายเยียไพเม่ือพายลูนตูทัง
หลายเทิอะ เจ�าระสีทังหลายเหตุใคร/หันพระพุทธเจ�านักลวดบ/อยู/ถ�าเสฏฐีทัง ๓ ค็เอากันไพก/อนแล ระสีทัง
หลายไพรอดไพเถิงเมืองสาวัตถีแล�วพระพุทธเจ�ามีในที่ใดระสีค็เข�าไพในท่ีนั้น คันเข�าไพแล�วระสีทังหลายไหว�
พระพุทธเจ�าแล�วเอากันนั่งอยู/ในถานะที่ ๑ แล พระพุทธเจ�าหันระสีทังหลายอันเข�ามาสู/สํานักแห/งตนแล 
พระพุทธเจ�าหันระสีทังหลายอันมีบุญสมพารบัวรมวรมากนักอันจักได�เถิงอรหันตาในสํานักตนสันนั้น 
พระพุทธเจ�าค็เทสนาธัมม�แก/ระสีทังหลายด�วยทานคาถาจาเซ่ิงด�วยอันทากะมิลกถาจาเซ่ิงอันจําสีลภาวนากถา
จาเซ่ิงอันภาวนาเนกขัมอานิสงส� จาเซ่ิงอานิสงส�อันออกบวชน้ันอันนึง พระพุทธเจ�าค็สําแดงยังสัจจะธัมม�ทัง ๔ 
อันเปนทุกขะสัจจะ สมุททยะสัจจะ มัคคะสัจจะ นิโรธะสัจจะ น้ีแก/ระสีทังหลายแล ระสีทังหลายฟ>งธัมม�อันใช�
ใจเข�าไพในขระแสธัมม�เทสนาพระพุทธเจ�าน้ันลวดได�เถิงอรหันตากับทังปฏิสัมภิทาญาณทัง ๔ แล�วค็ขอบวชเซ่ิง
พระพุทธเจ�าแล พระพุทธเจ�าหันสมพารแห/งระสีทังหลายอันได�ห้ือเคร่ืองอัฏฐบริขารเปนทานแต/ภวะอัน // 
 ก/อนนั้นมีดั่งอ้ัน พระพุทธเจ�ารู�ว/าบริขารฝูงน้ันจักมาเถิงแก/ระสีทังหลายดั่งอ้ันพระพุทธเจ�าจิ่งเอยียด
แขนแห/งตนกล้ําขวาไพกล/าวว/า เอถะ ภิกขุโว สวา ขาโต ธัมโม จรถะ พรหมจริยํ สัมมา ทุกขัสสะนา อันเต 
กิริยาสสะ ดั่งน้ีว/า ดูรา ภิกขุทังหลายท/านทังหลายจุ/งมาเทิอะในเม่ือธัมม�เทสนาอันพระพุทธเจ�ากล/าวว/า เอฏฐะ 
ภิกขโว ดั่งน้ี ส/วนว/า บาตแลผ�าทังมวรค็มาสุบสอดตนแห/งระสีทังหลายอันได� ๕ ร�อยนั้นชุตนส/วนเคร่ืองอันเปน



 

 

ระสีน้ันค็กลับหายเสีย ระสีทังหลายค็ได�ทรงบาตแลผ�าดูงามนักเปนดั่งมหาเถรเจ�าอันบวชได� ๖๐ วัสสานั้น ค็ได�
เปนเอหิภิกขุชุตนแล คันระสีทังหลายได�เปนอรหันตาทรงบาตแลผ�าแล�ว อันจักกะทําอิทธิริทธีห้ือปรากฏส/อง
หน�าพระพุทธเจ�านั้นค็หย/องข้ึนไพในอากาสประหมาน ๗ เช/นต�นตาลแล�วค็ลงมาก�มขราบแทบตีนแห/ง
พระพุทธเจ�าแล�วค็นั่งแวดล�อมเปนบริวารแห/งพระพุทธเจ�าแล คันระสีทังหลายเปนอรหันตาบวชอยู/ในสํานัก
แห/งพระพุทธเจ�าแล�วน้ันอยู/บ/นานเท/าใด โปปKโข ตะเย เสฏฐีเน ส/วนเสฏฐีทัง ๓ ฅนนั้นแต/งวัตถุนั้นควรเอาไพใน
เกวียนทังหลายอันได� ๕ ร�อยเหล�มบัวรมวรชุอันแล�ว เสฏฐีทัง ๓ ฅนนั้นค็เกวียน ๕ ร�อยเหล�มน้ันเถิงเมืองสาวัต
ถีกับบ/าวเพิ่นแห/งตนอันมากนัก // 
 กว/าพันฅนมาด�วยลําดับหนทางแล�วเสฏฐีทัง ๓ ฅนมารอดมาเถิงเมืองสาวัตถีแล�วค็แต/งทานวัตถุทังมวร
อันมากนักห้ือทานแก/ภิกขุสังฆะอันมีพระพุทธเจ�าเปนประธานแล�วค็ขอฟ>งธัมม�เทสนาในสํานักพระพุทธเจ�าแล 
เสฏฐีทัง ๓ ฅนคันได�ฟ>งธัมม�เทสนาในสํานักพระพุทธเจ�าแล�วค็ได�ตั้งอยู/ในมัคคะผละอันชื่อว/า โสดาบัน ปุคคละ
นั้นแล�วค็อยู/ในเมืองสาวัตถีที่น้ันห้ือทานแก/ภิกขุสังฆะมีพระพุทธเจ�าเปนประธานประหมานเค่ิงเดือน ๑ แล�วค็
ขอนิมนต�พระพุทธเจ�าเพื่อห้ือจักใคร/ห้ือเมืออยู/ในเมืองโกสัมพีแล เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าได�ยินคําแห/งเสฏฐีทัง ๓ 
ราธนาตนเมือสู/เมืองโกสัมพีสันน้ัน พระพุทธเจ�าค็กล/าวเซ่ิงเสฏฐีทัง ๓ ฅนนั้นว/าดั่งนี้ ดูรา อุบาสก ผิว/าท/านทัง
หลายจักห้ือตถาคตเมือสู/เมืองโกสัมพีดั่งอ้ันท/านทังหลายจุ/งแปลงอารามในถานะท่ีแคว�นสงัดเปนดั่งตถาคตอยู/น้ี
เทิอะ เสฏฐีทัง ๓ ฅนค็ไหว�พระพุทธเจ�าว/า ข�าแก/พระพุทธเจ�าคําอันพระพุทธเจ�ากล/าวนั้นผู�ข�าทัง ๓ ค็รู�แล ขอ
พระพุทธเจ�าเยียเมือสู/เมืองโกสัมพีกับด�วยขร/าวสานอันผู�ข�าจักใช�มาเถิงพระพุทธเจ�าเม่ือใด พระพุทธเจ�าเยียเมือ
ยามนั้นเทิอะ เสฏฐีทัง ๓ ฅนนั้นสั่งอําลาพระพุทธเจ�าแล�วค็เมือสู/เมืองโกสัมพีอันเปนที่อยู/แห/งตนแล เสฏฐี ๓   
ฅนน้ันพลันเมือรอดเมืองเถิงที่อยู/แห/งตนในเมืองโกสัมพี // 
 แล�วนั้น ส/วนโฆสักกะมหาเสฏฐีน้ันค็สร�างอารามแล อันอารามแห/งโฆสักกะมหาเสฏฐีดั่งได�ชื่อว/าโฆสิ
ตาอารามตามชื่อแห/งตนแล เสฏฐี ๓ ฅน โฆสักกะเสฏฐีนั้นแล อารามแห/งกุกกุฏฐาอารามแล อารามแห/งปาวาริ
ยะอาราม ตามช่ือแห/งเสฏฐี ๓ ฅนนั้นค็มีแล สัตถะ เตสํ สาสนํ สุตวา ตัตถา อัคคมาสิ เสฏฐีทัง ๓ ฅนนั้น คันว/า
สร�างแปลงอารามที่อันจักห้ือพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายอยู/นั้นบัวรมวรชุอันแล�วดั่งอ้ันค็ใช�ฅนทังหลาย
อันมากนักห้ือไพราธนาพระพุทธเจ�ามาห้ันแล ในเม่ือฅนทังหลายอันเสฏฐีแต/งห้ือไพราธนาพระพุทธเจ�ามาห้ัน
แล ในเม่ือฅนทังหลายอันเสฏฐีแต/งห้ือไพราธนาพระพุทธเจ�าน้ันเมือรอดเมือเถิงเมืองสาวัตถีแล�วค็บอกยัง   
ขร/าวสานแห/งเสฏฐีอันใช�มานั้นแก/พระพุทธเจ�าแลพระเจ�าคันได�ยินคําแห/งเสฏฐีทัง ๓ อันใช�มานั้นแล�ว 
พระพุทธเจ�าค็เอาชาวเจ�าภิกขุสังฆะทังหลายอันมากนักมาสู/เมืองโกสัมพีกับด�วยฅนใช�แห/งเสฏฐีน้ันแล ในเม่ือ
พระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายเมือรอดเมืองโกสัมพีแล�วดั่งอ้ันเสฏฐีทัง ๓ นั้นค็มาต�อนมารับปูชาสะการด�วย
คันธะของหอมทังหลายอันมากนักแล�วค็เอาพระพุทธเจ�าไพสู/โฆสิตาอารามนั้นก/อนทังหลายแล  แรกแต/นั้นไพ 
พระพุทธเจ�าย/อมอยู/อาราม ๓ อันนั้นแลวันแลอัน คันพระพุทธเจ�าไพอยู/ // 



 

 

 ในอารามแห/งเสฏฐีผู�ใด พระพุทธเจ�าย/อมเมือเอาเข�าบิณฑิบาตในเรือนผู�น้ันทุกทีน้ันแล พระพุทธเจ�า
อยู/สํารานในอารามแลอันนั้นเสฏฐีทัง ๓ น้ันค็เปลี่ยนวานกันรักสาอุป>ฏฐากพระพุทธเจ�าแล ภิกขุสังฆะทังหลาย
อันมากนักแลฅนแลวันทุกทีบ/ขาดแล ตทา ปนะเตสะ ติณณะ เสฏฐีนํ อุปราเก สุมโน มาลา กาโร อโหสิ ตทา 
ในกาละเม่ือเสฏฐีทัง ๓ น้ันอุป>ฏฐากพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายอันมากนักสันนั้นยังมีช/างของดอกไม�ผู� 
๑ ชื่อว/าสุมนัง มันเทียรย/อมจํานําไพขงขวายหายังดอกไม�ทังหลายมีประการต/างๆ เมือห้ือแก/เสฏฐีทัง ๓ น้ันทุก
วันบ/ขาดแล ดอกไม�อันเหลือกว/าอันห้ือแก/เสฏฐีทัง ๓ น้ันมันค็ขายกินทุกวันแล ยังมีในกาละวัน ๑ มาลาการผู�
นั้นมีใจบังเกิดสัทธาใคร/อุป>ฏฐากพระพุทธเจ�าประหมานวัน ๑ ดั่งอ้ัน มันค็ขอพอรเซ่ิงเสฏฐีทัง ๓ ว/าดั่งนี้ ข�าแก/
ท/านมหาเสฏฐีเปนเจ�า ข�าแก/เจ�าทัง ๓ ค็เส้ียงกาลนานประหมานเท/านี้แล�วดีหลีแล ข�าค็ปรารถนามักใคร/ห้ือ
พระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายมาสันเข�าในเรือนแห/งข�าประหมานวัน ๑ เทิอะ เจ�าคูทัง ๓ จุ/งห้ือ
พระพุทธเจ�าแก/ข�าไว�ในวัน ๑ ก/อนเทิอะ เม่ือนั้น เสฏฐีทัง ๓ ได�ยินคําแห/งช/างของดอกไม�  ผู�น้ันแล�วเสฏฐีทัง ๓ 
กล/าวเซ่ิงมาลาการผู�นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา สุมนะ ผิว/ามึงใคร/อุป>ฏฐากพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะแท�ดั่งอ้ัน ในวัน // 
 พรูกนี้มึงค็ห้ือพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายมาสันเข�าในเรือนแหงมึงเทิอะ ตูทังหลายค็ห้ือ
พระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายแก/มึงในวันพรูกนี้แล เม่ือนั้น ส/วนสุมนะมาลาการผู�นั้นรับเอาคําแห/งเสฏฐีทัง 
๓ ด�วยคําว/าดีดีสันนี้แล�วมันค็ถือเอาคันธะของหอมเข�าไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�าคันเข�าไพแล�วมันค็ปูชาไหว�
นพครบอยําพระพุทธเจ�าแล�วค็ราธนาพระพุทธเจ�าว/าดั่งนี้ ข�าแห/งพระพุทธเจ�าในวันพรูกนี้เม่ือเช�าขอสัพพัญ&ู
พระพุทธเจ�ากับทังภิกขุสังฆะทังหลายจุ/งเมือเอารับเอาเข�าในเรือนแห/งข�าเทิอะ ข�ามักเพื่อว/าอุป>ฏฐาก
พระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายในวันพรูกนี้แล พระพุทธเจ�าได�ยินคําแห/งสุมนะมาลาการผู�นั้นแล�ว
พระพุทธเจ�าค็รับนิมนต�แห/งมันด�วยสภาวะอยู/บ/ปากแล มาลาการผู�น้ันรู�ว/าพระรับนิมนต�แห/งตนแล�วมันไหว�
พระพุทธเจ�าแล�วเมือสู/เรือนแห/งมัน คันเมือแล�วสู/มาลาการผู� น้ันเถิงเม่ือรุ/งเช�าน้ันมันค็ปูอาสานาไว�แก/
พระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายมากนักแล�วมันค็แต/งยังทานวัตถุทังหลายเปนต�นว/า เข�าน้ําโภชนาอาหารอัน
ประณีตไว�เยื่อง ๑ ดอกไม�อันงามอันดีมันค็แต/งไว�เพื่อจักปูชาพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะนั้นแล ตทา ราชา สา
มาวติ เทวสิกํ ปุปพะมุเล อัตถํ // 
 กหาปเน เทติ ในกาละเม่ือพระยาอุเทนราชอันได�นางสามาวดีมาเปนอัคคะมเหสีนั้นพระยาเทียรย/อม
ห้ือเงินเปนค/าดอกไม�แก/นางสามาวดีแลวะแล ๘ บาทเงินบ/ขาดดีหลีแล ยังมีนางค/อมผู� ๑ ชื่อว/า ขุชุตตรา 
อันเปนข�ายิงอยู/ใช�สอยนางสามาวดีแล นางขุชุตตราน้ันย/อมไพรับเอาเงินค/าดอกไม�แต/มือพระยาทุกวันได�แล�ว
มันค็ย/อมไพสู/สํานักแห/งสุมนะมาลาการช/างของดอกไม�ผู�นั้นซ้ือเอาดอกทายหานด�วยเงินเคริ่ง ๑ คือว/า ๘ บาท
มันค็เท/าซ้ือพลัน ๔ บาทน้ันมันค็ลักเอาแก/มันค็บ/ห้ือนางสามาวดีผู�เปนเจ�ารู�ว/านางขุชุตตราน้ันลักเอาเงิน ๔ 
บาทพลัน ๔ บาทนั้นซ้ือดอกไม�แต/สํานักแห/งสุมนะมาลาการช/างดอกไม�นั้นเมือห้ือแก/นางสามาวดีผู�เปนเจ�านั้น
ทุกวันบ/ขาด คันรุ/งเช�ามันย/อมมาเอาดอกไม�แต/ช/างดอกไม�ผู�น้ันชุวันแล ในวันนั้นสุมนะมาลาช/างดอกไม�ผู�นั้น



 

 

นิมนต�พระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายเพื่อจักห้ือมารับเอาทานแห/งตน รุ/งเช�าน้ันนางขุชุตตราค็ไพสู/สํานัก
แห/งสุมนะมาลาช/างของดอกไม�นั้นเพื่อจักซ้ือดอกไม�เมือห้ือแก/นางสามาวดีอัคคะมเหสีพระยาดั่งอ้ัน เม่ือนั้น
สุมนะมาลาการหันนางขุชุตตรามาเปนอันเช�าน้ันค็รู�ว/าจักมาซ้ือเอาดอกไม�แห/งตนค็กล/าวเซ่ิงนางขุชุตตรา // 
 ผู�นั้นว/าดั่งน้ี ดูรานาง วันนี้คูได�ไพนิมนต�พระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายเพื่อห้ือมารับเอาทานแห/งคู
เม่ือวันน้ีแล อยู/น�อย ๑ พระพุทธเจ�าค็จักมาชะแล ดอกไม�ทังหลายคูจักได�ปูชาพระพุทธเจ�าก/อน มึงนางจุ/งอยู/
เปนสหายช/วยคูอังคาสราธนาพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายสันเข�าในเรือนแห/งเราก/อนเยื่อง ๑ มึงนางจุ/ง
อยู/ฟ>งธัมม�เทสนาแห/งพระพุทธเจ�าแล�ว ดอกไม�อันใดยังหลอมึงนางเยียเอาเมือเทิอะ เม่ือนั้นนางขุชุตตรา ค็เอา
คําแห/งสุมนะมาลาช/างของดอกไม�ผู�นั้นด�วยคําว/าดีดีสันน้ีแล�วค็อยู/แล เถิงกาละยามอันควรเอาเข�าบิณฑิบาตมา
เถิงแก/พระพุทธเจ�าดั่งอ้ัน พระพุทธเจ�าค็เอาภิกขุสังฆะทังหลายเมือสู/เรือนสุมนะมาลาการผู�นั้นแล สุมนะช/าง
ดอกผู�นั้นค็หันพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายมาแต/ไกลดั่งอ้ันมันค็ออกมาต�อนมารับเอาพระพุทธเจ�าแล
ภิกขุสังฆะทังหลายเมือสู/ที่อยู/แห/งตนแล�วราธนาพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายน้ันเหนืออาสนาอันตน
ประดับไว�ดีนักแล�ว คันพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายน่ังสําราญแล�วมันค็ปูชาพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทัง
หลายพ่ําเพ็งห้ือเต็มชุลูกแล�ว มันค็อังคาสราธนาพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายสันเข�าในเรือนที่น้ันแล ใน
เม่ือพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายหามเข�าคือว/าสันเข�า // 
 แล�วดั่งอ้ัน สุมนะมาลาการช/างของดอกไม�ผู�น้ันค็ขอฟ>งธัมม�ในสํานักพระพุทธเจ�าแล เม่ือนั้นประพุทธ
เจ�าค็ปรารภเซ่ิงภัตตะทานะอันนั้นห้ือเปนเหตุแล�วค็เทสนาสําแดงยังอานิสงส�แห/งทานทังมวรแล�วพระพุทธเจ�า
สําแดงยังสีล ๕ อันเพื่อจักห้ือเปนนิจจะสีลแก/ฅนคระหัสถ�ว/า นิปาเณ นัณหะ ตัพโพ ดูรา สุมนะ ปุคคละยิงชาย
ผู�ใดจักมักปรารถนาหาสุขแก/ตนในชั่วน้ีชั่วหน�าน้ันสัตต�ตัวใดยังมีชีวิตนั้นบ/เพิงจักข�าแล อทินนา ทานะ อทา 
ตัพพํ ข�าวของอันใดอันท/านรักสาไว�ยังมีเจ�าของนั้นผู�จักปรารถนาหาสุขแก/ตนชั่วนี้ช่ัวหน�าค็บ/เพิงจักลักเอา กา
เมสุมิจฉาจารานะ จรัน ตัพโพ การอันใดอันจักกะทําผิดในกามอันนั้นผู�มีประหยาจักปรารถนาสุขแก/ตนบ/เพิง
กะทํา มุสาวานะ ภาสิ ตัพพา คําล/ายอันใดอันเปล/าจากประโยชนะบ/ได�ดั่งอ้ันอันอ่ืนผู�มีประหยาบ/เพิงกล/าวแล 
สุราเมรัยยะ มัชชะปมาทัตถานา นภุญชิ ตัพพํ นํ้าอันใดอันเปนเหตุห้ือปมาทะในแก�วทัง ๓ ผู�มีประหยาจัก
ปรารถนาหาสุขแก/ตนชั่วน้ีชั่วหน�าบ/เพิงดูดกินแล ดูรา สุมนะ ผู�ใดจักปรารถนาหาสุขแห/งตนเท/าเพิงรักสาคติ ๕ 
อันนี้ห้ือได�แล คันผู�ใดรักสาสีล ๕ อันนี้ห้ือได�แล คันผู�ใดรักสาสีล ๕ อันน้ีได�อยู/ตราบต/อเท/าอันมีชีวิตดั่งอ้ัน
ปุคคละผู�นั้นค็จักประกอบด�วยสุขมากนักในอัตตะภาวะอันน้ีแล อันหน�าอันจักนําเอาสุขมาห้ือ // 
 แก/ปุคคละผู�นั้นแล สีล ๕ อันนั้นเปนกับด�วยอานิสงส�อันมากนักบ/อาจจักคณนาอานิสงส�ได� เหตุน้ันฅน
ผู�จักปรารถนาหาสุขค็ควรรักสาแล พระพุทธเจ�ากะทําภัตตะนุโมทนาสําแดงยังอานิสงส�ท/านทังมวรค็แล�ว
สําแดงยังสีล ๕ อัน อันเพิงรักสาเปนกับด�วยอานิสงส�อันมากนักค็แล�วด�วยประการดังกล/าวมานี้แล ในเม่ือ
พระพุทธเจ�าเทสนาสําแดงยังวัตถุอันเพิงเว�นแลด่ังอ้ันนางขุชุตราค็ดี สุมนะมาลาการช/างของดอกไม�ทัง ๒ ผัว



 

 

เมียค็ดี ได�ฟ>งธัมม�เทสนาแห/งพระพุทธเจ�าใช�ใจเข�าไพตามขระแสธัมม�เทสนาแห/งพระพุทธเจ�านั้นลวดได�ตั้งอยู/
ในโสตาปฏิมัคคะผละหับปะตูอุบายภูมิทัง ๔ เสียแล�ววันนั้นค็มีแล พระพุทธเจ�าคันเทสนาสําแดงภัตตนุโมทนา
เซ่ิงทานแห/งสุมนะมาลาการช/างของดอกไม�แล�ว มีภิกขุสังฆะทังหลายแวดล�อมเปนบริวารแล�วค็เมือสู/โฆสิตา
อารามอันเปนท่ีเปลี่ยนอิริยาบททัง ๔ แล�ว นางขุชุตตราน้ัน ในวันหลังหลายแต/ก/อนมันห�อมลักเอาเงินไว� ๔๐ 
ซ้ือดอกไม�ค็ ๔๐ ทุกวันในวันอันนางได�ฟ>งธัมม�เทสนาแห/งพระพุทธเจ�าได�เถิงโสดาบันนั้นค็ลวดบ/ลักเอาเงินนั้นค็
เอาดอกไม�ทัง ๘๐ เงินน้ันได�ดอกไม�ค็เอาเมือห้ือแก/นางสามาวดีอัคคะมเหสีแห/งพระยาเจ�าตน // 
 แลเมือนา ส/วนนางสามาวดีหันนางขุชุตตราเอาดอกไม�มามากนักสันน้ันจิ่งจักถามเซ่ิงนางขุชุตตราว/า
สันน้ี อมฺมะ ดูรา อุตตระ มีคาว/าพระยาจิ่งห้ือเงินค/าดอกไม�แถมแก/เรา ๒ เท/าเล�าอ้ันชะรือ เม่ือนั้นนางขุชุตตรา
กล/าวดั่งนี้ ข�าแก/แม/เทวีเปนเจ�าพระยาเจ�าค็บ/ห้ือเงินแถมค/าดอกไม�สักอันแล นางสามาวดีเทวีค็ถามว/าสันนี้เล�า 
ดูรา แม/ เหตุใดในวันน้ีดอกไม�มีมากกว/าทุกวันอ้ันชา นางขุชุตตรา จักเหตุอันน้ันค็กล/าวดั่งนี้ ข�าแก/แม/เทวีเปน
เจ�า พระยาเจ�าห้ือเงินเปนค/าดอกไม� ๘๐ เงินทุกทีแล ข�านี้เท/าซ้ือเอาดอกไม�พลัน ๔๐ เงินแล ๔๐ น้ันข�าค็ได�ลัก
เอาแล วันนี้ข�าค็บ/ลักเอาเงิน ๔๐ นั้นข�าค็ซ้ือเสี้ยงทัง ๘๐ นั้นมาแล เหตุนั้นดอกไม�มีมากนักเพื่ออ้ันแล นางสา
มาวดีได�ยินคําอันนั้นแล�วกล/าวว/าดั่งน้ีเล�า ดูรา แม/ เหตุใดในวันนี้แม/พ�อยบ/เอาเงิน ๔๐ น้ันอ้ันชา นางขุชุตตรา
กล/าวว/า ข�าแก/แม/เทวีเปนเจ�าข�าบ/ลักเอาเหตุข�าน้ีได�ฟ>งธัมม�แห/งพระพุทธเจ�าได�เถิงนิพพานมัคคะผละแล�ว เหตุ
นั้นข�าลวดบ/กะทําอทินนาทานะเพื่ออ้ันแล ส/วนนางสามาวดีได�ยินคําอันน้ันแล�วค็บ/ด/าค็บ/คํารามด�วยคําว/า อาเร
ทุฬทามสิ ดูราข�ายิงผู�ร�ายมึงจุ/งห้ือเงินอันมึงเอาเสี้ยงกาลอันนานเท/าน้ี // 
 มาห้ือแก/คูเทิอะ นางค็บ/กล/าวคําอันนี้สักอันนางค็เท/าโสมนัสยินดีเหตุคําอันนางขุชุตตรากล/าวว/าข�าได�
ดูดกินยังนํ้าอมัตตะมหานิพพานแล�วแล ข�าบ/ลักแลว/าอ้ัน ค็ยินดีนักค็กล/าวเซ่ิงนางขุชุตตราว/าดั่งน้ี ดูรา แม/จุ/ง
ห้ือตูทังหลายได�ดูดน้ําอมัตตะนิพพานอันนางได�ดูดกินแล�วนั้นคือว/าธัมม�เทสนาแห/งพระพุทธเจ�าแม/นได�ฟ>งแต/
พระพุทธเจ�านั้นจุ/งสําแดงบอกแก/ตูทังหลายห้ือรู�เทิอะนางกล/าวคําอันห้ือยินดีแก/นางขุชุตตราสันน้ีแล เม่ือนั้น 
นางขุชุตตรากล/าวเซ่ิงนางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนประธานว/าดั่งน้ี ข�าแก/แม/เทวี ผิว/าแม/เทวีเปน
เจ�าทังหลายจักใคร/ฟ>งธัมม�อันพระพุทธเจ�าเทสนาข�าได�จําเอาน้ันแม/เทวีเจ�าจุ/งห้ือข�าได�อาบนํ้าชําระตนก/อน
เทิอะ เม่ือนั้นนางสามาวดี ค็ห้ือนางขุชุตตราอาบนํ้าหอมอันได�สิบ ๖ ไหแล�วค็ห้ือนางนุ/งผ�า ๒ ผืนอันยังใหม/แล 
มักว/าเอาผ�าใหม/ห้ือนุ/งทรงแล นางขุชุตตราอาบน้ําชําระตนแลนุ/งผ�าผืน ๑ สไบผืน ๑ เอาวีมาก้ังหน�าน้ันเหนือ
อาสนาอันแคว/นสูงกว/านางทังหลายแล�วค็เตือนนางทังหลายห้ือตั้งใจฟ>งธัมม�ค็กล/าวว/าดั่งนี้ อัยยา ยา ดูรา แม/
เทวีเจ�าทังหลายจุ/งฟ>งเทิอะ ว/าอ้ันแล�ว นางขุชุตตราค็เทสนาธัมม�แก/นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนนั้นดั่ง // 
 อัน พระพุทธเจ�าหากเทสนาทุกอันแล วัสสาธัมม�กถํ สุตวา ตาสพฺพา ปKโส ตา ปฏิฐะ เล ปติฏฐะหิสุง 
นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนประธานคันได�ฟ>งธัมม�เทสนาแห/งนางขุชุตตรานั้นแล�วดั่งได�ต้ังอยู/ใน
โสดาบันปุคคละเปนอริยะสาวกชุฅนแล นางทังหลายได�เถิงโสดาค็ยินดีนักจิ่งเลิกขระพุ/มมือข้ึนตั้งเหนือหัวแห/ง



 

 

ตนไหว�นางขุชุตตราน้ันแล�วกล/าวว/าดั่งน้ี ดูรา แม/อุตตรา ตนแรกแต/นี้ไพเมือหน�าแม/ค็อย/าได�กะทํายังกัมม�อัน
หม/นหมองในตูทังหลายเทิอะ แม/จุ/งตั้งอยู/ในอันเปนอริแก/ตูทังหลายจุ/งจํานําไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�าฟ>งธัมม�
แห/งพระพุทธเจ�าแล�วจุ/งมาบอกแก/ตูทังหลายสันน้ีทุกทีเทิอะ นางทังหลายยินดีในธัมม�เทสนา // 
 พระพุทธเจ�านักลวดบ/ห้ือนางขุชุตตรานั้นกะทํากัมม�อันใช�สอยตนเปนด่ังเม่ือก/อนนั้นสักอันย/อมห้ือเข�า
ไพฟ>งธัมม�พระพุทธเจ�าได�แล�วห้ือมาบอกแก/ตนแล แรกแต/น้ันไพนางขุชุตตราน้ันค็เทียรย/อมจํานําเข�าไพฟ>งธัมม�
แห/งพระพุทธเจ�าทุกฅํ่าทุกเช�าทังวันแล นางขุชุตตรานั้นจําเอาธัมม�แต/สํานักพระพุทธเจ�าได�แล�วย/อมมาเทสนา
แก/นางทังหลายทุกทีแล นางขุชุตตราน้ันได�ฟ>งธัมม�แห/งพระพุทธเจ�านั้นลวดมาทรงธัมม�ปKฎกรู�ธัมม�คําสอน
พระพุทธเจ�าทังมวรวันน้ันค็มีแล ปริเฉท วัณณนา นิฏฐิตา ปริเฉท อันจาลําดับด�วยอันนางขุชุตตราเทสนาธัมม�
แก/นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนประธานค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท/านี้ก/อนแล พระยาอุเทนผูก ๔ 
สระเด็จตูดซ�ายวัน ๔ ปลีเปKกสี เดือนเก๋ียงลง ๑๒ พ/อเลี้ยงน�อยยศ นาคตหลวงโชตกะ ๕๐๐๐ วัสสา วัดใหม/
ไชยสันฐานแล นิจจํ ธุวํ ดั่งนี้ นิพพานะ ป>จโย โหตุเม ห้ือมีกุสลส/วนบุญตัวข�าเมียลูกหลานพ/อแม/ญาติกาวงสา 
เทวบุตต� เทวดา พระยาอินท� ท�าวทัง ๔ แม/ธอรณี สัตต� สัพพสัตต�ทังหลาย จิ่มเทิอะ //        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูก ๕ 

 นโม ตสฺสตฺถุ อถนะ สถา เอตทัคคะ ภิกขุเว มมสา วิกานํ พรุสุนํ ธมฺมกถิ กานํ ยทิทํ ขุชุตฺตระ เอ
ตะทัคเคถะ เปสิตา ปKโข ป&ฺจสตะ อิตถีโย ตเมวะ อเตสุง ในกาละเม่ือนางขุชุตตราจํานําเข�าไพฟ>งธัมม�แห/ง
พระพุทธเจ�าทุกวันลวดได�เถิงปKฎกทัง ๓ แล พระพุทธเจ�าหันนางขุชุตตราสะหลาดด�วยประหยาทรงธัมม�ทังมวร
สันน้ัน พระพุทธเจ�าค็ตั้งนางขุชุตตราไว�ในเอตะทัคคะด�วยคําว/า ดูรา ภิกขุทังหลาย นางขุชุตตรา ผู�ได�มีนั้นนางขุ
ชุตตราผู�น้ันประเสิฏยิ่งนักกว/าอุบาสิกาทังหลายอันเปนสาวิกาแห/งพระตถาคตเหตุได�สดับสูตรเรียนมากนัก
อันเปนธัมม�กถายิ่งนักแล พระพุทธเจ�าลวดตั้งไว�ในถานันตระท่ีอันเปนเอตะทัคคะสันนั้นแล เม่ือน้ัน ส/วนนางทัง
หลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนต�น กล/าวเซ่ิงนางขุชุตตรานั้นว/าดั่งนี้ ดูรา แม/อุตตรา ตูทังหลายใคร/ไหว�ปูชา
ด�วยคันธะมาลายังพระพุทธเจ�าตนนั้นห้ันแล แม/จุ/งเอาตูทังหลายไพสู/สํานักพระพุทธเจ�าเทิอะ นางขุชุตตรา 
กล/าวว/าดั่งนี้ เตยยะ ข�าแก/แม/ // 
 เทวีเปนเจ�าทังหลายชื่อราชขระกูลนี้หนักนัก ข�าบ/เอาจักเอาแม/เทวีเจ�าทังหลายออกไพพายนอกได�แล 
นางทังหลายจิ่งกล/าวว/า แม/อุตตรา แม/อย/าได�ห้ือตูทังหลายสิบหายเสียแด แม/จุ/งสําแดงพระพุทธเจ�าแก/ตูห้ือได�
ไหว�ได�ปูชาแด นางอุตตรา กล/าวว/า ผิอันแม/เทวีเจ�าทังหลายจุ/งปองยังฝาห�องที่อยู/แห/งตนห้ือเปนรูปCองแล�ว จุ/ง
เอาคันธะมาลาวัตถุทังหลายมาปูชาเล็งดูเอยียดมือไพไหว�พระพุทธเจ�า ในกาละเม่ือเช�าอันมาสู/เรือนท/านเสฏฐี
ทัง ๓ นั้นเทิอะ นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนนั้นค็กะทําแปลงปCองในห�องท่ีอยู/แห/งตนทุกอันแล�ว เถิงกาละเม่ือ
พระพุทธเจ�ามาสู/เรือนเสฏฐีทัง ๓ นางทังหลายอันอยู/ที่อยู/แห/งตนเทียรย/อมไหว�นพพระพุทธเจ�าทุกวันแล มีใน
กาละ ๑ นางมาคันธิยะอันมาจากปราสาทแห/งตนเทียวไพสู/ที่อยู/แห/งนางทังหลายค็หันปCอง ฝาห�องแห/งนางทัง
หลายฝูงนั้นค็ถามเซ่ิงนางทังหลายน้ันว/าอันนั้นเปนด่ังรือ กะทําห้ือเปนดั่งรือชา นางทังหลายบ/รู�ว/านางมาคันธิ
ยะได�ผูกอาคาดหมายหม้ันในพระพุทธเจ�าดั่งอ้ันเขาค็บอกว/าพระพุทธเจ�า // 
 มาสู/เมืองอันนี้ ตูทังหลายอยู/ในท่ีนี้ค็ผ/อเล็งดูปูชาไหว�พระพุทธเจ�าด�วยปCองอันน้ีแล ว/าอ้ันนางมาคันธิ
ยะได�ยินคําอันนั้นแล�วค็คระนิงใจว/าสรมณะคตตนนั้นมาสู/เมืองอันน้ีดีนักแล คูหากจักรู�กัมม�อันเพิงกะทําแก/
ท/านสรมณะคตตนน้ันบัดนี้ชะแล แม/นว/านางทังหลายฝูงน้ีค็ดี ผิว/าเขาไพอุป>ฏฐากแก/ท/านสรมณะคตตนน้ันดั่ง
อ้ัน คูหากจักรู�ยังคําอันควรกะทําแก/นางทังหลายฝูงนี้ชะแล นางมาคันธิยะคระนิงใจสันนั้นแล�ว มันค็เข�าไพบอก
แก/พระยาอุเทนราชว/าดั่งนี้ ข�าแก/มหาราชเจ�า นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนประธาน นางทังหลาย
ฝูงน้ันค็ปรารถนาไพพายนอกเอาใจออกจากมหาราชเจ�าแล�วแล บ/นานเท/าใดนางทังหลายฝูงนั้นค็จักมล�างชีวิต
แห/งมหาราชเจ�าบ/อย/าดีหลีชะแล พระยาได�ยินคําอันนั้นแล�วค็บ/เชื่อคําอันนั้นด�วยคระนิงใจว/าดั่งนี้ นางทังหลาย
ฝูงนั้นบ/ล�างจักกะทําดั่งอ้ันดาย พระยาคระนิงสันนั้นค็ปากแลนางมาคันธิยะซํ้ากล/าวแก/พระยาถ�วน ๒ ๓ ที 
พระยาค็บ/ฟ>งคําอันน้ันสักอัน เม่ือพายลูนนางมาคันธิยะค็กล/าวเซ่ิงพระยาว/าด่ังนี้ ข�าแก/มหาราช ผิว/า มหาราช
เจ�าแลบ/เชื่อคําแห/งข�าดั่งอ้ัน // 



 

 

 มหาราชเจ�าจุ/งไพสู/ที่อยู/แห/งนางทังหลายรํ่าเพิงดูเทิอะ เม่ือพายลูนพระยาไพสู/ที่อยู/แห/งนางสามาวดี
แท� พระยาค็หันปCองทังหลายหากเปนเพื่อใคร/หันใคร/ปูชาสักการแก/พระพุทธเจ�านั้นพระยาค็ถามเซ่ิงนางทัง
หลายว/าดั่งนี้ สูจักกะทําห้ือเปนชะรือชา นางทังหลายค็บอกแก/พระยาว/า ข�าแก/มหาราชเจ�า พระพุทธเจ�ามาใน
เมืองท่ีนี้ตูข�าทังหลายแปลงเพื่อใคร/ปูชาสักการแก/พระพุทธเจ�าจิ่งกะทําดาย เม่ือน้ัน พระยาได�ยินคําอันนั้นแล�ว 
พระยาค็บ/กล/าวคําอันใดน�อย ๑ เซ่ิงนางทังหลายฝูงนั้นซักอัน พระยาค็กล/าว ดูรา นาง ผิว/านางทังหลายจัก
กะทําแปลงปCองอันนางทังหลายอย/ากะทําสันนี้ค็อย/าได�ไว�สันน้ี จุ/งแปลงปะตูหับชุอันเทิอะ พระยากล/าวเท/านั้น
แล�วค็หนีเมือสู/ที่อยู/แห/งตนแล เม่ือนั้นนางมาคันธิยะบ/อาจเพื่อจักกะทําอันใดอัน ๑ แก/นางทังหลายได�จิ่งจัก
คระนิงใจว/า บัดนี้คูจักกะทํากัมม�อันควรกะทําแก/ท/านสรมตนนี้เทิอะ คระนิงสันนี้แล�ว ค็มาห้ือของจ�างแก/
ชาวเมืองทังหลายฝูงถือมิจฉาทิฏฐิอันบ/เช่ือบ/ใส/ในแก�วทัง ๓ นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา เพิ่นทังหลาย ในกาละเม่ือ
สรมณะคตเข�ามาสู/พายในเวียงท่ีนี้ เม่ือนั้นสูทัง // 
 หลายจุ/งเอากันด/ายังสรมณะคตตนนั้น ห้ือแล/นหนีเทิอะ ว/าอ้ันแล�วค็ห้ือของจ�างแก/ฅนทังหลายแล ฅน
ทังหลายฝูงถือมิจฉาทิฏฐิน้ันรับเอาคําแห/งนางมาคันธิยะด�วยคําว/าดีดีสันน้ีแล�ว เม่ือพระพุทธเจ�าเข�ามาสู/พายใน
เวียงนั้นฅนทังหลายกินจ�างแห/งนางมาคันธิยะนั้นเข�าไพตามหลังพระพุทธเจ�าแล�ว เขาค็ด/าพระพุทธเจ�าด�วยวัตถุ
อันเขาด/านั้นมีสิบประการว/าดั่งนี้ ดูรา ท/านสรมณะคต ท/านน้ี โจโลสิ เปนโจรเด กาโลสิ ท/านนี้เปนฅนใบ�นัก 
มูฬโหสิ ท/านนี้เปนฅนหล�งหลงเด โอฏโฐ ท/านนี้เปนดั่งแพะเด โคโณสิ ท/านน้ีเปนด่ังวัวนั้นแล คโทโภสิ ท/านน้ี
เปนด่ังลวานั้นแล เนรยิโณสิ ท/านนี้เปนดั่งสัตต�นารกนั้น ตริจจานาคโต ท/านนี้เปนดั่งสัตตริจฉานนั้นแล รินิตถิ 
คุยะหะ สุคติ ที่อันไพสู/สุคติคือเมืองฟDานั้นบ/ล�างจักมีแก/ท/านแล ทุคคติเยวะตุยหํ ปาติกังขา ท/านน้ีค็เท/าดี
ปรารถนามักยังทุคติอันไพท่ีร�ายนั้นสิ่งเดียวแล ฅนทังหลายฝูงถือมิจฉาทิฏฐิได�ของจ�างแห/งนางมาคันธิยะแล�วค็
เอากันมาด/าพระพุทธเจ�าสันน้ีค็มีวันนั้นแล ตํ สุตวา อายะ สัมมา อานันทิ ภควัตตํ เอตทโวจะ ภันเต อิเมนา
ครา อหา หิ อักโก สันติ อิโต // 
 อญัตตัจโฉ มาติ เม่ือน้ัน มหาอานันทะเถรเจ�าไพตามพระพุทธเจ�าได�ยินคําอันฅนทังหลายด/ายัง
พระพุทธเจ�านั้น ค็กล/าวเซ่ิงพระพุทธเจ�าว/าดั่งนี้ ข�าแก/พระพุทธเจ�า ชาวเองทังหลายลวงสุดไพแม/นว/าข�าตายฅน
กะทําการกินจ�างค็ดีเขาค็มาด/ารํ่าไรยังเราทังหลายนักสันน้ีเราบ/ควรอยู/ในเมืองที่น้ีแล เพิงไพสู/เมืองอ่ืนแล 
พระพุทธเจ�ากล/าวเซ่ิงมหาอานันทะเถรว/าดั่งน้ี ดูรา อานันทะ ในเม่ือเราบ/อยู/ในเมืองอันนี้ไพในเมืองอันอ่ืนดั่ง
อ้ัน ฅนทังหลายในเมืองอันน้ันด/าเราเล�าดั่งอ้ันพ�อยจักไพได�ที่ใดดีเล�าอ้ันชา มหาอานันทะ กล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแห/ง
พระพุทธเจ�า ในเม่ือฅนในเมืองนั้นด/าเราเล�าดั่งอ้ันเราค็หนีไพจากเมืองอันนั้นไพสู/ เมืองอันอ่ืนเล�าแล 
พระพุทธเจ�ากล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา อานันทะ ในเม่ือฅนทังหลายในเมืองอันนั้นด/าเราเล�าดั่งอ้ันเจ�าจักไพที่ใดเล�าอ้ัน
ชา มหาอานันทะเถรกล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/พระพุทธเจ�า ในเม่ือฅนทังหลายในเมืองท่ีนั้นด/าเราเล�าดั่งอ้ัน เราค็เพิง



 

 

ไพสู/เมืองอ่ืนเล�าแล อานันทะ เอตํ กาตุง นวัฏฐติ เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าจิ่งกล/าวเซ่ิงมหาอานันทะเถรว/าดั่งนี้ ดูรา 
อานันทะ นักปราชญ�ผู�มีประหยา // 
 กะทําดั่งอ้ันบ/ควรแลแท�แล อธิกรณะโทสเกิดมีในท่ีใดนั้นในเม่ืออธิกรณะโทสอันนั้นรํางับแล�วจักควรไพ
ที่ใดจิ่งควรไพในที่อ่ืนแล อหํ อานันทะ อสังคามํ โอติณณะ หัตถิ สวิโส ดูรา อานันทะ พระตถาคตนี้เสมิอดั่งช�าง
ตัวอันลงไพสู/สงครามนั้นแล เหตุดั่งอ้ันดั่งรือแล ว/าอ้ันชา กรียาอันอด ปUนกองหน�าธนูอันมาแต/ทิสสะทัง ๔ นั้นค็
เปนหนักนักแต/ช�างตัวอันลงไพสู/สงครามที่รีบพลันนั้นอันน้ันแล มีสันใด พระตถาคตอดยังคําอันฅนทังหลายฝูง
หาสีลหาธัมม�อันดีบ/ได�แลด/าคูน้ันค็เปนอันหนักแก/ตถาคตเปนด่ังช�างตัวอันลงไพสู/สงครามน้ันแล พระพุทธเจ�า
ปรารภเซ่ิงตนแล�วอันจักเทสนากล/าวเปนคาถา ๓ อันเม่ือหน�าว/าดั่งนี้ อหํ นาโค วสังคา เมจาปาโต ปติตํ สิริอํ ติ
จากํยะ ติติกขะฆะ ทุสิโลหิ พหุชโน ทันตํ ราชาภิรุยติ ทันเท เสฏโฐ มนุสโส สุโย ติวากํ ยะ ติติกขะ ติวระ มัส
สะตราทันตา อาชาเนยยะ เวสิธนุวา กุญญชโลจะ มหานาโค อัตตะทันเต ตโตวระ อานันทะ ดูรา อานันทะ นา
โค ช�างตัวมีกําลังหาญนัก ติติกขะ ติคํ อดบ/หดเห่ียว จาปาโต ปติตํ สรํ // 
 ยังบินอันตกมาแต/ธนู ในสงครามอิวัสสถาอันนั้นแล มีสันใด อหํ คู พระตถาคต นติภิกขยํ ค็อดบ/หด
เห่ียวจักอดจักเยิ้น อติวาชยํ ยังคําแห/งฅนฝูงหาสีลหาบ/ได�นั้นค็เปนดั่งช�างอันลงไพสู/สงครามนั้น เหตุฅนฝูงหาสีล
บ/ได�น้ันมีมากนักแล ทันตํ นยันติ ฅนทังหลายจักไพสู/ที่ชุมนุมย/อมหร�างสอดซ�อนยังงัวแลมล�าตัวรู�เยิ้นแล�วจิ่งไพ
สู/ที่ชุมนุมแล ทันตํ ราชาติ รุยหติ แม/นว/าพระยาค็ดีค็ย/อมข้ึนข่ีช�างมล�าตัวรู�เยิ้นสอนดีแล�วจิ่งไพสู/ท่ีชุมนุมนั้นแล  
มนุสเส สลํา ฅนทังหลายฅนฝูงใดพ�อยอดพ�อยเยิ้นบ/กะทําร�ายบ/ด/าบ/ตีตอบเซ่ิงคําอันท/านด/าตนนั้น ทันเต เสฏโฐ 
ฅนผู�นั้นรู�เยิ้นสอนตนได�ด�วยอริยะมัคคะทัง ๔ นั้นฅนฝูงนั้นชื่อว/าประเสิฏยิ่งนักกว/าฅนทังหลายแล อานันทะ 
ดูรา อานันท� อัสสรา มล�าอัสสะดอร อันไพพลันนักอันเกิดมาแต/สินธุอาชาไนยอันสารถีหากสอนห้ือรู�เยิ้นดีนัก 
มล�าอาชาไนยตัวนั้นค็จิ่งควรเปนมล�าบัวริโภคแห/งท�าวพระยาแล�ว อานันทะ มล�าตัวอันสอนบ/ได�บ/ประเสิฏค็บ/
ควรแก/ท�าวพระยาบัวริโภคแล กุญญราจะ มหานาโค ช�างทังหลายตัวใหย/ อันหมอช�างควานช�างหากสอนได�ห้ือ
รู�เยิ้นดีนัก ค็จิ่งควรเปนช�างตัวประเสิฏควรท�าว // 
 พระยาบัวริโภคแล อัตตะ ทันตะ ตโตรํ ฅนผู�อันสอนตนได�ด�วยอริยะมัคคะทัง ๔ รู�เยื่องดีนักค็ประเสิฐ
ยิ่งกว/าช�างอาชาไนยนั้นแลมล�าอาชาไนยนั้นแล เหตุใดว/าอ้ันชา ช�างมล�าทังหลายฝูงนั้นแม/นสอนได�ค็ดีเทิอะ 
เม่ือพายลูนลางฅาบค็ยังปล้ินแปร/รากคาต/างๆ แล ส/วนปุคคละผู�อันสอนตนด�วยอริยะมัคคะสิ่งเดียวน้ันบ/ห/อน
ว/าจักปลิ้นแปร/เปนด�วยประการสันอ่ืนสักอัน พระพุทธเจ�าเทสนาธัมม�อันน้ีแก/มหาอานันทะเถระเจ�าแล�วกล/าว
ว/าดั่งนี้ อานันทะ ดูรา อานนท� ท/านอย/าได�น�อยใจเทิอะ ฅนทังหลายฝูงนั้นค็จักด/ายังเราเสี้ยง ๗ วันในวันถ�วน 
๘ นั้นฅนฝูงนั้นเขาค็จักหาเสียงบ/ได�คือบ/ด/าชะแล ชื่ออันว/าอธิกรณะ คือ โทสะ แลเกิดมีแก/พระพุทธเจ�าทัง
หลายน้ันบ/ห/อนล/วงข�าม ๗ วันแล ในวันถ�วน ๘ นั้นค็หายแก/พระพุทธเจ�าแล แรกแต/นั้นไพ นางมาคันธิยะนั้น
มันค็บ/อาจห้ือพระพุทธเจ�าหนีได� จิ่งคระนิงใจว/าคูจักกะทําดั่งรือชา เม่ือพายลูนมันค็คระนิงใจว/าสันนี้เล�า นาง



 

 

ทังหลายฝูงนี้ค็คํ้าชูอุป>ฏฐากท/านสรมตนน้ีแล บัดนี้คูจักกะทําห้ือนางทังหลายฝูงน้ีสิบหายเทิอะ ว/าอ้ันแล�ว มีใน
กาละวัน ๑ มันค็จักไพเฝDาคันพระยาในที่กินเหล�าดั่งอ้ัน มันค็ใช�ไพแก/พ/ออาวแห/งมันด�วยคําว/าดั่งน้ี // 
 ดูรา พ/ออาว คูมีประโยชนะด�วยไพดีหลีแล ค็จุ/งห้ือเอาไก/มาสิบ ๖ ตัว ๘ ตัวน้ันข�าห้ือตายแล�วเอามา
พลัน ๘ ตัวนั้นห้ือเอาทังเปนเทิอะ มาแล�วจุ/งอยู/ที่หัวคันไดนั้นบอกห้ือรู�ว/าพ/อมาก/อน ในคําอันน้ัน พระยาเจ�า
กล/าวว/า ห้ือเอาพ/อเข�ามาเทิอะ ว/าอ้ันค็ดี พ/อค็อย/าได�เข�ามาจุ/งใช�ห้ือเอไก/ ๘ ตัวอันยังเปนนั้นมาก/อนแล�วเม่ือ
พายลูนเยียเอาไก/ตัวอันตายแล�วน้ันมาเทะ นางมาคันธิยะค็ใช�ไพบอกแก/พ/ออาวตนด�วยประการสันน้ีแล�ว ในกา
ละนั้น ส/วนจุลมาคันธิยะ พราหมณ�ผู�เปนพ/ออาวนั้นได�ยินคําอันนางหากใช�ไพรอดตนดั่งอ้ันมันค็เอาไก/สิบ ๘ ตัว
แล�ว ๘ ตัวนั้นมันกะทําห้ือตาย ๘ ตัวนั้นเอาทังเปน ด�วยดั่งนางหากบังคับน้ันมาเถิงหัวคันไดเรือนหลวงแล�ว ค็
ห้ือบอกแก/พระยาห้ือรู�ว/ามันมาแล พระยารู�ว/า จุลมาคันธิยะพราหมณ�มาสันนั้น พระยาอุเทนค็กล/าวว/า ผิว/า จุล
มาคันธิยะพราหมณ�มาน้ันอ้ันค็บ/เข�ามาเทิอะ เม่ือน้ัน จุลมาคันธิยะพราหมณ�ได�คําอันพระยากล/าวว/า ห้ือมันเข�า
มาสันน้ัน มันค็กล/าวว/า ข�าค็เข�าไพสู/ท่ีพระยาเจ�ากินเหล�าแล ว/าอ้ันมันค็บ/เข�าไพเท/าอยืนอยู/หัวคันไดห้ันแล เม่ือ
นั้นนางมาคันธิยะ // 
 ค็ใช�พวกน�อยผู� ๑ ไพรับเอาไก/ ๘ ตัวอันยังเปนนั้นมาสู/ท่ีใกล�พระยาแล�ว นางกล/าวแก/พระยาว/าดั่งนี้ ข�า
แก/มหาราชเจ�าของฝากอันนี้พราหมณ�ปโรหิตค็ใช�ห้ือมาแก/มหาราชเจ�าแล พระยาอุเทนได�ยินคําอันน้ันแล�วค็
กล/าวว/า ดูรา เทวีของไขว/แก�มเหล�าอันนี้ดีนักแล เท/าว/าฅนผู�ใดจักกะทําต�มค็ดี ปK\งค็ดี ห้ือสุกมาในที่นี้อ้ันชา เม่ือ
นั้น นางมาคันธิยะค็กล/าวเซ่ิงพระยาว/าดั่งนี้ ข�าแก/มหาราชเจ�า นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนต�น 
นางทังหลายฝูงน้ันหากิจจะการบ/ได�ย/อมแอ/วจระเดินเหล�นอยู/แล มหาราชเจ�าจุ/งห้ือไก/แก/นางทังหลายฝูงน้ันห้ือ
กะทําเทิอะ เม่ือนั้น พระยาอุเทนค็ใช�ยังพวกน�อยผู� ๑ เอาไก/ ๘ ตัวอันยังเปนนั้นไพห้ือแก/นางทังหลาย ๕ 
ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนประธานว/าด่ังนี้ นางทังหลายจุ/งกะทําไก/ ๘ ตัวนี้ห้ือสุกแล จุ/งเอามาไว�ที่น้ีเทิอะ สั่ง
พวกน�อยผู�นั้นค็เอาไก/ห้ือแก/นางทังหลายแล นางสามาวดีหันพวกน�อยผู�นั้นเอาไก/ ๘ ตัวน้ันมาเพื่อจักห้ือตน
กะทําสันนั้นนางค็ห�ามเสียด�วยคําว/าตูบ/กะทําปาณาติบาตข�าสัตต�สันนี้แล ว/าอ้ันนางทังหลายค็บ/รับเอาสัตต� 
ฅนพวกน�อยผู�น้ัน ใน //  
 เม่ือนางทังหลายบ/รับเอาด่ังอ้ันค็เอาไก/ ๘ ตัวน้ันฅืนมาบอกยังขร/าวสานอันนางทังหลายบ/รับเอานั้น
บอกแก/พระยาแลนางมาคันธิยะอันยังน่ังอยู/ใกล�พระยานั้น มันกล/าวเซ่ิงพระยาว/าดั่งน้ี ข�าแก/ มหาราชเจ�า 
มหาราชเจ�าหันแลรือ นางทังหลายบ/กะทําตามคํามหาราชเจ�าสันน้ันแล ผิว/านางทังหลายบ/กะทําไก/อันเปนนี้ห้ือ
สุกแก/มหาราชเจ�าว/าอ้ัน มหาราชเจ�าจุ/งใช�ห้ือเอาไก/ ๘ ตัวอันตายน้ีไพห้ือแก/นางทังหลายฝูงน้ันด�วยคําว/าดั่งน้ี 
นางทังหลายบ/กะทํายังไก/ห้ือสุกน้ีแล�วจุ/งใช�ห้ือเอาไพทานแก/ท/านสมณะคตเทิอะ มหาราชเจ�าจุ/งใช�ไพว/าสันนี้เล�า
เทิอะ พระยาอุเทนค็ใช�ห้ือพวกน�อยผู�นั้นเอาไก/ ๘ ตัวอันตายนั้นไพห้ือแก/นางทังหลายด�วยคําสั่งเปนดั่งนางมา
คันธิยะหากกล/าวว/าดั่งนี้แล เม่ือนั้น พวกน�อยผู�น้ันค็เอาไก/ตาย ๘ ตัวน้ัน ไพเถิงนางทังหลายลุกมาต�อนรับเอา



 

 

ด�วยคําว/า ดูรา เจ�าพวกน�อย เจ�าจุ/งเอามาเทิอะ อันนี้หากเปนกิจจะแห/งตูแล ว/าอ้ันแล�ว ค็รับเอาแต/มือพวกน�อย
ผู�นั้นแล�ว พวกน�อยผู�นั้น คันนางทังหลายรับเอาไก/แล�วนั้นมันค็เมือสู/สํานักแห/งพระยาแล พระยาค็ถามว/า ดูรา 
พวกน�อย นางทังหลายกะทําด่ังรือนั้นชา พวกน�อยผู�นั้นค็บอกแก/พระยาว/า // 
 ข�าแก/มหาราชเจ�า ในเม่ือมาตราคําอันกล/าวว/าแม/เทวีเจ�าจุ/งกะทํายังไก/อันน้ีห้ือสุกแล�ว จุ/งเอาไพทาน
แก/สมณะคตเทิอะ ว/าสันน้ีนางทังหลายค็ลุกมาต�อนรับเอาแต/มือข�าแล กล/าวว/าสันน้ีเปนกิจจะตูแลว/าอ้ันชา 
เม่ือนั้น ส/วนนางมาคันธิยะได�ยินคําอันนั้นแล�ว ค็จาเซ่ิงพระยาว/า มหาราชเจ�า จุงฟ>งทรานางทังหลายค็บ/กะทํา
แก/มหาราชเจ�าตนอันห้ือสมบัติแก/ตนสักอัน บัดนี้ นางทังหลายค็ปรารถนาไพพายนอกสันนั้นแท�แล พระยาอุ
เทนได�ยินคําอันน้ันแล�วค็ไปCเชื่อคําอันนั้นเท่ือ มาคันธิยะ กินุโข กริสสามี ติจินเตสิ นางมาคันธิยะน้ัน มันหัน
พระยาบ/เชื่อคําตนสันน้ันจิ่งคระนิงใจว/าบัดน้ีคูจักกะทําดั่งรือชา พระยาอุเทนเทียรย/อมไพสู/ปราสาทแห/งนาง ๓ 
ฅน คือนางสามาวดีแล นางพสุลทัตแล นางมาคันธิยะนั้นแล ฅนแล ๗ วันด�วยอันเปลี่ยนวานกันแล นางมาคันธิ
ยะรู�ว/าพระยาจักไพสู/ปราสาทแห/งนางสามาวดีวันพรูกน้ันดั่งอ้ัน มันค็คระนิงใจว/าพระยาเจ�าแห/งมันนางสามา
วดีวันพรูกน้ี บ/อ้ันค็วันรือนั้นชะแล ว/าอ้ันแล�วมันค็ใช�ห้ือไพเถิงพ/ออาวด�วยคําว/าดั่งนี้ ดูรา จุ/งเอางูพิสตัว ๑ 
ถอดพิสเสียแล�วค็จุ/งเอามาแก/คูแด ว/าอ้ัน เม่ือนั้น จุลมาคันธิยะพราหมณ�ผู�อาวนั้น ค็ใช�ห้ือเอางูพิสตัว ๑ อัน
ถอดพิส // 
 เสียแล�วนั้นมาห้ือแก/นางมาคันธิยะ พระยาอุเทนนั้นจักไพที่ใดย/อมเอาพินอันชื่อว/าหัตถิกัณณะนั้นไพ
กับตนชุแห/งแล ยังมีรูอัน ๑ มีในรางพินนั้นพองูอยู/ได�ดั่งอ้ัน นางมาคันธิยะค็ปล/อยงูพิสตัวนั้นเข�าไพในรูพินอัน
นั้นแล�วค็เอาพวงดอกไม�ปKดไว�แล กะทําสันนั้นมันค็แสร�งถามเซ่ิงพระยาว/า ข�าแก/ มหาราชเจ�าในวันนี้มหาราช
เจ�าจักไพสู/ปราสาทแห/งนางผู�ใดก้ีชา ถามสันนั้นพระยาค็กล/าวว/า ดูรา นาง ในวันน้ีคูจักไพสู/ปราสาทแห/งนางสา
มาวดีชะแล เม่ือนั้น นางมาคันธิยะกล/าวเซ่ิงพระยาว/า ข�าแก/ มหาราชเจ�าในฅืนนี้ข�าหันนิมิตฝ>นอันบ/จําเริญใจ
ดีหลีแล มหาราชเจ�าค็บ/ควรไพในที่นั้นแล นางค็ถามพระยาด�วยคําว/าสันน้ี ถ�วน ๒ ที ๓ ที พระยาค็บ/ฟ>ง พระ
ยาค็กล/าวว/า คูค็จักไพแล ว/าอ้ันแล�วพระยาค็เข�าไพสู/ปราสาทแห/งนางสามาวดีแล ในขณะนั้น นางมาคันธิยะค็
ไพห�ามพระยาด�วยคําว/า จักเปนสันใดแก/มหาราชเจ�าบ/รู�ได�ข�าห�ามหาราชเจ�าค็บ/ฟ>งคําข�า อันว/าข�าค็จักไพห�าม
มหาราชเจ�า เพื่อจักเล็งดูอันร�ายอันดี แห/งนางทังหลายแล ว/าอ้ันแล�วค็ไพตามพระยาแล พระยาอุเทนน้ัน คันว/า
เข�าไพสู/ปราสาทแห/งนางสามาวดีแล�ว พระยาค็นั่งอยู/เหนือราชบัลลังการแล�วค็มานุ/งทรงยังผ�าทัดดอกไม�คันธะ 
// 
 ของหอมอันนางทังหลายหากแต/งไว�แก/ตนอัน ๑ พระยาค็กินเข�าน้ําโชนาอาหารฝูงอันนางทังหลาย
หากแต/งไว�แก/ตนนั้นแล�วพระยาค็มีใจมักใคร/นอนอยู/ดั่งอ้ัน พระยาค็ไว�พินพายบนหัวแห/งตนแล�วค็นอนอยู/เหนือ
ราชบัลลังการอันมีในท่ีนั้นแล ในเม่ือพระยาหลับนั้นนางมาคันธิยะเปนดั่งไพแอ/วมาแต/ที่น้ัน ทีนั้นค็มาถอด
พวงดอกไม�อันตึดรูพิสน้ันเสีย งูพิสตัวนั้นบ�ได�กินอาหารเสี้ยง ๒ วัน ๓ วันแล�วค็ออกมาจากรูพินอันนั้น หายใจ



 

 

เข�าออกไพซู/ซู/แล�วมาแผ/พังพานอยู/เหนือท่ีนอนพระยาแล�ว นางมาคันธิยะหันงูตัวน้ันออกมาจากรูพินแล�วมันค็
มาร�องด�วยเสียงอันใหย/นักว/า อันนี้งูเด ว/าอ้ันแล�วมันค็ร�องแก/พระยาว/า มหาราชเจ�าว/าอันนี้งูเด จุ/งลุกพลันนัก
ราว/าอ้ันแล�ว มันค็ด/าพระยาว/า ดูรา พระยาผู�ร�ายหากบ/สนบ/ฟ>งคําคูเด ดูห�ามอย/าห้ือมาว/าอ้ันค็ยังบ/ฟ>งคําคูอัน
คูค็หันนิมิตฝ>นอันบ/ดีแล�วจิ่งห�ามดายดังว/าบ/มากับด�วยอันมหาราชบ/ล�างว/าจักมีชีวิตชะแล แม/นผู�ยิงทังหลายฝูง
นี้ค็ดีสูบ/ได�สิงอันใดในสํานักแห/ง // 
 พระยาเจ�าอ้ันรือ ในเม่ือพระยาเจ�าแลตายแล�วสูจิ่งอยู/สุข พระยาเจ�ายังมีชีวิตสูอยู/ทุกข�นักอ้ันชะรือ 
นางมาคันธิยะนั้นมันด/าพระยาแล�วมันค็อว/ายหน�าสับเพราะด/ายังนางทังหลายสันนี้เล�าแล ราชา สัมมสํ ทิ สวา 
มรณะ ยตะฬิโต พระยาได�ยินเสียงอันนั้นอันนางมาคันธิยะร�องว/างูงูนั้นพระยาค็ผุดลุกไว�หันงูในที่นอนแท� พระ
ยาค็สะดุ�งตกใจกว/าแต/ฅวามอันจักตายนั้นเยื่อง ๑ ค็มาบังเกิดโกธะมีใจเปนดั่งจักลุกเปนเปลวยัวะนั้น กล/าวว/า
นางทังหลายฝูงน้ีมากะทําสันนี้แก/คู ปองกะทําร�ายแก/คูแท�เปนด่ังนางมาคันธิยะว/าน้ันทุกอันแท�ดีหลีนอ เขาฝูง
นี้ปองกะทําโทสแก/คูหลายทีนักแล เม่ือก/อนวันน้ันมาปองฝาไว�ห้ือเปนปCองเปนช/องไว�เปนอันมากนักจักกะทํา
สันใดแก/คูค็บ/รู�ได� ในเม่ือคูใช�ห้ือเอาไก/มาค็บ/กะทําตามคําคูสักอัน บัดนี้ พ�อยมาปล/อยงูไว�ในที่นอนคูเพื่อจักห้ือ
ข�าคูมีชะแล เขานี้แก/นกะทําโทสะอันหนักนักแก/คูสันนี้ค็บ/เพิงไว� ผู�ยิงทังหลายฝูงน้ีแล เม่ือนั้น ส/วนนางสามาวดี
ได�ยินคําแห/งพระยากล/าวสันนั้นแล�วค็ห้ือโอวาทคําสอนแก/นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนว/าดั่งนี้ ดูรา แม/ทังหลายท่ี
เพิ่งแห/งเราทังหลายอันอ่ืนบ/มีสังแล แม/ทังหลายจุ/งกะทํา // 
 ใจประกอบด�วยเมตตาห้ือเปนไพเสมิอดีนักเทิอะ คือว/าเจ�าทังหลายอย/าได�เคียดแก/พระยาเจ�าอัน ๑ ค็
อย/าได�เคียดแก/นางมาคันธิยะน้ันสักอัน จุ/งกะทําใจห้ือเสมิอดีตนนักเทิอะ นางสามาวดีค็ห้ือคําสอนแก/นางทัง
หลายสันน้ีแล พระยาอุเทนบังเกิดโกธะนักจิ่งจักข้ึนยังธนูเอาปUนอันชุบพิสนั้นมาพาดไว�เหนือธนูแล�วห้ือนางทัง
หลาย ๕ ร�อยฅนน้ันมีนางสามาวดีเปนต�นมาน่ังเรียงกันอยู/ด�วยอันรําดับแล�ว พระยาค็วาดธนูไพทัดอกแห/งนาง
สามาวดีนั้นแล ปUนอันนั้นค็หาจิตใจบ/ได�ด�วยเตชะเมตตาแห/งนางทังหลายน้ันปUนแปร/ข้ึนมาหาพระยาดุจดั่งจัก
เข�าไพในอกแห/งพระยานั้นลอดไพด�วยหว/างแขนพระยานั้นเปนดั่งผู� ๑ อยู/พายหน�าพระยาแลยิงมาทัดอกพระ
ยาลอดไพด�วยหว/างแขนนั้นแล อันน้ีเปนด�วยอนุภาวะเมตตาแห/งนางทังหลายอันได�ตั้งอยู/ท่ีดีนักแล เม่ือนั้นพระ
ยาจิ่งคระนิงใจว/าปUนธนูแห/งคูอันน้ี คันว/าคูยิงไพในถานะท่ีอันประโยชนะยิ่งมีต�นว/าหินผาดั่งอ้ันค็ดี ค็ย/อมสอด
ไพดีหลีดาย ในที่น้ีหาอันจักก้ังบังบ/ได�ดาย เหตุดั่งรือปUนเหล�มน้ีพ�อยแปร/ปรายฅืนมาสับเพราะเซ่ิงอกคูเปนดั่งจัก
ป>กเข�าใจอกแห/งคูอ้ันชา ปUนเหล�มน้ี // 
 ค็ใช/สัตต�มีชีวิตบ/รู�มีจิตใจค็ยังรู�คุณแห/งนางทังหลายฝูงนี้ดาย คูนี้เกิดมาเปนฅนด่ังรือบ/รู�คุณแห/งนางทัง
หลายฝูงนี้อ้ันชา พระยารํ่าเพิงสันนั้นแล�วค็ทอดซว/างยังธนูเสียแล�ว ค็เข�าไพก�มขราบแทบตีนแห/งนางสามาวดี 
กล/าวคาถาว/าดั่งน้ี สมุยหามิ สัพพะ มุยหันติ ทิสสามาวติมํ ตายะ สุ ตวัญจะเม สรณํ ภเวติ ดูรานางสามาวดีเทวี 
สมุยหามิ คูหล�งหลงต/างๆ แล สัตถา ทิสวา ทิสสะทังมวรเปนอันมืดมัวหล�งหลงแก/คูมากนักแล สามาวติมํ 



 

 

ตายัสสุ นางสามาวดีจุ/งรับยังคูแก/ไภยะอันจักตายเทิอะ ตวัญจะเม สรณํ ภวะ นางจุ/งเปนที่เพิ่งแก/คูเทิอะ เม่ือ
นั้น นางสามาวดีได�ยินคําอันนั้นแล�วค็กล/าวเปนคาถาจาเซ่ิงพระยาว/าดั่งนี้ มามํ ตวํ สรณํ คัจฉะ ยมหํ สรณํ คหา 
เอสะ พุทโธ มหาราช เอสะ พุทโธ อนุตตโร สรณํ คัจฉตํ พุทธํ ตวัญจะเม สรณํ ภาวติ ข�าแก/มหาราช มามํ ตวํ 
สรณํ คัจฉะ มหาราชเจ�าอย/าได�สงไสรเซ่ิงข�าว/าเปนที่เพิ่งเทิอะ ยมหํ สรณํ คตา ข�าน้ีเพิงยังพระพุทธเจ�าตนใด
ว/าเปนที่เพิ่งนั้น เอสะ พุทโธ พระพุทธเจ�าตนน้ันรู�ธัมม� // 
 ทังมวรอันยิ่งนักหาผู�จักเสมิอบ/ได�ในโลกนี้แล มหาราชเจ�าจุ/งเอาพระพุทธเจ�าตนนั้นเปนที่เพิ่งเทิอะ 
พระพุทธเจ�าหากเปนท่ีฅนทังหลายเข�าไพสู/ที่ลี้ลับจากบาปธัมม�พระพุทธเจ�าเปนท่ีเพิงแก/ตนเทิอะ เม่ือนั้นพระ
ยาได�ยินคําอันนั้นค็เยียซํ้ากล/าวมากนักค็กล/าวคาถาว/าดั่งน้ี เอสะภิโย ปมุตตามิ สัพพมุยหา นิตเม ทิสา สามาว
ติ มตา ยสุส ตวัญจะเม สรณํ ภวะติ ดูรา นางสามาวดี บัดนี้คูเยียซํ้าหล�งหลงมากนักกว/าเก/าแลทิสสะทังมวรค็
มืดมัวหล�งหลงแก/คูมากนักแล มํกายะสุ นางสามาวดีจุ/งรักสาคูแก/ไภยะอันสะดุ�งตกใจกลัวนี้เทิอะ ตวัญจะเม
สรณํ ภเว นางสามาวดีจุ/งเปนท่ีเพิ่งแก/คูเทิอะ ในกาละเม่ือพระยาอุเทนขอเซ่ิงนางสามาวดีแห/งตนห้ือเปนท่ีเพิ่ง
สันน้ันนางสามาวดีค็ห�ามเสียด�วยคําบ/ควรนั้นแล นางกล/าวว/า มหาราชเจ�า จุ/งเอาพระพุทธเจ�าเปนที่เพิ่งเทิอะ ค็
กล/าวว/าสันเดียวแล พระยาค็กล/าวว/า ดูรา นางสามาวดี คูค็รู�ว/าพระพุทธเจ�าตนนั้นเปนที่เพิ่งแก/คูแล คูค็เอานาง
ว/าเปนที่เพิ่งแก/คูบัดน้ีแล มึงเพิงใจสมป>ตติเยื่องใดคูค็จักห้ือพอร // 
 แก/นางแล เม่ือน้ัน นางสามาวดีกล/าวว/าดั่งนี้ ข�าแก/มหาราชเจ�าจักห้ือพอรแก/ข�าดั่งอ้ันข�าค็จักเอาพอร
อันนั้นชะแล เท/ามหาราชเจ�าจุ/งเข�าไพสู/สํานักแห/งพระพุทธเจ�าแลกะทําพระพุทธเจ�าเปนที่เพิ่งก/อนเทิอะ เม่ือ
พายลูนข�าหากจักเอาพอรแก/มหาราชเจ�าชะแล โส สัตฺถารํ อุปปสํ กมิตวา ส/วนว/าพระยาอุเทนราชรับเอาคํา
แห/งนางสามาวดีเทวีแห/งตนแล�วพระยาค็เข�าไพสู/สํานักพระพุทธเจ�าแล�วขอเชิญพระพุทธเจ�าเพื่อห้ือเปนท่ีเพิ่ง
แห/งตนแล เม่ือพายลูนพระยาค็ราธนาพระพุทธเจ�าแลภิกขุสังฆะทังหลายห้ือมาอยู/ราชมนเทียรแห/งตนห้ือทาน
ประหมาน ๗ วันแล คันพระยาห้ือทานแล�วค็ขอห้ือนางสามาวดีเอาพอรในสํานักตนว/าด่ังนี้ ดูรา นางสามาวดี 
มึงนางจักมักปรารถนาเอาพอรคือยสสะ สมป>ตติ อันเยื่องใดด่ังอ้ัน อันมีในบ�านเมืองอันน้ีค็จุ/งเอาเทิอะ คูค็ห้ือ
พอรอันนั้นแก/มึงนางบัดนี้แล เม่ือนั้น ส/วนนางสามาวดีเทวีค็กล/าวเซ่ิงพระยาว/าดั่งนี้ ข�าแก/ มหาราชเจ�าประโย
ชนะด�วยมึงมีต�นว/าเงินฅําแก�วแหวนมุกดาหารบ/มีแก/ข�าแล อันว/ากรียาอันพระพุทธเจ�ากับทังภิกขุสังฆะทังหลาย 
๕ ร�อยตนแลเข�ามาในที่นี้เปนอันเที่ยงนักห้ือตูข�าทังหลาย // 
 ได�ทานแลได�ฟ>งธัมม�มีด�วยประการสันใด มหาราชเจ�าจุ/งกะทําด�วยประการดั่งอ้ันเทิอะ มักว/า มหาราช
เจ�าจุ/งห้ือพอรอันนี้แก/ข�าเทิอะ ข�าค็เท/าจักขอพอรดั่งน้ีแก/มหาราชเจ�าแล ในกาละวันลูนนั้น พระยาค็ซํ้านิมนต�
พระพุทธเจ�าแลภิกขุในราชมนเทียรแห/งตนห้ือรับเอาทานอันมากนักแล�วพระยาค็ไหว�พระพุทธเจ�าว/าดั่งนี้ ข�า
แก/พระพุทธเจ�าขอพระพุทธเจ�าจุ/งมาท่ีนี้ดับทังภิกขุสังฆะ ๕ ร�อยตนเที่ยงทุกวันเทิอะ นางสามาวดีเปนต�น
ปรารถนาใคร/ฟ>งธัมม�ทุกวันแล เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าได�ยินคําอันนั้นแล�วค็กล/าวเซ่ิงพระยาว/าดั่งน้ี ดูรา มหาราช 



 

 

สภาวะอันไพในที่เดียวทุกวันนั้นค็บ/ควรแก/พระพุทธเจ�าทังหลายแล เหตุฅนทังหลายมวรย/อมปรารถนาใคร/หัน
พระตถาคตแล จักใคร/ห้ือตถาคตไพรับทานทุกแห/งแล อันนี้หากเปนจารีตแห/งพระพุทธเจ�าทังหลายมาแต/ก/อน
แล เหตุนั้นพระตถาคตไพท่ีเดียวน้ันบ/ควรแล พระพุทธเจ�าค็ห�ามคําพระยาเสียสันน้ีแล เม่ือนั้นพระยาอุเทนจิ่ง
กล/าวเซ่ิงพระพุทธเจ�าว/าด่ังน้ี ข�าแห/งพระพุทธเจ�า ผิว/า พระพุทธเจ�าบ/มาเที่ยงนักขอพระพุทธเจ�าจุ/งห้ืออา
นุญาตห้ือ // 
 เจ�าภิกขุตน ๑ มาเท่ียงทุกวันเทิอะ สถา อานันทะ เถรํ อาณํ เปสิ พระพุทธเจ�าค็รับคําแห/งพระยาด�วย
คําว/าดีดีแล�ว แรกแต/นั้นไพพระพุทธเจ�าห้ือมหาอานันทะเถรเจ�าเมือสู/เรือนหลวงพระยาอุเทนทุกวันแล เถิงกา
ละเม่ือเช�า มหาอานันทะเถรเจ�าค็เอาภิกขุ ๕ ร�อยตนเม่ือสู/เรือนหลวงพระยาชุวันแล ส/วนนางทังหลาย ๕ 
ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนประธานค็ห้ือมหาอานันทะเถรเจ�ากับทังภิกขุสังฆะทังหลายสันเข�าในที่น้ันแล�วค็ขอ
ฟ>งธัมม�เทสนาแห/งมหาอานันทะเถรเจ�าทุกวันบ/ขาดแล ยังมีในวัน ๑ นางทังหลายฟ>งธัมม�เทสนาแห/งมหาอานัน
ทะเถรเจ�าแล�วมีใจยินดีนักนางทังหลายลวดเอาผ�าสะไบแห/งตนปูชาธัมม�เทสนา มหาอานันทะเถรเจ�าทัง ๕ ร�อย
ผืนนั้นแล ผ�าแลผืนควรค/าได� ๕ ร�อยเงินทุกผืนแล ผ�าทังมวรน้ันเปนค/า ๒ แสน ๕ หม่ืนเงินแล พระยาอุเทนบ/
หันผ�าสไบแห/งนางทังหลายฝูงนั้นค็ถามเซ่ิงนางทังหลายว/าผ�าสะไบแห/งสูไพไว�ที่ใดชา ด่ังรือแล บ/สะไบอ้ันชา 
เม่ือนั้น นางทังหลายว/าดั่งน้ี ข�าแก/มหาราชตูข�าทังหลายห้ือทานแก/มหาอานันทะเถรเจ�าแล�วแล พระยาค็ถาม
ว/าดั่งนี้เล�า ดูรานางทังหลายเจ�าอานันทะเถรเอาผ�าทัง ๕ ร�อยผืน // 
 นั้นอ้ันชะรือ นางทังหลายขานว/า ข�าแก/มหาราชเจ�า เจ�าอานันทะเถระค็เอาผ�าทัง ๕ ร�อยผืนน้ันแล 
พระยาได�ยินคําแห/งนางทังหลายแล�วมีใจมักใคร/ถามเซ่ิงมหาอานันทะดั่งอ้ัน พระยาจิ่งเข�าไพสู/สํานักแห/งมหา
อานันทะเถรเจ�าแล�วไหว�นพแล�วน่ังอยู/ที่ ๑ อันคสรแล�วอันจักถามเซ่ิงมหาเถรเจ�าดั่งอ้ัน ค็กล/าวว/าดั่งน้ี ข�าแก/
เจ�าคูในวันนี้นางทังหลายห้ือผ�าสไบตนทัง ๕ ร�อยผืนนั้นแก/เจ�านอว/าอ้ัน ผิว/าแท�อ้ันชะรือ เม่ือนั้น มหาอานันทะ
เถรเจ�าค็กล/าวว/า ดูรา มหาราชในวันน้ีนางทังหลายยินดีในธัมม�กถาลวดห้ือผ�าสไบแห/งตนเปนทานแก/เราแล 
พระยาค็ถามว/าสันนี้เล�า ข�าแก/เจ�าคู ผ�าทังหลายฝูงนั้นค็มากนักเจ�าคูตนเดียวพ�อยจักกะทําดั่งรือเสี้ยงอ้ันชา 
มหาอานันทะเถรเจ�ากล/าวว/า ดูรา มหาราชตนเราค็เท/าจักเอาพอนุ/งพอทรงชะแล ผ�าอันเหลือกว/านั้นอันเรา
ทรงน้ันเราค็จักห้ือแก/ชาวเจ�าภิกขุทังหลายฝูงอันมีผ�านุ/งอันเก/านั้นชะแล พระยาได�ยินคําอันนั้นแล�วค็ถามว/าสัน
นี้เล�า ข�าแก/เจ�าคูภิกขุทังหลาย ได�ผ�าใหม/แล�วผ�าอันเก/านั้นพ�อยจักกะทําดังรืออ้ันชา มหาอานันทะเถรเจ�ากล/าว
ว/า ดูรา มหาราชผ�าฝูงเก/านั้นเพิงกะทําเปน // 
 เครื่องลาดปกเรือนช/องแล พระยาค็ถามว/าเม่ือกะทําห้ือเปนเคร่ืองลาดเคร่ืองปูเก/าแล�วด่ังอ้ันพ�อยจัก
กะทําดั่งรือเล�าอ้ันชา มหาอานันทะเถรเจ�ากล/าวว/า ดูรา มหาราชผ�าฝูงเก/าน้ันเพิงกะทําเปนเคร่ืองลาดปกเหนือ
ช/องแล พระยาค็ถามว/าเม่ือกะทําห้ือเปนเครื่องลาดเคร่ืองปูเก/าแล�วดั่งอ้ันพ�อยจักกะทําดั่งรือเล�าอ้ันชา มหา
อานันทะเถรเจ�า กล/าวว/า ดูรา มหาอานันทะ ผ�าฝูงกะทําเปนเคร่ืองลาดปูเก/าแล�วดั่งอ้ันค็เพิงเอาไพลาดพื้นกุฎี



 

 

ทังหลายเพื่อบ/ห้ือสัทธาแห/งปุคคละผู�ห้ือนั้นเสียแล พระยาอุเทนราชค็ถามว/าสันนี้เล�า ข�าแก/เจ�าคู ผ�าทังหลาย
อันกะทําลาดพื้นกุฎีน้ันเก/าด่ังอ้ัน เม่ือลูนพ�อยจักกะทําดังรือเล�าอ้ันชา มหาอานันทะเถร กล/าวว/า ดูรา มหาราช
ผ�าทังหลายอันลาดพื้นกุฎีน้ันเก/ายิ่งนักบ/ควรปูไว�ดั่งอ้ัน เม่ือพายลูนค็เพิงกะทําห้ือเปนผ�าเช็ดตีนแห/งภิกขุทัง
หลายแล พระยาค็ถามสันนี้ ข�าแก/เจ�าคูผ�าเช็ดตีนฝูงอ้ันนั้นเก/ายิ่งนักบ/ควรเช็ดตีนได�ดั่งอ้ัน เม่ือพายลูนพ�อยจัก
กะทําดั่งรือนั้นชา มหาอานันทะเถรเจ�ากล/าวเซ่ิงพระยาว/า ดูรา มหาราช ผ�าเช็ดตีนฝูงนั้นเก/ายิ่งนักบ/ควรเช็ดตีน
ได�ดั่งอ้ัน เม่ือพายลูนค็เพิงกะทําฟ>กห้ือย�อยแล�วกุริกาด�วย // 
 เปลือกตมทายังฝากุฎีวิหารแล เม่ือนั้น พระยาจิ่งกล/าวเซ่ิง มหาอานันทะว/า ข�าแก/ เจ�าคูผ�าอันห้ือแก/
เจ�าคูทังหลายนี้ลวงสุดไพแม/นเก/ายิ่งนักพอเปนผ�าเช็ดตีนค็ยังบ/เสียเปล/านอ ว/าสันนั้น มหาเถรเจ�ากล/าวว/า ดูรา 
มหาราช ผ�าอันห้ือแก/ชาวเจ�าภิกขุทังหลายน้ีแม/นว/าเก/าเท/าใดค็ดีค็บ/เสียสักอันแล พระยาอุเทนราชได�ยินคําแห/ง
มหาอานันทะเถรเจ�าแก/ป>ญหาธัมม�เยื่องนั้นยิ่งชอบยิ่งเข�าใจนัก พระยาจิ่งห้ือเมือเอาผ�าในราชโกฏฐะแห/งตนมา
แลทีแล ๕ ร�อยผืน ต/อเท/าได� ๕ ร�อยมาตั้งไว�แทบตีน มหาอานันทะเถรเจ�าแลผ�าอันนั้นแลผืนควรค/าค็ได� ๕ 
ร�อนเงินทุกผืนแล ผ�าทังมวรอันพระยาห้ือมาตั้งไว�แทบตีนมหาเถรเจ�าแลทีแล ๕ ร�อยผืน ใน ๕ ร�อยผืนนั้นรอม
ทังมวรเปนผ�าได� ๒ แสน ๕ หม่ืนผืนแล รอมค/าผ�าได� ๘ ตื้อปลาย ๕ ล�านเงินแล มหาอานันทะเถรเจ�าได�ผ�าอัน 
ตยะกะ ห้ือนํามาตั้งไว�ในท่ีใกล�ตีนแห/งตนมากนักสันนี้วันน้ันแลพระยาอุเทนห้ือผ�าเปนทานแก/มหาอานันทะเถร
เจ�าค็เมือสู/ที่อยู/แห/งตนแล ส/วนนางมาคันธิยะอันอาคาดหมายหม้ันในพระพุทธเจ�านั้นมันคระนิงใจว/าคูจักห้ือ
กะทํายังแก/มันอันได�กัมม�อันน้ันค็บ/เปนดั่งคําคูห้ันคูคระนิง // 
 พ�อยหากเปนด�วยประการด่ังอ่ืนเล�า บัดนี้คูจักกะทําดั่งรือดีนี้ชา มันเท/าอยู/คระนิงสันนั้นแล�วมันค็มา
หันอุบายอัน ๑ อันควรกะทํานั้นแล ยังมีในกาละวัน ๑ พระยาอุเทนเอาหมู/ริพลไพสู/สวนอุทธิยานแต/เช�าแล ใน
เม่ือพระยาบ/ยังดั่งอ้ันนางมาคันธิยะน้ันค็ใช�ห้ือไพแก/จุลมาคันธิยะพราหมณ�ผู�เปนอาวน้ันว/า ดั่งนี้ ดูรา พ/อ ใน
วันน้ีพ/อจุ/งไพสู/ปราสาทแห/งนางสามาวดีแล�วจุ/งไขยังเล/มน้ํามันงาเอาผ�าทังหลายอันมากนักชุบนํ้ามันดีแล�วจุ/ง
เก่ียวยังเสาปราสาทแห/งนางทังหลายกะทําห้ือนางทังหลายอยู/พายในปราสาทห้ือพร�อมกันที ๑ ทีเดียวแล�วจุ/ง
หับปะตูเพื่ออย/าห้ือนางทังหลายออกได�แล�ว พ/อจุ/งเอาไฟเผาปราสาทนางทังหลายฝูงนั้นแล�วพ/อจุ/งลงมาเทิอะ 
ว/าอ้ันแล�วค็สั่งฅนใช�ผู�นั้นไพห้ันแล�ว ฅนใช�ผู�นั้นคันไพแล�วมันค็บอกแก/จุลมาคันธิยะพราหมณ�เปนดั่งคํานางมา
คันธิยะกล/าวน้ันชุอันแล ส/วนจุลมาคันธิยะพราหมณ�นั้นได�ยินคําอันนั้นแล�วมันค็มาแล คันว/ามารอดแล�วมันค็
ข้ึนสู/ปราสาทแห/งนางสามาวดีแล�วไขยังเล/มนํ้ามันเอาผ�าทังหลายชุบน้ํามันแล�วค็เก่ียวตีนเสาปราสาทนั้นข้ึนไพ
ตราบต/อเท/าเถิงพายบนแล เม่ือนั้น ส/วนนางสามาวดี หันพราหมณ�ผู�นั้นมากะทําดั่งอ้ันนางจิ่งออกมาถามเซ่ิง
พราหมณ�ผู�นั้นว/าดั่งนี้ ดูรา พ/อ พ/อมากะทําสันน้ีเปนดั่งรืออ้ันชา // 
 จุลมาคันธิยะ กล/าวว/า ข�าแก/แม/เทวีเจ�า พระยาเจ�าห้ือข�ามากะทําสันน้ีแล จักห้ือหม้ันแลแม/นกัมม�อัน
ควรกะทําค็ดี บ/ควรกะทําค็ดีมีในใจพระยาน้ีจักรู�อย/านักแล แม/เทวีเจ�าทังหลายอย/าได�มาอยู/ในสํานักข�านี้แด จุ/ง



 

 

เอากันเข�าไพอยู/พายในพ�นเทิอะ ในเม่ือนางทังหลายเข�าไพอยู/ในปราสาทเสี้ยงแล�วนั้น จุลมาคันธิยะพราหมณ�
นั้นค็หับปะตูใส/คะแจพายนอกไว�แล�วมันค็ไฟเผาแต/ตีนปราสาทข้ึนแล เม่ือนั้น ส/วนนางสามาวดีรู�ว/าพราหมณ�ผู�
นั้นมากะทําโทสแก/ตนด�วยอันนางมาคันธิยะหากบังคับน้ัน นางสามาวดีค็ห้ือโอวาทคําสอนแก/นางทังหลาย ๕ 
ร�อยฅนว/า ดูรา เจ�าทังหลาย อัตตะภาวะแห/งเราอันเทียวในสงสารอันไฟไหม�ตายสันนี้แม/นประหยาสัพพัญ&ู
เจ�าจักกฎหมายค็ยากนักแล เจ�าทังหลายอย/าได�ประหมาทสักอันเทิอะ ว/าอ้ันแล�ว นางทังหลายค็ตั้งสมาธิดันักบ/
หวั่นไหวไพมาด�วยสมัตถาอันกลัวตายมักอัน นางทังหลายเอาเป[ยวไฟน้ันเปนกัมมัฏฐานภาวะนาเตโชกสินะไจ�ๆ 
นางทังหลายลางพร/องได�เถิงทุติยะผละเปนสกิทาคามี ลางพร/องได�เถิงตติยะผละเปนอนาคามีผละแล ปุคคละ
ทังหลายฝูงนั้นตายกับด�วยไฟไหม�ดั่งอ้ัน ลวดได�เมือเกิด // 
 ในพรหมโลกพ�นชุฅนแล ยามนั้นชาวเจ�าทังหลายอันจระเดินเอาเข�าบิณฑิบาตในเวียงหันไฟไหม�
ปราสาทนางสามาวดีแลนางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนต�นตายสันน้ัน เจ�าภิกขุทังหลายคันเอาเข�า
บิณฑิบาตแล�วค็มาสู/สํานักพระพุทธเจ�าแล�ว ถามเซ่ิงพระพุทธเจ�าว/าดั่งนี้ ข�าแก/พระพุทธเจ�า ในเม่ือพระยาอุ   
เทนออกไพเหล�นในสวนอุทธิยานดั่งอ้ันไฟค็ไหม�เรือนหลวงพระยานางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปน 
ประธานอันไฟไหม�ตายสันน้ัน คติท่ีอันไพเกิดแห/งนางทังหลายฝูงนั้นเปนดั่งรือชา เม่ือน้ันสัพพัญ&ูเจ�ารู�เหตุอัน
นั้นแล�วค็กล/าวเซ่ิงชาวเจ�าภิกขุสังฆะทังหลายว/าด่ังนี้ ดูรา ภิกขุนางอุบาสิกาทังหลายฝูงน้ันลางพร/องได�เถิงอนา
มี สกิทาคามีแล ลางพร/องแล�วอุปทังโสตค็ว/า นางทังหลายเถิงมัคคะผละธัมม�ชุฅนแล เขาตายแล�วค็ได�เมือเกิด
ในเทวโลกชุฅนแล�วแล พระพุทธเจ�ากล/าวเปนคาถาดั่งนี้ โมหัมมะ พันธเน โลเก สัพพะ รูโป วทิสสะติ พันเธ 
เนโล โกตมัสสะ ปริวาริ โตสัสสะติ ปKขยติ ป>สสโต นัตถิ กิจนํติ ดูรา ภิกขุทังหลาย โมหัมมะ พันธะเน โลโก โลก
อันน้ีเทียรย/อมติดเนื่องด�วยโมหะอันหลงลืม สัพพะรูโป วทิสสะติ โลกอันน้ีค็ปรากฏหันเปนดั่งงามนักดีหลีด�วย
แท� อุปปะ // 
 พันธะโน โลโก โลกติดเนื่องด�วยกิเลเสสุ ปติขันธะ ปติแล ตมยะ ปริวาริโต โลกอันน้ีมรอันมืดมัว 
กล/าวคือว/าโมหะหากเปนบริวารค็ปรากฏหันเปนดั่งหม้ันเที่ยงน้ันแล ป>สสะโต นัตถิ กิญญจะนํ ส/วนกังวล คือว/า 
ราคะ โทสะ โมหะ มานะทิฏฐิทังหลายฝูงนั้นค็บ/มีอริยะตนอันจําเริญหันมาปานดั่งนางทังหลายฝูงนั้นสักฅนแล 
พระพุทธเจ�าค็เอาอุทาหรณ�คาถาอันน้ีมาแล�ว ทีน้ีจักเทสนาชาวเจ�าภิกขุทังหลายค็กล/าวว/าดั่งน้ี ภิกขุเว ดูรา 
ภิกขุทังหลาย ชื่ออันว/าสัตต�ทังหลายไพมาในวัฏฏะสงสารอันหาความประหมาทบ/ได�เทียรย/อมกะทําสึงดั่งอ้ันบ/
มีแลด�วยแท� ปมาทิ หุตวา ลางฅาบค็ยังประหมาทได�กะทําบาปดั่งอ้ันค็ยังมีดาย เหตุน้ันสัตต�ทังหลายอันจระ
เดินไพมาในวัฏฏะสงสารนี้ย/อมได�เสวิยสุขแลทุกข�อันเปนผละแห/งบุญแลบาปอันได�กะทํามาแต/ภวะอันก/อนนั้น
มีเที่ยงแท�ดีหลีแล อถะ ในขณะเม่ือไฟไหม�ปราสาทนางสามาวดีนั้นพระยาอุเทนค็รู�ขร/าวสานว/าไฟไหม�ปราสาท
อันนั้นพระยาอุเทนค็ลุกแต/สวนอุทธิยานพ�นมาด�วยอันด/วนอันพลันนัก แม/นดั่งรืออ้ันค็ดีค็บ/มาทันยามเม่ือไฟ
ไหม�น้ันได� เหตุว/าอุทธิยานนั้นไกลนักนั้นแล ในเม่ือพระยามารอดแล�วค็ใช�ฅนทังหลายดับไฟ // 



 

 

 นั้นเสียแล พระยาอันยังนั่งอยู/ราชบัลลังการท่ํากลางหมู/อามาตย�ทังหลายพระยามาระนึกคึดเถิงนางสา
มาวดีเมียรักตนยิ่งโสกทุกข�มากนัก จิ่งจักคระนิงในใจว/ากัมม�อันนี้ผู�ใดกะทําอ้ันชะรือ  ว/าอ้ันแล�ว พายลูนพระ
ยาค็คึดจิ่งคระนิงว/ากัมม�อันนี้ฅนผู�ใดผู�อ่ืนค็บ/ล�างว/าจักมากะทําแลรอยนางมาคันธิยะกะทําดีหลีชะแลในเม่ือคู
แลจักกะทําร�ายกําราบถามดั่งอ้ันมันค็บ/ล�างว/าจักบอกเหตุอันนั้นแก/คูชะแล ควรเล�าโลมถามอุบายด�วยอันชอบ
แล คันพระยาร่ําเพิงสันนั้นแล�วค็เจียรจากับด�วยอามาตย�ทังหลายว/าดั่งนี้ ดูรา อามาตย�ทังหลายแต/ก/อนคูนี้ลุกค็
ดีน่ังค็ดีค็สังกาต/างๆ มีดีหลีแล ส/วนนางสามาวดีน้ันย/อมแสวงหาช/องรอยแห/งคูทุกเม่ือดีหลีแล บัดนี้นางค็ตาย
แล�วใจแห/งคูเปนรํางับอยู/เอยนเปนสุขนัก บัดน้ีเพิงมีชะแล เม่ือนั้นอามาตย�ทังหลายค็ถามพระยาว/าดั่งนี้ ข�าแก/
มหาราชเจ�ากัมม�อันนี้จักว/าอยู/ได�กะทําอ้ันชา เม่ือน้ัน พระยาค็กล/าวว/า ดูราเพิ่นทังหลายรอยว/าฅนผู�อันรักคู
กะทํามีดีหลีชะแล ยามน้ัน นางมาคันธิยะยังนั่งอยู/ที่ใกล�พระยามันได�ยินคําอันน้ันใส/ใจว/าพระยาบ/กะทําอุบาย
อันนั้นเยื่อง ๑ ด�วยบาปกัมม�อันนั้นอันเหตุจักห้ือได�เสวิยสันทิฏฐิกัมม�ผละวิบากต/อหน�านั้นมันค็บ/อาจจักก้ังบัง
ยังคําอันน้ันแล�ว ค็บอกแก/พระยาว/าดั่งนี้ ข�าแก/มหาราช //  
 เจ�าฅนผู�นี้บ/อาจกะทําได� ข�าค็หากบังคับแก/พ/ออาวข�ากะทําแล ว/าสันนั้นพระยาได�ยินคําอันนั้นแล�วค็
กล/าวว/า ดูรา นางฅนฝูงอ่ืนจักรักคูเสมิอดั่งมึงนางนี้บ/มีสักฅนแล บัดนี้คูยินดีในคุณแห/งมึงนางมากนักแล คูค็ห้ือ
พอรแก/นางแล มึงนางเพิงใจพอรเยื่องใดคือจักปรารถนาเถิงยังยสสะสมป>ตติเยื่องใดในสํานักแห/งคูอันคูค็ห้ือแก/
มึงนางชะแล เยื่อง ๑ หมู/ญาติกาวงสาแห/งมึงนางมีเท/าใดมึงห้ือมาประสุมชุมนุมกันในสํานักแห/งมึงนางแล�วจุ/ง
เอาเปนบริวารแห/งมึงนางเพิ่นจักห้ือรับเอายังเคร่ืองปูชาสักการอันคูจักห้ือน้ีเทิอะ เม่ือนั้นพระยากะทําอุบาย
เล�าโลมนางมาคันธิยะค็ใส/ใจว/าพระยายินดีในตนแท� มันค็ใช�ขร/าวสานไพแก/ญาติกาแห/งตนว/าด่ังนี้ ดูรา พ/อแม/
ทังหลายบัดน้ีพระยาเจ�ายินดีในคูมากนักจักกะทําปูชาสักการแก/คูมากนัก ว/าอ้ัน นางสูพ/อแม/ญาติพี่น�องเผ/าพัน
วงสาแห/งคูทังมวรจุ/งมาในสํานักแห/งคูพลันนักเทิอะ ว/าสันนั้นแล�วค็ใช�ห้ือไพบอกแก/ฅนทังหลายฝูงเปนญาติตน
แล เม่ือนั้น ส/วนญาติแห/งนางมาคันธิยะได�ยินขร/าวสานอันนั้นแล�ว ค็บอกแก/ตนสืบสืบไพ แม/นฅนทังหลายฝูงบ/
ใช/ญาติกาแห/งนางทังหลายน้ันเขาค็ซื้อตนว/าเปน // 
 ญาติกาแห/งนางมาคันธิยะน้ันค็มีแคว/นมากนักแล�วแล ค็เอากันเข�ามาสู/ราชกระกูลพระยาอุเทนแล ใน
เม่ือฅนทังหลายฝูงเปนญาติกาแห/งนางมาคันธิยะเข�ามาแล�วด่ังอ้ันพระยาค็ห้ือแต�มหมายหนังสือเอาชื่อแห/งฅน
ทังหลายฝูงมานั้นเข�าหน�าพับชุฅนแล ในเม่ือฅนทังหลายฝูงมีชื่อเขาหน�าพับท�าวพระยาแล�วดั่งอ้ัน เม่ือพายลูนผู�
ได�พ�อยจักอาชญามาตราจักกล/าวว/าคูนี้บ/ใช/ญาติกาแห/งนางมาคันธิยะแลว/าอ้ันค็บ/ได�เหตุชื่อเข�าในพับท�าวพระ
ยาแล�ว ในเม่ือชื่อฅนทังหลายเข�าหน�าพับบัวริมวรพร�อมแล�วอันพระยาค็ห้ือขุดขุมทังหลายเลิก็ประหมานเพียง
แอวแล�วค็ห้ือเอาฅนทังหลายฝูงนั้นอันมีนางมาคันธิยะเปนประธานลงอยู/ในขุมนั้นชุฅนแล�วค็ห้ือเอาเฟUองแลฅา
มาปกถมบันหัวแห/งฅนทังหลายฝูงนั้นแล�วพระยาค็กล/าวแก/หมู/อามาตย�ว/าดั่งน้ี ดูรา เพิ่นทังหลาย โทสอันนี้ห้ือ
เปนโทสแห/งเขาอันมีในวัฏฏะสงสารน้ีแล เหตุใดว/าอ้ันชา นางสามาวดีเทวีแห/งคูอันหาโทสบ/ได�บ/ไพจิ่งกะทําร�าย



 

 

แก/ฅนผู�ใดผู� ๑ สักฅนเขาฝูงน้ีเจียรจากันเปนอัน ๑ อันเดียวมากะทําร�ายแก/นางสามาวดีแล�วโทสอันนี้ค็ห้ือหัน
ผละวิบากต/อหน�าสันนี้แล // 
 พระยากล/าวเท/านั้นแล�วค็ห้ือเอาไฟเผายังเฟUองแลฅาฝูงอันปกพายบนหัวแห/งฅนทังหลายน้ันแล ฅนทัง
หลายฝูงน้ันยามเม่ือไฟไหม�แล�วพระยาค็ห้ือเอาไถมาไถกะทําห้ือตนแห/งนางทังหลายฝูงนั้นขาดเปนท/อนไพด�วย
คมไถนั้นชุฅนแล ส/วนตนแห/งนางมาคันธิยะนั้นพระยาค็ห้ือปาดเอาชิ้นแห/งมันมาจืนด�วยน้ํามันแล�วค็ห้ือมัน
เค้ียวกินตราบต/อเท/าอันเสี้ยงชีวิตแล ธัมม�สภายะ ภิกขุ กถํ สมุฏฐา เปสุง อนะนุจจะ วิกวตะ เอวํ รูปายะ สัทธา 
สัมมันยะ อุปปา สิกา เอวะรูปb มรณํ ในกาละนั้นชาวเจ�าภิกขุทังหลายน่ังประสุมชุมนุมกันในธัมม�สภาคะสลา
เจียรจากันว/าสันนี้ อาวุโย ดูรา เจ�า กรียาอันตายแห/งนางทังหลายมีนางสามาวดีเปนประธานนั้นเปนอันบ/ควร
แท�ดีหลีแล เหตุว/านางเปนประกอบด�วยสัทธามากนักแล ยามนั้น พระพุทธเจ�ายังนั่งอยู/ในคันธะกุฎีได�ยิน
ถ�อยคําอันภิกขุทังหลายเจียรจาเถิงนางสามาวดีสันนั้นพระพุทธเจ�าค็จิ่งออกมาจากคันธะกุฎีสัตถิเข�าสู/ธัมม�สภา
คะสลาด�วยพุทธริลา ว/าด่ังนี้ ภิกขเว ดูรา ภิกขุทังหลาย ท/านทังหลายมาประสุมชุมนุมกันในธัมม�สภาคะสลาที่น้ี
เพื่อถ�อยคําอันใดน้ันชา เม่ือน้ัน ส/วนเจ�าภิกขุ // 
 ทังหลายค็ไหว�พระพุทธเจ�าว/าดั่งนี้ ภันเต ภควา ข�าแก/พระพุทธเจ�า ผู�ข�าทังหลายอันมาอยู/ที่นี้ค็เจียรจา
เถิงนางอันตายแลบ/ควรตายแห/งนางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีสามาวดีเปนต�นดั่งนี้แล พระพุทธเจ�าได�ยินคําอันน้ี
แล�วค็กล/าวว/าดั่งนี้ ดูรา ภิกขุทังหลายกรียาอันตายแห/งนางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนประธานค็บ/
สมบ/ควรในอัตตะภาวะอันนี้แท�ดีหลีด�วยแท�ค็ควรแก/ปุพพะกัมม�อันน้ันได�กะทําแล�วแต/ภาวะอันก/อนวันนั้นแล 
เม่ือน้ัน ชาวเจ�าภิกขุทังหลายค็ไหว�พระพุทธเจ�าว/า ข�าแก/งพระพุทธเจ�าปุพพะกัมม�อันใดอันนางทังหลายได�
กะทําแต/ภาวะอันก/อนมีด�วยประการสันใดขอพระพุทธเจ�าจุ/งนําเอามาเทสนาสําแดงแก/ผู�ข�าทังหลายฟU\อฟ>งบัดน้ี
เทิอะ เม่ือภิกขุทังหลายหากราธนาสันนั้นพระพุทธเจ�าจักนําเอายังธัมม�เทสนาอันนั้นมาห้ือแจ�งแก/ภิกขุปริสัตต�
ทังหลายดั่งอ้ัน จิ่งกล/าวด่ังนี้ อติเต พราณสียํ พรหมทัตโต รชํ กาเรนโต ราชาคเหนิกุ พุทธํ อฬป>จเจก พุทธา 
ภุญชสตะ อิตถิโย เตอุป>ตถะหันติ ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลาย ในกาละเม่ือล/วงข�ามพ�นไพแล�ววันนั้นยังมีพระยา
ตนช่ือว/าพรหมทัตเสวิยราชสมป>ตติ // 
 ในเมืองพาราณสีแล ยามนั้นนางทังหลาย ๕ ร�อยฅนนี้ได�มาเปนบาทปริจาคแห/งพระยาพาราณสีตนนั้น
แล เม่ือนั้นยังมีพระพุทธเจ�าป>จเจกเจ�า ๘ พระองค�เทียรย/อมจํานํามาสันเข�าในเรือนหลวงพระยาพาราณสีนั้น
ทุกวัน คันสันเข�าแล�วย/อมเอากันเมือสู/ปCาหิมพานต�คันรุ/งเช�าย/อมจํานํามาสันเข�าในเรือนหลวงพระยาทุกเม่ือแล 
ยังมีในวัน ๑ พระป>จเจกเจ�าทังหลาย ๘ พระองค�น้ันมาสันเข�าในเรือนพระยาแล�วพระป>จเจกเจ�า ๗ ตนเมือสู/ปCา
หิมพานต� พระป>จเจกตน ๑ นั้นค็บ/เมือสู/ปCาหิมพานต�ด�วยพระป>จเจกเจ�าทังหลาย ๗ ตนนั้นแล�วเท/าตนเดียว
หากอยู/เขาเข�านิโรธสมาป>ตติน่ังอยู/คุ�มหย�าอัน ๑ มีท่ีในท่ีใกล�ฝ>Tงแม/น้ําคงคาแล ยังมีในวัน ๑ พระยาพาราณสี
เอานางทังหลายไพเหล�นนํ้าแม/คงคาเสี้ยงวันทังมวร นาง ๕ ร�อยฅนนั้นเหล�นนํ้าเปนอันหนาวนักค็เอากันออกมา



 

 

จากแม/น้ําเพื่อจักหิงไฟค็เอากันแอ/วไพหาดูท่ีอันเหยื้อมีฅาหนานักค็หันหย�าฅาที่อันพระป>จเจกเจ�าเข�านิโรธนั้นมี
หนานักนางทังหลายค็เอาไฟไพเผาในที่นั้นแล�วค็เอากันแวดล�อมอยู/หิงไฟน้ันแล ในเม่ือไฟไหม�หย�าที่น้ันเสี้ยง
แล�วค็หันพระป>จเจกเจ�าในที่น้ันเข�าค็จากันว/าพระป>จเจกเจ�าตนน้ีบ/ว/าพระยาเจ�าเรา // 
 อุป>ฏฐากน้ีชะรือ บัดน้ีเราพ�อยได�มาเผาหย�าในที่นี้ห้ือไฟไหม�พระป>จเจกเจ�าสันน้ี พระยาเจ�าเรารู�ว/าเรา
กะทํากัมม�สันนี้ค็จักห้ือเราสิบหายมีชะแล บัดนี้ พระป>จเจกเจ�าตนนี้อันไฟหากไหม�แล�วค็รอยว/าตายแล�วมีบ/ 
อย/าชะแล ควรเราเอาไม�แลหย�าฅามาถมเสีย อย/าห้ือได�หันซากอันน้ีเทิอะ นางทังหลายใส/ใจว/าพระป>จเจกเจ�า
ตายแล�วค็เอากันเอาไม�แลหย�าฅาแต/ท่ีอ่ืนมาถมพระป>จเจกเจ�าแล�วเอาไฟซํ้าเผาเล�า คันว/าเผาแล�วนางทังหลาย
บ/ใส/ใจเผาแลได�เผาดั่งอ้ันค็หากเปนบาปกัมม�แล�วดีหลีแล เม่ือพายลูนนางทังหลายพ�อยซํ้าเผาเล�า อันนี้ค็หาก 
เปนพยาบาทยะมโนกัมม�อันเกิดแต/กายะคันว/าเปนอกุสลปถมะซํ้าห้ือวิบากอันมากนักแก/นางทังหลายแลด�วย
แท� พระป>จเจกเจ�าทังหลายอันจักเข�านิโรธสมาป>ตตินั้นย/อมได�กะทําสัจจะอทิฏฐานว/าคูจักเข�านิโรธสมาบัติใน
ที่น้ีแม/นว/านํ้าจักมาพัดไหลค็อย/าห้ือได� แม/นไฟจักไหม�ได� แม/นโจรจักมากะทําร�ายค็อย/าห้ือได�ย/อมสูได�กะทํา
สัจจะอทิฏฐานสันนี้แล�ว ค็จิ่งเข�านิโรธดาย เหตุนั้นแม/นปุคคละผู�ใดเอาหลัวมาได�พันเกวียนค็ดีเผาพระป>จเจก
เจ�าอันเข�านิโรธน้ันห้ือไหม�ดั่งอ้ันตนพระป>จเจกเจ�าค็บ/ไหม�แม�น // 
 เส�นขนแลจักร�อนจักไหม�ดั่งอ้ันค็หาบ/ได�แก/พระป>จเจกเจ�าอันเข�านิโรธนั้นแล ส/วนพระป>จเจกเจ�าตนนั้น
ในวันถ�วน ๗ น้ันออกจากนิโรธสมป>ตติแล�วค็หนีไพตามสุขแห/งตนแล นางทังหลายอันได� ๕ ร�อยฅนอันเผาพระ
ป>จเจกเจ�านั้นคันตายจากชาตินั้นค็ได�ไพไหม�ในนารกได�ส่ีแสนปลีแล�วด�วยวิบากอันยังหลอนั้นเกิดมาเปนฅน
ท/านค็ได�เผากับเรือนไฟไหม�ตายค็ได� ๕ ร�อยชาติแล�วตราบต/อเท/ามาเถิงบัดนี้ท/านทังหลายห้ันดีแล อันนี้หาก
เปนปุพพะกัมม�นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนต�นแล ในเม่ือพระพุทธเจ�าสําแดงปุพพะกัมม�แห/งนาง
ทังหลาย ๕ ร�อยฅนห้ือปรากฏแก/ปริสัตต�ทังหลายแลดั่งอ้ัน ชาวเจ�าภิกขุทังหลายจักถามบาปกัมม�อันนางขุชุตต
ราได�กะทําน้ันเซ่ิงพระพุทธเจ�ากล/าวว/า ข�าแห/งพระพุทธเจ�าปุพพะกัมม�แห/งนางทังหลาย ๕ ร�อยฅนนั้น 
พระพุทธเจ�าหากสําแดงแก/ผู�ข�าทังหลายแล�วแล พลันดั่งนางขุชุตตรานั้นเกิดมาเปนค/อมด�วยวิบากอันใดพ�อยมี
ประหยามากนักได�ทรงธัมม�มากนักด�วยปุพพะกัมม�อันใดเถิงมาเปนข�าใช�สอยท/านน้ันพ�อยได�วิบากอันใดชา ขอ
พระพุทธเจ�าสําแดงปุพพะกัมม�แห/งนางขุชุตตราน้ัน // 
 แก/ผู�ข�าทังหลายเทิอะ เม่ือนั้นพระพุทธเจ�าจักเทสนาสําแดงปุพพะกัมม�แห/งนางขุชุตตราน้ันกล/าวว/าดั่ง
นี้ ภิกขุเส ตัสเสวรัญโญพาราณยํ รชํ พาราณกาเล เอโก ปณะพุทโธ โถกํ ขุชุตตราตุงโก อโหสิ ภิกขุเว ดูรา ภิกขุ
ทังหลายในกาละเม่ือพระยาพรหมทัตเสวิยราชสมป>ตติเปนท�าวพระยาในเมืองพาราณสีนั้นพระป>จเจกเจ�า ๘ 
พระองค�มาสันเข�าในเรือนหลวงพระยาน้ัน นางขุชุตตรายามน้ันค็ได�อยู/ในเรือนหลวงพระยากับด�วยนางทัง
หลาย ๕ ร�อยฅนน้ันหันพระป>จเจกเจ�าตน ๑ หลัวค็ค/อมมันมีใจมักใคร/ติเตียนเหล�นมันค็คลุมผ�าแดงผืน ๑ แล�ว
เอาสลอบฅําอัน ๑ มาขว้ํากับหลังแห/งแล�วเทียวไพมาแต/ท่ีนั้น ทีนั้นแล�วกล/าวว/าพระป>จเจกเจ�าแห/งเราน้ีค็ไพ



 

 

กะทําด�วยประการสันน้ีแล ผู�ยิงผู�นั้นค็คือว/านางขุชุตตราอันเกิดมาเปนค/อมค็ด�วยวิบากอันได�ติเตียนพระป>จเจก
เจ�าวันนั้นแล นางมีประหยานักนั้นในเม่ือพระป>จเจกเจ�ามาสู/เรือนหลวงพระยาน้ันฅนทังหลายเอาเข�ายาคูอัน
ร�อนมาใส/พ่ําเพ็งห้ือเต็มในบาตแล�วเอาห้ือแก/พระป>จเจกเจ�าแลพระป>จเจกเจ�ารับเอาบาตเปนอันร�อนค็เปลี่ยน
ป>ดมือไพมานางผู�น้ันหันพระป>จเจกเจ�าทังหลายกะทําสันน้ันนางค็ห้ือเคร่ืองประ //  
 ดับแห/ง ๘ อันเพื่อจักห้ือรองบาตพระป>จเจกกล/าวว/า ข�าแก/เจ�าคูทังหลายบาตไว�ในเคร่ืองทังหลายฝูงน้ี
เทิอะ พระป>จเจกเจ�าค็ตั้งไว�เหนือเคร่ืองประดับนั้นแล�วเล็งดูยิงผู�นั้นแล ยิงผู�นั้นค็กล/าวเซ่ิงพระป>จเจกเจ�าว/าดั่งน้ี 
ข�าแก/คูทังหลาย ข�านี้มีประโยชนะด�วยเครื่องประดับทังหลายฝูงน้ันค็มากนักแล ข�าค็ห้ือทานแก/เจ�าคูทังหลาย
แล เจ�าคูทังหลายจุ/งเอาไพเทิอะ เม่ือนั้น พระป>จเจกเจ�าค็เอายังเครื่องประดับนางไพในถํ้าอันชื่อว/านะมูลป>พ
ภารพ�นแล เคร่ืองประดับนางฝูงนั้นค็บ/สิบหายเสียยังตั้งอยู/ตราบต/อเท/าเถิงกาละบัดน้ีแล นางอุตตรานี้เกิดมามี
ประหยาได�ทรงธัมม�ทังมวรค็เหตุนี้ สัทธาผละ อันนางได�ห้ือเครื่องประดับตนรับรองบาตแก/พระป>จเจกเจ�าวัน
นั้นนางอุตตราได�เถิงโสดาค็เหตุผละบุญอันอุป>ฏฐากพระป>จเจกเจ�าทังหลายวันนั้นแล ดูรา ภิกขุทังหลาย ในกา
ละเม่ือสานพระพุทธกัสสัปปะเจ�าวันนั้นนางขุชุตตรานี้ได�เกิดเปนลูกยิงเสฏฐีผู� ๑ อยู/ในเมืองพาราณสีวันนั้นมีใน
วัน ๑ นางลูกสาวเสฏฐีเอาแว/นมาแยงนั่งอยู/ประดับตนแล ยามน้ันยังมีนางภิกขุณีตน ๑ เปนอรหันตามาสู/เรือน
ลูกสาวเสฏฐีผู�น้ันเหตุนางภิกขุณีตนนั้นหากเคิยมาสู/ // 
 กระกูลผู�นั้นทุกวันแล ยามนั้นฅนผู�จักใช�บ/มีในสํานักแห/งลูกเสฏฐีน้ันมันจิ่งใช�นางภิกขุณีตนน้ันว/าดั่งน้ี 
ข�าแก/เจ�าคู ข�าค็ไหว�เจ�าคูแล ขอเจ�าคูเอาเครื่องประดับนี้ห้ือแก/ข�าก/อนแด ว/าอ้ัน เม่ือวันนั้นนางภิกขุณีตนน้ันจิ่ง
คระนิงใจว/า ผิคูแลบ/เอาห้ือแก/ลูกเสฏฐีผู�นี้ดั่งอ้ันมันค็จักกะทกอาคาดเคียดแก/คู คันมันตายค็จักได�ไพไหม�ในนา
รกชะแล คันคูเอาเครื่องประดับอันน้ีห้ือแก/ลูกเสฏฐีผู�นี้ดั่งอ้ัน คันอันมันค็จักได�เกิดเปนข�าอยู/ใช�สอยท/านผู�ภิกขุ
ด�วยแท� อันจักเปนข�าใช�สอยท/านผู�อ่ืนน้ันค็ยังแฅวนกว/าอันจักได�ไพไหม�ในนารกนั้นชะแล นางภิกขุณีตนนั้นอา
ไสรเซ่ิงอันกรูณาลูกเสฏฐีผู�นั้นนักค็จิ่งเอาเคร่ืองประดับอันนั้นห้ือแก/ลูกสาวเสฏฐีผู�น้ันแล นางลูกสาวผู�นั้นบัดนี้ค็
ใช/ผู�ใดค็คือนางขุชุตตราอันเปนข�าใช�นางสามาวดีด�วยบาปกัมม�อันมันได�ใช�นางภิกขุณีตนอรหันตาวันน้ันแล ใน
กาละนั้นชาวเจ�าภิกขุทังหลายค็ถามพระพุทธเจ�าว/าดั่งนี้ ข�าแก/พระพุทธเจ�า นางทังหลาย ๕ ร�อยฅน มีนางสา
มาวดีเปนประธานอันไฟไหม�ตายในเรือนหลวงนั้นค็ดีแล ฅนทังหลายอันเปนญาติแห/งนางมาคันธิยะอันมีนางมา
คันธิยะ //  
 เปนต�น อันพระยาอุเทนห้ือขุดขุมฝ>งเอาเฟUองแลฅามาเร่ียรายพายบนแล�วแล ไฟเผาแล�วห้ือเอาไถมาไถ
ห้ือขาดเปนบ้ังเปนพ/อนไพนั้น อันว/าปุคคละ ๒ จําพวกนี้จักว/าฝูงใดได�ชื่อว/า ยังมีชีวิตฝูงใดได�ชื่อว/าตายนั้นชา 
เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าจิ่งกล/าวว/า ดูรา ภิกขุทังหลาย อันว/าปุคคละทังหลายฝูงแลได�ประหมาดคลาดจากสติอันดี
นั้น แม/นว/ามีชีวิตยืนได�ร�อยปลีด่ังอ้ันค็ดี ค็ได�ชื่อว/าตาย ปุคคละทังหลายฝูงใดแลบ/มีฅวามประหมาทคลาดจาก
อันดีนั้น แม/นตายไพแล�วดั่งอ้ันค็ดีได�ชื่อว/า ยังมีชีวิตแล เหตุนั้นนางมาคันธิยะผู�ประหมาทแม/นชีวิตเปนฅนดั่ง



 

 

อ้ันค็ดี ค็ได�ช่ือว/า ตายแล นางทังหลาย ๕ ร�อยฅนมีนางสามาวดีเปนต�นหาฅวามประหมาทบ/ได� แม/นว/าตาย
แล�วค็ดีค็ได�ชื่อว/าบ/ตายแล สัพพัญ&ูพระพุทธเจ�ากล/าวเท/านั้นแล�วค็เทสนาเปนคาถาดั่งนี้ อัปปมาโท อมตํ ปทํ 
ปมาโท มัจจะ ปทํ อัปปมัตตานะ มิยันติเย ปมาทมัตตา ยถามัตตา ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลาย อัปปมาโท อันว/า 
บ/ประหมาทคือกุสล จิตตุบาท อันบ/ปราสจากอสติค็เปนคองอันจักห้ือได�เถิงนิพพานอัน // 
 บ/รู�ตายแล ปมาโท อันประหมาดคืออกุสลจิตตุบาทอันปราสจากสตินั้น ป>จจุเน ปทํ ค็เปนคองแห/งอัน
เกิดอันตายไจ�แล ปมาตโต ห้ือด�วยแท�อยู/ประหมาดนั้นย/อมเกิดแลเกิดมาแล�วพ�อยตายแลตายแล�วพ�อยยังเกิดไจ�
สันน้ีเปนอันพ�นบ/พ�นจากสงสารได�ดีหลีค็มีแล อัปปมัตตา นมิ ยันติ ปุคคละทังหลายฝูงบ/ประหมาทนั้นชื่อว/าบ/รู�
ตายแล เหตุปุคคละฝูงบ/ประหมาทนั้นย/อมบําเริญอัปปมาทะลักขณะได�กะทํามัคคผละห้ือแจ�งพลันนักแล�วบ/
นานเท/าใดค็ได�นิพพานแล เหตุดั่งอ้ันปุคคละฝูงน้ันบ/ประหมาทนั้นแม/นว/าตายค็รอยว/าบ/ตายแล เย ปมาตตะ 
ยถา มตา ปุคคละฝูงห้ือแจ�งพลันนักแล�วบ/นานเท/าใดค็จักได�นิพพานแล เหตุดั่งอ้ันปุคคละฝูงอันบ/ประหมาทนั้น
แม/นว/าตายแล�วค็รอยว/าบ/ตายแล ปเย ปมาตตะ ยถา มตา ปุคคละฝูงใดแลประหมาทนั้นแม/นมีชีวิตค็เปนดั่ง
ตายแล เหตุปุคคละฝูงประหมาทเขาบ/รู�ขงขวายในกิจจะอันจักเปน // 
 ประโยชนะแก/ตนในภวะอันน้ีอันหน�า คือว/าเขาบ/ห้ือทานบ/รักสาสีล ๕ แลสีล ๘ อันในชุวัน อุปโป สถะ
สีลน้ัน เหตุน้ันฅนฝูงประหมาทน้ันแม/นว/ามีชีวิตค็ดีค็หาแก/นหาสานบ/ได� เปนดั่งฅนฝูงตายน้ันแล เอวํ วิเสสโต 
ยตวา อัปปมา ทัมหิ ปKณฑิตา อัปปมาเท ปโมทันติ อริยานํ โคจเร รตาติ ดูราภิกขุทังหลายป>ณฑิตาปุคคละฝูง
ใดมีประหยาตั้งอยู/ในอปมาทแห/งตน เอวํ วิเสสโต ยตวา ปุคคละทังหลายฝูงนั้นค็รู�ด�วยอันต/างๆกันแห/งปุคคละ
ฝูงประหมาทดั่งน้ี กรียาอันจักออกจากวัฏฏะสงสารค็มีแก/ปุคคละผู�ปมาทะนั้นแล กรียาอันจักออกจากวัฏฏะ
สงสารนั้นย/อมมีแก/ปุคคละปูDบ/ประหมาทนั้นแล อัปปมาเท ปโม ทันติ ปุคคละทังหลายฝูงใดมีประหยาต้ังอยู/ใน
อปมาทธัมม�นั้นมีหน�าอันใส/ใจชื่นยินดีในอัปปมาทแห/งตนแท�น้ันค็ย/อมได�เถิงท่ีขระเสมกล/าวคือนิพพานแล 
นิพพานน้ันเปนอันขระเสมหาไภยะบ/ได�แก/โยคะทังหลายสี่ // 
 อันคือ กามโลโยคะ ภวะโยคะ ทิฏฐิโยคะ นิพพาน อันนั้นเปนบ/มีธัมม�อันอ่ืนแลจักได� เหตุนิพพาน
ดีเปนอันประเสฏกว/าโลกียธัมม�ทังมวร เทสนา ปริโย สาสเน พหุโสตาบัน ทโย อเหสิง ในเม่ือพระพุทธเจ�าเทส
นาธัมม�อันนี้แล�วดั่งอ้ัน ปริสัตต�ทังหลายอันมากนักมีภิกขุปริสัตต�ทังหลายเปนประธานอันใช�ใจเข�าไพตามขระ
แสธัมม�เทสนาแห/งพระพุทธเจ�านั้นลวดได�โสตาปฏิมัคคะผละชุฅนตามบุญสมพารอันได�กตธิการสร�างมาแต/ก/อน
วันน้ันค็มีแล บ/เท/าธัมม�เทสนาพระพุทธเจ�านี้ค็ห้ือแล�วประโยชนะแก/ฝูงฅนแลเทวดาทังหลายอันได�ปฏิบัติได
ตามไพนั้นแล อุเทนราช วัณณา นิฏฐิตํ ปริปุณณํ กล/าววัณณาแก�ไขยังอุเทนราชค็สมเร็จสระเด็จบัวรมวรแล�ว
ด�วยประการดังกล/าวมานี้ก/อนแล สระเด็จแล�วเดือน ๓ ฅืน ๙ ฅํ่าวัน ๕ // 
 


