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(๑.๐๑)  นโมตสฺสตฺถุฯ มหากาลุณฺณี โกนาโถ หิตฺตาย สพฺพปารมี สพฺพาปตฺโต สมฺโมธิ มุตฺตมํ ติ 

สาธโว ดูราสัปปุริสสะทังหลาย มหาการุณณี โกนาโถ อันว+า พระพุทธเจ�าแห+งเราทังหลายตนประกอบ // 
ด�วยมหากรุณณาในสัตต�โลกทังหลายมากนัก ปุเรตวา ค็พ่ําเพงปารมีสมพารยังปารมีธัมม�ทังมวลอันได� ๓๐ 
ทัส กับทังมหาปริจฺจาคอันใหย+ ๕ ประการ กับทังสุจริตธัมม� ๓ ประการเสี้ยงกาละอัน // นานได�ซาว
อสงไขยยปลายแสนมหากัปป9 หิตฺตย เหตุเพื่อห้ือเปนคุณเปนประโยชนะสพพฺปารณีนํ แก+สัตต�ทังหลาย
มวลแล ห้ือด�วยมีแท� อถธิบาย มักว+าพระพุทธเจ�าแห+งเราบัง // เกิดยังฅวามอินดูกรูณาในสัตต�โลกทังหลาย
แต+เม่ือเจ�าได�เกิดมาเปนมานวะชายหนุ+มผู� ๑ ชื่อว+ามาตทารกมานวะ วันนั้นค็ได�อุป=ฏฐากเลี้ยงดูยังแม+แห+ง
ตน เจ�าค็เอาแม+ข้ึน // สู+สะเพาไพกับด�วยพ+อค�าสะเพา ๕ ร�อยฅนนานได� ๗ วัน ไพเถิงท+ามกลางนํ้าสมุทท� 
เรือสะเพาค็แตกฟุCงไพ พ+อค�าทังหลายค็สิบหายเปนเหยื่อปลาแลเต+านํ้าทังหลายนับเสี้ยงห้ันแล ในกาละ
เม่ือนั้น มาตุธารกุมมารมานวะตนนั้น // 
 

(๑.๐๒) ค็ประกอบด�วยกําลังแลเพียรอุสสาหะมากนัก ยินรักแม+แห+งตนมากนัก เจ�าค็ใส+ใจว+าพา
เอาแม+ด�วยกําลังแห+งตนข้ึนสู+ปลายคะดงสะเพา แล�วค็ดูดยังน้ําสบิบ*แล�วค็ใส+ใจพาเอายังแม+แห+งตนเตน*
ข้ึนห้ือไพตกที่ไกล // ได�คาวุต ๑ คือ ๒ พันวาเพื่อห้ือพ�นแดนปลาแลเต+า แล�วค็ส.......ไพด�วยมือแห+งตน รํา
ดับวัน ๑ ฅืนไจ�ๆ นานได� ๓ วันค็บ+วางเพียรห้ันแล ในกาละยามน้ัน มหาพรหมค็แปรผ+อแลดูยังผู�ชายทัง
หลาย // อันอยู+ในมนุสสโลกทังมวลอันจักควรปรารถนาเอาประหญาสัพพัญHูนั้นค็หาบ+ได�สักฅนแล ค็เลง
หันชายผู� ๑ เจี่ยพาเอาแม+ลอยน้ําสมุทรผู�เดียวน้ันประกอบด�วยอุสสาหะกะทําเพียรมากนัก มหา // พรหม
จิ่งสระเด็จลงมาจากพรหมมาบันดลเข�าหัวใจแห+งมาตุรกุมมารมานวะผู�น้ัน ห้ือบังเกิดอินดูกรูณาในสัตต�โลก
ทังหลายมากนัก ห้ือบังเกิดฅวามมักใคร+ปรารถนาเปน พระโผดสัตต�ทังหลายมากนัก เจ�า // จิ่งวิตกร่ําเพิง
ว+า พุทฺโธ โพเถยยํ มุโตโมเจยฺยํ ติณฺโณ ตาเรยฺยํ ดั่งน้ีว+า พุทฺโธ อันว+าปุคคละผู�ใดได�ตรัสรู�แล�วยังธัมม�ทังมวล 
โพเถยยํ ยังท+านผู�อ่ืนค็ควรห้ือได�ตรัสรู�ยังธัมม�กับด�วยตนแล มุโตโม อันว+า // 
 

(๑.๐๓) ปุคคละผู�ใดพ�นจากไภยยะทังมวลแล�ว โมเจยยํ ยังท+านผู�อ่ืนค็ควรห้ือพ�นจากไภยยะกับ
ด�วยตนแล รติณฺโณ อันว+าปุคคละตนใดข�ามพ�นจากนํ้ามหาสมุทท�สาคอร คือว+าวัฏฏะสงสารแล�ว ตาเรยยํ 
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ยังท+านผู�อ่ืนค็ห้ือได�ข�ามพ�นจาก // สงสาร ห้ือได�เถิงนิพพานกับด�วยตนแล มานวะผู�นั้นค็รํ่าเพิงในใจสันน้ี
แล�วเจี่ยพาแม+ลอยน้ําไพไจ�ๆ นานได� ๗ วัน แล�วนางมณีเมกขราเทวดาตนผู�รักสาน้ําสมุทท�ค็ได�ฅวามคําติ
เตียน // แห+งเทวดา อินทร� พรหมทังหลายค็ไพนําเอามาธาตุรกุมมารมานวะออกพ�นจากแม+นํ้าสมุทท�สา
คอรห้ันแล มาตุธารกุมมารค็บังเกิดใจใคร+ปรารถนาเอาสัพพัญHุตญาณค็ไหว�ยังแม+ // แห+งตน คันว+าจุติค็
เมือเกิดในสวัรค�เทวโลกค็มีแล ตั้งแรกแต+กาละนั้นมา ส+วนว+า มานวะตนน้ันได�เกิดมาในชาติอันใดค็ปรากฏ
ชื่อว+าเปนโพธิสัตว�เจ�าห้ันแล โพธิสัตว� เหตุว+าโพธิสัตว�เจ�าตนน้ัน // แม+นได�เกิดในชาติอันใดแม+นเปน
เทวดาค็ดี เปนอินทร� เปนพรหมค็ดี เปนสัตต�ริฉานแลเปนฅนค็ดี ค็ประกอบด�วยยารณประหญาอันวิเส
สตรัสรู�เหตุผละทังมวลแจ�งนัก ค็พ่ําเพงปารมีธัมม�ห�อมเหียบไพไจ�ๆ นานได�อสงไขยปลาย // 
 

(๑.๐๔) แสนมหากัปป9แล�วจวบพบพระพุทธเจ�าทังหลายแสนปลาย ๒ หม่ืน ๕ พันตน ค็ได�ไหว�แล
ปูชาปรารถนาเปนพระด�วยอันคัดในใจแล บ+ออกปากได�เท่ือห้ันแล ในเม่ือเม้ียน ๗ อสงไขยปลายแสนมหา
กัปนั้นพ�นไพแล�ว โพธิสัตว�เจ�าค็ได�มา // เกิดเปนพระญาจักกวัตติตนชื่อว+ามหาสากยะจักกวัตติในสาสนา
พระพุทธเจ�าตนชื่อว+าโปรานโคตมะ ห้ันแล พระญาธัมม�สร�างแปลงปราสาทไม�แก+นจันทน�แดงได�แสนหลัง 
ห้ือเปนท่ีอยู+แก�วทัง // ๓ แล ได�ตั้งคําปรารถนาด�วยออกปากห้ือปรากฏแก+ฅนแลเทวดาทังหลายห้ันแล 
แรกแต+น้ันเจ�าเกิดมาในชาติอันใดค็พ่ําเพงปารมีไจ�ๆ นานได� ๙ อสงไขยมหากัปป9ได�จวบพบพระพุทธ // 
เจ�าทังหลายได� ๓ แสนปลาย ๗ พันตนค็ได�ไหว�แลปูชาปรารถนาออกปากแท�ห้ันแล ในเม่ือเม้ียนแห+ง ๙ 
อสงไขยมหากัปนั้น โพธิสัตว�เจ�าค็ได�เกิดมาเปน พราหมณ�ผู� ๑ ค็ได�ไพบวชเปนรสีปรากฏชื่อว+า // สุเมธรสี 
ในสาสนาพระพุทธเจ�าทีป=งกร ค็ได�เอาตนนอนทอดตางขัวห้ือพระเจ�าแลอรหันตาทังหลายอันได�แสนตน
ไหว�ไต*เทียวไพแล�วค็ปรารถนาเปนพระด�วยปากด�วยใจห้ันแล พระเจ�าทีป=งกรค็ทํานวายว+า ดูรา ภิกขุทัง
หลาย สุเมธ // 
 

(๑.๐๕) รสีตนน้ีได�ตรัสประหญาเปนพระสัพพัญHูตน ๑ ในภัทรกัปป9พายหน�า ในเม่ือเม้ียนแห+ง 
๔ อสงไขยปลายแสนมหากัปป9น้ัน มีห้ันชะแล แห+งพระพุทธเจ�าตนน้ันชื่อว+าโคตมะสัมมาสัมพุทธ มีห้ันชะ
แล เม่ืออันจักเกิดนั้น จักเกิดในเมืองกบิลวัตถุ // นคอร พ+อจักได�ชื่อว+าพระญาสรีสุทโธธนะมหาราช แม+จัก
ได�ชื่อว+านางสรีมหามายา นางเทวีจักได�ชื่อว+ายโสธราพิมพา ลูกชายค็ได�ชื่อว+าราหุลกุมมารชะแล จักตั้งอยู+
ในราชสมป=ตติอันเปน // ท�าวพระญานานได� ๙ ปลีแล�วจักละฅาวาสเสีย ออกไพบวชด�วยญาณม�า
แก�วกัณฐัก แล�วจักกะทําเพียรภาวนานานได� ๖ ปลีค็จักได�ตรัสประหญาสัพพัญHูเหนือแท+นแก�วอันสูงได� 
๑๑ ศอก แทบเคล�าไม�บา* // แปลงเปนไม�มหาโพธิแล�วจักสั่งสอนกุลบุตรทังหลายห้ือได�เถิงอรหันตามรรค
ผละนิพพาน โผดป=ณณสัตต�ทังหลายเสมิอดั่งพระตถาคตะนี้ มีห้ันชะแล อัคควัณณกล้ําขวาชื่อว+ามหาสารี
บุตต�เถระ อัคควัณณหนซ�ายช่ือว+า // มหาโมคคัลลานเถระ ตนอุป=ฏฐากชื่อว+ามหาอานันทเถระ มีห้ันชะแล 
พระโคตมะเจ�าตนนั้นนิพพานไพแล�วจักมีอายุยืนตั้งอยู+  ๘๐ ปลีแล�วค็นิพพาน ค็จักตั้งสาสนาไว�โผดสัตต�ทัง
หลายนานได� ๕ พันวัสสา มีห้ันชะแล สาสนาทีป=งกรเจ�าตํา // 
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(๑.๐๖) นวายสุเมธรสีเจ�าสันน้ีค็มีแล สกฺกิตฺติ สทฺโท อันว+าสัททสําเนียงเสี้ยงแห+งพระพุทธเจ�าอัน
นั้นค็ซลาบข้ึนไพในชั้นฟCาทัง ๓ ชั้นนั้นแล ชั้นพรหม ๑๓ ชั้นน้ันแล�วค็แปรซลาบทั่วไพในหม่ืนโลกธาตุแสน
โลก จักรวาลเปนเสี้ยงสาธุ // การตั้งแต+เมืองฅนแลชั้นฟCาชั้นพรหมแสนโกฏจักรวาลค็หวั่นไหวร�องก�องซ
วางวาง*หร+าฝนดอกไม�ทิพพ�ตกลงมา อาการสายฟCาใช�การเม่ือแมบค็แมบเมืองเรืองรอดชุกําชุพาย หร+าฝน 
// ชละเมฆค็ร�องก�องไหลหลั่งลงมา สัพพชื่อ อจริย อันว+าอัสสจันทังหลายต+างๆ ค็ปรากฏเกิดมีในกาละเม่ือ
นั้นแล ส+วนว+า สุเมธรสีเจ�าได�ยินคําแห+งพระทีป=งกรเจ�าทํานวายด่ังนี้แล�วค็ตั้งอยู+ตราบ // เม้ียนอายุแห+งตน 
คันจุติตายค็ได�เมือเกิดในพรหมโลกพู�นค็มีแล แรกแต+นั้นเม่ือเจ�าเกิดมาในชาติอันใดค็พ่ําเพงห�อมเหียบ
ปารมีธัมม�ไพไจ�ๆ น้ันนานได� ๔ อสงไขยปลายแสนมหากัปป9 // ค็ได�จวบพบพระพุทธเจ�าทังหลายได� ๑๒ 
ตน แล แดนแต+นั้นนานได�แสนมหากัปป9เล�าค็ได�จวบพบพระพุทธเจ�าทังหลาย ๑๔ ตนค็ได�ห้ือทานได�ไหว�
นบครบอยําปูชาปรารถนาเปนพระด�วยปากด�วยใจแล�วพระเจ�าทังหลายค็ทํานวายว+ามาชุตน //  
   

(๑.๐๗)  เปนดั่งพระเจ�าทีป=งกร หากเทสนาทํานวายมานั้นค็มีห้ันแล ลําดับต้ังแต+พระพุทธเจ�าตั้ง
คําป=ณณิธานปรารถนาเปนพระหัวทีมาตราบเถิงท่ีแล�วแห+งมหากัปป9อันนานได�ซาวอสงไขยปลายแสนมหา
กัปป9ค็ได� // จวบพบพระเจ�าทังหลายได� ๒ แสนปลาย หม่ืนปลาย ๒ พัน ปลายซาว ๗ ตน แล�วค็ได�มา
เกิดเปนพระญาเวสสันตรราชค็มีแล ด�วยมีแท�พระพุทธเจ�าพ่ําเพงปารมีธัมม� ๓๐ ทัส คือได�สละห้ือทาน
อันเปนโอกะแล // ห้ือทานเปนมัจฉิมปานกลางแลห้ือทานเปนอุกกัฏฐะอันยิ่งนักเปน ๓ ถ�านดีแล แม+นรัก
สาสีล ๕ สีล ๘ สีล ๑๐ แลจตุบัวริสุทท�สีล อันเปนถ�านเคล�า ๑ ถ�านกลาง ถ�านปลาย แลแม+นกล+าวคํา
สัทธา อุกกัฏฐะอันยิ่งนักแล แม+น // บวชเปนรสีเปนปริภาชิก แลบวชเปนสามเณร แลบวชเปนภิกขุ ค็ถ�าน
เคล�า ถ�านกลาง ถ�านปลายยิ่งนักแล แม+นประกอบด�วยป=ญญาภาวนาสมถวิป=สสนา ค็เปนถ�านกลาง ถ�านยิ่ง
นักแล แม+นมี // เพียรค็เปนถ�านเคล�า ถ�านกลาง ถ�านปลาย ยิ่งนักแล แม+นอุสสาหะ ค็เปนถ�านเคล�า ถ�านก
ลาง ถ�านปลายแล แม+นกล+าวคําสัจจะค็เปนถ�านเคล�า  ถ�านกลาง ถ�านปลายแล แม+นอธิษฐานใจตั้งหม้ันค็
เปนถ�านเคล�า ถ�านกลาง ถ�าน //  
 

(๑.๐๘) ปลาย แม+นแปรเมตตาไมตรีแก+สัตต�ทังหลาย ค็เปนถ�านเคล�า ถ�านกลาง ถ�านปลายแล 
แม+นอยู+ซะมัสซัต* ค็เปนถ�านเคล�า ถ�านกลาง ถ�านปลายเสี้ยงแล เหตุดั่งอ้ันจิ่งได�ช่ือว+าปารมีถ�านเคล�า    ถ�า
นกลาง ถ�านปลาย ค็มีสิบทัส อุป // ปารมีค็มีสิบทัส ปรมัตถปารมีค็มีสิบทัสแล ทังมวลจิ่งเปน ๓๐ ทัส พั่น
ดั่งพระพุทธเจ�าพ่ําเพงมหาปริจาค คือ โพธิสัตว�เจ�าห้ือทานประการดั่งนี้ คือ โพธิสัตว�เจ�าได�สละห้ือราชสม
ป=ตติเข�าของ // เงินฅํา แก�วแหวน ช�าง ม�า งัว ฅวาย รถเกวียน ข�ายิง ข�าชาย ห้ือเปนทานนานมากกว+าซาว
อสงไขยกัปป9นับบ+ได�ดั่งจักรอมไว�บ+สิบหายเสียค็ยังจักหลายกว+าสมป=ตติเข�าของแห+งฅนทังหลายใน // โลก
นี้ก+อนแล ค็บ+รักบ+แพงไว�ได� ค็ห้ือเปนทานค็เหตุใคร+ตรัสประหญาสัพพัญHูเปนพระด�วยกรุณณาใคร+โผด
สัตต�ห้ือพ�นจากวัฏฏะสงสารน้ันแล ประการ ๑ ชื่อว+าองคะปริจาค คือเจ�าค็ได�สละองคะเนื้อ // ตนคือปาด
ชิ้นเน้ือหนังห้ือเปนทานคือตัดมือ ตัดหัว ตัดต�นแขนออก ห้ือเปนทานนานได�ซาวอสงไขยปลายแสนมหา
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กัปป9นั้นจักรอมไว�ค็ยังมากกว+าแผ+นดินในมนุสสโลกเมืองฅนน้ีก+อนแล ประการ ๑ ค็ห้ือเลือดในตนเปนทาน
ไจ�ๆ ค็มาก // 
 

(๑.๐๙) กว+าน้ําใหย+ ๕ ประการแล ค็เหตุใคร+ตรัสประหญาสัพพัญHุตญาณโผดสัตต�โลกน้ันแล 
ประการ ๑ เจ�าค็ขวักตาออกห้ือเปนทานไจ�ๆ นานได�อสงไขยอันมากนัก ดั่งจักรอมตาค็ยังจักหลายยิ่งกว+า
ดาวยังฟCาก+อนแล แม+นเจ็บปวดค็อุตสาหะใคร+ // ได�โผดสัตต�โลกทังหลายนั้นแล ประการ ๑ ชีวิตฺตป=จฺจาค 
คือได�สละชีวิตแห+งตนไพตายตางพ+อแม+ ญาติ ตนตายตางท+านผู�อ่ืนค็มีมากกว+าชีวิตแห+งชาวชุมพูทวีปนี้ก+อน
แล ค็เหตุใคร+ได�ประหญาสัพพัญHู // เปนครูโผดสัตต�ทังหลายน้ันแล ประการ ๑ บุตตาปริจาค คือได�สละ
ลูกยิงลูกชายอันรักยิ่งกว+าดวงตาห้ือเปนทานนั้น ดั่งอ้ัน จักรอมไว�ดั่งอ้ันค็ยังจักหลายกว+าลูกยิงลูกชายแห+ง
ชาวเมืองใหย+ // ๑๖ เมือง น้ันก+อนแล แม+นรักปานชีวิตค็อุสสาหะห้ือไพเปนทานเพื่อใคร+ได�ประหญา
สัพพัญHุตญาณโผดสัตต�ทังหลายนั้นแล ประการ ๑ ภริยาปริจาค คือสละเมียรักเปนด่ังหัวใจ ห้ือเปนทาน 
แม+นมีสิเน // หาเปนดั่งหัวใจค็อุสสาหะสละไพเปนทาน ด่ังจักรอมไว�ยังจักหลายกว+าผู�ยิงผู�ชายในเมืองใหย+ 
๑๖ เมืองนั้นก+อนแล อันว+า พระพุทธเจ�าพ่ําเพงจริยา ๑๓ ประการน้ัน พุทธวัตถุริยา คือได�กะทําอัน
จักเปนประโยชนะอัน // 
 

(๑.๑๐)  จักได�ห้ือเปนพระเจ�านั้นแล ยจัตฺถุจริยา คือว+ากะทําห้ือเปนคุณเปนประโยชนะแก+ญาติพี่
น�องแห+งตนไจ�ๆ นั้นเล�า กัตฺถุจริยา น้ีกะทําห้ือเปนประโยชนะแก+สัตต�โลกน้ันแล เปนจริย ๓ อันน้ันแล อัน
ว+า สุจจริตต ๓ อันน้ัน คือ // กายสุจจริตต วัจจีสุจริตต มโนสุจจริตตธัมม� โพธิสัตว�เจ�าค็พ่ําเพงห�อมเหียบ
สุจจริตตปารมีธัมม�ทังหลายฝูงกล+าวมานี้ไจ� ๆ ชุชาติเสี้ยงกัปป9น�อยกัปป9ใหย+ทังหลายฝูงกล+าวมานี้สืบสาย 
// มาตราบเสี้ยงกัปป9กาละนานประหมาณซาวอสงไขยปลายแสนมหากัปป9บัวรมวลแล�วจิ่งได�มาเกิดเปนพ
ระญาเวสสันตรค็ซํ้าสละพ่ําเพงทานปารมี คือห้ือช�างแก�วป=จจัย เปนทานแล�วแลสละเข�าของ // เปนทาน
แลวันแล ๓ แสนฅําคือห้ือสัตตสัตตก*มหาทาน คือห้ือม�าแลห้ือรถเปนทาน สละห้ือเข�าของ แก�ว ๗ ประ
การเปนทานปารมี ๓ ประการแล รักสาสีล ๕ แลอุโปสถสีลไพไจ�ๆ แล�ว เนกขัม // คือออกบวชเปนรสี 
ป=ญญาปารมี คือขวนขวายพ่ําเพงบุญไพไจ�ๆ วิริยะ น้ันคือได�เพียรอุสสาหะกะทําเพียรบุญต+างๆ ขันติ อัน
อดใจในคลองอันเปนบุญ สัจจะปารมี คือ อุสสาหะกล+าวคําอันเที่ยงสิ่งเดียว อธิฏRฐานะ*กะทําอธิฏฐานใจ
ตั้งหม้ัน //  
 

(๑.๑๑)  ในอารมณ�อันเปนสุขเปนบุญเปนคุณไจ�ๆ เมตตาปารมี อันแปรเมตตาไมตรีไจ�ๆ อุเบกขา 
อยู+มซป=ตต*ในมรรคผละแล�วซํ้าถือเอายอดทานปารมี คือห้ือลูกรักเมียรักเปนทานแล�วค็ห�อมเหียบจริยา ๓ 
ประ // การ สุจจริตต ๓ ประการไจ�ๆ ตราบเม้ียนอายุ คือเหตุใคร+ได�ประหญาสัพพัญHูโผดสัตต�โลกทัง
หลายนั้นแล คันจุติจากอันเปนเวสสันตรราช ค็ได�เมือเกิดในชั้นฟCาตุสิตาสวัรค�เทวโลกตั้ง // อยู+ ๔ พันปลี
ทิพพ� แล�วค็ได�ลงมาตรัสประหญาสัพพัญHูเหนือแท+นแก�วบัลลังกานแทบเคล�าไม�มหาโพธิ ประจน*แพ�มาน 
๕ ประการ แล�วค็จระเดินไพสั่งสอนสัตต�โลกทังมวลด�วยลําดับวัสสา // แล�วค็จักเข�ามาอยู+สําราญในปSาเช
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ตะวันนาอารามแห+งนายอนาถบิณฑิกกัสสะเสฏฐีอันมีในเมืองสาวัฏฐี ห้ือแล�วพุทธกิจจะ ๕ ประการค็มี 
เอกํสมยํ ยังมีในกาละฅาบ ๑ ภค // วา อันว+าพระพุทธเจ�าตนประกอบด�วยมหากรุณณาค็เอาอรหันตา
สาวกเจ�าได� ๕ ร�อยตน มีมหาสารีบุตต�เถระเจ�าเปนประธานค็จระเดินออกไพสังคหะกรูณณาโผดสัตต�ทัง
หลาย ค็ไพรอดไพเถิงเมืองมหานคอรลวงลุ+ม //  
 

(๑.๑๒)  ฟCา คือว+าเมืองพาราณสี อันมีที่จิมใกล�ริมน้ําแม+มหาสมุทท�สาคอร พระพุทธเจ�าค็เทสนา
สั่งสอนเวเนยยสัตต�ทังหลาย ห้ือได�เถิงสุข ๓ ประการ ตามบุญสมพารแห+งเขา แล�วค็อธิฏฐานตั้งไหว�ยังธาตุ
พระธาตุไว�ในบ�านน�อยเมืองใหย+ // ข้ึนมาลําดับนิคคมราชธานี ค็ข้ึนมาตามขระแสขุนแม+นํ้ากับด�วยอรหัน
ตาทังหลายค็มารอดมาเถิงชนบทอัน ๑ คือเมืองลี้ อันมีทิสสะหนใต�เมืองหริภุญไชยนคอรห้ันแล ในกาละ
นั้น // ยังมีพระญานาคตน ๑ ค็ออกมาไหว�พระพุทธเจ�าห้ันแล แล�วค็ขอเอารอยพระบาทเซ่ิงพระพุทธเจ�า
จิ่งย่ําก�อนผารอย ๑ ไว�บาทห้ือแก+พระญานาคห้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่งจักเจียรจาเซ่ิงมหาสารีบุตต� // เถระ
ว+า ดูรา สารีบุตต� พระตถาคตะนิพพานไพได�ร�อยปลียามใด รอยตีนพระ ตถาคตะจักปรากฏแก+ฅนทังหลาย 
มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายสันนี้แล�ว ค็สระเด็จไพด�วยฝ=Uงน้ําแม+ระมิงค� คือว+าแม+ // พิงหน�อย เมือง
เชียงใหม+ ทีนั้นแล�ว มาเถิงเมืองท+าหัวเฅียน มีใต�เมืองเชียงใหม+ทีนั้น ยังมีหมากผาก�อน ๑ อูบอาง* ๒ อันบ+
บกบ+แห�งสักเท่ือ บอรพ่ําเพงเต็มด�วยน้ําทุกเม่ือ หินก�อนน้ันมีทิสสะวันตกน้ําแม+พิงนั้น พระพุทธเจ�า //  
 

(๑.๑๓)  ค็เจียรจาเซ่ิงมหาสารีบุตต�เถระว+า ในเม่ือคูพระตถาคตะนิพพานไพได�ร�อยปลี ยังจักมี
ภิกขุตน ๑ จักมาสําแดงห้ือปรากฏแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย แล�วเถิงปลีรวายยี เมืองเหม�า ซํ้าจักรุ+งเรือง 
ปรา // กฎว+าเมืองท+าหัวเฅียน ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล ถัดนั้น พระพุทธเจ�าค็เทียวเลียบข้ึนมาด�วยฝ=Uงน้ําแม+ระ
มิงค�มาเถิงหินก�อน ๑ อยู+ประเทสปSาริมนํ้าแม+ระมิงค� พระพุทธเจ�าค็น่ังอยู+เหนือหินก�อนนั้น แล�วเทวดาค็ // 
นํามายัง มหาริผลํ ยังลูกไม�หมากสมอมาห้ือเปนทานแก+พระพุทธเจ�าห้ันแล ภควา อันว+าพระพุทธเจ�า 
ปริภHฺชิ* ค็สันยังหมากสมอทีน้ัน ทีนั้นจักปรากฏชื่อว+าหริภุญไชยประเทสค็มีแล พระพุทธเจ�า // สันแล�วค็
เอยียดมือชี้ไพแล�วกล+าวว+า ดูรา สารีบุตต� พระตถาคตะนิพพานไพแล�วสาสนาแลธาตุคูจักมาต้ังอยู+ในประ
เทสที่น้ีเส้ียงตราบ ๕ พันวัสสา ถานะที่นี้จักปรากฏเปนนครอันใหย+จักมีพระญา // ตน ๑ ชื่อว+า อทิตตราช 
เสวิยเมืองท่ีนี้ ธาตุคูจักมาปรากฏแก+พระญาตนนั้น จักได�สร�างเปนเจติยะอันใหย+แล พระนวโลกุตตรธัมม� 
และปริยัตติธัมม�เจ�าจักมาตั้งอยู+ในเมืองท่ีนี้จักปรากฏชื่อว+าเมืองหริภุญไชยนคอร //   
 

(๑.๑๔) มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จไพสู+ดอยอุจฉุป=พพตะ คือดอยสุภาสุ
เทพ ค็ไพเถิงสัณฐานท่ี ๑ ค็ราบเพีบงงามนัก มีทิสสะวันออก พสสาน* แล�วพระพุทธเจ�าค็เลงดูรู�แจ�งด�วย
อนาคตญาณ แล�วกล+าวเซ่ิงสารีบุตต� // ว+า ดูรา สารีบุตต� พระตถาคตะนิพพานไพ ธาตุคูตถาคตะจักมา
ตั้งอยู+ในท่ีนี้ มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็อว+ายหน�าสู+ทิสสะหนวันออกสู+น้ําแม+ระมิงค� แล�วกล+าวเซ่ิงสารีบุตต�
เถระว+า ดูรา สารีบุตต� // ทิสสะหนวันออกแห+งดอยอันน้ีจักมีท�าวพระญาเสนาอามาตย�ทังหลายจักมา
ตั้งอยู+ในเวียงอันน้ี จักเปนมหานคอรอันใหย+ สาสนาแลแก�วทัง ๓ จักมาตั้งอยู+ปรากฏรุ+งเรืองงามมากนัก 
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เวียงอันนั้นจักปรากฏชื่อว+า // อภินวนคอร คือเวียงเชียงใหม+ ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล นับแต+ทีนั้นมาไพได� ๕ 
ร�อยวามาเถิงตีนดอยอันนี้ยังจักมีมหาเถระเจ�าตน ๑ ค็ไพเอาธาตุแต+เมืองลังกาทวีป จักมาถป=นนาตั้งไว�ก+อ 
// มหาเจติยะห้ือเปนที่อยู+แก�วทัง ๓ จักมาปรากฏได�ช่ือว+าบุปผาอาราม ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํา
นวายสันนี้แล�วค็สระเด็จไพสู+ดอยอัน ๑ งามนัก พระพุทธเจ�าค็นอนอยู+ ทีนั้น อว+ายหน�าไพสู+ทิสสะหนวัน
ออก ยังมีไม�ต�น ๑ อยู+พายหลัง // 
 

(๑.๑๕) พระพุทธเจ�า มีก่ิงฅ+าอันหักค�านตกลงมา ทีนั้นห้ันแล  มหาสารีบุตต�เถระเจ�าว+า ภนฺเต 
ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�า ก่ิงไม�ตกลงมา เหตุใดชา พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า ดูรา สารีบุตต� สาสนาคูตถาค
ตะจักมา // ตั้งอยู+ในที่น้ี จักห้ือรุ+งเรืองเปนท่ีสักการะปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย จักปรากฏชื่อว+าดอย
พระนอนอัน ๑ ชื่อว+าดอยปูชาเข�า ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้แล�ว ค็สระเด็จไพเถิง // 
น้ําแม+ระมิงค� พระพุทธเจ�าค็ลงอาบนํ้าชําระตน แล�วนุ+งผ�า ลุกอยืนอยู+แล�วกล+าวว+า ดูรา สารีบุตต� ที่อันนี้จัก
ปรากฏชื่อว+าท+าพระเจ�าอาบน้ํา ว+าอ้ัน เม่ือพายลูนจักแปรไพว+าท+า // กายกว+าง ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล 
พระพุทธเจ�าค็ทํานวายสันนี้แล�วค็เทียวฝ=Uงนํ้าแม+ระมิงค�ข้ึนไพเถิงที่ ๑ ยังมีนก ๒ ตัว ตัว ๑ บินพายใต�มา ตัว 
๑ บินพายหนเหนือล+องมาประสบพบกันทัดท่ีพระพุทธเจ�า // มารอด ทีน้ัน นก ๒ ตัวนั้นยินดีค็ร�องว+า สา 
สา ตามภาสาแห+งนกห้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่งทํานวายว+า ในที่นี้พายหน�าจักได�   ชื่อว+าสบสา ว+าอ้ัน มีห้ันชะ
แล พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้แล�ว ค็สระเด็จไพเถิงไม�ยางต�น ๑ หมอก  เหมิย // 
 

(๑.๑๖)  ค็ตกลงมามากนัก สารีบุตต�เถระเจ�าค็ไหว�พระพุทธเจ�าว+า ในที่นี้หมอกเหมิยค็ตก ขอ
พระพุทธเจ�ายั้งท่ีนี้ก+อนเทิอะ ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็เข�าไพสู+ร+มไม�ยางต�น ๑ แล�วค็เจียรจาเซ่ิงมหาสารีบุตต�
เถระเจ�าว+า // ดูรา สารีบุตต�เถระ คูตถา คันนิพพานไพแล�ว ธาตุคูพระตถาคตะจักมาตั้งอยู+ในท่ีนี้ จัก
รุ+งเรืองงามมากนัก พายหน�าไม�ต�นนี้ตายไพแล�ว ไม�สรีมหาโพธิต�น ๑ จักปรากฏแทนที่น้ีชะแล ที่อันนี้ // 
จักปรากฏชื่อว+ายางหมอก ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ีแล�ว ค็เลียบฝ=Uงแม+น้ําระมิงค�ข้ึนไพ
เถิงบ�านอัน ๑  แล�วค็ไพเอาเข�าบิณฑิบาตในบ�านอัน ๑ ชื่อว+าก�อน ว+าอ้ัน ดั่งได�เข�าแล�วค็ไพสู+ // หินก�อน ๑ 
งามนัก กว�างได� ๒๐ ศอก พระพุทธเจ�าค็สันเข�าเหนือดอยหินก�อนนั้น ในกาละยามนั้น ยังมียักข�ผู� ๑ ค็มา
ถือฉัตต�ก้ังพระพุทธเจ�า ยังมีเทวดาตน ๑ ค็มาถือเอาจาวมอนกวัดแกว+งก้ังพระพุทธ // เจ�าห้ันแล มหาสารี
บุตต�ค็กล+าวว+า ในดอยที่น้ี บ+มีนํ้า พระพุทธเจ�าพ�อยมาสันเข�านั้นชา ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็เลงดูห�วยอัน ๑ 
อันมีพายวันออก ในใกล�แต+ท่ีนั้น ๕ ร�อยวา แล�วยามนั้น ยังมีเทวดาตน ๑ เนรมิตเปนหมู // 
 

(๑.๑๗)  ตัว ๑ ใหย+นัก ค็เอาปากคุดยังหน�าหินก�อน ๑ ในสบห�วย ทีนั้น นํ้าไหลหล่ังถ่ังออกมาแล�ว
หมูตัวนั้นค็มาอยืนอยู+ส+องหน�าพระพุทธเจ�าแล มหาสารีบุตต�ค็เอาฝาบาตรไพตักเอาน้ําอันนั้นมาห้ือแก+
พระพุทธเจ�าสันห้ันแล คันพระพุทธเจ�า // สันแล�วค็ชําระเนื้อตนอบอาบอบรมบัวรมวล น้ําค็ยังบ+เสี้ยง ค็ยัง
เท+าเก+าห้ันแล มหาสารีบุตต�เถระหันอัจจริยอันนั้น จิ่งไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ภควา ข�าแก+พระพุทธเจ�า 
// นํ้าอันน้ีเท+ามีฝาบาตร ๑ บ+ดาย พระพุทธเจ�าสันค็พอสันนี้ชา พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า ดูรา สารีบุตต� 
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พระตถาคตะนิพพานไพแล�ว ท่ีนี้จักเปนที่ตั้งแห+งธาตุแลแก�วทัง ๓ ชะแล เม่ือในสาสนา // พระตถาคตะ
ล+วงไพแล�วได� ๒ พันวัสสาไพพายหน�า ยังจักมีพระญาตน ๑ ชื่อว+าธัมมิกราช จักเกิดมาเลิกสาสนา ค็จักห้ือ
เปนสาสนา ๒ ฅนกับทังชาวเจ�าทังหลาย จักมาเบิก*สาสนาแปลงที่อยู+แก�วทัง // ๓ ชะแล เทวดาอารักข�
ที่น้ีจักเอาเข�าของออกห้ือฅนแก+ทังหลาย มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้แล�ว ค็ลุกจากท่ีนั้น ยามใด
มหาปถวีแผ+นดินหลวงค็ร�องก�องหวั่นไหวไพมามากนักเปนนิมิตอันสาสนาจัก // 
 

(๑.๑๘) มาตั้งอยู+ที่รุ+ง เ รืองที่นั้นห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ย่ําผาก�อน ๑ ไว�รอยตีนห้ันแล คัน
พระพุทธเจ�าย่ํารอยตีนไว� ทีน้ันแล�ว เทวดาค็กลัวเปนสาธารณะแก+สัตต�ทังหลาย ค็มาพิกซะแคงผาก+อนนั้น
ไว� จิ่งปรากฏชื่อว+าผา // ซะแคง อันมีในเมืองฝางห้ันแล พายหน�าพระญาธัมมิกราชค็จักมาเลิกสาสนา ค็
จักมาเบิก*สาสนาห้ือปรากฏ มีห้ันชะแล พระค็ไพลวงอากาศค็เอามือชี้ยังดอยที่ ๑ แล�วค็กล+าวว+า ดูรา สา
รีบุตต� // พายหน�าสาสนาคูพระตถาคตะนิพพานไพแล�ว ค็จักมาตั้งอยู+ในที่นี้ จักปรากฏชื่อว+าอาราม
พระญาฅําแดง มีในเมืองเชียงดาวที่น้ี มีห้ันชะแล ถัดนั้น พระพุทธเจ�าค็ไพเถิงเมืองลี้ ทีนั้น // ค็เอามือชี้ไพ
กล+าวว+า ดูรา สารีบุตต� พระตถาคตะนิพพานไพแล�ว มีดขูดคูพระตถาคตะจักมาไว�ท่ีนี้ ลวดจักเปนท่ีอยู+แห+ง
แก�วทัง ๓ ชะแล ฅนทังหลายอันอยู+ในเมืองที่นี้เขาค็จักสับรูปมีดขูด // ไว�ในหน�าผากเขาไว�ชุฅน มีห้ันชะแล 
ถัดนั้น พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพด�วยบ�านเมืองค็ไพรอดมหาอุมังคะ ในเมืองอุตตรป=ญจร ปางเม่ือตนได�เกิด
เปนเจ�ามโหสถป=ณฑิตา อธิฏฐานขุดสระ*นั้นค็เทสนาธัมม� //  
 

(๑.๑๙) เมตตาสังคหะ ปริสัตต�ทังหลาย แล�วพระค็สระเด็จไพสู+เมืองวิเทหะห้ันแล ในกาละนั้น 
พระญาวิเทหะค็บ+รู�อซลา* ใส+ใจแห+งพระพุทธเจ�าบ+ยาก ได�ยินข+าวสารว+า พระพุทธเจ�ามาเมตตาแล ว+าอ้ัน 
ค็ยินดีมากนัก ค็ห้ือแต+งแปลงเข�า // น้ําโภชนาอาหารคิลานะป=จจัยใส+ไตรฅําแล�วค็ยกข้ึนตั้งหัวช�างตัว ๑ 
แล�วค็ไพรับเอาพระพุทธเจ�าห้ันแล พระพุทธเจ�าบ+เพิงใจจิ่งกล+าวว+า วิเทหะประกอบด�วยราชมานะ พ�อยเอา
เข�าใส+หัวช�าง // มาห้ือแก+คูสันนี้ เปนการอันประมาทะแท�แล วันพายหน�าแต+นี้ช�างค็บ+มีในเมืองท่ีนี้ชะแล 
ว+าอ้ัน แต+นั้นมา ช�างค็บ+มีเติมว+ามีค็บ+หม้ันยืนกับเมืองอันน้ีตราบเถิงกาละบัดน้ี // แล พระพุทธเจ�าค็นอน
อยู+ห้ันฅืน ๑ แล�วคันรุ+งเช�าค็อาบน้ําชําระเนื้อตน แล�วค็ไพจระเดินเอาเข�าบิณฑิบาตมาสันแล�วค็เจียรจาเซ่ิง
สารีบุตต�เถระว+า พระตถาคตะนิพพานไพแล�ว ธาตุเข้ียว // อย+างแลบาตรตถาคตะ จักมาตั้งอยู+ไว�ในท่ีนี้ จัก
ปรากฏเปนท่ีตั้งแห+งแก�วทัง ๓ มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�ว พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+เมืองโกสัมพี จระเดินไพ
เอาเข�าบิณฑิบาต แล�วค็ออกไพเถิงแม+น้ําฅงแล�วพระค็ // 

(๑.๒๐) ชําระตนเหนือหินก�อน ๑ หัวท+าเข�าตอก เหตุว+านํ้าท่ีนั้นตีฟองข้ึน เม่ือจักเหมือนดั่งผาย
เข�าตอกนั้น ลวดได�ชื่อว+าท+าเข�าตอกค็มีแล ยังมีนกตัว ๑ ค็มาไหว�พระพุทธเจ�า แล�วค็ลวดขอเอารอยพระ
บาทเซ่ิงพระพุทธเจ�า แล�วพระพุทธเจ�า // ค็ไว�พระบาทเหนือหินก�อน ๑ หันแล พระญานาคค็ไหว�
พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+พระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�าจักไพสันเข�าที่ใดชา พระพุทธเจ�ากล+าวว+า พระ 
ตถาคตะจักไพสันเข�าในยอด // ดอยเวพภารป=พพตะ คือว+าดอยรังรุ�งพู�นชะแล ว+าอ้ัน พระญานาคกล+าวว+า 
สาธุ ดี ดี นักแล ข�าจักเอาน้ําไพห้ือพระพุทธเจ�าได�สันชะแล ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+ดอยเวพ
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ภารป=พพตะนั้น // อันมีที่จิ่มใกล�แม+น้ําพยัฆนที* คือว+าแม+นํ้าฅง อันเปนแดนเมืองโกสัมพีแลเมืองหริภุญ
ไชยนคอรแลเมืองแพรหลวงสมกัน เมืองแพรมีท่ีจิ่มใกล�ดอยคิชช // กูฏน้ันแล ดอยเวพภารป=พพตะ นั้น
เปนผาอันราบเพียงงามนัก พระพุทธเจ�าค็น่ังอยู+สันเข�าอยู+กับด�วยอรหันตา ๕ ร�อยตน คันพระพุทธเจ�าสัน
เข�าแล�ว พระญานาคค็เอาน้ําแต+แม+น้ําฅงออกมาอุป=ฏฐากพระพุทธเจ�ากับอรหันตา //  
 

(๑.๒๑) ๕ ร�อยตนห้ันแล พระพุทธเจ�าชําระบ�วนปาก หว+ายหน�ามาหนใต� แล�วพูดน้ําตกไพในทิส
สะหนใต�ห้ันแลมหาสารีบุตต�จิ่งไหว�ว+า ภนฺเต ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�า พูดน้ําตกไพหนเหนือ
นี้อ้ันชะรือ พ�อยพูด // น้ําบ�วนปากไพหนใต�นี้ชา พระพุทธเจ�ากล+าวว+า ดูรา สารีบุตต� น้ําบ�วนปากพระต
ถาคตะอันนี้จักเปนที่เพิ่งแก+สัตต�ทังหลายพายหน�าอันมาไหว�แลปูชารอยพระบาทอันนี้ มีห้ันชะแล ฅนทัง
หลายจักได�มากินนํ้า // บ�วนปากพระตถาคตะอันน้ี แล�วเอาไพสระหัวค็ดี อาบค็ดี พยาธิทังมวลค็จักรํางับ
กับหายไพชะแล แม+นเขาปรารถนาว+าอย+าห้ือเข้ียวหล+อน อย+าห้ือหูหนวก ตาค็อย+าห้ือมืดห้ือบอด หัวค็อย+า 
// ห้ือหงอก ว+าอ้ัน อันทรายต+างๆ ค็จักรํางับกับหายเสียแก+ฅนทังหลาย มีห้ันชะแล เหตุด่ังอ้ัน พระตถาค
ตะจิ่งบ�วนปากพูดนํ้าตกไพหนใต� เพื่ออ้ันแล ในกาละนั้น พระญานาค แลไอ // สวร ค็มากางผ�าภิดานก้ัง
พระพุทธเจ�าห้ันแล เทวดาค็มาสักการะปูชามากนักห้ันแล พระพุทธเจ�ากล+าวเท+านั้นแล�วค็เลงดูรอยตีน
พระพุทธเจ�าทัง ๓ อันล+วงแล�ว คือว+า พระพุทธเจ�ากกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสัปปะ // 
 

(๑.๒๒) มีในที่นั้นจิ่งแย�มใคร+หัวห้ันแล สารีบุตต�เถระเจ�าหันแล�วจิ่งไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�า
แด+พระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�าคันแย�มใคร+หัวเหตุใดชา พระพุทธเจ�ากล+าวว+า ดูรา สารีบุตต� ถานะที่น้ีแม+น
พระเจ�า //ทัง ๓ ตน คือว+า พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสัปปะ เจ�าค็มาไว�รอยพระบาทที่นี้ชุตน 
แม+นว+า พระเมตเตยยะเจ�าค็จักมาไว�พระบาทท่ีนี้ จักย่ําฅวบพระบาท ๔ อันนี้ ห้ือเปนอัน ๑ อันเดียว // 
พายหน�า มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าลุกไพย่ําพระบาทไว�เรียงกัน ปลายนิ้วตีนเพียงกัน มีส�น อยุด
หย+อนกันด�วยลําดับกันแล�วค็อธิฏฐานว+า คันคูพระตถาคตะนิพพานไพแล�ว เทวดาทังหลายค็จักเอาธาตุ // 
คูมาไว�ในที่น้ี เพื่อบ+ห้ือเปนสาธารณะชะแล ในเม่ือพระตถาคตะนิพพานไพนานได� ๒ พันวัสสานั้น พระบาท
อันน้ีจักปรากฏแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย มีห้ันชะแล ฅนแลเทวดาทังหลายค็จักมาไหว� // แลปูชา มีห้ันชะ
แล พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จไพสู+ปSาเชตวันนอาราม ในเมืองสาวัฏฐี ค็มีวันน้ันแล ตโต ปรํ 
ถัดแต+น้ันไพพายหน�า พระมหาสารีบุตต�เถระเจ�า จักสําแดงยังอัฏฐะทังมวล คือประ // 
 

(๑.๒๓) เทสเหตุการณ�ทังมวลห้ือแจ�ง จิ่งกล+าวว+า เอกํ นคฺครํ ยังมีเมืองอัน ๑ ชื่อว+าเมืองแพร
หลวง มีหนอุตตรทิสสะจิ่มใกล�เมืองโกสัมพีพายหนเหนือใกล�จิ่มดอยอิสีคิลี คือว+าดอยลิง ๒ อันค็มีใน
ระแวกแคว�นเมืองหริภุญไชย // นคอร พระพุทธเจ�าแห+งเรามาสันเข�าในดอยเวภารป=พพตะ ทีนั้น ยังมี
พระญานาคตน ๑ ค็เอาน้ํามาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแล�ว พระค็ไว�รอยพระบาทท่ีนั้นแก+ไอสวรแลเทวดาค็
มาก้ังผ�าภิ // ดาน แลผ�าก้ังรอยตีนพระพุทธเจ�าน้ันแล�ว เทวดาทังหลายค็มาปูชามากนักแล ในเม่ือ
พระพุทธเจ�านิพพานไพแล�วนั้น ยังมีเทวดาตน ๑ ชื่อว+ารมหิ ค็จักไพเอาธาตุมาถป=นนาไว�ในหน�าหินอันพระ



9 

 

 

เจ�า // สันเข�านั้นแล ประการ ๑ แจ+งสะเพาอันออกหนเหนือนั้น ยังมีไม�ทิพพ�ต�น ๑ มีก่ิงก�านอันแดงมีไว�ค็
หอมสัฏฐานด่ังใบไม�สรีนั้นมีวันออกแจ+งใต�* ผู�ใดมีบุญสมพารจิ่งจักได�หันเม่ือวันเดือน // เพงนั้นแล ยังมี
เทวดา ๕ ตนอยู+รักสาดอยพระบาทเจ�าอันนี้ ตน ๑ ชื่อว+าเมกขรา อยู+วันตกแจ+งเหนือ ห้ือปูชาดอกไม�แดง 
ตน ๑ ชื่อว+าชนก อยู+วันออกแจ+งเหนือ ห้ือปูชาดอกไม�ขาวทังมวลเทิอะ ตน ๑ ชื่อว+าละชินะ อยู+หน // 
 

(๑.๒๔) เหนือ ห้ือปูชาดอกไม�อันเกิดในนํ้าทังมวล มีดอกบัวจังกอรเปนต�นเทิอะ ตน ๑ ชื่อว+าคันธ
นะ อยู+หนใต� ห้ือปูชาดอกไม�ตายห+านเทิอะ ตน ๑ ชื่อว+าวนป=ตติ อยู+วันออกแจ+งใต� ห้ือปูชาดอกไม�อันมีกลิ่น
คันธะอันหอมทังมวลเทิอะ เทวดา // ๕ ตนน้ีอยู+รักสาพระบาทเจ�ากับทังธาตุตราบเม้ียน ๕ พันวัสสา 
ตราบเถิงพระอริยเมตเตยยะเจ�าลงมาตรัสประหญาสัพพัญHูเปนครูแก+โลกค็จักมาสันเข�าในดอยที่น้ี แล�ว
จักไว�รอยตีนพระบาทจักฅวบ // รอยตีนพระเจ�า ๔ ตน ห้ือเต็มงามเปนแท+ง ๑ แท+งเดียว แล�วค็เทสนาแก+
เทวดาทังหลาย มีรัมมติเทวดาเปนต�น ห้ือได�เถิงธัมม�วิเสสคืออรหันตามีประหมาณว+าได� ๔ หม่ืนตน ค็จักมี
ห้ันชะแล // ปุคคละผู�ใดจักข้ึนสักการะปูชาธาตุแลพระบาทเจ�าอันวิเสสนี้ดั่งอ้ันเปนภิกขุห้ือชําระสิกขาบท
แลจตุบัวริสุทท�สีลห้ือบัวริสุทท�แท� คันเปนสามเณรค็ห้ือชําระสังวรสีล*ห้ือบัวริสุทท�แท� คัน // เปนผ�าขาว
แลปุคคละยิงชายทังหลาย ควรสังรวมรักสาสีล ๕ สีล ๘ ห้ือบัวริสุทท�ดั่งอ้ัน เทวดาค็จิ่งเพิงใจฅนฝูงใดมี
บาปมีโทสมากนัก ผียักข�ผีเสื้อค็จักกินจักห้ือบังเกิดเปนอนทรายเปนต�นว+า เจ็บหัวมัวตา รากเลือด เจ็บท�อง 
เจ็บไส� //  
 

(๑.๒๕) เปนไข�เปนหนาว เปนไภยยะต+างๆ ชะแล ผิว+าปุคคละทังหลาย คือว+าคระหัสถ� แล
นักบวชยิงชายผู�ใดหลอนหากบังเกิดอนทรายสันนี้ ห้ือรีบสัมมาคารวะสัมมาทานเอาสีลห้ือบัวริสุทท� อุทิส
สะบุญไพหาเทวดา ห้ือปูชากะทําที่ตีนดอย ทีนั้น แล�วค+อยข้ึน // เมือไหว�แลปูชา คันบ+กะทําสันน้ี ปุคคละ
ผู�นั้น บ+วุทธิ ค็บ+หม้ันบ+ยืน ชะแล เม่ือจักข้ึนไหว�นั้น ห้ือปูชาเทวดา ๕ ตน นี้ แล�วค็จิ่งค+อยข้ึนไหว�แลปูชา
พระบาทเทิอะ คันข้ึนเมือรอดพระบาทเจ�า // แล�ว ผู�ยิงทังหลายบ+ควรเข�าไพพายในล+วงอัน ๑ อย+าผายเข�า
ตอกดอกไม�ใส+รอยพระบาทเทวดาบ+เพิงใจ ประการ ๑ อย+าเทียวที่อรหันตาเจ�าอยู+น้ันเทิอะ เหตุว+าธาตุแล
อรหันตาเจ�าอยู+ // ชุแห+งแล ประการ ๑ อย+าฅายหมากเค้ียว อย+าถ+มข้ีมูกน้ําลาย มุตตะกิเลสตกในข+วงพาย
บนเทิอะ เทวดาบ+เพิงใจจักเปนอนทรายชะแล ห้ือได�ครบอยําแอยงด�วยปากด�วยใจแท�จิ่งดีหลีชะแล 
ประการ ๑ ยัง // มีดอยใหย+อัน ๑ เล�า ชื่อว+าเขากิณณรี ข้ึนอยู+จอมดอย ๒ อันห้ัน คือเมืองโกสัมพีทังมวล
แล ท+าสะเพาเมืองลังกาเสี้ยงห้ันแล แม+นเจ�ารสีแลทิพพ�พระญาธอร กิณณรี ยักข� แลเทวดาทังหลาย จักลง
มาค็อออกมาจับอยู+ยอดดอย ทีนั้นแล�ว // 
 

(๑.๒๖) จิ่งลงมาไหว�ธาตุและพระบาทเจ�าค็มีแล ประการ ๑ ยังมีดอยหินใหย+อัน  ๑ ชื่อว+าผา
หม+อนผาอูบธาตุค็ว+า พระบาทเจ�าฝูงนี้ ปุคคละผู�ใด คระหัสถ�แลนักบวชยิงชายฝูงใดเช่ือใสด�วยตนด�วยปาก
ด�วยใจบ+ประมาทแลมากะทํา // ปฏิบัติสังวรตามคําสอนตนชื่อว+ามหาสารีบุตต�หากกล+าวมาแท� ค็เท่ียวจัก
สมริทธีด�วยบุญอันยิ่งตราบเถิงนิพพาน มีห้ันชะแล ปุคคละผู�ใดจักไหว�พระบาทเจ�าอันประเสิฏห้ือได�ว+า 



10 

 

 

โกสัมพียํ วิ // ทุเรเวภารป=พพโต กกุสันโธ โกนาคมโน กัสสัปโป โคตโม ปาทาเจติยํ ชินธาตุ จถเปน*ตวา 
อหํวันทามิ ธุรโต ดั่งนี้เทิอะ ในเม่ือมหาสารีบุตต� // เถระเจ�าแลพระพุทธเจ�าปรินิพพานไพแล�วดั่งอ้ัน 
อรหันตาแลเทวดาตนชื่อว+ารัมมติ ค็นําเอาธาตุพระพุทธเจ�ามาถป=นนาตั้งไว�ห้ือเปนห้ือไหว�แก+ฅนแลเทวดา
ทังหลาย โอตักกะ* ห้ือรุ+ง // เรืองกับด�วย ปาทเจติยะ พระบาทเจ�าทัง ๕ ร�อยตนน้ันห้ันแล ไปทันปรากฏ
ด�วยพันเท่ือห้ันแล เม่ือพระพุทธเจ�าปรินิพพานแล�ว ดั่งอ้ัน พระพุทธเจ�าปรินิพพานไพแล�ว ดั่งอ้ัน อรหันตา
แลเทวดาค็ตั้งไว�ยังสาสนา ๕ พันวัสสา //  
 

(๑.๒๗) สันน้ัน คันสาสนาล+วงแล�วได� ๒ พันวัสสาน้ัน ยังมีบ�านอัน ๑ ชื่อว+าบ�านยางฅํา ว+าอ้ัน ค็มี
ที่ใกล�ตีนดอยเวภารป=พพตะ ทีนั้นห้ันแล ในกาละนั้นเทวดาค็มักใคร+ห้ือพระบาทเจ�าแลชินธาตุปรากฏดั่ง
อ้ัน เทวดาค็เนรมิตเพสเปนรุ�ง // ตัว ๑ ใหย+นัก แล�วค็ลงมาเอาลูกไก+ชาวบ�านอันนั้น แล�วค็บินไพจอมดอย
พระบาทบ+ขาดสายห้ันแล ยังมีพรานผู� ๑ อยู+ในบ�านท่ีนั้นห้ันแล มันหันรุ�งเผือกตัวนั้นลงมาเอาลูกไก+บินเมือ
สู+จอมดอยอันนั้น มัน // ยินเคียดนัก มันค็คระนิงใจว+ารุ�งตัวนี้อยู+ท่ีใดชา มาคูจักเมือชอมดูยิงเสียห้ือตายชะ
แล ว+าอ้ัน แล�วพายหน�าแต+นั้นรุ�งตัวนั้นมันค็ซ้ํามาเอาลูกไก+แถมเล�า ห้ันแล พรานปSา // จิ่งไพชอมถ+อมดู ค็
หันบินข้ึนสู+จอมดอย ทีนั้น ห้ันแล พรานปSาจิ่งพรองข้ึนเม่ือสู+รอดปลายดอย ทีน้ัน ห้ันแล มันค็บ+หันรุ�งสัก
ตัว เท+าได�หันพระบาทเจ�าอันประเสิฏกับทังธาตุเจ�าอันถป=นนาตั้งไว� // น้ันชะแล ประการ ๑ พรานปSาได�
หันแล�ว ค็ไหว�นบครบอยําแอยงด�วยหัวแห+งตน แล�วมันลงปล+าวแก+ฅนทังหลาย ห้ือปรากฏทั่วชุบ�านน�อย
เมืองใหญ+ทังหลาย ห้ันแล ตั้งแรกกาละน้ันไพชาวเจ�าแลคระหัสถ�ทังหลายค็เข�ามาไหว�นบครบอยําสักการะ
ปูชามากนัก //  
 

(๑.๒๘) ค็มีแล ตโต ลําดับแต+น้ันมา พระบาทเจ�าทีนั้นลวดปรากฏชื่อว+าพระบาทเจ�ารังรุ�ง ว+าอ้ัน 
สืบมา ค็มีแล ตโต ถัดแต+น้ันมา ยังมีพระญาตน ๑ ชื่อว+ามังราย ค็เสวิยเมืองชียงใหม+ ได�ยินว+าพระบาทเจ�า
รังรุ�งประเสิฏยิ่ง // นัก จิ่งมีราชสัทธาใคร+หัวปูชาค็เอานางราชเทวีแลเสนาอามาตย�ยสสะบริวารเข�าไพด�วย
ลําดับค็ไพรอดไพเถิงแล�วค็ข้ึนไพไหว�แลปูชาพระบาทเจ�าแลชินธาตุด�วยใจสัทธายินดี // มากนัก พระญาค็
บังเกิดใจอัสสจันยินดี จิ่งมีพระราชอาชญาว+า ห้ือฅนทังหลายแทกว+าดูตั้งแต+ตีนดอยแวดรอดชุพายได�  ๓ 
ร�อยปลาย ๗ สิบวาแลตั้งแต+ตีนดอยข้ึน // เซ่ิงพระบาทได� ๔ ร�อย ๒๗ วา ผิว+าทอดสมอลงมาหาหน�าพระ
บาท หาน*ได�ร�อยปลาย ๕ วาแลทอดสมอซํ้าลงมาพายนํ้าฅงใกล�ได� ๕ ร�อยวาแลแทกสะเพาไพรอดพระ
บาท // ได� ๒๕ วาแล รอยตีนพระเจ�ากกุสันธะ ยาวได�วาปลาย ๓ ศอก รอยตีนพระโกนาคมนะยาวได�วา
อก รอยตีนพระเจ�ากัสสัปปะยาวได�วาปลายศอก ๑ รอยตีนพระเจ�าโคตมะยาวได�วาปลายฅืบ ๑ พายปลาย
ตีนเพียง // 
 

(๑.๒๙)  กันค็มีแล พระญามังรายแลไหว�แลปูชา แล�วค็เอาปริวารอันเปนหมู+แห+งตนลงมารอด
หว+างปSาที่ ๑ เปนปSาเสี้ยงหาที่จักยั้งจักเซาอยู+บ+ได� ค็เปาปSาเลาปาแขมพงแล เปนน้ําเสียเสี้ยงท่ีอันนั้น
พายลูนค็จักแปร // เสีย ลวดปรากฏชื่อว+าพุงเลายางคํา แต+แดนท�าวมังรายไพไหว�พระบาทน้ันมาแล 
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พระญาออกจากพุงเลายางคํา แล�วไพตั้งอยู+หว+างปSาท่ีมา หัวทีนั้นลวดปรากฏได�ชื่อว+าปSา // มังรายสืบมา
เถิงกาละบัดน้ีแล พระญาฅืนย�ายหมู+ออกจากปSาท่ีนั้นไพสู+เมืองอัน ๑ ฅนค็มาเหงิ้อมาผ+อพระญาห้ันแล 
แดนแต+นั้นจิ่งปรากฏชื่อว+าเมืองเหงิ้อ เพื่ออ้ันแล ตั้งแต+ // พระญามังรายไพไหว�พระบาทเจ�าแลพอกฅืนมา
สู+เมียงเชียงใหม+นั้นค็ตั้งอยู+เสวิยราชสมป=ตติตราบเม้ียนอายุแล�วลูกหลานสืบราชสมป=ตติมาเถิงพระญา
ล�านนากินเมืองเชียงใหม+ // นั้นได� ๗ เช+นพระญาแล�วแล ในกาละนั้น ยังมีผ�าขาวผู� ๑ อยู+บ�านทุงเนมังราย 
ทีน้ัน มันมาเทียรย+อมเมืออุป=ฏฐากพระบาทเจ�าห้ันแล ยังมีในวัน ๑ เดือน ๗ เพง ผ�าขาวผู� ๑ นั้นค็มาไหว�
พระบาทเจ�า แล�วค็ภาวนาแล ร่ํา //  
 

(๑.๓๐) เพิงในใจว+าด่ังรือ ฅนทังหลายค็มาไหว�พระบาทเจ�าอันประเสิฏสันน้ันชา ว+าอ้ัน ในกาละ
นั้น เทวดาได�รู�ฅวามรํ่าเพิงแห+งผ�าขาวสันนั้น จิ่งได�เนรมิตตนเปนภิกขุตน ๑ ภาวนาอยู+เงิ้มผาตีนดอย ทีนั้น 
ผ�า // ขาวผู�นั้น ค็ลงดอยมาค็หันภิกขุปSาตนน้ัน ค็ถามว+า ในกาละบัดชี้ ชาวเจ�าสมณพราหมณ�แลฅนทัง
หลายดั่งรือ บ+มาไหว�พระพุทธเจ�าอันประเสิฏนั้นชา ผ�าขาวผู�น้ันค็ไหว�แล�วขานว+า // ภนฺเต ข�าแด+เจ�าคู 
แทก*ก+อนฅนทังหลายค็ยังมาไหว�พระบาทเจ�ามากนักแท�แล ว+ารู�บังเกิดเปนอนทรายแก+เขามากนักแล ลวด 
อย�านกลัวเขาค็บ+มาไหว� เพื่ออ้ันแล ภิกขุ // ตนน้ันกล+าวว+า ดูรา ท+านทังหลาย ผ�าขาวชาวเจ�าแลฅนทัง
หลายน้ีมีใจต+างกัน ลางพร+องค็มาด�วยอันคดเลี้ยวบ+เชื่อบ+ใสในพระบาทเจ�า เขาค็ประมาทมากนัก มักข�า
สัตต�ลักของท+าน มัก // เหล�นชู�มักล+ายพราง มักสนส+อห้ือท+านผิดกัน กล+าวคําผรุสสวาจา แลกล+าวคําประ
โยชนะบ+ได� มักกินเหล�าน้ําเมา บ+เชื่อใสบ+ยินดีในพระบาทเจ�า เหตุดั่งอ้ัน อนทรายจิ่งเกิดมีแก+เขา คันว+า เขา
ตาย ลางพร+อง // 
 

(๑.๓๑) ค็จักได�ไพตกนารกชะแล ผ�าขาวค็ถามว+า พระบาทเจ�าอันนี้ พายหน�ายังจักก�านกุ+งรุ+งเรือง
บ+ชา ว+าอ้ัน ภิกขุเจ�าตนน้ันกล+าวว+า ดูรา ผ�าขาว ท+านจุ+งไพบอกกล+าวแก+ชาวเมืองแลฅนทังหลายฝูงจักมา
ไหว�พระบาท // น้ัน ปุคคละยิงชายฝูงคระหัสถ�แลนักบวชทังหลายอันจักมาไหว�พระบาทเจ�า ทีน้ีแลธาตุ
เจ�าอันนี้สังรวมรักสาอินทรียะทัง ๖ คือว+ารักสาหูตา แลรักสาดังแลลิ้น รักสาตนแลใจ ห้ือดีอย+าห้ือบาป // 
ได�เกิดแท�อย+าผิดเถียงกัน อย+าข�าสัตต� อย+าลักของท+าน อย+ามายาตาเหลือก ย+าเหล�นชู� อย+าล+ายอย+าพราง 
อย+ากล+าวคําผรุสสวาจา อย+ากล+าวคําสัปปละ*วาจา หาประโยชนะ // บ+ได� อย+ากินนํ้าเหล�าแลอย+าเมา 
อย+าเสียมุตตกริสสะ ข้ีแลเยี่ยว นํ้ามูกนํ้าลาย กลายตีนดอยพระบาทพายวันตกพระบาท ห้ือไพเสียพายวัน
ออกพระบาทพู�นเทิอะ ประการ ๑ ข้ึนไหว�พระบาทเจ�า // อยู+น้ัน ผู�ยิงอย+าย่ําล+วงเข�าไพในลําเวียงอันล�อม
นั้น อย+าเลียลายผายเข�าตอกดอกไม�ใส+พายบนพระบาท อย+าเอาเทียนไพติดก�อนหินท่ีพระเจ�านั่ง อย+าตี
กลองซะบัดไชย อย+ากางทุงแรใกล�พระบาท ลมมา // 
 

(๑.๓๒) พัดถูกจับไพจักไหม�พระบาทเจ�าจักเปนบาปอันมากนักชะแล อย+าผายเข�าตอกดอกไม�ใส+
รอยพระบาทแลท่ีนั่งพระเจ�า อย+าผายใส+รูธาตุ ห้ือไหว�ที่อรหันตาเจ�าห้ันค็ควรแล กะทําบ+ชอบเทวดาบ+เพิง
ใจ ธาตุ // เจ�าค็บ+ผายปาฏิหาริย�แล อย+าถากไม�แต+ตีนดอยข้ึนเมือบนใส+ใจว+าเปนบุญลวดบ+ดี เหตุว+าเทวดา
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อารักข�อยู+รักสาชุต�นไม� คันหันบ+เพิงใจค็จิ่งเคียดห้ันแล ผิว+าไผบ+ฟ=งแลยังกะทํา // มันผู�นั้นค็จักสิบหายเจ็บ
บาดเปนต�น ตายน้ันมันค็จักตายเปนดั่งต�นไม�นั้นชะแล คันไหว�แลปูชาแล�ว จักลงหนีไอได�กวาดเผี้ยว ห้ือ
หมดใสดีงามแล�วลงมาเทิอะ เวภารป=พพธาตุ นิฏRฐิตฺตา // กล+าวห�องพระบาทชินธาตุดอยเวภารป=พพตะ 
คือผารังรุ�ง ค็แล�วเท+านี้ก+อนแล ทีนี้ จักสําแดงธาตุอันต้ังไว�ในเมืองฝาง ผู�มีประหญาเพิงรู�ดั่งนี้เทิอะ ยังมี
ดอยผาอัน ๑ ปรากฏชื่อว+าผาตูบ ว+า // อ้ัน พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพโผดสัตต�โลกค็มารอดมาเถิงในท่ีนั้น
ทํานวายไว�ว+า คันคูตถาคตะนิพพานไพแล�วจุ+งนําเอาธาตุคูตถา คตะมาถป=นนาตั้งไว�ท่ีนี้เทิอะ ว+าอ้ัน มหา
อานันทเถระแลพระญาอโสก //  
 

(๑.๓๓) ค็เอาธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบศีรษะได�เกสาเส�น ๑ ค็ห้ือ
อานันทเถระห้ันแล มหาอานันทเถระ ค็เอาเกสาธาตุตั้งไว�ในถํ้าดอยผาตูบ ทีน้ัน แล�วค็นอนอยู+ท่ีนั้นฅืน ๑ 
แล�วค็ // สระเด็จไพสู+ดอยท+าข�ามเมืองเยืองดอย ลําดับไพสู+ปSาเชตวันนอารามตั้งอยู+ในวัสสา ๑ พระค็
นิพพานไพในเมืองกุสสินารายณ�วันนั้นแล พายหน�าแต+นั้นอันพระพุทธเจ�า // นิพพานไพได� ๒ ร�อยปลาย 
๘๐ วัสสาน้ัน พระญาอโสกธัมมราชาค็มาแจ*ธาตุพระพุทธเจ�าค็มาถป=นนาตั้งไว�ในผาตูบเมืองฝาง ทีนั้น ยัง
มีอรหันตาเจ�า ๓ ตน นั้นมานิพพานในที่น้ี // พระญาอินทาธิปติ ค็ห้ือวิสสุกัมม�เทวบุตต�ลงมาเนรมิตแปลง
อุโมงค�ชินธาตุพระพุทธเจ�า แล�วเจาะประทีปน้ํามันปูชาไว�ในธาตุถํ้าฅาย*ตามแม+น้ํานั้น เทวดาค็เอาหินก�อน 
// ใหย+ตึดปะตูถํ้าน้ันเสียห้ันแล ธาตุอันถป=นนาตั้งไว�ในผาตูบท่ีนั้นค็รุ+งเรืองงามเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแล
เทวดาทังหลายตราบเม้ียน ๕ พันวัสสา มีห้ันชะแล กล+าวตํานานผาตูบเมืองฝางค็แล�วเท+านี้ก+อนแล // 
 

(๑.๓๔) เอกํ สมยํ ยังมีสไมยกาละฅาบ ๑ อันว+า สัพพัญHูพระพุทธเจ�าตนมีมหากรุณณาอยู+สถิต
สําราญในนิโครธสิตตาอาราม อันในเมืองโกสัมพี ค็เลงหันลัวะ ๒ ฅนผัวเมียอยู+บ�านอัน ๑ ชื่อว+าลุคคา* 
อันมีในดอย // ผาด+านยางจวงที่ ๑ ลัวะ ๑ ฅนผัวเมียน้ันมีบุญสมพารได�กะทํามาแต+ก+อนพายหลังมามาก
นัก ควรเถิงมรรคผละธัมม�วิเสส ดั่งอ้ัน พระพุทธเจ�าจิ่งเอาผ�าแลบาตรเข�าไพน่ังอยู+เคล�า // ไม�ต�น ๑ ชื่อว+า
ไม�นิโครธ อันมีในดอยครอม* ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าเบ+งออกยังพัณณรังสี ๖ ประการ คือว+าขาวเขียวเหลือง
แหล�* แดงหม+น สอ* มีวัณณะดั่งแก�ววิทูร น้ําฅํา*นั้น ในท่ีใกล� // หนทางอันลัวะทัง ๒ ผัวเมียจักมานั้นแล 
อุโภ อันว+าลัวะทัง ๒ ผัวเมียค็มาเถิงที่น้ันมันค็หันพระพุทธเจ�าอันเบ+งฉัพพัณณรังสีมีวัณณะต+างๆ ซะลาบ
อาบออกมาทั่วทัสสะทังมวล ดูรุ+ง // เรืองงามมากนัก ๒ ขาค็บังเกิดจิตตป=สสาทะสัทธาเลื่อมใสยินดีมาก
นัก ค็เอากันเข�าไพไหว�พระพุทธเจ�าแล ค็ห้ือเข�าห+อเปนทานแก+พระพุทธเจ�าค็รับเอาเข�าอันนั้นแลค็เทส
นาธัมม�ทัมมิละภาษา // 
 

(๑.๓๕) แก+ ๒ ขาผัวเมียด�วยอันอริยสัจจธัมม�ทัง ๔ ห้ันแล ขาทัง ๒ ผัวเมียลวดได�ตรัสมรรค
ผละธัมม�บังเกิดอัจจร*สัทธาในพุทธสาสนาห้ันแล พระพุทธเจ�ารับเอาเข�าห+อน้ันแล�วค็สถิตสําราญนั่งอยู+
เหนือผาด+านก�อน // น้ัน ฉะเพราะหน�าอยู+สู+ยางจวงเพื่อจักสันเข�าห้ันแล ในกาละนั้น พระญาอินทารู�แล�วค็
ลงมาอุป=ฏฐากพระพุทธเจ�า แล�วค็เอาดาบแก�ววชิรเพ็กแห+งตน แทงผาก�อนนั้น ในทิสสะ // หนเหนือนั้น 
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แล�วน้ําค็บุออกมาแล�วค็เอาน้ํามาทานแก+พระพุทธเจ�าได�สันน้ํา ห้ันแล พระพุทธเจ�าสันแล�ว ค็ชําระแล�วค็
เทสนาทํานวายสันนี้ แล�วค็ข้ึนไพสําแดงย่ําพระบาทไว� // เหนือผาก�อน ๑ สัณฐานเปนดั่งช�างนอนมูบอยู+
นั้นเพื่อห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายห้ันแล พระบาทแห+งพระพุทธเจ�าอันมีในทิสสะวันออก
แห+งผาด+าน // ทีนั้นแล�วพระพุทธเจ�าค็สระเด็จฅืนไพสู+เมืองโกสัมพี ค็อยู+ในนิโครธสิตตอาราม ค็มีวันนั้นแล 
ในเม่ือพระเจ�านิพพานไพแล�ว ยังมีอรหันตาเจ�า ๗ ตนจิ่งนําเอาธาตุเข�ามาประจุไว�ในประเทส //  
 

(๑.๓๖) ยางจุง* ทีน้ัน ดอยดั่งพระพุทธเจ�าทํานวายไว�นั้น พร�อมกับด�วยท�าวพระญาเสนาแลอา
มาตย�แลชาวเมืองทังหลายมากนักแล�วค็มาขุดขุมเลิก็ได� ๗ วา ไว�ห้ือเปนท่ีไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทัง
หลายแล ยังมี เทว // ดา ตน ๑ ชื่อว+าดาหัสสัตตัสสะ* ค็อยู+รักสาธาตุแลพระบาทเจ�าแลเทวดาตนนั้นหาก
เปนหลานแห+งพระญาอโสกธัมมิกราชนั้น คันท+านตายจากอันเปนหลานพระญาอโสก // ราชแล�วลวดได�มา
เปนเทวดาอยู+รักสาธาตุแลพระธาตุบาทยางควง* ทีน้ัน ค็มีวันนั้นแล ธาตุกณฺฑํ นิฏRฐิตํ กล+าวห�องตํานาน
พระบาทแลธาตุผูกต�นค็แล�วท+านี้ห�อง ๑ ก+อนแล // อหํ นามะ ข�าพเจ�าอินทมูล ภิกขุเขียนเม่ือได� เปนอธิ
การวัดกู+ฅํา วันนั้นแล จุลศักราชได� ๑๒๗๘* ตัว ปลีรวายสี พุทธศักราชได� ๒๔๕๙ ตัว เดือน ๕ ข้ึน ๕ ฅํ่า 
พร่ําว+าได�วันอาทิตย� บริบูรณ�วันนั้นแล // สุทินันวทา เมทานํ เปปาถ อักฺขระ ริกฺขิตฺตา ทานํ นิพฺพานะ 
ปจฺจโย โหนฺตุ เมริจฺจํ เมตเตยฺยะ อนคเตกาเก นิพพานะ สมฺป=ตฺติ สุกฺขํ ธุวํ ธุวํ จิ่งแด+เทอญ สระเด็จแล�ว
เวลาคอง ๒ โมงเย็น สามเณรพ+อจดีธัมม�* วัดฅํากําเดียว* 
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ผูกที่ ๒ 
มี ๔๓ หน
า 

 
(๒.๑) นโมตสฺสตฺถุฯ เอว เมว สุตํ เอก สมยํ สตฺถา ธรมาเนชน ปจาริกํ จรมาโน ดูรา สัปปุริสสะ

ทังหลาย สตฺถา อันว+า สัพพัญHูพระพุทธเจ�าตนเปนครูแก+ฅนแลเทวดาทังหลายอันยังธอรมานตั้งอยู+ห้ือ
แล�วพุทธกิจจะ ๕ ประการ เอกํ สมยํ // ยังมีในกาละฅาบ ๑ พระพุทธเจ�าตนมีมหากรุณณา ค็เอาอรหันตา
กับทังมหาอานันทเถระเจ�า พระญาอินทร� และพระญาอโสกตนเปนเจ�า ในเมืองกุสสินารายณ� ค็ไพเปน
อุบาสกแห+งพระพุทธเจ�าค็สระ // เด็จไพโผดสัตต�ทังหลายด�วยลําดับนิคมราชธานีค็เข�าไพรอดไพเถิงใน
เมืองระแวกอัน ๑ ควรเปนสาสนาสักขี คือว+าควรเปนที่ต้ังเจติยะธาตุ ๕ หลัง ไว�เปนที่หมายสาสนาห้ันแล 
ในเม่ือ พระพุทธเจ�า // ไพรอดแล�วค็น่ังสถิตสําราญ ทีน้ัน ยังมีพระญาตัว ๑ ค็ออกมาจากแม+นํ้า ค็เข�ามา
อุป=ฏฐากพระพุทธเจ�าค็เลงหันยังวิเสสคุณแห+งถานะที่น้ัน มักใคร+สําแดงห้ือปรากฏจิ่งกะทําหสิสตภา*อัน
แย�ม // ใครหัวห้ือปรากฏแก+มหาอานันทเถระเจ�าหันอัจจริยะอันแย�มใคร+หัวค็จิ่งไหว�แลถามดู เหตุเยื่องนั้น
ว+า ภนฺเต ภควา ข�าแด+ พระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�ากะทํา หสิสสภา*อันแย�มใคร+หัวด�วยเหตุการณ�เยื่องใด 
อ้ันชา ขอพระพุทธเจ�า //  
 

(๒.๒) จุงจักโผดกรุณณาเทสนาแก+ผู�ข�าทังหลายแด+เทิอะ ภควา เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าตน
ประกอบด�วยมหากรุณณาอันจักสําแดงยังอนาปฏิวิเสสแห+งที่อันน้ัน จิ่งจักกล+าวว+า อานนฺท ดูรา มหา
อานันท� อิทํ ถานํ อันว+า สัณฐาน // ที่นี้ จักเปนที่กฎหมายสาสนาแห+งพระตถาคตะอันเปน อติตะ ป=จจุบัน
แล อนา คตะ ตราบเม้ียน ๕ พันวัสสา มีห้ันชะแล มหาอานันทเถระเจ�า ร็แล�วยังเหตุอันน้ัน ค็ไหว�แล�วขอ
ธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ัน // แล สตฺถา อันว+าสัพพัญHูตนเปนครูแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ค็เอามือลูบ 
อุตตมํ คสิสคฺค ได�เกสาธาตุ ๕ เส�น แล�วเอาห้ือแก+มหาอานันทเถระเจ�า ห้ันแบ มหาอานันทเถระเจ�าค็รับ
เอาด�วยครบ // อยํา แล�วเว�นไว�ห้ือแก+พระญานาคตนมาอุป=ฏฐากพระเจ�าตนอยู+แม+น้ําอันนั้น ห้ันแล 
พระญานาคค็รับเอาด�วยป=สสาทะสัทธาคารวะ แล�วพระพุทธเจ�าค็เทสนาว+า ดูรา อานันทเถระ ในเม่ือ
พระตถาคตะนิพพาน // ไพได� ๒ ร�อยปลายสิบ ๘ วัสสาน้ัน ยังมีพระญาธัมมิกราชตน ๑ ชื่อว+าอโสกราช 
เสวิยเมืองปาตริบุตต�* จักมีอิทธิริทธีมีบุญผละพื้นสักกระชุมทังมวล จักแจกยังชินธาตุพระตถาคตะมา ถป=น
นาก+อเปนมหาเจติยะใหย+ ๕ หลัง ห้ือเปน //  
 

(๒.๓) ที่ถป=นนาเกสาธาตุเจติยะ ๕ หลังน้ีเจติยะแลหลังไว�ห้ือแลพันแห+งสาสนาแห+งตถาคตะชะ
แล เหตุใดแลว+าอ้ันชา แท�แล เจติยะหลัง ๑ เปนปุพพนิมิตสาสนาพันถ�วนตนหัวที หลังถ�วน ๒ เปนพันวัส
สาถ�วน ๒ หลังถ�วน ๓ เปนพันวัสสา // ถ�วน ๓ หลังถ�วน ๔ หลังถ�วน ๕ เปนพันวัสสาถ�วน ๕ ชะแล มักว+า 
คูตถาคตะนิพพานไพแล�ว ได�พันวัสสาเต็มยามใด เจติยะหลังปถมะนั้นค็จมลงไพในวังน้ําอันเปนที่อยู+แห+ง
พระญานาคพ�น มีห้ันชะแล ในสาสนา ๒ พันวัสสา // เต็มแล�วเจติยะหลังถ�วน ๒ ค็จมลงไพชะแล ในเม่ือ
สาสนาพันถ�วน ๓ เต็มแล�ว เจติยะหลังถ�วน ๓ ค็จมลงไพ มีห้ันชะแล ในสาสนาพันถ�วน ๔ คือว+าได� ๔ 
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พันวัสสาเต็มยามใด เจติยะหลังถ�วน ๔ ค็จมลงไพ มีห้ันชะแล ใน // สาสนาได� ๕ พันวัสสาเต็มยามใด เจติ
ยะหลังถ�วน ๕ ค็จมลงไพ มีห้ันชะแล เหตุนั้นฅนแลเทวดาทังหลาย ค็จักรู�แจ�งว+าสาสนาพระพุทธเจ�าอัน
ล+วงพ�นไพแล�วมีเท+าน้ี อันจักมาพายหน�ามีเท+านี้ ตั้งอยู+กาละบัดนี้ // เปนพันวัสสามีชื่อดั่งน้ีแล จักรู�ว+าอ้ันค็
เหตุมีเกสาธาตุเจติยะ ๕ หลังนี้เปนสักขี มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วพระญานาคแลมหาอานันทเถระเจ�า ค็รับ
เอาเกสาธาตุ ๕ หลังนั้นมาถป=นนาไว�ในสัณฐานที่พระพุทธเจ�าสําราญน้ันสิ่งเดียวห้ันแล //  
 

(๒.๔) พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพกรุณณาโผดสัตต�โลกทังหลายด�วยลําดับตราบเถิงนิพพานห้ันแล 
ปรินิพุตฺเต ภควา ติ ในเม่ือสัพพัญHูพระพุทธเจ�าปรินิพพานไพแล�วนานได� ๒ ร�อยปลายสิบ ๓ วัสสาแล มี
ในกาละเม่ือใด ธมฺมาโสโกม // ราชา อันว+า พระญาอโสกธัมมิกราชค็มาปรากฏเลิกสาสนาชินธาตุ ห้ือ
รุ+งเรืองไพทั่วสักกระชุมพูทวีปทังมวล แล�วค็รู�แจ�งว+าสัณฐานเมืองระแวกท่ีนั้นเปนอุตตมะถานะ จักเปนท่ี
ปรากฏรุ+งเรืองตราบเม้ียน ๕ // พันวัสสาน้ัน พระญาอโสกราชาค็มีพระราชอาชญาปงยังราชวัตถุ คือว+า
เงินแลฅําแก�วแหวน วัตตาภัณณ* อลังการต+างๆ ห้ือมักว+าเสนาอามตย� ยสสะปริวารทังมวลมาเบิกสร�าง
ก+อเปนเจติยะ ๕ // หลัง ถป=นนาเกสาธาตุเจ�าไว�แทนที่พระพุทธเจ�านั้น เพื่อห้ือเปนท่ีกฎหมายสาสนา
อันเปน อติตะ อนาคตตราบ ๕ พันวัสสา ห้ือตั้งอยู+ท่ํากลางเวียงระแวก พระญาอโสกธัมมรา // ชา ห้ือมา
สร�างแปลงห้ือดี หม้ันคุงเพื่อรักสาเฝCาแหนยังเกสาธาตุเจ�า ๕ หลังน้ันห้ือหาไภยยะบ+ได�ห้ันแล มหาธาตุ
เกสาธาตุเจ�า ๕ หลังนั้นอันกว�างลวาดเรือนจดเจือมุงด�วยแผ+นจังโกฅําหลบแต+ยอดช+อฟCาอย+องปW*ลงมา 
 

(๒.๕) เถิงธอรณีชุหลังค็มีแล เจติยะ ๕ หลังนั้นแล หลังหลวงสูงได� ๖ สิบวาตีนธอรณีทัง ๔ ดาน
กว�างได�ร�อยปลายซาวเอ็ดวา ธอรณีแลดานมี ๓๐ วาปลายอก ๑ ธอรณีก+อเปนหน�าเพียงแปลงข้ึน ๖ ชั้นแล 
ชั้นหน�าแลกว�างได� ๓ ศอก นับแต+ขอบข้ึน // ข้ึนเถิงหน�าชานได� ๓ วา มีรูปเทวดาอยู+ ๔ แจ+ง เจติยะชุหลัง
เทวดา ๒ ตนถือหอยสังข�เปSาอยู+ เทวดา ๒ ตนนบมือน�อมไหว�อยู+ที่ใกล� เจติยะใดแลวาอกวาอกชุตนแล 
หว+างเจติยะ ๕ หลังน้ันตั้ง // อยู+ใกล�กันสิบวาสิบชุหลัง มีปะตูโขง ๔ อัน สูงได� ๘ วาชุหลังตั้งอยู+ใกล�เจติยะ
ทัง ๔ น้ันได�ซาววาเจติยะแลหลังมีรูปนกยูงฅําแวดล�อมเจติยะชุหลัง ระเบียงธาตุแลดานมีพุทธรูปอยู+สิบ
องค�เจ // ติยะหลังมีสารูปพระพุทธเจ�าอยู+ในโขง ๔ องค�แลโขงแลตน แล�วประดับไพด�วยแก�วแลเงินฅํา
เครื่องมกุฏอลังการต+างๆ เบ+งออกเปนอันรุ+งเรืองดีใสงามเหมือนดั่งเวียงเทวดาอันเปนทิพพ�น้ันแล มหา //  
เจติยะ ๕ หลังน้ัน พระญาอโสกธัมมราชได�ปลงราชสมป=ตติมาสร�างแปลงเสี้ยง เข�าของนับบ+ได�เท+าแต+ปลง
ราชทานแก+ฅนทังหลายมาเติมทันช+วยกันสร�างนั้นเสี้ยงฅําหม่ืนกหป=นน* เสี้ยงเงินหม่ืน ขระสอบ กับทัง
ปลงเสื้อผ�า // 

 
(๒.๖) เครื่องนุ+งเคร่ืองไบแลเข�านําประไจยทังมวล บ+ควรนับได�แล แล�วห้ือสร�างประการกําแพง

เมฆเวียงห้ือหม้ันห้ือคุงลวงยาวได� ๓ พันปลาย ๔ ร�อยปลายซาววา แลลวงกว�างได� ๒ พันปลายร�อยปลาย 
๔ สิบวา ช�างทังมวลค็แล�วด�วยหินทังมวล ประการหน�าได� ๗ วา // ลวงสูงได� ๙ วารากประการฝ=Uงเข�าไพใน
แผ+นดินไพเลิก็ค็ได� ๙ วาแล แล�วขุดคือแวด ๓ ชั้น คือแลชั้นเลิก็ได�ซาววา ลวงกว�างได� ๔๐ วา ชั้น ๑ นั้น 
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เปนคือแห+งบ+มีน้ําบ+มีตม ชั้น ๑ เต็มไพด�วยเปXอกตมแหลว ชั้นนอกน้ัน // เต็มด�วยนํ้าประกอบไพด�วยจักเข�
มังกรร�ายนัก เดิมเพื่อรักสาเกสาธาตุเจ�า ๕ หลังนั้นบ+ห้ือเปนกังวล อนทรายห้ือหม้ันคุงตราบเสี้ยง ๕ พันวัส
สาค็มีแล ในเม่ือพระญาอโสกธัมมราชต้ังอยู+ตราบ // เม้ียนอายุจุติไพสู+ปรโลกพายหน�าแล�วเถิงเม่ือสาสนา
ข�ามล+วงพ�นไพได�พันวัสสาเต็มบัวรมวลยามใด อันว+า มหาธาตุเจติยะหลังเคล�าปถมะก+อนหัวทีนั้นค็จักหล+ม
จมลงไพในวังนํ้าอันหาที่สุดบ+ได�ค็มี // แล ตโต ลําดับแต+นั้นมานานนัก สาสนาพระพุทธเจ�ากฎ*เข�ามาได� ๒ 
พันวัสสานั้น มหาเจติยะธาตุเมืองระแวดอันเปนหลังถ�วน ๒ นั้นค็หล+มจมลงไพแต+ตีน ธอรณีด�วยลําดับวัส
สาปลีเดือนวันยามมาไจ�ๆ ในเม่ือ // 
 

(๒.๗) สาสนาพระเปนเจ�าคาล+วงพ�นไพเต็ม ๒ พันวัสสา มีในกาละเม่ือใด ในกาละเม่ือนั้น 
มหาธาตุเจติยะเจ�าหลังถ�วน ๒ นั้นค็จมลงไพในวังนํ้าอันเลิก็หาท่ีสุดบ+ได� น้ันเล�า ห้ันแล ตทนฺตรํ* ถัดแต+นั้น
ลําดับวัสสาอันกฎ*เข�ามา // ได� ๓ พันวัสสานั้นลําดับมาเถิงปลีกัดไส�นั้น จุลสักราชได� ๙๓๑ ตัว อติตะ วร
พุทธสาสนาคาล+วงพ�นไพได� ๒ พันวัสสาปลายร�อยวัสสาปลาย ๘ วัสสานั้นยังมีมหากษัตราตน ๑ ชื่อว+า // 
ฟCามหามังธา เปนพระญาเสวิยราชสมป=ตติในเมืองหงสาวดีนคอร ได�ยกเอาจตุรงคพลเสนาโยธาลงไพ
ยุทธกัมม� รบฟ=นเอาเมืองใต�โยธิยาล�านช�าง วันนั้น ยังมีบัณฑิตผู� ๑ อัน // ลูกแสนเชียงแลง มันเปนผู�สลาด
ด�วยประหญารู�พิจารณายิ่งนักค็ได�ลงไพกับด�วยพลโยธาแห+งพระญาหงสาวดีได�ลงไพรอดไพเถิงเมือง
ระแวกค็ได�ไพอยู+เอาวัสสา ในเมืองระแวกทีนั้น // มันค็ได�ไพรู�ไพหันยังคระบวน*บ�านเมืองแล รู�หันแล�วค็ได�
ไหว�แลปูชามหาเกสาธาตุอันประเสิฏ ค็ได�อ+านดูยังจารึกสะตรา* อันพระญาอโสกธัมมราชแลอรหันตาเจ�า
ต�องแต�มไว�ในจารึกหน�าหินนั้นชุประการ // 
 

(๒.๘) มันยินอัสสจันนักค็ไพพิจารณาแลแทกว+าดูรู�ชุแห+ง แล�วค็แทกหมายดูเอาจารึกแลสะตรา*
ตํานานแลคระบวน*ทังมวลแห+งเจติยะธาตุทังหลายฝูงนั้น ได�ชุแห+งชุที่ แล�วพั่นดั่งมหาเจติยะเกสาธาตุ ๕ 
หลังนั้นค็มุดจมลงไพใน // น้ําอันเลิก็เสีย ๒ หลัง แล�วค็รู�ว+าสาสนาอันล+วงพ�นไพแล�วได� ๒ พันวัสสาแล�วแล 
ในปลีกดใส� จุลศักราชได� ๙๓๐ ตัวน้ัน บัณฑิตลูกแสนเชียงแลงได�ลงไพอยู+ในเวียงระแวก ทีนั้น ค็ได�หันมหา
เจติยะ // ธาตุเกสาเจ�าหลังถ�วน ๓ นั้นค็มุดจมลงไพในน้ําแลดินค+อมพอตีน ธอรณีจมไพชั้น ๑ ในปลีกัดใส� 
อติตะ สาสนาคาล+วงพ�นไพได� ๒ พันวัสสาปลายร�อยวัสสา ๘๐ วัสสาในปลีนั้นแล ภิกขุทังหลาย // ผู�
อุป=ฏฐากมหาเจติยะธาตุเกสา ทีนั้น พันตนบ+พราก*แล สามเณรยัง ๔ ร�อยตนอยู+รักสามหาเจติยะเจ�าท่ีนั้น
แล ฅนกระกูลอุป=ฏฐากมหาเจติยะ ทีน้ัน นับแต+ผู�ชายอันกะทําการใด ยังมี ๕ พันฅนแลผู�ยิงแลฅน // เถ�า
แลเด็กน�อยบ+นับเทิอะแล บัณฑิต นักปราชญ�เจ�าทังหลายมักใคร+รู�สาสนา อติตะ สาสนาอันล+วงพ�นไพแล�ว
นั้นห้ือตั้งสักกราชได� ๙๓๑ ตัว ปลีกัดใส�นั้น สาสนาล+วงแล�วได�เท+านั้นแล เสสะหลอกว+านั้นค็เปนอนาคตะ
สาสนาแห+งพระ //  
 

(๒.๙) เปนเจ�าแล ป=ญจะแห+งมหาเจติยะ กณฺฑํ นิฏRฐิตํ กล+าวมหาเจติยะธาตุ ๕ หลัง อันตั้งไว�ท่ํา
กลางเวียงระแวกอันมีในโขงเมืองอโยธิยาทวารวัตตินคอร ค็แล�วเท+านี้ห�อง ๑ ก+อนแล อถ เกสาพุทธธาตุ 
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สังสาวัตฺติน // คเล สุปฏิฏRฐิตํ สิงกุตฺเล มโนรมฺเมป วกฺขามิ สาธโว ดูราโสตุชะ สัปปุริสสะทังหลาย ทีนี้เล�า
จักกล+าวตํานานมหาเกสาธาตุเจ�าอันถป=นนาตั้งไว�ในดอยอันสิงกุตตละ*อัน // ปสาทะ ชมชื่นยินดีอันมีใน
หงสาวดีนคอร ไนย ๑ ว+าธาตุน�อยทะโค+งนั้นห้ือแจ�ง ผู�มีประหญาเพิงรู�ด่ังนี้เทิอะ ห้ือด�วยมีแท�แล วิสาขา
ปุณณมายํ ในเม่ือเดือนวิสาขาเพงนั้น พระพุทธเจ�า // ค็ได�ตรัสประหญาสัพพัญHุตญาณเปนพระประจน
แพ�มาร ๕ ประการเหนือแท+นแก�วปลังการ*แทบเคล�าไม�สรีมหาโพธิ ทีนั้น เสี้ยง ๗ วันห้ันแล ยามนั้น ฅ
วามสล้ังสงไสยค็เกิดมีแก+เทวดา อินทา พรหม // ทังหลาย ว+าเจ�าสิทธัตถะราชนี้รอยว+าบ+ได�    เปนพระเจ�า
เทื่อชะแล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�ารู�ใจเทวดาทังหลายแล�วค็สยองข้ึนสู+พื้นปะตูระอากาศแล�วเทียวจมข+มไฟ*ไพ
ในอากาศค็เนรมิตเปนพุทธรูป ๒ ตน ๓ ตน ๔ ตน ๕ ตน สิบตน ซาวตน พันตน //  
 

(๒.๑๐) เพื่อจักตัดเสียยังฅวามสนเทหะแห+งเทวดาทังหลาย แล�วค็ลงมาจากอากาศมานั่งอยู+ ห้ัน
แล ยามน้ัน เทวดา อินทา พรหม ค็หาฅวามสังกาบ+ได� ค็รู�แจ�งว+าได�ตรัสประหญาสัพพัญHูเปนพระแท�ค็
ชวนกันเข�ามาไหว�ปูชาอยู+อุป=ฏฐาก // พระพุทธเจ�า ห้ันแล ตทะ นนฺตรํ ถัดแต+นั้น พระพุทธเจ�าค็ย�ายจาก
เคล�าไม�มหาโพธิ แล�วค็ไพอยืนอยู+ทิสสะหนอิสาน แห+งไม�มหาโพธิ ไกลประหมานอภันตระ* ๑ แล�วค็เลงแล
แปรผ+อดูไม�มหา // โพธิด�วยตาอันมืนบ+พับนานได� ๗ วัน ห้ันแล เทวดา อินทา พรหม ค็มาก+อเจติยะไว�ท่ี
พระเจ�าอยืนอยู+นั้นลวดปรากฏชื่อว+าอนิมิสสะเจติยะ ห้ันแล ตทะ นนฺตรํ ถัดแต+นั้น พระพุทธเจ�าค็ลุกจากท่ี
นั้น แล�ว // เทียวรัตนะจมข+ม*แก�วในทิสสะหนวันตกไม�มหาโพธิไกลได�อภันตะ ๑ คือว+าประหมานซาว
ศอกค็เทียวจมข+ม*ไพมาดาววันตกวันออกหว+างไม�มหาโพธิแล อมนิมิสสะเจติยะน้ันนานได� ๗ วันแล�วค็ย�าย 
// พรากจากท่ีนั้นค็เข�าไพสู+เรือนแก�วอันเทวดาหากเนรมิตไว�ในทิสสะหนเพียบไม�มหาโพธินั้นไกลได�อภันตะ
ระ ๑ นานได� ๗ วัน แล�วพระค็ร่ําเพิงเถิงอภิธัมมาคัมภิระแล�วค็พรากจากรัตนฆรํ* เรือนแก�วแล�ว // 
 

(๒.๑๑) ค็เข�าไพสู+เคล�าไม�อซบาร*นิโครธในทิสสะไม+มหาโพธิ ทีนั้น ใกล�ได�อภันตระ ๑ ค็ได� ๗ วัน
แล�วค็พรากจากท่ีนั้นเข�าอยู+ในนั้น เคล�าไม�ต�นชื่อว+ามุจจรินทะ คือว+าไม�คระทุม มีที่จิ่มใกล�สระอัน ๑ เลิก็ได� 
๑๒ ศอก อันมีทิสสะหน // อคะ*ในไม�มหาโพธิใกล�ประหมานอภันตระ ๑ อยู+ ห้ันได�  ๗ วันแล�ว
พระพุทธเจ�าค็ย�ายจากท่ีนั้นค็ไพนั่งอยู+แทบเคล�าไม�ม+วงราชายัตตนา อันมีในทิสสะหนใต� ใกล�แต+ไม�มหาโพธิ
ซาวอภันตระ ๑ อยู+ที่น้ัน // ประหมาน ๗ วันค็มีแล เหตุดั่งอ้ัน โปราณจารย�เจ�าจิ่งขอดเปนคาถาไว�ในสัต
ตมหาป=ฏฐานทัง ๗ ว+า โพธิมิต ปบฺโปติ โพธิยสฺสะ ปุเลนิ สิโน โสยโต สมฺโพธิ มุตฺตมํ นมามิ สิรสา // โพธินํ 
มินสตฺต มนนฺตรํ ปถมํ สตฺตาหํ ภควา ยตฺตพฺพิโตปรํณํ เปกฺขาโต โพธิ มหาภนฺต เลโก เนตํ นมามิสฺสณํ 
วิสหตฺเตจโพธิ มหาโพธิ นมนฺตรํ ปุพฺพปจฺจ มุตฺตยมํ นมามิ // จังกมวรํ เกมโกฏิยํ ยฏRฐชิโน จินฺเต สิคมฺหิร
โพธิ มหาภนฺเตเรเพยย นมามิ รตฺตนฆรํ ปจฺสิมฺเมน ยสมฺม ลิมิลนมามิ อซปารํ มหาถานา ภนฺตา เรคร ปุพฺ
เพ อซปาร นิสฺสเสย อาคเนเยยา เจวโพธิ //  
 

(๒.๑๒) มหาทวาทสฺทรตฺตโน ทเกนว ภวนฺตรตฺถ นมฺหินมามิ มุจฺจรินฺทกํ ทกฺขิณฺ โพธิ มุลฺลโตราชา 
ยตฺตน ภุญชฏฐานกํ วิสฺสภนฺเต รพฺพนมฺหินมิสุจลโตลยํ ดังน้ีเปนคาถาไหว�สัตตมหาฐานะ สัตตาหะทัง ๗ 
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ไหว�แล�วแล // บทแลแห+ง ๖ บทคาถาแล พระพุทธเจ�าอยู+สัตตาหะ ๗ แห+ง อยู+แลแห+งแล ๗ วัน สังรวมทัง
มวลมานานได� ๔๙ วัน พระพุทธเจ�าบ+ได�สันเข�านํ้าโภชนาอาหารสักอัน ยามน้ัน พระญาอินทาธิราชค็เอา
หมากสมอทิพพ�มาทานแก+พระเจ�า // ได�สันแล�วค็เอาไม�นอดน้ํามาเปนไม�สีฟ=นอ+อนนวลนักดั่งยวงฝCายมา
ห้ือพระเจ�าสีฟ=น แล�วไพเอาน้ําอโนตัตตะสระมาห้ือพระเจ�าซ+วยหน�าบ�วนปากห้ันแล เม่ือพระพุทธเจ�ายังอยู+
แทบเคล�าไม�ม+วงรา // ชยัตตณะนั้นยังมีพ+อค�าเกียน ๒ ฅนพี่น�อง ผู�พี่ชื่อว+าตปุสสะ ผู�น�องชื่อว+าพลิกะ ห้ัน
แล ขาทัง ๒ พี่น�องค็เปนพ+อค�าเกียน ๕ ร�อยเหล�มกับหมู+ปริวาร ลุกแต+เมืองอุปปละนคอรไพสู+เมือง  เชตุ
ตระนคอร เหตุว+า เข�าเมืองป=นนวะน // คอร เปนอันแพงมากนัก เข�าต+าง ๑ ฅําต+าง ๑ ผองเท+ากันหาไผจัก
ขายบ+ได�แล ว+าอ้ัน พ+อค�าเกียน ๕ ร�อยฅนค็ชวนกันเอาเข�าไพใส+เกียน ๕ ร�อยเหล�มน้ันห้ือเต็มแล�ว อันเปน
กับด�วยปริวารค็ออกไพแต+เวียงอุปปละนคอรแล�วค็ไพสู+เมืองเชตุ //  
 

(๒.๑๓) ตระนคอร ไพด�วยลําดับหนทางค็ไพรอดไพเถิงหนทางที่ ๑ ยังมีเทวดาตน ๑ ผู�รักสาไม�
นิโครธต�น ๑ หากเปนญาติแห+งพ+อค�าทัง ๒ แต+ชาติก+อน หันขาพี่น�องมารอด ทีน้ัน จักมักใคร+กะทําคุณเปน   
ประโยชนะแก+ขาพี่น�องจิ่งจักแต+งบ+ห้ือ // เกียนไพได�ลวดจั้งอยู+ที่เดียวห้ันแล พ+อค�าทัง ๒ หันอัจจริยะเยื่อง
นั้น จิ่งจาเซ่ิงกันว+า ดูรา เจ�าทังหลายอันนี้ เกียนแห+งเราทังหลายค็บ+ไพสันนี้ รอยว+ามีเทวดาอารักข�ผีเสื้อปSา
มากะทําบ+ห้ือไพได�ชะแล ว+าสันนี้แล�ว ขา // ทัง  ๒ ค็ผ+อเลงเมือพายบนค็หันเทวดาอันสําแดงตนห้ือ
ปรากฏสันน้ัน ขาทัง ๒ ฅนกล+าวว+า โภ ข�าแด+เทวดา เจ�าคูจักกะทําสันใดแก+ผู�ข�าน้ันชา ว+าอ้ัน เทวดาจิ่ง
กล+าวว+า ดูรา พ+อค�าทัง ๒ บัดนี้คูมักใคร+ // ห้ือเปนคุณเปนประโยชนะแก+เขือทัง ๒ จิ่งจักชักเกียนไว�เพื่ออ้ัน
แล ดูรา พ+อค�า บัดน้ีพระพุทธเจ�าจิ่งได�ตรัสประหญาสัพพัญHูพระใหม+นานได� ๔๙ วันนี้แล�ว บ+ได�สันเข�าน้ํา
โภชนาอาหารสังสักอันค็มาสําราญอยู+เคล�า // ไม�ม+วงราชยัตตินะในปSาที่น่ีแล สูทังหลายจุ+งเอาเข�าน้ําโภช
นาอาหารมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าบัดนี้เทิอะ ว+าอ้ัน เม่ือนั้น พ+อค�าทัง ๒ ได�ยินค็บังเกิดปสาทะสัทธาด�วย
คําว+า อโห สาธุ อโห สาถ ดั่งนี้ // 
 

(๒.๑๔) ข�าแด+ เทวดาสาธุเปนอันดีนักแล ว+าอ้ัน จิ่งจักเอาเข�าสดู*(สัตตู)ก�อนอันมีประหมาน ๔๙ 
ก�อนใหย+เท+าหมากชมพู+น้ันแล�วค็ใส+ภาชนะยอเข�าไพห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าด�วยสัทธาคารวะยิ่งนัก ห้ันแล 
อถะ สถา ในกาละนั้น // พระพุทธเจ�าบ+รับเอาด�วยง+าย พระพุทธเจ�าร่ําเพิงเถิงพุทธปเวณีว+า พระพุทธเจ�า
ทังหลายฝูงล+วงแล�ไพรับเอาเข�าบิณฑิบาตด�วยบาตรนั้นหากเปนพุทธปเวณีแล ว+าอ้ัน ในกาละนั้นท�าวจตุ
โลกทัง ๔ ค็รู�ใจอัน // คระนิงใจแห+งพระพุทธเจ�าน้ัน แล�วค็นําเอามายังบาตรหินแก�วแลตนแลลูก นํามาห้ือ
เปนทานแก+พระพุทธเจ�าเปนด�วยตีนและฝาบาตรแลสายสนุกบาตรพร�อมทังมวล ห้ันแล พระพุทธเจ�ารับ
เอาแล�ว พระพุทธเจ�า // ค็ระนึกรู�พุทธปเวณีบ+ควรทรงบาตรหลายลูกเท+าควรทรงบาตรลูกเดียวแล ว+าอ้ัน 
ค็เอาบาตร ๔ ลูกนั้นเข�าซ�อนกัน ค็อธิฏฐานห้ือเปนบาตรลูกเดียวพ�อยมีแฅวม* ๔ อัน เหตุบาลีว+า ภควโต 
ปจฺจเมฆ // ปตฺตํ ด่ังนี้ พระพุทธเจ�าได�บาตรแล�วค็รับเอาเข�าแห+งพ+อค�าทัง ๒ ห้ันแล พ+อค�าทัง ๒ พี่น�อง คือ 
ตปุสสะแลพลิกะเปนประธานกว+ายสสะปริวารทังมวลค็พร�อมกันขอเอาสรณาคมทัง ๓ ด�วยคําว+า อชคฺเค 
ปานุเปตํ พุทฺธํ สรณํ คสฺสามิ ดั่งนี้ถ�วน ๓ ที 
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(๒.๑๕) แลสมาทานเอาสิกขาบทรักสาสีลอันมีองคะ ๕ ประการ ปฏิญาณเปนอุปาสกเถิง
เอตทัคคะค็มีแล สตฺถา พระพุทธเจ�าตนประกอบด�วยมหากรุณณาค็เอามือลูบ อุตตมังคะสิสา ค็ได�เสาธาตุ 
๔ เส�น ค็เอาห้ือตปุสสะผู�พี่นั้น แล�วพระพุทธเจ�า // ค็ลูบที ๑ ค็ได�เกสาธาตุ ๔ เส�นเล�าค็เอาห้ือพลิกะผู�น�อง
ห้ันแล พ+อค�าทัง ๒ ค็ได�เกสาธาตุ  ๘ เส�นแล�วค็ยอข้ึนตั้งเหนือหัวแห+งข�าแล มียามใด ในขณะยามน้ันอัสส
จันทังหลายค็เกิดมีเปนต�นว+า น้ําสมุทท� // สาคอรค็ขรํ้าเขรือกเยือกตีฟอง แผ+นดินค็ร�องก�องสั่นหวั่นไหวไพ
มา เขาสิเนโรราชค็อ+อนน�อมค�อมไพมา เทวดาทังหลายค็ผายดอกไม�ทิพพ�ปูชาสาธุการมากนักแล เม่ือนั้น 
พ+อค�าทัง ๒ ค็ไหว�พระพุทธ // เจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+ พระพุทธเจ�าเกสาธาตุฝูงนี้จักห้ือเผื่อข�าทัง ๒ พี่น�องเอา
ไปประจุแลถป=นนาก+อไว�ในที่ใดชา ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�ากล+าวว+า ดูรา ตปุสสะ พลิกะ อันว+า ดอยอัน ๑ ชื่อ
ว+าสิงกุตตะละป=พพะ // อันมีในเมืองอุปปละนคอร คือว+าเมืองหงสาวดี เปนตมัตถานะอันประเสิฏแล ดูรา 
ตปุสสะ พลิกะทัง ๒ จุ+งนําเอาเกสาธาตุ ๘ อันนี้ไพประจุก+อไว�ในดอยสิงกุตตละอันเปนอุตตมังคละถานะท่ี
นั้นเทิอะ ว+าอ้ัน ห้ันแล พ+อค�าทัง ๒  
 

(๒.๑๖) ค็สระดับรับเอาคําสอนแห+งพระพุทธเจ�าว+า สาธุ ดีดี มากนักแล ว+าอ้ัน ด�วยมีแท� ข�าค็บ+รู�
บ+แขวดกฎหมายรู�ยังดอยสิงคุตตระนั้นสักอันแล พ+อค�าทัง ๒ ได�เกสา ๘ อันแล�วค็ไหว�พระพุทธเจ�าเข�าไพสู+
หมู+เกียนแห+งตนห้ันแล อถ ในกาละนั้น // พระญาอินทารู�แล�วค็ลงมาเนรมิตเกียนใหย+เหล�ม ๑ มีปราสาทมี
โกฏแก�วอันจักใส+เกสาธาตุอันประดับประดาด�วยแก�วแลเคร่ืองปูชาทังมวลทังไว�ในหมู+เกียน ๒ ร�อย    เห
ล�มนั้นแล�วพระญาอินทาค็ไขโกฏแก�ว // เอาเกสาธาตุ ๘ เส�นใส+แล�วค็ปูชาด�วย ปรมามิสสะมากนักแล 
แม+นว+า เทวดาฝูงอยู+ในชั้นฟCาทัง ๖ ค็ลงปูชามากนักแล�วพระญาอินทาค็ห้ือวิสุกัมม�เทวบุตต�ลงมาแต+งแปลง
เนรมิตหนทาง // ห้ือราบเพียงเรียงงามแล�วชุแห+ง ส+วนฅนแลเทวดาค็เข�ามาเหล�นมโหสรพนานได� ๗ วัน
แล�วค็มาด�วยลําดับคราวทางค็มารอดมาเถิงเมืองเชตุตระนคอรแล�วค็มาเถิงแม+น้ําอัน ๑ เกียนจักไพบ+ได�นั้น 
พระญาอินทา // ค็มาเนรมิตสะเพา ๗ เหล�มไว�ห้ือพ+อค�าทังหลายเอาเกียนแลปราสาทแก�วอันใส+ธาตุน้ันข้ึน
ใส+เหนือสะเพาเหล�มนั้น แล�วค็ไพด�วยอานุภาวะแห+งพระญาอินทาค็ไพรอดไพเถิงเมืองเชตุตระนคอร ห้ัน
แล ราชา อันว+า พระญาเชตุตระนคอร ค็ 

 
(๒.๑๗) ค็รู�ข+าวสารอันมาแห+งพ+อค�าฝูงนั้นค็มีแล ราชร่ําเพิงว+า พ+อค�าทังหลายฝูงอ่ืนแต+ก+อนเขามา

เทียรย+อมได� ๓ เดือนจิ่งมารอดมาเถิงที่นี้ดาย บัดน้ี เขาทังหลายพ�อยมาประหมาน ๗ วัน พ�อยมารอดสันน้ี
รอยมีเหตุเยื่องใดเยื่อง ๑ แก+เขาพ�อยมีชะแล // พระญาค็รํ่าเพิงสันน้ีแล�วค็ปลงห้ือเสนาอามาตย�ไพเอา
พ+อค�าพี่น�องมาดูว+า ดูรา พ+อค�าทัง ๒ สูทังหลายมารอดบ�านเมืองเราท่ีนี้ด�วยอันรีบพันมาตรา ๗ วันแล มา
รอดที่น้ีชาติส/ด�วยทีกาน*เยื่องใดชา เม่ือนั้น พ+อค�าทัง // ๒ ค็ร่ําเพิงว+า ผิ คูจักกล+าวคําล+ายว+าโกลาหลอ
นทรายเกิดมีในหนทางมากนัก ผู�ข�าทังหลายจิ่งมารอดดายจักล+าย ว+าอ้ัน ค็บ+ควร เหตุว+า สีลจักเสียจักเปน
บาปแล พ+อค�าทัง ๒ ค็ล+ายบ+ได� ค็ไหว�พระญาด�วยซ่ือ // ว+า ดั่งน้ี ข�าแด+ มหาราชเปนเจ�าผู�ข�าทัง ๒ ได�ของ
ค+าอันประเสิฏมา คือว+าได�นิพพานมาดาย เผือข�าทัง ๒ ไพจวบพระพุทธเจ�าอยู+แทบเคล�าไม�ม+วงราชยัตตนะ 
ทีน้ัน ผู�ข�าทัง ๒ ค็ได�ห้ือเข�าเปนทาน // แก+พระพุทธเจ�าแล พระพุทธเจ�าตนประกอบด�วยมหากรุณณาค็ห้ือ
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เกสาธาตุแก+เผือข�าทังสอง ๘ เส�น แล�วเผือข�าทัง ๒ ค็นํามาเพื่อนําเอาเมือถป=นนาตั้งไว�ในดอยสิงคุตตระมี
ในเมืองอุปปละนคอรตามคําสอนส่ังแห+ง // 
 

(๒.๑๘) พระพุทธเจ�าแล พระญาเชตุตระนคอรได�ยินคําอันนั้นค็บังเกิดปสาทะสัทธายินดีมากนัก 
พระญาค็ปลงยังยสสะลาภะสกานห้ือเปนทานแก+พ+อค�าทัง ๒ ว+า ตาตะ ดูรา พ+อค�าทัง ๒ เราพระองค�ใคร+
หันเกสาธาตุเจ�ามากนักแล ว+า // อ้ัน พ+อค�าทัง ๒ ค็ไพนําเอาเกสาธาตุเจ�ามาห้ือแก+พระญาได�หันค็มีแล 
พระญาได�ไหว�ค็มีปYติยินดีมากนักค็บังเกิดอัจจละสัทธา ว+าจักตัดหัวปูชาธาตุเจ�า ว+าอ้ัน เม่ือน้ัน ทางเทวีค็
ไหว�แล // ห�ามเสียว+า เทวะ ข�าแด+มหาราชเปนเจ�าพระราชเจ�าผิยังมีชีวิตหม้ันยืนยาวเปนไพค็ยังจักได�อยู+
อุป=ฏฐากธาตุพระพุทธเจ�ามากหลายดีหลีแล ว+าอ้ัน พระญาได�ยินคําว+า สาธุ ดี ดี แล // ว+าอ้ัน แล�ว
พระญาค็ถอดขระจมหัวอันประจิตราแล�วด�วยแก�วเงินฅํามียอดใดแลพันแลพันปูชาเกสาธาตุเจ�าแล�วจาเซ่ิง
พ+อค�าทัง ๒ ว+า ตาตะ ดูรา พ+อค�าทัง ๒ ท+านทัง ๒ ได�ของค+าอันประเสิฏมา // สันนี้ เราราชาจักห้ือหัน
เปล+าหันดายค็บ+ควรแล เราราชา จักขอเอาธาตุไว�อุป=ฏฐาก ๒ องค�ชะแล ว+าอ้ัน พ+อค�าทัง ๒ จิ่งกล+าวว+า ผู�
ข�าทัง ๒ จักวางห้ือธาตุไว�บ+ได�แล เหตุคําพระพุทธเจ�าสั่งสอนเผือข�าทัง ๒ เปนคุรุอันหนักแล ว+าอ้ัน 
พระญาค็บ+ //  
 

(๒.๑๙) ฟ=งแล ห้ือค็จักเอา บ+ห้ือค็จักเอาแล ว+าอ้ัน พระญาค็ลุกไพเอาเกสาธาตุ ๒ องค�ห้ันแล 
พ+อค�าทัง ๒ ค็น�อยใจร�องไห�มากนักค็หนีมาห้ันแล พระญาเชตุตระนคอรค็สร�างแปลงปราสาทหลัง ๑ ตั้ง
ไว�ท่ํากลางเวียงห้ันแล ค็เหล�นมโหสรพปู // ชามากนักชะแล พ+อค�าทัง ๒ ค็ข้ึนข่ีสะเพาไพด�วยน้ําสมุทท�ไพ
ได� ๖ วันค็ไพรอดเกาะ ทีนั้น เถิงยามเที่ยงฅืนเกสาธาตุค็ผายปฏิหาริย�ห้ือรุ+งเรืองส+องแจ�งเปนดั่งกลางวัน
นั้นค็มีแล ยังมีพระญา // นาคตน ๑ จระเดินมาเถิงเกาะ มันได�หันอัสสจันอันนั้นจิ่งคระนิงใจว+ารอยว+า
ประเสิฏวิเสสมีในสะเพาที่น้ีชะแล ว+าอ้ันค็ละเพสอันเปนพระญานาคเสีย แล�วค็เข�าไพสู+สะเพา // ค็หัน
เกสาธาตุเจ�ามันค็ลักเอา ๒ องค� แล�วค็เอาหนีไพสู+เมืองนาคห้ันแล ธาตุเจ�าค็เท+าหลอ ๔ องค� ห้ันแล พ+อค�า
ทัง ๒ บ+หันธาตุมีพร�อม ค็ตีอกร�องไห�ว+า พระญานาคค็ข้ึนมาลักเอาธาตุไพ ๒ องค� ค็เท+ายัง // หลอเกสา ๔ 
องค�น้ีชา ว+าอ้ัน แล�วเขาทังหลายค็หนีไพตามฟองนํ้าค็ไพรอดดอยอัน ๑ ช่ือว+าดอยของ ว+าอ้ัน ในกาละนั้น 
ยังมีชายผู� ๑ มันค็เอาสะเพามาค็เสียสะเพาแตกไพค็ไหลไพจอดดอยอันนั้นค็หาสังจักกินบ+ได� ค็ลําบากเปน 
// 
 

(๒.๒๐) ทุกข�นักมันค็ได�หันสะเพา ๗ เหล�มน้ันมันค็ไพขอกินเข�ากับด�วยพ+อค�าทังหลายห้ันแล มัน
ถามว+าท+านทังหลายเอาของค+าเยื่องใดมาน้ันชา ตปุสสะแลพลิกะ ค็บอกกล+าวว+า ตูข�าได�ของค+าอันประเสิฏ
มาดาย ว+าอ้ัน ชายทุกข�ผู�นั้นรู�ค็บังเกิด // ปสาทะสัทธายินดีด�วยคําว+า ข�าได�ที่เพิงบัดนี้แล ว+าอ้ัน แล�วมันค็
แก�ผ�านุ+งแห+งมันอันยาวได� ๒ ศอกนั้นปูชาเกสาธาตุเจ�าห้ันแล พ+อค�าทังหลายสังคหะเอาชายผู�น้ันมาห้ือพ�น
จากทุกข� แล�วค็มารอด // มาเถิงเมืองธัญญวัตตินคอร อันมีระแวกแคว�นเมืองอุปปละนคอร คือว+าเมืองหง
สาวดีน้ัน แล�วพระญาตนเสวิยเมืองท่ีชื่อว+าอุปปละราชแลพ+อค�าทังหลายฝูงนั้นมารอด แล�วค็เข�าไพสู+สํานัก
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พระญาแล�วค็ไหว�ว+า // เทวะ ข�าแด+ มหาราชผู�ข�าทังหลายไพค�าค็ได�ไพจวบพบพระพุทธเจ�าอยู+แทบเคล�าไม�
ม+วงราชยัตตนะ ทีนั้น ผู�ข�าทังหลายค็ได�เข�าน้ําโภชนาอาหารมาห้ือเปนทาน แล�วค็ขอเอาเกสาธาตุ // เซ่ิง
พระพุทธเจ�าแล พระพุทธเจ�าค็ห้ือเกสา ๘ องค� แก+ข�าทัง ๒ พี่น�อง แล�วค็สอนข�าทัง ๒ ว+าห้ือเอาเกสา ๘ 
เส�นนี้ไพถป=นนาไว�ในดอยสิงกุตตระ //  
 

(๒.๒๑) พ�นเทิอะ ว+าอ้ัน ผู�ข�าทัง ๒ ค็ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ�า แล�วค็นําเอาเกสาธาตุเจ�า
มาแผวเมืองเชตุตระนคอร ทีนั้น พระญาเชตุตระนคอร ค็คลุบชิงเอาเกสาธาตุเจ�าเสีย ๒ องค�แล เท+ายัง
หลอ ๖ องค� ผู�ข�าทัง ๒ // ค็นํามาเถิงเกาะท่ี ๑ พระญานาคค็มาลักเอาธาตุ ๒ องค� เราค็ยังหลอ ๔ องค� ผู�
ข�าทัง ๒ ค็นํามาเถิงมหาราชเจ�าบัดน้ีแล ล้ํากว+าเท�าพระญามหากระสัตราเจ�าทังหลายในสักการะชุมพูทวีป
ทังมวลแลจักมีปสาทะ // สัทธาใสในพระพุทธสาสนาเสมิอ ด่ังมหาราชเปนเจ�านี้บ+มีแล ว+าอ้ัน ค็มีแล อถ 
ในกาละนั้น พระญาอุปปละราช ได�ยินคําเยื่องน้ัน ค็มีปYติโสมนัสยินดี แล�วค็ปลงพระราชอาชญาห้ือ // 
มหาอามาตย�ใหย+ผู� ๑ แล�วค็ห้ือตกแต+งแปลงเสนา ๔ ประการ คือเสนาช�าง เสนาม�า เสนารถ เสนาไพตีน
มา* แล�วค็ห้ือพ+อค�าทัง ๒ พี่น�องข้ึนข่ียัวญาณฅํา แล�วแหนแห+แวดไพก+อนแลตามหลัง แล�วพระญาค็ไพ
ด�วยยสสะ // ปริวาร คันไพรอดตูบจอดพ+อค�าไว�เกสาธาตุแล�วค็กะทําประทักขิณาปรัททสีล* ๓ รอบ แล�ว
ไหว�นบสักการะปูชาด�วยปรมามิสสะปูชาต+างๆ แล�วค็ยอมืออธิฏฐานว+า ผิว+าพระพุทธเจ�ามีธัมม�เมตตาแก+ข�า
ห้ือได�เอาเกสาธาตุอันนี้ประจุก+อ //  
 

(๒.๒๒)  ไว�ดั่งอ้ันขอห้ือข�าได�หันแล ได�ไหว�ยังเกสาธาตุทัง ๘ พระองค�แด+เทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็ไขโขต
แก�วค็ลวดหันเกสาธาตุเจ�าทัง ๘ แท� พระญาค็สาธุการยินดีมากนักค็มีแล ว+าอ้ัน ค็จักตัดหัวปูชาห้ันแล ใน
กาละนั้น นางราชเทวีค็ขอ // เซ่ิงพระญา เทวะ ข�าแด+ มหาราชเปนเจ�า คันมหาราชเปนเจ�ายังมีชีวิตยืน
ยาวเปนไพค็ยังจักได�ไหว�นบอุป=ฏฐากพระพุทธเจ�ามากหลายดีหลีดาย ว+าอ้ัน พระญาค็ยินดีแล�วค็ถอดขระ
จมหัวปูชาเก // สาธาตุเจ�าแล�วค็กล+างเซ่ิงตปุสสะแลพลิกะ ๒ ขาพี่น�องดั่งนี้ว+า ดูรา พ+อค�าทัง ๒ ธาตุเจ�า
เท+ายังหลอ ๔ องค� ว+าอ้ัน บัดน้ี เกสาธาตุเจ�าพ�อยยังปรากฏหันทัง ๘ อันสันนี้ด่ังรือน้ันชา พ+อค�าทัง ๒ 
หันค็บังเกิดปY // ติยินดีมากนัก แล�วไหว�พระญาว+า เทวะ ข�าแด+ มหาราชเจ�าบุญสมพารมหาราชเจ�าค็มีมาก
นักแท�แล เกสาธาตุหากเท+ายังหลอ ๔ องค�ดาย บัดน้ี พ�อยปรากฏหันมาทัง ๘ องค�สันนี้ดีนักแล สันน้ีดีนัก
แล เกิด // ด�วยบุญสมพารแห+งมหาราชเจ�าแท�ชะแล ว+าอ้ัน ค็มีแล ในกาละน้ัน พระญาอุปปละราชค็ปลง
ราชรางวัลห้ือแก+พ+อค�าทัง ๒ มากนัก แล�วค็นําเอาธาตุส+งเสพ*ปูชาแหนแห+เข�าสู+เวียงธัญญวัตตินคอรด�วย  
ยสสะปริวารมากนัก คันว+ามา //  
 

(๒.๒๓)  รอดแล�วค็ห้ือตีกลองนันเภรีปล+าวฅนทังหลายถ�วน ๗ วัน ค็ห้ือประสุมชุมนุมมากนัก 
แล�วค็ถามยังฅนทังหลายฝูงเถ�าฝูงหนุ+มค็ดี ปุคคละผู�ใดผู� ๑ ค็บ+รู�ท่ีดอยสิงคุตตระสักฅนห้ันแล พระญาอุป
ปละแลพ+อค�าทัง ๒ ค็น�อยใจมากนัก พระญาค็เล�าโลมพ+อค�าทัง // ๒ ว+า เราหาที่ดอยสิงคุตตระบ+ได�ค็จัก
เอาธาตุไพถป=นนาไว�ในที่ใดที่ ๑ ควรชะแล ว+าอ้ัน พ+อค�าทัง ๒ กล+าวว+า เผือข�าทัง ๒ บ+ข�ามล+วงคํา
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พระพุทธเจ�าได�แล ว+าอ้ัน แล�วค็ยินน�อยใจค็ตีอกร�องไห�ไพมามากนัก // แล อถ ในกาละนั้น มหาปถวี อัน
ว+าแผ+นดินหลวงค็ร�องก+องหวั่นไหวไพมามากนัก เขาสิเนโรราชค็อ+อนน�อมค�อมลงมากนัก น้ําสมุทท�ขรํ้าเขรื
อกเยือกตีฟองเปนอัสสจันมากนักตราบต+อ // เท+าเถิงอกนิฏฐาพรหมโลกพ�นค็มีแล สกฺโก อันว+าพระญาอิน
ทาธิราชค็รํ่าเพิงดูรู�แล�วยังภาวะอันพ+อค�าทัง ๒ แลพระญาหาที่ดอยสังคุตตระบ+ได�จิ่งจักใช�วิสุกัมม�เทวบุตต�
กับทังปริวารทังมวลว+า ดูรา // เจ�าวิสุกัมม�เทวบุตต� เจ�าจุ+งเอายสสะปริวารลงไพเผ้ียว //  
 

(๒.๒๔)  แปลงที่ดอยสิงคุตตระทังมวลห้ือราบเพียงเรียงงามเปนด่ังหน�ากลองไชยนั้น แล�ว
จุ+งฅืนมาเทิอะ ว+าอ้ันแล�ว ส+วนว+า วิสุกัมม�เทวบุตต�ค็รับเอาอาชญาอินทาธิราช แล�วค็ลงมาเนรมิตดอยสิงคุต
ตระห้ือราบเพียงเรียงงาม แล�วค็เข�าไพสู+พ+อค�าทัง ๒ พี่น�องแล // ถามว+า ตาตะ ดูรา พ+อค�า เขือทัง ๒ พี่
น�องร�องไห�เหตุใดชา ว+าอ้ัน พ+อค�าทัง ๒ กล+าวว+า ข�าแด+เจ�าคู พรพุทธเจ�าห้ือเกสาธาตุแก+เผือข�า ๘ องค� ว+า
ห้ือไพประจุไว�ในดอยสิงคุตตระเทิอะ ว+าอ้ัน // ตูข�าทังหลายมีพระญาอุปปราชนคอรเปนประธาน จักหา
ดอยสุงคุตตระบ+ได�ค็ร�องไห�เปนทุกข�มากนักแล ในกาละน้ัน พระญาฅืนถอดขระจมหัวฅํามียอดได�แลพัน
ออกมาปูชาธาตุเจ�า แล�วค็ร�องไห�มากนักแล วิ // สุกัมม�เทวบุตต� เทวบุตต�อันเนรมิตเปนฅนนั้นจิ่งกล+าวเซ่ิง
พ+อค�าว+า ตาตะ ดูรา เจ�าอย+าน�อยใจเทิอะในวันพรูกมีปุคคละผู�ใดผู� ๑ จักมาบอกกล+าวยังดอยสิงคุตตระแก+
เราทังหลายชะแล ว+าอ้ัน ค็กลับหายไพห้ัน // แล ในกาละยามนั้น พ+อค�าผู�พี่นั้นค็หันนิมิตรฝ=นว+าดั่งนี้ ยังมี
ปุคคละผู� ๑ ถือเอาดอกบัวดอก ๑ เข�ามาพายทิสสะหนวันออกห้ันแล พ+อค�าผู�น�องค็ฝ=นว+า ตนได�ลงไพมาใต�
พื้นแผ+นดินแล�วเอา ๒ มือตุ�มแผ+นดินทัง ๒ มือ ว+าอ้ัน แล�วค็สะดุ�งตื่นห้ัน //  
 

(๒.๒๕)  แล เถิงกาละอันแจ�งแล�ว พ+อค�าทัง ๒ พี่น�องค็บอกยังนิมิตรฅวามฝ=นแก+กันห้ันแล พ+อค�าผู�
พี่ค็บอกฅวามฝ=นแล�วผู�น�องกล+าวแก+ผู�พี่ว+า ข�าแก+ พี่เปนเจ�า จุ+งมีอุตตมะทีฆาหม้ันยืนยาวเทิอะ ดอกบัวนั้น
คือได�เกสาธาตุ ๘ องค�นั้นแล ราทัง ๒ จักได�อุป=ฏฐาก // ธาตุเจ�าตราบอันมีชีวิตชะแล ว+าอ้ันแล�วพ+อค�าผู�พี่
กล+าวแก+น�องว+า ตาตะ ดูรา เจ�าในกาละจักมาพายหน�ามีห้ันชะแล กุสลบุญทังมวลอันราทัง ๒ ได�กะทํามา
จักได�สังคหะโผดสัตต�ทังหลายมีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วในกาละ // นั้นค็รุ+งแจ�งพระสุริยะอาทิตย�ค็สระเด็จ
ข้ึนมาในปาชินโลกธาตุ*แล�วดั่งอ้ัน พ+อค�าทัง ๒ พี่น�องค็ผ+อเลงหันยังสัณฐานที่ดอยสิงคุตตระนั้นด�วย
อานุภาวะแห+งวิสุกัมม�เทวบุตต�ตนน้ันแล แผ+นดินที่นั้น // เปนอันราบเพียงเรียงงามมากนักแล พ+อค�าผู�น�อง
จิ่งกล+าวว+า ข�าแด+ พี่เปนเจ�าฅวามฝ=นแห+งราทัง ๒ นั้นเปนอันฅักแม+นนักแล สิงคุตตระดอยรอยว+าอ้ันนั้นชะ
แล พระพุทธเจ�าสั่งสอนราไว�น้ันแม+นแท�ชะแล ว+า // อ้ัน แล�วค็ไหว�สักการะปูชามากนัก พ+อค�าทัง ๒ ค็ไหว�
พระญาอุปปละราชว+า เทวะ ข�าแด+ มหาราชเจ�า บัดน้ีผู�ข�าทัง ๒ ค็ได�หันที่สิงคุตตระนั้นแล�วแล ว+าอ้ัน 
พระญาค็ยินคําอันน้ันค็มีฅวามโสมนัสยินดีมากนัก แล�วพระญาค็ห้ือ // 
 

(๒.๒๖)  ยังบ�านอัน ๑ มีส+วยไรได�  ๕ แสนกหาปณะห้ือแก+พ+อค�าทัง ๒ แล�วพระญาค็ห้ือห�างช�าง
ตัวประดับดีแล�วค็ข้ึนข่ีช�างไพกับด�วยยสสะปริวารไพผ+อเลงดูท่ีสิงคุตตระนั้น คันไพรอดแล�วค็กะทํา 
ปทักขิณาแวดวัดปรัททสีล* ๓ รอบแล�วพระญา // ค็ลงไพทิสสะหนใต�กว�างได� ๙๑ โยชนะ กับทังท่ีสิงคุต



23 

 

 

ตระอันราบเพียงเรียงงามมากนักเปนประดุจดั่งหน�ากลองไชยนั้น ดั่งฅนมนุสสชาติเล�าจักแปลงดั่งอ้ัน 
๘๐๐๐ ปลีค็บ+อาจจักได�แท�ดีหลี // แล พระญาค็บังเกิดเปนอัจจริยะมากนักชะแล พระญาค็ถอดขระจม
หัวฅําอันมียอดได�แลพันปูชาถานะที่นั้นแล พระญาค็จิ่งหามายังตปุสสะแลพลิกะมา แล�วถามว+า ตาตะ ดูรา 
เจ�าตปุสสะแลพลิกะ อันว+า // เกสาธาตุเจ�าน้ันควรถป=นนาไว�ที่น้ีแล�วอ้ันชะรือ พ+อค�าทัง ๒ ค็ไหว�พระญาว+า 
เทวะ ข�าแด+ มหาราชเปนเจ�าจุ+งจักยั้งอยู+หน�อย ๑ ก+อนเทิอะ พระพุทธเจ�ายังสั่งสอนข�าทัง ๒ ว+า ถานะท่ี
นั้น พระ // เจ�าทัง ๓ ตนอันล+วงแล�วคือ พระเจ�ากกุสันโธตน ๑ พระโกนาคมนะตน ๑ พระกัสสัปปะตน ๑ 
คันนิพพานไพแล�ว เทียรย+อมเอาธาตุมาจุไว�ท่ีเดียวกันชุตนแล ว+าอ้ัน สันนี้ ค็หาท่ีอันจุธาตุแต+ก+อนนั้นบ+ได�
เทื่อแล อถ ใน // 
 

(๒.๒๗)  กาละน้ัน พระญาอุปปละราชค็ห้ือปกปSาวเรียกหามายังฅนผู�เถ�าผู�แก+อันมีอายุยืนนั้น
มาแล�วค็ถามดูว+า ดูรา ฅนผู�เถ�าผู�แก+ทังหลายผู�ใดยังรู�ยังหันที่อันพระพุทธเจ�าทังหลายฝูงอันล+วงแล�วแลมา
ถป=นนธาตุไว�น้ันชา ปุคคละ // ผู�ใดยังรู�ยังหันดั่งอ้ันเราราชค็จักห้ือผู�น้ันเถิงสุขชะแล ว+าอ้ัน ฅนทังหลายฝูง
นั้นค็ไหว�ว+า ข�าแด+ มหาราชเจ�า ผู�ข�าทังหลายบ+รู�เท+าว+าผู�เถ�าแก+กว+าข�าทังหลายทังหลายค็มีก+อนแล ว+าอ้ัน 
พระญาค็ห้ือไพหาฅนฝูง // นั้นมา แล�วค็ถามดูค็บ+รู�สักฅน ห้ันแล พ+อค�าทัง ๒ ค็โสกทุกข�น�อยใจค็ร�องไห�
มากนัก ห้ันแล อถ ในกาละนั้น พระญาอินทาค็ห้ือวิสุกัมม�เทวบุตต�ตีกลองปSาวในชั้นฟCาทังมวลแล เทว
คณนา มเหสิกขา เทพยดา // ทังหลายค็ลงมาเหล�นมโหสรพในที่สิงคุตตระที่น้ันแล อินทาธิราชค็แต+ง
แปลงจตุรงคเสนา ๔ จําพวกอันเปนทิพพ�ส+วนตน พระญาอินทาค็สระเด็จข้ึนข่ีช�างเอราวัณลงมากับด�วย
เทพพคณะทังหลายแล ปริสสะทังหลาย // เดรดาสอยาดอย�ายแต+ช้ันฟCากามวัจจะลงมาตราบเถิงดอยสิง
คุตตระเปนอันคัดค่ังไพมามากนักห้ันแล ในกาละน้ันมนุสสะ อันว+า ฅนทังหลายค็สะดุ�งตกใจมากนัก ห้ันแล 
สกฺโก อันว+า พระญาอินทาธิราชค็กล+าวแก+ฅนทังหลายบ+ห้ือเขาอย�านแลกลัว // 

 
(๒.๒๘)  ห้ันแล พระญาอินทาค็ห้ือพ+อค�าทัง ๒ พี่น�องมานั่งเหนืออาสนะทิพพ�กับด�วยตนค็มีแล ที

นั้น พ+อค�าทัง ๒ ค็จารจากับด�วยพระญาอินทาว+า เทวะ ข�าแด+อินทาธิราช มหาราชเจ�ายังรู�สิงคุตตระอันถ
ป=นนาธาตุพระพุทธเจ�าแต+ก+อน ๓ // องค� คือพระกกุสันโธ พระโกนาคมนะ และพระกัสสัปปะเจ�าอ้ันชะรือ 
พระญาอินทา กล+าวว+า ดูรา พ+อค�าทัง ๒ เราราชเท+ามีอายุยืนได�พันปลีทิพพ�บ+ดายแลจักนับเปนปลีใน
เมืองฅนเราได�  ๓ ตื้อ ปลาย ๓ ล�าน // ปลีบ+ดาย ข�าบ+รู�บ+หันแล ปุคคละผู�ใดได�รู�ได�หันน้ันหากแดนมีชะแล 
ว+าอ้ัน พระญาอินทร�ค็เรียกหามายังเทวดาตน ๑ อยู+ไม�เดื่อเกลี้ยงมีอายุยืนมากนักค็ห้ือเทวดาตนนั้นมาท่ีอา
สนาตนแล�ว // ค็ถามว+า ตาตะ ดูรา เจ�าธาตุพระพุทธเจ�า ๓ ตน อันล+วงแล�วไพนั้นมาจุไว�ท่ีใดชา เทวดาตน
นั้นค็ไหว�พระญาอินทร�ว+า เทวะ ข�าแด+มหาราชเจ�า ยังมีมหากัปป9อัน ๑ มาผ+าเปน ๕ ส+วนนั้น // อายุแห+ง
ข�าเท+ามีส+วนเดียว ๑ บ+ดายแล ข�าบ+รู�แลว+าอ้ันห้ันแล ถัดนั้นยังมีเทวบุตร ๒ ตน ตน ๑ ชื่อว+าอินทา ตน ๑ 
ชื่อว+าโควินทา มีอายุค็ยืนกว+าข�ามากนักแล ว+าอ้ันแล�ว ทีน้ัน พระญาอินทร�ค็หามายังเทวบุตต� ๒ ตนนั้นมา
นั่งรวมอาสนาแห+ง //  
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(๒.๒๙)  ตน แล�วค็ถามดูห้ันแล เทวบุตร ๒ ตนน้ัน ค็ไหว�พระญาอินทาว+า เทวะ ข�าแด+มหาราชเจ�า
อายุแห+งเผือข�าทัง ๒ เท+ายืนได�เก่ิงกัปป9 ๑ บ+ดายแล เผือข�าบ+รู�บ+หันแล เทวะ ข�าแด+อินทาธิราช ยังมีเทว
บุตต� ๔ ตน ๑ อยู+ไม�คระทุม // ตน ๑ อยู+ไม�หมากพิน ตน ๑ อยู+ไม�ส�มสุก ตน ๑ อยู+เขาสิเนโรราชแล เทว
บุตต� ๔ ตนน้ีมีอายุยืนยาวกว+าข�าทัง ๒ แล แดนจักรู�จักหันยังที่จุธาตุเจ�าแต+ก+อนชะแล เม่ือน้ัน พระญาอิน
ทาค็เรียกหายังเทวบุตต� // ๔ ตนน้ันมานั่งรวมอาสนาตน แล�วค็ถามเซ่ิงเทวบุตต� ๔ ตน ตน ๑ ชื่ออมิตรา
นั้นว+า มาริสสา ดูรา เจ�าตนหาทุกข�บ+ได�ท+านมีอายุยืนเท+าใด นั้นชา อมิตราเทวดาตนนั้นค็ไหว�พระญาอินทร� 
// ว+า เทวราชา ข�าแด+ พระญาอินทาธิราชอายุแห+งข�ายินได�มหากัปป9 ๑ แล พระญาอินทาค็ถามว+า ดูรา 
ท+านยังรู�ยังหันสัณฐานที่จุธาตุพระพุทธเจ�าทัง ๓ พระองค�ในสิงคุตตระท่ีนี้อ้ันชะรือ เทวดา // ตนชื่ออมิ
ตราค็ไหว�พระญาอินทาว+า เทวะ ข�าแด+อินทาธิราช ข�าค็ยังได�รู�ได�หันได�ไหว�พระพุทธเจ�าตนชื่อกกุสันโธนั้น
แล พระญาอินทากล+าวว+า ดูราท+านตนหาทุกข�บ+ได� ท+านพ�อยได�รู�ได�หันได�ไหว�ด�วยเหตุสันใดอ้ันชา เทว //  
 

(๒.๓๐)  ดาตนน้ันไหว�พระญาอินทาว+า เทวราช ข�าแด+อินทาธิราช เม่ือปถมกัปป9วันนั้น 
พระพุทธเจ�าตนชื่อกกุสันโธเกิดมาเปนครูแก+โลก วันน้ันผู�ข�าค็ได�เกิดมาเปนยักข�ผู� ๑ อยู+ในอาณาประเทส ที
นี้ ยามน้ันผู�ข�าค็ช�าง*แลวัน // แลตัว จิ่งอ่ิมแล ยังมีในวัน ๑ ข�าค็แอ+วแสวงหากินช�าง ทีน้ี บ+ได�กินสักตัว 
ข�าค็หันพระพุทธเจ�ากกุสันธะมาจระเดินบิณฑิบาต ข�ามาหันข�าค็ไล+กินพระพุทธเจ�าค็ยินหอดวอด*มากนัก 
ข�าค็บ+อาจ // จักเอาพระพุทธเจ�าตนนั้นได� พระพุทธเจ�าตนชื่อกกุสันธะ จิ่งถามว+ามึงบ+รู�จักคูอ้ันชะรือ ข�า
กล+าวว+าบ+รู�ชะแล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า ดูรา ยักข� คูจักใส+ทัณฑกัมม�แก+มึงชะแล ว+าอ้ัน ขาม*ถาม
ว+าจัก // ใส+ทัณฑกัมม�แก+ข�าด�วยเหตุอันใดชา พระพุทธเจ�ากล+าวว+า คูจักห้ือท+านรักสาสีล ๕ เสียชะแล ว+า
อ้ัน ข�าว+าจักห้ือข�ารักสาสีล ๕ ต+อเท+าชีวิตบ+ได�แล พระพุทธเจ�าจิ่งว+าคูจักห้ือมึงรักสาสีล ๗ ปลีชะแล ค็ว+า 
ข�า // ค็ว+าบ+ได� พระเจ�าว+าจักห้ือรักสาปลี ๑ ชะแล ว+าอ้ัน ข�าค็ว+า บ+ได� พระเจ�าว+าคูจักห้ือท+านรักสาสีล ๕ 
๗ วันชะแล ข�าจิ่งรับเอาคําพระพุทธเจ�าว+า อามะ ภนฺเต ด่ังนี้ ในขณะบัดเดียวนั้น เข้ียวแห+งข�า ๒ เหล�มอัน
ยาวออกพ�นปากน้ันค็หล+อนเสียวันนั้น //  
 

(๒.๓๑)  แล พระพุทธเจ�ากกุสันธะค็เอาธัมมขร็อกอัน ๑ ห้ือแก+ข�า ผู�ข�าค็มาจุก+อไว�ในที่น้ีแล ที่อัน
ข�ามาหันนั้นชื่อว+ากริอา คําไทยว+า รับเอาธัมมขร็อก ว+าอ้ันแล พระญาอินทาได�ยินคําสันน้ีแล�ว ค็ยินดีพร�อม
กันสาธุการมากนักแล พระญา // อินทร�ค็ถามเซ่ิงเทวบุตต�ตนอยู+ปSาไม�หมากพินด�วยประการดังกล+าว
มาแล�ว นั้นแล เทวบุตต�ตนนั้นจิ่งไหว�พระญาอินทร�ว+า เทวราช ข�าแด+อินทาธิราช ในเม่ือพระเจ�าโกนาคม
นะเกิดมาเปนครูแก+ // โลกวันนั้น ผู�ข�าได�เกิดมาเปนยักข�ผู� ๑ ข�าค็จระเดินหากินอาหารค็มาจวบพบพระ
เจ�าท่ีดอยหินอัน ๑ ข�าค็หนีเสียดอยอันนั้นไพสู+ดอยอัน ๑ ข�าค็คึดใจว+าจักเอาพระเจ�าไพกิน ข�า // ค็ย�าย
จากดอยอันน้ันไพสู+ดอยอันพระเจ�าอยู+นั้น เปนดอยอันสูงนัก พระเจ�ากล+าวว+า มึงบ+รู�จักคูอ้ันชะรือ ข�าค็ว+า 
ข�าบ+รู�จักแล ว+าอ้ัน ยามนั้น ขนฅิงแห+งข�าค็พองสยองเส�นขนลุกชุเส�น ข�ายินกลัวนัก ข�าค็ก�มกราบไหว�พระ
เจ�า ทีน้ัน พระ //  
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(๒.๓๒)  เจ�าค็สั่งสอนข�าห้ือรักสาสีล ๕ ยามนั้นเข้ียวแลขนตัวแห+งข�าค็หล+อนค็หลกตกไพเสี้ยง 
ข�าค็ได�อิงดอยที่น้ันอยู+จิ่งได�ชื่อว+ากลาสี คําไทยว+าดอยอิงมาเถิงกาละบัดนี้แล ดอยอันพระเจ�าอยู+น้ันชื่อ
ว+าเบงขอช�าง คําไทยว+า ดอยพระเจ�าอยู+ // ว+าอ้ัน ตราบกาละบัดนี้แล พระเจ�าโกนาคมนะ ค็เอาไม�เท�า
เหล็กคันฅํา* ห้ือแก+ข�า ผู�ข�าค็เอามาประจุไว�ท่ีนี้แล ว+าอ้ัน ยามนั้น ฅนแลเทวดาทังหลายค็สาธุการมากนัก 
ถัดนั้น พระญาอินทร�ค็ถามเซ่ิง // เทวบุตต�ตนชื่อโลหิณี อันอยู+ปSาไม�ส�มสุกน้ันด�วยประการดังกล+าวมาแล�ว
นั้นแล เทวบุตต�ตนน้ันค็ไหว�พระญาอินทาว+า เทวราช ข�าแด+อินทาธิราช ในเม่ือพระเจ�าตนชื่อกัสสัปปะเกิด
มาวัน // น้ันค็มาสั่งสอนข�าว+าห้ือจําสีล ๕ บ+ห้ือข�าสัตต� ข�าบ+เหลือคําพระเจ�าได� ข�าค็รับเอาคําชุประการ 
พระเจ�ากัสสัปปะค็เอาผ�าชีพอรห้ือแก+ข�า ข�าค็รับเอาแล�วมาจุก+อไว�กับด�วยธัมมขร็อกแลไม�เท�าฅํา // แห+ง
พระเจ�าฝูงล+วงแล�วน้ัน ในท่ีนี้แล ว+าอ้ัน ฅนแลเทวดาทังหลายค็ห้ือเสียงสาธุการมากนัก แล�วพระญา
อินทร�ค็ถามเซ่ิงเทวบุตต�ตนชื่อทักขิณะ อันอยู+เขาสิเนโรราช ว+าอ้ัน ดั่งน้ี ดูรา ท+านตนหาทุกข�บ+ได� ท+านยังรู�
ยังหันสิงคุตตระ //  

(๒.๓๓)  อันถป=นนาธาตุพระพุทธเจ�าทัง ๓ คือกกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสัปปะเจ�านั้นชะรือ ผิว+า 
ท+านยังรู�จุ+งบอกแก+เราบัดน้ีเทิอะ เม่ือน้ันเทวบุตต�ตนชื่อทักขิณะนั้นค็ไหว�พระญาอินทร�ว+า เทวะ ข�าแด+ อิน
ทาธิราช พระเจ�า ๓ ตน คือ กกุสันธะ // โกนาคมนะ กัสสัปปะ นั้น ข�าค็ได�รู�ได�หันแท�แล เท+าว+า ผู�ข�าบ+ได�รู�
ที่อันประจุธาตุในดอยสิงคุตตระนั้นแล เท+าว+าพระพุทธเจ�าโคตมะเจ�าเอาเกสาธาตุ ๓ องค�ห้ือแก+ตปุสสะ แล 
พลิกะทัง //  ๒ พี่น�องวันนั้นข�าค็รู�ค็หันแท�แล แม+นพระอริยเมตเตยยะเจ�าตนจักมาพายหน�าค็ยังจักเอาธาตุ
ดูกหน�าผากมาประจุไว�ในท่ีนี้กับด�วยธาตุพระพทธเจ�าทังหลายฝูงน้ี แล�วข�าค็จักได�อยู+อุป=ฏฐากตราบ // 
เสี้ยงกัปป9อันน้ีเม้ียนไพ มีห้ันชะแล ว+าอ้ันค็มีแล ถัดนั้นเทวบุตต�ตนถ�วน ๔ อันชื่อว+าโลหเสนะนั้นค็กล+าวว+า 
ข�าแด+เทวอินทาธิราช ส+วนอันว+า มหาธาตุเจติยะเจ�าอันนี้พายหน�ามีห้ันยังจักได� // เปYก็สาสนาแปลงถ�วน ๓ 
ทีก+อนชะแล ผู�ข�าค็ยังจักได�อยู+รักสาเกสาธาตุเจ�าอันน้ีตราบต+อเท+าเสี้ยงกัปป9มีห้ันชะแล ตํ สุตวา พระญา
อินทาได�ยินคําแห+งเทวดาฝูงนั้นค็จิ่งบังเกิดปYติโสมนัสยินดีมากนักค็กล+าวป=สสา //  
 

(๒.๓๔)  สโถมนาคุณ*แห+งเทวบุตต�แลเทวดาทังหลายฝูงน้ันว+า บัดนี้ เทวดาทังหลายตน ๑ รู� ถป=น
นาธาตุพระเจ�ากกุสันธะ ตน ๑ รู�ยังธาตุพระเจ�าโกนาคมนะ ตน ๑ รู�ยังธาตุพระเจ�ากัสสัปปะ ตน ๑ รู�ยัง
ธาตุแห+งพระเจ�า // โคตมะ ตน ๑ รู�ยังธาตุพระเจ�าอริยเมตเตยยะเจ�าตนจักมาพายหน�าสันน้ี ค็เท่ียงจักสม
ริทธีชะแล ว+าอ้ันแล�ว ยังเทวบุตต�ค็ห้ือถือเอาหลวก*ส+วนตน พระญาอินทาค็ถ้ือเอาเสียมขุดอันนั้น // เลิก็
ได� ๑๕ ศอก กว�างค็ได� ๑๕ ศอก ขุมอันนั้นเปนอันราบเพียงเรียงงามมากนัก พระญาอินทาค็เนรมิตก�อนดิน
จี่ฅํา ๑๖ ก�อน ดินจี่แลก�อนหนาได� ๔๐ สี่ศอก ลวงยาวได� ๔ ศอก ก�อน ๑ เอารองพื้นดิน ๔ ก�อน เอา /  
เปนฝา ก�อน ๑ เอาปกงําเปนฝาพายบน แล�วเอาแก�ว ๗ ประการลงใส+ไว�ในท่ีนั้นมากนักตนแก�วไว�ในท่ํา
กลางใน ๔ ด�าน ใส+จักราวุธมี ๗๐ อันแวดไพรอดทุกกล้ําทุกพาย แล�วค็เอาปรา // สารทแก�วแลโกฏแก�ว 
อันใส+ธาตุนั้นตั้งไว�เหนือแท+นแก�ว แล�วพระญาอินทาค็เนรมิตรูปตนอันเปนอินทร�กับรูปนางสุชาดาเทียร
ย+อมแล�วด�วยฅําทังแท+ง อยู+แวดล�อมแท+นแก�วน้ัน แล�วค็เนรมิตรูปพระญาอุปปละราชกับทังรูปนางอัคคะ 
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(๒.๓๕)  มเหสีเทวีไว�ในที่น้ัน แล�วค็เนรมิตรูปเทวดาอารักข�ทังหลายไว�ในที่นั้นมากนักบ+อาจจัก
คณนานับได� แล�วค็ปากต�านเจียรจาเซ่ิงกันว+าเราจักไพเอาน้ําอโนตักกะสระมาสรงเกสธาตุ เจ�าค็ว+าบ+ควรยัง
บัวริสุทท� // เทื่อแล ว+าอ้ัน พร+องค็ว+าจักไพเอาน้ํามหาสมุทท�ทัง ๔ มาสรงเกส ค็ว+าบ+ควร จักเอาน้ําสระใหย+ 
๗ อันมีขอบแลพื้นแล�วด�วยฅํา ค็ว+าบ+ควรแล เหตุพระพุทธเจ�าบ+ห้ืออานุญาตแล เหตุว+า สิงคุตตระ // ที่น้ี
ประเสิฏกว+าทังมวลแล สโก อันว+าพระญาอินทร�จักหาน้ํามาสรงเกสธาตุบ+ได� พระญาอินทร�ค็เนรมิตสระไว�
ในท่ีใกล�เกสาธาตุเจ�า ค็เนรมิตสระอันใหย+ ๗ อันไว� // พายลุ+มสระน้ันแล อัน ๑ ค็เนรมิตไหฅําไว�ได�แลหม่ืน
แลแสนลูกใส+แล อัน ๑ เนรมิตไหแก�วแลใดแล ๗ ลูกแล ไหแก�วทังมวลได� ๔๙ ลูก เทวดาทังหลายได� ๔ 
โกฏ ตนมีมือถือไหแลอันแลอัน // แล�วค็เขามาอาบองค�สรงเกสเกสาธาตุเจ�าห้ันแล ในกาละนั้นฅนแล
เทวดาทังหลาย ค็ปSาวกันเข�ามามากนักแล ส+วนอันว+า เกสาธาตุเจ�าค็ปาฏิหาริยะ*สยองข้ึนไพพายบนสูงได� 
๗ เช+นต�นตาล แล�วค็ลงมาเปนสารูปพระ // 
 

(๒.๓๖)  พุทธเจ�าทัง ๔ ตนคือกกุสันโธ โกนาคมนะ กัสสัปปะ โคตมะ อยู+ในทิสสะทัง ๔ แล�วค็
แปรออกยังฉัพพัณณรังสี ๖ ประการ คือว+า ขาว เขียว แดง ดํา แลหม+น สอ* ขระหมวดกวัดหลั่งไหลถ่ังข้ึน
พายบนตราบเถิงพรหมโลกพ�นค็มีแล บ+เท+า // แต+น้ันรัสมีฝูงน้ันค็แปรไพซลาบอาบไพท่ัวจักรวาล แล�วพอย
ไหลหลั่งครอบงําลงไพเถิงมหาอเวจีนารกค็มีแล ในกาละน้ัน ฅนแลเทวดา อินทา พรหม แลครุฑนาคน้ํา ไอ
สวร กุมภัณฑ� คันธัพพะ // ยักข� เผต ผีแลสัตต�นารกทังหลาย ค็ผ+อหันกันบ+     เสสะหลอแล ประการ ๑ 
ฅนหูหนวกทังหลายค็มีหูอันแจ�ง ฅนฝูงตาบอดค็มีตาอันแจ�งใสมา ฅนทังหลายฝูงอันเปWZยค+อมแลเปนพยาธิ
ต+างๆ ค็รํา // งับกับหายจากพยาธิบัดเดียวนั้นแล แม+นว+า ไฟนารกค็เกิดเปนอันชุ+มเอยนด�วยเตชะ
อานุภาวะแห+งเกสาธาตุเจ�านั้นแล มหาปถวี แผ+นดินหลวงอันหนาได� ๒ แสน ๔ หม่ืนโยชนะ ค็ // ร�องก�อง
หวั่นไหวไพมา เขาสิเนโรราชป=พพตะค็อ+อนน�อมค�อมไพมา ห+าฝนชะละเมฆทังหลายค็ไหลหลั่งถ่ังตกลงมา
ในขณะบัดเดียวน้ันแล ส+วนพระญาอุปปละราชตนนั้น บังเกิดจิตตะปสาทะสัทธามากนัก ค็ปรารถนาเอา 
//  
 

(๒.๓๗)  สัพพัญHุตญาณอันประเสิฏค็มีวันนั้นแล หิด�วยมีแท�แล พระญาอุปปละราชค็บังเกิดด�วย
ราชสัทธามากนัก แล�วพร�อมกับด�วยตปุสสะ พลิกะ ทัง ๒ พี่น�องมีทังพระญาอินทาธิราช แลมเหสิกขะ
เทวดาทังหลายอาบองค�สรงเกสเกสาธาตุเจ�า // พระญาอินทาค็เนรมิตแผ+นฅําแดง ๖ กีบแลกีบกว�างได� 
๔๔ ศอก หนาได�ศอก ๑ ยาวได� ๔๔ ศอก แล�วมาแปลงมหาอุโมงค�ฅ+วง*จุธาตุแล�วมาหล+อรูปพระพุทธเจ�า
อยู+สัตตหะ*ทัง ๗ แห+ง แล�วค็เนรมิตรูปพระญา // อินทร�กับทังรูปนางสุชาดามีน้ําหนักแลอันแลแสนฅําชุ
อัน แล�วค็เอาดินจี่ฅําก+อ แล�วถัดดินจี่เงินก+อ แล�วเอาดินจี่ทองขาวก+อ แล�วเอาดินจี่แดงก+อ แล�วเอาดิน
จี่ภอยชู*ก+อ แล�วเอาดินจี่เหล็กก+อ จด // เจือออก แล�วก+อข้ึนพายบน แล�วเปนมหาเจติยะแต+งแปลงประ
จิตรริสสนาด�วยเครื่องสักการะปูชาเครื่องพร�อมทังมวล เทียรย+อมแล�วด�วยแก�วแลเงินฅํามีต�นว+าฉัตต�เก้ิงช+อ
ทุง พัดค�าวไม�ไล+ จาวมอร // คมไฟไหดอกประทีปธูปคันธะจวรจันทน�มีวัณณะคันธรสสะหลายประการ
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ต+างๆ ถป=นนาตั้งไว�ห้ือเปนท่ีไหว�สักการะปูชาแก+ฅนแลเทวดาตราบ ๕ พันวัสสาห้ันแล พระญาอินทาธิ
ราชค็รํ่าเพิงหันประโยชนะพายหน�ามักห้ือเปนอุปปการะ // 
 

(๒.๓๘)  คุณแก+พุทธสาสนาค็มาเนรมิตสระโปกขรณีไว�แล�วถัดนั้นค็เนรมิตบ+อ*น้ํามันอยาไว�ชําระ
พยาธิแก+ชาวเจ�าแลฅนทังหลายแล ห้ือได�เจาะไต+ไล+พิจารณาดูอักขระธัมม�คําสอนพายหน�า ห้ือมีพร�อมชุ
ประการ แล�วค็ // พร�อมกันสระสรงปูชาตามราชามโนรัสสัทธา*ทังฅนแลเทวดาบัวรมวลแล ส+วนตน
พระญาอินทร�ค็สระเด็จเมือสู+ชั้นฟCาสวัรค�เทวโลก อันเปนที่อยู+แห+งตนค็มีวันนั้นแล ส+วนว+า ด่ังมหาเจติยะสิง
คุตตระเจ�า // น้ันเปนอันประเสิฏค็ปรากฏเกิดมีรุ+งเรืองในเมืองมหาอุปปละนคอร คือว+าหงสาวดี ท่ีนั้น 
มากนัก เปนเหตุห้ือเปนท่ีประสุมชุมนุมแห+งเมืองทังหลาย คือว+าเมืองพายทิสสะหนวันออกนั้นยังมีเวียง // 
อัน ๑ ช่ือว+าเวียงลัมมวตินคอร ตั้งอยู+แล พายทิสสะหนใต�น้ันยังมีเวียงอัน ๑ ชื่อว+าธัญญวัตตินคอรตั้งอยู+แล 
พายทิสสะหนวันตกยังมีเวียงอัน ๑ ชื่อว+าอวิพิชชะนคอรตั้งอยู+แล พายทิสสะหนเหนือ ยังมีเวียงอัน ๑ ชื่อ
ว+าอุกกา // ลาปานคอร ตั้งอยู+แล ถัดนั้น ยังมีเวียงอัน ๑ ชื่อว+าเชยยมาละนคอร คือว+าเวียงกุงหมา* ไทย
ภาสาเราว+าเวียงทะโฅ+ง ตั้งอยู+ใกล�มหาธาตุเจ�าสิงคุตตระพันวา ๑ แล พั่นดั่ง พระญาอุปปละราชน้ันอยู+เวียง
อันชื่อว+าธัญญวัตตินคอร นั้นแล เวียงธัญญ // 

 
(๒.๓๙)  วัตตินคอร อันนั้นเปนเคล�าเปนประธานกว+าฅนทังหลายอันอยู+ในเวียงทังมวลนั้นแล ส+วน

ว+า เวียงอันนั้นเปนอันบัวรมวลเต็มไพด�วยเสนาอามาตย� พราหมณี ปุโรหิต เสฏฐี คหบดี กฏ[มพี รัฏฐ
ประชา พ+อค�า แลชาวเจ�า ยสสะสมป=ตติรุ+ง // เรืองมากนัก ฅนทังหลายค็ประกอบด�วยราชสัทธามากนัก ค็
สักการะปูชามหาเจติยะธาตุตราบเม้ียนอายุ คันจุติค็ได�ไพเกิดในสวัรค�เทวโลกค็มีแล ในเม่ือ พระญาอุป
ปละราชคันจุติ แล�วพายหน�า // แต+นั้น ยังมีพระญาตน ๑ ชื่อว+ามหาป=ญโญราช มหากระสัตราค็เสวิยราช
สมป=ตติมีราชสัทธามากนัก ค็มาดกรัง*สร�างแปลงมหาเจติยะก+อหลุมข้ึนแถมที่ ๑ ห้ันแล พายลูนแต+นั้นเถิง 
// มหากระสัตราตน ๑ ชื่อว+าป=ญโญจันโทราช ค็เสวิยมีราชสัทธามากนัก ค็มาดกรัง*สร�างแปลงก+อหลุม
แถมที่ ๑ เร�าเปนถ�วน ๓ ทีแล แต+น้ันไพพายหน�ายังมีมหากระสัตราตน ๑ ชื่อว+าป=ญญาเตชะ // ราช ค็
เสวิยเมือง มีราชสัทธามากนัก ค็มาดกรัง*ก+อหลุมตราบชั้นนอกพายต่ํา ห้ือเปนบักเปนลานลงมา ๗ ชั้น
ตราบเถิงตีนดอยสิงคุตตระเจ�าแล พายลูน แต+นั้น ยังมีมหากระสัตราตน ๑ ชื่อว+าธัมมเจยะราช เสวิย
เมืองค็ประกอบ //  
 

(๒.๔๐)  ด�วยราชสัทธาค็มาดกรัง*สร�างก+อแปลงเดง ๒ ลูกเดงลูก ๑ เส้ียง ๙ ล�าน ๘ แสนช�อย
ทองแลช�อยมีพัน เดงใหย+ลูกน้ันสูงได� ๑๑ ศอก คันว+าต�องตําตีมีเสียงอันดังร�องก�องไพเถิงทีปนับคูลวาพ�นค็
มีแล เดงลูก ๑ เสี้ยง ๔ แสนทองไว�ส+งเสพ* // ปูชาเจติยะเจ�าค็มีแล แต+นั้นไพพายหน�ายังมีมหากระสัตรา
ตน ๑ ค็เสวิยราชสมป=ตติค็ประกอบด�วยสัทธาค็มาดกรัง*สร�างก+อข้ึนแถมพายบนสูง ๗ ศอกเล�าตีนธอรณี
มหาเจติยะ เจติยะเจ�าอันนั้นลวงใหย+ได� // ๒ ร�อยปลาย ๖๗ ศอก ลวงสูงได� ๔ ร�อยปลาย ๖๗ ศอก แวด
รอดลวงก�มได�พันปลายซาวศอก เปน ๓ ร�อยวา มานค+าดวงปลีใหย+ ๙ วาลวงสูงดวงปลีมี ๗ วาปลายศอก
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ปลายดวงปลีกว�าง ๒ ศอกฅืบลูกค�อมคือตุ�มดาว // อันอยู+เคล�าดวงปลีนั้นใหย+นักพอเงิ้มพอฅนอยู+ร+มได�แล 
ฅนเราอยู+เหนือดินผ+อเมือบนหันใหย+เท+าบาตรลูกใหย+ ๑ แล เหล็กแก+นใจใส+ธาตุใหย+ ๓ กัมม�*ผ+อดูหันใหย+
เท+าลําไม�เท�าเหล็ก ๑ น้ันแล วงฉัตต�มี // ๗ ล�าน แลวงฉัตต�ชั้นเคล�าน้ันกว�างได� ๑๑ ศอก พอกด�วยแผ+นฅํา
แดงแล�วมีลูกเดงอันแฅวนขาย*ห�อยไว�เทียรย+อมแล�วด�วยแก�วแลเงินฅํารอดชุเบื้องชุพายลมมาพัดตีสีสัททะ
เสียงอันม+วนเพราะเปนดั่งเสียงขับทิพพ�แลเสียงตุริยะนันตรีทิพพ� //  
 

(๒.๔๑)  นั้นแล�วค็แต+งแปลงรูปเจ�าสิงหพหุอยู+ ๔ แจ+ง มีรูปราชสีห�ข�างแล ๓ ตัวรอมทังมวล มี 
ซาว ๔ ตัว ประดับแล�วด�วยแก�วแลเงินฅํา แล�วค็มาก+อมหาเจติยะธาตุใหม+ตั้งไว�เหนือสรีมหาธาตุแวดจอดส
รีชั้นเคล�า // นั้นได�ร�อยปลาย ๑๒ ดวงแล เจดีย�อันตั้งก+อเหนือสรีชั้นบนน้ันได� ๖๙ ดวง สังรวมมาทังมวล
เจดีย�อันก+อแวดล�อมน้ันทังมวลได�ร�อยปลาย ๘๑ ดวงก+อนแล ค+าเจติยะอันก+อไว�ในข+วงหลวงมหาธาตุนั้นมี
สิบ // ดวงแล วิหารหน�อยทังมวลมี ๑๙ หลัง ประดับแล�วด�วยแก�วแลเงินฅํา ห้ือเปนที่อยู+พระเจ�า พระธัมม� 
พระสังฆะ คนามีทังเครื่องปูชาทังหลาย มีต�นว+าฉัตต�ฅําต�นแลทุง แผ+นแก�ว แผ+นฅํา แผ+นเงินแผ+นแร+* // 
ฝCายเทส มีผิวพัณณวัณณอันขาวเขียวเหลืองหม+นสิว*แสดมี ลักขณาล้ํานํ้าล้ําไฟต+างๆ ไว�หว+างวิหารแล 
มหาธาตุเจ�าดูรุ+งเรืองงามควรอ+อนน�อมค�อมอัสสจันเหมือนด่ังเทวโลกชั้นฟCาน้ันค็มีแล ประการ ๑ // ในทิ
สสะกล้ําวันออกแห+งมหาธาตุเจ�าน้ันประดับประดาไพด�วยรูปต+างๆ คือว+าตปุสสะ แลพลิกะ แลหมออยา
พระเจ�าผู�ชื่อว+าโกมาราภัจจะ น้ันแล รูปอินทา พรหม แลเทวดามเหสิกขะแลรูปพระญาอุปปละราช แลรูป
นางราชเท //  
 

(๒.๔๒)  วี รูปเทวดาอารักข�ข้ึนข่ีช�างม�างัวฅวาย รูปสัตต� ๔ ตีน ๒ ตีน สัตต�ฝูงมีปWก มีหาง กิณณรี 
นกเขียน นกออก นกยูง หงส�ขาว เหยี่ยวคอด* ทังหลายต+างๆ ต้ังอยู+ระหว+างทิสสะหนวันออก ห้ือรักสาเฝCา
แหนมหาเจติยะธาตุเจ�าตราบต+อเท+า // ๕ พันวัสสาค็มีแล เถิงเม่ือกาละเดือน ๔ เหมือนด่ังจักข้ึนฟCาได�
ทันใจ เหตุว+า ทิสสะหนใด ฅนทังหลายค็ไหลหลั่งเข�ามาปูชาธาตุเจ�า ค็ดูรุ+งเรืองงามมากนักแล เหตุดั่งอ้ันโป
ราณจารย�เจ�าจิ่ง // ขอดเปนคาถาไว�ว+า สิงคุตตะเล มโนรมฺเม กกุสนฺโธ สตฺตา วาโห ธมฺมกรณํ ถเปติ โก
นาคมโน ธมฺมปโชโตสุณฺณทณฺฑํ ถเปติ กสฺสปฺโป สิริสมฺปนฺโน สุวณฺณ // จีวรํ ถปเติ โคตโม สากเคยยะ 
ปุงคโว โลกทะ หิตายะ อถเก สHฺจะ ถเปติ จตฺตาโรเต มหาธาตุโย อหํ วนฺทามิ สิรสา เตสํเยวคุเณน สพฺพ
ทุกฺขา ปมุHฺจิ // สามิ ดั่งนี้ คระหัฏฐ�แลนักบวช ปุคคละยิงชายทังหลาย คอยจําเริญไพชุวันชุฅืนไจ�ๆ ค็
เที่ยงว+าจักได�เถิงสุข ๓ ประการมีนิพพานเปนยอดบ+อย+าชะแล กล+าวอุป=ตติแห+งธาตุดอยสิงคุตตระอันมีใน
โขงเมืองธัญญวัตตินคอร ค็มีสันนี้แล ธาตุ //  
 

(๒.๔๓)  รกถา นิฏฐิตา กล+าวตํานานพระบาทแลธาตุเจ�าผูกถ�วน ๒ ค็แล�วเท+านี้ห�อง ๑ ก+อนแล 
จุลศักราชได� ๑๒๗๘ ตัว พุทธศักราชได� ๒๔๕๙ ตัว ปลีรวายสี เดือน ๕ เหนือลง ๓ ฅํ่า เม็งวัน ๖ ปริปุณณ
แล�วแล // อหํ นาม อินทมูละภิกขุได�ลิกขิต แต�มเขียนทานไว�กับสาสนาพระโคตมะเจ�าตราบเต+าเท+า 
๕๐๐๐ วัสสา ที่แท�ไพมาค็ตามอายุล�านเปนประหมานเทิอะ นิพฺพานะ ปจฺจะโย โหนฺตุ เมนิจฺจํ พุทฺธสนฺติ 
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เก อา // นาคเต กาเล นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ จิ่งแด+ อินทมูลภิกขุเขียน ไม+โสภตฺติหลายแล เขียนปางเม่ือสถิตสําราญ
เปนเจ�าอาธิการวัดกู+ฅํา วันน้ันแล ตํานาน ชื่อว+าพุทธตํานานผูก ๒ แล //  
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ผูกที่ ๓  
มี ๓๐ หน
า 

 
(๓.๑)  นโมตสฺสตฺถุฯ เอวเมมสุตฺตํ เอกํสมยํ สตฺถา ชนปาท จริกHฺจร มาโน สาธโว ดูรา สัปปุริส

สะทังหลาย เอกํ สมยํ ยังในกาละฅาบ ๑ สตฺถา อันว+าพระพุทธเจ�าตนเปนครูแก+ฅนแล ค็บังเกิด // มหา
กรุณณามักใคร+ส่ังสอนโผดสัตต�โลกทังหลาย ค็เอาภิกขุสังฆะแลอรหันตาทังหลาย มีมหาอานันทเถระเจ�า
เปนป=จจาสัมมณะกับทังพระญาอินทาธิราชถือฉัตต�ก้ังพายบน ค็ // จระเดินไพในชนบทราชธาณี ค็ไพสู+
เมืองสุวัณณภุมมา แล�วค็ไพสู+เมืองทวารวัตติ ลําดับมาด�วยบ�านน�อยเมืองใหย+ ค็เข+าไพสู+เมืองลาวข้ึนมาสู+ขุน
น้ํา // มารอดเมืองเชียงของ แล�วมาเถิงเมืองคาง สั่งสอนป=ณณสัตต�ทังหลายท่ีควรห้ือเกสาธาตุ ค็ห้ือที่ควร
ไว�พระบาทค็ไว�ห้ือเปนที่ไหว�แก+ฅนและเทวดาทังหลาย มาเถิงคาง ที // นั้น ค็ไว�พระบาทที่น้ันแล ที่อัน
ควรอัสสจันมากนัก แล�วค็สระเด็จมารอดเชียงตุงค็ไว�เกสาธาตุแล�วค็ทํานวายว+า คูตถาคตะนิพพานไพแล�ว 
จุ+งเอาธาตุตถาคตะมาไว�ท่ีนี้เทิอะ ว+าอ้ันแล�วค็สระเด็จมาด�วย //  

 
(๓.๒) อัน ๑ ด�วยอันลําดับ ค็มารอดสัณฐานที่ริมน้ําอัน ๑ พระญานาคค็ออกมาอุป=ฏฐาก อา

รักข�ค็มาไหว�นบอุป=ฏฐาก แล�วค็ขอรอยพระบาทไว�ไหว�แลปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ย่ํารอยพระบาทไว�ห้ือ
พระญานาคแล อารักข� ทีนั้น จิ่งทํานวายว+า พระบาท // คูอันนี้พายหน�าจักได�ชื่อว+าพระบาทผาฅม ค็มีมี
ห้ันชะแล ท+านํ้าอันนี้ค็จักได�ชื่อว+าท+าผาฅม ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จออกจากท่ีนั้น พระญาอินทร�แลอารักข�ทัง
หลายค็เอาหินก�อนใหย+มาปกงําไว�เพื่อบ+ห้ือสา // ธาแก+ฅนพาลาแลสัตต�ทังหลายห้ันแล พระพุทธเจ�ามา
รอดดอยที่ ๑ ทัมมิลละทังหลายค็มาห้ันแล ค็ไพบอกกันมาด�วยคําว+า ดูรา ชาวเราทังหลาย พระพุทธเจ�าค็
มาด�วยช+องด�วยหว+างดอยอันนี้ ค็มาเมตตา // เราแล ว+าอ้ัน แล�วเขาค็เอาเข�านํ้ามาทานพระพุทธเจ�า แล
อรหันตาทังหลาย แล�วค็ขอเอาพระบาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ย่ําพระบาทไว�ห้ือแล�วค็ทํานวายว+า คูตถาค
ตะ มาเถิงท่ีนี้เขาค็มาจากันว+า พระ // พุทธเจ�ามาด�วยช+องหว+างดอยมาเมตตาเราทังหลายแล ว+าอ้ัน พระ
บาทอันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทช+องหว+าง พายหน�าจักแปรชื่อว+าพระบาทจองบอง มีห้ันชะแล ดอยอันนี้จัก
ได�ชื่อว+าจองบอง บ�านอันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านจองบอง มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายเท+านั้น //  

 
(๓.๓) แล�วค็สระเด็จไพพายหน�าค็ไพเถิงประเทสที่ ๑ เลงหันยังยักข�อารักข�ผู� ๑ เพสร�ายมากนัก 

อยู+ในที่แม+นํ้าอัน ๑ ชื่อว+ามุคคะนที อันมีในหัวเมืองอติกกะประเทสอันเปนเขตตีนดอยเมืองส+ง* ทีนั้น 
แต+ปถม // กัปป9 หาผู�จักระงับสั่งสอนบ+ได� แม+นพระเจ�าทังหลายล+วงแล�วไพ ๓ ตน คือว+า กกุสันธะ พระโก
นาคมนะ แลพระกัสสัปปะเจ�า ค็สั่งสอนบ+ได� ค็ทํานวายไว�ว+า พระพุทธเจ�าโค // ตมะแห+งเราได�สั่งสอน ว+า
อ้ัน พระพุทธเจ�าค็ตรัสแจ�งชุประการ ค็เปนการควรสอนได� พระพุทธเจ�าไว�อรหันตากับพระญาอินทร�ที ๑ 
แล�วเท+าตนเดียว พระพุทธเจ�าค็ // เข�าไพสู+ประเทสเขตแห+งยักขเสนาผู�น้ัน มันค็บ+ปสาทะในบุญแลฅนแห+ง
พระพุทธเจ�า ค็บ+เข�ามาต�อนมารับ ค็ห�ามเสียด�วยคําว+า ท+านมหาสรม ท+านจุ+งอยู+อย+าเข�า // มาสู+เขตแห+งข�า
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เทิอะ ดอยอันปรากฏหันมาพายหน�าน้ันเปนอันบัวริสุทท�สว+างใสสูงงามมากนัก ท+านจุ+งแผวไพพายหน�าพุ�น
เทิอะ ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็บ+ฟ=งค็เท+าง�อมเข�าไพสู+เขตแดนที่น้ัน ห้ันแล ยักขเสนา //  

 
(๓.๔) ค็เคียดมากนัก ค็กะทําอิทธิริทธีมีต�นว+า ห้ือเปนห+าฝนเท+าร�อนแล ห+าฝนไม�ค�อนก�อนดิน

อาวุธต+างๆ เข�ามากะทําริทธีห้ือเปนไฟ เปนลมเข�ามา พระพุทธเจ�าค็กะทําอิทธิริทธี ก้ังบังเสียข+มเสีย ห้ัน
แล ในเม่ือ // พระพุทธเจ�าเข�าไพแล�ว ยักขเสนาผู�น้ันค็ยินกลัวแต+มรณะไภยยะมากนัก ค็เข�ามาขราบไหว�
พระพุทธเจ�า แล�วค็ขอเอาอาไภยยะชีวิตเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธ // เจ�าตนมีมหากรุณณา ค็
เล�าโลมยักขเสนาห้ือยินดี สงสาสะปสาสะ* ถอยใจมาหาใจได�แล�ว พระพุทธเจ�าค็เลงหันหิน ๒ ก�อนอันเปน
รูปช�างนอนมูบเรียง // กัน มีในที่ใกล�ฝ=Uงนํ้ามุคคะนทีน้ัน ห้ันแล ท่ีอันน้ัน พระพุทธเจ�า ๓ ตนล+วงแล�ว ค็
เทียรย+อมมาสําราญถานะท่ีนั้นชุตน พระพุทธเจ�าค็เข�ามานั่งอยู+หินก�อนนั้น ห้ันแล พระญา // อินทร�กับ
อรหันตา ค็รู�อันควรเข�าไพแวดล�อมเปนปริวารแก+พระพุทธเจ�า ห้ันแล แม+นยักข�แลอารักข�ทังหลายเปนปริ
วาร ค็ชวนกันมาไหว�แลปูชาพระพุทธเจ�าแล พระพุทธเจ�าคันน่ังอยู+แล�วค็เอยียดมือแลตีน // 

 
(๓.๕) ทัง ๒ ไพด�วยทิสสะหล�าน้ํานั้น แล�วค็นอนอว+ายหัว อุตตมังคะสิสะ ค็อว+ายไพทิสสะหัวน้ํา 

แล�วค็ลุกนั่งอว+ายหน�าสู+ทิสสะหนวันออก แล�วค็เทสนาทานกถา ภาวนากถา แก+อารักข�แลยักขเสนา ได�
ยินธัมม�เทสนากถา // แห+งพระพุทธเจ�า แล�วค็บังเกิดใจใส+ยินดีในคุณพระพุทธเจ�ามากนัก ค็ขอเอาสรณา
คมทัง ๓ ด�วยคําว+า อชตคฺเค ปานุมเปตํ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ดั่งน้ี ๓ ที แล�ว // พระพุทธเจ�าค็ห้ือสรณาคม
แก+ยักขเสนาอันมีพิส*หยาบช�า หากได�ละเสียแล�วค็แย�มใคร+หัว ห้ันแล มหาอานันทเถระ ค็ไหว�พระพุทธเจ�า
แล�วค็ขอธัมม�เทสนา ห้ันแล พระ // พุทธเจ�าค็เทสนาว+า อานนฺทะ ดูรา อานันท� ยักขเสนาผู�น้ี แต+ก+อนเม่ือ
พระพุทธเจ�าตนชื่อกกุสันธะ มาเมตตาสั่งสอนค็บ+ได� พระกกุสันธะเจ�าเท+ามานั่งแลนอน แล�วค็ // สําแดง
หัตถบาท เอามือเท�าแลนาดห้ือเปนหัตถบาทสังเกตไว� แล�วค็ทํานวายไว�ว+าพายหน�ายังจักมีพระเจ�าตน ๑ 
ชื่อว+าโคตมะ ว+าอ้ัน จักมาสั่งสอนยังยักขเสนา ห้ือปสาทะเลื่อมใสพายหน�ามีห้ันชะแล ทํานวายสันน้ี แล�วค็ 
// 

 
(๓.๖) สระเด็จไพสู+ทิสสะอันควร ห้ันแล ในกาละพายลูนแต+พระกกุสันธะเจ�านี้นิพพานไพแล�วมี

พระเจ�าตนชื่อโกนาคมนะ เกิดมาเปนครูแก+โลกน้ัน ค็จักเข�ามาเมตตาสั่งสอนยักขเสนาค็บ+ได� ค็มาถป=นนา
ตั้งไว�ยังท่ีนั้น // ท่ีนอนแลหัตถบาท แล�วทํานวายว+าพายหน�ายังจักมีพระเจ�าตน ๑ ชื่อว+าโคตมะ ว+าอ้ัน จัก
มาสอนยักขเสนาผู�นี้ห้ือปสาทะเล่ือมใสในพุทธสาสนา มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จ // ไพสู+ทิสสะอัน
ควร ห้ันแล ในกาละนั้น พายลูนแต+พระเจ�าโกนาคมนะนิพพานไพแล�วนั้นยังมีพระเจ�าตน ๑ ชื่อว+ากัส
สัปปะ ค็เกิดมาเปนครูแก+โลก ค็เข�ามาเมตตาสั่งสอนยักข // เสนาผู�น้ันค็บ+ได� พระค็มาถป=นนาไว�บัลลังกาน
ที่น่ังท่ีนอนแลหัตถบาทอันนี้ไว� แล�วทํานวายว+าพายหน�ายังจักมีพระเจ�าตน ๑ ชื่อว+าโคตมะ ว+าอ้ัน จักมาสั่ง
สอนยักขเสนาผู�นี้ห้ือ // ได�เลื่อมใสในแก�ว ๓ ประการ มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพสู+ทิสสะอันควร 
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ห้ันแล อินฺทา เนวานนฺทะ ดูรา อานันท� ในกาละบัดนี้ พระตถาคตะตนมีมหากรุณณา ค็เข�ามาสั่งสอนยักข
เสนา อันนี้ห้ือถอดเสียยังพิสอันร�ายคือว+า //  

 
(๓.๗) มิจฉาทิฏฐิอันหยาบช�าทารุณ แล�วยักขเสนาค็ได�สรณาคม ค็เอาแก�วทัง ๓ เปนที่เพิ่งเปน

อารมณ� แล�วจักได�เถิงสุกข�พายหน�าบ+อย+าชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็เอามือเท�าแล�วนาดช�อนรอยหัตถบาทแห+ง
พระเจ�าทัง ๓ // คือพระกกุสันธะ แลพระโกนาคมนะ แลพระกัสสัปปะเจ�า แล�วค็ทํานวายว+า อานนฺทะ 
ดูรา อานันท� ในกาละพายหน�าพระเจ�าฟCาตนชื่อว+าอริยเมตเตยยะ จักได�เกิดมา // เปนครูแก+โลก ค็ยังจัก
มาเมตตานั้น แล�วจักไว�ยังหัตถบาทฅวบรอยหัตถบาท ๔ อันน้ี ไว�ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทัง
หลาย มีห้ันชะแล ดูรา อานันทเถระ ยักข // เสนาผู�นี้ คันเถิงสรณาคมแล�วค็เสี้ยงอายุจุติค็จักได�เกิดใน
สุติสวัรค�เทวโลกชะแล อานนฺทะ ดูรา อานันท� หินก�อนน้ีจักปรากฏชื่อว+าพุทธบัลลังกาน มีห้ันชะแล ทํา
นวาย // สันนี้ ยักขเสนาค็มากล+าวสักเสิญยกยอว+าเปนทํานวายอันดีอันงาม ว+าอ้ัน พายหน�าจักแปร
ปรากฏชื่อว+าท+าวังงาม มีห้ันชะแล เม่ือพระตถาคตะ เอามือเท�าแล�วนาดไว�หัตถบาทรอยฝSามือสิ่งเดียวบ+มี
นิ้วสันน้ัน อารักข�แลเทวดาจา // 

 
(๓.๘) กันว+า พระเจ�าเท+าพอไว�รอยฝSามือสิ่งเดียว รอยนิ้วบ+มี ว+าอ้ัน ในประเทสที่น้ีพายหน�าจัก

ได�ชื่อว+านาคุสสะ*ประเทส.......ที่น้ี ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล เม่ือคูตถาคตะเข�ามาแต+หัวที อารักข�บ+เพิงใจค็ห�าม
เสีย แล�วจําไพพายหน�าว+าดอยพายหน�าพู�น // เปนอันสาธานสว+างใสงามนัก ท+านจุ+งไพเทิอะ ว+าอ้ัน ดอย
อันน้ันค็จักปรากฏชื่อว+าเวสาลป=พพตะ ไทยภาสาว+าดอยพูส�าง เมืองสูง ว+าอ้ัน พายลูกจักแปรไพว+าดอยพู
ซาง เมืองสูง ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล // ดูรา อานันท� คูตถาคตะนิพพานไพแล�วดั่งอ้ัน คูตถาคตะจักตั้งไว�ยัง
สาสนา ๕๐๐๐ วัสสา ห้ือเปนที่เพิ่งแก+สัตต�ทังหลาย มีห้ันชะแล ในเม่ือคูตถาคตะนิพพานไพแล�วได� ๒ 
พันวัสสา แล�วเข�าเขต ๓๐๐๐ // วัสสาไพแลมีเม่ือใด ยักขเสนาผู�น้ีค็จักได�ลงมาเกิดในเมืองอันนี้ จักได�ช่ือ
ว+าเปนพระญา ใหย+ในเมืองอันน้ันจักบังเกิดปสาทะสัทธาในแก�วทัง ๓ แล�วจักเข�ามาเปYก็สาในพุทธบัลลัง
กานแลหัตถบาท // อันประเสิฏนี้ห้ือปรากฏลือชาห้ือได�เปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย มีห้ันชะ
แล พระพุทธเจ�าทํานวายเท+าน้ี แล�วค็สระเด็จไพเมตตาอารักข�ในเมืองสูง ทีน้ัน พระพุทธเจ�าเมือรอดแล�ว
เทวดายักข�ทังหลายค็มาไหว�แลปูชามากนักค็ขอเอาพระบาทไว� //  

 
(๓.๙) ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็จิ่งเทสนาแล�วค็ย่ําไว�ยังพระบาทไว�ในถํ้าอัน ๑ ในทิสสะวันออกช�วย

ใต�แห+งประเทสท่ีนั้น เทวดาค็ปูชาด�วยแก�ว ๗ ประการ พระญาค็เจาะประทีปน้ํามันปูชาไว� ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+ดอยผาช+อที่น้ัน แล�ว // ค็ย่ําไว�ยังพระบาทในดอยผาช+อท่ีนั้น ห้ือเปนที่ไหว�แล
ปูชาแล แก+เทสดาอารักข�ทังหลาย ค็สระเด็จไพสู+ดอยท่ี ๑ ค็แย�มใคร+หัวห้ันแล อานันทเถระค็ไหว�
พระพุทธเจ�าห้ันแล พระพุทธ // เจ�าค็เทสนาว+า ดูรา อานันท� สัณฐานท่ีวิเสสนัก คูพระ ตถาคตะค็ได�เกิด
เปนปูฅําตัว ๑ อยู+ในที่น้ีเลี้ยงชีวิตแต+ก+อนค็มีแล ดูรา อานันท� คันพระตถาคตะนิพพานไพแล�ว จุ+งเอาธาตุ 
// พระตถาคตะมาไว�ท่ีนี้พายหน�าจักปรากฏชื่อว+าดอยปูฅํา พายลูนจุกแปรไพว+าดอยพูฅํา มีห้ันชะแล 
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พระพุทธเจ�าทํานวายด่ังนี้แล�วค็สระเด็จไพสู+มหิยังคะ อันมีในเมืองมหิยังคะ // ประเทสอันเปนเขตเมืองวิ
เทหะ ห้ันแท�แล ดอยมหิยังคะป=พพตะ ที่นั้น เปนสัณฐานอันวิเสสมากนักยังแม+น้ําอันชื่อว+ามหิยังคะนทีค็
ไหลผ+าไพด�วยทํ่ากลางเมืองอันนั้นแล แม+น้ําอันนั้นค็ไหลมาตามขระแสค็สับเพราะหน�าน�อม //  

 
(๓.๑๐) เข�ามาสู+ตีนดอยมหิยังคะป=พพตะอันนั้นได� ๕ ทีแล�วจิ่งไหลไพพายหน�าห้ันแล 
 
(๓.๑๑) ถัดนั้นยังมีปลาเอยี่ยนพอนตัว ๑ ใหย+เท+าลําตาล ค็อยู+ในสระที่น้ัน พ�อยยังมีงูสิง ๒ ตัวผัว

เมีย ใหย+เท+าลําตาลชื่อว+ามหาพละราช อยู+ทิสสะท�องดอยกล้ําวันออก ดอยท่ีนั้นค็หากเปนท่ีอยู+แห+งสัตต� // 
ตัววิเสสฝูงน้ันทุกเม่ือ ห้ันแล สฏRฐ ธรมานํ ตาเร ในกาละเม่ือ พระพุทธเจ�าตนเปนครูแก+ฅนแลเทวดาทัง
หลาย เม่ือยังธอรมานตนอยู+ไปSนิพพานเท่ือยังมีอรหันตาขีณาสาวกเถระเจ�า ตนชื่อคิลิมานันท // เถระ คือ
เทียรย+อมอยู+สวัสดีวิเสสในดอยมหิยังคะป=พพตะ ที่น้ันแล ดอยมหิยังคะอันนั้นเปนอันบัวริสุทท�งามนัก
เหมือนดั่งเรือขว้ําไว�นั้นแล ควตฺติ สัปปะเต ในเม่ือพระพุทธเจ�าตนมีภาคยะอันงามแลสระเด็จ // เข�ามา
รอดดอยมหิยังคะป=พพตะ ทีนั้น มหาคิลิมานันทเถระเจ�า รู�ว+าพระพุทธเจ�าเข�ามาเมตตาในถานะที่น้ันเจ�าค็
ไพต�อนไพรับ ค็ไหว�นบครบอยํา กะทําปทักขิณาคารวะครบอยําพระพุทธ // เจ�า แล�วค็ขอเอาพอรเซ่ิงพระ
พุทธเจ�า แล�วเจ�าค็จระเดินเอาเข�าบิณฑิบาตได�แล�ว ค็เอาเข�าบิณฑิบาตน�อมเปนทานแก+พระพุทธเจ�าด�วย
อันครบอยํามากนัก ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็รับเอาเข�าบิณฑิบาตาแห+งมหาคิริมา //  

 
(๓.๑๒) นันทเถระเจ�า แล�วพระพุทธเจ�าค็สันเข�าบิณฑิบาตอันนั้น แล�วพระพุทธเจ�าคันสันแล�วยัง

เข�านํ้าโภขนาอาหารอันเสร็จสลอน้ัน ค็ห้ือสัตต�ทังหลายอันอยู+ในสระแลในบกได�กิน ห้ันแล โยสตฺเต อันว+า
สัตต�ทังหลายตัวใดแลได�กินแล�วยังเข�าน้ําดั่ง // อ้ัน สัตต�ตัวนั้นค็มีอายุหม้ันยืนยาวมากนัก ห้ันแล ภควา 
อานนฺท อาม ภนฺเต สิ พระพุทธเจ�าสันเข�าแล�ว ค็ปากต�านเจียรจาเซ่ิงมหาอานันทเถระเจ�าว+า อานนฺท ดูรา 
อานันท� อายสฺสมฺมา คิริมา อานันทเถระ ตนมีอายุค็มา // ที่สงัดในดอยมหิยังคะวิเสสที่น้ีเปนอันดีแล มหิ
ยังคะผัพพตะ ปริพุตฺโต อานนฺท ดูรา อานันท� มยี*ในเม่ือคูตถาคตะตั้งอยู+ ๘๐ ปลีบัวรมวลเต็ม ปรินิพุตเต
แล ปรินิพพานไพแล�วดั่งอ้ัน // อิทํ ถานํ อันว+าสัณฐานที่น้ีเปนอันวิเสสนักควรเอาธาตุพระตถาคตะมาถป=น
นาต้ังไว�ในที่ น้ี ห้ือเปนท่ีไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ประการ ๑ เมืองมหิยังคะรัฏฐะอันน้ี 
พระพุทธเจ�าทังหลายฝูงข�ามล+วงพ�นไพแล�วนั้นค็เทียรย+อมมาเมตตาในดอยมหิยังคะที่นี้ชุตน คือว+าพระกกุ
สันธะ เกิดมาเปนครูแก+โลก ค็ยังมาเมตตาในดอยมหิยังคะที่น้ีแล มาเทสนาสําแดงยังทานกถา สีลกถา 
ภาวนากถา แก+ฅนแลเทวดาทังหลาย //  

 
(๓.๑๓) แล�วพระญาตนเปนใหย+ในเมืองอันน้ีค็บังเกิดราชสัทธา ค็มาสละห้ือยังองคะเปนทานอัน 

๑ คือว+าสละยังราชสมป=ตติเปนทาน แก+พระเจ�ากกุสันธะด�วยสัทธา แม+นว+า ลาภะสกานส+วยไรอันควรมาใส+
เหล�มส�าง*แห+งพระญา มีต�นว+าเข�าเปลือก // เข�าสารค็ดี ค็ห้ือเข�ามาในพระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�านิพพาน
ไพแล�ว ค็เอาธาตุมาถป=นนาไว�ในดอยมหิยังคะท่ีนี้ อันว+า ลาภะสกานส+วยไรดั่งอ้ัน มีเข�า ค+าไร ค+านา เปน
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ต�น ค็มาเวนห้ือแก+เจติยะธาตุเจ�าตราบ // ต+อเท+าเสี้ยงสาสนาเปนที่แล�ว ห้ันแล ถัดนั้น พระเจ�าโกนาคมนะ
เจ�า เกิดมาเปนครูแก+โลกค็เข�ามาเมตตาในดอยมหิยังคะที่นี้สิ่งเดียวแล พระญาตนเปนใหย+ในเมืองที่น้ี ได�
ฟ=งธัมม�เทสนากถา // แห+งพระพุทธเจ�าแล�ว ค็บังเกิดยังราชสัทธา ค็สละยังราชสมป=ตติบ�านเมืองทังมวล
ปูชาพระพุทธเจ�าโกนาคมนะ ตราบเม้ียนสาสนาค็มีแล ในกาละพายลูนแต+น้ัน พระเจ�ากัสสัปปะเกิดมาเปน
ครู // แก+โลก ค็เข�ามาเมตตาในดอยมหิยังคะป=พพตะท่ีนี้ พระญาตนเปนใหย+ในเมืองอันนี้ ค็ได�ยินธัมม�เทส
นากถาค็บังเกิดราชสัทธา ค็สละยังราชสมป=ตติปูชาพระพุทธเจ�าตราบเม้ียนสาสนาค็มีแล อานนฺท ดูรา 
อานันท� ในเม่ือพระ //  

 
(๓.๑๔) ตถาคตะได�ตรัสประหญาสัพพัญHูแล�ว ยังมีในกาละฅาบ ๑ พระตถาคตะค็เข�ามาเมตตา

ในดอยมหิยังคะท่ีนี้ วันนั้นพระญาตนเปนใหย+ในเมืองที่น้ี ตนมีช่ือว+านราสุมหาราช ได�ฟ=งธัมม�เทสนาแห+ง
พระตถาคตะ มีต�นว+าทานกถา สีลกถา ภาวนากถา อัน // พระญานราสุมหาราช ค็บังเกิดราชสัทธา ค็มา
สละองคะเปนทานอันยิ่งคือว+าสละยังราชสมป=ตติ บ�านเมืองปูชาคูตถาคตะวันนั้นแล เหตุดั่งอ้ัน ลาภะ
สกานส+วยไร ค็น�อมมาห้ือคูตถาคตะ เสมิอดั่งลาภะสกานท�าวพระญา // หากได�นั้นแล แต+กาละอันสละห้ือ
ยังราชสมป=ตติปูชาพระตถาคตะน้ัน เมืองอันนั้นค็ปรากฏชื่อว+ามหิยังคะรัฏฐะแล ดอยอันน้ันเปนท่ีอัน
พระตถาคตะได�รับเอาองคะทาน คือว+าลาภะสกาน เมืองอันนั้นจักปรากฏชื่อว+า // มหิยังคะรัฏฐะป=พพตะ 
เพื่ออ้ันแล แม+นํ้าอันไหลเข�ามาสู+ดอยมหิยังคะ ๕ ทีนั้นจักปรากฏว+ามหิยังคะนที เพื่ออ้ันแล อานนฺท ดูรา 
อานันท� ในเม่ือพระตถาคตะนิพพานไพแล�ว ธาตุพระตถาคตะจักปรากฏต้ังอยู+ // รุ+งเรืองงามมากนัก ใน
ดอยมหิยังคะป=พพตะที่นี้ เสมิอดั่งพระตถา คตะยังธอรมานต้ังอยู+บัดน้ีชะแล แม+นลาภะสกานส+วยไรใน
เมืองอันนี้ ค็จักน�อมมาเถิงแก+พระชินธาตุพระตถาคตะในดอยมหิยังคะท่ีนี้ เสมิอดั่งส+วยไรแห+งพระญา
ตนเปนเจ�าเปนใหย+ในเมือง // 

 
(๓.๑๕) ที่น้ีตราบเม้ียน ๕๐๐๐ พันวัสสา มีห้ันชะแล พระญาอันสละห้ือยังองคะเปนทานอันยิ่ง

สันนี้ หากเปนปเวณีพระพุทธเจ�าชุตนค็มีแล มหิยังคะรัฏฐะติ อโถโจทโก อันว+า คําโจ*ต+างๆ ว+ามหิยัง
คะรัฏฐํนั้น มีอถ*ดั่งรือชา ปริหารโก อันว+าอาจารย� // เจ�าตนจักกล+าวว+าดั่งน้ี มหิยํคะ สพฺพทา บอกอัฏฐะ
มีคุณอันมาก เหตุแผ+นดินหนาได� ๒ แสน ๔ หม่ืนโยชนะ มีน้ําสันคารกะมหาสมุทท�เปนแดน เทียรย+อมทรง
วัตถุทังมวล มีต�นว+า หินผาพูดอย ต�นไม�เครือ // เขา ต�นหย�าต�นอยาแล ทรงยังสัตตคนาแลฅนทังหลายไว� 
ทรงยังพิชชะทังมวล บ+รู�หวั่นไหวหลุพังสักฅาบ เหตุดั่งอ้ันห้ือมีสัทธามีคุณ เพื่ออ้ันแล ลมยิ* แผ+นดินมีคุณ
อันมาก มหิตลา อันว+าหน�าพื้นแผ+นดินมีคุณอัน // มากนักนั้นแล อัน คสทา*บอกแห+งองคะทานอัน
ประเสิฏ อคทานํ อันว+าทานอันยิ่งองคะทาน ลํริผละ อันว+าผลอันประเสิฏ อคผลํ อันว+าผลอันยิ่ง อคฺคทกฺขิ
เณยย อคฺคทกฺขิเณยา อันมีอัฏฐะเปนอันเดียวกัน // รัฏฐะสัปทาได�ราชสมพารแล ได�สัปทา ได�ราชสมป=ตติ
อันเปนกิเลสกาม เหตุดั่งอ้ัน พระญานราสุมหาราช รํ่าเพิงหันโทสในราชสมป=ตติเปนกับด�วยกังวล คือกิเลส
ธัมม� จักนําเข�าสู+อบาย กลัวเปนไภยยะพายหน�าจิ่งรํ่าเพิง //  
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(๓.๑๖) หันสุขวิเสสในชั้นฟCาแล นิพพานอันเปนแก+นเปนสารยิ่งนัก จิ่งสละยังราชสมป=ตติเปน
อุตตมทานเพื่อว+าปูชาคุณแห+งพระพุทธเจ�าอันเปนอนันตาอัปปริมานะ หาที่สุดบ+ได�ค็มีแล เหตุดั่งอาจารย�
เจ�าเอามหิสัปทา มาฅบด�วยองคะมหิสัปทา มหิสัปทา // เปนปุพพภาคยะบทต�น เอาองคะสัปทามาต+อเปน
อุตตระบทตัดแล ห้ือเปนมาสาปทะรูปวิภัตติเสลงยะอาคมปุพพนายะสุองคะสัปทาเปนมหิยังคะแล พระ
ประกอบด�วยระสัปทา ลงวิภัตติด�วย // สูตํ ตามทัพพลิงคะอันควรจิ่งเปนมหิยังคะรัฏฐะ เพื่ออ้ันแล มหิยัง
คะรัฏฐะสัสฺมึง ว+าเปนเมืองเปนองคะทานอันประเสิฏยิ่งนักแล ดูรา อานันทเถระ ในเม่ือคูตถาคตะนิพพาน
ไพแล�ว จุ+งเอาธาตุตีนผมหน�าผากพระตถา // คตะมาถป=นนาไว�ที่นี้เทิอะ ว+าอ้ันห้ันแล มหาอานันทเถระ ได�
ยินกถาแห+งพระพุทธเจ�าสันนั้น ค็ขอเอาเกสาธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�าห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบไว�ได�เกสา 
๔ องคะ ไว�ห้ือแก+อานันทเถระกับทัง // พระญาอินทร� ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอาเกสาธาตุ เพื่อห้ือถป=นนา
ไว�ในดอยมหิยังคะ ท่ีนั้นห้ันแล ค็เอาอรหันตาขิณาสาวกเจ�า สระเด็จเข�าไพสู+เมืองราชคหะ วันน้ันแล ตโต 
ตั้งแรกแต+น้ันไพพายหน�า พระพุทธเจ�าค็ยังธอรมานตั้งอยู+โผดสัตต�ทังหลาย //  

 
(๓.๑๗) ไพไจ�ๆ เถิงเม่ืออายุได� ๘๐ ปลี แล�วค็นิพพานไพแล พระพุทธเจ�านิพพานแล�วค็อธิฏฐาน

ไว�ยังชินธาตุแลธัมม�คําสอนแลอริยสาวกสังฆะเจ�าไว�อยู+เฝCาโผดสัตต�ทังหลายตราบเสี้ยง ๕๐๐๐ วัสสาค็มีแล 
สตฺตห สตฺตมา สปฺปญาสา // วสาจเยน ปรินิพฺพุตฺเต ภควตฺติ ในกาละเม่ือพายลูน พระพุทธเจ�านิพพานไพ
แล�วนาน ๗๐ ปลีปลาย ๗ เดือนปลาย ๗ วัน ยังมีในกาละเม่ือเถิงวันเดือนเกียงเพง ยังมีอรหันตาขีณา
สาวก เถิงเจ�า // ๔ ตนเปนประธานนั้น ตน ๑ ชื่อว+าอานันทยานเถระ ตน ๑ ชื่อว+าโสภิตตเถระ ตน ๑ ชื่อ
ว+าสุภัณณเถระเจ�าค็มีแล มหาเถระเจ�า ๔ ตนนั้นค็ฟ=งคําสอนพระพุทธเจ�าสั่งไว�นั้นค็นําเอาธาตุกระดูกตีน
ผม // หน�าผากแห+งพระพุทธเจ�า กับทังเกสาธาตุ ๔ องคะ ค็เข�ามาเถิงจอมดอยมหิยังคะป=พพตะ ท่ีนั้นห้ัน
แล ส+วนดั่ง ภิริอานันทเถระ ค็หนีจากที่น้ันไพค็ปรินิพพานไพในประเทสท่ีอ่ืน ๑ ค็ละเสนาสนะ // อันนั้น
เสียห้ันแล มหาเถระเจ�า ๔ ตน ค็บ+หันคิลิมานันทเถระ ค็เท+ามาหันยังที่อยู+คิลิมานันทเถระเจ�ามาอยู+ท่ีสงัด
นั้น เหตุว+าที่อันเจ�าอยู+น้ัน หากปลูกไม�ไล+ไว�กอ ๑ ท่ีข�างน้ําบ+อกล้ําวันตก น้ันแล มหาเถระเจ�าทัง ๔ ตนค็
กฎหมายรู�ว+า //  

 
(๓.๑๘) เปนท่ีอยู+คิลิมานันทเถระเจ�าด�วยสักขิไม�ไล+กอน้ัน เพื่ออ้ันแล ประการ ๑ เล�า นลาสุมโลมิ 

แม+นพระญามหานราสุมรณระราช ตนห้ือองคะทานอันประเสิฏปูชาพระพุทธเจ�าด�วยราชสมป=ตติ ค็เถ�า
แก+ฅํ้าชราแล�ว คันเสี้ยงอายุ // จุติค็ได�ไพเกิดในสวัรค�เทวโลก ห้ันแล ในกาละเม่ือมหาเถระเจ�าทัง ๔ 
นําเอาธาตุมารอดนั้น ยังมีพระญาตน ๑ เสวิยราชสมป=ตติแทนเมืองมหิยังคะรัฏฐะที่น้ันห้ันแล พระญาตน
ชื่อว+าสุรังวัตติราชแล พระญาสุรังควัตติ // ตนน้ัน ค็ห้ือขัตติยวงสาเปนพระญามหานราสุมรณระราช นั้น
แล โส สุรังควัตติราชตนนั้น ค็ประกอบด�วยบุญสมพารอันมากนัก มีราชสัทธาเลื่อมใสในคุณแก�วทัง ๓ 
ประการมากนัก ห้ันแล มหาเถระ // เจ�า ๔ ตน ค็นําเอาธาตุแลเกสามารอดแล�ว ค็นําเอามาเมตตาแก+
พระญาสุรังควัตติ ห้ือได�หันได�ไหว� ห้ันแล ราชาปY ส+วนว+า พระญาสุรังควัตติราช มตรา*ได�หันธาตุ
พระพุทธเจ�าดูกตีนผมหน�าผาก // แลเกสาธาตุ ๔ องคะนั้น พระญาค็บังเกิดใจใส+สัทธาปYติโสมนัสยินดีมาก
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นัก ค็ไหว�แล�วสักการะปูชาด�วยปรมามิสะทังหลายมวล ด�วยใจอันคารวะอ+อนน�อมมากนัก แล�วค็ปลง
อาชญาปSาวเสนาอามาตย�รัฏฐะประชาทังมวล ห้ือได�รู�ได�ยิน ห้ันแล สพฺเพ //  

 
(๓.๑๙) รฏRฐา อันว+า ชาวเมืองทังมวล คือว+าปุคคละยิงชายเถ�าแก+ปานกลางทังมวล ห้ือเขาได�รู�ว+า

อรหันตาเจ�านําธาตุพระพุทธเจ�าเข�ามา เพื่อว+าจักถป=นนาก+อเจติยะไว�ในดอยมหิยังคะป=พพตะ เพื่อห้ือเปน
ที่ไหว�แก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ว+าอ้ัน ฅนทังหลายค็บัง // เกิดปYติโสมนัสยินดีมากนัก แล�วค็ขงขวายหายัง
เตรื่องวัตถุต+างๆ มาปูชา มีต�นว+า วัตถาภารณะ ดอกไม�ของหอมทังหลายต+างๆ เข�ามาแต+ทิสสะมากนักค็มา
ไหว�แลปูชานราฏแลเกสาเจ�ามาก // นักค็มีแล มหาเถรเจ�าทัง ๔ ตน ค็กล+าวเซ่ิงพระญาสุรังควัตติ ว+าดั่งน้ี 
มหาราช ดูรา มหาราช นลาฏธาตุแลเกสาธาตุเจ�า ๔ ตนองคะนี้พระพุทธเจ�าตนประกอบด�วยมหากรุณณา
เม่ือยังธอรมานจระ // เดินโผดสัตต�ทังหลาย ค็ได�เข�ามาเมตตาสําราญในดอยมหิยังคะป=พพตะท่ีนี้แล 
พระญามหานรสุมรณระราชตนเปนใหย+เปนมหสิตตะ ปYตตาแห+งมหาราช ค็ยังบังเกิดจิตตะปสาทะสัทธาค็
มาสละองคะ // อันประเสิฏ คือสละยังราชสมป=ตติปูชาอานันตาธิคุณแห+งพระพุทธเจ�า บ+เท+าแต+น้ัน เทวดา 
นาค ยักข� อารักข�ทังหลาย แลฅนทังหลาย ค็มีปสาทะพร�อมกับด�วยพระญานรสุมรณระราชตนนั้น แล�วค็
ปูชานมัสการไหว�นบครบอยําอุป=ฏฐากพระ //  

 
(๓.๒๐) พุทธเจ�าด�วยอันครบอยําดีนักแล พระพุทธเจ�าตนมหากรุณณาเลงหันยังดอยมหิยังคะที่น้ี 

เปนอันวิเสสนักแล ควรตั้งสาสนาพายหน�าน้ีจิ่งจักจากับด�วยมหาอานันทเถระเจ�า ตนเปนธัมมภัณฑาว+า ริกฺ
วา ดูรา อานันท� ในสัณฐานที่ดอยมหิยังคะป=พพตะอันน้ีวิเสสนัก // จักเปนเหตุห้ือสาสนาธาตุก�านกุ+งรุ+ง
เรืองไพพายหน�าตราบ ๕๐๐๐ วัสสาชะแล คูตถาคตะนิพพานไพแล�วดั่งอ้ัน ท+านทังหลายจุ+งนําเอาธาตุ
กระดูกตีนผมหน�าผากแห+งพระตถาคตะ มาถป=นนาก+อเจติยะไว�ห้ือเปนท่ีไหว� // แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทัง
หลายเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วมหาอานันทเถระเจ�าได�ยินแล�วค็ชมชื่นยินดีมากนัก ค็ซํ้าไหว�ขอเอาเกสาธาตุเซาง
พระพุทธเจ�าเพื่อจักเอามาก+อประจุไว�กับนลาฏธาตุเจ�า ห้ันแล  พระพุทธเจ�าค็ซํ้า // บังเกิดกรุณณาค็เอา
มือลูบมังคละสรีสะค็ได�ธาตุเจ�า สี่องคะ ค็ห้ือแก+มหาอานันทเถระ ห้ันแล ในกาละบัดนี้ พระเจ�าค็นิพพาน
แล�วเราทังหลายค็ฟ=งคําสอนพระพุทธเจ�าชุประการ ค็ได�นําเอามายังนลาฏธาตุ ๔ องคะ // เข�ามาเมตตา
มหาราช เพื่อห้ือได�หันแลได�ไหว�สักการะปูชาตามราชสัทธามหาราชทังเสนาอามาตย�รัฏฐะประชาทังมวล 
แล�วเราทังหลายควรพร�อมกันประจุก+อมหาเจติยะฆระ*ถป=นนาห้ือเปนที่ไหว�แก+ฅนแลเทวดาทังหลายตราบ
เสี้ยง ๕๐๐๐ วัสสาดีชะแล 

 
(๓.๒๑) ตํ สุตวา พระญาสุรังคะวัตติราช ได�ยินคําอันมหาเถระเจ�ากล+าวนั้นค็มีปYติฌสมนัส หุตวา 

ค็บังเกิดราชสัทธาปYติยินดีมากนัก ค็ไหว�มหาเถระเจ�าทัง ๔ ตนว+า ภนฺเต ข�าแก+เจ�าคู สาธุเปนอันดีนักแล ผู�
ข�าค็จักปฏิบัติตามโอวาทธัมม�คําสอน // แล�วจักได�พ่ําเพงกุสลบุญอันยิ่งชะแล เท+าว+าจักห้ือข�ากะทําสักกะ
ปูชาด�วยวัตถุเยื่องใดห้ือสมห้ือควรแก+เจติยะธาตุเจ�านี้ชา เม่ือนั้น มหาเถระเจ�าทัง ๔ จักสําแดงวัณณาบุญ
แลคุณแห+งพระพุทธ // เจ�าด�วยอันหย�ออันแฅวบ จิ่งกล+าวว+า วิสติ อสังเขยยะ เนวก ตปฺปสตฺส สหสฺสา ธิ
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ตานิ ปารมีโย ปุเรตวา สมฺมาสมฺพุทฺโธ โพธิปตวา อนนฺตา วิฏRฐาร คุณฺณํ นาม สมฺพุทฺโธ อรหนฺตํ // คุณจํ 
ดั่งน้ี มหาราช ดูรา มหาราช สมฺมาสมฺพุทฺโธ อันว+า พระพุทธเจ�าแห+งเราตนตรัสรู�เยยะธัมม�* ๕ ประการ คือ
ว+าสังขารธัมม�เยยะธัมม� ๑ คือกาละเยยะธัมม� ๑ ลักขณะ เยยะธัม� ๑ นิพพานะ // เยยะธัมม� ๑ บุญญัติเย
ยะธัมม� ๑ เปนถ�วน ๕ ด�วยตนด�วยดี ปุเรตวา ค็ได�พ่ําเพงห�อมเหยียบมาไจ�ๆ ปารมีโย ยังปารมี ๓๐ ทัส กับ
ทังป=ญจะมหาปริจาคปารมี ๕ ประการ กับทังจริยา ๓ ประการ แล�วค็ปรารถนาเปนพระด�วยใจนานได� ๗ 
อสงไขย //  

 
(๓.๒๒)  มหากัปป9 แล�วค็มาปรารถนาเปนพระด�วยอันออกปากนานได� ๙ อสงไขยมหากัปป9  

แล�วค็ปรารถนาเปนพระด�วยตนด�วยปากด�วยใจได� ลัทธะพยาการณา*นานได� ๔ อสงไขยปลายแสนมหา
กัปป9ทังมวล นับแก+มนุสสาปรารถนาเปนพระหัวทีนั้น มานานได�ซาวอสงไขยปลาย // แสนมหากัปป9 แล�ว
จิ่งตรัสประหญาสัพพัญHูด�วยตนด�วยดี  แล�วจิ่งได�ชื่อว+าพระพุทธเจ�าตนมีบุญอันกว�างขางหาท่ีสุดท่ีเม้ียนบ+
ได�แล มหนฺตา คุณณวํ พระพุทธเจ�าแห+งเราทรงคุณอันมากหาที่สุดบ+ได�แล ดูรา มหาราช // ฅนแลเทวดา
ทังหลายมันอาแล�วจักปะทําสักการะปูชาหท+อสมควรแก+คุณอันยิ่งโยชน�แห+งพระพุทธเจ�าน้ัน ค็หาบ+ได�ใน
โลกน้ี ฅนแลเทวดาทังหลายค็เท+าทรงขงขวายปูชาสะกานตามอันขงขวายหาได�นั้นสิ่งเดียว // แล มหา
เถระสําแดงคุณอันประเสิฏแห+งพระพุทธเจ�าด�วยอันหย�ออันแฅวบสันน้ี แล�วค็ห้ือพระญาสุรังคะวัตติราชา
กฎหมายรู�ยัง หิตถกัมม�กรณํ อันจักควรเปนที่สําราญแห+งชินธาตุเจ�าชุประการ ห้ันแล // โสปY แม+นพระญา
สุรังคะวัตติตนน้ัน ค็รู�แจ�งยังกัมม�กิจจะทังมวล แล�วค็หามายังช+างผู�สลาดมาค็ห้ือรอมมายังราชวัตถุแห+งตน
มากนัก แล�วค็นําเอามายังขระอูบแก�วลูก ๑ ใหย+เท+าลูกหมากนาวก+าน คือเท+าหมากเขือลูกใหย+น้ัน แล�วมา
ใส+ //  

 
(๓.๒๓)  นลาฏธาตุเกสา ๔ องคะนั้นแล�วค็ห้ือตีอูบฅําลูก ๑ นํ้าหนักได�พัน ๑ แล�วเอาใส+ในไหจีน

ลูก ๑ แล�วเอาแก�วแหวนเงินฅําใส+ทังมวลควรค+าได�แสนฅํา แล�วค็แต+งเคร่ืองปูชาทังมวลแลปูชาธาตุเจ�าห้ือ
พร�อม แล�วค็ห้ือเพิ่นขุด // เผี้ยวถางแล�วช�อนชาก* ในยอดดอยมหิยังคะป=พพตะท่ีนั้นห้ือราบเพียงเรียงงาม
ห้ือบัวริสุทท�แล�วค็ขุดในท่ํากลางยอดดอยห้ือเลิก็ลงได� ๔๘ ศอกนับเปนวา ว+าได� ๒๒ วา กว�างตามอัน // 
ควรแล�ว ชําระห้ือบัวริสุทท�ดีนักแล�วค็เอาผ�าสังฆาฏิผืน ๑ ลงปูไว�แล�วค็ใส+เข�ายอเคร่ืองปูชาสะกานมากนัก 
แล�วค็เอานลาฏธาตุแลเกสาธาตุ ๔ องคะ ตั้งไว�เหนือผ�าสังฆาฏิแลเคร่ือง // ปูชาทังมวล แล�วฅน แลเทวดา 
แลยักข� นาค อารักข�ทังหลายค็พร�อมกันตีตุริยะนนตรีส+งเสพปูชาสาธุการมากนัก แล�วพระญาอินทร� แล
เทวดา แลอรหันตาเจ�าค็แต+งแปลงยนต�จักรผัดได� ๔ // ด�านน้ัน ค็เอาดินก่ีก+อเจดีย�ข้ึนมา แล�วค็เอาหินก�อน 
๑ ใหย+นักมีมณฑลกลมมนดุจดั่งตีนกงเกียน ไว�ทัง ๔ ด�านน้ัน ค็ปกกางผ�าภิดานไว�ทัง ๔ ด�านน้ัน แล�วค็
แปลงวิหารหลัง ๑ กวมไว� แล�วก+อเจติยะฆร*กวมพายบนแผ+นอันน้ันเพื่อไว�เปนที่ //  

 
(๓.๒๔)  ไหว�แลปูชาแก+ฅน เทวดาทังหลายค็มี ในเม่ือประจุก+อแล�วชุประการแล�วดั่งอ้ัน อรหันตา

เจ�าทัง ๔ ตนค็สอนด�วยญาณจักขุเลงดูอนาคตะพายหน�าหันแจ�งแล�ว ค็ทํานวายทวายไว�ว+า อติเต เทว วสฺ
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สา สหสฺสาจะ เย ดั่งนี้ เปนต�นว+า ใน // เม่ือสาสนาพระพุทธเจ�าข�ามล+วงพ�นไพแล�วเสี้ยง ๒ พันวัสสา 
วิสสาธิกา ปลายซาววัสสาแล มารอดมาเถิงเม่ือใด ในกาละเม่ือนั้น อินทํ มหิยํค รฏRฐํ อันว+า เมืองท่ีนี้ อภิ
สุญํ ค็จักบังเกิด // เปนไภยยะ ฅนทังหลายอยู+บ+ได�ค็จักห+างสูญเสีย มีห้ันชะแล พายลูนแต+นั้นเล�า นลาฏ
ธาตุแลเกสาธาตุเจ�าจิ่งจักกะทําอิทธิริทธีผายปาฏิหาริย�รุ+งเรืองปรากฏไพแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย // แล
ครุฑ นาค ทังมวลจักมาต้ังอยู+ได�แล�วค็สักการะปูชาธาตุเจ�าไพไจ�ๆ เล�า ในกาละนั้นยังมีนาไร+หลวงกว�างประ
หมาน ๙ ฅว+างฅ�อน ยาวค็เท+าน้ันเปน ๔ แจ+ง มีที่พายทิสสะหนวันตก // ช�วยเหนือแห+งดอยมหิยังคะนั้น 
ยังมีอ+างฅําลูก ๑ มีน้ําหนักได� ๔ แสนฅํา วางไว�กลางนาที่นั้นแล ยังมีไหฅํา ๔ ไหแลลูกมีน้ําหนักได� ๔ แสน
ชุลูก ค็ตั้งอยู+ยัง ๔ แจ+งไร+นาอันน้ันแล ในกาละเม่ือด่ังอ้ัน ยังมีนักปราชญ�เจ�าตน ๑ // 

 
(๓.๒๕)  มีสติแลประหญาป=ญญามากนัก มีสีลอันบัวริสุทท�ยิ่งนักมาตั้งอยู+ในที่นี้ ปรากฏลือชาเปน

ที่สักการะปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายมากนักแล มีในกาละเม่ือใด ในกาละเม่ือนั้นบ�านเมืองมหิยัง
คะรัฏฐะอันนี้จิ่งจักสมริทธี // ด�วยเข�าของสมป=ตติอยู+เอยนเปนสุขในกาละนั้น มีห้ันชะแล ในกาละยามนั้น 
พระญานาคค็จิ่งจักเอาเข�าของทังมวลออกมาห้ือ แล�วค็จิ่งได�เปYก็สาสร�างแปลงมหาเจติยะห้ือรุ+งเรืองมาก
นัก มีห้ันชะแล อร // หันตาเจ�าทัง ๔ ตนนั้นค็ทํานวายไว�ยังวุฑฒิแลหาณีด�วยประการดั่งนี้ ค็มีวันนั้นแล 
พั่นดั่ง พระญาสุรังคะวัตติราช ตนนั้น ยังมีลูกชาย ๔ ฅน ตน ๑ ชื่อว+ามณีสารกุมมาร ตน ๑ ชื่อว+ากุตติสิริ
วิลาส // กุมมาร ตน ๑ ชื่อว+าพรหมสิหาทกุมมาร ตน ๑ ชื่อว+ารารัมมกุสโมธานกุมมาร นางเทวีชื่อว+ายสิต
ตะเทวีแล สพฺเพ ขตฺติยาปY ส+วนขัตติยะราชวงสาทัง ๖ ตนพ+อแม+ลูกน้ัน ค็ประกอบด�วยราช // สัทธาปสา
ทะเลื่อมใสในแก�วเจ�า ๓ ประการแล สักการะปูชาคารวะครบอยําพระชินธาตุเจ�าค็เสมิอกัน เทียรย+อมพ่ํา
เพงกุสลนาบุญต+างๆ คือว+าห้ือทานรักสาสีลฟ=งธัมม�เมตตาภาวนาไพไจ�ๆ บ+เท+าแต+นั้นค็ปูชาคารวะ //  

 
(๓.๒๖)  อุป=ฏฐากนลาฏธาตุแลเกสาธาตุเจ�าด�วยอันชอบประการ ๑ ค็ตกแต+งราชส+วยไรเข�าค+าไร+

ค+านา ปูชามหาเจติยะธาตุเจ�าไพชุปลีชุปลี ตามราคาปเวณีบ+ห้ืออย+อนผ+อนเสียสักอัน เทียรย+อมกะทําบุญ
ในสํานักเจติยะธาตุเจ�า // ในมหิยังคะป=พพตะที่น้ันไพตราบเสี้ยงอายุชุตน คันจุติตายจากอัตตะภาวะ
อันเปนฅนค็จักได�เกิดในชั้นฟCาเสวิยทิพพสมป=ตติบ+ถ+อยค็มีแล ประการ ๑ พระญาสุรังคะวัตติตนน้ันค็มี
ราชสัมธามักว+า // ใคร+ห้ือเปนอุปการะนาบุญคุณอันยิ่งไพพายหน�าค็ซ้ํามาตกแต+งไว�ยังข�ากับเจติยะ ๔ ครัว
แลครัวมี ๔ ทังมวล มีข�า ๑๖ ห้ืออยู+รักสามหาเจติยะธาตุเจ�าตราบต+อเท+า ๕๐๐๐ วัสสาค็มีแล ตโต ปตฺถา
ยะ // ตั้งแรกแต+กาละน้ันไพพายหน�า นานได� ๗ เดือน ส+วนอรหันตาเจ�าทัง ๔ ตน ค็นิพพานไพในดอยมหิ
ยังคะป=พพตะที่นั้นทัง ๔ ตนนั้นแล ราชาสุรงฺคะวตฺติ อันว+า พระญาสุรังคะวัตติ เปนประธานกว+าฅนทัง
หลาย // ค็พร�อมกันสักการะปูชาสรีระส+งสะกาน อรหันตาเจ�าแล�วค็เอาธาตุอรหันตาเจ�าใส+ในไหจีน แล�วค็
เอาไตรฅําลูกนึ่ง มีนํ้าหนักได�พันฅํา ๑ ค็เจียดตีนปากไหน้ันดีนัก แล�วค็มาเปYก็สาสร�างแปลงเจติยะธาตุ
อรหันตาเจ�า //  
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(๓.๒๗)  ไว�ในที่ใกล�มหาธาตุเจ�าประหมานร�อยปลาย ๒๒ วา ในทิสสะกล้ําวันตกนั้น แล�วค็เอาหิน
ลูก ๑ แปลงรูปช�างข้ึนไว�เหนือปากขุมเจติยะ แล�วปกเสาคันธพี ๔ เหล�ม กับทังดอกบัวฅํา ๔ ดวง ไว�ปูชา 
ห้ันแล ตโต ปตฺถายะ ตั้งแรก // แต+กาละนั้นไพพายหน�า ฅนแลเทวดาทังหลาย ครุฑ นาค ยักข� คันธัพพะ 
แลพระญาอินทร� พระญาพรหม แลท�าวจตุโลกทัง ๔ ค็ดีค็เข�ามาไหว�แลปูชาธาตุเจ�าทุกเม่ือค็มีแล พระญาสุ
รังคะวัตติ เปนประธานกว+าฅนแล // อันบุญปูชาสะกานธาตุเจ�าแล�ว คันจุติตายค็ได�เมือเกิดในสวัรค�เทว
โลกค็มีแล บัดน้ันด�วยมีแท� มหาธาตุเจ�าอันประเสิฏมากนัก ที่น้ีเปนที่วิเสสยิ่งนัก ปุคคละฝูงใด คือว+าชาว
เจ�าสมณ // พราหมณ� แลฅนคระหัสถ�ยิงชายทังหลายฝูงใดมีใจปสาทะสัทธาอันข้ึนไหว�แลปูชาธาตุเจ�าอัน
ประเสิฏนั้น สมณพราหมณ�ค็ควรรักสาสิกขาบท สามเณรค็ห้ือรักสาสิกขาบท อันบัวริสุทท�แท� เจ�าภิกขุ // 
ค็ควรชําระจตุปริสุททสีล ห้ือบัว ริสุทท�แท� คันฅนคระหัสถ�ยิงชายค็ควรชําระรักสาสีล ๕ สีล ๘ บัวริสุทท�
แล�วจิ่งข้ึนไหว�มหาชินธาตุเจ�าเทิอะ ปุคคละผู�ใดกะทําอนาธระ คือว+าอย+ากะทํากายทุจริต คือว+ากะทําร�ายด�วยตน
ด�วยมืออันควร //  

 
(๓.๒๘)  คําบ+ดี คือว+าทุจริตน้ันอย+ากล+าวคําเปล+าคําล+าย อย+ากล+าวคําผรุสสวาจาอ�างข�าอ�างตี อย+า

กล+าวสัปปลาวาจา คือว+าคําเหล�นคําม+วนพายนอกอันบ+เปนสีลเปนบุญ อย+ากล+าวคําสนส+อสักอัน อัน ๑ 
อย+ากะทํามโนทุจริต คือว+าอย+ากะทําร�ายด�วยใจ // คืออภิชญา อย+ามีใจโลภมาก บ+อยากรู�แลหันของท+าน 
พ�อยขอยมักใคร+ได�นั้น พยาปาโท* อย+ากล+าวคํามโนปโทสะ เคืองโขดในใจแก+ท+าน มิจฉาทิฏฐิอัน ๑ อย+าห้ือ
มีใจถือเอาริทธีแลคลองอันผิดธัมม�คําสอน // พระเจ�าสักอันแท� ปุคคละผู�ใดยังกะทําสันน้ีด�วยตนด�วยปาก
ดั่งอ้ัน ได�ชื่อว+าทุจริต ว+ากะทํากัมม�อันผิดธัมม�แล ปุคคละทังหลาย คือว+าสมณพราหมณ� แลฅนคระหัสถ�ยิง
ชายทังหลาย ฝูงใดรักสาสีลทังหลายฝูงนี้บ+ห้ือเกิดมีดั่งอ้ัน ได�ชื่อว+า // สัปปุริสสะเจ�า กฎเข�าในอริยะค็มีแล 
ปุคคละผู�ใดกะทําพาละด�วยตนด�วยปากด�วยใจแลเข�ามาในเขตดอยมหิยังคะป=พพตะอันน้ี ปุคคละผู�นั้นได�
ชื่อว+ามันกะทําอนาธระเซ่ิงพระชินธาตุแลเกสาธาตุแล เทวดา อา // รักข�ฝูงรักสาธาตุเจ�าบ+เพิงใจค็จักกะทํา
เปนไภยยะอุบาทว� พยาธิโรคา อันร�ายแก+มันชะแล พายลูกจักมากะทําคลองอันเปนคัพพาธุระ*วิป=สสนา
ธุระ ค็บ+มาวุฑฒิจําเริญได�แล แม+นฅน คระหัสถ�จักมาพิทธีเลี้ยงชีวิตเยียะสร�างกัมม�กิจจะอันใดค็บ+วุฑฒิ
จําเริญ // 

 
(๓.๒๙)  เหตุได�กะทําอนาธระประหมาทท่ีเพิงแห+งตน พายลูนเทวดาเคียดเยียะสมเสียดผิดใจจิ่ง

มาแต+งห้ือเปนไภยยะ เพื่ออ้ันแล เหตุดั่งอ้ัน ปุคคละฝูงใดจักข้ึนไหว�ธาตุเจ�า ห้ือสังรวมอินทรีห้ือมีสีลแท�
อย+ากะทําอนาธระสักอันเทิอะ แม+นพระญาอินทาธิราช // ค็ยังลงมาไหว�แลปูชาทุกเม่ือแล พระญาอินทาธิ
ราช กลัวเปนมลมุลทินแก+ธาตุพระพุทธเจ�า ค็จิ่งห้ือเทวดาตน ๑ ชื่อว+าสุระมหิยังคะ พิทธีวะลักขณะ เทวดา
นั้นด�วยคําว+า ท+านจุ+งจักลงไพอยู+เฝCารักสา // ธาตุเจ�าที่น้ันตราบต+อเท+า ๕๐๐๐ วัสสาเทิอะ ปุคคละผู�ใดมัน
มาไหว�แลสักการะปูชาธาตุเจ�าด�วยคารวะครบอยําแท�วุฑฒิแห+งตนห้ือปุคคละฝูงนั้น ห้ือวุฑฒิจําเริญม่ัง
มีเปนดีมีสุขทุกเม่ือเทิอะ // ปุคคละผู�ใดแลจักมาปูชาคารวะมหาธาตุ ห้ือได�เข�ามาปูชาเทวดาตนอยู+รักสา
ธาตุเจ�าน้ันก+อน จิ่งสมริทธีบ+มีไภยยะแล ยังมีอักขระไว�ดั่งน้ี สุรณ มหิยํค พิทฺธีวะ ลกฺขณะเทวะตานํ พลํ 
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กโลมิ // ดั่งนี้แล�ว ปูชาด�วยเข�าตอกดอกไม�แลคันธะของหอมแล�วข้ึนไหว�มหาธาตุเจ�าแลอรหันตา ด�วยคํา
ว+า อานนฺทะญาโณ อุปฺนนฺโท เทวโส ภิโต สพฺพสณฺโณ มหาขีนาสาโว พุทฺธสาวณฺโณ มหาคุณฺณ ธวจตุนา
ธาตุ // 

 
(๓.๓๐)  อรหันตานํ วนฺทามิ ดั่งนี้ ปูชาด�วยเครื่องปูชาแล�ว จิ่งไหว�มหาธาตุเจ�าว+า จตฺตาริ เกสา

ปาทราธาตุ อหํวนฺทามิ สรานุเน ชินฺธาตุโย นลาตุทฺธํ ปพฺพาวนฺตา จตโส เกสาธาตุโย ปูชิตํ นรเทเวหิ สตฺถุ
เต // สํ นามิหํ ดั่งนี้แล�วปูชาด�วยตามสติกําลังเจตนาแห+งตนเทิอะ หิ ด�วยมีแท� เทวดา อินทร� พรหมทัง
หลาย ค็เทียรย+อมลงมาไหว�แลปูชาชินธาตุเจ�าบ+ขาดดีหลีแล เม่ือเทวดา อินทร� พรหมลง // มาปูชาธาตุเจ�า
นั้น หากยินปรากฏรสสะหอมด�วยกลิ่นคันธะดอกไม�ของหอมอบรมทังมวล ประการ ๑ ปรากฏได�ยินเสียงตุ
ริยะนนตรี ค�อง กลอง เปนต�น เหตุเขาจ�ามาส+งเสพปูชาธาตุ // เจ�าห้ันแล ปุคคละทังหลายอย+ากะทําอนาธ
ระอันร�ายตกไพในเขตน้ําบ+อนั้นบ+ดี เทวดาบ+เพิงใจย+อมกะทําห้ือเปนไภยยะแล ปุคคละผู�ใดได�ไหว�แลปูชา
คารวะครบอยําธาตุเจ�าดังกล+าวมานี้ค็จัก // ห้ือแล�วยังโลกียะสุขในเมืองฅนแลชั้นฟCาตราบเถิงนิพพานบ+
อย+าชะแล ตติยํ ธาตุกถา นิฏRฐา กล+าวห�องตํานานพระบาทแลพระธาตุผูกถ�วน ๓ ค็แล�วเท+าน้ีก+อนแล พระ
พุทธศักราช  ๒๔๕๙ ..... 
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ผูกที่ ๔  
มี ๓๔ หน
า 

 
 (๔.๑) นโมตสฺสตฺถุฯ วนฺทิตวา สิรสา พุทฺธํ สสธมฺมํ คนตฺตมํ อิทมฺปY ปาทะ สาริกฺธาตุ กถํ วกฺขมิติ 
สาธโว ดูรา สัปปุริสสะทังหลาย ทีนี้ เราจักกล+าวตํานานพระบาทเจ�า แลสาริกธาตุพระพุทธเจ�า // อันมาถ
ป=นนาตั้งไว�ในเมืองทังหลายนั้น ห้ือแจ�งผู�มีประหญาเพิงรู�นั้น เราจักวิสัชนาไพพายหน�านี้เทิอะ เอกํ สมยํ ยัง
มีในกาละฅาบ ๑ คือในกาละเม่ือพระพุทธเจ�าได�เทสนา // ได�ตรัสประหญาสัพพัญHูเปนพระแล�วเทสนาสั่ง
สอนสัตต�ทังหลายไว�นานได� ๒๕ วัสสา วันนั้นพระพุทธเจ�าอยู+สถิตสําราญในปSาไม�เชตวันนะอาราม ในกา
ละเม่ือยามรุ+งน้ันนอนในคันธะกุฎี // ค็มีฅวามกรุณณารํ่าเพิงว+าดั่งน้ี อิทานิ ในกาละบัดนี้ อายุพระตถาค
ตะได� ๖๐ วัสสาเต็มแล�ว แต+พระ ตถาคตะได�ตรัสประหญาสัพพัญHูเปนพระมาเถิงบัดนี้ค็ได� ๒๕ วัสสาน้ี
แล�วแลแท�แล แต+ // นี้ไพพายหน�าเท+ายัง ๒๐ วัสสาอายุแห+งคูจักพอ ๘๐ เต็มแล�วจักนิพพานไพชะแล ล้ํา
สัตต�โลกทังหลายฝูงมีบุญสมพารแก+กล�าแล�วค็ได�เข�ามาในคําสอนพระตถาคตะค็ได�มรรคผละธัมม�แล�วแล 
สัตต�โลกทังหลายฝูงมีบุญสมพาร //  
 
 (๔.๒) ไปSทันแก+กล�านั้นค็ยังมีแล ประการ ๑ คูตถาคตะโผดสัตต�ทังหลายห้ือได�มรรคผละธัมม�
นั้นค็บ+พอเต็มประเทสตามดั่งพระพุทธเจ�าทังหลายค็บ+พอเต็ม ๒๔ อสงไขยคู+ตัวสัตต�ได� คูค็จักนิพพานไพชะ
แล ควรคูอธิฏฐานตั้งไว�ยังสาสนาแลพระบาท //  แลธาตุแก�ว ๓ ประการไว�ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแล
เทวดาทังหลาย เพื่อห้ืออยู+เฝCาโผดสัตต�เข�าสู+นิพพาน ห้ือพอประหมาน ๒๔ อสงไขยตามพุทธปเวณีแห+ง
พระพุทธเจ�าเทิอะ ประการ ๑ เม่ือคูนิพพานไพแล�ว // ตั้งไว�ยังสาสนา ๕ พันวัสสาน้ันดั่งอ้ัน ชาวเจ�าแล
คระหัสถ�ทังหลายค็จักบังเกิดจิตใจขรํ้าเขรือกกุสลกัมม�อันเปนบาปจักมีมากนัก ค็จักเกิดมีนัก ค็จักเกิดมีท่ี
กลาง ๕ พันวัสสาน้ัน คือว+าเม่ือสาสนาล+วงพ�นไพได� // ๒ พันเข�าไพ ๓ พันนั้น มีห้ันชะแล บาปกัมม�แลเวร 
๕ ประการ มาครอบงํายุยงห้ือสัตต�ทังหลายวินาสสิบหายในท่ํากลางในสาสนาพระตถาคตะ ที่น้ันมากนัก 
มีห้ันชะแล เหตุดั่งอ้ัน คูพระ ตถาคตะควรไพอธิฏฐานถป=นนา // ไว�ยังพระบาทแลธาตุไว�ในที่ควร เพื่อห้ือ
เปนท่ีไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายห้ือเสมิอดั่งตนคูตถาคตะยังธอรมานนั้นเทิอะ ว+าอ้ัน คํากรุณณา
รํ่าเพิงพระพุทธเจ�าเยื่องนั้นค็เกิดมีในวันเดือนเก๋ียงเพงนั้น แล�วพระพุทธเจ�า //  
 
 (๔.๓) ค็เอาอรหันตา ๓ ตน ตน ๑ ช่ือว+าฌสนะเถระ ตน ๑ ชื่อว+าอุตตระเถระ กับทังเจ�ามหา
อานันทเถระ กับทังพระญาอินทร�ค็มาห้ือฉัตต�ก้ังพระพุทธเจ�า ห้ันแล ยังมีพระญาตน ๑ ชื่อว+าอโสกราช 
เปนเจ�าแก+เมืองกุสินารายณ� ท+านค็บังเกิด ป // สาทะสัทธา ค็มาอยู+อุป=ฏฐากพระพุทธเจ�า ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าอยู+ยังปSาเชตะวันนะท่ีนั้น ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอาอรหันตา ๓ ตน กับทังมหาอานันทเถระ 
กับทังพระญาอินทา แลพระญาอโสก // ตนนี่นออกจากปSาเชตวันนะอารามไพในวันเดือนเก๋ียง แรมฅํ่า ๑ 
ค็เข�าไพสู+เมิองกุสินารายณ� แล�วค็ไพเมืองคูลวา แล�วไพเมืองแกว แล�วไพเมืองสวนตาน คือว+าเมืองละโว� 
อโย // ธิยาทวารวิถีทังมวล แล�วค็ไพเมืองจีนหลวง แล�วค็ไพเมืองวิหะ คือเมืองหร�อทังมวลแล�วลุกแต+เมือง
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หร�อทังมวล แล�วลุกแต+เมืองหร�อมาค็มาเถิงเมืองโกสร คือว+าเมืองลื้อ เมืองไทยในวันเดือน // ๓ เพงนั้น 
พระพุทธเจ�ามารอดมาเถิงที่นั้นค็มานั่งหลังหินก�อนใหย+เปนการอันควรแล�ว ยังมีเทวบุตต� ๒ ตน ตน ๑ ค็
เอาหมากลูก ๑ มาทานแก+พระพุทธเจ�า ตน ๑ ค็เอาปูนกับพลูมาทานแก+พระพุทธเจ�า ห้ันแล ในวันนั้นค็
เปนวันอุโบ //  
 
 (๔.๔) สถสีลเดือน ๓ เพง ห้ันแล เมืองที่นั้นค็เปนขรอบแดนเมืองลื้อแลเมืองหร�อต+อกัน ห้ันแล 
ฅนทังหลายรู�ข+าวว+าพระเจ�าแก+มาเมตตาว+าอ้ัน ค็เอาเข�าน้ําโภชนาอาหาร มาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วค็
สักการะปูชามากนัก แล�วฅนทังหลาย // มาหันหมากลูกหน+วยใหย+ค็มาท�วงทักว+าอันปลีหมากลูกนี้หน+วย
นักคือแท�นอ ว+าอ้ัน แล�วเขาค็ขอเอาหมากไว�เปนเชื้อ ห้ันแล เขามาหันพลูใบใหย+นักค็มาท�วงทักว+า อเว พลู
นั้นใบใหย+คือแท�หนอ ว+าอ้ัน ค็ขอ // เอาไว�เปนเชื้อ ห้ันแล พระเจ�าค็เอาหมากลูกกับทังพลูแลปูนห้ือแก+เขา 
แล�วค็บอกกล+าวแก+เขาว+า สูปลูกที่นี้ ภุมม�เทวดาบ+มีเตชะหลายบ+เปนชายชะแล ผิว+าจักปลูกหมากพลูดั่งอ้ัน 
ห้ือขุด // ขุมเลิก็ห�วนพอแล�ว จุ+งเอาปูนรองพื้นแล�วเอาต�นหมากเครือพลูตั้งเหนือปูน แล�วถมเสียห้ือดีเทิอะ 
ต�นหมากฝูงนั้นใหย+มาแล�วจิ่งปลงลง ๒ เทื่อ จิ่งเปนดีชะแล พายหน�าเมืองอันนี้จักมีระดูอันร�อนน้ัน // นัก 
เหตุเอาปูนรองพื้นดินนั้น มีห้ันชะแล เขาบ+รู�จิ่งถามว+า เม่ือจักปลงหมากลงนั้นเยียะดั่งรือชา ว+าอ้ัน 
พระพุทธเจ�าค็อาณัตห้ือมหาอานันทเถระไพบอกไพสอนเขาชุอัน ห้ันแล เม่ือน้ัน พระเจ�าค็อยู+บ+นาน ห้ันแล 
มหาอานันท // 
 
 (๔.๕) เถระจิ่งห้ือเขาขุดลงเถิงพื้น แล�วเอาเสียมต�องรอบแล�วถุกลงปลงไว�จิ่งเปนดาย ว+าอ้ัน ห้ัน
แล เม่ือนั้น ฅนทังหลายค็นํามาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า พระเจ�าค็รับเอา แล�วค็อนุโมทนาเซ่ิงทานแห+งเขา 
แล�วเขาค็ราธนาพระพุทธเจ�าอยู+ในเมืองท่ีนั้นแล // ๒ วัน ๓ วัน ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็อยู+รับเอาทาน แล�วค็
เทสนาธัมม�แก+เขา ห้ันแล อานันทเถระค็ขอเอาเกสาธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า 
ดูรา อานันท� เมืองอันน้ีฅน // บ+หลายบ+พอรักสาธาตุไว�แล ผาค็บ+มี ว+าอ้ัน เขาค็ขอเอาพระบาท ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าค็ย่ําหินก�อน ๑ ไว�พระบาทแก+เขาได�ไหว�แลอุป=ฏฐาก ห้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า ฅน // 
ทังหลายเอาหมากลูกใหย+ ค็ท�วง ว+าอ้ัน คือหมากลูกท่ีหน+วยใหย+ คือแท�หนอ ว+าอ้ัน เขาค็มาท�วงทักใบพลู
ว+า อเว ฟCาเหิย พลูนั้นเช* ว+าอัน ๑ จาด�วยปลูกหมากห้ือขุดซ+ง* // เอาเสียมต�องรอมรอบ แล�วพ�อยถุกลง
ปลูกจิ่งดีเปนแล ว+าอ้ัน ประการ ๑ เขามาท�วงทักว+า เจ�านุ+งผ�าแดงสั้นนอ เม่ือตูข�าได�นุ+งอันดําอันแดง จิ่ง
ว+าเปนผู�ดีไผบ+ได�นุ+งเครื่องดําแดง ว+า // 
 
 (๔.๖) อ้ัน นิมิตคําปากเขาทังหลายบ+ดีแล กาละพายหน�าทีห้ัน แม+นเมืองเขาค็ดีค็จักเปนบ�าน
หร�อเมืองแข ค็จักเกิดเปนเมืองแมน บ�านใดค็หร�อจักมาอยู+ นาใดค็หร�อจักมาอยู+มากินเสีย จักอยู+บ+ได�มีห้ัน
ชะแล พระพุทธเจ�าทํานวาย // ดั่งนี้แล�วค็สระเด็จไพยั้งอยู+ท่ี ๑ ลัวะ*ทังหลายหันพระเจ�ามารอดท่ีนั้น ค็
ปSาวกันมาทานแล ตกวันลูนพรูกเขาค็มาห้ือทานเข�า แล�วเขาค็ขอเอาพระบาท พระเจ�าค็ย่ําพระบาทไว�ห้ือ
ได�ไหว�แลนบครบอยําปูชา ห้ันแล // พระเจ�าค็ทํานวายว+า คูพระตถาคตะมารอดที่นี้ เขาทังหลายค็มาจา
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กันว+า พระเจ�าจิ่งเขียวฅํายําฅืน* มารอดเราน้ีแล ว+าอ้ัน อันพายหน�าบ�านอันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านแจ�งฅําอัน ๑ 
จักได�ชื่อว+าบ�านเขียวมาฅํา* ว+าอ้ัน มีห้ัน // ชะแล พระเจ�าค็ทํานวายว+าสันนี้แล�ว สระเด็จไพดอยอัน ๑  
เปนดั่งรูปช�างมูบอยู+ท่ีนั้น พระพุทธเจ�าค็ไพแว+ยั้งอยู+ ห้ันแล ยังมีพ+อลัวะ ๒ ฅน พาบอกนํ้าเผิ้งล+องสันคลอง
มา หันพระเจ�าอยู+ท่ีนั้นจิ่งบิดเอาสอง*เปนสรอบ* // ใส+น้ําเผิ้งห้ือเปนทานแก+พระพุทธเจ�า แล�ว ๒ ขาค็ขอ
ราธนาพระพุทธเจ�าห้ันอยู+เมตตาภาวนา แล�ว ๒ ขาค็เมือบอกแก+ลัวะทังหลายห้ือมาไว�แล�วปูชาพระเจ�า ห้ัน
แล เม่ือนั้น ยังมีรสี ๒ ตน ตน ๑ ชื่อว+าอัสสชี ตน ๑ ชื่อว+าอตุลรสี ค็หากเปนชาว* // 
 
 (๔.๗) แล�วทีน้ัน ขาทัง ๒ ค็ชวนกันมาไหว�พระเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าท�วงทักว+า เขือทัง ๒ มา
ไหว�คูตถาคตะดีแล รสีทัง ๒ กล+าวว+า อาม เม่ือข�าเจ�าทัง ๒ มาไหว�พระพุทธเจ�าแล ผู�ข�าทัง ๒ เปนรสีชีปSา 
ค็บ+เถิงมรรคผละธัมม�สักอันแล ขาทัง // ๒ จักมาขอบวชในสํานักพระพุทธเจ�าแล ขออินดูกรูณณาข�าทัง ๒ 
แด+ ว+าอ้ัน เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าตนมีมหากรุณณาแล ค็บวชรสีทัง ๒ ห้ือเปนภิกขุภาวะ แล�วพระญาอินทร�ค็
เอาผ�าทิพพ�มาห้ือทานแก+ขาเจ�าทัง ๒ // บัวรโภค แล�วค็เปนปริวารแห+งพระพุทธเจ�า ห้ันแล เม่ือนั้น ลัวะ
ทังหลายค็มาแต+งแปลงเข�าน้ําโภชนาอาหารมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแล�วขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระ
บาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่ง // กล+าวว+า ในที่น้ีหินผาค็บ+เปนอันใหย+แล มีอันหน�อยบ+พอไว�พระบาทแล ว+า
อ้ัน พระญาอินทร�จิ่งไหว�ว+า ภนฺเต ข�าแด+พระพุทธเจ�า ขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�ห้ือทังหน�อย ห้ือได�ไหว�แล
ปูชาเทิอะ แม+นว+า หน�อยค็เปน พระ // บาทแล ว+าอ้ัน พระญาอินทร�จิ่งไหว�ว+า ภนฺเต ข�าแด+พระพุทธเจ�า 
ขอราธนาสัพพัญHูเจ�าจุ+งไว�ทังหน�อยเทิอะ เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าจิ่งอธิฏฐานย่ําหน�าหินห้ือมากกว�างกว+าเก+า 
แล�วจิ่งมาย+อตีนห้ือหน�อย แล�วจิ่งย่ําพระบาทห้ือเปนรอยตีนอันหน�อย แล�วไว� 
 
 (๔.๘) ห้ือเขาได�ไหว�ปูชาแล�วจิ่งทํานวายว+า พระบาทคูตถาคตะอันนี้ พายหน�าฅนทังหลายจัก
เรียกว+าพระบาทผาน�อย มีห้ันชะแล เมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมืองอรวิ เปนเคล�ากว+าเมืองทังหลาย เหตุดั่งอ้ัน 
ลัวะทังหลายมายอนอยู+ยอนกิน*มากนัก ประหมานเก่ิงหม่ืน ๑ ชะแล // จิ่งได�ชื่อว+าอรวิ เพื่ออ้ันแล พระ
เจ�าค็สั่งสอนรสีทัง ๒ อันบวชเปนภิกขุนั้น ด�วยอันห้ือปฏิบัติสมถะกัมมัฏฐาน แล�วค็ห้ืออยู+เฝCาพระบาทด�วย
คําว+า เขือทัง ๒ จุ+งอยู+อุป=ฏฐากรักสาพระบาทคูน้ีเทิอะ ท+านทัง ๒ อย+า // ว+าจักไพกับด�วยคูพระตถาค
ตะเทิอะ ค็เสมิอดั่งได�อยู+อุป=ฏฐากคูตถาคตะทุกเม่ือแล ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพสู+ที่ ๑ แล�วภิกขุทัง ๒ เอากัน
ไพชอมพระพุทธเจ�าเล�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ออกเสียเมือง // เชียงใต�เชียงเหนือไพรอดท่ี ๑ ฅนทัง
หลายค็มาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าด�วยเข�านํ้าโภชนาอาหารมากนักแล ภิกขุทัง ๒ ไพรอดแล�วค็ไหว�
พระพุทธเจ�าค็ทักภิกขุทัง ๒ ว+าท+านทัง ๒ มาดีแล ว+าอ้ัน ภิกขุทัง ๒ กล+าวว+า ภนฺเต // ข�าแด+พระพุทธเจ�า 
ผู�ข�าทัง ๒ ค็มักใคร+ไหว�พระพุทธเจ�า ค็จิ่งชอมมา ว+าอ้ัน ห้ันแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+า สาธุดีแล ว+าอ้ัน แล�วค็
ห้ือภิกขุทัง ๒ สันเข�าแล�วพระพุทธเจ�าค็จิ่งเจียรจาเซ่ิงเจ�าภิกขุทัง ๒ ว+า อาวุโส ดูรา อาตุลภิกขุทัง ๒ จุ+งเอา 
//  
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 (๔.๙) กันฅืนเมืออยู+อุป=ฏฐากรักสาพระบาทผาน�อยท่ีนั้นดั่งเก+าเทิอะ เม่ือใดท+านทัง ๒ ปฏิบัติ
จําเริญภาวนาได�เถิงมรรคผละทัง ๔ ดั่งอ้ัน เขือทัง ๒ จุ+งเอากันไพชอมไหว�พระตถาคตะไพในทิสสะกล้ําวัน
ตกหนใต�พุ�นเทิอะ ท+านทัง ๒ จุ+งพอกฅืน // เมือเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็สั่งสอนฅนทังหลายกะทําบุญสักการะ
ปูชาพระบาทพระตถาคตะเปนดั่งเราตถาคตะยังสถิตสําราญอยู+ท่ีนั้นเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วมหาเถระเจ�าทัง ๒ ค็
บ+ล+วงคําสอนเจ�าได� ค็รับเอาด�วยคําว+า // สาธุ ดี ดี แลว+าอ้ัน แล�วค็เอากันฅืนเมือด�วยอันเยียะฅ�านย+างนัก
แล ว+าอ้ันแล�ว เม่ือน้ัน แล�วฅนทังหลายมาหันทักว+า สูเจ�าชื่อรือ ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ัน แม+นํ้าท่ีนั้นจิ่งได�ชื่อว+า
แม+นํ้าชื่อรือ คือแม+น้ําขือ มันจิ่งไหล เพื่ออ้ันแล // มหาเถระเจ�าทัง ๒ ค็มารอดบ�านลัวะที่นั้นเขามาทักว+า
เจ�าทัง ๒ พอกมาเปนอันย+างฅ�านนักหนอ ว+าอ้ัน บ�านอันน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านเชียงย+างฅ�าน มีห้ันชะแล เถระ
เจ�าทัง ๒ ไพรอดท่ี ๑ ฅนทังหลายค็มาทักว+า พระเจ�าทัง ๒ พอกมาแล�วคา ว+าอ้ัน // บ�านอันนั้นจิ่งได�ชื่อว+า
บ�านจิ่งพอก ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล เถระเจ�าทัง ๒ มารอดที่ ๑ เขาค็มาทักว+าพระเจ�าพอกมาดีแล ว+าอ้ัน จิ่ง
กล+าวว+าขอราธนายังอยู+พอห้ือข�าทังหลายได�ห้ือทานก+อนเทิอะ วันน้ีค็เปนอันฅํ่าเสียแล�วแล ว+าอ้ัน บ�านอัน
นั้นจิ่งได�ชื่อว+า //  
 
 (๔.๑๐) บ�านปSาลวงแด+ว+าอ้ันชะแล แม+น้ําอันน้ันจักได�ชื่อว+าแม+นํ้าเหล�าแด+ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล มหา
เถระเจ�าทัง ๒ ค็มารอดแล�วค็อุป=ฏฐากพระบาทผาน�อย ทีน้ัน ค็ใส+ใจปฏิบัติกัมมัฏฐานภาวนาไพไจ�ๆ ห้ันแล 
กล+าวพระบาทผาน�อยเมืองลา อัน // มีในบ�านธัมมิละขอนลอ* อันมีในทิสสะหนใต�เมืองลา ค็แล�วหน้ีห�อง 
๑ ก+อนแล เมืองอันน้ันพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพพรากที่นั้น ค็ไพรอดที่ ๑ พระเจ�าค็นอนอยู+ยาม ๑ แล�วลัวะ
ทังหลายค็มาหัน ค็เมือบอกกันมาห้ือเอา // เข�านํ้าโภชนาอาหารมาห้ือทาน แล�วขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�
ประบาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ย่ํารอยพระบาทไว�รอย ๑ แล�วค็ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชาแล�วลัวะทังหลายค็
กล+าวว+า วันพรูกเช�าเราทังหลายแปลงเข�าน้ําโภชนาอา // หารมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าเช�าเทิอะ พระเจ�า
ว+าวันพรูกคูจักไพเช�าดาย คันว+าเถิงเม่ือขอนยามแอ*แล�วพระเจ�าจักพรากออกเสียเราไพชะแล เราบ+ได�ห้ือ
ทานหลายเทิอะแล ว+าอ้ัน พระเจ�าจิ่งทํานวายว+า บ�าน // อันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านขอนยามแอ พระบาทอันน้ี
จักได�ชื่อว+าพระบาทแจ�งขอนยามแอ ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายว+าสันนี้แล�ว ค็สระไพพรากจากท่ี
นั้น ค็ไพดอยสันคองอัน ๑ ค็หันหินก�อน ๑ ค็เปนรูปช�างนอนอยู+ พระค็นั่งอยู+ ห้ันแล เม่ือนั้น ยังมี //  
 
 (๔.๑๑) ลัวะยักข� ๗ ฅน ไพเข�ากาดค็หันพระเจ�าน่ังอยู+ ท่ีนั้น ลัวะผู� น้ันมาก+อนน้ันหลอนหัน
พระพุทธเจ�ามาค็ยินกลัวมากนักลวดสั่นระสายอยู+ห้ันแล ลัวะผู�มาชอมนั้นค็ถามว+ามึงเปนสังสั่นได�นั้นชา ว+า
อ้ัน มันค็ปากบ+ได� ลัวะผู�มาชอมแล+นไพ // ค็หันพระเจ�าอยู+ที่นั้นมันจิ่งกล+าวว+า พระเจ�าเรามาทีดาย เราทัง
หลายค็ควรเอาเข�าต�มมาห้ือเปนทานแก+พระเจ�าก+อนเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วจิ่งใช�ลัวะผู� ๑ เมือบ�าน มึงจุ+งเมือ
บอกเจ�า // ล�านเจ�าแฅว�นห้ือมาเทิอะ ว+าอ้ัน เขาค็รู�แล�วค็บอกกันมาทานมาก แล�วจิ่งขอเอาพระบาทเซ่ิง
พระพุทธเจ�า แล�วพระเจ�าค็ย่ําไว�รอย ๑ เพื่อห้ือเขาได�ไหว�แลปูชา แล�วค็ทํานวายว+า พระบาทคูตถา // 
คตะ อันน้ีค็จักได�ชื่อว+าห�วยแม+นํ้าอุ+น มีห้ันชะแล เหตุว+า เขาได�เอาเข�าต�มสุกอุ+นมาทานแก+พระตถาคตะแล 
เขาหันคูนั่งกินเข�าต�มนั้น ย+าลัวะผู�น้ันมันค็มีอายุได� ๗๐ ปลี มันมีประหญา // นักแล ย+าลัวะจิ่งกล+าวว+า ข�า
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แด+พระพุทธเจ�า ผู�ข�าทังหลายนี้เปนข�าม+อนท+อนดอย ชวนกันไพเข�ากาดแต+เช�าไก+พอขันเลิยค็เจาะไต�ตาม
แฅ+ไพ ผู�จักซ้ือค็รีบ ผู�จักขายค็รีบขาย แล�วค็จิ่งได�กิน แล�วจิ่งได�ไพไร+ไพสวน //  
 

(๔.๑๒) จิ่งได�กินได�ว+าแล เข�าต�มฝูงนี้ข�าทังหลายค็หากอุ+นเสียแล�วแล ขอราธนาพระพุทธเจ�า
สันเทิอะ ว+าอ้ัน จิ่งได�ชื่อว+าห�วยแม+น้ําอุ+น เพื่ออ้ันแล ชาวอันมาทานน้ีชื่อว+าบ�านล�านองค�อัน ๑ จักได�ชื่อว+า
บ�านแฅว�นต�ม มีห้ันชะแล พระเจ�า // ทํานวายว+าบ�านนํ้าห�วยแม+นํ้าอุ+น กับบ�านน�อยวานแชงแมง* สันน้ี
แล�วพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+ที่ ๑ ฅนทังหลายหันพระเจ�าแล�วค็มาไหว�พระพุทธเจ�าว+าดั่งน้ี ภนฺเต ข�าแห+ง
เจ�าคู พระพุทธเจ�า ผู�ข�าทังหลาย // อยู+ที่น้ี เถ่ือนค็เปนข�านํา* คือเปนนาไทยแล ค็ได�ผิดเถียงกัน ลางเทื่อค็
รบกันดาย ค็เปนอันหยาบช�ากล�าแข็ง ค็จิ่งแพ�เขา จิ่งได�อยู+ในกินทังยากแล เขากล+าวว+าเสิก็เท+านี้แล�วเขาค็
มาห้ือทานเข�าน้ําโภ // ชนาอาหารแก+พระพุทธเจ�า แล�วขอราธนาไว�พระบาท พระพุทธเจ�าค็ย่ําพระบาทไว�
ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชา ห้ันแล พระเจ�าจิ่งทํานวายว+า พระบาทคูน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทเมืองลื้อ ห�างอันนี้จัก
ได�ชื่อว+าเมือลื้อห�าง* มีห้ัน // ชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายพระบาทเมืองลื้อห�าง สันน้ีแล�วค็สระเด็จไพสู+
ประเทสที่ ๑ ฅนทังหลายค็มาห้ือทานเข�านํ้าโภชนาอาหารเปนทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วเขาขอราธนา
พระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�า //  

 
(๔.๑๓) ค็มีมหากรุณณาย่ําพระบาทไว�ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าทํานวายว+า คูต

ถาคตะมารอดที่น้ี ฅนทังหลายค็มากล+าวว+า บ�านเมืองผู�ข�าทังหลายนี้ลวงกว�างเท+าใดเปนอันยาวลื้อลุกแต+
หล�าเมืองไพหัวเมืองเปนอันไกล วันพรูก // วันฅํ่าจิ่งรอดจิ่งเถิงไร+ค็จนผานาค็จนเถิงค็เท+าขุดกินถากเถือไพ
ด�วยกลางดอยกลางห�วยเปนอันยากผานใจแท�แล ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ัน เมืองอันน้ีจักได�ชื่อว+าเมืองลื้อ เมืองคะ 
จักได�ชื่อว+าเมืองพาง มีห้ันชะแล ฅนอัน // ได�อยู+เมืองอันนี้จักมีคําหยาบช�ากล�าหาญ คําพรางนักแล พระ
เจ�าค็ซ้ําทํานวายว+า พระบาทคูนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทเมืองลื้อ เมืองพาง มีห้ันชะแล ฅนอันอยู+เมืองอันนี้จัก
มีคําหยาบช�าคําพรางนักแล พระเจ�าทํานวายว+า // พระบาทคูนี้จักได�ช่ือว+าพระบาทเมืองลื้อ เมืองพาง มี
ห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จไพสู+ประเทสท่ี ๑ ฅนทังหลายค็ไพเถ่ือนไพปSาเสียเสี้ยง มันค็
ไพช+วยบอกกันมาด�วยอันรีบอันฟ=Uง*นัก เข�าทังหลายฝูงไพเถิงน้ันค็รู� // จักถ่ีค็ฟ=Uงรีบมา ผู�เมือบอกน้ันค็ฟ=Uง
รีบฅืนมาหาพระเจ�า ห้ันแล เขามารอดบ�านแล�วเมือร�องปSาวกันห้ือข�ามาห้ือทานแก+พระเจ�าดายว+าอ้ัน เขาค็
รีบเอาเข�านํ้าโภชนาอาหารไพทานแก+พระเจ�า ค็ร่ําผิดเถียงกันว+า แดน 

 
(๔.๑๔) แต+ พระเจ�ามาเมตตาแลไพปSาวเตือนตูข�าทังหลายดั่งอ้ัน มันพ�อนรีบพ+าย ตูทังหลายบ+รู�ว+า 

พระเจ�ามาเมตตาแล ว+าอ้ัน เขาทังหลายนี้รู�หันพระเจ�ามาเมตตาแล�วพ�อยมีใจช�านานขานตอบ ตูจักถามถ่ีค็
บ+ทันแล�วแล ว+าอ้ัน เซ่ิงกันห้ันแล เขาค็มาเถียงกัน // สันนั้น ค็บ+คึดรู�อันขอพระบาทห้ันแล พระเจ�าจิ่งทํา
นวายว+า เมืองอันน้ีพายหน�าจักได�ชื่อว+าเมืองฅนใจหม่ินชะแล เขาปากจาคําอันใดค็เปนคําอันหม่ินสั้น คํา
อันหม่ินบ+อ+อนบ+หวานแก+หูฅนทังหลาย // ประการ ๑ เมืองอันนี้จักร�อนไหม�ด�วยพยาธิไภยยะกลัวทานทัง
หลาย มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพสู+ประเทสที่ ๑ เล�าฅนทังหลายค็พร�อมกันแต+งแปลงเข�าน้ําโภชนา
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อาหารทานแก+พระพุทธเจ�า // เข�าแต+งแปลงแกงค็ใส+เกลือจืดจาง ห้ันแล เขาค็ติเตียนกันว+า บัดนี้ พระเจ�า
มาเมตตายังเทื่อบ+ดาย แปลงแกงจักมาห้ือทานพ�อยใส+เกลือจืดจางสันนี้ชา เปนอันเยียะเปล+าบางอันนี้ // 
ชาว+าอ้ัน สันน้ี บางพร+องว+าเปนอันจางเกลือเสียแท�แล เขาค็เจียรจากันสันนี้ แล�วค็พร�อมกันเอาเข�าน้ําโภช
นาอาหารไพทานแก+พระพุทธเจ�า หันแล พระเจ�าค็อนุโมทนาเซ่ิงทาน แล�วค็ขอราธนาขอเอาพระบาทห้ัน
แล พระพุทธ // 

 
(๔.๑๕) เจ�าค็บังเกิดมหากรุณณาค็ย่ําพระบาทไว�ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย 

ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายทวายว+า พระบาทคูน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทเมืองบาง มีห้ันชะแล เมืองออันี้จัก
ได�ชื่อว+าเมืองบาง เพื่ออ้ันชะแล ฅนทังหลายเกิด // มาหล�ามาลูนเมืองเขาทังหลายค็จักเปนอันน�อยบาง 
สมป=ตติจักบางด�วยไพร+ฟCาข�าเมืองบ+มากบ+หลาย ฅนผู�จักเปนนักปราชญ� บัณฑิตวิเสสเท+าจักรู�หลวกค็หาได�
หลาย มีห้ันชะแล นาอันนี้ค็จักได�ชื่อว+านาบางเกลือ มีห้ัน // ชะแล พระเจ�าทํานวายสันนี้แล�วค็สระเด็จไพ
สู+ที่ ๑ ฅนทังหลายค็มาแต+งแปลงเข�าน้ําโภชนาอาหารมาทานแก+พระพุทธเจ�า เขาค็จากันว+า ผู�ข�าทังหลาย 
ค็มาขนขวายแช+ทองห้ือขาว แล�วจ+ายกิน แล�วเอาค+าทองต�มนั้น // มาจ+ายเล้ียงชีวิต ค็จิงพออยู+พอกินมาสัน
นี้แล ว+าอ้ัน ห้ันแล คันว+าเขาห้ือเข�าห้ือทานแล�วแลสักการะปูชาไหว�นบครบอยําแล�วค็ขอเอาพระบาทเซ่ิง
พระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็มีคํากรุณณาเมตตาย่ํารอยพระบาท // ไว�รอย ๑ เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แล
ปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย แล�วค็ทํานวายว+าในเม่ือคูพระตถาคตะเข�ามารอดนั้น ฅนทังหลายค็มาจากัน
ว+า ได�กินยอดแช+ทองต�มทองขายกินเลี้ยงชีวิต ว+าอ้ัน พายหน�าเมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมือง //  

 
(๔.๑๖) แช+ทอง บ�านอันน้ีอยู+หัวน้ํานี้จักได�ชื่อว+าบ�านต�มทอง สันน้ีค็จักได�ชื่อว+านํ้าต�มทอง มีห้ันชะ

แล บ�านอันนี้ค็จักได�ชื่อว+าบ�านจอมทอง พระบาทอันนี้จักได�ช่ือว+าพระบาทจอมทอง มีห้ันชะแล เมืองอันน้ี
จักมีไภยยะร�อนไหม�แสบใจเขาทังหลายบ+ขาด มีห้ันชะแล // ทํานวายสันนี้แล�ว ค็สระเด็จไพสู+ประเทสที่ ๑ 
ยังมีพระญาตน ๑ กินเมืองอันน้ัน ค็ได�ผูกมัดบ+าวชาย ๒ ฅน ด�วยโทสอันในอัน ๑ ใส+ฅอกไว�นานได� ๖ วัน
ห้ันแล คันเถิงวันถ�วน ๗ น้ันค็จักเอาข�าเสียชะแล ว+าอ้ัน ยามนั้น พระพุทธเจ�า // ค็สระเด็จไพรอดท่ีนั้น ค็
ปSาวกันมาไหว�สักการะปูชาแลไพห้ือทานมากนักแล เทว ปุคโล อันว+าปุคคละทัง ๒ อันอยู+ในฅอกน้ัน ขาทัง 
๒ ค็ได�รู�ได�หันยังฅนทังหลายอันชมชื่นยินดี แล�วนําเครื่องสักการะปูชาพระพุทธเจ�าตนประเสิฏ // สันนั้น 
จนทัง ๒ ค็บังเกิดโสกทุกข�น�อยใจ เหตุได�ทุกขเวทนาโทมนัสหากไหม�หัวใจนั้น ค็ลวดร�องไห�ตีอกแปรไพมา
ว+า อโห ภควา อวยหนอฟCาเฝYย* บัดนี้ พระพุทธเจ�าตนประกอบด�วยมหากรุณณาเข�ามา // เมตตาตาม
ภาสาแท�ดีหลีแล บัดนี้ฅนทังหลายทังยิงชายเถ�าแก+หนุ+มปานกลางค็ชวนกันเข�าไพไหว�แลปูชาพร�อมชมหน�า
ฟCาลุ+มดาย ตายทุกขํหนอ ราทัง ๒ คึดว+าจักห้ือเปนคุณพ�อยกับกลายเปนโทสะบัดนี้ลวดเปนรู�เปนวายสันน้ี 
ฅนยิงชายอันอยู+ใกล� 

 
(๔.๑๗) แลอยู+ไกล เพื่อจักเข�ามาไหว�แลปูชา แม+นยักข�เทวดาฝูงชั้นฟCาดาวทิพพคหา พายเหนือ

เขาค็ลงจดเจือลงมากราบไหว�ผายดอกไม�ปูชา บัดนี้ ราทัง ๒ พ�อยบ+ได�เมือไหว�ปูชาด่ังเพื่อนนี้หนอ ราทัง ๒ 
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นี้นารอยได�วิบาก // หากยังหนาแลเด สาธุ ภควา เจ�าข�าใต�ลุ+มฟCาไผบ+ควรเหลือ เทวดาอยู+พายเหนือค็ลงมา
ไหว�กราบพระเจ�าจุ+งปราบแพ�กรุณณาแด+เทิอะ ว+าไจ�ๆ ร�องไห�ปูนอินดูค็มีแล เม่ือนั้น พระ // พุทธเจ�าเลง
หันด�วยทิพพจักขุญาณประหญาอันประเสิฏลวดบังเกิดกรุณณาไพค็แปรเมตตาไมตรี ห้ือพระญามีหัวใจอัน
รักแลกรุณณาขาทัง ๒ อันอยู+ในฅอกนั้น คันพระญาแลพอกไพ รอดแล�ว ค็ห้ือเพื่อนปล+อย ๒ // ขาห้ือพ�น
จากฅอกคังคา ห้ือ ๒ ขาออกไพฟ=งธัมม�เทสนาพระพุทธเจ�า เหตุพระญาเข�าใจว+าคันขาทัง ๒ ฅนยังกะทํา
ผิดพายหน�าค+อยเยียะขาตามกัมม�ชะแล ว+าอ้ันค็มีแล คันว+า ๒ ขาพ�นจากฅอกคังคาแล�ว ค็เอากันเข�า // ไพ
ฟ=งธัมม�เทสนาแห+งพระพุทธเจ�าแล�ว ห้ันแล แต+น้ันไพพายหน�าขาทัง ๒ พ�นจากทางตายค็มีแล ฅนทัง
หลายค็มาห้ือทานเข�าน้ําโภชนาอาหารแก+พระพุทธเจ�า แล�วค็ปูชาด�วยผ�าผ+อนเงินฅํามากนัก แล�วค็ขอเอา
รอยพระบาทเซ่ิงพระพุทธเจ�าตน  ประ //  

 
(๔.๑๘)  กอบด�วยมหากรุณณาค็เมตตาย่ํายังพระบาทอัน ๑ ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดา

ทังหลาย แล�วค็ทํานวายว+า เม่ือคูตถาคตะมารอดท่ีนั้น ปุคคละทัง ๒ ค็ใคร+ไพไหว�แลปูชาพระตถาคตะค็จัก
ออกเสียฅอกค็บ+ได�ค็ร�องไห�ว+า // ฅนพายใต�ค็เมือจดเจือเทวดาอยู+ชั้นฟCาพายเหนือค็ลงมาไหว� ฅนฝูงอยู+
ใกล�ค็มาพร�อมชุหน�าฟCาดาลมดาย ว+าอ้ัน แต+นี้เมือหน�าเมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมืองฟCาลมอันอยู+เหนือเวียง // 
นี้จักได�ชื่อว+าเมืองฟCาลมอูเหนือชะแล นาอันนี้ค็จักได�ชื่อว+านาฟCาลม มีห้ันชะแล ที่อันแปลงฅอกแลจักไพขา 
๒ โจร ๒ ฅนน้ันจักได�ชื่อว+ากลางวัสสาพระเจ�า ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระบาทคูตถาคตะอันนี้ค็จักได�ชื่อว+าพระ
บาท // ลมฟCาลมอู มีห้ันชะแล พายหน�าเสี้ยงเช+นฅนทังหลายฝูงมาทานน้ีแล�วเขาทังหลายอยู+กับด�วยกันค็
จักมีคําวิวาทผิดเถียงกับด�วยกัน คําน�อยจักเกิดเปนคําใหย+ คําไพร+จักเกิดเปนคําเจ�า คําขุ+นจักเกิดเปนกังวล
บ+ขาดสายแล จัก // มีผู� ๑ จักมาเปนใหย+มาครอบงําเสีย จิ่งจักรํางับไพบ+ขาด เหตุเปนอุบาทว�แต+พระตถาค
ตะน้ันแล ทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จไพรอดประเทสที่ ๑ แล�วค็ไพจวบหันยังฅน ๓ ฅน เขาค็มานุ+งทรง
เขาะขร+าย แล�วมาอยู+เฝCาแร+อายเกลือ*พ+อค�าเทียว // 

 
(๔.๑๙) ทาง ห้ันแล พระเจ�าไพรอดแล�วเขาค็บ+รู�ว+าเปนพระเจ�าเท+าใส+ใจว+าเปนพ+อค�าต+างๆ อรัญ

ประเทสชะแล ว+าอ้ัน แล�วเขาค็หันพระพุทธเจ�าแลอรหันตาแลมหาอานันทเถระกับพระญาอินทร� พระญาอ
โสกเปนปริวารล+วงแผวไพสันนั้น เขา // ค็ใส+ใจว+าเปนพ+อค�าผู�บ+ต�องอาชญาดั่งอ้ัน เขาค็ชวนกันแล�วแล+นไพ
ทวยว+า จักลู+เอาเกลือเอาครัว ว+าอ้ัน คันว+าแล+นไพไพเขิดไพทันแล�วค็บ+อาจจักเอาได� ค็บ+ยกตีนยอมือได� 
ค็เปนอันอ+อนม�อย ค็ไพนอนอยู+เหมือนด่ัง // หมูนอนแกลบน้ัน ห้ันแล สตฺถา สพฺพHฺHู พระพุทธเจ�า หาก
ตรัสรู�แจ�งแล�วค็แสร�งปากแลถามเซ่ิงเขา ๓ ฅนนั้นว+า ดูรา อุปาสก สูท+านทัง ๓ มาชอมพระตถาคตะแล�วมา
นอนมูบสั่นระสายอยู+ใกล�ริมทางที่ // น้ี เหตุใดชา สูจักมาด�วยสันใดนั้นชา เขา ๓ ฅนนั้นค็ขานตอบว+า ตูข�า
ทังหลายได�อาชญามาอยู+ที่น้ี เพื่อจักเฝCาเก็บเกลือพ+อค�าดาย ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า สูทังหลายบ+
รู�จักคูพระตถาคตะอ้ันชะรือ เขา // ๓ ฅนขานตอบว+า ตูข�าบ+รู�จักแล เจ�าคูเปนปุคคละผู�ใดชา พระพุทธเจ�า
กล+าวว+า คูพระตถาคตะช่ือว+านุตตโร เปนตนประเสิฏกว+าฅนแลเทวดาทังหลาย ได�ชื่อว+าเปนพระเปนใหย+
กว+าโลกทัง ๓ แล ว+าอ้ัน เขาทัง ๓ น้ันค็จิ่งรู�ว+า เปนพระพุทธเจ�า // 
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(๔.๒๐) แจ�งแล�ว ว+าอ้ัน เขาจิ่งลุกไพได�แล�ว เขาค็นําทางพระพุทธเจ�าไพสู+ท่ีอยู+เอาเกลือน้ันแล จิ่ง

ใช�ลูกบ+าว ๒ ฅนนั้นด�วยคําว+า ดูรา สูทังหลาย พระพุทธเจ�ามาเมตตาเราเถิงที่น้ีอยู+เราห้ันแล เขือเจ�าทัง
หลายจุ+งบอกฅนทังหลายฝูงอยู+บ�านมา // ไหว�แลปูชาพระพุทธเจ�าตนประเสิฏเทิอะ ว+าอ้ันห้ันแล เม่ือนั้น 
ขาทัง ๒ ฅนค็รับเอาคําว+า สาธุ ดี ดี แล ว+าอ้ัน แล�วขาทัง ๒ ค็รีบไพสู+บ�านแล�วค็บอกอาการอันมาแห+ง
พระพุทธเจ�าว+าดั่งน้ี ดูรา ชาวเราทังหลาย บัด // นี้ พระพุทธเจ�าตนเปนเจ�าแก+โลกทัง ๓ ค็มาจระเดิน
โผดฅนแลเทวดาทังหลายลําดับแต+บ�านน�อยแลเมืองใหย+ทังหลายเข�ามารอดบ�านเรามายั้งเซาอยู+ทับปะตู
เมืองแห+งเราทังหลาย แล�วนายเกลือค็ใช�ตูข�า // ทัง ๒ มาบอกสูเจ�าทังหลายห้ือขนขวายเอาเครื่องสักการะ
ปูชาแลทานวัตถุ เพื่อเปนทานแก+พระพุทธเจ�ารีบบัดนี้เทิอะ ว+าอ้ัน แล�ว ๒ ขาค็พอกฅืนมาดั่งเก+า ห้ันแล ใน
กาละนั้นชาวบ�านอันน้ัน พร+องค็แอ+วเถ่ือนหา // ขับเนื้อกวางทรายในปSา ฅนทังหลายลางพร+องค็ไพทางน้ํา
หากินปลา ห้ันแล ฅนหลออยู+บ�านเท+าใด นายบ�านค็ร�องเรียกหากันมานําเอาเคร่ืองปูชาผ�าผ+อนเงินฅําเข�า
น้ําโภชนาอาหารมา แล�วค็ห้ือทานแลปูชาสาธุการไหว�นบพระ //  

 
(๔.๒๑) พุทธเจ�าแลค็ขอราธนาเซ่ิงพระเจ�าไว�พระบาทห้ันแล สตฺถา สพฺพHฺHู พระพุทธเจ�าค็มา

เมตตาย่ํารอยพระบาทไว�ห้ือรอย ๑ แก+เขาห้ือได�ไหว�อุป=ฏฐาก ห้ันแล ในกาละน้ัน พระพุทธเจ�าเลงหันด�วย
ทิพพจักขุญาณรู�ใจ // แห+งฅนทังหลายแจ�งแล�วค็กล+าวเซ่ิงมหาอานันท�ว+า ดูรา อานันท� ท+านจุ+งเทสนาแก+
เขาเทิอะ ว+าอ้ัน มหาอานันทเถระค็เทสนาธัมม�แก+เขาด�วยอันรําดับวันฅืนเราข้ึนไพตราบเถิงเมือง // ฟCา
เมืองพรหมแล�วลําดับวันฅืนในนารกเปนเมินนานยิ่งนักแก+เขาค็มีแล ในเม่ือชาวบ�านฝูงนั้นได�ฟ=งแล�วเขาค็
สะดุ�งตกใจค็พร�อมกันโห+ร�องว+า ฟCาเฝYย* สังแฅวนมานานน้ีชาฟCาเฝYย*ว+าอ้ัน // ชุฅนห้ันแล เม่ือนั้น นาย
บ�านจิ่งไหว�พระเจ�าว+า สจฺจ ภควา ดั่งน้ี ภควา ข�าแก+พระพุทธเจ�าคําอันน้ีค็มีแท�อ้ันชะรือ ภควา อาห 
พระพุทธเจ�ากล+าวว+า ดูรา อุปาสก คําอันอานันท // เถระกล+าวว+าน้ัน ค็หากเปนธัมมเทสนาแห+งคูพระต
ถาคตะเสี้ยงแล ว+าอ้ัน ค็มีแล เม่ือนั้น นายบ�านจิ่งกล+าวเซ่ิงมหาอานันทเถระเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+มหา
อานันทเถระเจ�าว+า พั่นดั่ง ฅนหมู+น้ีคาเขาอันมาฟ=งธัมม� //  

 
(๔.๒๒)  บัดนี้เขาหากเปนฅนสอนง+ายบ+ร�ายสังแล�วแล ฅนทังหลายฝูงพาลร�ายกล�าแข็งยังมาก

หลายเขายังไพเถ่ือนไพปSา พร+องไปตกน้ําหากินปาไปSทันมาเท่ือแล ขอราธนาเจ�าคูเซายั้งถ�าเขาฝูงหยาบช�า
กล�าแข็งนั้นมาก+อน // เทิอะ คันเขามารอดชุฅนแล�วตนผ+านแผ�วจิ่งเทสนาธัมม�แด+เทิอะ ว+าอ้ัน มหาอานันท
เถระเจ�าตนมีมหากรุณณาอินดูสัตต�ทังหลายค็ยั้งถ�าบ+เทสนาไพหน�าเทิอะ ห้ันแล เม่ือนั้น เขาไพ // เปSาตูด
ร�องหากันมาห้ันแล เม่ือน้ัน ฅนทังหลายฝูงไพน้ําไพเถ่ือนนั้น ค็ได�ยินเสียงตูดแห+งเขาทังหลายฝูงน้ันไผๆ อยู+
ที่ใดแลได�ยินค็แล+นมาหาบ�าน ห้ันแล เหตุว+า แต+ก+อนเขาได�ว+าแก+ // กันไว�ว+า คันไภยยะกิจจะร�อนไหม�ค็ดี 
เสิก็โจรเกิดมีในบ�านห้ือได�ฟ=งเสียงตูดหากจักเปSาตูดชะแล คันไผรู�แล�วบ+มาจักเสียสัจจะปฏิญาณควรเปน
โทสชะแล ว+าสันนั้นไว�ค็มีแล บางพร+องเขาค็ว+าข�าเสิก็ // ฅนโจรมาตกบ�านเมืองเขา ค็ร�องปSาวกันว+า พอใจ
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เราแท�แล เราจักได�รบเสิก็แท�แล ว+าอ้ัน ชุมไพนํ้าเขาค็ตกเอาหมากหินมา เขาค็เอาตีนถีบดินมาอยู+ฟุCงๆ แล 
ฅนฝูงไพเถ่ือนน้ันค็ใส+ใจว+าเสิก็ตกเมือง ว+าอ้ัน ค็ลวด // 

 
(๔.๒๓)  หักก่ิงไม�ฟ=ดฟาดกันมา บางพร+องค็เอาตีนถีบก�อนหินก�อนดินร�องร+ามาหาบ�านเขา คันมา

รอดแล�วเขาค็มาถามชาวบ�านสูเปSาตูดหาตู ตูค็ใส+ฝใจว+าข�าเสิก็มาตกบ�านตกเมือง ตูทังหลายค็ยินดีมากนัก
คองว+าจักได�รบเสิก็ // ด+าน เถิงเม่ือมารอดบ�านแท�แล พ�อยบ+หันสังสักอันนี้ชา สูเปSาตูดเหตุสันใดชา ว+าอ้ัน 
ชาวบ�านกล+าวว+า บ+มีข�าเสิก็สังแล บัดนี้สัพพัญHูเจ�าจระเดินโผดโลกมาเมตตาบ�านเมืองเรา จิ่งเปSาตูดปก // 
ปSาวห้ือสูทังหลายมากินมาทานแลฟ=งธัมม�จําสีล ห้ือได�หันได�ไหว�พระเจ�าดั่งกันชุฅนดาย ว+าอ้ัน ยามน้ัน ขา
ทังหลายจิ่งกล+าวแล�วลองบอกกันว+า เราทังหลายเยียะแกนเท� รักว+าพระเจ�ามาเมตตาเราห้ัน // ดาย เราทัง
หลายคองว+าข�าเสิก็ตกเมือง แล�วร�องปSาวหาเราดายเราทังหลายพอใจดีลุกเยือกตบมือฟCอนดีดลาห้ิวหัวมา
แท�ดาย รักแท�เปนพระเจ�าบ+อย+าชะดาย ว+าอ้ัน แล�วเขาค็ลวดปากสุกอยู+โห+อยู+ชะ // กว�าย บ+ว+าจักชวนกัน
ไพไหว�พระพุทธเจ�าด�วยคําว+า เพิ่นเปSาตูดปSาวสูทังหลายมานั้น เพื่อจักห้ือได�เมือไหว�แลปูชาคารวะรักสาสีล
ฟ=งธัมม�แลห้ือได�ทานในสํานักพระพุทธเจ�าพร�อมกันทังบ�านดาย สูเจ�ามารอดแล�วพ�อยมากล+าวคําโจร //  

 
(๔.๒๔)  สันนี้ชา อยู+บ+ฟSาวบ+รับไพหาพระเจ�านั้นชา ว+าอ้ัน เขาทังหลายค็จิ่งฟ=Uงรีบมาขนขวายหา

ดอกไม�ปรมามิสปูชาได�แล�ว ค็พร�อมกันเข�าไพสู+สํานักแห+งพระพุทธเจ�า ห้ันแล คันปูชาไหว�แล�วขอราธ
นาธัมมเทสนา ห้ันแล พระพุทธเจ�า // ค็ห้ือมหาอานันทเถระเทสนาธัมม�อันจาด�วยอายุวันฅืนในเมืองฅนแล
ชั้นฟCาชั้นพรหมแลนารก ห้ือเขาได�ฟ=งบ+เสสะหลอ ห้ันแล เขาทังหลายได�ฟ=งแล�วค็สะดุ�งตกใจกลัวค็ร�องแล�ว
ตีอกว+า อเว ฟCา // เฝYย* บ+แฅวนมีเปนอ้ันดาย คําว+าอ้ันชุฅน ห้ันแล เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า ดูรา 
อุปาสก อุปาสิกกาทังหลาย ค็หากมีสันนั้นแท�แล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าจิ่งอธิฏฐานชุฅน ห้ันแล ค็จักเกิดหิริ
โอตัปปะ มี // สัทธาเลื่อมใสไผอยู+ท่ีใดค็นบน�อมไหว�สักการะปูชาสาธุการ ห้ันแล ถัดนั้น พระพุทธเจ�าจิ่งทํา
นวาย เม่ือคูตถาคตะมารอดที่นี้ค็บังเกิดกรุณณา ค็ได�เทสนาธัมม� ๒ ที เขาทังหลายค็มาโห+ร�องด�วยเสียงอัน
หยาบช�าทารุนมากนักแล แต+ //  

 
(๔.๒๕)  นี้เมือหน�า เมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมืองอุไทย ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล แม+น้ําอันน้ีจักได�ชื่อว+า

แม+นํ้าทางเรือง ชะแล นาอันนี้จักได�ชื่อว+าแม+น้ําเกลือ มีห้ันชะแล ฅนทังหลายเกิดมาในเมืองท่ีนี้จักร�ายจัก
งานจืดจางผายนัก ค็บ+ประจนแพ�ไผได�แล เท+า // จักมีคําร�ายคํางานห้ือท+านชัง มีห้ันชะแล พระบาทอันนี้ค็
จักได�ชื่อว+าพระบาทเมืองอุไทย พายลูนจักแปรไพว+าเมืองอุใต� มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายว+าสันนี้แล�ว 
ค็สระเด็จไพสู+ประเทสที่ ๑ เขา // ค็มาต�อนมารับไหว�สาปูชาคารวะห้ือทานแล เขาค็มาไหว�พระพุทธเจ�าว+า 
ภนฺเต ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�า บ�านเมืองแห+งผู�ข�าทังหลายนี้ เมืองนี้ค็เมืองน�อย แม+นว+า ปลูกอ�อยแล
กล�วย พิชชะ // ผักเหยื้อถ่ัวงาแลเข�ากล�าเต�าแตงหมากพลู ย+อมเหลืองเห่ียวแห�งหดไพบ+ทิส*งอกได�แล แม+
เผิ้งแลเมงพู+ทังหลายค็มากินดอกเข�าเสียบ+ดี ค็เปนอันอืบกล้ันอยากทุกข�ยากลําบากผานใจมากมากนัก // 
แลนา เขาค็ห้ือเข�าน้ําโภชนาอาหารเปนทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วค็ขอเอาพระบาทเซ่ิงพระพุทธเจ�าแล 
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พระพุทธเจ�าค็อินดูกรุณณาเมตตาย่ํารอยพระบาทไว�รอย ๑ เพื่อจักห้ือเปนท่ีไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทัง
หลาย แล�ว //  

 
(๔.๒๖)  ทํานวายว+า เม่ือคูตถาคตะเข�ามารอดที่น้ี ฅนทังหลายค็มากล+าวว+าเมืองผู�ข�าทังหลายนี้เป

นเมืองน�อยอ�อยเหลืองเฟXองแห�ง มีห้ันชะแล เขาค็มาฅาง*คําทุกข�ยากนัก พายหน�าเมืองจักทุกข�ไร�เข็ญใจ
หาอันใดค็บ+ได� เท+าใจบ+ขาดเลี้ยง // สบบ+พอเสี้ยงฅอค็บ+ทั่ว จักอุโก จากันว+า จักพ+ายจักหนีบ+อยู+ว+าชุปลีชุ
เดือนบ+วุฑฒิสักอัน ตามคําปากเขาน้ันพายหน�ามีห้ันชะแล พระบาทอันนี้ค็จักได�ชื่อว+าเมืองน�อยอ�อยเหลือง 
ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสัน // นี้แล�วค็สระเด็จลีลามาสู+ประเทสเขตเมืองแรมท่ีนั้น แล�ว
พระเลงหันดอยผาอันใหย+ ๑ เปนรัมมนิสอุตตมัตถานวิฏฐานนักหนา พระเจ�าค็เอาอรหันตา พระญาอินทา 
พระญาอโสก เข�าไพรอดท่ีนั้น ค็ยั้งเซา // อยู+แล�วค็เอยียดหลังแล�วนอนอยู+สิลาบัลลังกาน ทีนั้นแล�วค็กล+าว
ว+า สาธุ ดีนักแล ว+าอ้ัน แล�วค็อยู+บ+ปากห้ันแล อถโข อนนฺโท ในกาละเม่ือน้ัน มหาอานันทเถระเจ�าได�ยินอจ
ริยะกถาอันน้ัน จิ่งน�อมนมัสส // การไหว�ถามว+า ภนฺเต ภควา ข�าแห+งพระพุทธเจ�า ตุมฺเห อันว+า
พระพุทธเจ�า วิจเรนฺโต อันเบ+งออก พรหมสรํ ยังสทะสําเนียงเสียงอันม+วนหวาน มีอาการดั่งเสียง
มหาพรหมนั้น สาธุ ติ วจฺจะเนน ด�วยพุทธวาจาว+า สา //  

 
(๔.๒๗)  ธุ สาธุ น้ัน ตสฺมา กรณรณา เหตุการณ�สันใดนั้นชา สาธุ ภนฺเต ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�า

ตนมีภาคยะธัมม�อันงาม อหํ อันว+าผู�ข�าตนชื่ออานันท� ธมฺมภณฺฑา คาริเกนา ตนเปนผู�รักสาเล+มธัมม� ภควโต 
แห+ง // พระพุทธเจ�า สาธุ มักว+า ยาจามิ ค็ขอด�วยดีแล เทส เสตุง ธมฺม ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�า ภควา 
อันว+า พระพุทธเจ�า เทเสตุง ขอจุ+งเทสนาสําแดงธัมม� มักว+าปุพพธัมม� ยังธัมมเทสนาอัน // เปนเนยยะ อตี
ตะ ห้ือแจ�งแก+ผู�ข�าแด+เทิอะ ว+าอ้ันห้ันแล อถโข ภควา ปุพพธมฺมํ อายส�มสโต อานนฺท สทฺท เสนฺโต อาห อถ
โข ในกาละเม่ือน้ัน มหาอา // นันทเถระเจ�าขอธัมมเทสนาดั่งอ้ัน ภควา อันว+า พระพุทธเจ�าตนมีภาคยะอัน
งามอันจักสําแดงยังปุพพธัมมเทสนาอันล+วงแล�วมาเทสนาห้ือแก+มหาอานันทเถระเจ�าตนมีอายุนั้น // จิ่ง
กล+าวว+าดั่งนี้ อานนฺท ดูรา อานันท� อินทํ สยนะสิล ปลังกํ อันว+า สิลาบัลลังกาน อันว+าท่ีนอนอันใหย+นี้เป
นอัคคถานะอันประเสิฏดีนักมีอารักข� คือยักขเสนา ตนใหย+ค็อยู+ รักสาแต+ปถมกัปป9มาค็มีแล แม+น
พระพุทธเจ�า //  

 
(๔.๒๘)  ทังหลาย ๓ ตน อันข�ามล+วงพ�นไพแล�ว คือพระกกุสันธะเจ�าแล พระโกนาคมนะ แล

พระกัสสัปปะเจ�าค็มานอนโผดอารักข�ท่ีนี้ชุตนเปนถ�วน ๔ ตนทังคูตถาคตะนี้แล แม+นพระอริยเมตเตยยะ
เจ�าค็จักมานอนแรมที่นี้ มีห้ันชะแล หิ ด�วยมีแท�แล // อนนฺท ดูรา อานันท� ในเม่ือปถมกัปป9แห+งภัททกัปป9
เราอันน้ี วันนั้นดอยผาอันนี้ค็ปรากฏเกิดมีแต+ต้ังกัปป9หัวทีค็ทีแล ในเม่ือตั้งกัปป9หัวทีน้ันฅนทังหลายเกิดมา
ในชุมพูทวีปอันนี้ มีอายุยืน // ได�อสงไขยปลีแล�วผ+อนลงมาเถิงเม่ือมีอายุสิบปลีเปนเขตแล�วนั้น สันตรกัปป9
เกิดมีสิบหาย ฅนทังหลายมีอายุข้ึนเถิงอสงไขยปลีเล�าพ�อยถอยลงอยู+สิบปลีเล�า อายุฅนทังหลายเถิงอสงไขย
ปลี // ท่ีปลงห้ันแล เม่ืออายุฅนตั้งอยู+เขตสิบปลีน้ัน ชื่อว+าก่ิว* ห้ันแลอายุฅนในชุมพูแต+ปถมกัปป9มานั้นถอย
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ลงที่ก่ิว ๖ ที แล�วจําเริญข้ึนเถิงที่ปลง ๖ ที แล�วค็จําเริญอายุข้ึนได�รอดอสงไขยถ�วน ๖ ทีแล�วถอย // ลง
ไจ�ๆ อายุฅนในชุมพูทวีปมาต้ังอยู+ ๔ หม่ืนปลีแล มีในกาละเม่ือใด พระกกุสันธะค็เกิดมาเปนครูแก+โลก 
แล�วจระเดินไพโผดสัตต�ทังหลายด�วยลําดับแต+ปSาเชตวันนอารามออกไพในเดือนเก๋ียง แรมฅํ่า ๑ ไพเมือง //  

 
(๔.๒๙)  กุสินารายณ�แล�วไพเมืองลวา แล�วไพเมืองสวนตาล แล�วไพเมืองลังกาทวีป แล�วไพเมือง

แกว แล�วไพเมืองจิงหลวง แล�วเมืองหร�อ แล�วมารอดเมืองชุง* ในวันเดือน ๓ เพง ลําดับบ�านน�อยเมืองใหย+
มารอดมาเถิงดอยผาแรมลูกน้ีใน // วันเดือน ๓ ดับ ค็มาสั่งสอนอารักข�ฝูงอยู+ในท่ีนี้ห้ือเลื่อมใสยินดีแล�ว 
พระกกุสันธะเจ�าค็นอนแรมในมหาสยนะสิลาบัลลังกานท่ีนี้ แล�วค็ออกไพทิสสะหนลวงงิม*นั้นแล�วค็ออกไพ
ด�วยลํา // ดับตราบเถิงมหาวิหารเม่ืออายุสังขารเถิง ๔ หม่ืนปลีค็นิพพานไพแล�ว ตั้งแรกแต+กาละนั้นไพ
พายหน�าอายุฅนถอยลงไพรอดอายุสิบปลีเปนเขต แล�วจําเริญข้ึนไพเถิงอสงไขยปลี คือว+าเถิง ๖ ก่ิวแล // 
๖ ปลงแล�วอายุฅนถอยลงมาไจ�ๆ มาตั้งอยู+ ๓ หม่ืนปลีมีในกาละเม่ือใด พระเจ�าชื่อโกนาคมนะ ค็เกิดมาเปน
ครูแก+โลกสระเด็จโผดสัตต�ด�วยลําดับมาเถิงเมืองชุง วันเดือน ๓ เพง แล�วลําดับเถิงดอยผาแรม // ท่ีนี้เดือน 
๓ ดับ สันน้ีเล�า ค็นอนเมตตาอารักข�ที่น้ีเหนือมหาสยนะสิลาบัลลังกานฅืน ๑ แล�วค็สระเด็จออกไพหนทิส
สะหนลวงงิม*นั้น แล�วลําดับมาเถิงมหาวิหารตั้งอยู+นานตราบเถิงอายุ ๓ หม่ืนปลีเต็มแล�วนิพพานไพแล ตั้ง
แรก //  

 
(๔.๓๐)  แต+กาละนั้นไพพายหน�าอายุฅนทังหลายถอยลงเถิงเขตอายุสิบปลีแล�วจําเริญข้ึนเถิง

อสงไขยปลีได� ๖ ปลง ๖ ก่ิว*สันเดียวเล�า แล�วถอยลงมาอายุในชุมพูตั้งอยู+เขต ๒ หม่ืนปลีมีเม่ือใด พระกัส
สัปปะเกิดมาเปนครูแก+โลก แล�วจระเดินโผดสัตต�ด�วยลํา // ดับมาเถิงเมืองชุง*วันเดือน ๓ เพงแล�วลําดับ
มาเถิงดอยผาแรมอันนี้วันเดือน ๓ ดับสันเดียวนี้เล�า พระกัสสัปปะเจ�าค็มานอนแรมในมหาสยนะสีลบัลลัง
กานอันน้ีฅืน ๑ แล�วค็สระเด็จไพด�วยหนลวง // งิม*น้ันลําดับมาเถิงมหามัคคทายวิหารคือปSาเชตวันน
อารามที่นั้น ตั้งอยู+ตราบอายุ ๒ หม่ืนปลีค็นิพพานไพในเมืองพาราณสีที่น้ันค็มีแล ตั้งแต+กัสสัปปะเจ�า
นิพพานไพแล�ว ฅน // ทังหลายมีอายุถอยลงเถิงอายุเขตสิบปลี แล�วจําเริญข้ึนเถิงอสงไขยปลี แล�วได� ๖ 
ปลง ๖ ก่ิว แล�วอายุฅนในชุมพูทวีปถอยลงรอดเขตอายุฅนได�ร�อยปลี มีเม่ือใดคูตถาคตะค็ได�ลงมาบวชตรัส
ประหญา // สัพพัญHูเปนครูแก+โลกนานได�ซาว ๕ วัสสานี้ แล�วพระตถาคตะค็มาจระเดินโผดสัตต�ทังหลาย
สันน้ีค็ไต+ตามพุทธปเวณีแห+งพระพุทธเจ�าเกิดมาแต+ก+อนค็เทียวไพด�วยคลองทางอันใด คูพระตถาคตะค็ไพ
ด�วย //  

 
(๔.๓๑)  คลองทางอันนั้น คือว+า พระตถาคตะค็มาด�วยเทียวทางตามพระเจ�าแต+ก+อนค็มาเถิงเมือง

ชุง*ในวันเดือน ๓ เพง ลําดับมารอดดอยผาแรมอันนี้ในวันเดือน ๓ ดับ ตามพุทธปเวณีค็ได�มานอนแรม
เหนือมหา // สยนะสิลาบัลลังกานที่นี้ฅืน ๑ ตามคลองทางตามพุทธปเวณีบ+ห้ือเสียสักอันนั้น รุ+งแล�วค็จัก
ออกไพทิสสะลวงงิม*ลําดับไพเถิงมหาวิหารปSาเชตวันน แล�วจักตั้งอยู+นานประหมาน ซาววัสสา // แล�วอายุ
พระตถาคตะจักพอ ๘๐ ปลีในซาววัสสานั้น แล�วค็จักนิพพานไพในเมืองกุสินารายณ� มีห้ันชะแล ตั้งแรกแต+
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พระตถาคตะนิพพานไพแล�วนั้น ค็จักตั้งสาสนาไว�โผดสัตต� ๕๐๐๐ // วัสสาก+อนชะแล ในเม่ือสาสนา ๕ 
พันวัสสาเสี้ยงสุดไพแล�ว อายุฅนในชุมพูทวีปจักถอยลงไพไจ�ๆ จักได�เถิงอายุฅนตั้งอยู+เขตสิบปลี แล�วสันตร
กัปป9จักเกิดวินาสสิบหาย ๗ วัน ๗ ฅืน แล�วพายลูน // จักมีอายุยืนข้ึนไพลําดับเถิงอสงไขยปลี เปนฝ=Uงอายุ
แล�วจักข้ึนจักลงครอบอายุฅนสิบปลีนั้น ๖ ฅาบนั้นจักมีอายุยืนข้ึนเถิงอสงไขยปลีนั้น ๖ ฅาบก+อนอายุฅน 
จิ่งผ+อนลงมาเถิงอายุฅนนั้น ต้ังอยู+เขตแสนปลีมีเม่ือใด //  

 
(๔.๓๒)  พระเมตเตยยะเจ�าจิ่งจักลงมาตรัสประหญาสัพพัญHูเปนครูแก+โลก แล�วจักจระเดินไพ

โผดสัตต�ด�วยลําดับบ�านน�อยเมืองใหย+มาเถิงเมืองชุง*ในวันเดือนสามเพง แล�วจักมาลําดับจักมารอดมาเถิง
ด�วยผาแรมที่น้ี เราค็จักนอน // แรมเหนือมหาสยนะสิลาบัลลังกานอันน้ีฅืน ๑ แล�วเถิงวันลูนคือวันเดือน 
๕ ออกฅํ่า ๑ ค็จักออกไพด�วยทิสสะหนลวงงิม*นั้นด�วยลําดับไพเถิงมหาวิหารต้ังอยู+นานตราบได� ๘ หม่ืน
ปลี แล�วค็นิพพาน // ไพมีห้ันชะแล ตั้งแต+อริยเมตเตยยะเจ�านิพพานไพแล�ว อายุฅนแสนปลีนั้นจักถอยลง
เถิงอายุฅนตั้งอยู+เขตสิบปลีเล�า สันตรกัปป9เกิดมีสิบหายที ๑ เล�าแล�วจักจําเริญอายุข้ึนเถิงแสงไขยปลีเล�า // 
แล�วอายุฅนถอยลงมาไจ�ๆ ตราบเขตอายุฅนตั้งอยู+สิบปลีเปนเขตมีกาละเม่ือใด จิ่งได�เกิดภัททกัปป9เรานาน
นักจิ่งได�ชื่อว+ามหากัปป9 ๑ แล�วตั้งกัปป9หัวทีลําดับมาเถิงอยู+สิบปลี เปนขนาดแล�วจิ่งเปนเค่ิง*มหากัปป9 // 
แล ทีน้ีแลแต+นี้ฅืนพอกไพหาตั้งกัปป9หัวทีแล ต้ังแต+นี้ไพพายหน�าตราบเถิงไฟม�างกัปป9น้ันนานเท+ากันแล คํา
อันน้ีมีในกัมพีร�อตุเรยยะกัมพีร�แล มีในติกามาเรยยะพุ�นแล ควรเอาสาถก*ไนยะอิทธิปายัตถุ //  

 
(๔.๓๓)  ยะ ห้ือแจ�งแล มหาสยนะสิลาบัลลังกานอันพระพุทธเจ�าหากเทสนาแก+มหาอานันทเถระ

เจ�าว+า อิทํ อานนฺท กกุสนฺโธสตฺถา วาโห โกนาคมโน รHฺชโห กสฺสปฺโป สิริสมฺปนฺโน มยาปY // อานนฺท โค
ตโม นมสกยะ ปุคฺคโว เมตเตยโย พุทฺโธ อนาคเต มหาสยนสิลปลํกสยนฺติ ดูรา อานันทเถระดอยหินสิลา
สยนะบัลลังกานอันนี้พระพุทธเจ�า // ๔ ตน คือกกุสันโธ โกนาคมนะ กัสสัปปะ กับทังพะโคตมะตถาคตะ ค็
มาบัวรโภคสําราญที่น้ีชุตนแล แม+นอริยเมตเตยยะเจ�าตรัสประหญาสัพพัญHูเปนพระค็ยังจักมานอนที่น้ี มี
ห้ัน // ชะแล เหตุดั่งอ้ันมหาสิลาผาแรมอันน้ีเปนอันประเสิฏนักแล ค็จักปรากฏตั้งไหว�เปนท่ีไหว�แลปูชา
แก+ฅนแลเทวดาทังหลายฝูงมีสัทธาตราบเม้ียน ๕ พันวัสสา มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วทํานวายว+า เสล // ปพฺพ 
ตถานํ อันว+าถานะที่น้ีพายหน�าจักปรากฏว+าสีลาผาแรม มีห้ันชะแล ไผมาหันค็ว+าดอยผาแรมชะแล แม+น้ํา
อันน้ีค็จักได�ชื่อว+าแม+น้ําพระเจ�ามานอนแรม มีห้ันชะแล เมืองอันนี้จักได�ช่ือว+าเมืองมานอนแรม //  

 
(๔.๓๔)  มีห้ันชะแลเมืองอันน้ีฅนใจบาปหาสีลหาบุญบ+ได�แลจักมาอยู+ค็บ+ได�ชะแล อยู+บ+วุฑฒิจําเริญ

แล เหตุว+าเทวดาอารักข�บ+เพิงใจนั้น ค็จักกะทําห้ือเปนอนทรายมากนักชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ี
แล�ว ตก // วันลูนรุ+งเช�าค็สระเด็จไพศสู+ทิสสะหนลวงงิม*ค็มีแล จตุตถะ ปาทธาตุกถา นิฏฐิตา กล+าว
ตํานานธาตุผูกถ�วน ๔ ค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท+านี้ห�อง ๑ ก+อนแล // จุลศักราชได�  ๑๒๗๘ ตัว พุทธศักราช
ได� ๒๔๕๙ ตัว ปลีรวายสี เดือน ๔ ข้ึน ๑ ฅํ่า พรํ่าว+าได�วัน ๔ สระเด็จแล�วแล อหํนา อินทมูลภิกขุลิขิตไว�คํ้า
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ชูสาสนาพระโคตมะเจ�าตราบต+อเท+าอายุล�านเปนประหมาน // เทิอะ เมตเตยยะ พุทฺธสนฺติ เก อนาคเต 
กาเล นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ จิ่งแด+ พุทธตํานานผูก ๔ แล // 
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ผูกที่ ๕  
มี ๓๒ หน
า 

 
(๕.๑) นโมตสฺสตฺถุฯ ตโต ภควา สิลาสํ ยถา ภิรนฺตํ วิริตวา ดูรา สัปปุริสสะทังหลาย ภควา อัน

ว+าพระพุทธเจ�าค็อยู+สําราญสิลาผาแรมที่น้ัน ตามกาละควรแล�ว ในวันเดือน ๑ ออกฅํ่า ๑ ค็สระเด็จออก
จากผาแรม ทีนั้นค็ไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็มาไหว�ปูชาพระพุทธเจ�า // แลกล+าวว+า ภนฺเต ข�าแด+
พระพุทธเจ�า ผู�ข�าทังหลายอยู+บ�านเล็กเมืองน�อย จักหาสังกินสังทานบ+ได� น้ําค็บ+มีเข�าไร+เข�านาค็บ+มี ยากไร�
เข็ญใจ หาสังกินบ+ได� ผู�ข�าทังหลายค็เท+านับอยู+เง�มเง�มง�อมง�อมตายผอม หาสังจักกินบ+ได� ค็เอาหน+อมาต�ม
มาเผา // กินเลี้ยงฅาบอาบฅืนไพห้ือเม้ียนชาติตามวิบากแล ว+าอ้ัน ค็เอาเข�านํ้าผักหน+อมาห้ือทานแก+
พระพุทธเจ�าแล�วเขาค็ขอราธนาไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บังเกิดฅวามกรุณณาเมตตาย่ําไว�ยังรอย
พระบาทรอย ๑ แล�วค็ทํานวายว+า เมืองอันน้ี // พายหน�าจักได�ชื่อว+าเมืองซลางลวงงิม ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล 
เขาเกิดมาในเมืองอันจักมากหลายจักตามสุขสบายใจบ+มีสักอัน มีห้ันชะแล พระพุทธทํานวายพระบาทซ
ลางลวงงิมดั่งนี้แล�ว พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ ฅนทังหลายค็มาห้ือทาน // เข�านํ้าโภชนาอาหารแก+
พระพุทธเจ�า แล�วค็ราธนาพุทธเจ�า พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาเมตตาย่ําไว�ยังรอยพระบาทไว�เพื่อห้ือเปน
ที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายว+าเม่ือคูพระตถาคตะมารอดท่ีนี้ ฅน
ทังหลาย ลางพร+องค็ไพตกน้ําหากินปลา  พอกมาแล�วค็ร�อง // 

 
(๕.๒) กันว+า ฝูงอยู+บกน้ันห้ือต�มลาไว�หลายเนิอ ว+าอ้ัน ห้ันแล ฅนผู�อยู+บกตอบไพว+า ทังบ�านทัง

เมืองย+อมเปนน้ําลาเสี้ยงแล ว+าอ้ัน เปนผักเปนหน+อชิ้นตัวหัวเหือดยังบ+หันไหน อันจักแปลงกินแปลงทาน
บัดนี้ค็บ+มีสัง นั้นชา ยังมีผู� ๑ กล+าวว+า ตัวจักแกงจักแฅค็ได�ลําเรือ ๑ แลว+าอ้ัน ห้ือต�มน้ําลาไว� // หลายเนิอ 
ว+าอ้ัน ผู� ๑ จิ่งกล+าวว+าทังเมืองอันนี้ย+อมเปนนํ้าลาเสี้ยง อันอ่ืนค็บ+หันสังน้ันชา ผู� ๑ มากล+าวว+าบ+พอร�าย
สังกา แม+นจักส�าจักลาบค็ทัน แม+นจักแกงอ+อมใส+ผักกาดค็ทัน อย+าว+าหล�ายังเช�าอยู+ดาย ว+าอ้ัน เท+าว+าปSาทัง
หลายฝูงน้ีบ+ยาก // ว+าเอากายไฟค็สุกแล เท+าใคร+ได�ปลาตัวใหย+พอลาบกินแล เราจักห้ือเขาหาพายใต�เพื่อ
จักห้ือได�มาแกงไพทานแก+พระพุทธเจ�าดายว+าอ้ัน ฅนเขาแต+งดาถ�วนแล�วค็ยอไพห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า 
ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็รับเอาทานแล�ว // ค็อนุโมทนาแล�วค็ทํานวายว+าเมืองคูตถาคตะมารอดที่นี้ ฅนทัง
หลายค็มาผิดเถียงกันด�วยแต+งโภชนาอาหารสันนั้น แต+น้ีเมือหน�าเมืองอันนี้ จักได�ชื่อว+าเมืองลา มีห้ันชะแล 
แม+นํ้าอันนี้จักได�ชื่อว+าแม+น้ําลา มีห้ันชะแล ฅนอันเกิดในเมือง // ลาที่น้ีค็ดี ชาวเจ�าค็ดี จักมีวาทะถ�อยคํา
อันต+างๆ ก้ัน พร+องจักว+าชอบ พร+องจักว+าบ+ชอบ ลางพร+องว+าดี ลางพร+องว+าบ+ดี จักมีวาทะฟ=ดฟาดกัน แล�ว
หาอันจักแม+นกันบ+ได� ลางฅาบจักล+าวคําต+างๆ กัน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายพระบาทเมืองลาเหนือ
สันน้ีแล�วค็สระเด็จไพรอด // 

 
(๕.๓) ที่ ๑ ฅนทังหลายค็เข�ามาไหว�แลปูชาคารวะ แล�วกล+าวว+า สาธุ สาธุ พระพุทธเจ�ามา

เมตตาเถิงบ�านเถิงเมืองสาธุ ดีนักแล ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาค็มาเมตาเถิงบ�านเถิงเมืองห้ือ
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ผู�ข�าทังหลายได�ไหว�แลปูชาห้ือทานดีนักแท�แล ว+าอ้ัน แล�วค็เข�าไพปกปSาวห้ันแล // ฅนทังหลายรู�แล�วค็ขง
ขวายเอาเข�าน้ําประไจยเครื่องปูชาผ�าผ+อนท+อนแลเงินฅําแก�วแหวนมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า 
พระพุทธเจ�าค็รับเอาแล�วค็อนุโมทนาเทสนา ป=Zนแล ฅนทังหลายค็พร�อมกันขอเอาพระบาทไว�ไหว�แลปูชา 
ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บังเกิด // กรุณณาค็เมตตาย่ําไว�ห้ือยังพระบาทรอย ๑ เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แลปูชา
แก+ฅนแลเทวดาทังหลาย แล�วพระพุทธเจ�าค็ทํานวายว+าพระตถาคตะมารอดท่ีนี้ ฅนทังหลายค็มาต�อนมา
รับไหว�แลปูชามากล+าวว+า สาธุ พระเจ�า มาเถิงเมืองเถิงบ�าน // ดีนักแล ว+าอ้ัน ภาสาฅนทังหลายย+อมว+า
บ�านเมืองว+าอ้ันแล เขาพ�อยกล+าวว+าเมืองบ�านสันน้ีพายหน�าเมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมืองบ�าน ว+าอ้ัน มีห้ันชะ
แล พระบาทคูอันนี้ค็จักปรากฏว+าพระบาทเมืองบ�าน มีห้ันชะแล ฅนทังหลายในเมือง // อันน้ีมีหลายค็จัก
เกิดกลายเปนอันน�อย เมืองค็จักกลายเปนบ�าน  เข�าของสมป=ตติไร+นาคามเขตมีมากหลายแล�วพายลูนจัก
กลายเปนหน�อย แม+นชาวเจ�าแลฅนทังหลายในเมืองท่ีนี้ได�เถิงยสสะลาภะอันใหย+แล�วพายลูนจักเกิดกลาย
เปนต่ํายอบหายเสียชะแล เปนดั่งฅําปากเขาว+าเมืองแล�วว+าบ�านชอมนั้น //  

 
(๕.๔) เหตุนิมิตคําปากว+าอันใหย+ไพหาอันน�อยนั้น มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายพระบาทเมือง

บ�านสันน้ีแล�ว ค็เอาอรหันตาแลพระญาอินทร� แลพระญาอโสกสระเด็จไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็เข�ามา
ต�อนมารับไหว�ปูชาแล�วเขาค็มาขอเอาพระบาทไว�อุป=ฏฐากห้ันแล พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาย่ํา // พระบาท
ไว�ห้ือเขารอย ๑ เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แลปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายว+าพระตถาคตะมารอดท่ีนี้ ฅนทัง
หลายค็มากล+าวว+า ภนฺเต ข�าแก+ พระพุทธเจ�า อันว+า นาแห+งผู�ข�าทังหลายค็ตั้งอยู+ผ�งลวง*ท่ีนี้เปนอันอืบยาก
ด�วยอาหารการกิน // นัก มีน้ําฅอกแฅวนหน�อยค็บ+เท+าปลงแฅ+งปลงขาปลงแขนได�กินเม่ือน้ําใหย+หล�างปลี
สะน+อย ห้ันแล คันยามแล�งค็แห�งกว+ากลางวัสสา ประการ ๑ ทัมมิลละ ชาวดอยทังหลายค็มีหลายแล แม+
น้ําค็หน�อยปลาใหย+ค็บ+มีเท+าพอได�กินปลาน�อยปลาซิวซะหน+อยแล ทัมมิละ // ทังหลายค็มาค�อนมาหากินบ+
รอดบ+หลอสังแล เขามากล+าวสันน้ีพายหน�าบ�านท่ีนี้จักปรากฏชื่อว+าวังลวงแฅ+ง มีห้ันชะแล น้ําห�วยอันนี้ค็
จักได�ชื่อว+านํ้าก้ัง มีห้ันชะแล อัน ๑ ค็จักได�ชื่อว+าลวงแฅ+ง น้ัน ห�วยอัน ๑ ค็จักได�ชื่อว+านํ้าแฅ+ง ว+าอ้ัน มีห้ัน
ชะแล ฅนทังหลายอันอยู+ผ�งลวง* // อันน้ีจักไร�ยากทางกินมีอันใดเพิ่นค็จักมาลู+มาชิงกินดั่งคําปากเขาว+านั้น
ชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายว+าพระบาทคูอันนี้จักปรากฏชื่อว+าพระบาทลวงพันแฅ+ง มีห้ันชะแล 
พระพุทธเจ�าค็ทํานวายไว�สันนี้แล�ว ค็สระเด็จไพเถิงท่ี ๑ ฅนทังหลายค็มาราธนาเซาอยู+ เขาค็บอกกันมาไหว�
แลปูชา ห้ือทาน //  

 
(๕.๕) เข�านํ้าโภชนาอาหารห้ือเปนทานแล เขาค็ขอราธนาห้ือไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็

โผดเมตตาย่ํารอยพระบาทไว�ห้ือเขารอย ๑ เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย แล�วค็ทํา
นวายว+า เม่ือคูพระตถาคตะเข�ามารอดที่นี้ ฅนทังหลายค็มาแต+งแปลงของน้ัน ฅนทังหลาย // ค็มาตีมาด+า
กันว+า สูทังหลายมาตั้งหม�อแกงพ�อยเอาเกลือหัดเกลือซายเปนแร+หินมาใส+บ+ดีบ+ลําสังเด สูทังหลายสังบ+เมือ
เอาเกลือคูมาใส+น้ันชา มองแอ+*เกลือคูขาวงามเค็มนักแล ว+าอ้ัน ยังมีชาวบ�าน ๑ พ�อยมากล+าวว+าแหนมว+า 
// เมือเอาเกลือลวดหลวงบ�านตูมาใส+แฅวนดีชะแล ว+าอ้ัน ตั้งแต+นี้เมือหน�าดาวลวงฝูงนี้จักได�ชื่อว+าบ+อหลวง 
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แม+นว+าเขามีวัตถุสมป=ตติแลคําคึดคําพรองค็ดีมีของค�าของขายค็ดี มีงัวฅวายแลฅนยิงชายค็ดี ของอันร�าย
อันถ+อยค็จักว+าเปนของ // ดีของหน�อย จักว+าเปนของใหย+ของหลวงดีบ+ดีสะน+อย ฅนทังหลายค็ว+าดีว+างาม
ตามคําปากเขานั้นชุอัน มีห้ันชะแล ในผ�งหลวงที่ ๑ ค็จักได�ชื่อว+าแฮ+* ฅนทังหลายเกิดมาในผ�งลวง*ท่ีนี้มี
วัตถุสิ่งของแลยสสะสมป=ตติอันใดในผ�งลวง*ท่ีนี้ แม+นว+าดีปานใดท+าน // ค็จักติว+าบ+ดีบ+งามบ+ชอบจักลําบาก
ด�วยคําติท+านทังหลายบ+ขาดบ+เม้ียน มีห้ันชะแล เขาวัง ๓ ผ�ง ๔ ลวงอันน้ีค็บ+ลงบ+ขาวกันไสยะ* หากจักว+า
พอมัน มีห้ันชะแล พระบาทคูอันน้ีค็จักได�ชื่อว+าบ+อแฮ+ เชียงแฮ+ บ+อหลวง ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล ดาวหลวงที่ ๑ 
จักได�ชื่อว+าสางยอง มีห้ันชะแล เหตุนิมิตคําปากว+าแหนม //  

 
(๕.๖) ไพเอาเกลือหลวงคูมาใส+ค็ถ�านสว+างแล ว+าอ้ัน ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายว+าสันน้ี

แล�วค็สระเด็จไพสู+ที่นึ่ง เขาค็เข�ามาไหว�มาต�อนมารับแล�วเขาค็เจียรจากันว+า พระพุทธเจ�ามาเมตตาเราเยง
เทิอะดาย เราไพข�าเป`ดข�าไก+มาทานแก+พระเจ�าเม่ือ พร+องค็ว+าไพข�าห+านมาทานเทิอะ ว+าอ้ัน เม่ือ // นั้น
ยังลัวะผู� ๑ อันเปนแก+กว+าลัวะทังหลายจิ่งกล+าวว+า ดูรา ชาวเราทังหลายเฮิย บัดน้ี พระพุทธเจ�ามาเมตตา
เราเยงเทิอะดาย สูทังหลายจักข�าเป̀ดข�าไก+ข�าห+าน มาห้ือทานบ+สมบ+ควรแล เราจักข�าฅวายแปลงลาบมาห้ือ
เปนทานพอห้ือสมหน�าสมตาเยียะห้ือเหลือเพิ่น // เหลือท+าน จิ่งยินดีดาย ว+าอ้ัน แล�วเขาค็แปลงเข�าน้ําโภช
นาอาหารมาทานแก+พระพุทธเจ�าเปนประธาน แล�วพระเจ�าค็รับเอาค็อนุโมทนาแลช�วเขาค็ขอไว�พระบาท
ห้ันแล พระเจ�าค็โผดเมตตาย่ําไว�ยังรอยพระบาทแก+เขารอย ๑ เพื่อห้ือเปนท่ีไหว�แลปูชา // ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าคฺทํานวายว+าพระบาทคูอันนี้จักปรากฏชื่อว+าพระบาทบ+อเป̀ดลางแฅ+ง มีห้ันชะแล พายหน�ามี
ห้ันลัวะผู�เปนแก+กว+าท+านนั้นจักได�เปนเคล�ากว+าลัวะทังหลาย บ�านท่ีมันอยู+นั้นจักได�ชื่อว+าบ�านลางเฅียง ว+า
อ้ัน มีห้ันชะแล บ�านอัน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านบ+อเป`ด บ�านบ+อไก+ บ�าน // อัน ๑ จักได�ช่ือว+าบ�านบ+อห+าน มีห้ัน
ชะแล ดาวลวงอันนี้เขาอยู+กินกับด�วยกันเขาจักมีถ�อยคําปองแพ�ถ�อยแพ�คํากันเขียง*คําคึดกัน ผู� ๑ จักว+าห
น�อย ผู� ๑ จักว+าใหย+ สันนี้พายหน�า การอันวุฑฒิจําเริญค็ดี อันจักถอยยอบค็ดี ค็จักมีลําดับแต+หน�อยข้ึน
ใหย+แล�วจักใหย+แถมแปรกลางแถมตามนิมิต //  

 
(๕.๗) คําปากเถียงกันเม่ือพระตถาคตะมารอดนั้น มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายว+าสันน้ี

แล�วค็สระเด็จไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็มาราธนายั้งเซาท่ี ๑ แล�วเอาค็เอาเข�าน้ําโภชนาอาหารผ�าผ+อน
เงินฅําแก�วแหวนมาทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วพระพุทธเจ�าค็กะทําภัตตาอนุโฒทนาเซ่ิงทานแห+ง // เขาแล�ว
เขาค็ขอราธนาไว�พระบาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาเมตตาย่ําไว�ยังพระบาทรอย ๑ เพื่อห้ืเขาได�
ไหว�แลปูชา ห้ันแล เม่ือนั้น ฅนทังหลายจิ่งจากันว+า หล�าเมืองค็ไว�พระบาท ๑ หัวเมืองค็ไว�พระบาท ๑ นอ
ว+าอ้ัน เมืองอันน้ีพายหน�าจักปรากฏ // ชื่อว+าเมืองหล�าใต�เมืองหล�าเหนือ ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระเจ�าทํา
นวายว+าสันน้ีแล�ว ค็สระเด็จไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็มาต�อนมารับไว�นบปูชาแล�วปSาวกันมาชุผู�ชุฅนแล 
เขาค็เอาเข�านํ้าโภชนาอาหารผ�าผ+อนมาทานแท�ห้ันแล พระเจ�าค็กะทําภัตตา // อนุโมทนาเซ่ิงทานแก+เขา 
แล�วเขาค็ขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาย่ําพระบาทไว�รอย ๑ ห้ือเขา
ได�ไหว�แลปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าไว�พระบาทแล�วค็ทํานวายว+าเมืองอันนี้ เม่ือพระตถาคตะมารอดแล�วฅน
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ทังหลายค็มา // กล+าวว+า ภนฺเต ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�าผ�งลวง* ผู�ข�าทังหลายน้ันเปนอันก่ิวแวน*นักแล 
ฅนค็บ+มีหลาย งัวฅวายค็บ+แพร+ แม+นแต+ว+าเข�าของเงินฅําสมป=ตติอันใดค็เปนก่ิวเปนแวนนักแล เม่ือ
พระพุทธเจ�าเข�ามาเมตตาขอบุญรักสาห้ือมากบุญทูนเท+าแด+ ว+าอ้ัน ผ�งลวงน้ีพายหน�าจักได�ชื่อว+าลวง //  

 
(๕.๘) แวน มีห้ันชะแล อันจักม่ังมูลด�วยเข�าน้ําประไจยผู�ฅนค็หาบ+ได�จักเปนหอดเปนเถียวไพ

ทุกข�ไร�เข็ญใจไพเปนดั่งคําปากเข�าว+าน้ันมีห้ันชะแล ประการ ๑ ชาวบ�านน้ีมาไหว�แลปูชาคูพระตถาคตะ
แล�วเขาค็มากล+าวว+าบ�านเมืองข�าทังหลายค็เปนบ+สมริทธีดั่งคําคึดคําปรารถนาสักอันแล เลิกเม่ือ
พระพุทธเจ�ามาเมตตาขอ // บุญรักสาคําคึดคําปรารถนามีดั่งอ้ันรือ ขอห้ือสมริทธีดั่งคําปรารถนาอ้ันแด+ ว+า
อ้ัน พายหน�าผ�งลวง*อัน ๑ จักได�ชื่อว+าลวงคึด แม+น้ําอันนี้จักได�ชื่อว+าแม+คึด ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล เขา ๒ เมือง
ไพในที่ใดเพิ่นถามว+าสูอยู+ที่ใดชา ค็จักว+าอยู+ลวงคึด ลวงแวน ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระ // บาทคูตาถาคตะอัน
นี้จักปรากฏว+าพระบาทลวงคึดลวงแวน ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล เขาทังหลายหากเปนผ�งลวง* อันเดียวกัน พาย
หน�าเขาเกิดมาในผ�งลวง* ฝุงน้ีจักแปรบ+เยียะออกสังเยียะสร�างอันใดค็บ+สมริทธีดังคําคึดสักอันตามปากเขา
นั้นชุอันมีห้ันชะแล เขาทังหลายค็จักอยู+ไร� // กินยากเท+าจักมีอันฅางทุกข�ฅางยากจักผานใจต+อรอดอันตาย 
มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้แล�วค็เอาอรหันตากับทังพระญาอินทร� แลพระญาอโสกสระเด็จไพร
อดถานะที่ ๑ ฅนทังหลายค็มาราธนาเซาแล�วค็ปกปSาวหากันมาไหว�แลปูชา ค็เอาเข�านํ้าประไจยมา // ทาน
แก+พระพุทธเจ�า แล�วเขาค็มาไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+ พระพุทธเจ�า ผู�ข�าทังหลายเปนบ�าน ๑ เมือง
เดียวกันไผจักว+าจักจากันว+าเปนข�าเปนเจ�ากัน ว+าอ้ัน ค็บ+มี แล�วเขาเจ�าเท+ากล+าวว+า ตูข�าทังหลายอยู+บ�านอยู+
เมืองท่ีอ่ืนข�าทังหลายจิ่งเอากันล+องน้ํามาด�วยขุนแม+น้ําอันน้ี ลวดเอากันออก 

 
(๕.๙) มาตั้งอยู+ริมน้ําที่น้ียังพอมีเตชะริทธีสะน+อยแล ผู�ข�าทังหลายลวดเอากันมาแข็งใจมาอยู+ฝ=Uง

น้ําดอยหินผาท่ีนี้ เปนอันหลิ่งชันนักแล ว+าอ้ัน กิระ*ดั่งจักรู�มานี้บ�านเมืองอันนี้แต+ก+อนอ+อนเสียน้ีบ+มีไผมา
ตั้งอยู+ท่ีนี้แล ยังมีเมืองอัน ๑ ชื่อว+าอรวิ ยังมีนางเทวีแห+งพระญาอาละผู� ๑ แลมีบุญสมพาร // มากนัก เปน
ผู�ประกอบชอบธัมม�ยิ่งนัก พระญาตนนั้นค็จิ่งได�นําเอามายังนางเทวีผู� ๑ มาเปนเมียน�อย ห้ันแล นาง
มหาเทวีค็ได�ลูกชายฅน ๑ แลนางมหาเทวีค็มาทรงคัพภะเล�าจักใกล�ประสูติ แล�วนางจุฬเทวีน�อยค็มีฅวาม
สาข+มแพ�*ค็มาพิจารณาดูโทสแห+ง // นางมหาแทวีได�แล�ว ค็ส+อเซ่ิงพระญาว+าเปนผู�ผิดบ+ดีเปนฅนกาลกิณี
ดาย ว+าอ้ัน ค็ห้ือเพิ่นแปลงแพอันใหย+แล�วค็เอานางมหาเทวีทัง ๓ แม+ลูกกับทังฅนใช�สอยเปนปริวารห้ืออยู+
อุป=ฏฐากเจ�าทัง ๓ แม+ลูกน้ันข้ึนใส+แพใหย+แล�วค็ใส+แพ // ล+วงไพด�วยลําดับแม+นํ้า ห้ันแล นางทัง ๓ แม+
ลูกค็ยอมือ ตั้งหัวสัจจะอาทิฏฐานหาบุญแลเทวดาอินทาพรหม แลครุฑนาคไจ�ๆ เทวดาค็ตามรักสานํามา
รอดที่น้ัน แล�วแพค็มาฅ�างอยู+ในท่ีนั้น ขัตติยะทัง ๓ ค็ออกมาตั้งอยู+ในท่ีนั้นจําลูกเลี้ยงชีวิตด�วยชอบ // ธัมม�
ห้ันแล นางค็ประสูติได�ลูกชายผู� ๑ เล�าห้ันแล จําเนียรแต+นั้นไพพายหน�าค็แพร+พรอก*มาหลวงหลาย
พอเปนบ�านเปนเมืองอัน ๑ แล�วพระพุทธเจ�าค็มาเมตตาดั่งอ้ัน เขาจิ่งไหว�พระพุทธเจ�าว+าแต+ก+อนข�าทัง
หลายอยู+ที่อ่ืนค็บ+ดีค็ล+องมาตามกระแสแม+น้ํามาตั้งอยู+ในที่น้ีเปนฝ=Uงน้ํา // 
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(๕.๑๐) แล ดอยผาอันชันเท+ายังมีเตชะริทธีสะน+อยจิ่งแข็งใจตั้งอยู+ที่น้ีแล เขาค็ไหว�พระพุทธเจ�า
ตามบัวราณแห+งเขาเพื่ออ้ันแล พระพุทธเจ�ารู�นิมิตคําปากเขาสันน้ีจิ่งกล+าวว+าดีแล ว+าอ้ัน แล�วเขาค็รอยพระ
บาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาไว�พระบาทรอย ๑ แก+เขาเพื่อห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅน // แลเทวดา
ทังหลาย แล�วพระค็แย�มใคร+หัว ห้ันแล มหาอานันทเถระเจ�าค็ไหว�พระพุทธเจ�า แล�วค็ขอธัมมเทสนาห้ันแล 
พระพุทธเจ�าจิ่งเทสนาว+า ดูรา อานันทเถระ ในบ�านอันนี้พายหน�าจักเปนที่ชุมแห+งฅนทังหลาย ในเมืองอัน
นี้พุทธสาสนาธาตุแห+งคูยังจักตั้งอยู+ที่น้ีรุ+งเรืองไพ // พายหน�ามีห้ันชะแล เมืองอันน้ีจักปรากฏชื่อว+าเมือง
เชียงแขงแล พระบาทอันน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทเชียงแขง มีห้ันชะแล  พายหน�าฅนชาวเมืองอันนี้จักอยู+ไร�
กินยากเภยยะค็จักบีบเบียนแต+ทิสสะต+างๆ เท+าพอตัวบ+ตายจักได�อุสสาหะแข็งใจอยู+ทังยากเปนดั่งคําปาก
เขา // ว+านั้น มีห้ันชะแล ฅนอันเกิดในเมืองที่ น้ี ค็จักมีคําหยาบช�ากล�าแข็ง พายหน�ามีห้ันชะแล 
พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้แล�วค็สระเด็จไพรอดดอยท่ี ๑ ค็เข�าไพน่ังอยู+ในเง้ิมถํ้าที่ ๑ ฅนทังหลายค็ปSาวกัน
มาต�อนมารับปูชาไหว�นบครบอยํา แล�วค็เอาเข�าน้ําโภชนาอาหารมา // ทานแก+พระพุทธเจ�า ห้ันแล ในเม่ือ
เขาทานแก+พระพุทธเจ�านั้น เขาค็หาวัตถุอันจักใส+ห้ือเปนทานนั้นบ+ได� ผู� ๑ จิ่งว+า ขันแห+งข�ามีลูก ๑ ซ้ือใหม+ 
ลางพร+องว+าขันมีค็ไพเอามารีบเทิอะ ว+าอ้ัน มันค็แล+นไพเอาขันมาซํ้าเปนข้ีราข้ีมอดเสียเสี้ยงไผมาหันค็ว+าขัน
เก+าขันหม+อนพ�อย //  

 
(๕.๑๑) เอามาใส+บ+ดีแล ว+าอ้ัน เช็ดเสียแล�วใส+ดีแล ว+าอ้ัน แล�วค็ใส+มาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า ห้ัน

แล คันพระพุทธเจ�าสันเข�าแล�วค็ขอราธนาไว�พระบาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาโผดเมตตาย่ํา
รอยพระบาทไว�รอย ๑ เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแทวดาทังหลายห้ันแล พระพุทธเจ�า // ไว�พระบาท
แล�วค็ทํานวายว+า คูพระตถาคตะมารอดที่น้ีเขาทังหลายค็มาเอาขันมาใส+ปูชา เขาค็มาติกันว+า ขันเก+าขัน
หม+อนพ�อยใส+มาทานแก+พระพุทธเจ�านั้นชา ว+าอ้ัน พายหน�าพระบาทคูอันนี้จักปรากฏชื่อว+าพระบาทแร+
เมืองขันหม+อนชะแล ดอยพระบาท // อันนี้เปนผารูปช�าง มีห้ันชะแล เมือง ๒ อันน้ี เมือง ๑ จักได�ชื่อว+า
เมืองแห+ เมืองอัน ๑ จักได�ชื่อว+าเมืองขันหม+อนชะแล ฅนทังหลายเกิดมาในเมืองอันน้ีจักสรีอันหม+อนหมอง
หาเตชะบ+ได� เปนอันตระหมอดหอดไร�เข็ญใจบ+เลื่อมบ+ใส แม+นบังเกิดเลื่อม // ใสมารุ+งเรืองมาปานใดค็ดี 
พายลูนค็บังเกิดเปนเภยยะอนทรายสิบหายหม+นหมองเสียเปนดั่งคําปากเขาว+านั้นบ+ขาดชะแล พระเจ�าทํา
นวายว+าสันน้ีแล�ว ค็เอาอรหันตาแลพระญาอินทร� แลพระญาอโสก แล�วค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ แล�วค็เซาอยู+ 
// ตามกาละอันควร ฅนทังหลายค็เอากันมาต�อนมารับไหว�สาสักการะปูชาด�วยวัตถุภาณะ*เงินฅําแล�วค็ขง
ขวายเอาเข�าน้ําโภชนาอาหารมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�าค็กะทําภัตตาอนุโมทนา แล�วเขาค็ขอ
ราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณา // 

 
(๕.๑๒) เมตตาย่ําพระบาทไว�ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าไว�พระบาทแล�วค็ทํานวาย

ว+า คูพระตถาคตะมารอดท่ีนี้เขาทังหลายค็มาถามกันว+า ศุหากอยู+เ ง้ิมเงาดอยท่ีพู�นดายดั่งรือแล รู�ว+า
พระพุทธเจ�ามานั้นชา ตูข�าทังหลายคองว+าสูทังหลายบ+หันกิ*ดาย ว+าอ้ัน เขาทังหลายฝูงนั้นกล+าวว+า สูทัง
หลายอยู+น้ําพู�น // ค็หันพระพุทธเจ�ามาแต+กลางหาวค็จิ่งบอกกันข้ึนมาชอมไหว�พระพุทธเจ�าบัดน้ีเพื่ออ้ันแล 
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เขาค็มาเจียรจากันสันนี้พายหน�าบ�านอันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านท+าคอง มีห้ันชะแล ชาวอันน้ีพายเขาทังหลายจัก
มีฅวามอันถ�าอันคองหาสูแล ถ�าหาคํารําหาท+าน // สิ่งเดียวแล อันจักอยู+สบายตามฅวามมักค็หาบ+ได�มีห้ัน
ชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายว+าสันนี้แล�วค็สระเด็จไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็ปSาวกล+าวกันมาไหว�แลสักการะ
ปูชาพระพุทธเจ�าห้ันแล ฅนทังหลายรู�ว+าพระพุทธเจ�ามาเมตตาสันน้ีแล�ว ว+าอ้ัน สาธุ เปนอันดีนักแล // 
พระพุทธเจ�ามาเมตตาเราทังหลายจักได�กินได�ทานเปนอันดีนักเราทังหลายอยู+บ�านเมืองอันน้ีค็เปนบ�าน
กลางท+าน ข�าทังหลายยินเลื่อมแรงด�วยอุป=ฏฐากเปนอันบ+เบายังแขกฅนขุนมาอยู+ชุม้ือชุวัน หัวพอนูนพอ
นวลหาคําจักสุขจักบานบ+ได�สักเท่ือ ลาง // พร+องค็จักชักเมือบก ลางพร+องค็จักชักตกนํ้า หาท่ีจักเอยนใจบ+
ได�สักอันแล ว+าอ้ัน ห้ันแล เขากล+าวคําอันใดค็บ+เปนคํางามสักอัน เขาค็ขงขวายเข�าน้ําประไจยผ�าผ+อนท+อน
แรมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแล�วเขาค็พร�อมกันราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาทห้ือเขาได�ไหว�แลปูชา //  

 
(๕.๑๓) ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาเมตตาย่ําพระบาทไว�ห้ือฅนแลเทวดาทังหลายได�ไหว�

แลปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าไว�พระบาทแล�วค็ทํานวายเมืองอันนี้พายหน�าชั่วฅนทังหลายอันมาห้ือทานนี้จัก
เกิดเปนดั่งคําเขามาว+ามาจาน้ัน คือว+าจักเปนค่ังแค�นคาใจ หาฅวามสุขสําราญใจบ+ได� // แขกใต�จักมาผ+า
เมือง แขกเหนือจักมาผ+าบ�าน จักมาบีบเบียนคํารามยาม ๑ ท+านจักชักเมือบก ลางเท่ือท+านจักชักตกน้ํา 
บ�าน ๑ ท+านจักชักไพลาด บ�าน ๑ ท+านจักยาดไพวัง เขาจักฅางทุกข�ฅางยาก จักลําบากยากใจหวั่นไหวไพ
มาหัวพอนูน มีห้ันชะแล // เหตุว+าวจีคําปากเขาหากมากล+าวคําส+องหน�าแห+งพระพุทธเจ�าเปนอันหนักมาก
นักแล เม่ือพายลูกจักตระหมอดวอดเถียวไพไจ�ๆ มีห้ันชะแล ดอยอันน้ีจักได�ชื่อว+าดอยผานนผานวล ว+าอ้ัน 
พระบาทคูพระตถาคตะอันนี้จัก // ได�ชื่อว+าพระบาทผานวล มีห้ันชะแล เมืองอันน้ีจักได�ชื่อว+าเมืองหัวนวล 
มีห้ันชะแล บ�านอยู+ตีนดอยพระบาทอันนี้จักได�ช่ือว+าบ�านนวล มีห้ันชะแล พายหน�าแต+น้ันจักแปรว+าเมือง
นูน มีห้ันชะแล รอยแท�ว+าพระเลงหันอนาคตกาละแล�วค็ทํานวายพระบาทผานูนด่ังนี้แล�ว // ค็เอาอรหันตา
แลพระญาอินทร� พระญาอโสก สระเด็จข้ึนไพตามขุนน้ําอัน ๑ เซาอยู+ท่ีใกล�ริมน้ํา ห้ันแล ในกาละยามนั้น
ยังมีพ+อลัวะ ๒ ฅน ไพอยู+เรือพอกมาท่ีนั้นค็หันพระพุทธเจ�าน่ังอยู+ท่ีนั้น ๒ ขาค็เข�ามาไหว�พระพุทธเจ�าแล�ว
ลัวะผู� ๑ ค็เอาหมากลูกมาทานแก+พระพุทธเจ�า ผู� ๑ ค็เอา //  

 
(๕.๑๔) พลูมาทานแก+พระพุทธเจ�าแล�ว ๒ ขาค็รีบเมือบอกชาวบ�านทังหลายห้ือมาต�อนมารับแล

ไหว�สาสักการะปูชาแลห้ือทานห้ือได�ผละอานิสงส�ช่ัวน้ีชั่วหน�าแล ชาวบ�านทังหลายรู�แล�วค็ชวนกันมาไหว�
แลปูชาพระพุทธเจ�าแล�วค็แต+งแปลงเข�านํ้าโภชนาอาหารมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�า // 
ค็กะทําอนุโมทนาแล�วเขาค็ขอห้ือพระเจ�าไว�พระบาทห้ือได�ไหว�แลสักการะปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็
บังเกิดกรุณณาย่ําไว�ยังรอยพระบาทรอย ๑ เหนือหินก�อน ๑ ใกล�ฝ=Uงน้ํานั้น ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชาแล�วจิ่งทํา
นวายว+า ดูรา อานันท� พระบาทอันนี้พายหน�าจัก // ปรากฏชื่อว+าพระบาทท+าน้ําพูละว+าอ้ัน มีห้ันชะแล น้ํา
อันน้ีจักได�ชื่อว+าท+านํ้าพูละ มีห้ันชะแล บ�านลัวะอันมาทานนี้ได�ชื่อว+าบ�านท+าพูละ มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�า
ทํานวายพระบาทท+าพูละ นามบ�านสันน้ีแล�วพระพุทธเจ�าค็เลงหันพระญานาคตัว ๑ หยาบช�ากล�าแข็งมาก
นัก // มันอยู+ในดอยหินใหย+อัน ๑ พายบนทิสสะหัวนํ้า พายหนเหนือนั้นควรสั่งสอนด�วยพุทธาอานุภาพ
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แห+งตนพระพุทธเจ�า ค็ไหว�อรหันตากับทังอานันทเถระกับทังพระญาอินทร�แลพระญาอโสกไว�เกิด็อยู+ท่ีนั้น 
พระพุทธเจ�าเท+าตน ๑ ตนเดียวค็สระเด็จไพด�วย // ลวงบนหนอากาศค็อยาดตกลงมาขงเขตประเทสดอย
หินใหย+อันนั้นค็ลงนั่งสําราญเหนือผายอดดอยอันนั้น ห้ันแล ตํทิสวา นาคราชา อันว+า พระญานาคหัสสะ
ตัวนั้น มันหันพระพุทธเจ�ามานั่งอยู+ในที่นั้นมันค็บ+รู�จักเท+าว+าปุคคละผู�นี้ทรงรูปโสมอันงามควรอัสสจันแท�
นอ เท+าว+ายังควร //  

 
(๕.๑๕) อาหารแก+คูแล บัดนี้ดีนักแล อาหารคูเกิดมีแล�ว ค็มาหาคูแล เม่ือนั้น พระพุทธเจ�าค็ตรัสรู�

หัวใจอันคระนิงแห+งพระญานาคน้ันชุอันแล�วพระพุทธเจ�าค็กะทําอิทธิริทธีอานุภาพขระหนาบพระญานาค
ห้ือมีตนมีใจอันอ+อนยอบบ+ห้ือมันท�วงติงได�แล�ว ปสาเรตวา พระพุทธเจ�า // ค็เอยียดไพยังมือห้ือมันได�หัน
ก+อนห้ันแล พระพุทธเจ�าค็กะทําปาฏิหาริย�ห้ือพระญานาคหันเปนอัสสจันมากนัก ค็กะทําห้ือมันหันเปนป
ระดุจดั่งดอกไม�เผยผายตกลงมามากนัก ห้ันแล พระญานาคได�หันอัสสจันมากนัก มันคึดใจว+าดอกไม�หัน
บานนั้นเมืองนาคคูค็หัน // มีนักแล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็สําแดงห้ือเปนดอกบัวแล�วสําแดงเปนดอกพ�าน
แล�วสําแดงห้ือเปนดอกจังกอรแล�วแผ+ผายตกลงมาแต+แม+นํ้าห้ือหันเล�าแล พระญานาคหันชุอันแล�วพระ
เจ�าค็สําแดงปาฏิหาริย�ห้ือเปนดอกไม�เงินดอกไม�ฅําแล�วค็ // ผายปาฏิหาริย�ห้ือเปนแก�ว ๗ ประการตกลงมา 
ห้ันแล พระญานาคคึดใจค็รํ่าเพิงแล�วว+าหลายเมืองนาคคูดอกไม�เงินดอกไม�ฅําแลแก�ว ๗ ประการค็บ+มีใน
เมืองนาคคูอ้ันชะรือ เมืองนาคคูค็ยังมีมากนักแล มันค็เท+ารํ่าเพิงสันนี้อยู+ไจ�ๆ มันค็จักบ+ได�จักท�วง // ติงบ+ได�
เปนอันอ+อนม+อยนัก เม่ือมันฟXZอฅิงติงตัวบ+ได�สันนั้น ค็สะดุ�งตกใจกลัวมากนักมันคระนิงใจว+าปุคคละผู�นี้เปน
เทวดามเหสิกข� รู�ว+าเปนพระญาอินทา รู�ว+าเปนพระญาพรหม นั้นชา แม+นเขามีเตชะริทธีปานใดค็บ+เท+าคู
ปาน ๑ ด่ังปุคคละผู�นี้พ�อยมีริทธีแตชะยิ่งกว+าคูน้ีชา อันน้ี // 

 
(๕.๑๖) รอยว+าเปนอรหันตาตนประเสิฏกว+าโลกทัง ๓ อันโลกหากกล+าวไว�นั้นแล�วอ้ันชะรือ มัน

คระนิงใจสันนี้แล�วมันค็มายกยอตนตัวดูค็เปนอันอ+อนม+อยนักบ+อาจจักท�วงติงตัวได� มันค็ปลงใจลงคําเคียด
แล�วละมานะเสียแล�วรํ่าเพิงว+าคูค็แพ�เจ�าตนนี้แล�วแล คูน�อมสมพารเจ�าตนประเสิฏแล�วท+านสั่งสอนคูอันใดคู
จักฟ=ง // จําเอาจักตามคําสอนท+านชุอันชะแล มันค็มีใจอ+อนยอบสันน้ีแล�ว เม่ือน้ัน พระพุทธเจ�าค็รู�ใจพระ
ยานาคอ+อนยอบแล�ว พระพุทธเจ�าค็กล+าวว+า นาคราช ดูรา ท+านพระญานาค มึงรู�จักคูอันเปนพระตถาคตะ
อ้ันชะรือ ว+าอ้ัน มันจิ่งติงตัวยอหัวได�แล�วพระเจ�ากล+าวว+า ดูรา อุรํนาค // ราช มึงจุ+งฅุบเข+าแล�วยอมือเทิอะ 
ว+าอ้ันห้ันแล เม่ือนั้น พระญานาคค็รู�คําสอนวิเสสว+าฅุบเข+ายอมือเทิอะ ว+าอ้ัน มันค็จิ่งรู�ฅิงแล�วมึนตาดีแล�ว
ไหว�พระพุทธเจ�าแล�วกล+าวว+า ข�าแด+ เจ�าตนมีบุญอันประเสิฏ ข�าค็บ+รู�จักแท�แล เจ�าคูลักว+าเปนสัพพัญHู // 
ตนประเสิฏดีหลีแล บัดน้ี พระพุทธเจ�ามาสั่งสอนข�าค็ยินดีแล ข�าค็ขอห้ือได�เถิงสุขกับด�วยบุญพระพุทธเจ�า
แล ว+าอ้ัน แล�วมันค็รู�จักบุญคุณแห+งพระพุทธเจ�าขอราธนาพระพุทธเจ�าอยู+ในจอมดอยเมตตาที่น้ันก+อนห้ัน
แล ในกาละน้ัน อรหันตาแลมหาอา // นันท� แลพระอโสก ค็รู�กาละอันควรค็สระเด็จเข�ามาแวดล�อม
พระพุทธเจ�าอยู+ห้ันแล พระญานาคตัวนั้นค็ลงไพเมืองนาคแลบอกกล+าวสภาวะอันพระพุทธเจ�ามาโผด
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เมตตาสั่งสอนนั้นชุอันแก+นาคทังหลาย นาคทังหลายค็พร�อมกันเอาดอกไม�คันธะของหอมเข�าน้ําโภชนา
อาหารทิพพ� 

 
(๕.๑๗) แต+เมืองนาคข้ึนมาแล�วค็มาไหว�ครบอยําสักการะปูชาพระพุทธเจ�า แล�วจิ่งห้ือลูกยิงสาว

แห+งตน ๒ ฅนมาอยู+อุป=ฏฐากพระพุทธเจ�า แล�วห้ือลูกยิงสาวทัง ๒ เอานํ้าทธิทิพ�*ใส+ไหเยียะห้ือดี แล�วมาห้ือ
ทานแกพระพุทธเจ�าแล�ว ส+วนตนพระญานาคค็มาปกก้ังข้ึนสูงนัก ก้ังอากาศห้ือเปนฉัตต� // ร+มพระเจ�าอยู+
พายทิสสะหนใต� ห้ันแล สกฺโก ปY ส+วนว+าพระญาอินทาธิราช ค็มาเพื่อก้ังบนหัวแห+งพระพุทธเจ�าอยู+ทิสสะ
หนเหนือช�วยวันออกแล�ว ส+วนตนประพุทธเจ�าค็นั่งอยู+ท่ํากล+างพระญานาค พระญาอินทา ห้ันแล ในกาละ
นั้นนาคทังหลายค็มาพร�อมกันทังมวล บ+เท+าแต+นั้น ชาว // ทัมมิลละทังหลายฝูงอยู+ดาวล�วนอันนั้นค็ดี ไท
ทังหลายค็ดี เขาค็รู�ค็หันอัสสจันรุ+งเรืองมากนักด�วยเตชะอานุภาวะแห+งพระพุทธเจ�าไพยุยงหัวใจแห+งเขา 
แล�วเขาค็บังเกิดใคร+เมือไหว�แลปูชาพระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ห้ือเขามาอยู+ //ท่ีนั้น แล�วค็ข้ึนสู+
ปลายดอยผาสูงพันนักนับเสี้ยง แล�วเขาทังหลายทังนาคแลไทค็ดี ชาวทัมมิลละทังหลายค็ดี เขาค็มาพร�อม
กันสมาทานรักสาสีล ๕ แลฟ=งธัมมเทสนาแห+งพระพุทธเจ�า แล�วอันจักเทสนาทานกถา สีลกถา ภาวนากถา 
เปนต�น เสี้ยงวันฅืนทังมวล // แล�วเขาค็มาตกแต+งเข�าน้ําโภชนาอาหารมาเปนทานแก+พระพุทธเจ�าเปนป
ระธาน แล�วพระพุทธเจ�าค็กะทําภัตตาอนุโมทนา แล�วเขาทังหลายมีพระญานาคเปนประธานค็พร�อมกันขอ
ราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาทห้ันแล สัตถา สัพพัญHู ค็บังเกิดกรุณณาเมตตาย่ําพระบาทไว�ห้ือเขาทัง
หลาย //  

 
(๕.๑๘) ได�อุป=ฏฐากรักสาแล�วห้ือเปนที่ไหว�แก+ฅนแลเทวดาทังหลายแลนาคทังหลาย แล�ว

พระพุทธเจ�าอันจักทํานวายไว�ห้ือแจ�ง จิ่งกล+าวว+าดั่งนี้ ดูรา อานันทเถระ ในเม่ือพระตถาคตะเข�ามาเมตตา
ข�าในที่น้ี ฅนทังหลายแลนาคทังหลาย ค็พร�อมกันมาไหว�นบปูชารักสาสีลฟ=งธัมม�คําสอนพระตถาคตะ เปน
อันดีนักแล // พระพุทธเจ�าสักเสินยกยอสันนี้แล�ว พระพุทธเจ�าค็สันเข�าแล�วมักใคร+สําแดงอัจจริยะแก+ฅน
แลนาคทังหลาย จิ่งกล+าวเซ่ิงมหาอานันท�ว+า ดูรา อานันทเถระ อุทฺทกํ อันว+านํ้าอันว+าเขาทังหลายตักมาห้ือ
ทานแก+พระตถาคตะน้ีร�อนนักแล คูตถาคตะมักว+าใคร+บัวรโภคน้ําอันเอยนน้ัน // แล อานันทเถระจุ+งเอาสล
อบเงินแห+งพระญานาคไพหานํ้าอันกัดอันเอยนนั้นมาเทิอะ ว+าอ้ัน มหาอานันทเถระจิ่งไพถามพระญานาค
ว+า ดูรา มหาราช น้ําอันเฅวนกัดแฅวนเอยนนั้นมีที่ใดน้ันชา พระญารู�แล�วค็กล+าวเซ่ิงพระญาอินทาธิราชว+า 
เทวราช ข�าแด+ อินทา // ธิราช ตวํ อันว+า มหาราชเจ�าจุ+งจักไพแล�วเอามือชี้ยังจอมผาก�อนน้ันเทิอะ หาก
เปนนํ้าบัวรโภคแห+งข�าแล นํ้าอันใสแลกัด    เอยนค็อยู+ในพื้นผาก�อนน้ันแล หากจักออกมาเปนนํ้าอันวิเสส
จักเกิดมีด�วยอานุภาวะแห+งพระพุทธเจ�าชะแล เม่ือ // นั้น พระญาอินทร�ค็เอานิ้วมือเอยียดชี้ใส+กลางหน�า
ผารูห้ันแล อุทฺทกํ ยังน้ําค็ไหลหลั่งถ่ังออกมาบัดเดียวนั้นแล มหาอานันทเถระค็เอาสลอบไพตักเอาน้ําอัน
นั้นมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าสันแล�วบ�วนปากตกกลางดอยแห+ง ๑ ห้ือเปนบวกสระอัน ๑ ไว�จอมดอย ที
นั้น เม่ือโผดสัตต�แล // 
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(๕.๑๙) ฅนทังหลายฝูงอันมาพร�อมข้ึนไหว�แลปูชาพระบาทห้ันแล ประการ ๑ อานนฺท ดูรา 
อานันทเถระ เม่ือพระตถาคตะมารอดที่น้ีลัวะทังหลายฝูงอันอยู+ดาวลวง อันน้ีค็มาปุจฉาโจทนากันว+าดั่งน้ี 
ยังมีพ+อลัวะผู� ๑ มันหันพระตถาคตะมารอดที่นี้ค็มีใจมักใคร+มาไหว�แลปูชาพระตถาคตะแต+เช�าห้ันแล อันจัก
มา // ค็บ+ได�ด�วยง+าย ห้ันแล เหตุว+ามีอารักข�ร�าย คือว+าพระญานาคตัวน้ีเปนเคล�าอันจักมาค็กลัวตายจักมา
บ+ได� ห้ันแล คูตถาคตะค็ส+องรู�ด�วยทิพพญาณ แล�วจิ่งอาทิฏฐานแปร+เมตตาบ+ห้ือมันกลัวไภยยะอันใด แล�ว
มันจิ่งคระนิงใจว+า พระสัพพัญHูเจ�า เข�าไพอยู+เมตตาสันนี้ // บ+หล�างว+าจักพอตายง+ายชะแล มันรํ่าเพิงว+า
อ้ันแล�วมันมีชิ้นส�มนกขอ*หน�อย ๑ จิ่งไพเขราะขอดออกมาปYZงห้ือสุกแล�วบ+เท+าแต+นั้น มันค็เอามันหน้ึงห้ือ
สุกดีแล�วนํ้าเผิ้งใส+บอกพาข้ึนมาทานแก+พระตถาคตะแล�วค็มากล+าวว+า ภนฺเต ข�าแด+ พระพุทธเจ�า ผู�ข�า // 
มักใคร+มาแต+เช�าแล�วแล ดอยหินใหย+อันน้ีค็มีอารักข�เคียดร�ายมากนัก ฅนข้ึนมาเถิงท่ีนั้น ฅนพอกเมือบ�าน
เมือเรือนค็ตาย สัตต�ทังหลายมีต�นว+า งัวฅวายมาสู+ดอยอันนี้ค็ไพตายแล ไผแก+นจักมาด�วยง+ายบ+ได�แล มักว+า
มีอันใดอยู+หนน้ันชา ผู�ข�าทังหลาย // ค็สังกาอยู+แล ลวงค็เทียรย+อมบินมาทางอากาศค็มาจับอยู+ดอยผาอันน้ี 
เสียงครางมาเปนดั่งฟCาร�องนั้น มีรัสสมีรุ+งเรืองเปนดั่งเปลวไฟใหย+เท+าล้ําเหลือนั้นเปนดั่งจักมาเผาบ�านเผา
เรือนเสียน้ันแล ลักว+ามีพระญานาคเปนอันรักร�ายอยู+สันน้ีแท�นอ พ+อลัวะผู�นั้น // 

 
(๕.๒๐)  ค็มากล+าวสันนี้ห้ันแล ปุพพนิมิตคําพระญานาคค็มีแต+หัวที ว+าดอยผาอันน้ีค็หากเปนผา

ลวงฅําแห+งคูแลว+าอ้ัน พายหน�าดอยผาใหย+อันน้ีจักได�ชื่อว+าดอยผาลวงคู ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พายหน�าพระ
บาทคูอันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทผาลวงคู มีห้ันชะแล บ�านอันอยู+ตีนดอยน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านผา มีห้ันชะแล 
บ�าน // อัน ๑ ชื่อว+าบ�านผา มีห้ันชะแล บ�านอัน ๑ ชื่อว+าบ�านลวงคู มีห้ันชะแล พ+อลัวะผู�นั้นมันมากล+าวว+า 
จักมาด�วยง+ายค็บ+ได� ว+าอ้ัน บ�านอันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านง+าย มีห้ันชะแล พ+อลัวะผู�นั้นมากล+าวว+าไผแชข้ึนเมือ
เถิงท่ีนั้นค็ตาย แม+นว+างัวฅวายข้ึนมาเถิงดอยผาที่ // นี้ค็พอกไพตาย ว+าอ้ัน ยังบ�านอันน้ีจักได�ชื่อว+ามาง
เถียง มีห้ันชะแล พ+อลัวะมากล+าวว+าผีสังน้ันชา ข�าทังหลายค็สังกาว+า อันบ�าน ๑ ค็จักได�ชื่อว+าบ�านมาง ว+า
อ้ัน มีห้ันชะแล พ+อลัวะผู�นั้นมากล+าวว+า ข�ามักใคร+มา ข�ามีชิ้นส�มนกขอ*หน�อย ๑ ค็จิ่งจักเขราะขอดปYZงแล�ว
เอา // มาทานแล ว+าอ้ัน บ�านอันนั้นจักได�ชื่อว+าเขราะม�างถง* มีห้ันชะแล  พายหน�าซํ้างัวเขาทังหลายฝูง
มาทานแลปูชานี้แล�ว เขาทังหลายอยู+ดาวลวง อันนี้จักมีฅวามอย�านกลัวแต+ไภยยะต+างๆ จักไพที่ใดค็กลัว
ตาย จักเยียะจักแปลงอันใดค็กลัวท+านผู�อ่ืนติกลัวถูกโทสไภยยะ // เขาจักมีต+อมฅอไหวใจฅอน�อย ท+านจัก
มาแต+งการห้ือเขาทังหลายบ+ปากบ+เถียงได�สักอันเปนดั่งคําปากว+ากลัวแต+อารักข�ร�าย กลัวตายนั้น มีห้ันชะ
แล พระพุทธเจ�าทํานวายพระบาทผาลวงคู ด�วยประการดั่งนี้แล�ว ค็เอาอรหันตากับทังมหาอานันทเถระแล
พระญาอินทา พระญาอโสก สระเด็จ //  

 
(๕.๒๑) ไพรอดท่ี ๑ ค็ยั้งอยู+ห้ันแล ทัมมิละทังหลายค็มาต�อนมานบครบอยํา แล�วไหว�นบปูชา 

แล�วยังมีพ+อลัวะผู�นึ่ง ไพแอ+วห�วยค็ได�ปูมาจี่ไฟสุกแล�วว+าจักเอามาทาน ว+าอ้ัน ยังมีลัวะผู� ๑ ค็มากล+าวว+าปูบ+
ดีทานเด+ ว+าอ้ัน มันค็จิ่งว+าปูค็แฅวนลําดาย ว+าอ้ัน ยังมีลัวะผู� ๑ กล+าวว+า แต+นี้ปูค็หาก // กินลําแท�แล ว+า
อ้ัน เขาค็ขงขวายเอาเข�าน้ําโภชนาอาหารกับทังปูจี่นั้นมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า พระพุทธเจ�าค็รับเอา
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แล�วค็กะทําภัตตาอานุโมทนากับด�วยทานแห+งเขาห้ันแล เขาค็พร�อมกันราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ัน
แล พระพุทธเจ�าค็บัง // เกิดกรุณณาเมตตาย่ํารอยพระบาทไว�ห้ือแก+เขาเพื่อห้ือเปนท่ีไหว�แก+ฅนแลเทวดา
ทังหลาย ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายว+า ดูรา อานันท� เม่ือพระ ตถาคตะมารอดท่ีนี้แล�วเขาค็มาเอาปูจี่
สุกแล�วมาทานกับเข�า ห้ันแล พายหน�าพระบาท // อันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทปูจี่ มีห้ันชะแล พายหน�าจัก
แปรชื่อว+าบ�านจี่จําปู ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล เข�าไพท่ีใดเพิ่นถามว+าสูทังหลายอยู+ท่ีใดชา เขาค็ว+าตูอยู+บ�านจี่ปู คือ
ว+าบ�านจี่จําปู ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล ดอยอันนี้จักได�ช่ือว+าดอยลําแท� ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�า // ค็ทํา
นวายว+าพระบาทปูจี่สันน้ี แล�วค็สระเด็จไพ รอดท่ี ๑ แล�วทัมมิลละทังหลายเขาค็เข�ามาไหว�สาปูชาคารวะ
แล�วเขาค็ไพปSาวกันมาชุบ�าน ห้ันแล ยังมีลัวะบ�าน ๑ ได�ยินแล�วเขาค็ลุกเช�าแปลงเข�าจี่หน�อย ๑ เข�ามาทาน
แล�วค็ไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแก+ พระพุทธเจ�า ผู�ข�า //  

 
(๕.๒๒)  ทังหลายค็ฟSาวรีบบ+มีสังมาทานแล ค็เท+ามีเข�าจี่หน�อย ๑ มาทานแล คันเทิงกันกินดีแล 

ว+าอ้ัน ยังมีลัวะบ�าน ๑ เขาได�ยินว+าพระเจ�ามาเมตตาเขาค็ยินดีปYติมากนัก ลัวะผู� ๑ เปนแก+เปนนายว+าเรา
ทังหลายพร�อมกันเมือทานแลปูชาห้ือเปนมหาปางอันใหย+ดีชะแล ว+าอ้ัน ชาวบ�านค็บ+ฟ=ง ต+าง // ฅนค็ต+าง
ไพไร+ไพสวนหาเวียกหาการเสียพายหลายนัก ห้ันแล บ�านกับลูกน�องค็บ+หลายแล มาแล�วค็เอาเข�าน้ําโภชนา
อาหารอันประณีตดีลําแลวัตถเงินฅํามาปูชาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแล�วกล+าวว+า ภนฺเต ข�าแก+ พระพุทธเจ�า 
// ผู�ข�าทังหลายค็ยินดีปสาทะสัทธามากนัก ค็ปกปSาวชาวบ�านทังหลายมาทานแก+พระพุทธเจ�าเขาทัง
หลายค็บ+ฟ=งบ+มา ว+าอ้ัน เขาทังหลายเปนผู�บ+ยินดีต+างฅนค็ต+างไพหาเวียกหาการแห+งเขาพายหลายแล ยังค+า
ผู�ข�าทังหลายหากชวนกันมาทานแก+ // พระพุทธเจ�าแลว+าอ้ัน ห้ันแล ประการ ๑ ยังมีพ+อลัวะผู� ๑ มาปูชา
ห้ือทานแล�วค็กล+าวว+าผู�ทังหลายอยู+ท่ีไกลได�ยินว+าพระพุทธเจ�ามาเมตตาว+าอ้ัน พร+องว+าพระเจ�ามาเซาอยู+
จอมดอยหลวงสูงน้ันแฅวนดีแล พ�อยมาเซาอยู+จอมดอยต่ําสันนี้นอ ว+าอ้ัน ค็มีแล // เขาค็พร�อมกันห้ือทาน
แกลปูชาแล�วค็ขอเอาพระบาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็แรดเมตตาย่ํารอยพระบาทไว�ห้ือเขารอย ๑ แล�วค็ทํา
นวายว+า พูรา อานันท� พระตาถคตะมารอดที่น้ีเขาแปลงเข�าจี่มาทานพระตถาคตะแล พายหน�าบ�านอันนี้ได�
ชื่อว+าคะทิงชือ* เหตุเขามาว+าเข�าจี่บ+มี // 

 
(๕.๒๓)  สังกับแล คันทิ้งคันกินเทิอะ ว+าอ้ันห้ันแล บ�านอัน ๑ จักได�ชื่อว+าจาหลวง บ�านอัน ๑ จัก

ได�ชื่อว+าบ�านจอมหน�อย มีห้ันชะแล ดั่งบ�านลัวะอันใหย+น้ัน ลัวะผู�เปนแก+นั้นปSาวเตือนกันมากะทําบุญเขาค็
บ+ยินบ+ฟ=งบ+พร�อมกันหับเจ�ากับนายแล พายหน�าบ�านอันน้ีจักได�ชื่อว+าเกิดเปนใหย+กว+าทังหลาย จักปรากฏ
ชื่อว+าบ�านบ+ยิน // บ+ฟ=ง มีห้ันชะแล พายหน�าจักแปรชื่อว+าบ�านฟ=ง มีห้ันชะแล พระบาทคูอันน้ีจักได�ชื่อว+า
พระบาทคะทิงคะชือ มีห้ันชะแล ในระแวกแฅว�นอันนี้เขาลุกนอนค็บ+ฟ=ง ทํานวายลูกยิงชายค็บ+ฟ=ง คําพ+อคํา
แม+ผู�เถ�าผู�แก+ผู�รู�ผู�มีผู�มียสสะมีศักดิ์สั่งสอน // ค็บ+ฟ=ง เขาทังหลายจักพาละพาโล เอาตัวแต+งตัว เอาใจแต+งใจ 
ลวดจักเปนอนทรายวินาสสิบหายด�วยไนยยะหลายประการต+างๆ ไผจักใคร+รู�ท่ีใด ไผจักใคร+หนีค็หนี จักละ
บ�านห+างเมืองสูญบ+เปนหอเปนเรือนเยียะบ+เปนสร�าง มีห้ันชะแล ค็เหตุ // วจีคําปากเขามากล+าวนั้นชะแล 
พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ ทัมมิลละทังหลายเขาค็มาต�อนมารับปูชาไหว�นบแล�ว
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เอาเข�านํ้าโภชนาอาหารมาทานแก+พระพุทธเจ�าแล�วค็ขอราธนาไว�พระบาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เมตตา // 
โผดย่ําพระบาทรอย ๑ ไว�ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชาห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายว+า เม่ือคูพระตถาคตะมารอด
ที่น้ีเขาทังหลายห้ือทานแล�วถามกันว+าลูกหลายสูทังหลายมีสังมากินมาทานนั้นชา ว+าอ้ัน ฝูงหมู+ทังบ�านมา
นั้นค็กล+าวว+า บ�านตูข�าทังหลายได�แล�วคือว+าชิ้นส�มลูกหนู //  

 
(๕.๒๔)  แด+มากินมาทานแล ว+าอ้ัน เขาบ�านน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านแลวุลูกหนู น้ันมีห้ันชะแล เขา

ชาวบ�านอันนั้นกล+าวว+า ตูข�าบ+มีสัง มีส�มชิ้นแลอู มากินมาทานแล ว+าอ้ัน เขาบ�านนั้นพายหน�าจักได�ชื่อว+า
บ�านแลอู มีห้ันชะแล ลางพร+องค็กล+าวว+าอันใดค็เปนชิ้นส�มผักส�ม คันกินค็จักแสบไส�ไหม�ใจ // ข�าด�วยช+อง
อยู+ทางไกลชะแล สูทังหลายจุ+งแปลงลากเผือ*มาทานเทิอะ ว+าอ้ัน พายหน�าบ�านอันนี้จักได�ชื่อว+าบ�านสูเผือ 
บ�าสูเผือลาก มีห้ันชะแล พายหน�าฅนชาวบ�านฝูงนี้จักเปนทุกข�ไร�แสบไส�ไม�ใจด�วยช+องอยู+ทาง ไพจักลําบาก
เยียะการสร�าง // อยู+ร�ายกินยาก มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวายสันนี้แล�วค็สระเด็จไพรอดดอยผาที่ ๑ 
แล�วทัมมิลละทังหลาย หลายบ�านหลายแห+ง ปSาวหันมาห้ือทานห้ันแล เขาค็มาจากันว+า ตูทังหลายไพใส+
ห+ายนกไว�กลางก่ิวพู�น นกแลมาถูกลวดพาเอาห+ายไพเสีย // เหนือพู�นเสียห+ายบ+ดาย สหายเฮิย ว+าอ้ัน 
ยังลัวะบ�าน ๑ มาจากันว+าหินดอยผาอันเปนแหลมไว�พายหน�าหากเปนบ�านตูแล สหายเฮิย แล�วว+าอ้ัน ลัวะ
บ�าน ๑ ค็มาจากันว+าตูอยู+บ�านพู�นค็ผ+อทองหันพระเจ�าซานลวงแผวมาดอยที่ // นี้ ข�าทังหลายจิ่งชวนกันมา
ชอมท+านแล สหายเฮิย ว+าอ้ัน ยังลัวะบ�าน ๑ เขาบ+ได�รู�ว+าพระเจ�ามาเมตตา เขาใช�ไพบอกค็เปนอันฟSาวฟ=Uง
ค่ังใจ ลวดมาตัวบ+ดายเพิ่นถามว+าสูมีสังมาทานนั้นชา ว+าอ้ัน เขาจิ่งกล+าวว+าตูข�าฟSาวรีบมาถงอยาค็ลืมเสีย บ+
ได�สังมาทานแล //  

 
(๕.๒๕)  แล ว+าอ้ัน ห้ันแล ยังมีลัวะบ�าน ๑ เพิ่นใช�ไพบอกแล�วมารอดค็มาจากันว+า ตูข�าค็อยู+บ�าน 

จากันว+า ฅนอยู+บ�านหลงห�วยที่ต่ําบ+ได�รู�บ+ได�หันสังแท�นอ ว+าอ้ัน สูเจ�าสหายไพบอกห้ือรู�แล�วจิ่งจักได�มาหน้ี
แลว+าพระพุทธเจ�ามาแท�คองรู�คองหันได�ไหว�ได�ทานยังมี // ลัวะผู� ๑ อยู+บ�านอัน ๑ เขามารอดแล�วจากันว+า
สหายเฮิย ตูค็รู�ข+าวพระเจ�ามาค็ใคร+หันใคร+ไหว�แท�แล บ+ยากได�ยินเสียงกลองโมงโมง ตูข�าค็ลัดมาค็ได�หันได�
ไหว�แท�แล ว+าอ้ัน ยังมีลัวะบ�าน ๑ มารอดแล�วกล+าวว+าสหายเฮิย ตูอยู+บ�านค็หัน // พระเจ�าย+างมาทาง
อากาศยะกลางหาวหันมาอยาดลงดอยผาที่น้ี ดูทังหลายจิ่งข้ึนมาชอมท+านแล ว+าอ้ัน ยังมีลัวะบ�าน ๑ มา
รอดแล�วกล+าวว+า สหายเฮิย ตูอยู+บ�านม+อนน�อยดอยท่ีต่ําบ+หันพระเจ�ามาเมตตาสูสหายไพบอกจิ่งรู�แล�ว // 
จิ่งลัดม+อนลัดปSามาจิ่งรอดแล�วจิ่งมาไหว�สาท+านแล ว+าอ้ัน มีลัวะบ�าน ๑ มารอดแล�วจิ่งจากันว+าสหายเฮิย ตู
ทังหลายค็บ+รู�ว+าพระเจ�ามาเมตตาฅนทังมวลทังบ�านค็ไพไร+ไพสวน สหายพายน้ีไพบอกจิ่งรู�แล�วค็เอากัน // 
มาลุกแต+บ�านไร+เรือนไร+พู�นมาไหว�พระเจ�าแล ว+าอ้ัน แล�วทัมมิลละทังหลายมวลเขาค็มาพร�อมกันแต+งเข�าน้ํา
โภชนาอาหารมาทานแก+พระเจ�า แล�วพระพุทธเจ�าค็รับเอาทาน แล�วเขาค็ขอเอาพระบาทไว�ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาไว�พระบาทห้ือเปนที่ไหว� //  
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(๕.๒๖) แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย แล�วค็ทํานวายว+า อานนฺท ดูรา อานันทเถระ พายหน�า
บ�านอันนี้จักได�ชื่อว+าบ�านทอง เหตุคําปากเขาว+า ตูข�าอยู+บ�านทองหันพระเจ�ามาแล ว+าอ้ัน ลัวะบ�าน ๑ จัก
ได�ชื่อว+าผ+อ เหตุคําปากเขาว+าข�าทังหลายอยู+บ�านผ+อหันพระเจ�ามา ว+าอ้ัน แล�วลัวะบ�าน ๑ // จักได�ชื่อว+า
บ�านแผว เหตุเขาทังหลายหันพระเจ�ามาแผว ข�าทังหลายจิ่งมาชอมท+านนั้นแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�าน
ยะ เหตุว+าคําปากเขาว+าข�าทังหลายหันพระเจ�ามาทางอากาศยะว+าอ้ันน้ันแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าจํา
ห�วย เหตุเขาว+า // ข�าทังหลายอยู+บ�านห�วยบ�านต่ําบ+หันพระเจ�ามา ว+าอ้ันนั้นแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+า
บ�านจําคอง เหตุคําปากเขาว+าข�าทังหลายอยู+บ�านพระเจ�ามาเมตตาดาย ว+าอ้ันนั้นแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อ
ว+าบ�านขอน เหตุเพื่อเขาว+าข�าทังหลายนับเมา // อยู+เมากินเพื่อใจฅิงแสง*บ+ห้ือหันพระเจ�าชะแล ว+าอ้ันห้ัน
แล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านเสียถง เหตุเขาว+าข�าทังหลายรีบมาถงอยาค็ตกลืมเสีย ว+าอ้ันนั้นแล ลัวะ
บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านซวางไว� เหตุคําปากเขาว+านกแลถูกห+าย // ลวดพาห+ายเสียละช+องไว�นั้นแล พายลูน
จักแปรไพว+าบ�านซวางเสียหาย มีห้ันชะแล ลัวะผู� ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านม+วง เหตุคําปากเขาว+า ข�าทังหลายได�
ยินเสียงตีค�องโมงโมงจิ่งจักลัดมานั้นแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าม+วงยาง เหตุคําปากเขาว+า พระเจ�า //  

 
(๕.๒๗)   ย+างมาทางกลางหาว ว+าอ้ันนั้นแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านม+อน เหตุว+าคําปากเขา

ว+าข�ารู�แล�วค็ลัดม+อนลัดปSา นั้นมาแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ช่ือว+าบ�านไร+ เหตุเขาว+าทังบ�านไพแปลงไร+ลุกบ�านไร+
เรือนไร+มา นั้นแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าผาแงม เหตุคําปากเขาว+า ตั้งแต+ดอยผา // อัน    เปนแงมนั้นไพ
พายหน�าจักเปนเขตแดนบ�านตูข�านี้แล ว+าอ้ันน้ันแล ลัวะบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านผาใต� บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+า
ผาเหนือ เหตุเขามาจากันว+าดอยผาใต+รู�ว+าดอยผาเหนือ บ+รู�แล ว+าอ้ันนั้นแล พระบาทคูอันนี้จักได� // 
ปรากฏชื่อว+าพระบาทผาน�อย ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระเจ�าค็ห้ือมหาท+านอานันทเถระเทสนาธัมม�สอนลัวะทัง
หลายอยู+ที่น้ันก+อนห้ันแล ส+วนพระพุทธเจ�าค็เท+าตน ๑ ตนเดียวค็สระเด็จไพตามทรงดอยแล�วพานฝายไพร
อดริมน้ําใหย+อัน ๑ ค็ไพพบ // สิงห�สองตัวพี่น�องเอากันมาเถิงแดนท่ีนั้น ผิดเถียงกันอยู+ห้ันแล สิงห�สองตัวพี่
น�องหันพระพุทธเจ�ามาอยู+ท่ีนั้น ค็เข�าไพไหว�พระพุทธเจ�าห้ันแล พระพุทธเจ�าค็รู�เหตุอันนั้น แล�วค็แสร�งถาม
ว+าเขือทังสองผิดกันสันใดชา สิงห�ทังสองค็ // อู�กันว+า ราทัง ๒ ขอไหว�พระพุทธเจ�าตัดแต+งห้ือราทัง ๒ 
เทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็ไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+พระพุทธเจ�า เผือข�าทัง ๒ พี่น�องค็มาผิดเถียงกันด�วย
เหตุอันชิงแดนท่ีกันน้ันแล หากร�ายหากดีแต+ผู�ใดค็บ+แจ�งแล ขอพระพุทธเจ�าจุ+งเทสนาหันห้ือ // 

 
(๕.๒๘)  ห้ือเผือข�าทัง ๒ ห้ือชอบแด+เทิอะ แม+นร�ายถูกผู�ใดค็ขอสั่งสอนตัดแต+งห้ือเผือข�าทัง ๒ เส

มิอกันอย+าห้ือแพ�พ+ายได�แด+เทิอะ ว+าอ้ันแล พระพุทธเจ�าถามว+า ดูรา เผือทังสองตั้งเขตแดนพายหัวน้ําล+อง
มาค็ดี ตั้งแต+เขตพายหล�าน้ําข้ึนมาเก่ิงที่ใดสิงห�สอง // ตัวพี่น�องจิ่งไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+
พระพุทธเจ�า ลุกแต+พายหัวน้ําลงมาค็ดี ลุกแต+หล�าน้ํามาค็ดี ค็มาเก่ิงเสมิอที่ เขือข�าทังสองมาไหว�
พระพุทธเจ�าที่น้ันแล ว+าอ้ันห้ันแล พระพุทธเจ�าตรัสรู�แจ�งแล�วค็เอาไม�เท�าเหล็ก // ข้ึนป=นเขตห้ือสิงห�ทัง
สองตัวด�วยคําว+า ดูรา สิงห�ทังสอง เขือทัง ๒ พี่น�องอย+าได�ผิดเถียงกันต+อเท+าชีวิตเทิอะ แดนค็เก่ิงกันเสมิอ
ในท่ีไม�เท�าพระตถาคตะขีดน้ันแล ผู�ใดอย+าอย+องอย+าเหลือคําสอนคูเทิอะ ผู�พี่หล�างกินพายเหนือ ผู� // น�อง
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จุ+งกินพายใต� เทิอะว+าอ้ันห้ันแล เม่ือนั้นสิงห� ๒ ตัวค็ยินดีค็ไหว�พระพุทธเจ�าแล�วค็อยู+ไพตามสุขสบายห้ันแล 
ในกาละนั้น มหาอานันทเถระค็เทสนาธัมม�แก+ลัวะทังหลาย แล�วค็เอาอรหันตาแลพระญาอินทร� แลพระญา
อโสก //มาชอมพระพุทธเจ�า ห้ันแล ในกาละห้ัน พระพุทธเจ�าค็ลงไพสู+ริมน้ําที่ ๑ ห้ันแล ยังมีพ+อค�า ๕ ฅน
เมือขายหมากพลูเมืองพายหัวน้ํา แล�วค็ล+องเรือมาจอดเซาอยู+ที่ ๑ ห้ันแล เขาค็หันพระเจ�ามา เขาค็มาไหว�
พระเจ�าห้ันแล เขาค็หันพระเจ�ามักใคร+อาบน้ํา พ+อค�า //  

 
(๕.๒๙)  ค็เอาผ�าขาวมาห้ือพระพุทธเจ�านุ+งเปนผ�าอาบน้ํา ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ลงไพสู+แม+น้ํา ค็ย่ํา

ผาก�อน ๑ นํ้าเลิก็เพียงข�างลางเกาะ ห้ันแล พระญานาคตัว ๑ อยู+รักสาหาดน้ําที่นั้น ค็ขอเอาพระบาทห้ัน
แล พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาย่ําพระบาทไว�ในที่นั้นห้ือแก+พระญา // นาคแล พระพุทธเจ�าออกมาจากนํ้าค็
นุ+งผ�าแลเอาตีนคีบผ�าอาบน้ําซัดไพห้ือพ+อค�าห้ันแล ผ+าอันน้ันค็ลวดกลายเปนแผ+นฅําทังผืนห้ันแล ยามนั้น 
เขาหันอัสสจันแล�วซํ้าเอาผ�าห+มผ�านอนเข�ามาหยิบมาทบกองห้ือเปน //อาสนาแล�วห้ือพระพุทธเจ�านั่งห้ัน
แล พ+อค�าผู� ๑ ค็เอาผ�าขาวมาปูไว�ท่ีรองตีนพระเจ�าย่ําเช็ดตีนเสียแล�วค็เอาตีนคีบซัดห้ือพ+อค�าค็หลายเปนฅํา
ไพเล�า ห้ันแล อัสสจันยินดีนักค็เอาหมากแลพลูมาทาน // แก+พระพุทธเจ�า หมากแลเฅ�ดพลูแลฅนแลมัด
ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็รับเอาสันแล�วเอาหมากแลพลูห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอินทร� พระญาอโสกแล ยาม
นั้น ยังมีลัวะบ�าน ๑ เขาค็บ+ได�รู�บ+ได�หันพระพุทธเจ�าบ+ไพเมตตาบ�านแห+ง // ข�าแลลงไพสู+น้ําดั่งอ้ัน ลัวะบ�าน 
๑ จากันว+าบ�านเราเปนเปWยวนาพ�อยพระเจ�าบ+มาแล เราลงไพท+าน้ําพู�นเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็เอามาชอมแล 
ลัวะบ�าน ๑ ค็จากันว+าเสี่ยวเหิย พระเจ�าบ+มาเมตตาเราแล เราเส่ียวชวนกันไพชอมท+านที่ท+านํ้าพู�นเทิอะ ว+า
อ้ัน แล�วค็ลง 

 
(๕.๓๐) มาห้ันแล ยังมีลัวะบ�าน ๑ ค็มาจากันว+าพระเจ�าพานฝายลงไพท+าน้ําพู�นแล เราไพชอม

เทิอะว+าอ้ัน ค็ลงมาแล ยังมีลัวะบ�าน ๑ เขาค็จากันว+าเราทังหลายค็ยังมีสัทธาแลใคร+ทานดาย พระเจ�าพ�อย
บ+มาแว+หาเราน้ันชา เราไพชอมเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วเขาค็ลงมา // ชอมแล เขาค็บ+ปูชาแลห้ือทานเข�าน้ําประ
ไจยผ�าผ+อนเงินฅํามากนัก แล�วพร�อมกันขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+าไว�
พระบาทท่ีริมน้ําสันนี้เปนที่นํ้าท+วมนํ้าลูบบ+ควรไว�แล สูใคร+ไหว�แลปูชาค็จิ่งเอา // ผ�าขาวมาคูจักย่ําไว�ห้ือ ว+า
อ้ัน ทัมมิละทังหลายค็เอาผ�ามาซักป=Zนนํ้าเสียห้ือดีแล�วค็เอาปูห้ือพระเจ�าย่ําห้ันแล พระเจ�าจิ่งบอกห้ือเขาว+า 
รอยพระบาทพระตถาคตะอันนี้สูพร�อมกันเอาเมือจอมดอยที่สูงแล�ว // ไว�สักการะปูชาเทิอะ ลัวะบ�าน ๑ 
หันสันนั้นค็ลวดใคร+ได�ค็จากันว+า เราค็เอาผ�าขาวมาซักแล�วห้ือพระเจ�าย่ําไว�เทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็เอาผ�ามาห้ือ
พระเจ�าย่ําไว� แล�วเขาค็จากันว+า เสี่ยวเหิยเราควรเอาเมือ // ไว�ท่ีสูงตามคําสอนพระพุทธเจ�าเทิอะ เสี่ยวเฮิย 
ว+าอ้ันแล�ว พระพุทธเจ�าค็ถามพ+อค�า ๕ ฅนนั้นว+า ดูรา อุปาสก ลุกแต+เมืองหัวน้ําล+องมาเถิงที่น้ีค็ดี ลุกแต+
เมืองหล�านํ้าข้ึนมาเถิงท่ีนี้ค็ดี พายใน  แฅว�นใกล�นั้นชา ว+าอ้ัน พ+อค�าค็ไหว�พระพุทธ // 

 
(๕.๓๑)  เจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+ พระพุทธเจ�า เมืองหัวนาน้ันมาค็ดีค็เก่ิงกันที่นี้แล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�า

ทํานวายไว� จิ่งกล+าวว+า ดูรา อานันท� ลัวะบ�าน ๑ ว+าพระเจ�าค็บ+มาแว+หาเราแล บ�านเปWยวนาพ�อยว+าอ้ัน 
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บ�านอันนั้นจักได�ชื่อว+าบ�านพ�อย มีห้ันชะแล ลัวะผู� ๑ ค็ว+า พระเจ�าพาน // ฝาย ไพแล�ว ว+าอ้ัน บ�านเจ�าจัก
ได�ชื่อว+าบ�านพานฝายแล พายลูกจักแปรไพว+าบ�านฝาย มีห้ันชะแล ลัวะบ�าน ๑ เขาว+าเสี่ยวเฮิย พระเจ�าบ+
มาแว+หาเราแล เราเสี่ยวลงไพชอมเทิอะ ว+าอ้ัน บ�านอันน้ันจักได�ชื่อว+าบ�าน // เสี่ยว มีห้ันชะแล ลัวะบ�าน ๑ 
ว+าสัทธาเราค็ยังมีดาย พระเจ�าค็บ+มาแว+หาเรา เราไพชอมเทิอะ ว+าอ้ัน บ�านอันน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านสัทธา มี
ห้ันชะแล ท่ีอันสิงห� ๒ ตัวฟูSจากัน ว+าราทัง ๒ ฅู+ // กันไพไหว�สาพระเจ�าตัดแต+งห้ือเทิอะ ว+าอ้ัน ในท่ีนั้น
จักเปนบ�านอัน ๑ พายหน�าจักได�ชื่อว+าบ�านขอสาเชียงเก่ิง มีห้ันชะแล ในที่อันสิงห� ๒ ตัวมาไหว�สาพระต
ถาคตะว+าผู�ร�ายผ+อแท� // ห้ือพระเจ�าสอนเทิอะ ว+าอ้ัน ในท่ีนั้นจักเปนอัน ๑ พายหน�าจักได�ชื่อว+าบ�านผ+อ มี
ห้ันชะแล ที่อันพระตถาคตะถามพ+อค�า พ+อค�าว+าลุกพายใต�พายเหนือมาค็พอเก่ิงที่น้ีแล ว+าอ้ัน ที่น้ีจักเปน
บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านเชียงเก่ิง มีห้ันชะแล พระบาทคูไว�ห้ือพระญา //  

 
(๕.๓๒)  นาคในน้ําที่นี้จักได�ชื่อว+าพระบาทผาฅํา ด�วยนิมิตอันนุ+งผ�ากลายเกิดเปนฅําแก+พ+อค�านั้น

แล พายหน�า มีห้ันชะแล จักแปรว+าพระบาทผาฅําชะแล หาดน้ําอันนี้ค็จักได�ชื่อว+าหาดผาฅํา พระบาทแห+ง
คูย่ําไว� ผ�าขาว ๒ รอย ไว�บ�านเสี่ยวรอย ๑ ไว�บ�านฝายรอย ๑ // แล ฅนทังหลายจักข้ึนจักล+องด�วยเรือแล
แพค็ดี เทียวไพทางบกค็ดี คันมาเถิงหาดผาฅําท่ีนั้นห้ือไหว�แลสักการะปูชาพระบาทแล ปูชาพระญาเทวดา
อารักข� คันบ+ผูชาค็บ+เพิงใจพระญาเทวดาอารักข� จักเปนไภยยะ // อนทรายชะแล ผิว+ากะทําอนาธอรผิดอา
รักข�ที่นั้นแลบ+อยู+ดี แม+นไพเยียะสร�างไร+นาค็บ+สมริทธีเพื่ออารักข�ไพบีบเบียนนั้นชะแล พระพุทธเจ�าทํา
นวายพระบาทหาดผาฅําแลพระบาทผ�า // ขาว ๒ รอย ไว�บ�านเสี่ยวบ�านฝายสันนี้ค็มีแล ป=ญจมาบาทธาตุ
กถา นิฏฐิตา กล+าวห�องตํานานพระบาทธาตุผูกถ�วน ๕ ค็สมเร็จสระเด็จแล�วแล ข�าพเจ�าเขียนผูกนี้ได� ๗ วัน
แล�วแล พระดวงดีผู�เขียนแล // สิริสุภมสฺสดุ* พุทธสาสนกานนับแต+องค�สมเด็จพระบรมสากยะมุณีพุทธเจ�า
นั้นดับขันธะเข�าสู+นิพพานล+วงแล�วได�  ๒๔๕๙ พระวัสสา ปลาย ๙ เดือน กับ ๗ วัน ๘ วันกับวันแล�ว ๑ ฅํ่า
เดือน ๓ ใต�ลง ๑ ฅํ่า ปลีมะโรง อัฏฐศกตกในเหมันตระดู นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม อานาคเต กาเล จิ่งแด 
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ผูกที่ ๖  
มี ๓๙ หน
า 

 
(๖.๑) นโมตสฺสตฺถุฯ ตโต ภควา พยา กรณา สิ จตฺตาโร เตวา นิชานา วาย อสฺสนวHฺญา เปตวา 

ภควนฺตํ  อภิรธา ยิติ ดั่งนี้ ดูรา โสตุชนะ สัปปุริสสะทังหลาย ภควา อันว+า พระพุทธเจ�าค็กะทําแล�วอันยัง 
// ทํานวายทวายยังพระบาทเจ�าอันมีในหาด ๗๓ คํามีดั่งน้ีค็มีแล ภจตาโร เตวา นิชา อันว+าพ+อค�าทัง ๔ ฅน
นั้นเขาค็เอาผ�าทบเปนอาสนาไพปูไว�เรือแห+งเขาดีแล�ว ค็พร�อมกันไพราธนาพระพุทธ // เจ�าแลอรหันตาข้ึน
สู+สําราญเหนือเรือ ทีนั้น แล�วพระญาอินทาค็มีมือถือเก้ิงก้ังอยู+พายหลังพระพุทธเจ�าแล สาวกเจ�าค็นั่ง
แวดล�อมพร�อมพระพุทธเจ�าค็ล+องเรือมารอดท+านํ้าน้ี // แล�ว แลจุ+งเอกันไพรับขอราธนาพระพุทธเจ�ามา
สําราญบ�านเราที่สุทธาวาสท่ีนี้เทิอะ ว+าอ้ัน เม่ือน้ัน ฅนทังหลายรู�แล�วค็ปSาวกันมาแปลงท่ีสําราญ
พระพุทธเจ�าพันนักแล�วพร+องค็เอาดอกไม�แลเคร่ืองสัก // การะปูชาต+างๆ ฅนทังหลายฝูงเปนแก+น้ันค็จากัน
ว+า พระพุทธเจ�าตนประเสิฏบังเกิดกรุณณามาเมตตาโผดเราห้ือได�เถิงสุขดาย เราทังหลายบ+ห้ือพระพุทธเจ�า
ย่ําดินบ+ควรแล ว+าอ้ัน แล�วค็ปSาวกันเอาเสื้อผ�าฝCายแผ+นฝCายลําปู // 

 
(๖.๒) ไว�แฅวนเรือจดเจือลําดับมาตราบเถิงบ�านสุทธาวาสที่จอดเซานั้นแล�ว เขาค็พร�อมกันปูชา

ราธนาพระเจ�าเปนประธานค็แห+แหนสาธุการตีตุริยะนนตรีค�องกลอง แล�วค็นํามาด�วยบัลลังกาน ค็ไพรอด
ไพเถิงบ�านสุทธาวาสอัน // เปนที่อยู+แห+งพ+อค�า ๔ ฅนนั้นค็มีแล สมปตฺติ ภควา ติ ในเม่ือ พระพุทธเจ�ามา
รอดบ�านสุทธาวาสแล�ว ค็สถิตสําราญเหนืออาสนาอันฅนทังหลายหากปูไว�แล�วฅนทังหลายค็เข�ามาแต+ทิส
สะต+างๆ ค็เข�ามาไหว� // แล�วปูชาพระพุทธเจ�าด�วยดอกไม�คันธะของหอมทังหลาย ค็ขงขวายหาวัตถุเงินฅํา
เสื้อผ�าแก�วแหวนทังหลายมาทานมากนักแล�วค็มาแต+งแปลงเข�าเคร่ืองน้ําโภชนาอาหารมาห้ือทานแก+
พระพุทธเจ�า // ค็บังเกิดกรุณณารับทานแล�วค็กะทําภัตตาอนุโมทนาแล�ว ในเม่ือ พระพุทธเจ�าสันเข�าแล�ว
ดั่งอ้ัน ฅนทังหลายค็ขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�เกสาธาตุห้ือได�ไหว�อุป=ฏฐาก ห้ันแล ภควา อันว+า พระพุทธค็
เมต // ตาด�วยคําว+าบ�านเมืองอันน้ีค็เปนดอยเปนเสี้ยงจักขุดชงห้ือเข�าเลิก็บ+ได�แล อันจักไหว�เกสาธาตุบ+ควร
แล ว+าอ้ัน ห้ันแล ในเม่ือ พระพุทธเจ�าบ+เมตตาเกสาธาตุดั่งอ้ัน เขาทังหลายค็พร�อมกันราธนาพระพุทธเจ�าถ
ป=นนา // 

 
(๖.๓) ไว�พระบาทเพื่อไว�ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายแลพระเจ�าค็เมตตาว+าดั่งนี้หมาก

หินค็บ+มีในท่ีนี้แล สูจุ+งเอาผ�าอันขาวบัวริสุทท�น้ันไพซักเสียห้ือดีแล�วเอามาห้ือพระเจ�าเทิอะ พระตถาคตะ
หากจักย่ํายังพระบาทห้ือสู // ทังหลายได�ไหว�แลปูชา ว+าอ้ัน แล�วฅนทังหลายค็กะทําตามคําพระเจ�าค็เอา
ผ�าขาวไพซักน้ําป=Zนเช็ดห้ือน้ําแห�งแล�วเอาเข�ามาวางไว�แทบตีนพระพุทธเจ�า ห้ันแล ภควา อันว+า 
พระพุทธเจ�าค็ย่ํารอยพระบาทไว�ใน // แผ+นผ�าขาวอันนั้นห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายแล 
ฅนทังหลายค็มาจากันว+าผ�าค็บ+มีที่ใกล�เราเท+ามีที่ไกลเรามากนักแล จักไพเอาบ+รอดได�แล ว+าอ้ัน เอโก ปุคฺค
โล ยังมีปุคคละผู� ๑ // กล+าวว+าหมากหินแห+งข�ามีหน+วย ๑ ผู�ข�าไพเอาแต+ห�วยท+าอ�ายมาไหว�แต+ก+อนเพื่อมา
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ไว�ซักผ�าแล ลวงยาวมีอก ๑ ลวงกว�างมีศอก ๑ แลว+าอ้ัน เขาทังหลายว+าคันอ้ันค็จุ+งไพเอามาเทิอะ ว+าอ้ัน 
มันค็ // ชวนกันไพเอาหินก�อนนั้นมาแล�วเอามาขอห้ือพระพุทธเจ�าย่ําไว�พระบาทห้ือห้ันแล พระพุทธเจ�า
กล+าวว+าหมากหินก�อนนี้หน�อยสันนี้ พระตถาคตะเท+าจักย่ําไว�พอห้ือหันส�นตีนแล กับแฅมตีนแจ+ง ๑ ชะแล 
วันพายหน�าผู�บ+พิจารณาแท�ค็บ+รู�ว+า // 

 
(๖.๔) เปนพระบาทง+ายแล ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็ย่ําพอห้ือหันส�นตีนแลกับแฅมตีนแจ+ง ๑ ไว�

ห้ือเปนที่ไหว�แก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+า พระบาทตถาคตะ ๖ อันคือว+าพระบาท
ผ�าขาวแลพระบาทหินอันนี้ ท+านทังหลายจุ+งเมือ // ไว�ดอยที่สูงพู�นเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าคําทําวาย
ว+า อานนฺท ดูรา อานนท� พายหน�าเมืองอันน้ีจักได�ชื่อว+าแผ+นลําขาว มีห้ันชะแล เหตุว+า เม่ือพระตถาคตะ
มารอดน้ันเขาค็เอาฝCายแผ+นลํา // ขาวมาปูจดเจือห้ือพระตถาคตะไต+เทียวมาเถิงบ�านสุทธาวาสที่น้ี ห้ันแล 
ส+วนปุคคละพ+อค�า ๔ ฅน อันเปนชาวบ�านสุทธาวาสน้ีผู�เปนเคล�าเปนแก+นั้นแฅวนมีประหญาป=ญญาสลาด
กล�าฅมกว+าเขาทังหลาย ๓ // ฅนนั้นค็บ+ล+วงคําอันใดอนาคตพายหน�า มีห้ันชะแล อันเปนแก+กะทําพ+อค�า
เขา ๓ ฅนน้ันจักเกิดมาในเมืองอันนี้มันจักได�เปนใหย+กว+าฅนทังหลายค็จักได�ฟ=งคําสอนมันชุฅน บ�านเมือง
อันน้ีค็จักอยู+สํา // ราญบานใจมากนัก มีห้ันชะแล เมืองอันนี้พายหน�ามีห้ันค็จักมีปุคคละ ๔ ฅนเปนใหย+คึด
ล้ําบ�านเมืองอันน้ีไพคันเขา ๔ ฅนอันเปนใหย+น้ันยังมีวาทะลงข+าวกันคึดล้ําสั่งสอนรัฏฐะประชาไพด�วย
คลองธัมม�ดั่งอ้ัน บ�านเมืองอันน้ีค็จักอยู+เอยนเปนสุข //  

 
(๖.๕) มีห้ันชะแล เม่ือใดฅนผู�เปนใหย+ ๔ ฅน คึดบ+ลงกันแล ยังมีในกาละเม่ือน้ัน เมืองอันน้ี

จักเปนทุกขะไภยยะจักหาฅวามสุขบ+ได� มีห้ันชะแล บ�านอันเปนที่อยู+พ+อค�า ๔ ฅนนั้นจักได�ชื่อว+าบ�าน
สุทธาวาสมีห้ันชะแล ที่อันพระตถาคตะ // มานั้นพายหน�าจักเปนที่ตั้งแก�วทัง ๓ รุ+งเรืองมากนักมีห้ันชะแล 
ยังสุทธาวาสท่ีนี้ฅนผู�น้ีมีประหญาป=ญญารู�หลวกยิ่งนักย+อมเกิดในบ�านสุทธาวาส มีห้ันชะแล ปุคคละผู�ใด
เกิดในบ�านสุทธาวาสที่น้ีย+อม // ได�เปนเคล�าเปนใหย+กว+าท+านรู�หลวกรุ+งเรืองด�วยเตชะยสสะสมป=ตติพาย
หน�า มีห้ันชะแล เหตุชาวบ�านอันนี้เขาได�ห้ือทานแลได�ไหว�พระตถาคตะเม่ือยังธอรมานนั้นแล มีบ�านสุทธา 
// วาส แห+งปุคคละผู�กล+าวว+าหมากหินข�าค็ยังมีข�าเอาไว�แต+บัวราณเม่ือก+อนแล บ�านอันนั้นจักได�ชื่อว+า
โบราณคาม คือว+าบ�านโบลาน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้แล�วค็สระเด็จลงไพสู+ทิสสะ // หล�า
น้ําค็ไพรอดท่ี ๑ ชาวลัวะทังหลายหันแล�วค็ร�องปSาวกันว+า ชาวเราเริย พระพุทธเจ�าจระเดินมาเมตตาเราแล 
เราทังหลายชวนกันเมือต�อนเมือรับสักการะปูชาไหว�สารีบเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วเขาค็รีบเอาเข�าตอกดอกไม� // 

 
(๖.๖) คันธะของหอมผ�าผ+อนเงินฅําแลเข�าน้ําโภชนาอาหารมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าค็ภัตตา

อนุโมทนาทานแล�วเขาค็พร�อมกันขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ันแล�วพระเจ�าค็โผดเมตตาย่ําพระ
บาทไว�รอย ๑ เพื่อ // ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่งเมตตาไว�ห้ือ
เขาค็เอาเข�าของเงินฅําแก�วแหวนอันสัทธามาทานห้ือนั้นห้ือเอาไพไหว�ในถํ้าห้ือเทวดาอารักข�ฝูงอยู+ดอย // 
อันน้ีรักสาไว�เทิอะ ว+าอ้ัน ฅนทังหลายค็เอาวัตถุเข�าของฝูงนั้นมาใส+ไว�ในถํ้าที่นั้นนับเส้ียงแล�วพระพุทธเจ�าค็
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ทํานวายไว�ว+า ในกาละพายหน�าบ�านทัมมิลละอัน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านปYน พายลูน // แปรไพว+าบ�านพิน มี
ห้ันชะแล ทัมมิลละบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านลอง พายลูนจักแปรว+าบ�านคะ มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าค็ทํา
นวายสันนี้แล�วค็เอาอรหันตาแลมหาอานันทเถระแลพระญาอินทาแลพระญาอโสก // สระเด็จออกไพตาม
ท�วน* ดอนทิสสะวันตกแล�วค็ไพรอดจอดเถิงดอยอัน ๑ เซาอยู+ห้ันแล ยังมีชายผู� ๑ เลงดูค็หันพระเจ�ายั้งอยู+
ที่น้ัน มันค็ไพบอกแก+ฅนทังหลายว+า ดูรา ชาวเราทังหลายเหิย พระสัพพัญHูเจ�ามาเมตตาโผด //  

 
(๖.๗) เราค็มายั้งอยู+จอมดอยพู�นแล เราทังหลายเม่ือไหว�แลปูชาห้ือทานเทิอะ ว+าอ้ัน ฅนทัง

หลายรู�แล�วค็กล+าวว+าพระเจ�ามาเมตตาเราพ�อยมายั้งอยู+ที่ใกล�เราพู�นชา ว+าอ้ัน แล�วเขาค็พร�อมกันขงขวาย
เอาเข�าตอกดอกไม�คันธะของ // หอมผ�าผ+อนเงินฅําแลเข�าน้ําโภชนาอาหารเมือห้ือทานพระพุทธเจ�า แล�ว
พระเจ�าค็รับเอาค็กะทําภัตตาอนุโมทนา แล�วเขาทังหลายค็บ+ได�ราธนาขอไว�พระบาทสักอัน ห้ันแล พระ
เจ�าค็ // เจียรจาเซ่ิงมหาอานันทเถระแลพระญาอินทาว+า ดูรา มหาอานันท� ในเม่ือพระตถาคตะนิพพานไพ
แล�วท+านทังหลายจุ+งเอาธาตุแห+งคูตถาคตะมาถป=นนาไว�ที่น่ังแห+งพระตถา // คตะที่นี้ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชา
แก+ฅนแลเทวดาทังหลายเทิอะ ดอยอันน้ีพายหน�าจักปรากฏว+าดอยจอมใกล� มีห้ันชะแล พายลูนจักแปร
ว+าเปนดอยใค� มีห้ันชะแล น้ําห�วยอันนี้จักได�ชื่อว+าน้ําใค� มีห้ัน // ชะแล ชาวบ�านฝูงนี้หันพระเจ�าแล�วค็
บอกฅนทังหลายว+า ค+าข�าผ+อท+ง หันพระเจ�ายั้งอยู+จอมดอยพ�นชะแล ว+าอ้ัน บ�านอันน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านทอง
หัน ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล ชาวบ�านฝูงนั้นกล+าวว+าพระเจ�ามาเมตตาเราค็มายั้งอยู+ที่ไกลแท�หนอ ว+าอ้ัน //  

 
(๖.๘) บ�านอันน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านไกลชะแล พายหน�าจักแปรไพว+าบ�านไค มีห้ันชะแล เจติยะ

ธาตุท่ีนี้พายหน�าจักได�ชื่อว+าธาตุดอยจอม มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จข�ามเมืองไพ
พายทิสสะวันตกค็ไพมีห้ันจอดเซาจอมดอยที่ ๑ // ห้ันแล ฅนชาวบ�านค็หันพระเจ�าเข�ามาเมตตาในจอม
ดอยไกลท่ีนั้นเขาค็ปSาวร�องกันเมือต�อนรับปูชาไหว�นบห้ันแล เขารู�แล�วค็รีบขงขวายหาเข�าตอกดอกไม�
ผ�าผ+อนเงินฅําเข�าน้ําโภชนาอา // หาร มาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแล พระเจ�าค็รับเอาแล�วค็กะทําภัตตา
อนุโมทนาแล เขาทังหลายค็ราธนาห้ือไว�พระบาทเพื่อไว�ไหว�นบสักการะปูชาห้ันแล พระพุทธเจ�าค็โผด
เมตตาย่ํารอย // พระบาทไว�เก่ิง ๑ พายส�นตีน แก+เขา เพื่อห้ือได�ไหว�ปูชา ห้ันแล พระพุทธเจ�าอันจักเทส
นาทํานวายไว�จิ่งกล+าวว+า อานันทเถระ ในเม่ือเราพระตถาคตะสระเด็จจากดอยจอมใค ข�ามเมืองมา // 
รอดในดอยท่ีนี้สันน้ี ฅนทังหลายฝูงพายวันออกหล�าน้ําห้ันแล เขาจากันว+าชาวเราเหิย พระพุทธเจ�าสระเด็จ
ข�ามเมืองแล�วล+วงข้ึนพายเหนือพู�น แล�วค็มาเมตตาเราพายใต�ที่นี้แล ว+าอ้ัน กล+าวพายหน�าล+วงเมืองอัน //  

 
(๖.๙) อันน้ีแต+นี้ไพพายหน�าหัวนํ้าจักได�ชื่อว+าลวงเหนือ มีห้ันชะแล แต+น้ีไพพายหน�าหล�านํ้าจัก

ได�ชื่อว+าลวงใต�ชะแล พายหน�าซ�อยจักแปรชื่อว+าลวงใต�แลลวงเหนือ มีห้ันชะแล เหตุดั่งอ้ัน พระตถาคตะค็
ย่ําพระบาทไว�เก่ิง ๑ เพื่อกฎ // หมาย ห้ือรู�ว+าเก่ิงเมือง ๑ เปนชื่อว+าอัน ๑ เก่ิงเมือง ๑   เปนชื่ออัน ๑ บ+
เหมือนกัน เม่ือใดเมืองอันน้ีพายใต�หากมีนายใหย+ผู� ๑ พายเหนือหากมีเจ�าใหย+ผู� ๑ เหตุดั่งอ้ันเมืองอันนี้จัก
มีวาทะ // แตกเสีย กัน คําคึดคําพรองค็บ+ลงกัน ใดคึดดีค็ดี ล+วงล้ํากว+าท+านทังหลาย แม+นคึดดีค็ดี คึดร�ายค็
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ร�าย ล+วงล้ํากว+าท+านทังหลาย ฅนเกิดมาในเมืองอันนี้ย+อมสมริทธีเปนดีมีสุขค็จักยิ่งกว+าท+านทังหลาย // มี
ห้ันชะแล แม+นได�เถิงไภยยะอนทรายเปนทุกข�ล้ํากว+าท+านทังหลาย  ฅนฝูงเกิดมาในเมืองอันน้ีค็จักมีคําคึด
คําพรองปองตกใต�ข้ึนเหนือกัน มีสุขค็บ+เที่ยง มีห้ันชะแล  ฅนทังหลายอันมาไหว�มาทานแก+พระพุทธเจ�า // 
แล�วฅนทังหลายค็เปนอันรีบอันพันลงไพหาเรือนเขาสันนี้ พระบาทอันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทฟSาวลง มีห้ัน
ชะแล พายลูนจักแปรชื่อว+าพระบาทฟ=Uงลง มีห้ันชะแล ขอราธนาพระตถาคตะมาจอดยั้งที่น้ีบ�านอันนั้นจัก
ได�ชื่อว+าบ�านนิ // 

 
(๖.๑๐) มน มีห้ันชะแล พายลูนแท�จักแปรชื่อว+าบ�านเชียงมูน มีห้ันชะแล บ�านอันอยู+พายตีนดอย

พระตถาคตะลงไพนั้นจักได�ชื่อว+าบ�านพายลง มีห้ันชะแล พายหน�าแท�จักได�ชื่อว+าเฟYยลง มีห้ันชะแล 
พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้แล�วพระสระเด็จเลียบดอยอัน ๑ ค็ไพ // รอดจอดเซาจอมดอยท่ีนั้น ฅนทัง
หลายค็ไพตกนํ้าหาปลาเสียเสี้ยง เท+ายังฅ�างปูSย+าเฝCาหลานอยู+บ�าน แม+นชาวบ�านเท+ายังหลอแต+ผู�ยิงแลเด็ก
น�อยแลฅนเถ�า ห้ันแล ๒ ขาปูSย+ากับหลานหันพระเจ�ามาเมตตา // สันนั้นค็ไพทวยบอกยังฅนทังหลายที่เขา
ไพตกนํ้าหากินปลานั้น แล�วค็ร�องบอกกันว+า ดูรา ชาวเราทังหลายเหิย ท+านทังหลาย บัดนี้ พระเจ�ามา
เมตตาเราดาย ว+าอ้ัน ฅนทังหลายฝูงอยู+ที่ไกลน้ันค็บ+ได�ยินถ่ีค็เท+าผ�ง // เยิม*โห+ห้ิว แล�วหนีไพห้ันแล ปูSเถ�าผู�
นั้นค็เคียดแล�วค็ร�องด+าว+า บัดนี้ พระเจ�ามาเมตตาโผดเราทังหลายดาย สูทังหลายเปนอันใบ�อันง+าวนัก พ�อย
มาตกนํ้าหากินปลาอยู+วังนํ้าหน�าแดงนี้ชา ว+าอ้ัน ยามนั้น // ฅนทังหลายฝูงอยู+ไกลน้ันค็รู�ถ่ีแล�วเขาค็ร�อง
ปSาวฅนทังหลายว+า ดูรา เจ�าทังหลายเหิย ผู�เถ�ามาบอกเราทังหลายว+า พระเจ�ามาโผดเมตตาเราทังหลายอยู+
ปลายดอยพู�นแล ห้ือเราทังหลายเมือไหว�แลปูชาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าเทิอะ // 

 
(๖.๑๑) ว+าอ้ันดาย เม่ือน้ัน ฅนทังหลายค็รู�ชุฅนแล�วค็รีบออกเสียน้ํา แล�วค็ข้ึนเมือเรือนเขาค็มา

หร�างเครื่องสักการะปูชาเข�าน้ําโภชนาอาหารภารณอลังการเงินฅํา แล�วค็นําข้ึนเมือสู+จอมดอย คันรอดแล�ว
ไหว�แลปูชาพระพุทธเจ�าด�วย // เข�าตอกดอกไม�แลลําเทียนแลคันธะของหอมแลโภชนะอาหาร แล�วค็ขอ
ราธนาพระเจ�าไว�พระบาทห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายแล พระเจ�าค็บังเกิดกรุณณาค็
เมตตาย่ําพระบาท // ไว�รอย ๑ เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล แล�วพระเจ�าค็ทํานวาย
สั่งอรหันตาแล มหาอานันทเถระแล พระญาอินทาแล พระญาอโสกไว�ว+า ดูรา อานันน� คูพระตถาคตะ
นิพพานไพ // แล�วดั่งอ้ัน จุ+งเอาธาตุพระตถาคตะมาถป=นนาตั้งไว�ในปถมหัวทีค็ปรากฎชื่อว+าธาตุปูSหลาน มี
ห้ันชะแล พายลูนมาจักได�ชื่อว+าธาตุปูSหลาน มีห้ันชะแล แต+นี้เม่ือหน�า บ�านอันนี้จักได�ชื่อว+าบ�านวังแดง // 
พายลูนแท�จักได�ธาตุบ�านวังเลียง มีห้ันชะแล นํ้าเขาไพหาปลานั้นจักได�ชื่อว+าแม+น้ําใบ�แม+น้ําง+าว มีห้ันชะแล 
พายลูนจักแปรว+าแม+น้ําง+าว มีห้ันชะแล วังอันเขาตกเอาปลานั้นแลไพด+ากันนั้นจักได�ชื่อว+าวังแดงชะแล 
พายลูนจักแปรว+า //  

 
(๖.๑๒) วังเลียง มีห้ันชะแล แม+น้ําอันนี้ปุคคละผู�ใดได�อาบได�กินมากหลายแท� ค็ลวดจักเกิดเปนพ

ลาหร* มักกะทําอนาทละบาปกัมม�แก+ตนมากนัก ตามวจีกัมม�คําด+าว+าเปนใบ�เปนง+าวนั้น มีห้ันชะแล แม+น้ํา
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อันน้ี พระเจ�าค็ทํานวายสันนี้ // แล�วค็สระเด็จเลียบเมืองไพด�วยทิสสะวันตกไพรอดประเทสบ�านเมืองที่ ๑ 
แล�วฅนทังหลายได�หันค็มาสักการะปูชาไว�นบครบอยําแล�วค็ห้ือเข�า นํ้าโภชนาอาหารเปนทานแก+
พระพุทธเจ�า พระ // เจ�าค็รับเอาทานแล�วค็กะทําภัตตาอนุโมทนา แล�วเขาค็ขอไว�พระบาทห้ันแล 
พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาย่ํารอยพระบาทไว�ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชาห้ันแล พระเจ�าค็ทํานวายไว�ค็กล+าวว+า ดูรา 
อา // นันทเถระ ในเม่ือเราพระตถาคตะมารอดที่นี้เขาทังหลายค็มาไหว�พระตถาคตะว+าดั่งนี้  ภนฺเต ภควา 
ข�าแด+พระพุทธเจ�าบ�านเมืองแห+งผู�ข�าทังหลายน้ีหากเมืองน�อยบ+ใช+เมือง // ใหย+สังนาเท+าเปนเมืองน�อยแล 
เท+ายังแฅวนเสียเมืองท+านแล เมืองตูข�านี้ จักกะทําบุญค็ง+าว จักกะทําบาปค็ง+าวนักแล ว+าอ้ัน แต+นี้เมือหน�า
จักได�ชื่อว+าเมืองน�อยเมือง ๑ เมืองงาม มีห้ันชะแล พระบาทอันนี้ชื่อว+าพระบาทเมืองน�อย //  

 
(๖.๑๓) เมืองงาม มีห้ันชะแล ด�วยวจีคําปากเขามากล+าวน้ัน สัตต�ค็ดี ฅนค็ดี งัวฅวายค็ดี เปนอัน

จักมากจักหลาย ค็จักหาบ+ได�เท+าจักพอกินพองามจักน�อยจักบางกว+าเก+าเล�า แม+นสมป=ตติ ยสสศักดิ์ค็ดี 
คราวสุขสบายค็ดี ค็มีพอดีพองาม แล�วจักหอดถอดเถียวลวด // จักถะหมอดหอดไร�มากนัก แม+นฅนทัง
หลายอันอยู+ในเมืองอันน้ี จักกะทําบุญแลบาปตามใจใคร+เยียะอันใดหากจักกะทําบ+ห้ือแล�วสัมมาป=ตติสุข ๓ 
ประการ มีนิพพานเปนยอดค็จักมีพายหน�ามาก เหตุว+ากัมม� // คําปากเขาน้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวาย
สันน้ีแล�ว ค็สระเด็จพรากจากเมืองน�อยเมืองงาม แล�วค็เทียวไพด�วยทรงจอมดอยท่ี ๑ ลวงข�ามพ�นดอยที่ ๑ 
แล�วค็เลียบฝSายข�างก่ิวดอยอัน ๑ จับใส+ปSาตองจิงอัน ๑ ลวงตกห�วยแล�วค็ซํ้า // ตกห�วยที่ ๑ แล�วค็หันหิน
ก�อน ๑ เปนรูปเต+าสบ มันจมนํ้าห�วยไว� พระพุทธเจ�าหันสันน้ันจิ่งน่ังอยู+ห้ัน ยามนั้น ยังมีลัวะ ๒ ฅนแม+ลูก
เปนกําพร�าหม�ายผัวด่ังอ้ัน เขาไพเอาตองเพื่อว+าจักมาขาย ห้ันแล ๒ ขาค็ได�หมาก // หาดมาทานแก+
พระพุทธเจ�าสัน แล�วค็บอกแก+ฅนทังหลายฝูงอยู+บ�านทังลัวะแลไทย แล�วเขาค็พร�อมกันมาห้ือทานเข�าน้ํา
โภชนาอาหารผ�าผ+อนเงินฅําทังมวล แล�วเขาค็ขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระบาท ห้ันแล พระเจ�าค็โผด //  

 
(๖.๑๔) เมตตาย่ําพระบาทไว�เหนือหลังหินก�อนเปนรูปเต+า อันพระเจ�าน่ังอยู+น้ัน ห้ือเขาได�ไหว�แล

ปูชาห้ัน แล�วจิ่งทํานวายว+า ดูรา อานันทเถระ เม่ือพระตถาคตะมารอดที่น้ี เขาค็กล+าวว+า ผู�ข�าทังหลายค็รู�
ว+า พระเจ�ามาเมตตา // รอดนี้ ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็ว+า คูพระตถาคตะไต+ตามสันคลอง แล�วพายฝายมาเซา
นี้แล ว+าอ้ัน เมืองอันนั้นจักได�ชื่อว+าเมืองพานฝาย ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล ประการ ๑ เขากล+าวกันว+า ดูรา ชาว
เรา // เหิย พระเจ�ามาดอยพานฝายนั้นดาย ไผอย+าไพหัวดอยพู�นเนิอ ย่ํารอยตีนพระเจ�าดีหลีแล ห้ือเปน
บุญพ�อยกลายเปนบาปบ+ดีแล แม+นว+ฅนทังหลายไผค็บ+ฟ=ง เหตุบ+ได�ยินคําปาก ห้ันแล มันค็เคียดแก+เขา // 
จิ่งกล+าวว+า ฅนทังหลายค็เปนขุนไวยหลายดาย ว+าอ้ัน ห้ือค็บ+รู�บ+ยินสักฅนนั้นชา ว+าอ้ัน บ�านอันน้ันจักได�ชื่อ
ว+าบ�านเมืองพานฝาย มีห้ันชะแล ห�วยอันนี้จักได�ชื่อว+าห�วยหาด มีห้ันชะแล อัน ๑ เม่ือจักห้ือทาน // นั้น
เขาค็มาด+ากันว+า เขาทังหลายว+ามองแอ+ ว+าอ้ัน บ+อ+อนบ+ขอบ+ยมปองสูคา ว+าอ้ัน ห้ือจิ่มกัน เหตุดั่งอ้ัน น้ําอัน
นี้จักได�ชื่อว+านํ้าห�วยแซแหลง ห�วยใต�น้ันจักได�ชื่อว+านํ้าห�วยอ�อยออ นํ้าแม+นี้ไหลแซวลงมานาพานใต�จักได� 
// 
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(๖.๑๕) ชื่อว+านํ้าแม+ฟอง เมืองพานใต�นี้จักได�ช่ือว+าเมืองพองน้ํา ห�วยอัน ๑ ค็จักได�ชื่อว+าน้ําห�วยจํา
ใคร ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายพระบาทห�วยแม+หาดเมืองพานสันนี้ แล�วค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ ยัง
มีลัวะผู� ๑ มาหันพระเจ�า //  จิ่งกล+าวว+า พระพุทธเจ�าค็มาไชเราเหิย ว+าอ้ัน แล�วค็รีบเอาเข�าตอกดอกไม�
ผ�าผ+อนเงินฅําแลเข�าน้ําโภชนาอาหารมาทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วเขาค็ขอราธนาพระพุทธเจ�าไว�พระ // 
บาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาย่ําพระบาทห้ือเขารอย ๑ เพื่อห้ือเปนท่ีไหว�แลปูชาแก+ฅนแลแทวดา
ทังหลาย แล�วจิ่งทํานวายว+า เม่ือพระตถาคตะมารอดท่ีนี้ เขาว+าพระเจ�าคู // คูมา ว+าอ้ัน บ�านอันนี้จักได�ชื่อ
ว+าบ�านคูมา ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระบาทอันน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทคูมา มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายสันน้ี
แล�ว ค็พรากจากห้ัน ไพรอดที่ ๑ ชาวทัมมิลละทังหลายค็เอาเข�าตอกดอกไม� // คันธะของหอมมาปูชาชุฅน 
ห้ันแล ไทยทังหลายค็เอาเข�าตอกดอกไม�คันธะของหอมผ�าผ+อนเงินฅําเข�าน้ําโภชนาอาหารมาห้ือทานแก+
พระพุทธเจ�าค็กะทําภัตตาอนุโมทนา แล�วเขาทังหลายค+าเปนไทยค็ตีกันมาด+าลัวะทังหลาย //  

 
(๖.๑๖) ว+าสูทังหลายเท+ามีดอกไม�ปูชาพระพุทธเจ�าสิ่งเดียว สูตายไพพายหน�าจักกินสังชา เข�าน้ํา

โภชนาอาหารพ�อยบ+เอามาห้ือทานน้ันชา เปนผ�าผ+อนเงินฅําพ�อยบ+เอามาทาน พายหน�าจักนุ+งจักบัวรโภคสัง
ชา วัตถุเงินฅําบ+มีเท+า // มีแต+ดอกไม�สิ่งเดียวสันน้ัน พายหน�าจักได�เกิดเปนแมงเผิ้งแลแมงพู+ จักบินไพแอ+ว
หากินรสสะดอกไม�ชะแล ว+าอ้ัน แล�วเขาค็พร�อมกันราธนาพระเจ�าไว�พระบาทห้ือห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ // 
โผดเมตตาย่ําพระบาทไว�ห้ือห้ันแล เพื่อห้ือเปนท่ีไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล ในกาละนั้น
ไทยเมืองทังหลายค็ไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+ พระพุทธเจ�า ผู�ข�าทังหลาย // นี้มีแม+น้ําไหลเมือหน
เหนือพู�นเส้ียงไหลแต+วันออกมา แม+น้ําไหลแต+วันตก ๒ แม+รอมกันแล�วไหลเมือหนเหนือพู�นแล ว+าอ้ัน ห้ัน
แล พระพุทธเจ�าค็ไว�พระบาทแล�วอันจักทํานวายไว� // จิ่งกล+าวว+า ดูรา อานันทเถระ พระบาทคูอันนี้จักได�
ชื่อว+าผาดอกไม� มีห้ันชะแล แม+นํ้าอันนี้จักได�ชื่อว+าแม+นํ้าขร+ายไหลหนเหนือ ชะแล เมืองอันนี้จักได�ชื่อว+า
เมืองหน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จ //  

 
(๖.๑๗) ไพเมืองพายทิสสะหนเหนือพู�นแล ฅนทังหลายหันเขาจากันว+า ชาวเราเหิย พระเจ�าเทียว

มาโผดสัตต�ค็ไพตามทิสสะหนใต� แล�วฅนทังหลายค็ข้ึนมาทิสสะหนเหนือข�ามเมือง เมือหนเหนือดอยขาง
ข�ามเมือง // ไพหนเหนือพู�นแล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็จาเซ่ิงอานันทเถระ ฅนทังหลายมากล+าวว+า 
พระพุทธเจ�าหากข้ึนเมือหนเหนือพู�นแล ว+าอ้ัน บ�านเขาน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านขางหน มีห้ันชะแล แม+นํ้า // 
อันน้ันจักได�ชื่อว+าแม+น้ําหนฅืน จักว+าอ้ัน มีห้ันชะแล คันพายหน�า เมืองอันนี้ฅนทังหลายเกิดมาในเมืองอันน้ี 
แม+นมีฅนมากเต็มหลายนายใดค็ดี ค็จักมีไภยยะหิงสาบีบเบียนจักน�อยบ�านค็ดี เกิด // มีบางแลถอยลงเสีย
เก+าเล�า บัวรมวลแถมพายหน�าใดค็ด�วยวจีกัมม�คําปากเขามากล+าวนั้นชะแล แม+นสมป=ตติ นสิรยะ* รุ+งเรือง
เกิดมีแก+ชาวเจ�าค็ดี แก+ผู�ใหย+ผู�น�อยค็ดี เกิดมีมาก // หลาย แล�วพายลูนพ�อนจักปร้ินแปรร�ายถอยยอบดั่ง
เม่ือเก+าพายหลังเล�า มีห้ันชะแล แม+นกิจจะไภยยะอันใดเกิดมีได� ว+าอ้ัน แล�วเกิดเปนที แล�วพายลูนพ�อยจัก
เกิดเปนมาสันเก+า บ+รู�แล�ว เปนดั่งคําปากเขาว+าหนฅืนน้ัน //  
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(๖.๑๘) มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายรู�ว+าพระเจ�ามาเมตตา ว+าอ้ัน 
เขาค็ว+าพระเจ�ามาเมตตาใกล�เรานักแล เราทังหลายแต+งฅนทังหลายไพราธนาพระพุทธเจ�ามาเมตตา
บ�านเมืองเทิอะ ว+าอ้ัน // แล�วค็ปSาวฅนทังหลายมาแล�ว ค็ห้ือแปลงผามเพียงเปนท่ีจอดเซายั้งพระพุทธเจ�า 
ห้ันแล ยังมีชายผู� ๑ เปนอันสลาดด�วยโวหารอันดี มันค็เอาฅามาจักมุงผาม ห้ันแล ฅนทังหลายฝูงเปนแก+
นั้น ค็จาเซ่ิงมันว+า // ท+านอย+าได�แปลงสังเทิอะ จุ+งไพราธนาเอาพระพุทธเจ�ามาเมตตาเราที่น้ีเทิอะ ว+าอ้ัน 
ชายผู�น้ันลวดยินดีมันค็ร�องด�วยเสียงปากอันเปนคําเหล�นอันขับสหายเจ�าชายลายนี้ดีแล // ว+าอ้ัน แล�ว
มันเปนเคล�ากว+าฅนทังหลายค็ไพไหว�สาราธนาเอาพระพุทธเจ�ามารอดแล�วราธนาเซาท่ีผามหลวงนั้น 
แล�วฅนทังหลายค็มาไหว�แลปูชาแล�วค็เอาเข�านํ้าโภชนาอาหารผ�าผ+อนเงินฅํามาห้ือทาน // แก+พระพุทธเจ�า
แล พระพุทธเจ�าค็อนุโมทนา แล�วเขาค็ขอราธนาไว�พระบาท ห้ันแล พระเจ�าจิ่งกล+าวว+า ที่ผาอันจักเพิงใจไว�
พระบาทค็บ+มีแล�ว สูจุ+งเผ�าขาวซักเสียห้ือดีแล จุ+งเอามาห้ือพระพุทธเจ�าย่ํารอยพระบาทไว�ใน //  

 
(๖.๑๙) แผ+นผ�านั้นแล�วว+าห้ือเขาเอาเมือไว�เหนือดอยเจียงเผียง เหนือหลังหินเรียงงามมากนัก 

ห�วยแหลงเม่ือก+อนนั้นแล ค็เอาทุงเมือกางปูชาไว�แล�วค็ลงมาแล พระพุทธเจ�า ฅนทังหลายฝูงอยู+บ�านถามว+า 
ช+อทุงค็ // เอาเมือปูชาแล�วคา ว+าอ้ัน เขากล+าวว+าเปนกองก+อช+อทุงไว�แล�ว ห้ันแล เหตุดั่งอ้ัน พระพุทธเจ�า
จิ่งทํานวายว+า พระบาทคูอันน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทดอยหินก�อน มีห้ันชะแล ห�วยอันน้ีจักได�ชื่อว+าห�วยกอง 
// ช+อ มีห้ันชะแล เมืองอันนี้จักได�ช่ือว+าเมืองรายเจ�าผู�ใหย+ ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล เผียงยางท่ีนี้จักได�ชื่อว+าเผิน
หาย มีห้ันชะแล ประการ ๑ เม่ือเขาจักทานแก+พระพุทธเจ�าน้ัน ปูSเถ�าผู�นั้นว+าห้ือย+าเถ�า // ว+านางไพเอาผ�า
ผืนหลวงว+าไพเอาผ�าผืนกับเก+านั้นมาทานเทิอะ ว+าอ้ัน ย+าเถ�าน้ันจิ่งว+า ผ�าผืนใหม+นั้นเปนผ�าเชิงเปนอันแฅวบ
แผว ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ันเผียงยางที่น้ีจักได�ชื่อว+าผืนหลวงบาง // อันนี้จักได�ชื่อว+าผืนหลวง มีห้ันชะแล บ�าน
เหนือนั้นจักได�ชื่อว+าบ�านผืนเชิง มีห้ันชะแล เผียงยางอันนั้นจักได�ช่ือว+าผืนน�อย มีห้ันชะแล  เหตุเขามา
กล+าวว+าบ�านบ+หลายสายบ+ยาว ว+าอ้ัน บ�านอันนั้นจักได�ชื่อว+าบ�านสายบ+ยาว ว+าอ้ัน มีห้ัน //  

 
(๖.๒๐) ชะแล ในเม่ือพระพุทธเจ�าสันเข�าแล�ว ฅนทังหลายค็เอาน้ํามาซ+วยมือพระเจ�า พระถอก

เสียที่ ๑ ค็เอานํ้าบ�วนปากไพถอกเสียท่ี ๑ แล เม่ือน้ัน พระญานาคตัวอยู+รักสาบ�านเมืองท่ีนั้น พวกฅนทัง
หลายแลสัตต�ได�มาเอยียบมาย่ําท่ีบ�วนปากนั้นเอย�า*เปน // บาป พระญานาคตัวนั้นจิ่งห้ือนาคทังหลาย
มาอย+อนแดนแผ+นดินที่นั้นห้ือสวดสูงข้ึนเปนเจติยะ คือห้ือเปนดอยน�อย คือห้ือเปนเจติยะในท่ีน้ําบ�วนปาก
ตกท่ี ๑ เปนเจติยะไว�ที่น้ําซ+วยมือตก อันเปนเจติยะ // ที่พระเจ�าน่ังยามนั้นที่ ๑ หากปรากฏเปนจอม
ปลวกหลวงน้ันแล ด�วยแท� หากเปนเจติยะพระญานาคก+อไว�ดาย พายหน�าชาวเมืองอันน้ีจักมีวาทะต+างๆ 
กันเม่ือกิจจะไภยยะเกิดมีค็ดี ล้ําอันใดค็ดี เม่ือ // จักแต+งแปลงอันใดค็ดี คําเขาบ+ร�องกัน แม+นชาวเจ�าทัง
หลายค็จักมีวาทะต+างๆ กันบ+สู�ลงกันสักอัน แม+นปุคคละผู�เปนเจ�าเปนใหย+ในเมืองอันนี้จักหาฅวามสันทะลง
กันค็หาบ+ได�หลาย แม+นมีวาน*// มือฅนค็บ+แพ�บ+หลาย เหตุวจีคําปากหากว+าบ�านบ+หลายสายบ+ยาว ว+าอ้ัน 
นั้นแล พระพุทธเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ ลัวะทังหลายเขาค็มาต�อนมารับนมัสการไหว�
พระพุทธเจ�าปูชาแล�วเข�าค็ตกแต+งเข�าน้ํา //  
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(๖.๒๑) โภชนาอาหารลวดหาหม�อจักมาต�มมาหุงมานอนทางบ+ได� ลัวะผู� ๑ ลวดไพเอาหม�อต�ม

แห+งมันมา จิ่งได�ต�มได�หุงไพทาง พ�อยหาถ�วยหาหว+านจักใส+บ+ได� บ+ช+างเยียะสันใดแล เม่ือนั้น ยังมีเทวบุตต� 
๒ ตน อันมากับ // ตามพระญาอินทรท�น้ันค็จิ่งรีบสยองไพสู+ปSาหิมพานต�พู�น ไพเอาบาทแก�วบอรกตมา ๒ 
ลูก ลูกน่ึงใส+เข�า ลูก ๑ ใส+ของอาหาร แล�วตน ๑ อุ�มเอาบาทใส+เข�า ตน ๑ อุ�มเอาบาทใส+อา // หารนั้นยอ
อยู+ห้ือพระพุทธเจ�าสันเข�าแล�ว ห้ันแล เทวบุตต� เทวดาทังหลายน้ีแม+นนั่งค็ดี ลุกค็ดี ในท่ีหนือแผ+นดินเหนือ
ผาค็ดี ตีนแห+งเทวบุตต�ทังหลายน้ันบ+ห+อนตีนย่ําเหนือหินสักฅาบ // ย+อมตั้งอยู+อากาศสิ่งเดียวแล เทวบุตต� 
๒ ตนกับพระญาอินทามากับตามพระพุทธเจ�านั้น ตีนบ+ห+อนย่ําดินสักฅาบ ตราบต+อเท+าไพรอดปSาเชตวันน 
ห้ันแล ส+วนพ+อลัวะทังหลายเขาห้ือทาน แล�วค็ขอรอยพระบาท // ห้ันแล พระเจ�าโผดเมตตาย่ํารอยพระไว�
ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายแล คันพระพุทธเจ�าไว�พระบาทแล�วจิ่งทํานวายว+า  พระบาทคู
พระตถาคตะอันน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทห�วยตุ�มต�ม ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล บ�านอันนี้จักได�ชื่อว+าลัวะบ�าน //  

 
(๖.๒๒)  ตุ�มต�ม มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าทํานวายพระบาทห�วยตุ�มต�มแดง ท่ีเมืองราย เมืองออง

เต+าพันสันนี้แล�ว พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ ฅนทังหลายค็มาต�อนมารับปูชาไหว�นบ แล�วค็ห้ือเข�าน้ํา
โภชนาอาหารผ�าผ+อนเงินฅํา // มาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแล พระเจ�าค็รับเอาทานค็กะทําภัตตาอนุโมทนา
แล�วเขาค็ขอห้ือพระเจ�าย่ําพระบาทไว�ท่ีนั้น ห้ันแล พระเจ�าค็โผดเมตตาไว�พระบาทรอย ๑ แก+เขาห้ือได�ไหว�
แล // ปูชา แล�วจิ่งทํานวายว+าเม่ือพระตถาคตะมารอดที่นี้เขาทังหลายมากล+าวว+า บ�านเมืองตูข�าทังหลาย
ฝูงมาพร�อมกันห้ือทานนี้เท+านับว+าเปนเมืองบ+ดายบ+ใหย+เท+าอองปู อองเต+าน้ี แม+นเมือง // เส่ียว เขาค็เท+าเป
นเมืองน�อยเท+าอองปูแล ว+าอ้ัน เหตุนั้นเมือง ๑ ค็จักได�ชื่อว+าเมืองเต+าชะแล เมือง ๑ จักได�ชื่อว+าเมือง
เชียงฅา คือว+าเมืองเสี่ยว มีห้ันชะแล เมือง ๑ จักได�ชื่อว+าเมืองน�อยอองปู ฅนเกิดมาใน // เมืองอันนี้จักหา
สมป=ตติบ+ได�จักแปรคึดคําพรองค็บ+ได� จักมีจิตอันชอบแฅวบเท+าตามกาละถานะหากเปนสัตต�แลฅนอันจัก
มากจักหลายบ+ได�ยากลําบากฅ�างตายเปนดั่งนิมิตเขาว+าอ้ัน พายหน�า มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายสันน้ี
แล�วค็ // 

 
(๖.๒๓)  พรากจากที่น้ันสระเด็จไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็มาต�อนมารับปูชาแล�วค็อานัตกันว+า สู

ไพแต+งผักแต+งหน+อจักห้ือทาน ห้ันแล ฅนทังหลายบางพร+องค็เอาหม�อใหม+ไปSทัน ลางเท่ือนั้นเขาค็ว+าห้ือกัน
ว+าหม�อเก+านั้นตั้งค็จุ+งตั้งบ+ดีคาแล ล�าง // ก+อน เอาหม�อใหม+ล�างเสีย แล�วเอาตั้งไว�เทิอะ ลางพร+องว+าได�
กว�างแลจิ่งหาล�างหม�อเพิ่นว+านั้นแล เขาว+าอ้ันแก+กัน เหตุดั่งอ้ันบ�านค็จักได�ชื่อว+าบ�านล�างหม�อบ�าน ๑ นั้น
ว+าบ�านลํา มีห้ันชะแล บางพร+องว+าตั้ง // ไว�พอแดงค็บ+ใส+นํ้าสักตอม บ�านอันน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านหลาแดง มี
ห้ันชะแล ประการ ๑ เขาว+าห้ือกันว+าเขาหมู+นั้นจิ่งผ�งล�างหม�อบัดนี้ ว+าอ้ัน บ�านเหนือนั้นจักได�ชื่อว+าบ�าน
หม�อล�าง มีห้ันชะแล คือว+าบ�านอยู+พายเหนือ // หัวนํ้าน้ันแล น้ําอันนี้จักได�ชื่อว+าแม+ลางแดง ว+าอ้ัน ยามฝน
ตกนํ้านองน้ันขอนไม�แลหย�าเฟYยไหลมาค็จักแดงเหมือนนํ้าหม�อไฟไหม�แดงน้ัน มีห้ันชะแล เขาตั้งหม�อเก+า
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นั้น เขาตั้งหม�อค็เสียไฟไหม� // นํ้าแห�งเสีย เขาค็ด+ากันว+าดูไฟพ�อยบ+ดูหม�อ ดูน้ําไฟไหม�หม�อ กะทําบ+ดีกินบ+
ดีทานแล เถิงกาละจักสุกแล�วเขาบ+ทันปลงเทื่อ ลางพร+องว+าสูสังไพงาทไฟเสียแต+เช�า // 

 
(๖.๒๔) ชา ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ันเมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมืองงาท มีห้ันชะแล แม+น้ําอันนี้จักได�ชื่อว+า

แม+นํ้างาทตัว มีห้ันชะแลฝนบ+ตกน้ํานองมามากจักหันกํ่าหันดํามาเปนดั่งน้ําแกงไฟไหม�นั้น มีห้ันชะแล เข�าค็
ห้ือทานแล�วพระเจ�าสันเข�าแล�ว // เขาค็ขอเอาพระบาทไว�ไหว�ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ไว�พระบาทรอย ๑ 
แล�วค็ทํานวายว+า พระบาทคูอันน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทพาน*เมืองงาท มีห้ันชะแล ยามนั้น ยังมีลัวะ ๒ 
ฅนลงมาหาซ้ือไก+จักเอาเมือแปลงขวัญเข�า //  ห้ันแล ไทยเมืองจิ่งถามว+า ๒ เขือมาหาสัง ว+าอ้ัน ลัวะ ๒ 
ฅนกล+าวว+า เผือข�าทัง ๒ มาหาซ้ือไก+เมืองเลี้ยงขวัญเข�าดาย ไทยเมืองว+า ยามนี้สูจักหาไก+เมือแปลงขวัญเข�า
ดั่งอ้ันชา ว+าอ้ัน ลัวะ ๒ // ฅนจิ่งกล+าวว+า คําบัวราณว+าเข�าดําคําถ่ี เข�าเถิงเดือน ๓ ชุปลีแล บัดนี้พ�อยเอา
เข�าเถิงเดือน ๔ ดาย ข�าว+าอ้ัน เขาว+าแต+น้ีเมือหน�าสูอย+าฟ=งคําบัวราณเนิอ อันน้ีคันไว�เหิงนานเท+าใด // นก
จักกินเสียดาย แต+นี้เมือหน�า ห้ือสูรีบเอาไว�บ�านเอาเมือหุ�มที่ไว�ห้ือดีแล คันฟ=งคําบัวราณจักพาอืบเข�าบ+อย+า
ชะแล  ไทยทังหลายกล+าวว+าอ้ันแล�ว จิ่งจักร�องเรียกเอา ๒ ขามากินเข�ากับตูก+อนเทิอะ ว+าอ้ัน ๒ ขาว+า ๒ 
เผือค็เท+ามา // 

 
(๖.๒๕) บ+ดาย ค็บ+มีสังมาพร�อมกินพร�อมทานกับท�าวกับขุนเจ�าทังหลายแล ว+าอ้ัน ไทยเมืองจิ่งว+า 

๒ เขือจุ+งกินเข�าก+อนเทิอะ เข�าชิ้นปลายังมีหลาย คันกินแล�วค+อยไพล�างหว+านล�างหม�อล�างพ�ากเทิอะ ว+าอ้ัน 
แล�ว ๒ ขาจิ่งมากินเข�า แล�วไทยทังหลายจิ่ง // จิ่งกล+าวว+า ดูรา สหายสูอยู+บ�านท่ีไกลจักไกลบ+เปนมาบ+รอด
ด�วยง+ายแล เขือทัง ๒ จุ+งเอาเสื้อขาวมาห้ือพระเจ�าโผดย่ํารอยพระบาทไว�ไหว�แลปูชาดีชะแล ว+าอ้ัน แล�ว ๒ 
ขาจิ่งโฟSจากันว+า ผ�าขาว // ข�าบ+มี เสื้อขาวฅิงยังมีใหม+ดาย เอาไพซักเสียแล�วขอห้ือพระเจ�าเอยียบย่ํา แล�ว
เอาเมืออุป=ฏฐากเทิอะ ว+าอ้ัน แล�ว ๒ ขาค็เอาเสื้อไพซักเสียห้ือดี แล�วค็เอามาห้ือพระเจ�าย่ําห้ันแล พระเจ�าค็
อินดูกรูณณา // เมตตาค็ย่ําพระบาทเหนือเสื้อห้ือแก+ลัวะทัง ๒ ขาค็เอามาไว�ปSาไม�หกที่ ๑ ที่สูงท่ีดี แล�วเมือ
บอกชาวบ�านมาไหว�แลปูชา ห้ันแล ยามเม่ือไหว�พระเจ�าน้ันไทยทังหลายร�องมากินเข�า ๒ ขาตอบว+า ๒ // 
เผือบ+มีสังมากินมาทาน ยินละอายบ+กินแล ไทยทังหลายจิ่งกล+าวว+า เข�าแลปลาคํากินยังมีมากนักเติมกันกิน
เทิอะ ว+าอ้ัน ๒ ขาจิ่งมากินแล เหตุดั่งอ้ันบ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าเติมกิน บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านดอย มีห้ันชะ
แล บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านหก มีห้ันชะแล เถิงเม่ือ //  

 
(๖.๒๖)  พระบาทบ�านหกบ�านเติมบ�านดอยปรากฏพายหน�าจักหันแลเปนรอยเสื้ออยู+กลางรอย

พระบาทนั้นมีห้ันชะแล พระบาทหัวเมืองงาทตัวนั้นหากจักหันรอยตีนเปนนิ้วเสี้ยง มีห้ันชะแล เพื่อว+า ย่ํา
ผ�าขาวไว�นั้นแล ที่บ�านพาน* พระเจ�าเซาห้ันค็ไว�รอย ๑ ห้ันแล // พระเจ�าไว�พระบาทแล�วทํานวายแล�วค็
สระเด็จไพรอดผาท่ี ๑ ชือ+ว+าดอยผาแดง กิระ ดั่งจักรู�มานี้ดอยผาแดงเมืองขางที่น้ัน ตั้งเม่ือปถมกัปป9นั้น ยัง
มีสิงห� ๒ ตัวเปนพี่น�องกัน ๒ ขาหากเปนลูกพ+อแม+เดียว // กันแล ขาใหย+มาแล�วต+างตัวค็ต+างไพที่เลี้ยงชีวิต
แห+งตนห้ันแล ๒ ขาพี่น�องค็มาป=นเขตแดนกันเถิงปSาเซ่ิงกันแล�วอยู+แล สิงห� ๒ ตัวพี่น�องอยู+ถํ้าผาแดงเมือง
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ขาง ตัวน�องอยู+ถํ้าเมืองนา หมู+ลัวะบ�านฝางน้ัน สิงห� ๒ ตัวน้ัน // เปนอันหยาบช�ากล�าคะนองยิ่งนัก เทียร
ย+อมขับไล+กินสัตต�ทังหลายตัวน�อยตัวใหย+ชุปลีชุเดือน ห้ันแล ในเม่ือพระเจ�ากกุสันธะ เกิดมีเปนครูแก+โลกน้ี 
วันนั้นค็เลงหันสิงห� ๒ ตัวพี่น�องอันหยาบช�ายิ่งนัก ยินอินดูกรูณ // ณา จิ่งจักสระเด็จเข�าไพเมตตาส่ังสอน
สิงห� ๒ ตัวพี่น�องด�วยอานุภาวะแห+งตนห้ันแล สิ่งห� ๒ ตัวนั้นค็ฟ=งคําสอนพระเจ�ากกุสันธแล�วค็ป=นสีล ๕ ห้ือ
มัน แล�วมันค็บ+เหลือค็รับเอาสีล ๕ แล�วค็รักสาสีลบ+ข�าสัตต�ตัดชีวิต //  

 
(๖.๒๗) บ+รักบ+ล+ายบ+เหล�นชู�สู+เมียท+านบ+กินน้ําเมาค็จําสีล ๕ อยู+ในถํ้าที่นั้น ลวดเอาหินเก้ิงตึดปะตู

ถํ้าเสียบ+ห้ือเปนสาธารณะแก+สัตต�ฝูงอ่ืนแล�วค็อดจําสีลอยู+ในถํ้าท่ีนั้นนาน ๗ วันลวดบ+กินอาหาร ค็ลวดจุติ
ตาย ตา // ค็บ+หลับ เหตุระนึกเถิงน�องชายแห+งตนแล สหายแห+งตนอยู+ไจ�ๆ ว+าคูจักตายบ+ได�สั่งน�องชายแล
สหายรักคูอันเปนพระญาเคล�าอยู+พายหนเหนือแล สหายคูผู�ชื่อว+าคุชชสาร อันเปนสหายอยู+หนใต�นั้น บัดน้ี 
คูตายบ+ // ได�สั่งเขาทัง ๓ นั้นแล มันจักตายค็เวทนาสันนั้น มันตายค็ลวดตาบ+หลับ เพื่ออ้ันแล อันอุตสาหะ
อยู+ได� ๗ วัน ตายเถิงวันถ�วน ๘ นั้นมันค็ลวดยุบเปนหินเปนผาเปนดินไพ แม+นชิ้นแลเลือดมันค็ลวดเปนน้ํา
เน+า // ไพไหลออกมาแต+พื้นดอยนั้น ไหลไพหนเหนือช�วยวันออก หาแม+นํ้าลางแดงแล อันว+าดาบสรีกัญ
ไชยกับทังธนูทิพพ�ยังแขวนไว�เชียงข่ือผาพายในถํ้าผาแดงที่น้ันแล เหตุดั่งอ้ัน แม+นํ้าอันนั้น จิ่งได�ชื่อว+า // 
น้ําแขวนดาบ ว+าอ้ัน ฅนทังหลายเรียกว+าน้ําแขวนนั้นแล พระเจ�ากกุสันธะค็ย่ําพระบาทไว�ห้ือรอย ๑ ค็มีแล 
แต+นั้นไพพายหน�า พระเจ�าตนชื่อว+าโกนาคมนะ ค็มาเมตตาดอยผาแดงท่ีนั้น ไว�พระบาทในท่ีนั้นแล แต+นั้น
ไพพาย //  

 
(๖.๒๘) หน�า พระเจ�ากัสสัปปะค็มาเมตตาถป=นนาไว�พระบาทซ�อนรอยตีนพระเจ�าทังหลาย เล�า

แล ในเม่ือ พระเจ�าโคตมะแห+งเราเกิดมาเปนครูแก+โลกจระเดินเทสโผดสัตต�โลกทังหลาย มายั้งอยู+ดอยผา
แดง ทีนั้น ฅนทังหลาย // ค็รู�แล�วค็ชวนกันมาต�อนมารับไหว�นบสักการะปูชาแล�วเอาเข�าน้ําโภชนาอาหาร
ผ�าผ+อนเงินฅํามาทานแก+พระเจ�า แล�วเขาค็ไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+ พระพุทธเจ�า บ�านเมืองแห+ง // 
ผู�ข�าทังหลายน้ีมีแม+น้ําไหลเสียบ+ดายพ�อยหาน้ําใส+นาบ+ได� ข�าทังหลายปCานฝายค็บ+หม้ัน ปCานพื้นได� ปCานแจ+ง
ปCานริมบ+ได� ปCานที่ ๑ พ�อยหลุท่ี ๑ ทังบ�านทังเมืองแล�ว ลวดได�นํ้าห�วยมาใส+นาแล เขาทังหลายมากล+าว // 
ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาจิ่งจากับด�วยอานันทเถระว+า ดูรา อานันทเถระ ท+านจุ+งห้ือเขาเอาไม�มา 
แล�วบอกสอนเขาทังหลายห้ือฅาดแปลงยังควงยนต�ผัดน้ําข้ึนใส+นาเข�าจิ่งดีแล ว+า // อ้ัน ฅนทังหลายได�ยิน
พระพุทธเจ�าเมตตาสันนั้น เขาทังหลายค็ยินดี แล�วกล+าวว+ากะทําสันน้ันดั่งพระพุทธเจ�าเมตตานี้ค็จิ่งได�กินดี 
มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วเขาเอาไม�มาแล�วบ+ช+างแปลง มหาอานันทเถระค็เมตตาสั่งสอน //  

 
(๖.๒๙) เขาแปลงยนต�ผัดน้ําใส+นาค็ได�ดั่งใจมัก แล�วค็ยินดีเล่ือมใสในคุณพระพุทธเจ�ามากนัก ห้ัน

แล พระพุทธเจ�าค็ย่ําพระบาทซ�อนรอยตีนพระเจ�าทังหลายแต+ก+อน แล�วค็ทํานวายว+า ดูรา อานันทเถระ 
เมืองอันนี้ พายหน�า // จักได�ชื่อว+าเมืองคร�างอยากน้ํามี ห้ันชะแล ประการ ๑ เขาทังหลายกล+าวว+า น้ําค็มี
เสียบ+ดายบ+ได�กินปลาสักตัว ว+าอ้ัน อัน ๑ เขาว+าตกน้ําเปนปลายผา ตกนาเปนปลายเข�า ว+าอ้ัน น้ําแม+น้ําอัน
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นี้ไหลดั่ง // ท+อเสีย ปลาค็ข้ึนบ+ได� ลวดรามกินรามว+าเปนดั่งบ+เปนสังน้ัน ปลาค็หาตัวท�วงจักข้ึนมาหลายชะ
แล ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ัน บ�านอันอยู+พายหล�าน้ําแม+นี้ จักได�ชื่อว+าบ�านท�วงมาปลายผา ว+าอ้ัน // ชะแล บ�านอัน
อยู+พายหล�าน้ําแม+อันเหนือน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านตกนาปลายเข�า มีห้ันชะแล น้ําห�วยอันเขาใส+ชุปลีนั้น จักได�
ชื่อว+าห�วยข�าปลา มีห้ันชะแล พายลูนจักได�ชื่อว+าห�วยฅํา มีห้ันชะแล ในกาละยามนั้น ยังมี // พ+อลัวะ ๒ 
ฅนมาโฟSกันว+าเผี้ยวลวงใต�ค็เอาบ+แพ� ลวงหนือค็เอาบ+แพ�ทังอันหย�าค็บ+หึก ปSาค็ลุกออกกว�าง ว+าอ้ัน เหตุดั่ง
อ้ัน บ�าน ๑ ค็ชื่อว+าบ�านเผี้ยวลวงใต� บ�าน ๑ ชื่อว+าบ�านเผี้ยวลวงเหนือ ว+าอ้ัน บ�าน ๑ ชื่อว+าบ�านหึกปSา // 

 
(๖.๓๐) ลุก ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระบาทน้ีจักได�ชื่อว+าพระบาทดอยผาแดงเมืองขาง มีห้ันชะแล 

พระพุทธเจ�าเทสนาทํานวายสันนี้แล�ว ค็เอาอรหันตาแลพระญาอินทา พระญาอโสก ค็สระเด็จออกจาก
ดอยผาแดงเข�าไพตามลวงปSาเลียบไพ // ตามทิสสะหนใต�แล�วไพยั้งอยู+ที่ ๑ ฅนทังหลายค็เอากันมาต�อนมา
รับปูชาไว�นบ แล�วค็ห้ือเข�านํ้าโภชนาอาหารผ�าผ+อนเงินฅําเปนทานห้ันแล พระพุทธเจ�าค็รับเอาแล�วค็
อนุโมทนา แล�วฅนทังหลายค็ขอราธนาพระพุทธ // เจ�าไว�พระบาทแล พระเจ�าค็บังเกิดกรุณณาค็โผด
เมตตาค็ย่ําพระบาทไว�ห้ือเขาได�ไหว�แลปูชารอย ๑ แล�วพระเจ�าค็เทสนาปถมกัปป9ว+า ดูรา อานันท� ในดอย
อันน้ีเม่ือก+อนปถมกัปป9มายังมีสิงห� // ตัว ๑ เปนน�องแห+งสิงห�ตัวอยู+ผาแดงเมืองขางน้ันมาอยู+ถํ้าในดอยที่น้ี 
พระเจ�าตนชื่อว+ากกุสันธะเกิดมาเปนครูแก+โลกค็สระเด็จมาเมตตาสั่งสอนสิงห�ตัวเปนน�องชายในถํ้าผาแดง
เมืองขางนั้นได� // แล�วพระพุทธเจ�าค็มาเมตตาสั่งสอนสิงห�ตัวน�องอันอยู+ถํ้าพื้นดอยอันนี้ มันค็รู�ทุกข�
สงสารค็สัมมาทานรักสาสีล ๕ บ+หินอาหารหับปะตูถํ้าเสียนานได� ๗ วันค็ลวดตายมันค็บ+สั่งพี่ชายแลสหาย
ลวดตาบ+หลับได�แล�ว วันถ�วน ๘ ยุบเปนหินเปน //  

 
(๖.๓๑) ดินเปนผาไพ ชิ้นแลเลือดน้ันค็เน+าไหลออกไพแต+พื้นดอยที่น้ันลวดกลายเปนแม+น้ํา ๑ หัว

น้ําอันน้ีจิ่งได�ชื่อว+าห�วยทองอัว ว+าอ้ัน พายลูนจักแปรว+าแม+น้ํากิน ว+าอ้ัน ๑ พายหน�าซํ้าจักแปรชื่อว+าแม+น้ํา 
มีห้ัน // ชะแล ประการ ๑ ฅนทังหลายเม่ือจักข�าหมูมาทานนั้น เขาว+าห้ือกันว+าอย+าห้ือร�องห้ืออวากเนิอ ว+า
อ้ัน เขาไพกะทําห้ือหมูร�องห้ืออว�า อว�า แล�วเหตุดั่งอ้ันนํ้าอันนี้จักได�ชื่อว+าน้ําหมูอว�า แม+น้ําอันน้ีจักได� // 
ชื่อว+าแม+น้ําหมูอว�า มีห้ันชะแล แม+น้ําอัน ๑ จักได�ช่ือว+าแม+น้ําวาจา มีห้ันชะแล เหตุเขาจากันว+าถ�อยคําว+าบ+
ห้ือหมูร�องพ�อยเสียร�องบ+ดีแล ว+าอ้ันแล บ�านไทอันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านเจียง บ�าน ๑ จัก // ได�ชื่อว+าบ�านฝาง 
ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระบาทอันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทบ�านเจียง บ�านฝาง มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าค็ทํานวาย
สันน้ีแล�วค็เอาอรหันตา พระญาอินทา พระญาอโสก สระเด็จพรากจากท่ีนั้นแล ค็เลียบไพเง้ิมดอยแล�ว // 
อว+ายหน�ามาทิสสะหนใต�ช�วยวันออก ค็มาหันดอยหินใหย+อัน ๑ เปนรูปช�างสารนอนมูบอยู+ ฅอกันเพียงกัน 
ตัวลูกน้ันนอนอยู+ทํ่ากลางห้ันแล พระพุทธเจ�าค็มารอดแล�วค็สระเด็จข้ึนน่ังช�างตัวน้ันค็นอนบ่ินพุทธมุกขะ 
คือบ่ินหน�าไพหาพาย //  

 
(๖.๓๒) เมือง แล�วค็ลุกนั่งอยู+ แล�วค็เบ+งออกพุทธวาจาว+า สาธุ ดี ดี นักแล ว+าอ้ัน แล�วค็ทรงดักอยู+

บ+ปาก แล�วแย�มใคร+หัวห้ือปรากฏห้ันแล มหาอานันทเถระเจ�าอันจักขอธัมมเทสนาเซ่ิงพระพุทธเจ�าด่ังอ้ัน 
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จิ่งยอมือ // น�อมนบสกานไหว�พระพุทธเจ�าว+า สาธุ ภนฺเต ภควา สาธุ สาธุ วจฺจนํ นิส วสฺสเรนฺโต กิ นิทานํ 
กิ เหตุ กํเว เสตุง ภควา ดั่งน้ี ภนฺเต ภควา ข�าแด+ พระพุทธเจ�า // เร+งเบ+งออกยังถ�อยคําอันประเสิฏ สาธุ 
สาธุ นั้นมีเปนเหตุเปนนิทานนั้นชา อภ อันว+า ข�าสาธุ มยาจามิ ค็ขอสาธุ มักว+า ยสฺมา ด�วยดีแล ภควา อัน
ว+า พระพุทธเจ�า เทเสตุง จุ+งเทสนา // ตํ นิทานํ กรณํ ยังเหตุแลนิทานเยื่องน้ีแก+ผู�ข�าแด+เทิอะ ว+าอ้ัน ห้ันแล 
สัตถา สัพพัญHูพระพุทธเจ�าตนเปนครูแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย อันจักสําแดงวิเสสคุณแห+งดอยช�างสารอัน 
// นั้น ห้ือปรากฏแจ�งแก+ภิกขุแลอรหันตา พระญาอินทา พระญาอโสก ห้ือได�รู� ค็กล+าวว+า สุนาถ เม วิเสส 
ธุนํ เทสิสามิ ด่ังนี้ อานนฺท ดูรา อานนท� สุนาถ จุ+งจักฟ=งยังวิเสสคุณแห+งดอยช�างสารอันนี้เทิอะ คูพระตถา 
//  

 
(๖.๓๓) คตะ เทสนาแก+สูท+านทังหลายบัดนี้แล อานนฺท ดูรา อานนท� อิวํ เสลํ อันว+า หินรูปช�าง

สารตัวนี้ก�อนนี้อันเปนรูปช�างอยู+อว+ายหน�าไพสู+ทิสสะหนใต�อันเปนแต+ปถมกัปป9มาค็มีแล ในเม่ือตั้งกัปป9มา
เสี้ยงกาละนานได�ประหมาน ๖ ตื้อ // เถิงอสงไขยปลีแล�วอายุฅนทังหลายตั้งอยู+ถานะ ๔ หม่ืนปลีแล มีใน
กาละเม่ือใด ส+วนว+า พระกกุสันธะเจ�า ลงมาตรัสประหญาสัพพัญHูเปนครูแก+โลกวันนั้นค็จระเดินโผดสัตต�
ออกจากวิหารด�วยลําดับนิคมนะ // ราชธาณีทังหลายค็มารอดมาเถิงในดอยช�างสารที่น้ีในวันเดือน ๔ ดับ 
แล�วค็มานอนเหนือหินรูปช�างสารก�อนนั้นอว+ายหน�าไพอุตตมัคคสิสะ คือเอาหัวไพทิสสะกล้ําวันออกอว+าย
หน�าไพสู+ดงปSาไม� ห้ันแล พระ // พุทธเจ�าอว+ายมังคละมุกขะไพสู+ดงปSาไม� เหตุใดชา เหตุพระพุทธเจ�า
บังเกิดอินดูกรูณณาสัตต�ทังหลาย แล�วค็แปรเมตตาไมตรีเพื่อห้ือสัตต�ทังหลายประกอบด�วยใจเมตตาเพื่อ
ห้ือหาข�าเสิก็สัตรูบ+ได�บ+ห้ือสัตต�ทังหลาย // ประกอบครอบงําบีบเบียนเยียะร�ายแก+กันได� จิ่งอว+ายหน�าไพสู+
ดง เพื่ออ้ันแล พระเจ�ากกุสันธะอยู+เมตตาในสยนะสิลาบัลลังกาน ในท่ีนี้ในวันเดือน ๔ ดับ นอนสําราญใน
หินสิลารูปช�างสารประหมานฅืน ๑ แล�วค็สระเด็จ //  

 
(๖.๓๔) ออกไพทิสสะอันอ่ืนในวันเดือน ๕ ออกฅํ่า ๑ แลจระเดินโผดสัตต�โลกเถิงเม่ืออายุได� ๔ 

หม่ืนปลีเต็มบัวรมวลค็นิพพานไพแล ตโต ถัดแต+น้ันไพพายหน�าไพอายุฅนทังหลายข้ึนลงได� ๖ ก่ิว ๖ ปลง 
แล�วมีอายุลงตั้งอยู+ ๓ หม่ืนปลี มีในกาละเม่ือ // ใด พระพุทธเจ�าตนชื่อว+าโกนาคมนะเกิดมาเปนครูแก+โลก
แล�วค็ลําดับมาเถิงดอยช�างสารท่ีนี้ในวันเดือน ๔ ดับค็นอนเหนือหินก�อนอันนี้อว+ายหน�าไพสู+ดงเหมือนดั่ง
พระกกุสันธะเจ�าน้ัน แล�วเพื่อแปรเมตตาไม // ตรี บ+ห้ือสัตต�ทังหลายบีบเบียนแก+กัน ห้ันแล พระโกนาคม
นะนอนอยู+แล�วค็รํ่าเพิงว+า อนาคตะกาลอันจักมาพายหน�าดอยทังหลายค็จักมาข้ึนขรํ้าเขรือกหลุพังไพแล�ว 
จักกว�างขวางเปนบ�านเมืองใหย+ ๑ มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วพระโก // นาคมนะเจ�าไว�สยนะสิลาบัลลังกาน
สําราญที่น้ีเสี้ยงฅืน ๑ แล�วค็สระเด็จออกจากดอยช�างสารไพในวันเดือน ๕ ออกฅํ่า ๑ ค็จระเดินโผดสัตต�ทัง
หลายตราบต+อไพรอดมหาวิหารตั้งอยู+ตราบอายุ // ได� ๓ หม่ืนปลีเต็มแล�วค็นิพพานไพแล�ว ตโต ถัดแต+นั้น
ไพพายหน�าอายุฅนทังหลายข้ึนลงได� ๖ ก่ิว ๖ ปลง แล�วค็มีอายุถอยลงยิบหม่ืนปลีเต็มแลมีเม่ือใด ในกาละ
ยามนั้น พระเจ�าตนชื่อว+ากัสสัปปะเกิดมาเปนครูแก+โลกแลจระเดินโผดสัตต� //  
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(๖.๓๕) สัตต�ด�วยลําดับนิคมนราชธาณี ค็มาเถิงดอยช�างสารอันน้ี ในวันเดือน ๔ ดับค็มานอน
เหนือหินรูปช�างสารอันนี้ลวดอว+ายหน�าออกมาหาเมือง แล�วรํ่าเพิงดูค็รู�ด�วยพุทธญาณแห+งตนว+า อิมํ รถํ อัน
ว+า บ�านเมืองอันนี้ตั้งแต+ปถ // มกัปป9มาแต+ก+อน เอโก โพธิสตฺโต ยังมีหน+อโพธิสัตว�ตน ๑ ได�เกิดมาเปนเจ�า
เปนใหย+ในเมืองอันนี้ค็มีเตชะริทธีอานุภาพชราบ*ปราบสักกระชุมพูทวีปทังมวล ห้ันแล โสราชา อันว+า
พระญาตนใหย+นั้นไพทาง // ใด คือไพทิสสะวันตกวันออกหนใต�หนเหนือท่ีใดค็ดี ท�าวพระญาเสนาอามาตย�
รัฏฐะประชาบ�านน�อยเมืองใหย+ค็ดี สัพพคณาทังหลายค็ดี อันมีในชุมพูทวีปทังมวลค็บ+อาจจักประจนแพ�ได� 
ค็เข�ามาน�อมราชสมป=ตตินับเสี้ยง // ค็มีแล ยทา อิคโส ชาโต ในกาละพายหน�ามีห้ันชะแล โพธิสัตว�เจ�า
ตนเปนหน+อพุทธังกูรตนนั้นแลได�มาเกิดในที่นี้ดั่งเก+าเล�าแล มีในกาละเม่ือใด โยปY ส+วนโพธิสัตว�เจ�าตนนั้น ชิ
นิสตฺติ ค็ได� ปY // เต อานุภาพชราบ*ปราบพื้นสักกระชุมพูทวีปทังมวลดั่งเก+าเล�า มีห้ันชะแล พระเจ�ากัส
สัปปะค็รํ่าเพิงสันน้ีแจ�งแล�ว ค็จักนอนสําราญเหนือหินรูปช�างสารอันนี้ แล�วอว+ายหน�าสะเพราะเซ่ิงเมือง 
เพื่ออ้ันแล พระกัสสัปปะเจ�าสํา // 

 
(๖.๓๖)  ราญมีที่นอนเหนือหินอันนี้ ค็ไว�สยนะบัลลังกานนอนสําราญฅืน ๑ แล�วในวันเดือน ๕ 

ออกฅํ่า ๑ ค็สระเด็จไพด�วยลําดับเถิงมหาวิหารต้ังอยู+ตามเขตอายุได�ยิบหม่ืนปลีเต็ม แล�วค็นิพพานไพแล 
ตถนนฺตรํ ถัดแต+นั้นไพพายหน�า อายุ // ฅนค็ข้ึนลงข้ึนลงเถิงสิบปลีเปนเขตแล�วจําเริญข้ึนใหย+เถิงอายุฅ
นตั้งอยู+อสงไขยปลีเปนเขต ๖ ก่ิว ๖ ปลง แล�วฅนทังหลายมีอายุถอยลงแสนปลีหม่ืนปลีพันปลี แล�วซํ้าถอย
ลงมา อายุฅนได�ร�อยปลีแล มีในกาละเม่ือใด ในกาละ // เม่ือนั้น คูพระตถา คตะค็ได�ยินคําโห+ร�องราธนา
แห+งเทวดาอินทาพรหม อันอยู+ในหม่ืนโลกธาตุ จักรวาลทังมวล ค็เลงดูกาละเทสะกุลทิปกะ*อายุบัวรมวล
เปนกาละอันควรแล�ว จิ่งจักรับเอา นิมนฺต // นาราช นิมนต� แล�วแล คูตถาคตะจิ่งลงมาโผดประหญา
สัพพัญHูเปนครูแก+โลกทัง ๓ แล�วธอรมานอยู+โผดสัตต�โลกนานได�ซาว ๕ วัสสา ค็เลงด�วยประหญาแจ�ง
แล�วค็สระเด็จลีลาจระเดินโผดโลกแลสัตต�ทังหลายเพื่อจักแปรผาย // ตั้งไว�ยังรอยพระบาทแลชินธาตุไว�ชุ
แห+ง ห้ือเปนที่ไหว�แลสักการะปูชาตราบ ๕๐๐๐ พระวัสสา คูตถาคตะค็รํ่าเพิงด�วยนิคมนะราชธาณี ค็มา
เถิงในดอยช�างสาร ทีนี้ ค็มาสถิตสําราญเหนือหินสิลาผาช�างสารอันนี้ใน //  

 
(๖.๓๗) เดือน ๔ ดับนี้ตามปเวณีแห+งพระพุทธเจ�าทังหลายมาแต+ก+อน คูพระตถาคตะค็จักสระเด็จ

จากที่นี้จระเดินไพโผดสัตต�ด�วยลําดับตราบเถิงปSาเชตวันนอารามมหาวิหาร ตั้งอยู+นานประหมานซาววัสสา 
อายุพระตถา // คตะ จักสําราญนอนห้ือเสี้ยงฅืนนี้ แล�วในวันพรูกเช�าเดือน ๕ ออกฅํ่า ๑ คูพระตถาคตะค็
จักสระเด็จจากที่น้ีจระเดินไพโผดสัตต�ด�วยลําดับตราบเถิงปSาเชตวันนอารามมหาวิหารตั้งอยู+นานประหมาน
ซาววัส // สา อายุพระตถาคตะค็จักเถิงเขตอายู ๘๐ ปลีเต็ม แล�วจักได�เข�าสู+เวียงแก�ว กล+าวคือนิพพานชะ
แล อานนฺท ดูรา อานันทเถระ เม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพแล�วยังจักต้ังสาสนาไว� ๕ พันวัสสา // เพื่อจัก
กรุณณาโผดสัตต�ทังหลายฝูงมีบุญสมพารไปSทันแก+กล�าเทื่อ จักห้ือเขาได�ปฏิบัติสมถภาวนา คันแก+กล�าแล�ว
จักห้ือได�เถิงมรรคผละนิพพานตามหลังพระตถาคตะ มีห้ันชะแล ในเม่ือ สา // สนา ๕ พันพระวัสสา
แลเสี้ยงไพแล�ว ปะตูเวียงแก�วคือปะตูนิพพานค็หับเสียแก+สัตต�ทังหลาย มีห้ันชะแล อายุสัตต�ทังหลายจัก
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ถอยลงกว+าร�อยปลี แล�วลงไพเถิงอายุสิบปลี อกุสลพายหน�าจักเกิดเปนสัตตรกัปป9 ข�าฟ=นกันตายสิบหาย 
แล�วยังหลอเท+าใดจักตั้งสัมมา //   

 
(๖.๓๘) ธิป=ญญาอันใหย+จักใส+ใจกะทําบุญห้ือทาน แล�วฅนทังหลายจักมีอายุจําเริญข้ึนแลลงไพ ๖ 

ที ๑ จักเถิงท่ี ๖ ก่ิว ๖ ที เถิงบั้ง ๖ ทีแล�วจักมีอายุถอยลงมาตั้งอยู+แสนปลีแล มีในกาละเม่ือใด อันว+า พระ
อริยเมตเตยยะเจ�าค็จักได�ลงมาตรัสประหญา // สัพพัญHูเปนครูแก+โลกแล�วค็จักได�จําเริญโผดสัตต�ทัง
หลายลําดับบ�านน�อยเมืองใหย+ แล�วจักมาเมตตาสําราญเหนือสยนะบัลลังกานสิลาผารูปช�างสารอันนี้ในวัน
เดือน ๔ ดับ เล�าเหมือนดั่งพระพุทธเจ�าทังหลาย // มีห้ันชะแล พระอริยเมตเตยยะเจ�าจักมาสําราญเหนือ
หินรูปช�างสารอันน้ีฅืน ๑ แล�วเถิงวันลูนวันเดือน ๕ ออกฅํ่า ๑ ค็จักสระเด็จไพโผดสัตต�ทังหลายด�วยลําดับ
เถิงมหาวิหารจักธอรมานอยู+โผด // สัตต�ทังหลายตราบอายุ ๘ หม่ืนปลี แล�วค็จักนิพพานไพ มีห้ันชะแล ใน
เม่ือ พระอริยเมตเตยยะเจ�านิพพานไพแล�ว อายุสัตต�ทังหลายค็จักลงไพด�วยลําดับเถิงอายุเขตสิบปลีเปนฝ=Uง
นั้นแล มีในกาละ // เม่ือใด ส+วนภัททกัปป9อันนี้คระนิง* ในกาละยามนั้นแล มักว+า เปนเก่ิง*ภัททกัปป9ในท่ี
นั้นแลอธิบายยถาเทสนาค็มีดั่งนี้แล พระพุทธเจ�าเทสนาแก+มหาอานันทเถระด�วยประการดั่งน้ีแล�วมหา
อานันทเถระตนเปน //  

 
(๖.๓๙) อรหันตา แลพระญาอินทา แลพระญาอโสก แลเทวดาอารักข�ทังหลายสดับรับฟ=งธัมม�เทส

นาสันน้ีแล�ว ค็กะทําสาธุการเซ่ิงธัมมเทสนาแล�วค็ปูชาตามสติกําลังแห+งตนค็มีวันน้ันแล สตฺตปาทธาตุกถา 
// นิฏฐิตา กล+าวตํานานพระบาทแลธาตุผูกถ�วย ๖ ค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท+าน้ีห�อง ๑ ก+อนแล อหํ นาม 
อินฺทมูลภิกฺขุสมพาร วัดกู+ฅํา แฅว�นเกต ได�ลิกขิตตะด�วยตนเองแล โชตกพุทฺธสา // สนา ปรากฏอกฺขระ 
ทานํ พุทฺธวสฺนา พุทฺธสนฺติ เก อนาคเต กาเล นิจฺจํ นิพฺพาน สมปตฺติ สุกฺขํ นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ จิ่งแด+เขียนเม่ือจุล
ศักราชได� ๑๒๗๘ พุทธศักราชได� ๒๔๕๙ ตัวปลีรวายสี // เดือน ๖ ลง ๓ ฅํ่า ปริปุณณ แล�วแล   
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ผูกที่ ๗  
มี ๔๖ หน
า 

 
(๗.๑) นโมตสฺสตฺถุฯ ปุณฺณทิวเส ภควา ตโต ปณฺฑา ยปริกํ ปณฺณจี วรํ มาทาย ปุพฺพณฺห สมยํ 

นิวาเสตว สงฺฆฏจีวรํ ดูรา สัปปุริสสะทังหลาย ปุณฺณทิวเส ในวันลูนนั้น ฅืนในเดือน ๕ // ออกฅํ่า ๑ นั้น 
ภควา อันว+า พระพุทธเจ�าค็ลุกในกาละเม่ือเช�าแล�ว ค็นุ+งผ�าคลุม ผ�าสังฆาฏิจีวร แล�วค็ถือเอาผ�าแลบาตร 
เพื่อสระเด็จบิณฑิบาตเข�า สระเด็จออก // จากดอยถํ้าอันเปนรูปช�างสารนั้น แล�วค็จระเดินเข�าไพเอาเข�า
บิณฑิบาตด�วยลําดับเรือน ค็ไพเถิงบ�านอัน ๑ ชาวบ�านอันนั้นหันพระพุทธเจ�ามาบิณฑิบาตเข�า ลางพร+อง
เข�า // สุกแล�ว ค็เอามาใส+บาตรด�วยครบอยํา ห้ันแล ลางพร+องค็ลุกหล�าหน้ึงเข�าไปSทันสุก ค็บ+ได�เอาเข�ามา
ใส+บาตรแลติเตียนกันด+าว+า สูทังหลายนอนหลับลุกหล�าลุกขวาย นอนหลับตาย // อยู+บ+ลุกเช�าชี่ ลวดบ+ได�
เอาเข�าไพใส+บาตรพระเจ�านั้นชา ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ัน บ�านอันนั้นจักได�ชื่อว+าบ�านนอนหลับชั่วตาย ห้ันแล 
พายลูน จักแปรชื่อว+าบ�านเชียงทาย ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าสระเด็จไพ //  

 
(๗.๒) บิณฑิบาตลําดับบ�านไพทิสสะวันออกไพรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็ร�องปSาวกันเอาเข�ามาใส+

บาตรแลฅนทังหลายพร+องค็บอกกล+าวว+าพระเจ�าสระเด็จมาเมตตาค�อมพอรุ+งแจ�งแลงเช�านักนอว+าอ้ัน บ�าน 
// อันน้ีจิ่งจักได� ช่ือว+าบ�านบินรุ+งจิ่งลุก แลว+าอ้ัน ห้ันแล พายหน�าจักได�ชื่อว+าเชียงแล มีห้ันชะแล 
พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพบิณฑิบาตรอดที่ ๑ ฅนทังหลายค็เอาเข�าใส+บาตรแล�วพระพุทธเจ�าค็สันเข�า // 
แล�วเอามือลูบอุตตมังคะศีรษะ คือลูบหัว ค็ได�เกสาธาตุห้ือแก+อานันทเถระ ห้ันแล พระญาอินทา แล
พระญาอโสก แลฅนทังหลายค็ไพพิจารณาท่ีถป=นนาธาตุเจ�า ห้ันแล ลางพร+องว+าเอาธาตุไว�ท่ี // นี้เทิอะ ว+า
อ้ัน ลางพร+องว+า ถานะที่นี้เปนที่ต่ําที่ยอบบ+สมบ+ควรแล เราทังหลายควรเผื่อข้ึนเมือในปลายดอยท่ีสูงพู�น
เทิอะ ว+าอ้ัน ห้ันแล ค็พร�อมกันขุดขุมอันเลิก็ได�ร�อยซาวสอง // ศอก แล�วค็เอาเข�าของแลเครื่องปูชาใส+
แล�วค็เอาเกสาธาตุถป=นนาไว�แล�ว พระญาอินทร�ค็ใส+ยนต�จักรผัดไว�ทัง ๔ ด�านแล ค็ถมดินข้ึนพายบนพอเปน
เจติยะ ห้ือเปนท่ีไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตา //  

 
(๗.๓) ห้ือเกสาธาตุเส�น ๑ แก+มหาอานันทเถระแลพระญาอินทร� แลพระญาอโสก ฅนทังหลาย

ไว�ในที่น้ัน แล�วค็เทสนาทํานวายว+า ดูรา อานันทเถระ พายหน�าดอยอันน้ีจักได�ชื่อว+าดอยเยืองข้ึน มีห้ันชะ
แล พายลูนจักแปรไพว+าดอย // ปางเยือง ธาตุอันน้ีจักได�ชื่อว+าปางเยือง มีห้ันชะแล ชาวเมืองอันนี้ พระต
ถาคตะลุกเช�าจระเดินเอาเข�าบิณฑิบาตเขาจากันว+า พระพุทธเจ�ามาเมตตาเปนอันเช�ารุ+งแจ�งใสสายสุริยะ 
//  อาทิตย�ส+องแจ�งนอ ว+าอ้ัน เหตุด่ังอ้ันเมืองอารวีอันน้ีจักแปรชื่อว+าอันเก+า* นิมิตเหตุอันใดอัน ๑ แล�วจัก
ได�ชื่อว+าเมืองรุ+งแรง มีห้ันชะแล เมืองอันนี้จักก�านกุ+งรุ+ง // เรือง ด�วยผู�อันเปนเจ�าเปนใหย+ รุ+งเรืองด�วยเสนา
อามาตย�ยสสะสมป=ตติ จักเปนที่ปรากฏแก+ฅนเมืองทังหลาย มีห้ันชะแล ฅนทังหลายเกิดมาในเมืองอันนี้ผู�
ใหย+ผู�น�อยทังหลายค็ดี ชาวเจ�าทังหลายค็ดี มีคําคึดคํา // พรองต+างกัน ลางพร+องจักว+าเพิงควรเทื่อแล จัก
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ว+าอ้ันค็เทียรย+อมบ+ห้ือจําเริญย+อมติเตียนนินทาปองว+าร�ายปองตกใต�ข้ึนเหนือกันแล มีในกาละเม่ือใด ในกา
ละเม่ือนั้นค็หาฅวามสุขสําราญบ+ได� มีห้ันชะแล เม่ือใด ชาวเจ�าค็ดี ท�าว // 

 
(๗.๔) พระญาเสนาอามาตย�ทังหลายผู�ใหย+ผู�น�อยในเมืองอันนี้ มีต�นว+าทัดลงกันพร�อมเพียงกัน

ซ้ือใส+ตามสภาวะธัมม�เสมิอเซ่ิงกันไพมาแท�ดั่งอ้ัน ยามน้ัน บ�านเมืองอันนี้จักเปนสุขสําราญบานใจ มีห้ันชะ
แล พระพุทธเจ�าทํานวายสันนี้ // แล�วค็สระเด็จพรากจากดอยปางเยือง ทีน้ัน ค็ไพ รอดถานะที่ ๑ อันเปน
ดาวอัน ๑ ห้ันแล ฅนทังหลายรู�แล�วค็ปSาวกันดาวลวดน้ันชุบ�านมาต�อนมารับปูชา แล�วค็เอาเข�าน้ําโภชนา
อาหารผ�าผ+อนเงินฅํามา // ทาน ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็รับเอา กะทําเมตตาอนุโมทนา แล�วฅนทังหลายค็
พร�อมกันราธนาห้ือพระพุทธเจ�าไว�รอยพระบาทไว�ไหว�แลปูชาห้ัน พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาเมตตาย่ํา
รอยไว�ยังพระ // บาทรอย ๑ เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ตรัส
รู�วิเสส ฅนแห+งคุชชสาร อันมีด�วยลวงที่นั้น อันเกิดเปนแล�วแต+ก+อน ค็แย�มใคร+หัว ห้ันแล มหา // อานันท
เถระเจ�าค็ขอราธนาธัมมเทสนา ห้ันแล สตฺถา อันว+า สัพพัญHูพระพุทธเจ�าอันจักเทสนาแก+ภิกขุ แลอรหัน
ตา แลเทวดา แลฅนทังหลายห้ือแจ�ง จิ่งกล+าวว+า อติเต อานันท�ดั่งนี้ เปนต�น อานนฺท ดูรา //  

 
(๗.๕) อานันทเถระ ในอดีตกาลอันข�ามล+วงพ�นไพแล�ว ในภัททกัปป9อันนี้ แต+เม่ือปถมกัปป9หัวที

นั้นแล เอโก คุชชสาโร ยังมีช�างสารตัว ๑ อยู+ในถํ้าพื้นดอยอันน้ัน มันค็อาไสรเซ่ิงอัน // เลี้ยงชีวิตเปนใหย+
ในบ�านเมืองดาวลวง อันน้ี มันเปนสหายแห+งสิงห�ตัว ๑ อยู+ถํ้าผาแดงเมืองขาง ที่น้ันแล คุชชสารตัวนั้นมันค็
มีเตชะริทธีอานุภาพหยาบช�ากล�าคะนองปอง // สิงสาราวีบีบเบียนขบไล+ไต+กินยังสัตต�ทังหลายห้ือสิบหาย
ตายเปนอาหารแก+มันมากนัก ห้ันแล ในกาละน้ัน เม่ือพระพุทธเจ�าตนชื่อกกุสันธะเกิดมาเปนครูแก+โลกมี // 
พระองค�ตนสูงได� ๘๘ ศอก มีอายุยืนได� ๔ หม่ืนปลี ห้ันแล ยังมีในกาละฅาบ ๑ พระพุทธเจ�าตนนั้นบังเกิด
กรุณณา ค็เอาอรหันตาสาวกเจ�าทังหลายสระเด็จไพโผดสัตต�โลก // ทังหลายด�วยลําดับนิคมนะราชธาณีทัง
หลายค็เข�ามารอดมาเถิงในดาวลวงอันนี้ ในวันเดือน ๕ แรม ๒ ฅํ่า พระกกุสันธะเจ�าค็ผ+อเลงหันยังคุชชสาร
ตัวหยาบช�านี้ ค็บังเกิดใจกรุณณามักใคร+สั่งสอน //  

 
(๗.๖) ถอดเสียยังพิสอันร�ายแก+มัน เพื่อห้ือตั้งอยู+ในสุจจริตธัมม�ด่ังอ้ัน พระพุทธเจ�ากกุสันธะเจ�า

ไพสู+ที่อยู+แห+งมัน ห้ันแล เม่ือนั้น คุชชสารค็เคียดมากนัก ค็มากะทําสีหนาทตามริทธีแห+งสัตตริจฉาน เสี้ยง 
// ริทธีแห+งมันแล�ว ค็มีใจอ+อนยอบ แล�วค็น�อมหัวลงไหว�พระพุทธเจ�าขออะไภยยะชีวิตเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ัน
แล พระพุทธเจ�าปลงกรุณณาค็เมตตาสั่งสอนไจ�ๆ มันค็ได�จิตตป=จฉาทสัทธาใน // คุณพระพุทธเจ�า ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าค็ห้ือมันรักสาสีล ๕ ห้ันแล มันได�สดับรับฟ=งธัมม�คําสอนพระเจ�า จิ่งรํ่าเพิงว+า คูค็ได�กะทําบาป
แหน�นหนามากนัก มันคระนิงใจสันน้ันค็สะดุ�งตกใจกลัวมาก // นัก แล�วค็หน+ายโทสสงสารค็มาสัมมาทาน
เอาสีล ๕ บ+ข�าสัตต�ตัดชีวิตสักอัน ค็เข�าไพอยู+ถํ้าหับปะตูถํ้าด�วยก�อนผาอันใหย+ แล�วค็อุตสาหะจําสีลบ+กิน
อาหารได� ๗ วัน ค็ลวดจุติตายไพสู+สวัรค�เท // วโลกพ�น ห้ันแล เถิงในวันถ�วน ๘ น้ัน ค็ยุบเปนหินเปนดินไพ 
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ห้ันแล เม่ือมันจักตาย ใจมันจดา/ขาดนั้น มันค็รํ่าเพิงเถิงสิงห�ตัวเปนสหายอันอยู+ถํ้าผาเมืองขางพายทิสสะ
หนเหนือนั้น ด�วยคําว+าดั่งนี้ พายหน�าคูตายบ+ได� // 

 
(๗.๗) หันสิงห� ๒ ตัวพี่น�องอันเปนสหายรักแห+งคูชะแล ๒ ขาค็จักมาหาคู ค็จักมาหันคูตาย ๒ 

ขาค็จักมาร�องไห�เวทนาลําบากด�วยคูชะแล ว+าอ้ัน อยู+ไจ�ๆ คันมันตายค็ลวดบ+หลับตาได� เพื่ออ้ันแล ในเม่ือ
เถิงวันถ�วน ๒ นั้น ตัวมันค็ยุบ // เปนหินเปนดินไพลวดกลายเกิดเปนรูปดอยอัน ๑ สูงสัณฐานดั่งรูปคุช
ชสารมีรูปเปนปWกเปนหางเปนงวงเปนงาปรากฏแก+โลกทังหลาย ห้ันแล อันว+าชิ้นแลเลือดค็เน+ากลายเกิด
เปนนํ้าแม+ใหย+ไหล // มาแต+ท�องดอยอันนั้น ค็เกิดด�วยน้ําตาแก�วแห+งคุชชสารด�วยอันลําบากผานใจคึดเถิง
สหายแล ไห�น้ําตาไหลไพด�วยคําร่ําไรว+า คูแฅวนทุกข�ขืนใจด�วยสหายแห+งคูนี้ชา ว+าอ้ัน // คันตานํ้าเลือด*
กลายเกิดไหลออกมาเปนแม+นํ้ารอมตับด�วยน้ําตาแก�วไห�รํ่าไรว+าอวยหนอ ว+าอ้ัน เหตุนั้นลวดได�ชื่อว+าแม+น้ํา 
ห้ันแล พายหน�ามีห้ันจักเรียกชื่อว+าแม+น้ําแก�ว มีห้ันชะแล แม+ // น้ําอัน ๑ คุชชสารฟ=งคําสอนเจ�าบ+ล้ําบ+ล+วง
ได�สักอันอดใจตายค็กลายเปนแม+น้ํา เห่ืออยางตายไหลออกมานั้น คือแม+น้ํางัวหลวง บัดนี้แล อัน ๑ คุช
ชสารอุตสาหะจําสีลห้ือบัวริสุทท�บ+กินอาหารแลบังเกิดเปนน้ําเลือด // 

 
(๗.๘) น้ําลายไหลออกมาแต+ตา กลายเปนแม+น้ําอัน ๑ ไหลไพได�ชื่อว+าแม+น้ําอดจําสีล บัดนี้แล 

พายหน�าจักปรากฏช่ือว+าแม+น้ําอดจําสีลชะแล พายหน�าแท�จักแปรชื่อว+าแม+ออดชะแล ในเม่ือคุชชสารอดใจ
ตาย // หว+ายเช�าแลงลวดไขแห�งเปนถาเปนน้ําตาไหลตกย�อยกลายเปนห�วยมาชุแห+ง บัดน้ีแล พายหน�ามี
ห้ัน จักได�ชื่อว+าแม+นํ้าห�วยบ+แห�ง มีห้ันชะแล  ดอยแห+งนํ้าห�วยอันน้ีจักได�ชื่อว+าดอยบ+อแห�ง // มีห้ันชะแล 
คําอันว+าคุชชสารบ+กินอาหารกลั้นได� ๗ วันค็เชียวพลันตายแท�นอ ว+าอ้ัน แม+น้ําอันน้ีเกิดเปนคุชชสารลวดได�
ชื่อว+าแม+เชียวรีบตาย บัดนี้แล พายหน�าจักได�ชื่อว+าแม+น้ําเชียว มีห้ันชะแล // เม่ือคุชชสารตายน้ันอารักข�
ทังหลายหันค็ท�วงว+า ท�องมันค็เปนลายเปนตุ+มงามแท�นอ ว+าอ้ัน ที่น้ันเขาอยู+แลนั้นจักได�ชื่อว+าห�วยตุ+มห�วย
ลาย แม+น้ําอันเลือดเกิดกลายแลไหลออกมานั้น จักได�ชื่อว+า // นํ้าต�นน้ําลาย พายหน�าจักแปรไพว+าน้ําทม 
มีห้ันชะแล ลางพร+องมาท�วงว+าฅอมันค็เปน สร�อยสังวาลฅําแต+ฅอแต+อกลงมา งามแท�นอว+าอ้ัน จิ่งลวดเกิด
ได�เปนนํ้าแม+น้ําใหย+มากลายเปนแม+น้ําอันน้ัน จิ่งได� //  

 
(๗.๙) ชื่อว+าแม+น้ําสร�อยสังวาลแล พายหน�าจักแปรชื่อว+าแม+นํ้าสร�อยสังวาล มีห้ันชะแล อัน ๑ 

เขาทังหลายจากันว+า เม่ือพระพุทธเจ�ามาเมตตาเราทังหลายค็เท+ามัวเมาอยู+ บ+ได�กินบ+ได�ทานแท�นอ ว+าอ้ัน 
จิ่งได�ชื่อว+าบ�านท+าเมาแล พายหน�า // จักได�ชื่อว+าท+ามุก* มีห้ันชะแล ยามเม่ือ คุชชสารตายแล�วนั้น อารักข�
ทังหลายค็มาหัน ค็ท�วงว+า คุชชสารตายไพแล�วยังมืนตาอยู+ปุนกลัวนักนอ ไพใกล�บ+ได�แล ว+าอ้ัน ที่น้ันจักได�
ชื่อว+าห�วยใกล� ว+าอ้ัน พายหน�าท่ีนั้นจัก // ได�ชื่อว+าห�วยไปนาไปไร+ ว+าอ้ันแล เพื่ออ้ันแล ฅนทังหลายมาตั้ง
บ�านตั้งเรือนอยู+กับแม+น้ําอันใดค็จักได�ชื่อกับนํ้าอันนั้น ชะแล ดูรา อานันท� ดอยอันนี้ค็ได�ชื่อว+าดอยคุชชสาร 
พระตถาคตะมาย่ํารอยพระ // บาทไว�ดอยคุชชสารท่ีนี้ห้ือเปนที่ไหว�ท่ีสาแลสักการะปูชาแก+ฅนแลเทวดาทัง
หลายแล พระบาทคูอันนี้จิ่งปรากฏชื่อว+าพระบาทดอยคุชชสาร ลวงห�วยบ�านแก�ว ท+าเชียว มีห้ันชะแล 
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พระพุทธเจ�าเทสนา // ดั่งน้ีแล�ว ภิกขุ อรหันตา เทวดา แลฅนทังหลาย ได�ยินแล�วค็มีปYติโสมนัสยินดี แล�วค็
สาธุการมากนัก ห้ันแล สัตถา สัพพัญHูพระพุทธเจ�า ค็เทสนาสําแดงทํานวายพระบาทบ�านแก�วท+าเชียว ดั่ง
นี้แล�วค็สระเด็จไพด�วยดอยแลดงปSาไม� //   

 
(๗.๑๐) อันใหย+เข�าไพสู+ที่นั้นเพื่อว+าจักเมตตาอารักข�แลพระญาอารวักกะยักข� ห้ันแล เม่ือ

พระพุทธเจ�าแลอรหันตา พระญาอินทร� พระญาอโสก เมือรอดแล�ว ด่ังอ้ัน อารวักกะยักข�ราชเปน ประธาน
กว+ายักข�ปริวารทังหลายมากนัก ค็เอากัน // มาต�อนมารับสักการะปูชา แล�วค็เอาอ�อยหกอ�อยการมา 
แล�วค็ขงขวายหายังหัวเทียม แลซายเงิน ซายฅําแลแก�วมาปูชาประผายที่พระพุทธเจ�าสําราญนั้นมากนัก 
ห้ันแล พระญาอารวักกะยักข�ราช // เปนอปสาทะเลื่อมใสในคุณบุญพระพุทธเจ�ามากนัก ค็ขอราธนา
พระพุทธเจ�าเทสนาธัมม� แล�วจิ่งจักฟ=งรสสะธัมม�เทสนาเสี้ยงฅืนทังมวล แล�วพระพุทธเจ�าค็ไพเอยียบย่ํารอย
พระบาทซ�อนรอยตีน // พระพุทธเจ�าทังหลายห้ือเปนถ�วน ๔ รอยอยูดอย+อนก+อนกัน เพื่อห้ือเปนที่ไหว�แล
สักการะปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล หิ ด�วยมีแท� ยังมีผู�โจทนาถามว+าสันนี้ พระญาอารวักกะยักข�
ราชตน // น้ันเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ�าสันน้ัน เหตุใดชา ส+วนพระญาอารวักกะยักข�ราชตนน้ี แต+ก+อนถือ
มิจฉาทิฏฐิหยาบช�านักย+อมข�าสัตต�แลฅน มีชิ้นแลเลือดเปนอาหารดาย บัดนี้บังเกิดเลื่อมใสใจใส+สัทธามาก
นัก สันนั้น //  

 
(๗.๑๑) ชา ผิ โจทนาดั่งอ้ัน ผู�มีประหญาเพิงรู�ปถมกัปป9คัณฐีระ*แล เอตทัคคะคัณฐีระ* ดั่งนี้เทิอะ 

กิละ ดั่งจักรู�มานี้ พระญาอารวักกะยักข�ราชตนนี้เกิดมาปรากฏเปนใหย+มีอิทธิริทธีอานุภาพอันเปนท่ียิ่งกว+า
ยักข�ราช // ทังหลายอันมีในชุมพูทวีปทังมวลค็มีแล พระญายักข�ตนนี้เปนอันหยาบช�ากล�าคะนองปอง
หิงสาหาเอาสัตต�แลฅนมาเปนอาหารมากนัก นับประหมานบ+ได�แต+ปถมกัปป9หัวทีมาห้ันแล ตั้งแต+ // ปถม
กัปป9 เม่ือเมืองอารวักกะไปSทันเปนบ�านเปนเมือง ฅนค็บ+ดี บ+ตั้งบ�านตั้งเมืองเท่ือ ยังเปนปSาไม�ดอยดงหาฅ
นอยู+บ+ได�สักเมืองเทื่อ ยังเปนปSาวันนั้นเมืองอาราวี ที่น้ีเท+าเปน // ด+านยักข�สิ่งเดียว ห้ันแล ในกาละนั้น เม่ือ
พระพุทธเจ�ากกุสันธะ เกิดมาเปนครูแก+โลก ค็จระเดินโผดสัตต�ทังหลาย ค็มารอดท่ีนี้ เพื่อจักมาสั่งสอน
พระญาอารวักกะยักข� ห้ันแล แม+นพระพุทธ // เจ�าเข�ามาเมตตาสั่งสอนเท+าใด พระญาอารวักกะยักข�ค็บ+
ปฏิบัติตามได�สักอัน พระกกุสันธะเจ�าค็เลงดูพายหน�าตรัสรู�ด�วยประหญาสัพพัญHูว+า อนาคตกาลอันจักมา
พายหน�ายังจักมีพระเจ�าตน ๑ ชื่อว+า //  

 
(๗.๑๒) โคตมะสัมมาสัมพุทธเจ�า ว+าอ้ัน จักได�มาสั่งสอนพระญายักข�ตนน้ี ห้ือได�เลื่อมใสในคุณ

แก�วทัง ๓ ประการห้ือได�รักสาสีลฟ=งธัมม�เมตตาภาวนา ห้ือได�เถิงเอตทัคคัตตะนันตร* อันเปนโสดาป=นนะ
ปุคคละ // มีห้ันชะแล คูบ+ควรจักสอนได�เทื่อแล ว+าอ้ัน พระกกุสันธะเจ�าค็ได�ย่ํารอยพระบาทไว�ห้ือเปนท่ี
ไหว�แลปูชารอย ๑ แล�วค็สระเด็จไพสั่งสอนสัตต�ทังหลายด�วยลําดับ ค็เมือรอดเถิงด+านเมือง // ทัมมิลละ ตู
ข�าทังหลายค็เมตตาสั่งสอนเขาเท+าใดเขาค็บ+ฟ=งบ+ละมิจฉาทิฏฐิเสียได� พระกกุสันธะเจ�าค็รํ่าเพิงดูพายหน�าว+า 
พระเจ�าตนใดจักมาสั่งสอนเขาทังหลายฝูงนั้นชา // ว+าอ้ัน พระค็ตรัสรู�ด�วยประหญาสัพพัญHุตญาณแห+ง
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ตนว+า ทัมมิลละข�าว+า ทังหลายฝูงน้ี แม+นพระเจ�าโกนาคมนะค็ดี พระกัสสัปปะเจ�าค็ดี พระโคตมะเจ�าค็ดี 
พระอริยเมตเตยยะเจ�าค็ดี จักมาสั่ง // สอนค็บ+อาจจักได� มีห้ันชะแล ว+าอ้ันค็มีแล ตโต ในกาละเม่ือ พระ
เจ�ากกุสันธะเจ�านิพพานไพแล�วดั่งอ้ัน พายหน�าลูนแต+นั้นพระเจ�าตน ๑ ชื่อว+าโกนาคมนะ เกิดมาเปนครูแก+
โลกนั้น เมืองอาราวี ทังมวลค็หาฅนจักอยู+บ+ //  

 
(๗.๑๓) ได�เท+าเปนปSาไม�แลด+านยักข�สิ่งเดียว ห้ันแล พระโกนาคมนะเจ�าค็จระเดินเทศสันตรีเข�า

มาในเมืองอาราวี ท่ีนี้ ค็เปนเมืองยักข�หาฅนจักอยู+บ+ได� ห้ันแล พระโกนาคมนะเจ�าเข�ามาสําราญในดอย // 
ช�างสารที่นั้น ค็มาเลงหันสัณฐานท่ีนี้ยังจักเกิดเปนบ�านเมืองพายหน�า มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วสระเด็จจาก
ดอยช�างสารเข�ามาสู+ประเทสดงดอยที่น้ัน ค็เพื่อว+าจักสั่งสอนพระญายักข�ตนนี้ห้ือ // เลื่อมใสในคุณแก�วทัง 
๓ มีห้ันชะแล คูบ+ควรจักสอนได� ว+าอ้ัน แล�วค็เอยียบย่ํารอยพระบาทซ�อนรอยตีนพระเจ�ากกุสันธะไว� แล�วค็
สระเด็จไพโผดสัตต�ทังหลายด�วยลําดับ ค็เมือเถิงด+านทัมมิลละ // ข�าว+า แล�วค็สั่งสอนเท+าใดเขาค็บ+ฟ=งบ+ละ
มิจฉาทิฏฐิเขาได� ห้ันแล พระเจ�าโกนาคมนะค็เลงดูพายหน�าค็รู�ว+าทัมมิลละข�าว+า ฝูงน้ีแม+นว+าพระกัส
สัปปะค็ดี โคตมะค็ดี อริยเมตเตยยะ // ค็ดี ค็บ+อาจจักมาสั่งสอนเขาได�เทิอะแล เขาทังหลายค็บ+ฟ=ง 
มิจฉาทิฏฐิเขาได� ห้ันแล พระเจ�าโกนาคมนะค็เลงดูพายหน�า ค็รู�ว+าทัมมิลละข�าว+า ทังหลายฝูงนี้ แม+นว+า
พระเจ�ากัสสัปปะค็ดี โคตมะค็ดี อริยเมตเตยยะ //  

 
(๗.๑๔) ค็ดี ค็บ+อาจจักมาสั่งสอนได�เทิอะแล เขาทังหลายค็ได�ถือมิจฉาทิฏฐิตราบมล�างกัปป9มี ห้ัน

ชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพท่ีอ่ืนค็มีแล เม่ือพระเจ�าโกนาคมนะนิพพานไพแล�ว ด่ังอ้ัน ยังมีในกาละฅาบ 
๑ ยังมีพระญาตน ๑ เสวิย // ราชสมป=ตติอยู+ในเมืองสวนตาล คือเมืองละโว� อันมีในระแวกแฅว�นเมืองโยธิ
ยาทวารวัตตินคอรแล พระญาสวนตาลตนนั้นค็มีใจมักใคร+ไพขับเอาเนื้อในปSามากินบ+ขาดสาย // ห้ันแล 
เม่ือนั้น เทวดาอารักข�ทังหลายหมายมีพระญาอารวักกะยักข�เปนต�น ค็ปรารถนามักใคร+ได�ฅนทังหลายมาตั้ง
บ�านตั้งเมืองในขงเขตอารวะประเทสทังหลายมวล ห้ือเปนบ�านเปนเมืองดั่งอ้ัน เขา // ค็พร�อมเพรียง แล�วค็
อานัตแต+งใช�เทวดาตน ๑ ไพแสวงหาช+องรอยผกดูฅนทังหลายชุบ�านชุเมือง ห้ันแล เทวดาตนนั้นค็ไพหัน
พระญาเมืองละโว� อันไพขับปSาไล+เน้ือสันน้ัน เท // วดาตนนั้นค็ไพสู+ยุยงหัวใจแห+งพระญาตนนั้น ค็เอานาง
เทวีแลเสนาราชปุริสสะกับด�วยลูกแลเมียไพตั้งทัพอยู+กลางปSาไล+เนื้อมากิน บ+อ่ิมบ+ค+ายห้ันแล เทวดาตน
นั้นค็เนรมิตตนเปนละม่ังฅําตัววิเสสอัสสจันค็ห้ือ // 

 
(๗.๑๕) ปรากฏแก+พระญาแลฅนทังหลายได�หัน ห้ันแล ฅนทังหลายได�หันแล�วค็พร�อมกันขับไล+ไต+

ชอมละม่ังกวางฅําตัวนั้น แม+นเขาผกยิงค็บ+จับค็บ+ตาย เทวดาตนนั้น แม+นเขายิงค็บ+จับ ละม่ังตัวนั้นค็คราง
อยู+ เยียะดั่งยิงจับค็แต+งเยียะขาห�าน // เยียะลุกท+าวลุกท+าวไพ ห้ันแล คันว+าฅนทังหลายจักมาเขิดแท�นั้น
พ�อยเต�นแล+นไพเปนดั่งจักห้ือได�แท�นั้น ห้ันแล พระญาแลฅนทังหลายค็พร�อมกันจากันว+ากวางฅําตัวน้ีวิ
เสสอัสสจันแท� // เราทังหลายบ+ได�บ+ยอมแลมองแอ+ว+าอ้ันแล�ว ค็เอากันยกทัพไพขับชอมทวยข้ึนมาด�วย
ลําดับวันฅืนทังมวล คันฅนทังหลายอิดหอดเสียแล�วนอนเสียที่ใด กวางฅําตัวนั้นค็นอนอยู+ถ�า ฅนทังหลาย
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กินเข�า // น้ําโภชนาอาหารเม่ือเช�าแล�วค็ยกทัพชอมทวย ห้ันแล พระญาค็กะทําเพียรขับไล+มาด�วยลําดับ 
ในกาละนั้นประหมาน ๓ ปลีเต็มค็มารอดมาเถิงในประเทสเขตดงหนา ทีนั้นแล�วพระญาสวนตาลกับทังปริ 
// วารทังมวลค็ชวนกันมาตั้งทัพอยู+ในประเทสข�างแม+น้ํา ทีนั้น ค็เอากันขับไล+กวางฅําตัวนั้นเข�าสู+ดอยดง
ตาล ทีนั้น ค็ลวดเข�าไพในถํ้า ทีนั้น แล�วค็ลํางับกับหายไพ ห้ันแล เหตุดั่งอ้ันถํ้าอันนั้นค็ปรากฏชื่อว+าถํ้า
กวางฅําตราบ //  

 
(๗.๑๖) มล�างกัปป9 มีห้ันชะแล สพฺเพ ชนา อันว+าฅนทังหลายมีพระญาเปนต�น ค็ได�มาเถิงประเทส

เขตอันไกลนัก จักฅืนไพหาบ�านหาเมืองแห+งเขาค็บ+ได� ค็ลวดเอากันต้ังอยู+ข�างแม+น้ํา ทีน้ัน จําหุดเลี้ยงชีวิต
ด�วยอันแสวงหาหัวมันแลลูกไม�มา // กิน ห้ันแล เม่ือนั้น ยักข� เทวดาทังหลายค็เนรมิตตนเปนนกทังหลาย
ต+างๆ ไพฅาบงวงเข�าสาลีมาแต+บ�านเมืองฅนทังหลายมาเลิยลายผายตกในที่เปน บวกเปนหลุมชุแห+ง ห้ันแล 
แดนแต+นั้น // มา ฅนทังหลายค็ไพขงขวายเอาเข�าสาลีฝูงน้ันมาไว�กินเปนเชื้อ ค็แดนแต+นั้นมาห้ันแล บ+เท+า
แต+นั้นเทวดาแลยักข�ทังหลายค็นํางัวฅวายเป̀ดไก+หมูหมาช�างม�าในดอยออกมาห้ือ // ฅนทังหลายเกิดกลาย
เปนสัตต�ตัวรู�เยื่องคลองดีแลคุณ ห้ือฅนทังหลายได�เล้ียงได�ดูแพร+พรอกออกมาหลาย แล�วเทวดา อารักข� 
ยักข�ทังหลาย ค็นําเอามายังบ+อเหล็กบ+อทองบ+อเงินบ+อฅําบ+อแก�วบ+อมาดชืน // ทังหลาย เปนต�นว+า นํามา
ยังของปลูกของกินทังหลายเลิยลายห้ือปรากฏออกชุแห+ง ห้ือฅนทังหลายได�สร�าง เสี้ยงกาละเมินนาน ฅน
ทังหลายค็แปรพรอกออกมามากหลายเต็มในประเทส ทีนี้ เขาค็เบิกสร�างเปนบ�านเปนเมืองมา ห้ันแล เขา
ทังหลาย //  

 
(๗.๑๗) ค็พร�อมกันใส+ชื่อเมืองว+าอารวีนคอร ห้ันแล เหตุเมืองอันนี้มาตั้งอยู+ใหล�ที่อยู+อารวักกะยักข� 

ค็มีแล เสสาชนปาทา อันว+าชนบททังหลายเปนลูกเมืองทังมวลค็หาฅนจักตั้งอยู+บ+ได� ห้ันแล ในกาละนั้น 
ยักข�ทังหลายค็ดี  เสือ เหมี ละม่ัง กวาง // ฟานแลวอกค+างทังหลายค็ดี ว+าอ้ัน เกิดอยู+ในประเทสเขตในอา
รวีทังมวลนั้น เขาทังหลายค็เลงหันชนบทบ�านนอกขอกนิคมนะปจันต*ทังหลาย เปนท่ีเปSาสูญเสียหาฅนจัก
อยู+บ+ได�ดั่งอ้ัน ตัณหาค็บังเกิดมัก // เยียะสร�างกินกับด�วยชาวเวียงอารวีที่น้ันมีใจติดข�องท่ีบ�านท่ีเมืองฝูงนั้น
อยู+ไจ�ๆ คันเขาตายจากยักข�ค็มาเกิดโอปปาติกกะ เกิดในเคล�าไม� ฝุSนแลดิน เกิดเปนฅนยิงชาย แม+นเสือหมี 
// วอก ค+าง กวาง ฟานตายค็มาเกิดเปนฅนปรากฎมีมาชุ ๓๓ หว+างห�วยหว+างดอย แม+นยักข�ค็ดี ผัวเมียกัน
นอนอยู+กับกันมีตัณหาใคร+เปนฅนค็ลวดยุบตายมาเกิดเปนฅนยิงชายบัดเดียวนั้น ฅาบตัวเขาค็ยุบเปนดอย
เปน // หินผาเปนรูปยักข�ผัวเมียนอนจิมกันอยู+ แม+นเปนพ+อเปนแม+เปนลูกกันแล ยุบตายเปนฅนเสียแล�ว 
ฅาบตัวเขาค็เกิดเปนดอยเปนหินรูปยักข�พ+อแม+รูปผัวเมียนอนจิมกัน นั้นแล แม+นยักข�แลสัตต�ทังหลาย คือ
ว+าเสือ หมี วอก ค+าง กวาง ฟาน คันมีใจมักใคร+ //  

 
(๗.๑๘) เปนฅนค็ยุบตายเกิดเปนฅนบัดเดียวน้ัน ฅาบตัวเขายุบเปนดอยเปนหินผารูป เสือ วอก 

ค+าง กวาง ฟาน ไว�ในดอยดงที่น้ัน ห้ันแล เขาทังหลายเกิดมาเปนฅนมามากหลายค็แอ+วล+าแสวงหาที่อยู+เขา 
แล�วค็เยียะสร�างจําหุดเลี้ยงชีวิตมีต�นว+า // เยียะไร+ไถนาป=UนฝCายทอหูกไพตั้งอยู+ชุบ�านชุเมือง แล�วเขาค็เข�า
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มาน�อมสมพารพระญาอารวีชุแห+งชุที่ค็มีแล ฅนฝูงเปนเชิงลูกยักข�นั้นค็อยู+บ�านอยู+เมืองฅนฝูงเชื้อลูกเสือลูก
หมีลูกวอกลูกค+าง // ลูกกวางแลฟานนั้นเขาค็ตั้งอยู+ที่ห�วยท่ีดอยตามเพิงใจเขา ห้ันแล รัทธิอาจิวี* คําปาก 
คําจา เครื่องนุ+งเคร่ืองบัวรโภคเขาทังหลายค็ต+างกันมีต�นว+าฅนฝูงเปนเชื้อลูกยักข�นั้นเครื่องยักข�ค็ย+อมติดไพ 
// แม+นเปนเครื่องอย�องของประดับค็งามนักเพิงรู�ว+าเปนกระกูลยักข�แล ฅนฝูงเปนเชื้อลูกเสือนั้น เขา
ทรงเคร่ืองนุ+งค็มีสงสัณฐานดั่งเสือวัตถิ*ลีลาอยู+ไพค็ย+อมเหมือนเสือ ห้ันแล ฅนฝูงเปนลูกหมี // น้ันย+อมมีคํา
ปากเปนนิมิตว+าจิมวอก อันฅนเปนลูกวอกลูกค+าง ค็มีวัตถิ*ลีลาเคร่ืองนุ+งเขาทังหลายเปนต�นว+า คําปากค็ดี
ยังติดอาจิมวอกบ+ละเสียแล ฅนฝูงเปนลูกกวางลูกฟานนั้นค็ย+อมมีวัตถิ*ลีลาเครื่องนุ+งเคร่ืองใบเขาเปน //  

 
(๗.๑๙) ดั่งฟานมีสัณฐานบ+หายเสียได� ฝูงเปนกวางเปนเสือนั้นค็เพื่อรู�ว+าเชื้อลูกกวางลูกเสือค็มี

แล�วด�วยดังกล+าวมาน้ีแล ตั้งแต+กาละนั้นมา เมืองอารวีค็ปรากฏเกิดเปนบ�านเปนเมืองมาชื่อว+าอารวี
ราชธาณีค็มีแล พระญา // อารวียักข�ราชค็เปนใหย+อนารัฏฐะชุแห+งค็กะทําหิงสาราวีข�าสัตต�แลฅนมากิน
เปนอาหารด�วยประหมานบ+ได�ค็มีแล จําเนียรแต+กาละนั้นไพพายหน�าเสี้ยงกาละนานนัก ยังมีพระเจ�าตน ๑ 
ชื่อว+ากัสสัปปะเกิดมา // เปนครูแก+โลกในกาละเม่ืออายุฅน ๒ หม่ืนปลีนั้น พระกัสสัปปะเจ�าค็จระเดินโผด
สัตต�โลกทังหลายด�วยนิคมราชธาณีค็เข�ามารอดจอดเถิงดอยหินอันเปนผารูปช�างสาร พระค็น่ังอยู+สําราญ
เหนือ // หลังช�างสาร แล�วนอนบิ่นหางไพหาเมืองแลเลงผ+อหันพระญาอารวักกะยักข�อันหยาบช�ากล�าแข็ง
นักมักใคร+สั่งสอนห้ือตั้งอยู+ในคลองสุจจริตตธัมม�อันดีดั่งอ้ัน กัสสัปปะเจ�าค็สยองมาสู+ดั่งนั่งที่ // อยู+อาร
วักกะยักข�แล�วค็สั่งสอนด�วยปริยายต+างๆ ห้ันแล พระญาอารวักกะยักข�ราชาตนน้ัน ห้ันแล ค็บ+ฟ=งค็บ+ปฏิบัติ
ตามได� ห้ันแล พระกัสสัปปะเจ�าค็ร่ําเพิงดูด�วยประหญาสัพพัญHูว+า แต+นี้ฅืนหลัง พระเจ�ากกุสันธะมาสั่ง
สอนค็บ+ได� ลูน //  

 
(๗.๒๐) แต+พระเจ�าโกนาคมนะมาสั่งสอนค็บ+ได� ในกาละบัดนี้ คูพระตถาคตะมาสอนค็บ+ได�บ+ฟ=ง

สันน้ี พายหน�าจักมีปุคคละเจ�าตนใดจักมาสั่งสอนพระญายักข�ผู�นี้ได� อ้ันชา รํ่าเพิงว+าอ้ัน แล�วพระค็ตรัสรู�ว+า 
ในกาละพายหน�ายังจักมี // พระเจ�าตน ๑ ชื่อโคตมะ ว+าอ้ัน จักมาเปนครูแก+โลก แล�วมาสั่งสอนถอนเสีย
ยังพิสอันร�ายแห+งยักข�ผู�น้ีเสีย แล�วจักห้ือได�เถิงเอตทัคคะถนันตระ*อันเปนโสดาป=นนะปุคคละ มีห้ันชะแล 
รํ่าเพิงว+าอ้ัน // แล�วพระกัสสัปปะเจ�าบ+อาจจักสอนได�แล ค็ไพย่ํารอยพระบาทซ�อนรอยตีนพระเจ�าทังหลาย
แต+ก+อนไว� แล�วค็สระเด็จไพสู+ชนบททังหลายด�วยลําดับ ค็ไพรอดด+านทัมมิลละข�าว+าทังหลาย แล�วค็สั่ง
สอนทัมมิลละว+าด�วยปริ // ยายหลายประการต+างๆ เขาค็บ+ละมิจฉาทิฏฐิอันน้ันได�ค็บ+ปฏิบัติตามสักอันแล 
พระกัสสัปปะเจ�าจิ่งเลงดูพายหน�าพายหลังค็รู�ด�วยคําว+าด่ังนี้ พระเจ�า ๒ ตนล+วงไพแล�วนั้นคือพระกกุสันธะ 
พระโกนาคมนะเจ�า // ค็ดีมาเปนครูแก+โลกสั่งสอนค็บ+ได� ห้ันแล ในกาละบัดนี้ คูค็เปนครูสั่งสอนโลกทัง ๓ 
บ+ได�ดาย บัดนี้มาสอนยังทัมมิลละข�าว+าทังหลายฝูงนี้เปนผู�บ+ฟ=งด�วยบ+ตามบ+ละมิจฉาทิฏฐิได�ดีหลีแล ในกา
ละอันจักมาพายหน�ายังจักมี //  
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(๗.๒๑) ปุคคละเจ�าตนใดจักมาสั่งสอนเขาห้ือละมิจฉาทิฏฐิเสียได�น้ันชา ค็รู�ว+าดั่งน้ี ทัมมิลละข�าว+า
ฝูงน้ี พายหน�าแม+นพระเจ�าตนชื่อโคตมะ เกิดมาสั่งสอนค็บ+ได� ห้ันแล พายหน�าถัดแต+นั้น พระอริยเมตเตย
ยะเจ�าเกิด // มาเปนครูแก+โลกมาสั่งสอนค็บ+จักได�ชะแล ทัมมิลละข�าว+าทังหลายฝูงน้ี เปนอันแหน�นหนานัก 
แม+นเขาตายจากทัมมิลละค็จักได�ไพตกนารก คันพ�นจากนารกค็จักฅืนได�เกิดในวงสาทิมมิลละข�า // ว+าดั่ง
เก+าเล�า ว+าสันนี้ไจ�ๆ ตราบมล�างกัปป9 มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพสู+ที่อ้ัน ห้ันแล พระกัสสัปปะเจ�าค็
ตั้งอยู+ตามเขตอายุ ๒ หม่ืนปลี แล�วค็นิพพานไพแล ตโต ปถยะ ตั้งแรกแต+กาละ // เม่ือพระเจ�ากัสสัปปะ
นิพพานไพแล�วนั้น พายหน�าเสี้ยงกาละนานนัก คืออายุข้ึนลงข้ึนลงเถิงอสงไขยปลีถ�วน ๖ ทีแล�วอายุสัตต�
ทังหลายถอยลงมาแล�ว ต้ังอยู+ในร�อยปลีมีเม่ือใด ในกาละเม่ือนั้น คูตถา // คตะค็ได�ลงมาเกิดเปนครูแก+โลก
แลธอรมานอยู+ ๗ วัสสา ในกาละเม่ือใด คูพระ ตถาคตะได�จระเดินโผดสัตต�โลกด�วยลําดับยังอันสั่ง
สอนป=ณณสัตต�อยู+ในเมืองวิเทหะท่ีนั้นไปSทันมารอดเทิงเมืองอารวีที่นั้นเท่ือ //  

 
(๗.๒๒)  ดั่งอ้ัน อถมา ปถมตรํ ในกาละเม่ือก+อนอ+อนแต+นั้น ยังมีพระญาตน ๑ เสวิยราชสมป=ตติ

เปนใหย+ในเมืองอารวี ทีนั้น ค็เทียรย+อมเอาเสนาอามาตย�ราชปุริสสะทังหลายไพแอ+วขับไล+ยังเนื้อละม่ัง
กวางฟาน ใน // ปSาไจ�ๆ ห้ันแล ยังมีในกาละฅาบ ๑ พระญาค็เอาสัปปุริสสะทังหลายเข�าไพสู+ปSาดงหนา ที
นี้ ค็ขับไล+ยังเนื้อละม่ังกวางฟาน ห้ันแล เขาค็ได�จวบพบยังเน้ือตัว ๑ ยิงค็บ+จับบ+ถูกค็ชวนกันขับไล+ไต+ตาม // 
มาในลาวปSาท่ีนั้น ต+างฅนค็ต+างเลิยไพ ห้ันแล ฅนทังหลายฝูงเปนปริสัตต�ค็อิดหอดแรงเสีย แล�วไพบ+ได�ค็เอา
กันพิกฅืนมา ห้ันแล ราชาปนฺน พั่นดั่ง พระญาอารวีตนใหย+น้ันคี*ตัณหาติด // ของในอาหาร* ค็ไต+ทวย
เนื้อไพที่ไกลสุดวิสัยแห+งฅนทังหลายอันจักไพทวยนั้น พระญาค็หาหมู+หาชุมบ+ได�ค็หลงทิสสะปSาไม�ดงไพรค็
ได�เข�าไพในเขตอนาแห+งพระญาอารวักกะยักข� // ค็ไพจับยับเอาแขนพระญาแล�วกล+าวว+าท+านหากเพิงเปน
อาหารคูชะแล ว+าอ้ันห้ันแล พระญาอารวีค็สะดุ�งตกใจกลัวตายมากนัก มีตนอันสั่นระสายจิ่งจักร่ําเพิงอุบาย
อัน ๑ ค็ไหว�แล�วขอเซ่ิงอารวักกะยักข�ว+า ดูราเจ�าพระญายักข� ผู� //  

 
(๗.๒๓)   ข�าหากควรหล�างเปนอาหารแก+ท+านแท�แล เท+าว+าข�าจักขอก+อนเซ่ิงเจ�าคูอันเปน พระญา

ยักข�ก+อนเทิอะแลขอไว�อะไภยยะชีวิตแก+ข�าก+อนเทิอะ คันเจ�าคูไว�ชีวิตแห+งข�าค็จักได�กินอาหารแฅวนมาก
หลายชะแล คันบ+ไว�ชีวิตแห+งข�า // ค็จักได�แต+ข�าผู�เดียวชะแล ว+าอ้ัน พระญายักข�จิ่งขานว+า คันเราไว�ชีวิต
ท+านแล�วท+านจักห้ือเราได�กินอาหารสันใดเล�าชา พระญาอารวีจิ่งกล+าวว+า ผิว+า ท+านไว�ชีวิตแก+เราแล�วดั่งอ้ัน 
เราพิกฅืนไพรอดท่ี // อยู+เราแล�วค็จักแต+งห้ือยังฅนเปนอาหารแก+พระญายักข�แลวันแลฅืนแล ว+าอ้ัน ห้ันแล 
พระญาอารวักกะยักข�ได�ยินคําปฏิญาณแห+งพระญาหม้ันแก+นแล�วค็ปล+อยวางส+งพระญาพิกฅืนมารอด
บ�านเมืองดั่งเก+า ห้ัน // แล ราชา อันว+า พระญามารอดแล�วค็บอกกล+าวยังกรียาอันนั้นแก+ฅนแลเสนาอา
มาตย�ทังหลายชุประการ ห้ันแล ฅนทังหลายรู�แจ�งแล�วค็เหลือบ+ได� ค็ห้ือฅนทังหลายแต+งแปลงสาลาหลัง ๑ 
ไว�ตีนดอยนางนั้น เพื่อจักเอาฅนมา // ถวายแก+พระญายักข�กิน ห้ันแล พระญาแลเสนาอามาตย�ทังหลายค็
พร�อมกันห้ือเอาฅนโจรทังหลายฝูงผิดอาชญาใส+คอกคังคานั้น เอาเมือไว�สาลาตีนดอยนางนั้นชุวันแลชุวัน
แล ฅนห้ือเปนอาหารคือเปนนิจจการ ห้ันแล เถิงกาละเมินนาน ฅนฝูงผิด // 
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(๗.๒๔)   อาชญาแลเสี้ยงซํ้าไพแล�วดั่งอ้ัน หาสังจักเมือถวายแก+พระญายักข�บ+ได� พระญาค็ชุมนุม

มายังหมู+เสนาอามาตย�มาพร�อมกันโจทนาหาเอาฅนจักเมือถวายแก+พระญายักข�บ+ได�สักฅน เสนาอามาตย�
ทังหลายค็พร�อมกันว+า จัก // แต+งแปลงกันออกมาแลบ�านแลฅนกลัวบ+ได�จักแต+งปูกันด�วยชนบทแลฅนค็ว+า
บ+ได� เหตุว+าลูกค็มีพ+อแม+ แม+นจักเอาผู�เถ�าผู�แก+ค็มีลูกมีหลาน ตกไผค็ผานใจลําบากมากนักแล เรา // ทัง
หลายจักกะทําดั่งรือดี นี้ชา ว+าอ้ัน ในกาละน้ันยังมีเสนาผู� ๑ สลาดนักจิ่งกล+าวว+า การวินาสสิบหายไผบ+
ตายค็บ+มีแล ดั่งข�าเดียวจักรํ่าเพิงดูน้ี ฅนทังเมืองนับล�านนับโกฏปุคคละผู�ใดจักไพนําเอา // ฅวามสิบหาย
มาใส+บ�านใส+เมืองค็บ+มีสักฅนแล เท+ามีพระญาแห+งเราตนเดียวน้ีแล ชาติเปนเจ�าแก+รัฏฐะประชาเสวิยราชสม
ป=ตติผู�เปนสันนี้แล พ�อยว+าบ+อ่ิมบ+เต็มใจในรสสะตัณหาพระญาเจ�า // ค็บ+ไต+ตามราชธัมม�สิบประการแล ไพ
แสวงหาอาหารอันบ+ชอบวิบากครอบมาเถิงตนแล�วดาบ บัดนี้ พ�อยจักมาเปนกังวลแก+เราทังหลายอันเปน
เสนาอามาตย�ประชานราษฎร�สันนี้ เราค็ตามบ+ได�แล ว+าอ้ัน แล�วค็พร�อมกันเมือไหว� //  

 
(๗.๒๕)  สาพระญา แล�วตัดเสียห้ันแล ราชา อันว+า พระญาค็ปากบ+ได�สักคํา ค็ร�องไห�ก+อนตายห้ัน

แล พระญาค็มาแต+งเอาฅนอันมีในเรือนหลวงแห+งตน เมือถวายแก+ยักข�แลวันแลฅืน ข�าเรือนหลวงค็เสี้ยงไพ 
ห้ันแล ในเม่ือข�าเสี้ยงไพแล�วค็ // จักหาผู�ใดเมือถวายบ+ได�เท+ายังหลอเต+เจ�าราชบุตต�น�อยผู� ๑ เปนลูกแห+ง
พระญามีอายุได� ๗ ปลี ห้ันแล ลูกแห+งพระญาค็เท+ามีตนเดียว ห้ันแล เถิงในวันพรูกค็จักได�เอาเมือถวายอาร 
// วักกะยักข� ห้ันแล อถ ในกาละน้ัน ค็เปนการอันควรประสุมชุมนุมแห+งยักข�ทังหลายค็มารอดมาเถิง ห้ัน
แล ในวันนั้นจักเอาเจ�าราชบุตต�เมือถวายน้ัน พระญาอารวักกะราชค็ได�ออกเมือสู+ที่ประ // สุมชุมนุมกันใน
สํานักพระญาเวสสุวัณณ�ตามปเวณีชุปลี ค็มีแล อถ ในกาละเม่ือน้ัน พระญาอารวีกับทังนางเทวีค็มาประดับ
เจ�าราชบุตต�กุมมารด�วยราชอลังการต+างๆ แล�วค็ห้ือเสวิยเข�านํ้าโภชนา // อาหารอันประณีตยิ่งนัก แล�วค็
ห้ือฅนทังหลายเอาเจ�าราชกุมมารข้ึนใส+สีวิกายฅํา แล�วแห+แหนแต+นิเวสนะออกจากเวียงไชยด�วยลําดับ
ตราบเถิงสาลา แล�วค็เอาราชบุตต�ใส+ไว�ในคอกสาลาท่ีนั้น แล�วฅนทังหลายค็ฅืน // 

 
(๗.๒๖)  มาด่ังเก+า ห้ันแล ราช ปY แม+นพระญาค็ดี เทวีจ อันว+า นางราชเทวี ตนเปนแม+ค็ดี ค็ตีอก

แล�วร�องไห�ผัดแผ+ไพมา ห้ันแล มนุสสา อันว+า ฅนทังหลายมีต�นว+าเสนาอามาตย�ประชานราษฎร�ชาวเมืองค็ดี 
เขาค็บังเกิดฅวามโสกทุกข�ร�องไห�รํ่า // ไรไพมาเปนอุกขหลุกมีน้ัน มากนักแล แม+นพระญาแลนางราชเทวีค็
ดี ค็บ+เสวิยเข�าน้ําโภชนาอาหารใด เท+าร�องไห�กลิ้งกลบไพมา ห้ันแล อถ สตฺถา ในกาละเม่ือฅืนน้ันจักใกล�รุ+ง 
พระพุทธเจ�าแห+งเราค็เลง // ดูยังสตต�โลกค็หันแจ�งด�วยทิพพจักขุญาณ ค็รู�ว+าเจ�าราชกุมมารอันพระญาตน
พ+อจักเมือถวายเปนอาหารแห+งอารวักกะยักข�แจ�ง ห้ันแล ประการ ๑ บุญสมพารแห+งพระญายักข�ผู�น้ันค็ยัง
มีมากนัก ยังจักควร // สั่งสอนตั้งอยู+ในโสดาปฏิผละ เอตทัคคะถานันตระผู� ๑ ห้ันแล ประการ ๑ เจ�าราช
กุมมารค็มีบุญสมพารได�กัตตาธิการ*มามาก บัวรมวลควรได�เถิงอรหันตาผละในชาตินี้แท� ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าสัน // เข�าแล�วค็เอาอรหันตาขินาสาวกเจ�าสยองมาด�วยลวงอากาศอยาดตกลงมาปรากฏในอง
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คะเจติยะ อันมีที่จิมใกล�ดอยโลหกุฏฐัคคะ ท่ีจิมใกล�ดอยจอมทองที่น้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็เข�าไพสู+ราชเว
สนะเรือนหลวง //  

 
(๗.๒๗)   ปราสาทเมตตาพระญาอารวีราช ห้ันแล ราชา ปY แม+นพระญาค็ดี นางราชเทวีค็ดี ค็

ร�องไห�เข�าไพไหว�พระพุทธเจ�าแล�วกล+าวว+า ภนฺเต ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�า มยํ อันว+าข�าทังมีเจ�าราชบุตต�
ตนเดียว ควรเปนสาย // สืบเชื้อราชวงสาดั่งอ้ัน เผือข�าทัง ๒ ค็เอาเมือถวายเปนอาหารแห+งพระญาอาร
วักกะยักข�ในวันน้ี เพื่อแลกเอาชีวิตแห+งเผือข�าทัง ๒ ค็ได�เถิงคลองอันสิบหายวินาสค็คลาดจากสัตติค็ // 
ร�องไห�กลิ้งกลับไพมาสันนี้แล�ว ภควา ข�าแด+พระพุทธเจ�าตนประเสิฏจุ+งบังเกิดกรุณณาโผดเมตตาผู�ข�าทัง ๒ 
ห้ือได�แด+เทิอะ เม่ือน้ัน พระพุทธเจ�าค็เล�าโลมพระญาแลนางราชเทวีห้ือถอย*ใจมาได�แล�ว // เทสนาอนัจจ
ธัมม�อันบ+หม้ันบ+เที่ยงยังคลองอันเปนทุกข�บ+เปนแก+นเปนสารในโลกสงสารทังมวลแก+พระญาแล นางเทวีห้ือ
ได�ฟ=งแล�ว พระพุทธเจ�าค็สั่งอําลาพระญาแล�วค็สระเด็จฅืนไพสู+องคะเจติยะแล�ว // พระพุทธเจ�าค็สระเด็จ
ไพด�วยลวงบนอากาศตน ๑ ตนเดียว แล�วค็เข�าเมือด�วยลวงแม+น้ําอันไหลแต+ดงนางออกมาแล ยกฺข อันว+า
ยักข�ทังหลายฝูงเปนปริวารแห+งอารวักกะยักข�อันอยู+เฝCาเวียงที่นั้น เขาหันพระพุทธเจ�าเข�า //  

 
(๗.๒๘)  เมือด�วยตามขุนแม+น้ํานั้นเขาค็จากันว+า ปุคคละผู�มีหัวอันเปXUอยมีตนอันเปXUอยเพิงเข�ามาสู+

ประเทสแห+งเราน้ันชา ว+าอ้ัน แล�วค็พร�อมกันไพห�ามเสียบ+ห้ือเข�ามา ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็บ+ฟ=งค็ลู+เข�าไพสู+ 
// ราชนิเวสนะเรือนหลวงอารวักกะยักข�แล�ว คันพระพุทธเจ�าไพด�วยสีหนาทบ+เขงบ+ขามสันน้ัน ยักข�ทัง
หลายค็บ+ยกตีนยอมือได�สักตัว ค็มีใจอันกลัวแลสั่นระสายมากนักแล พระพุทธ // เจ�าสระเด็จข้ึนนั่งสําราญ
เหนือแท+นบัลลังกานแห+งพระญาอารวักกะยักข� แล�วค็หันเจ�าราชกุมมารอันยักข�ทังหลายหากผูกมัดแล�วมา
เฝCาแหนรักสาอุเซ่ิงอยู+ถ�าอารวักกะยักข�พิกมาค+อย // กินว+าอ้ัน ห้ันแล พระพุทธเจ�าเทสนาธัมม�สั่งสอนยักข�
ทังหลายไจ�ๆ เขาค็มีใจยินดีน�อมไหว�แลปูชาคารวะอ+อนน�อมครบอยํามากนัก ค็น่ังอยู+ฟ=งธัมม�เทสนา ห้ันแล 
อถ ในกาละน้ัน ยังมีพระญายักข�ตนชื่อว+าสาตาคียักข� // มันจักเมือชุมนุมพร�อมกับยักข�ทังหลายในสํานัก
พระญาเวสสุวัณณ�ค็มาทางบนหนอากาศมากลายดงนางท่ีนั้น ค็รู�ว+าพระพุทธเจ�ามาเมตตาอยู+ที่เรือนอาร
วักกะยักข�ที่น้ัน แล�วค็ลงมาไหว�พระพุทธเจ�าด�วยครบอยําแล�วค็หนีไพสู+ท่ีชุมนุม //  

 
(๗.๒๙) ยักข�ทังหลาย แล�วค็ไพบอกกล+าวอารวักกะยักข�ว+า ดูรา เจ�าสหาย เจ�าสหายได�ลาภอันดี

ประเสิฏแท�แล ว+าอ้ัน พระญาอารวักกะยักข�ค็รู�แจ�งแล�ว จิ่งถามว+าลาภอันประเสิฏมีแก+ข�าดัง      รือ นั้นชา 
ว+าอ้ัน สาตาคิลิยักข�ค็บอก // ว+า ดูราเจ�าสหาย บัดนี้ พระสัพพัญHูเจ�าเข�ามาเมตตาในเรือนเจ�าสหายค็
เปนลาภอันใหย+แลประเสิฏแก+เจ�าคูแล ว+าอ้ัน ตํ สุตวา พระญาอารวักกะยักข�ได�ยินคําว+า พระเจ�ามาเมตตา
อยู+ใน // เรือน เจ�าคู ห้ันแล ว+าอ้ัน มันค็มีใจอันเคียดสมแสดยีใจ* เหมือนดั่งฅ�อนตีจับหน�าผาก มันค็เต�นค็
หกตกลงมาที่อันพร�อมเพรียงกันนั้น บัดเดียว ค็เอาตีนถีบจับเข�ากาลาคิลีกุดแตกเปนขระ // จวนหลุพังไพ 
แล�วค็หกเต�นเข�ามาประเทสเขตดงนางแห+งตน ห้ันแล สัตถา สัพพัญHูพระพุทธเจ�าค็รู�ค็หันด�วยหูทิพพ�ตา
ทิพพ�แห+งตน ค็สระเด็จออกจากท่ีนั่งมาต�อน // มารับเดิมเพื่อจักข+มเต็ก*ระงับมานะแห+งอารวักกะยักข� 
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ห้ันแล อารวักกะยักข�ค็ร�องว+า ปุคคละผู�ใดเข�ามาสู+สํานักเขตแดนคูเข�ามานั่งท่ีนั่งแห+งคูราช นี้ชา จุ+งมารบ
กับด�วยคูเทิอะ ว+าอ้ัน มันค็แต+งริทธี //  

 
(๗.๓๐)  เปนดั่งงัวอุสุภราชหุดอัวเข�ามาจักขวิดจักต+อ ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เนรมิตเปนเสือเลิยไล+

ขบกินค็แล+นหนีไพ ห้ันแล พระญาค็จิ่งเนรมิตเปนนาคค็มีพังพานได�แล พั่นเข�ามา พระพุทธเจ�าเนรมิตเป
นพระญาครุฑ // ตัวใหย+ไล+เลิยจักตอดจักสกค็แล+นหนีไพแล พระญายักข�ค็เนรมิตเปนช�างเข�ามา 
พระพุทธเจ�าค็เนรมิตเปนราชสีห�ไล+เลิยกินค็หนีไพแล พระญาค็แต+งเปนฝนเท+าร�อน ห+าฝนถ+านไฟ ห+า // 
ฝนนํ้าเหล็กนํ้าทองแดง ตกลงมาห้ือเปนห+าฝนหินแลซาย ห+าฝนหอกดาบกางกงแลสะเหน�า แลปXนธนูตกลง
มามากนักแล พระพุทธเจ�าอาทิฏฐานเปนแปCนคะดานฅําก้ังบังเสียบ+อาจจักมาจับตนพระเจ�า // ได�สักอัน 
ห้ันแล ยักข�ตัวน้ันยังมีผ�าผืน ๑ เปนผ�าทิพพ�วิเสสกับตนมัน ผ�าผืนนั้นคันซัดไพทางอากาศฝนค็บ+ตกได� ๗ 
ปลี ซัดไพน้ําใหย+ ๕ ประการค็จักแห�งเสีย ๗ ปลี ซัดตกดินหย�าแลต�นไม�ค็ตายบ+ออกได� ๗ ปลี ซัด // ตกน้ํา
มีปลามีสัตต�ค็ตาย ซัดไพพูดอยค็คุดค็คานเปน ขระจวนไพแล พระญาค็เท+ามีริทธีกับผ�าผืนเดียวนี้ เปนริทธี
แห+งมึงจักห้ือเปนน้ําค็ได� เปนไฟก็ได� ห้ันแล มันค็เอาผ�าผืนน้ันซัดไพหาพระเจ�าเพื่อไพครอบงําพระเจ�า ห้ัน
แล พระพุทธเจ�า  

 
(๗.๓๑) ค็รู�แล�วค็อาทิฏฐานด�วยอิทธิริทธีค็ตีผ�าผืนน้ันขาดย่ํายีเสีย แล�วค็เอาผ�าผืนนั้นมาเช็ดตีน

เสีย ห้ันแล ในกาละน้ัน พระญายักข�ค็เอาหัวนบลงต่ําแล�วค็มีใจทุนหม+นหมองใจ เหตุว+ามีริทธีดั่งอ้ันเสีย 
พระเจ�าแพ�มันค็ยินดีสะดุ�งตกใจกลัว // ค็ยอมือก�มขราบไหว�แทบตีนขออะไภยยะชีวิตเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ัน
แล พระพุทธเจ�าค็บังเกิดกรุณณาค็เล�าโลมด�วยเมตตา แล�วค็เอาพระญายักข�เข�ามาสู+ราชนิเวสนะเรือน
หลวง แล�วพระพุทธเจ�าค็ // เทสนาสั่งสอนไจ�ๆ ห้ันแล พระญาอารวักกะยักข�ค็สะดุ�งตกใจกลัวแต+บาปมาก
นัก ค็ได�เถิงโสตาปฏิมรรคญาณเปนโสดาป=ณณ�ปุคคละ แล�วค็ก�มขราบไหว�ขอเอาแก�วทัง ๓ เปนที่เพิ่ง แล�ว
พระพุทธเจ�าค็ // สั่งสอนห้ือเถิงสีล ๕ แก+มัน มันค็รับเอาแล�วค็เปนอุปาสกพระพุทธเจ�าตราบยาวชีวัง ห้ัน
แล พระญาอารวักกะยักข� เปนประธานยักข�ปริวารในอาณาเขตประเทสดงนางทังมวล อันพระพุทธเจ�า
หากครอบ // งําสั่งสอนถอนเสียยังพิสอันสวก แล�วเอาแก�วทัง ๓ เปนที่เพิ่ง ค็บังเกิดปสาทะสัทธาเลื่อมใส
ในคุณพระพุทธเจ�าค็มาสักการะปูชาครบอยําส+งเสพปูชาฟ=งรสสะธัมม�เทสนาตราบเสี้ยงฅืนรุ+ง แล�วพระญา
อารวักกะ //  

 
(๗.๓๒)  ยักข� ค็เอาเจ�าราชบุตต�มาน�อมเวนเคนห้ือแก+พระพุทธเจ�าว+าดั่ งนี้  ภนฺ เต ข�าแด+

พระพุทธเจ�า ส+วนว+าเจ�าราชบุตต�นี้หากเปนอาหารแก+ข�าแล�วแล ข�าค็ได�ฟ=งธัมม�คําสอนพระพุทธเจ�าค็ถือเอา
อาชญาสรณา // คมจําสีล ๕ บ+ข�าสัตต� บ+ลักของท+าน บ+เหล�นชู�บ+สู+เมียท+าน บ+ล+ายบ+พราง บ+ดูดกินน้ําเมา
สุราเมเรยยะแล ค็เท+าสัมมาทานเอาสุจจริตตสัมมาทิฏฐิตามคําสอนแห+งพระพุทธเจ�าชุประการ แล�วข�า // 
ค็เอาเจ�าราชบุตต�กุมมารตนเปนลูกพระญาอารวี นี้ห้ือแก+พระพุทธเจ�าบัดนี้แล พระพุทธเจ�าจุ+งเอาราชกุม
มารตนนี้เทิอะ ว+าอ้ัน ค็มีแล พระพุทธเจ�ารับเอาแล�วค็สั่งอําลาพระญายักข�แลอา* // ทังหลายแล�วค็
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เล�าโลมเอายังอารวักกะยักข�ผู�ใหย+น้ันไพกับตามตน ห้ันแล พระญายักข�ตนใหย+ค็เหลือบ+ได� ค็กําเอาบาตร
พระพุทธเจ�า แล�วไพตามหลังพระพุทธเจ�ากับทังเจ�าราชบุตต�แล�วลงมาจากจอม // ดอยดงนางลงมาตาม
หนทางสาลาที่ ๑ อันฅนทังหลายสร�างแปลงปกไว�เปนท่ีเอาฅนมาถวายน้ัน พระญาอารวักกะยักข�ค็สะดุ�ง
ตกใจกลัวด�วยคํารํ่าเพิงว+า ในกาละเม่ือก+อน คูได�บีบเบียนกะทําไภยยะแก+ฅนทังหลายห้ือสิบหายมากนักแล 
กาละบัดนี้ คูหา //  

 
(๗.๓๓)  พิสบ+ได�เสียแล�วแล ฅนทังหลายหันคูค็จักมากะทําร�ายแก+คูเล�าชะแล เหตุดั่งอ้ันคูมารอด

ที่น้ีแล�ว จักขอฅืนชะแล ว+าอ้ันแล ค็ไหว�พระพุทธเจ�าแล�วขอฅืนห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บ+วางค็เล�าโลมว+า ดูรา 
มหาราช คูตถาคตะยังเปนที่เพิ่งแก+ // ท+านสันนี้แล บ+ควรจักกลัวแต+ไภยยะอันใดแล ว+าอ้ัน แล�วค็ห้ือพา
บาตรลงมาสู+เมือง ห้ันแล แม+นพระญายักข�หันฅนทังหลายค็ปานกลัวยิ่งนัก แม+นฅนทังหลายหันพระญา
อารวักกะยักข� เขาอย�านกลัวแล+นไพลี้เสีย ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บอก // ฅนทังหลายว+า ดูรา ฅนทังหลาย 
ท+านทังหลายอย+าได�กลัวเทิอะ พระญายักข�ตนน้ี พระตถาคตะหากได�สั่งสอนแล�ว ท+านค็มีสีล ๕ แลสรณา
คมแล เปนท่ีเพิ่งอาไสรเซ่ิงบุญคุณแห+งคูพระตถาคตะค็มาตามหลังคูตถา // คตะ ห้ันแล ลางพร+องหันค็จา
กันว+า พระเจ�าแห+งเราเมือสอนพระญายักข�ได�แล�วชวนมาชะแล ลางพร+องว+าพระญาอารวักกะยักข�ถือเอา
พระเจ�าได�แล�วค็พามาเมืองมาชะแลอ้ัน ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ห้ือพระญา // อารวักกะยักข�พาบาตร
ตามหลัง แล�วค็สระเด็จบิณฑิบาตเข�ามาไพในเมืองอารวีทุกแห+งได�เข�า แล�วค็เข�าไพสู+องคะเจติยะ แล�วค็สัน
เข�า ห้ันแล ในเม่ือสันเข�าแล�วพระพุทธเจ�าค็เอาพระญาอารวักกะยักข�กับทังอรหันตาแล //  

 
(๗.๓๔)  พระญาอินทาธิราชกับทังเจ�าราชบุตต�กุมมารเข�าไพสู+เวียง ห้ันแล ฅนทังหลายหันอาร

วักกะยักข�เข�ามาสันนั้น เขาค็กลัวค็แล+นหนีไพลับลี้เสีย ห้ันแล แม+นอารวักกะยักข�ค็อย�านกลัวแก+ฅนทัง
หลายเอย�า*มากะทําร�ายแก+ตนค็เทียวไพแล�วหนฅืนไพแล�วหน // ฅืน ห้ันแล พระเจ�าค็เล�าโลมบอกเตือน
พระญายักข�แลฅนทังหลายหท+อวางใจได�บ+ห้ือมีฅวามสังกาแก+กัน แล�วพระพุทธเจ�าเปนประธานค็เข�าไพสู+
คุ�มน�อยข้ึนเมือเมตตาพระญาอารวีราช แล�วค็ // บอกเหตุการณ�ทังหมวลแต+ต�นเถิงปลายห้ือพระญารู�
แล�วฅนทังหลายห้ือได�แจ�งแล�วห้ือมีไมตรีเซ่ิงยินดีรักแพงกันทังฅนทังผี แล�วพระพุทธเจ�าค็บอกเตือนห้ือ
พระญาอารวีว+า ดูรา มหาราช แต+ // นี้ไพพายหน�า มหาราชจุ+งห้ือแต+งแปลงเรือนหลัง ๑ แล�วห้ือถวายส+วย
ไรพระญาอารวักกะยักข�ตามราชรางวัลอันพระญาเวสสุวัณณ�หากห้ือน้ัน เพื่อห้ือได�อุป=ฏฐากรักสาตาม
ปเวณีด�วยดีเทิอะ // ว+าอ้ันห้ันแล พระญาค็ปฏิบัติตาม แล�วค็ห้ือแต+งแปลงเรือนหลัง ๑ ห้ือเปนที่ถวายส+วย
ไรตามรางวัลแห+งพระญาเวสสุวัณณ�อันป=นห้ือแต+อารวักกะยักข�สืบไพนั้นค็มีแล พระเจ�าค็สั่งสอนอารวักกะ
ยักข�แลพระญาอารวี ห้ือมีไมตรีเซ่ิงกันไพมา //  

 
(๗.๓๕)  สันนี้แล�วค็น�อมเวนเจ�าราชกุมมารห้ือพระญาแลนางราชเทวีได�เปนลูกดั่งเก+าค็มีแล 

พระญาแลฅนทังหลายค็มาสาธุการเซ่ิงบุญคุณแห+งพระพุทธเจ�ามากนัก ค็พร�อมกันห้ือทานแลปูชา
สาธุการเปนมหาปางอันใหย+ แล�วพระญาอารวีเปนประธานกว+าฅนทังหลายค็ // พร�อมกันราธนา
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พระพุทธเจ�าเข�าวัสสาที่น้ัน ห้ันแล ภควา อันว+า พระพุทธเจ�าค็รับเอาราชนิมนต�ด�วยตุมหิภาวะอยู+บ+ปาก 
ห้ันแล พระญาอารวักกะยักข�ค็อยู+อุป=ฏฐากพระพุทธเจ�าตามกาละอันควรแล�วค็พิกฅืนเมือสู+ที่อยู+แห+งตนค็มี
แล // พระพุทธเจ�าตนประกอบด�วยมหากรุณณาค็เมตตาอยู+เข�าวัสสาในองคะเจติยะอันมีในที่ใกล�เขตโลหะ
กุฏฐะป=พพตะ คือประเทสที่ใกล�ดอยจอมทองท่ีนั้นนานได� ๓ เดือนห้ันแล ดั่งจักรู�มานี้ คือนับแต+
พระพุทธเจ�า // ได�ตรัสสัพพัญHูมาเถิงวัสสาอันนี้ได� ๗ วัสสาน้ีแล วันออกวัสสาแล�วพระพุทธเจ�าค็ร่ําเพิง
หันองคะเจติยะท่ีนั้นเปนสัณฐานที่วิเสสนักค็จิ่งเทสนาทํานวายว+า ดูรา อานันทเถระ ในเม่ือพระตถาคตะ
นิพ // พานไพแลพระญาตน ๑ ชื่อว+าอโสตธัมมราช กับทังอรหันตาเจ�าจักได�นําเอาธาตุดูกขระหม+อมหัว
กล้ํา ๑ มาถป=นนาไว�ในท่ีนี้ องคะเจติยะที่น้ีอันเปนที่พระตถาคตะมาสําราญเข�าวัสสาที่อันมีท่ีจิมใกล�โลหะ
กุฏฐะป=พพตะ คือดอย //  

 
(๗.๓๖) จอมทองที่น้ี มีห้ันชะแล ทํานวายสันน้ี ค็สระด็จไพสู+ทิสสะอันควร วันนั้นแล ตโต ปถยะ 

ตั้งแรกแต+น้ันไพพายหน�า ส+วนเจ�าราชบุตต�ตนนั้นพ�นจากมือยักข�ได�ฅืนมาดั่งเก+าแล�ว สันนั้น ฅนทังหลายค็
มาเรียกใส+ชื่อว+าเจ�าหัฏฐะอารวักกะกุมมาร ค็มีแล // เถิงเม่ือเจ�าใหย+ข้ึนมาแล�วค็ร่ําเพิงหันอาจจธัมมกัมม�*
อันบ+หม้ันบ+เที่ยงสักอัน ค็ลวดออกไพบวชลวดได�เถิงอรหันตาปรากฏชื่อว+ามหาหฐกอารวกเถระ* ค็มีวันนั้น
แล เตน เหตุดั่งอ้ัน พระญา // อารวักกะยักข�ผู�นี้ พระพุทธเจ�าได�สั่งสอนแต+เม่ือมาอยู+เข�าวัสสาในองคาลเจ
ติยะ*นานได� ๙ วัสสานี้แล�ว ในกาละบัดนี้ พระพุทธเจ�ามาเมตตาเขาทังหลายลวดปสาทะสัทธามากนัก 
เพื่ออ้ันแล // พระพุทธเจ�าค็ห้ือสีล ๕ แก+เขา แล�วค็เทสนาธัมม�สั่งสอนอารักข�ทังหลายค็ไพเอยียบย่ํารอย
พระบาทซ�อนรอยตีนพระเจ�า ๓ ตนคือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสัปปะเจ�า แล�วค็ทํานวายว+า 
ในกาละพายหน�า พระ // อริยเมตเตยยะเจ�ายังจักมาเมตตาไว�พระบาทฅวบรอยตีนแห+งพระเจ�าทังหลาย
เสียเสี้ยง มีห้ันชะแล ดูรา อานันทเถระ ดอยดงอันน้ี เม่ือพระตถาคตะมาเมตตาเขาแต+หัวทีนั้น เขาทัง
หลายว+าเจ�าคูควรมานั่งแท+นแห+ง //  

 
(๗.๓๗)   ข�าทังหลาย ว+าอ้ัน ประการ ๑ เม่ือคูตถาคตะนั่งแท+นพระญายักข�แล�วอารักข�ทังหลายค็

จากันว+า ปุคคละเจ�าตนน้ีมาน่ังแท+นพระญาเจ�าเราแล�วแล ว+าอ้ัน แล�วอารวักกะยักข�เคียดแลเข�ามากล+าวว+า 
ปุคคละผู�ใดมานั่งแท+นนั่งแห+งคูนี้ชา // ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ัน ดอยอันน้ีจักได�ชื่อว+าปSาดงน่ัง พายลูนจักแปรชื่อ
ว+าดั่งนั่ง มีห้ันชะแล พระบาทคูอันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทดั่งนั่ง มีห้ันชะแล ปSาไม�อันอยู+ใต�ดอยพระตถาคตะ
มาย่ําพระบาทไว�น้ี ฅนทังหลายกล+าวเซ่ิงกันว+า // พระเจ�ามาย่ํารอยพระบาทไว�แล ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ันจักได�
ชื่อว+าดอยดั่งนั่งพระเจ�า พายลูนจักแปรชื่อว+าดั่งพระยาม ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล น้ําอันนี้จักได�ชื่อว+านํ้าพระยาม 
มีห้ันชะแล เทวดาอารักข�ทังหลายค็เอาซาย // เงินซายฅําไพไว�ในถํ้ากวางฅํามีที่ใกล�พระบาทน้ัน พายหน�า
จักได�ชื่อว+าพระบาทกวางฅํา ชะแล แม+นนํ้าอันไหลมาแต+ตีนถํ้าไหลพระบาทนี้จักปรากฏชื่อว+าแม+น้ําซายฅํา 
มีห้ันชะแล แม+น้ํา ๒ อัน คูพระตถาคตะ // เข�ามาหัวทีน้ันเขาจากันว+า ปุคคละผู�ใดมีหัวอันเปXUอยมีตนอัน
เปXUอยฝาย*แล�วเข�ามาสู+เขตแดนเราลุกที่ใดมานี้ชา ว+าอ้ัน นํ้าแม+ ๒ อันน้ีจักได�ชื่อว+าแม+น้ําเปXUอย มีห้ันชะแล 
แม+ ๑ จักได�ชื่อว+าแม+น้ําเปXUอยน�อย แม+ ๑ ชื่อว+าเปXUอยหลวง //  
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(๗.๓๘)  มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าค็เทสนาทํานวายพระบาทดงน่ัง ดั่งนี้แล�ว ค็เอาอรหันตา 

พระญาอินทร�แลพระญาอโสก ออกจากดงนั่ง ที่น้ัน ฅืนพิกเมือสู+ทิสสะหัวนํ้ารอดท่ี ๑ ค็เซาอยู+ที่ห้ันแล ฅน
ทังหลายค็มาไหว�แลปูชาแล�วขอเอาพระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�า // ค็เอยียบย่ํารอยพระบาทไว�เปนที่ไหว�
แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย ห้ันแล ฅนทังหลายค็มาเจียรจากันว+า พระเจ�ามาตั้งสาสนาไว�ห้ือเราทัง
หลายได�ไหว�แลปูชาแลทานดาย เราทังหลายทังข�าทังไทยควรใส+ใจพร�อม // กันวันพรูกวันรือ ห้ือมาแปลง
สาลากวมพระบาทไว�ห้ือเราได�ไหว�แลปูชาคู+ปลีคู+ปลีเทิอะ ไทยทังหลายว+าอ้ัน ลัวะทังหลายจิ่งกล+าวว+า หาก
ทวงมาแล พระเจ�ามาไว�พระบาทใหม+ เราทังหลายค็ค+อยหักใจหักฅอ //มาปูชาแลทานคู+ปลีคู+ปลี ชะแล ว+า
อ้ัน เหตุดั่งอ้ัน พระเจ�าจิ่งทํานวายว+า ส+วนดั่งวังน้ําแม+อันน้ีจักได�ชื่อว+าวังทวงมา มีห้ันชะแล หาดนํ้าอันนี้จัก
ได�ชื่อว+าหาดใหม+ เหตุว+า น้ําอันน้ันไหลหักไหลราย ฅนทังหลายว+าพระเจ�า // ไว�สาสนาใหม+ ว+าอ้ัน ห้ันแล 
พระบาทคูอันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทหาดใหม+ มีห้ันชะแล เขาจากันว+าเราค+อยมาปูชาแลห้ือทานคู+ปลีคู+ปลี
ชะแล ว+าอ้ัน บ�านลัวะอันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านคู+ปลี ชะแล พายหน�าจักได�ชื่อว+าบ�านคู+ปลี มีห้ันชะแล พรากท่ี
นั้นไพรอดที่ ๑ //  

 
(๗.๓๙)  ค็ข�ามล+วงพ�นน้ําอัน ๑ บ�านไทยอัน ๑ เขาค็บอกกันว+า ดูรา ชาวเราเหิย พระเจ�ามาข�าม

นาเราไพหันยางยิงคํา ๑ ล+วงแผวกว+าพ�นเพียงดั่งบินไพ นั้นแล มันเมือบอกไทยบ�านว+าดั่งน้ีแล�วเขาค็ชวน
กันเอาเข�าตอกดอกไม� คันธะ // ของหอมเข�าน้ําโภชนาอาหารผ�าผ+อนเงินฅํา เมือชอมท+านแล 
พระพุทธเจ�าค็ภัตตาอนุโมทนากับด�วยเขาแล เขาค็ขอเอาพระบาทรอย ๑ พระเจ�าค็ไว�พระบาทห้ือเขารอย 
๑ แล�วค็ทํานวายว+า แต+นี้เมือ // หน�าบ�านเขาอันนี้จักได�ชื่อว+าทุ+งยาง มีห้ันชะแล บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�าน
เพียงบิน มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายอันนี้แล�วค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ ฅนทังหลายค็เอาเข�าตอกดอกไม�
คันธะของหอมเข�านํ้าโภชนาอาหารผ�า // ผ+อนเงินฅํามาปูชาแลห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแล�วค็ขอเอาพระ
บาทห้ันแล พระพุทธเจ�าค็โผดเมตตาไว�พระบาทห้ือเขาได�ไหว�แลปูชาแล�วจิ่งทํานวายว+า คูพระตถาคตะมา
รอดที่น้ีเขาทังหลายมาแต+งแปลง // ของทานชิ้น พร+องค็ตกแต+งใส+หว+านห้ือเพียงเต็มขอบหว+าน แล�วผู� ๑ 
พ�อยมากล+าวว+าเต็มแผวลวดมาตกออกเสีย แล�วตักแถมพอกลางหว+านห้ือดีพองาม แล�วค็ยอห้ือทานแก+
พระตถาคตะ ห้ันแล บ�านอัน ๑ ได�ชื่อว+าบ�านสวนหว+าน บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านกลางหว+าน // 

 
(๗.๔๐) ชะแล พายหน�าพายซ�อยบ�าน ๒ อันน้ี คันฅนเข�าอยู+เต็มบ�านแล�วพ�อยจักมีไภยยะมา

ปรากฏฅํารามจักอยู+บ+ได�ลวดจักได�ละบ�านเสียค็จักได�หนีเสียจักได�ไพอยู+ที่อ่ืนเปนดั่งตกแต+งใส+หว+านเต็มแล�ว
ตกออกเสียน้ัน มีห้ันชะแล ดาวลวงอันนี้ บ�าน ๑ จักได� // ชื่อว+าบ�านพองาม อัน ๑ เขาจากันว+า พระเจ�า
มาปกห+มห้ือชุ+มเอยนใจดีแล�ว ว+าอ้ัน บ�านอันน้ันจักได�ชื่อว+าบ�านชุมเอยนใจ มีห้ันชะแล บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+า
บ�านลวงน้ําสวดหว+าน มีห้ันชะแล แม+น้ําอันนี้ท่ีหาดจักใสงามที่ // วังจักหันกํ่าเปนดั่งแกงน้ัน มีห้ันชะแล 
พระเจ�าทํานวายพระบาทลวงสูงลวงฅําสันนี้แล�ว ค็สระเด็จไพรอดท่ี ๑ ฅนทังหลายค็มาปูชาแลห้ือทาน 
แล�วขอไว�พระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอยียบย่ําพระบาทไว�ห้ือไหว� // แลปูชา แล�วค็จิ่งทํานวายว+าเม่ือ
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เราตถาคตะมารอดนั้น ชาวบ�านอันนี้เขาไพหาหลัวที่ปSา เขาค็รู�ว+าพระเจ�ามารอด เขาค็ฟSาวมาลวดละพร�า
ละขวานเสียแต+ปSา แล�วแล+นมา // หาพระตถาคตะแล เหตุดั่งอ้ัน บ�านอันน้ีจักได�ชื่อว+าบ�านฟSาวชอม มีห้ัน
ชะแล อัน ๑ บ�านพายใต�ค็ฟSาวมา บ�านเหนือค็  ฟSาวหาคูตถาคตะแล บ�าน ๑ จักได�ชื่อว+าบ�านวาวใต� บ�าน 
๑ จักได�ชื่อว+าบ�านวาวเหนือ มีห้ันชะแล // 

 
(๗.๔๑)  พระพุทธเจ�าทํานวายพระบาทวาวใต�วาวเหนือด�วยประการดั่งนี้แล�ว ค็เอาอรหันตา 

พระญาอินทร� พระญาอโสก สระเด็จไพเมตตาอารักข�เมืองโค ห้ันแล เทวดาอารักข�เมืองโคทังมวลค็
เอาปรมามิสสะปูชาดอกไม�คันธะของ // หอม ผ�าผ+อนเงินฅํา แก�ว ๗ ประการแลอ�อยอยาอ�อยการ*มาห้ือ
ทานแก+พระพุทธเจ�ามากนักแล พระพุทธเจ�าค็ไพเอยียบย่ําซ�อนรอยตีนพระเจ�าทัง ๓ พระองค�ล+วงแล�วนั้น
ไว�ห้ืออุป=ฏฐากรักสา // ห้ันแล พั่นด่ัง พระบาท ๔ รอยนั้น พระพุทธเจ�าทังหลายบ+ไว�คู+ตนนั้น เทวดาทัง
หลายค็เปนอันเคียดร�ายนักค็จักกะทําห้ือเปนอนทรายแก+ฅนทังหลายมากนักชะแล เหตุดั่งอ้ัน พระพุทธเจ�า
ทัง ๔ ตนพระองค�จักถป=นนาไว� // เพื่อห�ามไภยยะทังมวล เพื่ออ้ันแล เข�าของเงินฅําแก�ว ๗ ประการ อัน
อารักข�แลเทวดามาปูชาน้ัน เอาไพไว�ในถํ้าพ�น ห้ันแล น้ําอันไหลแต+ปากถํ้าน้ันคือได�ชื่อว+าแม+น้ําถํ้าแก�วค็มี
แล // เปนแม+นํ้าแก�วอันไหลมาเมืองวัง บัดนี้แล พระพุทธเจ�าทํานวายพระบาทเมืองวังสันนี้แล�ว พระสระ
เด็จไพรอดท่ี ๑ พระพุทธเจ�าค็เบ+งรัสสมีแปรไพในอากาศรุ+งเรืองงามแล�วค็เซาอยู+ท่ี ๑ ห้ันแล ฅนทังหลาย
หันรัสสมีอันนั้นค็สะดุ�ง //  

 
(๗.๔๒)  ตกใจกลัวมากนัก พายลูนค็จิ่งรู�ว+า พระเจ�ามาเมตตาเขาค็เอาดอกไม�คันธะของหอมเข�า

น้ําโภชนาอาหารผ�าผ+อนเงินฅํา ปูชาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า คูภัตตาอนุโมทนา แล�วค็ขอเอาพระบาท ห้ัน
แล พระเจ�าค็ย่ํารอยพระบาทไว� // ห้ือเขารอย ๑ แล�วค็ทํานวายว+า ดูรา อานันทเถระ ในเม่ือพระตถาคตะ
มารอดน้ัน ตถ ฅนทังหลายเอาเข�าน้ํามารอมกันนั้น ลางพร+องค็ท�วงติเตียนกันว+า สูทังหลายสังกล่ําดําแกม
แดงไว�สันนั้นชา สูทังหลาย // แลบ+เลือกบ+เก็บเสียนั้นชา ฅนผู�เปนเจ�าเข�าจิ่งตอบว+าตูข�าค็เลือกเก็บเสียมาก
นักแล�วเมือจักไว�เปนเข�าหน+วยเชื้อค็เลือกที ๑ ลวดยามตํายามฝ=ดยามเขิงค็เลือกแล�วแลเลือก // บ+แพ�เสีย
แล ว+าอ้ัน เม่ือนั้น จิ่งได�ชื่อว+าเมืองห+วง พายลูนแปรว+าเมืองวัง ว+าอ้ันแล ประการ ๑ เม่ือเขาไพแปลงอาหาร
นั้น ค็ว+าแก+กันพอหวา ว+าอ้ัน ฅนชาวเมืองอันนี้คันเขา // ออกปาก พอหวา ว+าอ้ัน พอหวา ว+าอ้ัน บ+เสีย
หลาย บ+เสียน�อย มีห้ันชะแล คันออกปากว+าพอหวา ว+าอ้ัน ค็บ+ตาย ค็พอตกใจ มีห้ันชะแล อัน ๑ เขาจากัน
ว+า พร�าเถ่ียนใหย+บ+เอามา พ�อยเอาพร�าเถ่ียนหน�อยมาน้ันชา ว+าอ้ัน อัน ๑ ว+าหาพร�า // 

 
(๗.๔๓)  จักฟ=นดูบ+ได�นอ พ�อยเอาดูกมาต�มทังแท+ง ลางพร+องค็มาท�วงว+า ต�มดูกทังแท+งดังรือ บ+เอา

พร�ามาฟ=นนอ ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ัน แม+น้ําอันไหลมาแต+หนเหนือช�วยวันออกนั้นจักได�ชื่อว+าแม+นํ้าแท+งดูก ชะแล 
แม+นํ้าอันไหลมาแต+หัวน้ํา // แท+งดูกนั้นจักได�ชื่อว+าแม+น้ําพราม*มาเมืองชะแล แม+น้ําอันไหลวันตกมาหนใต�
นั้นค็ดี แม+น้ําอันลุกแต+หนใต�ไหลผ+าเมืองมาวันออกนั้น จักได�ชื่อว+าแม+น้ําแม+น้ําห�วงมา มีห้ันชะแล แม+น้ํา
ไหลวันตกมา // หาวันออกน้ันจักได�ชื่อว+าแม+น้ําพระเจ�ามาเมือง จักว+าอ้ันชะแล แม+นํ้าอันไหลแต+วันตกแจ+ง
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เหนือมาวันออกนั้นจักได�ชื่อว+าแม+นํ้าแก�วแรงมาเมือง ชะแล ผู�ใดกินแลอาบค็จักมีกําลัง // แรงด�วย
อานุภาพแก�วแสง ๗ ประการแช+อยู+ในถํ้าหัวน้ํานั้นแล นํ้าแม+อัน ๑ จักได�ชื่อว+าแม+น้ําน�อยใจ มีห้ันชะแล แม+ 
๑ จักได�ชื่อว+าแม+น้ําแสงรองชะแล แม+ ๑ ชื่อว+าแม+น้ําพุ+งมาเมือง มีห้ัน // ชะแล เคียนค+าดอยดันมีในเมืองน้ี
จักได�ชื่อว+าดอยทองเมือง มีห้ันชะแล พระบาทอันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทห�วยพ�าว มีห้ันชะแล นํ้าอันนี้จักได�
ชื่อว+านํ้าห�วยพ�าวเมืองวัง มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าพรากจากเมืองวังแล�วค็สระเด็จไพสู+ท่ีริมน้ําใหย+ท่ี ๑ ฅน
ทังหลายค็มาต�อน // 

 
(๗.๔๔)  มารับพระพุทธเจ�าแล�วเขาค็มาร�อยของดอกไม�เปนพวงแล�วมาถวายปูชาพระเจ�าห้ันแล 

แถวดอกไม�ค็ฟุCงข้ึนประปรายเรี่ยรายตกนํ้าไหลไพมามากนัก เขาจากันว+าตั้งแม+น้ําค็เปนของดอกไม�มากนัก
แล ว+าอ้ัน เขามาห้ือทานแล�วค็ // ขอเอาพระบาทแล พระเจ�าค็ย่ําไว�แก+เขาค็ทํานวายว+า ดูรา อานันทเถระ 
เมืองอันนี้พายหน�าจักได�ชื่อว+าเมืองของดอกไม� ชะแล แม+น้ําใหย+อันนี้จักได�ชื่อว+าแม+นํ้าของดอกไม� มีห้ันชะ
แล พระบาทคู // อันนี้จักได�ชื่อว+าพระบาทของดอกไม� มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายสันน้ีแล�วค็สระเด็จไพร
อดบ�านทัมมิลละท่ี ๑ เขาค็มาห้ือทานแล�วค็ขอเอาพระบาท ห้ันแล พระเจ�าค็ย่ําพระบาทไว�รอย ๑ แก+เขา
ห้ันแล เม่ือคู // พระตถาคตะมารอดที่นี้ ทัมมิลละทังหลายมากล+าวว+า ผู�ข�าทังหลายนี้มาเปนอันอืบอยาก
หาสังกินบ+ได�เท+าหีบน้ําหน+อ ปุมข�าดาปองแล�วแล เสี้ยงติงตายแล ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ัน พระบาทคูอันนี้จักได�
ชื่อว+าพระบาท // ติงตายบ�านสาบสิงปองท�องใค+ บ�านนํ้าใค+สิงคอง มีห้ันชะแล แม+น้ําอันน้ีจักได�ชื่อว+าแม+น้ํา
สิงติง มีห้ันชะแล พระเจ�าทํานวายพระบาทสิงติง ดั่งน้ีแล�วค็สระเด็จไพรอดบ�านทัมมิลละอัน ๑ ยังมี
พ+อลัวะผู� ๑ ไพแอ+วปSานั้นมันหันพระเจ�ามามันค็เอาเข�าห+อ //  

 
(๗.๔๕)  มาทานแก+พระพุทธเจ�า ห้ันแล พระเจ�าค็กล+าวว+า หล�าเสียแล�ว บ+สันแล ว+าอ้ัน แล�วค็ห้ือ

เอาไพไว�แจ+งแฅมท่ี ๑ ก+อนเทิอะว+าอ้ัน ลวดอยู+ปฏิบัติพระเจ�าตราบรุ+งแจ�ง แล�วเม่ือเช�ามันจิ่งเมือบอก
ชาวบ�านห้ือได�เอาเข�ามาทานแก+พระเจ�า // แล�วมหาอานันทเถระจิ่งไหว�พระเจ�าว+า ภนฺเต ภควา ข�าแด+
พระพุทธเจ�า ทีน้ี ค็เปนเค่ิงเมืองแล พายหน�ายังจักเปนเมืองอัน ๑ ชะแล ขอพระพุทธเจ�าจุ+งไว�พระบาท 
เพื่อเปนที่ไหว�แลปูชาแด+เทิอะ // พระพุทธเจ�าค็เอยียบย่ําไว�ยังพระบาทรอย ๑ แล�วค็ทํานวายว+าบ�านลัวะผู�
เอาเข�าห+อมาทานจักได�ชื่อว+าบ�านแจ+งแฅม มีห้ันชะแล บ�าน ๑ ชื่อว+าบ�านเล�าท+าน มีห้ันชะแล บ�าน ๑ จัก
ได�ชื่อว+าบ�านติงเชียงเค่ิง ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล // พระเจ�าทํานวายสันนี้แล�วค็สระเด็จไพสู+ด+านขาว+าทังมวล 
แล�วค็สั่งสอนเขาทังหลายค็บ+ฟ=งบ+ละยังรัจฉา*เขาเสียได� พระเจ�าสอนบ+ได�ค็สระเด็จจากดาวทัมมิลละข�าว+า 
ไพรอดเมืองแชค็ไว�พระ // บาทเชียงผา แล�วค็มาไว�พระบาทแดนเมืองมาง แล�วค็สระเด็จจากเมืองมางไพ
เมตตาทัมมิลละข�าชาวดอยแลชนบทบ�านเมืองในเมืองเขมรัฏฐะตือเชียงตุง คือแวดเมืองเขินทังมวลชุแห+งค็
ย่ําไว�ยังพระบาทตามอันควรแล เพื่อ // 

 
(๗.๔๖)  ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายค็มีแล สตฺตม ปาท ธาตุ กถา นิฏRฐิตา 

กล+าวทํานวายพระบาทผูก ๗ ค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท+านี้ก+อนแล อหํ นาม อินทมูลภิกขุ ลิกขิตตะเขียนปาง
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เม่ือสถิตสําราญเปนอาธิ // การอยู+วัดกู+คํา วันนั้นแล จุลศักราชได� ๑๒๗๘ ตัว ปลีรวายสี เดือน ๕ ข้ึน ๑๑ 
ฅํ่า พรํ่าว+าได�วัน ๖ พุทธศักราชได� ๒๔๕๙ ตัวบัวรมวลแล�วแล ขอห้ือได�เปนประไจยแก+พระนิพพานเจ�าจิม
เทิอะ ข�าเขียนทานไว�คํ้าชูสาสนาพระโคตมะ // เจ�าตราบต+อเท+าอายุล�านเปนประหมาน นิพฺพาน ปจฺจโย 
โหนฺตุ เม นิจฺจํ เมตฺเตยฺยํ สนฺติเก อนาคเต กาเล นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ จิ่งแด+เทิอะ พุทธตํานานผูก ๗ แล // 
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ผูกที่ ๘  
มี ๓๘ หน
า 

 
(๘.๑) นโมตสฺสตฺถุฯ โยนกลา กสฺสมึง ภควา จริกHฺจ รต ดูรา โสตุชนะ สัปปุริสสะทังหลาย 

พระพุทธเจ�าแห+งเราทังหลายค็เอาอรหันตา พระญาอินทา พระญาอโสก จระเดินโผดสัตต�แลฅนทังหลาย
ในเมืองเขมรัฏฐะ // ชุแห+ง แล�วค็สระเด็จเข�ามาในระแวกแฅว�นเมืองโยนกโลก คือเมืองยวนค็มีแล 
พระพุทธเจ�าค็เข�าไพเถิงเมืองพะยาก ค็ไพเถิงแม+น้ําที่ ๑ ช่ือว+าเพียะฆนาที* คือแม+น้ําพะยากแล พระพุทธ 
// เจ�าค็สีฟ=นซ+วยหน�าแล�วนั่งอยู+ในท่ี ๑ ยังมีชาวทัมมิละผู� ๑ มันค็จระเดินไพปSามันหันแลพระพุทธเจ�าค็มี
ใจชมชื่นยินดีมากนักมันค็เอาห+อเข�าห้ือเปนทานแก+พระพุทธเจ�าแล พระพุทธเจ�าค็สันเข�า // แล�วค็ค+อยมา
ตาม ค็ไพเถิงดอยอัน ๑ ชื่อว+าดอยเจดุมเท+าห้ันแล พระพุทธเจ�าค็นั่งอยู+เหนือดอยที่น้ัน ยังมีทัมมิลละผู� ๑ 
เปนขุนช่ือว+าอ�ายองค� ห้ันแล พระพุทธเจ�ามา มันยินดีค็เอาพลูมาทานแก+พระเจ�า พระเจ�า // ค็รับเอา
แล�วค็ร่ําเพิงว+าสัณฐานที่น้ียังจักได�เปนเมืองอัน ๑ พายหน�าชื่อว+าเพียะฆรัฏฐะ*คือเมืองเพรียะ*มีห้ันชะแล 
ว+าอ้ัน พระญาอโสก อรหันตาแลอานันทเถระได�ยินคําพร�อมกันขอเซ่ิงพระพุทธเจ�าว+า ข�าแด+ พระพุทธเจ�า 
ในท่ีนี้ // 
 
 (๘.๒) ค็ควรต้ังสาสนาที่ ๑ แล ขอพระพุทธเจ�าไว�ธาตุแล ว+าอ้ันพระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวค็ได�
เกสาธาตุเส�น ๑ ค็ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสก แล�วค็เอาห้ือขุนลัวะอ�ายองค� แล�วค็เอาเกสาธาตุใส+บอก
ไม�รวก แล�วค็เอา // ใส+อูบฅําใหย+ ๗ กลํา แล�วใส+เข�าของในอูบคําปูชาแลขุดขุมอุโมงค�อันเลิก็ ๗ ศอก แล�ว
ขุนลัวะอ�ายองค� ค็เอาเข�าของค็ได� ๘ ล�าน ๗ แสน ปูชาธาตุพระพุทธเจ�า แล�วก+อเจติยฅําสูง ๗ ศอก แล�ว
พระญาอินทร� // ค็ใส+ยนต�จักรผัดไว� เพื่อบ+ห้ือเปนสาธารณะแก+ธาตุค็ถมเสียห้ือดี แล�วพระพุทธเจ�าค็สั่ง
อรหันตาแลพระญาอโสก ว+าดั่งน้ี  ในเม่ือคูตถาคตะนิพพานไพแล�วสูท+านทังหลายจุ+งเอาธาตุมือกล้ําขวามา 
// ไว�ที่นี้เทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพสู+ดอยอัน ๑ ชื่อว+าโลหะกุฏฐะป=พพตะ ยังดอยจอมทองค็มีที่จิมใกล�
เมืองพะยาก ห้ันแล ยังมียักข�ผู� ๑ อยู+ดอยที่น้ัน ยังมีลัวะขุนลัวะผู� ๑ ชื่อว+าอุตตระ เปนเจ�าเมืองพะยาก ท่ี 
// น้ัน ค็เอาฅนป=นยักข�ผู�นั้นกินค็มีแล ๒ เขือค็ห้ือฅนแลฅน ห้ันแล ยักข�ผู�น้ันมันหันพระพุทธเจ�ามา แล�ว
มันค็ว+าจักกินพระเจ�า ว+าอ้ัน พระเจ�าว+ามึงกินคูแท�รือ ยักข�ค็ว+าจักกินแท�แล ว+าอ้ัน พระเจ�าค็เอยียดมือน้ิว
ซ�ายไพว+า มึงจักกินคูค็จุ+งกินท�าว+า // 
 

(๘.๓) อ้ันมันค็อ�าปากจักมาฅาบเอาแท� ค็ลวดกลายเปนดอกบัวดอกไม�เงินดอกไม�ฅํา เปนแก�ว
มุกดาแลแก�วปทมราค ห้ันแล ยักข�ค็หันอัสสจันอันนั้น ค็บ+อาจจักกินได� พระเจ�าค็กะทําปาฏิหาริย�อันน้ันจิ่ง
รู�ว+าเจ�าคูหากเปน // พระเจ�าแท�รือ ว+าอ้ัน พระเจ�าจิ่งกล+าวว+า มึงบ+รู�จักคูรือ มันว+าข�าบ+รู�ค็เสมือนตายแล 
ว+าอ้ันห้ันแล พระเจ�าค็สอนว+า มึงอย+ากินชิ้นสัตต� สันน้ี มึงจักได�ไพเกิดเปนยักข�แถม ๕ ร�อยชาติเล�าดาย จุ+ง
ละการ // อันเปนบาปเสีย แล�วจุ+งจักกะทําบุญเทิอะ ยักข�กล+าวว+าจักห้ือข�ากะทําดั่งรือชา พระเจ�ากล+าวว+า 
มึงจุ+งรักสาสีล ๕ น้ันดั่งรือชา พระเจ�ากล+าวว+ามึงจุ+งฅุบเข+าเข�ามา นี้ก+อน ว+าอ้ัน พระญายักข�ค็ฅุบเข+า // ยอ
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มือเข�ามา แล�วพระเจ�าค็ป=นสีล ๕ แม+นมันค็เอาสีล ๕ แล�วเข้ียวมันเหล�มอันพ�นริมปากนั้นค็หล+อนเสีย เล็บ
มือยาวทังสิบนิ้วค็หล+นตกเสีย ค็ลวดกลายเปนผู�ดีผู�งาม แล�วจิ่งมาไหว�พระเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแด+ // 
พระพุทธเจ�า เม่ือก+อนข�าบ+รู�ค็เสมิอตายแล บัดนี้พระเจ�ามาสอนข�าห้ือเสียอันร�ายสันนี้ค็ยินดีแล ภนฺเต ข�า
แห+งพระพุทธเจ�า ถานะท่ีอยู+แห+งข�าแล ผู�ข�าได�ปสาทะแล�ว ค็ถป=นนาเปนทานแก+พระพุทธเจ�าแลนา ว+าอ้ัน 
แล�ว //  

 
(๘.๔) ค็หนีไพแล พระพุทธเจ�าค็อยู+สําราญนอนอยู+เหนือจอมดอยจอมทองที่น้ันฅืน ๑ แล เถิง

วันลูนรุ+งเช�า พระญายักข�ค็จิ่งเอาเข�าน้ําโภชนาอาหารมาห้ือทานแล เม่ือนั้น ขุนลัวะผู�เปนเจ�าเมืองท่ีนั้น ค็
คระนิงใจว+า แต+ก+อน ๒ เดือนฅอบค็ // ได�ห้ือฅนแก+ยักข�ผู�นี้กินแลฅนดาย บัดนี้ พระเจ�ามาสอนเสียค็ดี อัน
ร�ายสันนี้ดีนักแล ว+าอ้ัน แล�วค็เอาเข�าน้ําประไจยเมือทานเถิงดอยจอมทองท่ีนั้น พระพุทธเจ�าค็รับเอาสันภัต
ตาอนุโมทนาแล�ว จิ่งกล+าวว+า ถา // นะที่น้ีควรเปนที่ต้ังสาสนาแล ว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสก ค็ขอ
เอาธาตุห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอามือขวาลูบหัวค็ได�เกสาเส�น ๑ ค็ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสก แล�วค็ห้ือ
แก+พระญาลัวะชื่อว+า // อุตตระ แล�วจิ่งเอาใส+บอกไม�รวกใส+ ขระอูบฅํา แล�วใส+อูบแก�วบัวรกตใหย+ ๗ กลํา
มือ แล�วค็ใส+เข�าใส+ขระอูบแก�ว แล�วกล+าวเซ่ิงพระญาอโสก ว+ายังมีถํ้าอัน ๑ เลิก็ได�ร�อยวาแล พระญาอโสก
ว+าอ้ันแล�ว // อรหันตา พระญาอโสกแลพระญาอินทร�แลขุนลัวะชื่อว+าอุตตระ แล�วค็พร�อมกันปูชาเอาธาตุ
ไว� แล�วค็ใส+เข�าของล�าน ๗ แสนในถํ้าท่ีนั้น แล�วพระญาอินทร�ค็ใส+ยนต�ผัดไว�ท่ํากลางถํ้าจิมธาตุ แล�วค็เอา
หินก�อน ๑ หับปะตูถํ้ามี ๒ อัน มีวันออก ๑ มี // 

 
(๘.๕) กล้ําวันตกห�วยอัน ๑ ข้ึนเมือต+อปะตูทังวันตกแล เม่ือเช�าแดดค็ส+องปะตูถํ้าวันออกแล 

เม่ือฅํ่าแดดค็ต�องปะตูถํ้าวันตก ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ลุกไพย่ํารอยตีนเหนือหินก�อน ๑ กว�างได�สิบศอกที่จิม
ใกล�เคล�าไม�ขุนต�น ๑ แล�ว // จิ่งสั่งอรหันตาแลพระญาอโสกว+า คูตถาคตะนิพพานไพแล�วสูจุ+งเอาธาตุแลดูก
ฝSามือซ�ายมาไว�ที่น้ีเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพเมืองเชียงแสน ค็ไพจวบภิกขุ ๒ ตน นอนอยู+
จิมกัน เจ�า // ทัง ๒ ตนนั้น ห้ันแล พระพุทธเจ�ามาค็ชวนกันมาไหว�พระพุทธเจ�าแล พระเจ�าค็ถามว+า ๒ 
เขือท+านมานอนอยู+เหนือหินเหตุใดชา ว+าอ้ัน ภิกขุทัง ๒ ไหว�ว+า ภนฺเต ข�าแด+พระพุทธเจ�า เผือข�าทัง ๒ เอา
กันมา // ไหว�ไม�สรีมหาโพธิต�นนี้ จิ่งมานอนอยู+ที่นี้แล พระพุทธเจ�าแล พระเจ�าค็จิ่งกล+าวว+าท+านทัง ๒ มา
ไหว�ไม�มหาโพธิน้ีดีนักแล ไม�สรีต�นน้ีค็หาก       เปนลูกไม�มหาโพธิแห+งคูมาเกิดเปน // ที่นี้ดาย จุ+งเอากัน
มาไหว�เทิอะ ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็ข้ึนเมือเถิงหัวดอยกล้ําวันตก ห้ันแล เม่ือนั้น ยังมีช�างแห+งลัวะผู�กิน
เมืองน้ันตัว ๑ เมานํ้ามันเข�าผูกมัดกับเสาควงไว� ช�างตัวน้ันหันพระพุทธเจ�ามาบิณฑิบาตเข�า //  

 
(๘.๖) เม่ือเช�า ช�างตัวนั้นค็สะดุ�งตกใจค็เท�นท้ืนเชือกค็ขาดค็ร�องแส+นแล+นหนีไพพึ่งไพลี้อยู+หนอง

สระอัน ๑ พายวันตก ห้ันแล เหตุดั่งอ้ัน เมืองอันน้ีจิ่งได�ชื่อว+าเมืองช�างแส+น ว+าอ้ัน พายลูนค็แปรเสียจิ่งได�
ชื่อว+า // เมืองเชียงแสน ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล หนองสระพายวันตกนั้นจักได�ชื่อว+าเมืองหนองช�าง มีห้ันชะแล 
ฅนค็เอาเข�าน้ําโภชนาอาหารคิลานะประไจยมาทานแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+าในที่น้ีควรต้ังสาสนาแล // ว+า
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อ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาธาตุ ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวได�เกสาธาตุเส�น ๑ ห้ืออรหัน
ตาแลพระญาอโสกแลห้ือแก+ลัวะผู�ชื่อว+าแสนทอง อันเปนเจ�าเมืองแล�ว // ค็ใส+บอกไม�ซาง แล�วใส+อูบฅําใหย+ 
๗ กล้ําห้ือใส+เข�าของในอูบฅําขุนลัวะแสนทองค็ขุดขุมเลิก็ ๕ ร�อยวาแล�วเอาอูบธาตุใส+ท่ํากลางเอาเข�าของ
ใส+ล�าน ๗ แสน พระญาอินทร�ค็ใส+กงผัดไว�ทํ่ากลาง // อุโมงค�เปนปะตูกล้ําวันออกห�วยอัน ๑ หากข้ึนเมือ
ฝายแม+น้ํากุกุฏฐะนทีต+อหน�านั้นแล พระเจ�าค็สั่งอรหันตาแลพระญาอโสกว+า คูตถาคตะนิพพานไพแล�ว จุ+ง
เอาธาตุกล้ําแขนขวาคูมาไว�ที่นี้เทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จเถิง //  

 
(๘.๗) เมืองเชียงรายที่ ๑ แล�วข้ึนไพสู+ดอยแล�วค็ลงมาสูแม+น้ําค็อาบน้ําแม+กุฏนาที* คือแม+กก

แล�ว เม่ือนั้น ยังมีชีม+านร�ายผู� ๑ คือนักบวชม+านร�ายผู� ๑ มันเมาเปนบ�าเอาฅ�อนตีฅนทังหลายสิบปลี ไฅว+*
ยอมเอาดาบฟ=นฅนแลฅนห้ันแล พระ // พุทธเจ�ากล+าวว+าชีม+านผู�นี้ร�ายนักสันน้ี ชีม+านเอาดาบมาจักฟ=น
พระเจ�า ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าว+า มึงบ+รู�จักคูรือ มันกล+าวว+า คูบ+รู�แล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็ยื่นมือซ�ายไพ แล�ว
กล+าวว+ามึงจักฟ=นค็ // จุ+งฟ=นดูเทิอะ ว+าอ้ัน ชีม+านร�ายผู�นั้นค็ยกดาบข้ึนจักฟ=นพระพุทธเจ�า ว+าอ้ัน ค็ลวด
กลายเปนดอกบัวฅําไพ ห้ันแล ชีม+านค็หันดาบ มันค็กลายเปนแสงฅําทังแท+งแล พระพุทธเจ�าจิ่งกะทํา
ปาฏิหาริย� // ชีม+านหันอัสสจันอ้ัน จิ่งรู�ว+าเปนพระพุทธเจ�า ว+าอ้ัน ค็จักแก�ผ�าสังฆาฏิผืนร�ายนั้นเสีย แล�วค็
มาไหว�พระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บวชห้ือเปนภิกขุ แล�วพยาธิอันเปนบ�าค็ลวด // หายไพสันเดียว
นั้นด�วยอานุภาวะแห+งพระเจ�าแล พระพุทธเจ�าอาบนํ้าแล�วค็ข้ึนเมือสู+จอมดอยนั่งอยู+แล�วกล+าวว+า ในที่นี้ค็
ควรตั้งสาสนาแล ว+าอ้ัน ที่นี้ยังจักเปนเมืองอันใหย+ ๑ คือว+าเมืองชีร�าย มีห้ันชะแล พายลูน // 

 
(๘.๘) จักแปรชื่อว+าเมืองเชียงรายชะแล ว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสก ค็ขอเอาธาตุ ห้ันแล 

พระพุทธเจ�าค็เอามือขวาลูบหัวได�เกสาเส�น ๑ ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสกกับทังชีม+านแลพระญาลัวะผู�
กินเมืองชื่อว+าขุนเชียง //  ทองน้ัน เขาค็มาไหว�พระพุทธเจ�าแล�วค็รับเอาธาตุไพใส+บอกไม�รวกแล�วค็ใส+อูบ
แก�วป=ตตํา* ๗ กํามือ ใส+เข�าของปูชาแล ลัวะเชียงทองกับอรหันตาแลพระญา อโสกค็เอาธาตุไว�ในถํ้าขุน // 
ลัวะเชียงทองเอาเข�าของใส+สิบล�าน พระญาอินทร�ใส+ชักผัดไว�ท่ํากลางปะตูถํ้ากล้ําวันตกจิมนํ้ากกแล�วแปลง
รูปช�างหิน ๒ ตัวใส+เข�าของแลตัวแสงไว�ท่ีพระพุทธเจ�าอาบน้ําห้ันแล พระพุทธเจ�าค็สั่ง // อรหันตากับทัง
พระญาอโสกว+า ในเม่ือ พระตถาคตะนิพพานไพแล�ว สูท+านทังหลายจุ+งเอาธาตุนิ้วมือมาไว�ที่น้ีเทิอะ ว+าอ้ัน 
แล�วพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+เมืองพะยาวค็ไพจวบ // ช+างตีทองผู� ๑ แล�วพระพุทธเจ�าค็ข้ึนไพสู+หัวดอย
กล้ําวันออกหว+ายหน�าไพวันตกรอเวียง ห้ันแล ยังมีพระญาตน ๑ กินเมืองชื่อว+าสุตตโสมราชา ค็ห้ือเพิ่น
แปลงแท+นชองมาทานแก+พระพุทธเจ�า ช+างทองค็เอาบิณฑิ // 

 
(๘.๙) บาทมาห้ือเปนทานแก+พระพุทธเจ�าได�สันแล�ว พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า สัณฐานที่นี้ควรตั้ง

สาสนาแล อรหันตาแลพระญาอโสกจิ่งขอเอาพระบาท ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวได�เกสาเส�น ๑ ค็
ห้ือแก+ // อรหันตา แก+พระญาอโสกแล�วค็ห้ือพระญาสุตตโสราช รับเอาใส+ขระอูบแก�วมหานิล ใส+อูบฅําใหย+ 
๗ กลํามือแล สุตตมโสมราช กล+าวว+าถานะท่ีนี้ยังมีถํ้าอัน ๑ มีปะตู ๒ อัน อัน ๑ มีพาย // วันตก อัน ๑ มี
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พายวันออกแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+าดีนักแล ว+าอ้ัน แล�วอรหันตาแลพระญาอโสกแลพระญาอินทาแล
พระญาสุตตโสม ค็เอาธาตุไพไว�กลางถํ้าอันนั้น พระญาสุตตโสมค็ห้ือแปลง // แท+นฅําใส+ธาตุไว� แล�วค็ใส+
เข�าของแลล�านปูชาธาตุแล�ว พระญาอินทร�ใส+ยนต�ชักผัดไว� แล�วปะตูถํ้ากล้ําวันออกมีแม+นํ้า ปะตูถํ้ากล้ําวัน
ตกมีหินแลก�อนกลมมนเปนดั่งบาตรนั้นแล กับไม�รวกมี ๗ กอมีจิมใกล�ปะตู // ถํ้าห้ันแล พระพุทธเจ�าค็สั่ง
ยังอรหันตาแลพระญาอโสกไว�ว+า คูตถาคตะนิพพานไพแล�ว จุ+งเอาธาตุแขนซ�ายคูมาไว�ที่น้ีเทิอะ ว+าอ้ัน 
พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพเถิงดอยปSาไม�ท่ี ๑ ชื่อว+าลัมพกกลวน* คือไม�คระชาว // 

 
(๘.๑๐) ที่ ๑ พระพุทธเจ�าค็ข้ึนไพนั่งอยู+เหนือดอยม+อนน�อยอัน ๑ สูงสะน+อย ยังมีลัวะชื่อว+าอ�าย

คอน ว+าอ้ัน มันหันพระพุทธเจ�ามาค็ยินดี แล�วมันค็มาห้ือทานหมากพร�าว ๕ ลูก หมากเดื่อ ๕ ลูก แก+
พระพุทธเจ�าแล พระพุทธเจ�าค็รับ // เอาแล�วค็สันลูกไม�ฝูงน้ันแล�วค็ทํานวายว+า คูพระตถาคตะมารอดที่น้ี 
ลัวะผู�ชื่อว+าอ�ายคอน ค็มาห้ือหมากพร�าวห้ือกิน หมากเดื่อห้ือแก+คูแล ที่นี้เปนเมืองใหย+อัน ๑ ค็จักปรากฏ
ชื่อว+าเมืองลัวะ ว+า // อ้ัน มีห้ันชะแล ในท่ีนี้ค็ควรตั้งสาสนาแล ว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอา
ธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวได�เกสาเส�น ๑ ค�เอาห้ืออรหันตาแลพระญาอโสกแล�วค็เอาห้ือลัวะ // 
อ�ายคอน แล�วค็เอาใส+บอกฅํา แล�วใส+อูบฅําอันใหย+ ๗ กลํามือ แล�วขุดขุมเลิก็ได�สิบร�อยวา แล�วเอาธาตุ
ตั้งท่ํากลางแล ลัวะอ�ายคอนเอาเข�าของใส+ปูชา ๗ แสนแล ฅนทังหลายค็ใส+ ๗ ล�าน ปูชาธาตุแล�ว // 
พระญาอินทาค็ใส+ยนต�ชักผัดไว�ถมข้ึนห้ือดีแล ก+อข้ึนพายบนสูง ๗ ศอกแล พระพุทธเจ�าค็สั่งอรหันตาแล
พระญาอโสกว+า คูตถาคตะนิพพานไพแล�วจุ+งเอาดูกฅอกล้ําหน�ากล้ําหลังคูมาไว�ที่นี้เทิอะ เจติยะธาตุอัน //  

 
(๘.๑๑) นี้พายหน�าจักได�ชื่อว+าเจติยะธาตุลําพาง มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็ลุกไพย่ํารอยพระบาทไว�

เหนือหินก�อน ๑ แล�วพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+เมืองนาน ไพรอดแม+นํ้าอัน ๑ ว+าจักลงอาบนํ้า ว+าอ้ัน ยังมี
พระญาม+านตน ๑ นางเท // วีชื่อว+านางสัพพารมิตร ว+าอ้ัน พระญาค็เสวิยเมือง ทีนั้น มันหันพระพุทธเจ�า
มาเมตตาค็ยินดีจิ่งเอาผ�าขาวผืน ๑ มาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า เพื่อห้ือเปนผ�าอาบน้ํา ห้ันแล พระพุทธเจ�า
อาบ // นํ้าแล�วแก�เสียแล�วลวดกลายเปนแผ+นฅําไพ ห้ันแล พระญาผู�น้ันค็ยินดีนัก ค็จากับด�วยนางสัพพร
มิตร ว+านางจุ+งเมือเอาอาสนาแลกับทังเข�านํ้าโภชนาอาหารมาพลันนักเทิอะ จักห้ือพระเจ�าน้ันแล�ว // สัน
เข�าชะแล ว+าอ้ัน นางค็เมือตามคําพระญาตนเปนผัวแล เมือหน�าแล+นนานมาสะน+อย* ห้ันแล พระญาม+าน
จิ่งร�อนใจจิ่งเตียนนางว+า นางนี้เปนอันนานมาเช+นเด ว+าอ้ัน แล�วตนมันจิ่งลุกแล+นเมือพลัน // นัก เมือยับ
เอาอาสนากับเข�าน้ําโภชนาอาหารมาพลันนัก แล�วค็ห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าอยู+สําราญแล ในข�างแม+น้ําพาย
วันตกน้ันแล�วค็ห้ือพระพุทธเจ�ารับเอาเข�าน้ําประไจยแล�วสันเข�าแล�วพระพุทธเจ�าค็ // 

 
(๘.๑๒) ทํานวายว+าพระตถาคตะมารอดที่น้ีพระญาค็ใช�นางสัพพรมิตรเทวี ห้ือเมือเอาวัตถุทาน

เปนอันนานมาสันน้ัน พายหน�าเมืองอันน้ีจักได�ชื่อว+าเมืองนานมา ว+าอ้ัน พายหน�าจักซํ้าแปรว+าเมืองนาน 
ว+าอ้ัน // มีห้ันชะแล เมืองอันนี้ค็ควรต้ังสาสนาแล ว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาธาตุ ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวได�เกสาธาตุเส�น ๑ ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสก // แล�วพระญาค็เอาใส+ใน
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อูบฅําอูบแก�วค็ใส+ในน้ําต�นฅําใหย+ ๓ กลํามือ แล�วขุดขุมเลิก็ร�อย ๓ สิบวา แล�วค็เอาธาตุใส+ทํ่ากลาง พระญา
ม+านใส+ฅํา ๓ แสนปูชาแล นางสัพพรมิตรค็ใส+ // ฅํา ๓ แสนแล ฅนทังหลายค็ใส+เข�าของปูชาล�าน ๗ แสน
แล พระญาอินทร�ค็ใส+ยนต�จักรผัดไว� แล�วค็ถมห้ือดี แล�วค็ก+อเจติยะพายบนสูง ๓ ศอก แล�วพระพุทธเจ�าค็
สั่งไว�ว+า พระตถาคตะนิพพานไพ // แล�วสูจุ+งเอาธาตุฅ+อมือพายซ�ายคูมาไว�ท่ีนี้เทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็สระเด็จไพ
สู+เมืองแพร พระเจ�าค็ไพอยู+สําราญในเคล�าไม�หมากก+อ ๑ สูงได� ๑๒ วา ใหย+ ๓ กลําแล ยังมีลัวะผู� ๑ ชื่อว+า
คอม ว+าอ้ัน มันหันพระเจ�าแล�วมัน // 

 
(๘.๑๓) ค็เข�าไพไหว�พระพุทธเจ�าค็ถามว+าหมากต�นน้ีสูงนัก อ้ันชา ลัวะอ�ายคอมกล+าวว+าดั่งนี้ ภนฺ

เต ข�าแด+พระพุทธเจ�าหมากต�นนี้ฅนทังหลายค็เปนยัน อันเมายันมากนัก ย+อมเปนวินเสีย เก็บไพข�าเสียแล 
พระ // พุทธเจ�ากล+าวว+าด่ังนี้ ผิว+ามีเปนสันน้ีมึงจุ+งข้ึนเอาลงมาปลี ๑ กับเอาปูนเอาพลูมาเทิอะ ว+าอ้ัน มันค็
เอาตามคําพระพุทธเจ�าค็รับเอาสันแล�วค็เปนอันหวานลํานัก ค็กล+าวว+าหมากอันนี้กินหวานนัก // บ+ยันเด+ 
ว+าอ้ัน แล�วค็เอาห้ือมันกินค็ยังหวานลํานักด�วยอานุภาพพระเจ�า ห้ันแล มันถามพระพุทธเจ�าว+าลุกแต+ที่ใด
มา น้ันชา พระพุทธเจ�าว+า คูสระเด็จไพโผดสัตต� // ทังหลายมาแล ว+าอ้ันแล พระพุทธเจ�ากะทําปาฏิหาริยะ
อันน้ัน มันค็ยินดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ�าเปนตนประเสิฏแท�แล ว+าอ้ัน แล�วค็จิ่งจากับด�วยเมียมันว+า สูจุ+ง
เมือเอาอา // สนาเข�านํ้าโภชนาอาหารมาพลันนักเทิอะ เมียมันค็ลุกแล+นเมือเอาอาสนาทังน้ํามาทานแก+
พระพุทธเจ�าแล พระพุทธเจ�าค็รับเอาแล�วค็สันเข�าท่ีนั้น ห้ันแล ในเม่ือสันเข�าแล�วค็กล+าวว+า ในสัณฐาน //  

 
(๘.๑๔) ที่น้ีเข�ามาว+าหมากต�นนี้ ไผมากินค็เปนบ�าแปรไพว+าอ้ัน เมืองอันนี้พายหน�าเมืองอันนี้จัก

ได�ชื่อว+าเมืองแพร มีห้ันชะแล ถานะที่น้ีค็ควรตั้งสาสนาแล ว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาธาตุ 
ห้ันแล // พระพุทธเจ�าค็เอามือขวาลูบหัวได�เกสาเส�น ๑ ค็ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสก แลห้ือแก+ลัวะ
อ�ายคอม ลัวะอ�ายคอมค็ว+าห้ือ // เมียมันว+านางจุ+งเมือเอาอูบแก�วลูกนั้นมาใส+เกสาธาตุพระเจ�าเทิอะ ว+าอ้ัน 
เมียมันลวดตริบ+รู� ห้ันแล มันจิ่งเคียดว+าผู�ยิงนี้จักแพ�ผู�ชายน้ันชา ว+าอ้ัน แล�วมันค็แล+นเมือเอา // มาด�วยตน 
แล�วค็ใส+ธาตุ ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ถามว+า ถํ้ายังมีบ+ชา ลัวะอายคอมกล+าวว+า ถํ้าค็ยังมีแล ว+าอ้ัน 
พระพุทธเจ�าถามว+าปะตูถํ้าอยู+กล้ําใดชา มันว+าปะตูถํ้ามีกล้ําวันออกแล ว+าอ้ัน พระพุทธ // เจ�าถามว+า เลิก็
มากน�อยเท+าใดชา มันกล+าวว+าเลิก็ ๒ ร�อยวาแล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�ากล+าว ผิแลมีดั่งอ้ัน สูท+านทังหลายจุ+ง
เอาเกสาธาตุคูตถาคตะไพไว�ท่ีนั้นเทิอะ อรหันตาแลพระญาอโสกแลลัวะอ�ายคอมค็ใส+ //  

 
(๘.๑๕) ของปูชาล�านฅํา ฅนทังหลายค็ใส+เข�าของปูชาพระญาอินทร�ค็ใส+ยนต�จักรผัดไว�ลับปะตูถํ้า

ใส+หิน ๓ ก�อนอึดปะตูถํ้าก�อน ๑ แล พระพุทธเจ�าค็สั่งอรหันตาแลพระญาอโสกว+า คูตถาคตะนิพพานไพ
แล�วสูจุ+งเอาธาตุ // ดูกศอกคูกล้ําซ�ายมาไว�ที่น้ีเทิอะ ว+าอ้ัน ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพไกลได� ๑๒ โย
ชนะ ค็ไพเถิงบ�านลัวะที่เขาอยู+แดนต+อกันเมืองหงสา เขาย+อมข�าคายต+อชาวหงสาว // ดี อยู+ข�างแม+นํ้าระมิง 
แล�วข้ึนน่ังอยู+ดอยอัน ๑ ค็บ+ใช+เปนดอยใหย+นั้นแท� พายใต�ค็เปนห�วย พายเหนือค็เปนห�วย หากแขวนหาก
อยู+กล้ําวันตกบ�านลัวะอันน้ัน แล�วพระเจ�าค็นั่งอยู+ดอยน�อยจิมใกล�ไม�ขุนต�น // ๑ ใหย+ ๓ กลํา สูง ๑๒ ศอก
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แล เม่ือน้ัน ยังมีลัวะผู� ๑ ไพแอ+วค็ซะพายบอกน้ําเผิ้งมา มันค็ยินดีนัก มันค็ข้ึนเอาหมากขุนลูก ๑ ใหย+ ๗ 
กลําลงมาค็ห้ือเปนทานแก+พระเจ�ากับน้ําเผิ้งพระเจ�า // รับสันแล�วกล+าวว+าสันนี้ ที่น้ีควรตั้งสาสนาแล ว+าอ้ัน 
แล�วค็ทํานวายว+าถานะท่ีนี้ พายหน�าจักได�ชื่อว+าท+าสอย มีห้ันชะแล อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาธาตุ 
ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวได�เกสาเส�น ๑ ค็ห้ือ //  

 
(๘.๑๖) แก+อรหันตาแลพระญาอโสกห้ันแล พระญาอโสกค็รับเอาแล�วค็ใส+อูบฅําใหย+ ๗ กลํามือ 

ลัวะทังหลายค็ขุดอุโมงค�ร�อยปลายซาวศอก แล�วค็เอาเกสาธาตุใส+ไว�แล�วห้ือดี แล�วพระพุทธเจ�าค็สั่งอรหัน
ตาแลพระญาอ // โสกว+า คูตถาคตะนิพพานไพแล�ว สูท+านทังหลายจุ+งเอาดูกธาตุแขนซ�ายคูมาไว�ท่ีนี้เทิอะ 
ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพเถิงดอยท่ี ๑ สูงได� ๖ สิบศอก จอมดอยอันนั้นยังมีหิน // ก�อน ๑ หนา
ศอก ๑ มีในหว+างไม�รวก ๓ กอแล พระพุทธเจ�าค็ข้ึนนั่งอยู+เหนือหินก�อนนั้น ยังมีลัวะ ๗ ฅนเปนพ+อเกียนผู� 
๑ เปนแก+น้ันชื่ออุป=ฏฐเสนาแล เขาค็ชักเกียนเกลือซายไพขาย // ห้ันแล เขาชักเกียนไพที่น้ัน เขาค�อมพอ
ปลงเกียนไว�ว+าจักกินเข�าห+อ เขาหันพระพุทธเจ�ามาค็ยินดีนักค็ใคร+ห้ือทานเขาจิ่งเลงดูตาวันค็รู�ว+ากาละยาม
นั้นยังควรห้ือทานเข�า // แล ว+อ้ัน เขาค็ต+างฅนค็ต+างเอาเข�าห+อมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าแลฅนแลห+อ ห้ัน
แล พระพุทธเจ�าค็รับเอาสันเข�า แล�วค็ห้ือแก+อรหันตาสันแล�วค็ห้ือแก+พระญาอโสกกิน แล�วค็ซัดตองห+อเข�า
นั้นเสียลวดเปน //  

 
(๘.๑๗) ฅําทังแท+ง พ+อค�าได�หันค็เลงซํ้ายินดีด�วยอานุภาพพระเจ�านั้นค็ยินดีมากนักดีหลีแล เกลือ

ซาย ๗ เกียนนี้อย+าได�ไว�เทิอะ เราจักเอาไพปูชาพระพุทธเจ�าเทิอะ ว+าอ้ัน เขาค็เอาเกลือซาย ๗ เกียนนั้น
ปูชาพระพุทธ // เจ�า ห้ันแล เกลือซาย ๗ เกียนน้ัน ค็ลวดเปนซายฅําไพนับเสี้ยงแล เขาค็ซํ้ายินดีมากกว+า
เก+าเล�าแล พระเจ�าถามว+าดั่งนี้ สูท+านทังหลาย ๗ ฅนนี้เปนทุกข�นักชะรือ // เขาว+าผู�ข�าทังหลายเปนทุกข�
นักแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+าเข�าของเรือนสูบ+มีชะรือ เขากล+าวว+าของเรือตูข�าบ+มีค็เปนทุกข�เข็ญใจ จิ่งจักเอา
กันมาค�าเกลือซายกินดาย พระเจ�ากล+าวว+า // ผิแลมีดั่งอ้ัน สูจุ+งมาห้ือคูจักห้ือเข�าของแก+สู ว+าอ้ัน เขาค็มา
ไหว�พระเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ห้ือสีล ๕ แก+เขา เขาค็รับเอาสีล ๕ แล�วค็ผ+อดูเกียน เขาค็หันฅําเต็มเกียน
ทัง ๗ เหล�มนั้น // เขายินดีนัก แล�วค็กล+าวว+า พระพุทธเจ�าค็เปนสุขแก+เราทังหลายแท�แล ว+าอ้ัน แล�วเขาค็
ชักเกียนเมือสู+เรือน แล�วเขาค็หันหม�อเข�าหม�อแกงทังมวลค็เปนฅํา พร�ามีดถ�วยจอกสลุงไตร ค็เปนฅําทุกอัน 
เขา //   

 
(๘.๑๘) ซํ้ายินดีมากกว+าเก+า อันนี้ค็เปนกับด�วยอานุภาพบุญพระเจ�าแล เราทังหลายอย+าอยู+เรือน

เทิอะ เราจักไพบวชเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วเขาค็สั่งสอนลูกเมียเขา แล�วค็เว�นวางเข�าของทังมวลนับเสี้ยง แล�ว
เขาค็เข�าไพขอ // บวช ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็บวชห้ือเปนเอหิภิกขุทัง ๗ น้ันแล�วลวดปรากฏชื่อว+าอุป=ฏฐาก
เสนาเถระ ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เทสนาธัมม�แก+ลัวะทังหลาย แล�วลัวะทังหลายค็ห้ือเข�าบิณฑิบาตเปนทาน
แก+ // พระพุทธเจ�าแล สันเข�าแล�วค็กล+าวว+า ในถานะที่น้ีควรต้ังสาสนาแล คูมาที่นี้ลัวะทังหลายค็มาห้ือ
เกลือซายมาเปนทานแก+คู ในประเทสที่น้ีพายหน�าจักได�ชื่อว+าท+าซาย มีห้ันชะแล อร // หันตาแลพระญา
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อโสกกับทังภิกขุลัวะ ๗ ตน ค็ขอเอาธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวได�เกสาเส�น ๑ 
ค็ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสกแล�วค็ถามว+าถานะท่ีนี้ // ยังมีถํ้าบ+ชา เขากล+าวว+าถานะที่นี้บ+มีแล ว+าอ้ัน 
พระเจ�าจิ่งเมตตากล+าวว+า ต้ังแต+นี้ไพพายหน�าเหนือช�วยวันตกได� ๓ พันปลาย ๕ ร�อย ฝSายแม+นํ้ากล้ําพู�นยัง
มีถํ้าอัน ๑ ดีนักแล สูจุ+งเอาธาตุคูไพไหว� ห้ันเทิอะ อร //  

 
(๘.๑๙) หันตาแลพระญาอโสกกับภิกขุลัวะ ๗ ตนนั้นค็เอาธาตุใส+อูบฅําปูชาธาตุพระพุทธเจ�ากับ

ทังซายฅําฝูงน้ันมาสู+ถํ้าเถิงแม+นํ้าระมิงค็ข�ามไพ แล�วข้ึนไพสู+ดอยสูงได�พันปลาย ๕ ร�อยวา ค็เมือจวบถํ้าแล 
ค็เอา // ธาตุไว�ในถํ้าซายฅํา ท่ีนั้นแล พระญาอินทาใส+ยนต�จักรผัดไว�ถํ้าอันน้ีเลิก็ได�ร�อยวา กว�างค็ได� ๕ ร�อย
วาแล พระพุทธเจ�าค็ข้ึนไพสู+แล�วลงมาสู+แม+นํ้าระมิงค็จวบผา ๓ ก�อน กอง // กันอยู+เปนดั่งเส�าน้ัน ค็มีใจมัก
ใคร+อาบน้ํา ห้ันแล ยังมีลัวะผู� ๑ ไพแอ+วเพิงว+าจักเสวงหาน้ําเผิ้ง ห้ันแล คันได�แล�วมันค็ซะพายบอกนํ้าเผิ้ง
ไพ ค็หันพระพุทธเจ�าที่นั้นมันค็ยิน // ดีนัก มันค็ห้ือผ�าขาวผืน ๑ เพื่อห้ือเปนผ�าอาบน้ํา พระเจ�ารับเอานุ+ง
อาบนํ้า ห้ันแล�วค็ลวดกลายเปนฅํา มันหันค็ยินดีนัก เม่ือพระเจ�าอาบน้ําแล�วมาน่ังอยู+เหนือผาก�อน ๑ // 
งามนัก ลัวะผู�นั้นจิ่งไขถงมันเอาสลอบทองแดงมาใส+น้ําเผิ้งมาห้ือเปนทานแก+พระพุทธเจ�า ค็รับเอาแลสลอบ
ทองแดงน้ัน ใส+น้ําเผิ้งกินค็กลายเปนฅําแลแก�วปทมราค มันหันค็ยินดีแล�วกล+าวว+า //  

 
(๘.๒๐) สลอบข�าหากเปนทองบัดนี้ พระเจ�าหยุบเอาพ�อยกลายเปนฅําแก�วปทมราคสันใด ข�าชาบ+

เอาแล ข�าลวดจักห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าชะแล จุ+งเอาไว�ซ+วยมือเทิอะ ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็สันน้ําเผิ้ง 
แล�วค็ห้ือ // สีล ๕ แก+มัน คันว+ามันเอาสีล ๕ แล�วค็พิกเมือสู+เรือนมัน มันค็ผ+อดูวัตถุอันใดอันมีเรือนมันค็
เกิดเปนฅําเส้ียง ห้ันแล มันจิ่งว+าห้ือเมียมันว+า วัตถุฝูงน้ีบ+ใช+ของคูเด+ เปนของท�าวพระญาดาย เมีย // มันจิ่ง
ว+าบ+ใช+ของท�าวพระญาดาย หากเกิดด�วยบุญดาย รอยเปนกับด�วยพระเจ�าแล ว+าอ้ัน ค็ซํ้ายินดีนักกว+าเก+า
เล�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ข้ึนสู+หาดอยไม�ค็ย่ํารอยพระบาทไว�อัน ๑ เพื่อ // ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแล
เทวดาทังหลาย แล�วค็สระเด็จไพเถิงเมืองลี้ ค็ข้ึนสู+ดอยอัน ๑ พายวันตกค็มีแม+นํ้าอัน ๑ พระเจ�าค็ไพนั่งอยู+
จิมต�นหมากขุนต�น ๑ ใหย+ ๗ กลํา ห้ันแล เม่ือนั้น // ยังมีลัวะผู� ๑ ไพปSาหันพระเจ�ามานั่งอยู+ค็ไหว�พระเจ�า 
กล+าวว+า ข�าแด+ พระพุทธเจ�า  ต�นหมากขุนดาย ว+าอ้ัน แล�วข้ึนมาเอาหมากขุน ๓ ลูกลงมาห้ือทานแก+
พระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็สันแล�วไพหันหินก�อน // 

 
(๘.๒๑) ยาว ๕ ศอก ค็นั่งอยู+ ห้ันแล อถ ในกาละเม่ือนั้น ยังมีรสีตน ๑ ชื่อว+าอตุรัสสะ หากเป

นลูกชาวทัมมิลละ ทีนั้น ค็บวชเปนรสีอยู+ปSา ทีนั้นมันรู�ขร+าวว+า พระพุทธเจ�ามาเมตตาด่ังอ้ัน รสีตนนั้นค็มา
ไหว� // พระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าถามว+า ดูรา รสี ท+านมาหาคูน้ีดีนักแล อตุลรสี จิ่งกล+าวว+า ข�าแด+ 
พระพุทธเจ�ามาเมตตาผู�ข�าจิ่งมาไหว�พระพุทธเจ�าแล ขอราธ // น+พระพุทธเจ�ายั่งอยู+ท่ีนี้ ก+อนเทิอะ ว+าอ้ัน 
แล�วค็ไพบอกแก+ลัวะทังหลาย ๗ สิบเรือน ค็เอาเข�ากับอาหารมาหุงกินห�วย ๑ ในท่ีนั้น พระพุทธเจ�าค็รับ
เอา สันแล�วค็กะทําภัตตาอ // นุโมทนา แล�วจิ่งกล+าวว+า คูตถาคตะมารอดท่ีนี้มาเถิงท่ีนี้ลัวะค็เอาเข�ามาหุง
แลใส+บาตรที่นี้ห้ือแก+คู แล�วมากล+าวว+าห�วยอันนี้ตุ+มปูน*แล ว+าอ้ัน พายหน�าห�วยอันน้ีจักได�ชื่อว+า // ห�วยตุ+ม
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ปูน มีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า ถานะที่นี้เปนที่ตั้งสาสนาแล ว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอ
เอาธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�าค็กล+าวว+าถานะที่นี้เปนบ�านเล็กเมืองน�อยดาย เขาได�ไหว�แล 
// 

 
(๘.๒๒)  ปูชาเทิอะ ว+าอ้ัน แล�วค็ย่ํารอยพระบาทไว�ในผาก�อน ๑ อันพระเจ�านั้นแลพระพุทธเจ�าค็

สระเด็จไพสู+พายหนเหนือช�วยวันออกไพไกลได� ๒ พันปลาย ๕ ร�อยวา ค็ไพจวบหินก�อน ๑ เปนรูปเต+าตัว 
๑ ห้ันแล ส+วนอตุล // รสี ค็ลวดไพตามพระเจ�าน่ังอยู+หินก�อนนั้น ยังมีลัวะผู� ๑ ไพแอ+วปSามาหันพระเจ�าค็
เอาหมากหาด ๓ ลูกห้ือเปนทานแก+พระเจ�า พระพุทธเจ�าค็รับเอาสันแล�วพร+องค็ห้ือแก+อรหันตา พร+องค็ // 
ห้ือแก+พระญาอโสกได�กิน แล�วพระเจ�ากล+าวว+า เม่ือคูพระตถาคตะมาเถิงท่ีนี้ ล�วะผู� ๑ ค็มาห้ือหมากเปน
ทานแก+คูแล พายหน�าห�วยอันน้ีจักได�ชื่อว+าห�วยแม+หาด มีห้ันชะแล  อรหันตาแลพระญาอโสก // จิ่งขอเอา
ธาตุพระเจ�า ห้ันแล พระพุทธเจ�ากล+าวท่ีนี้เปนบ�านเล็กเมืองน�อยนักถํ้าค็บ+มี แม+นํ้าค็น�อยนักเปนเมืองแหล+ง
ไหลลี้ลงซาย ว+าอ้ัน เมืองอันน้ีจักได�ชื่อว+าเมืองลี้ มีห้ันชะแล คูพระตถาคตะ // บ+ควรไว�ธาตุคูเท+าจักไว�รอย
พระบาทชะแล พระญาอโสกค็เอาเกิบตีนมาสุบสอดห้ือพระเจ�า แล�วห้ือพระพุทธเจ�าย่ํารอยพระบาทหิน
ก�อนพระเจ�านั่งน้ัน แล�วพระญาอโสกหันรอยตีนพระเจ�าค็ยินดีนักจิ่งว+าคูเอาฅํา ๕ พันคูจักปูชา // 

 
(๘.๒๓)  รอยตีนพระเจ�าชะแล ว+าอ้ัน แล�วค็สิว*ทัดรอยตีนน้ิวตีนพระเจ�าใส+ฅําไว� ๓ พันปูชารอย

ตีนพระเจ�า ห้ันแล ถัดน้ัน พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+ทิสสะหนเหนือช�วยวันตกประหมานหม่ืนวา ค็ไพ
จวบอัสสชิตตะเถระ อยู+จําสงัดยังแฅว�น // ปSาแดด ห้ันแล เม่ือนั้น เจ�าอัสสชิตตะเถระหันพระเจ�าค็มาไหว�
พระเจ�า ห้ันแล พระเจ�าจิ่งถามว+า ท+านอัสสชิ มาหาคูรือ ว+าอ้ัน เจ�าอัสสชิค็ไหว�ว+า ข�ามาอยู+จําสงัดที่นี้ได�ยิน
พระเจ�า // มาเมตตาผู�ข�าค็มาไหว�พระเจ�าดาย ว+าอ้ันห้ันแล ส+วนดั่ง อัสสชิ ตนน้ันหากมาเปนลูกทัมมิลละท่ี
นั้นแล พระพุทธเจ�าค็ข้ึนน่ังอยู+เหนือผาก�อน ๑ สูงเพียงกลางแฅ+งพระเจ�าแล พระพุทธเจ�ายินอยากน้ํานัก 
// จิ่งถามอัสสชิตตะว+า น้ํายังมีบ+ชา อัสสชิว+า พระญาอินทร�ค็เนรมิตน้ําบ+อไว�อัน ๑ แก+ผู�ข�าแล ว+าอ้ัน เม่ือ
นั้น รู�ว+าพระพุทธเจ�าอยากน้ํามากนักดั่งอ้ัน ค็ไพตักเอาน้ํามาห้ือพระเจ�าสัน แล�วพระเจ�า // พ�อยตักเอาน้ํา
อันนั้นมาซ+วยตีนเล�าแล เจ�าอัสสชิตตะค็ไพบอกแก+ลัวะ ๘ สิบหลังเรือนน้ันแล เขารู�ยินดีค็แต+งเข�านํ้าประ
ไจยมาทานใส+บาตรพระเจ�า เข�าค็เหลือบาตร พระญาอินทาค็เนรมิตบาตรหิน ๒ ลูก // 

 
(๘.๒๔)  ใส+เข�าไว� พระพุทธเจ�าค็รับเอาสันแล�วค็กะทําภัตตาอนุโมทนาแล�วกล+าวว+า ในที่น้ีค็ควร

ตั้งสาสนาแล ว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาธาตุห้ัน แล�วพระพุทธเจ�ากล+าวว+า ในถานะที่น้ีค็เปน
บ�านอันชอบอันน�อย // เท+าหินผาค็ยังมีเท+าว+าเปนหินน�อยสิ่งเดียว ผาใหย+ค็บ+มี หินก�อนคูนั่งนี้ค็น�อยแล 
ประการ ๑ ถํ้าแลรูอันจักไว�ธาตุค็ยังมีแล เท+าว+าฅนบ+มีหลายจักอยู+รักสาบ+ได�ชะแล คูเท+าจักไว�พระบาทชะ
แล พระพุทธ // เจ�าค็ย่ํารอยตีนไว�เหนือผาก�อนนั้น อันแล�วด�วยฅําทังแท+งนั้นแล เม่ือนั้น อตุลรสีถาม
พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแก+พระพุทธเจ�า ผู�ข�าน้ีบวชเปนรสีค็ชอบค็ควรแลเท+าว+า // บ+ได�เถิงธัมม�วิเสสได�
สักอันแล ข�าค็ขอบวชในสาสนาพระเจ�าแด+ ว+าอ้ัน พระเจ�าจิ่งกล+าวว+า ผิว+าท+านใคร+บวชในสาสนาคูแท� จุ+ง
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สิกข�เสียแล�วจุ+งบวชเทิอะ ว+าอ้ัน อตุลรสีสิกข�เสียแล�วค็บวช // ในสาสนาสํานักพระพุทธเจ�าเปนเอหิภิกขุ
แล�วปรากฏช่ือว+าอตุลเถระ ค็มีแล พระพุทธเจ�าค็สอนกัมมัฏฐานแก+ข�าทัง ๒ จุ+งภาวนาอยู+รักสารอยพระ
บาทคูนี้เทิอะ เม่ือใดเขือทัง ๒ แลได�เถิงมรรคผละธัมม�วิเสส คืออร //  

 
(๘.๒๕)  หันตาแล�วเขือทัง ๒ เยียะไพหาคูตถาคตะพายวันตกพู�นเทิอะว+าอ้ันแล พระพุทธเจ�าค็

สระเด็จไพพายวันตกประหมานหม่ืนวา ค็ไพเถิงแม+น้ําระมิง แล�วค็ข้ึนไพสู+ดอยผาเรือ ในตีนดอยนั้นแล�ว
พระเจ�าจิ่งถามพระญาอโสก // ว+า ดูรา มหาราช ผาอันนี้เปนรูปเรือเด+ ว+าอ้ัน พระญาอโสกจิ่งกล+าวว+าดั่งน้ี 
ชื่อว+าผาเรือแล พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า เปนเรือผู�ใดเอามาไว�ท่ีนี้ชา พระญาอโสกจิ่งไหว� // พระพุทธเจ�าว+า 
ภนฺเต ข�าแด+พระพุทธเจ�าแต+ก+อนปถมกัปป9 มาวันน้ัน ยังมีพระญาตน ๑ ชื่อว+าพระญาสิสุ ว+าอ้ัน ค็เอามาไว�
ที่น้ีแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+ามันมาทิสสะหนใดชา // พระญาอโสกจิ่งกล+าวว+า พระญาสิสุเอาเรือมาตามทิส
สะหนวันตกมาเถิงที่นี้ นํ้าค็บกค็ลวดเรือเค่ิงเสีย พระญาตนน้ันค็ลวดเมือบ+ได� ลวดละไว�เสียที่นี้แล 
พระญาค็ออกหนีมา // ทางบกค็ลวดตายไพแล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าจิ่งถามว+าดั่งนี้ พระญาสิสุมีริทธี
อานุภาวะแท�รือ พระญาอโสกไหว�ว+าพระญาสิสุค็มีริทธีแท�แล ว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็นั่งอยู+เหนือแท+นฅํารํ่า
เพิงว+าดั่งน้ี //  

 
(๘.๒๖)  พระญาสิสุตนนั้นค็เปนผู�มีริทธีแท�แล ว+าอ้ัน มันยังจักได�ตรัสสัพพัญHูเปนพระตน ๑ 

พายหน�า มีห้ันชะแล คูจักย่ํารอยพระบาทไว�เหนือผาเรือมันห้ือเปนบุญแก+มันชะแล ว+าอ้ันแล ค็อยู+เหนือ
แท+นฅําในท+าหลวงเรือที่นั้น ห้ัน // แล แท�แล เหตุด่ังรือแลพระญาสิสุเอาเรือมาท่ีนี้น้ันชาแท�แล ในกาละ
เม่ือพระพุทธเจ�าไปSทันเกิดสักตนเทื่อวันนั้น แต+ปถมกัปป9มานั้น ส+วนน้ําสมุทท�ค็แห�งบกลงไจ�ๆ น้ําเขินตื้น
อัน // น้ัน น้ําแม+สมุทท�ค็ยินเขินเถิงเมืองอโยธิยาทวารวดี วันนั้น พระญาสิสุเกิดมาเสวิยเมืองม+านอางวะ มี
เตชะริทธีอานุภาวะมากนัก ยังมีวัน ๑ พระญาสิสุตนน้ันอยู+ยินง+อม // ใจ พระญาค็ออกมาแปลงเรือฅํา 
แล�วถ+อแลฟายค็แล�วด�วยฅํา พระญาค็ประดับเรือฅําเหล�มใหย+ ๑ ยาวสิบวา ลวงกว�างสิบหกศอก คระ
หนาดแล�วด�วยฅําเอาแท+นฅําอัน ๑ กว�างแลด�าน ๖ ศอก หนาศอก // ๑ ตั้งไว�ในเรือนั้นแล ค็ถ+อไพในน้ํา
สมุทท�ถ+อไพท่ีใดมันค็บ+เทิกมันค็พายเหล�นท่ีนั้นวันฅํ่าค็ถ+อมาหนวันออกมารอดหัวดอยที่ ๑ ตาวันฅํ่าเสียค็
นอนอยู+ห้ัน มันค็ถ+อฟายเถิงตีนดอยอันน้ัน ค็นอนห้ันฅืน ๑ ตกรุ+งเช�านํ้าค็แห�งบก //  

 
(๘.๒๗)  เขินเสีย ยังมีผาก�อน ๑ กว�างได� สิบ ๒ วา พระญาสิสุค็ลากเรือตกหว+างผาที่นั้นจักเอา

ออกบ+ได� มันจิ่งลดหัวเรือมันเม่ือวันตกแล�ว ด่ังว+าดั่งน้ี ผู�ข�าบ+รู�พิจารณาบ+รู�ว+าเปนเรือแล บุญผู�ข�ามีได�มัน
หากจักได�ชะแล // ว+าอ้ัน แล�วมันค็หนีเมือทางบก แล�วค็ไพเถิงเมืองซะเลมฅําค็ลวดตาย หนทาง บ+ทันเมือ
รอดเมืองม+านได� แดนแต+น้ันมาน้ําสมุทท�ค็แห�งบกลงแลปลีแลวาไพไจ�ๆ  เมินนานค็แห�งเขินเปนเมืองอัน // 
๑ เรือฅําเหล�มน้ันค็ลวดกลายเปนผาเรือ ลวดหล+มอยู+ในผาอ+างท่ีนั้นแล เหตุดั่งรือ น้ําสมุทท�พ�อยแห�งบกมา
นั้นชาแท�แล ที่สะดือน้ําสมุทท�นั้นรูกลมกว�างได�ร�อยโยชนะน้ําค็ป=นตกไพเพราะ // ไฟนารกเปนอันกล�าอัน
แข็งประดุจดั่งน้ํามันหมูหดใส+ไฟนั้น ผิบ+มีดั่งอ้ันน้ําจิ่ง อยาดตกหนาทังเหล็กแดงนั้นเยียะดั่งวิจีนั้นแล ยังมีปู
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ตัว ๑ ใหย+แลกว�างได� ๕ ร�อยโยชนะ มันมีวิบากกับโลก // ตราบเสี้ยงกัปป9 มีห้ันชะแล ปูตัวนั้นค็ตึดรูอันนั้น
ไว� ห้ันแล เม่ือเปWยวไฟนารกข้ึนต�องยินร�อนค็ยกข้ึนมาน้ําสมุทท�มาเข�าป=นลงรูอันนั้นไพ เม่ือน้ัน น้ําสมุทท�ค็
แห�งบกบางลงไพสะน+อยแล เม่ือไฟนารกค็บ+ต�องยินกัดเอยนลวดวาง //  

 
(๘.๒๘)  องลงตึดรูเสีย เม่ือดั่งอ้ันน้ําสมุทท�ค็ยึ่งมาสะน+อย ปูตัวนั้นยินร�อนลวดยกอกข้ึนตืบบ+ห้ือ

แทบนํ้าสมุทท�ลวดแห�งไพแลเท่ือแลสะน+อย ห้ันแล เหตุดั่งอ้ัน พระญาสิสุลวดเอาเรือมาไว�ตีนดอยท่ีนั้น 
น้ําค็แห�งบกลงแลเท่ือ // แลน�อยลวดเขินเสีย ลวดเปนเมืองเรือฅํานั้นแล�วจิ่งได�ชื่อว+า ลวดเกิดเสียในอ+างฅํา
นั้นเมินนัก ลวดกลายเปนผาเรือฅํา อยู+ตีนดอยฅําอันน้ัน แล�วจิ่งได�ชื่อว+าผาเรือฅํา เพื่ออ้ัน แล�วเถิงกาละ // 
เม่ือพระตถาคตะแห+งเราเกิดมาเปนพระเจ�าในโลกนี้ เปนเมืองลัวะแล ยังมีลัวะผู� ๑ เปนขุนแสนทองเปน
เจ�าแก+ลัวะทังหลาย ในอาณารัฏฐะ ทีนั้น มันค็มากะทํากับด�วยโยคีผู�น้ันเอา // เมืองผาสี*แปลงเข�าห้ือแก+
โยคีผู�น้ันมีตัวสูงได� ๑๘ ศอก มีกําลังเท+าช�างสาร ๗ ตัว เหตุมันได�ลักกินน้ําบ+าอยา* มันเกิดมาในสาสนา
พระเจ�ากกุสันธะ แล�วเม่ือพระเจ�ากกุสันธะ // นิพพานไพแล�วมันค็มาลืนน้ําบ+า* ๕ ร�อย นํ้าเราลวดมีอายุ
หม้ันยืนยาวมาตราบเถิงพระเจ�าโกนาคมนะ เกิดมาเปนพระ นิพพานไพแล�วมันพ�อยลืนกินน้ําบ+า*แลอยา 
๕ ร�อยเล�า มันค็มีอายุยืนยาวมาตราบเถิงพระเจ�ากัสสัปปะเกิดมาเปนพระ แล�วนิพ // 

 
(๘.๒๙) พานไพแล�ว มันพ�อยลืนกินนํ้าบ+า แล�วอยา ๕ ร�อยน้ําเล�า ลวดมีอายุหม้ันยืนตราบเถิง

พระเจ�าพระตถาคตะเรา ขุนแสนทองจิ่งกะทํามิตรกับด�วยมันลวดเอามันมาแปลงเข�าของห้ือแก+มัน แต+หัว
เรือฅําน้ัน เม่ือวันตก // พู�นสิบวา ยังมีถํ้าอัน ๑ ค็งามนักเปนโขงเข�าสู+ทองดอย ดอยกลวงเท+าวิหารใหย+ 
โยคีนั้นอยู+ปากถํ้า ห้ันแล ถัดนั้น ยังมีอรหันตาตน ๑ ชื่อว+าจุนทเถระ ท+านหากเปนลูกชาวเมืองกุสินารายณ� 
// ท+านค็มาอยู+จําสงัดภาวนาในถํ้า ถานะที่น้ัน ท+านค็อยู+เขียนธัมม�พระเจ�า        ปYฎกะทัง ๓ ได�ฝุSนล�าน
เต็มกอบมือ ๑ แล�วโยคีผู�นั้นแปลงหีดฅํา ๗ หีด ใส+ธัมม�ใส+ไว�ท่ีสุดถํ้าพู�น แปลง // ชั้นราบเพียงเข�าไพ ๓ วา
เล�า ลวดสุดเสีย ห้ันแล ชั้นลุ+มนั้นเปนที่อยู+แห+งจุนทเถระ อยู+จําสงัดภาวนา ชั้นกลางน้ันเปนที่อยู+แห+งโยคีผู�
นั้นแล แปลงเจติยะคาดสูง ๗ ศอก ตั้งแต+เจติยะ // ฅําไพ ๓ ศอก มันจิ่งแปลงสารูปพระเจ�าฅําสามตนแล
ตนสูงฅืบ ตั้งแต+พายหลังพระเจ�าฅําไพ ๓ ศอก แปลงพระเจ�าองค� ๑ ยาว ๓ ศอก ห้ืออว+ายหน�าเมือวันออก
แล�วชั้นบนนั้นแปลงแท+นฅํา ๗ อันไว�ใส+หีดธัมม�อัน // 

 
(๘.๓๐) ปYฎกะทัง ๓ อันนั้นเจ�าจุนทเถระหากเขียนไว�น้ันแล ถัดน้ันมันค็แปลงค�องฅําลูก ๑ มี

ปากกว�าง ๔ วาเสี้ยงล�านปลายหม่ืน ๑ แขวนไว�ทัดปะตูกุฎีล+อต+อเจติยะห้ันแล เทวดา ๖ ตนตีจิ่งจักดังแล 
ฅนตีสิบฅนจิ่งจักดังแล เทวดายัง // ตีปูชาพระเจ�าทุกสิบห�า เม่ือกลางฅืนหากยังได�ยินเปนด่ังแมงพู+บินใน
ถํ้าห้ันแล เม่ือเจ�าจุนทเถระยังธอรมานอยู+ ชาวเจ�าทังหลายค็ดีจักประสงค�สูตรเรียนมาขอเอาหนังสืออันนั้น
แห+ง // เจ�าจุนทเถระไพเรียนเอาเปนฉบับ เหตุว+าอรหันตาเจ�าเขียนธัมม�นัก เม่ือท+านจักนิพพานจิ่งห้ือรอม
มาใส+หีดฅําไว�ดั่งเก+า แล�วนิพพานไพในถํ้าที่นั้น ห้ันแล ถัดน้ัน ขุนแสนทอง // ค็เอาทานแก+เจ�ารสีตนน้ัน ผา
เรือห้ันแล ยามนั้น โยคีมันค็ออกมาจากถํ้ามาไหว�พระเจ�าจิ่งถามว+า ดูรา โยคี มึงมาอยู+น้ีดั่งรือ นั้นชา โยคี
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ขานว+า อรหันตาเจ�าตนเปน // ลูกสิกข�พระเจ�าตนชื่อจุนทเถระว+าอ้ัน มาจําสงัดในถํ้าหินแล มาเขียน
หนังสือธัมม�พระเจ�าไว�ทัง ๓ ปYฎกะ ข�าจิ่งมาแปลงหีดฅําหีดใส+ธัมม�ท่ีนี้ เจ�าจุนทเถระค็นิพพานไพก+อน
พระพุทธเจ�ามานี้หน�อย ๑ แล ถัดนั้น เจติยะ // 

 
(๘.๓๑) ฅําสูง ๗ ศอก พุทธรูปฅํา ๓ องค� รูปพระเจ�านอนองค� ๑ ยาว ๘ ศอกกับค�องฅําลูก ๑ 

กว�าง ๒ วา ผู�ข�าค็สร�างไว�ในที่น้ีแล พระพุทธเจ�ากล+าวว+าดั่งน้ี สาธุ ดีแล ท+านกะทํานั้นค็เปนนาบุญมากนัก
แก+ท+าน แลอานิสงส�ค็มากนัก // แล หาท่ีสุดบ+ได�เสียแล ลัวะทังหลายเปนต�นว+าขุนแสนทอง ค็เอากันมา
ไหว�พระเจ�าท+าแล�วนั้นค็ลุกไพจิ่งย่ํารอยตีนขวาไว�ในแท+นฅํา คือแท+นผาฅํา อันพระเจ�านั่งในเรือท่ีนั้นแล�วค็
ข้ึนไพสู+ // จอมดอยผาเรือที่น้ัน ทีน้ันพระญาอินทาค็มาห้ือฉัตต�ก้ังพระเจ�า ขุนแสนทองค็ยินดีมากนักมันค็
รํ่าเพิงว+าแต+คูเกิดมาจิ่งได�หันพระเจ�าวันนี้แล มันจิ่งแล+นเมือเอาเก้ิงฅํามาก้ังพระเจ�า // บ+ทัน มาค็แล+นข้ึน
ตามพระเจ�าจิ่งทันจอมดอยที่ ๑ ลัวะขุนแสนทองค็เอาเก้ิงก้ังพระเจ�าอยู+ทิสสะหนช�วยวันตกแล พระญาค็
ถือฉัตต�ก้ังพระเจ�าอยู+กล้ําวันออกช�วยไพหนใต� อรหันตาแลพระญาอโสกค็นั่งอยู+เปนปริวาร // แก+
พระพุทธเจ�าแล�วเลงดูทิสสะทังหลาย ค็หันสัณฐานท่ีนั้นงามนัก จิ่งจักขอเอาธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�าว+า ข�าแด+ 
พระพุทธเจ�าสัณฐานที่น้ีงามนัก ควรต้ังสาสนาที่ ๑ แลว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็รํ่าเพิงว+า สัณฐานเปนบ�าน
เค่ิงเมืองสาสนาคูต //  

 
(๘.๓๒)  ถาคตะยังจักรุ+งเรือง ฅนทังหลายค็ยังจักมาไหว�นบครบอยํางามนักแล ว+าอ้ัน แล�วเอามือ

ลูบหัวค็ได�เกสาธาตุเส�น ๑ ค็ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสกแล�วค็ขวักบอกไม�รวกเปนอูบใส+เกสาพระเจ�า 
ห้ันแล ใส+อูบฅําใหย+ ๘ กลํา // มือ แล�วจิ่งถามพระพุทธเจ�าว+า ถํ้ายังมีบ+ชา พระพุทธเจ�ากล+าวว+าในดอยอัน
นี้แล ลูกสิกข�ตนชื่อจุนทเถระหากเปนลูกชาวเมืองกุสินารายณ�มาอยู+จําสงัดยังถํ้าที่นี้ ท+านค็นิพพานไพก+อน
คู แต+คู // ตถาคตะมานี้แลหีดธัมม�คู ๗ หีดค็ยังอยู+ถํ้าน้ีแล สูจุ+งเอาธาตุคูตถาคตะไพไว�ห้ันเทิอะ ว+าอ้ันแล 
อรหันตาแลพระญาอโสกแลพระญาอินทาค็เอาเกสาธาตุลงไพด�วยหัวดอยน้ันแต+จอม // ดอยลงไพได� ๘ 
ร�อยวา ค็ไพจวบปากถํ้า ค็หันโยคีผู�น้ัน เขาค็เข�าไพในถํ้าค็จวบเจติยะฅําแลฝูงโยคีสร�างไว�นั้น แล�วค็ข้ึนไพ
ชั้นบนอันไว�หีดหนังสือนั้นค็ตั้งอูบธาตุพระเจ�าไว�เหนือแท+น // ฅํา ชั้นไว�หีดธัมม�น้ัน ห้ันแล แต+จอมดอยมา
เถิงธาตุค็ได�ร�อยปลายศอก มซิมปุริสสะ*แล แต+ปากถํ้าเข�าเถิงธาตุค็ได� ๔ ร�อยวา มซิมปุริสสะ*แล ที่ปะตู
ถํ้าห้ันยังมีไม�หกกอ ๑ เม่ือใดใบหล+นไพพรอกถํ้ากล้ําวันออกไว� //  

 
(๘.๓๓)  เทวดา ๘ ตนห้ือรักสาชื่อว+าเทวตาทวาระ พระญาอินทาใส+ยนต�จักรผัดไว�จิมธาตุกล้ําวัน

ออกแล กล้ําวันตกอัน ๑ แล�วเอากันไพด�วยเปWยวถํ้าน้ันได�ข�าแม+นํ้าเลิก็เพียงฅอนํ้าอันนั้นหากมีในถํ้าอันนั้น
แล ข�ามน้ําแลข้ึนด�วยปากถํ้าได� ๘ พันวา // จิ่งออกมาด�วยปากถํ้าแล แปลงรูปยักข� ๒ ตัวไว�ห้ันแลเอาฅํา
ใส+ทองแลข�างแลข�างแลตัวแลแสนฅํา ตา ๒ ขาเอาแก�วปทมราคแปลงแลตัวแล ๒ ดวง ค็พอหน�าผาก
ด�วยฅําแห+งมือ มือถือสรี // กัญไชยห้ืออยู+เฝCาซ�ายขวาใส+ชื่อว+ายักขทวาระ แล�วออกมาหาพระพุทธเจ�า
เหนือจอมดอย ห้ันแล พระพุทธเจ�าถามแล สูท+านทังหลายไพเปนอันนานมานักอ้ันชา อรหันตาแล // 
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พระญาอินทร�แลพระญาอโสกค็ขานไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแก+พระพุทธเจ�า ผู�ข�าทังหลายไพแต+ง
แปลง คือพิจารณาแปลงรูปยักข� ๒ ตัว อยู+กล้ําวันตก เหตุดั่งอ้ันลวดนานมา เพื่อ // อ้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่ง
กล+าวว+า ดีแล ว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวเซ่ิงมหาอานันทเถระว+า อานันทะ บัดนี้อายุคูตถาคตะค็ได� ๖ 
สิบปลีปลายแล�ว เม่ือใดอายุพระตถาคตะได� ๘๐ ปลีดั่งอ้ัน ค็จักนิพพานไพ // 

 
(๘.๓๔)  ชะแล ในเม่ือคูพระตถาคตะนิพพานไพแล�ว ธาตุดูกหน�าผากกล้ําซ�ายจุ+งเอามาไว�ในดอย

ที่น้ีเทิอะ ค็จักเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาเสมิอดั่งตนคูพระตถาคตะยังธอรมานน้ี มีห้ันชะแล สัณฐาน
ทิสสะพายวันออก // นั้นเปนอันราบเพียงงามมากนัก แล�วยังจักเปนเมืองอัน ๑ ชื่อว+าอตุลนคอร มีห้ันชะ
แล เมืองอันน้ีจักเปนท่ีอยู+แห+งนักบวชทังหลายแล ดูรา อานันทะ คือจักเปนท่ี อยู+แห+งฅนฝูงมีบุญมากนัก 
จักเปนท่ีอยู+ประสุมชุม // นุมแห+งฅนฝูงมีบุญชะแล ในที่น้ี จักเปนท่ีรักสาธาตุเจ�ากับหีดอันใส+ธัมม�คู ๓ ปYฎ
กะนี้ มีห้ันชะแล เม่ือใดเมืองอันน้ีรุ+งเรืองด�วย ๗ ประการแลประกอบด�วยเถรานุเถระเจ�าทังหลายจักตั้งอยู+ 
// ในสรณาคมทัง ๓ พร�อมชุตนดั่งอ้ัน เทวดาจักนําเอาธาตุออกมาห้ือแก+ฅนแลเทวดาได�ไหว�แลสักการะ
ปูชา มีห้ันชะแล ตนคูพระตถาคตะยังธอรมานตั้งห้ือแล�วสมป=ตติสุข ๓ ประการแล มีดั่งอ้ัน // ส+วนว+า 
สารีริกธาตุหน�าผากกล้ําซ�ายจักมาตั้งอยู+ในท่ีนี้ จักห้ือแล�วสุขสมป=ตติ ๓ ประการ แก+ฅนแลเทวดาทังหลายค็
พร+า*ดั่งอ้ัน มีห้ันชะแล เม่ือนั้น มหาอานันทเถระ ไหว�พระพุทธเจ�า ดอยที่น้ีจักเปนท่ีถป=นนาธาตุอัน
ประเสิฏ //  

 
(๘.๓๕)  หนักหนา ดอยอันนี้ยังจักปรากฏชื่อรือชา พระพุทธเจ�ากล+าวว+า ดูรา อานันทเถระ คู

พระตถาคตะมารอดท่ีนี้ ลัวะค็เอาเก้ิงมาก้ังคู ดอยท่ีนี้ค็จักเปนนิมิตกับด�วยเก้ิงอันนี้ พายหน�าจักปรากฏชื่อ
ว+าดอยเก้ิง ว+าอ้ัน มีห้ันชะแล พระ // เจ�าอยู+จอมดอยที่ ๑ ค็เทสนาธัมม�แก+สัตต�ทังหลายเปนต�นว+า ขุนแสน
ทอง ค็มาห้ือเข�าบิณฑิบาตทุกวันแล ในเม่ือพระเจ�าอยู+ห้ันได� ๕ วันแล�วดั่งอ้ัน ส+วนว+าเจ�าอัสสชิตตะเถระ
แลอตุลเถระ // แลขาเจ�าทัง ๒ อันพระพุทธเจ�าห้ืออยู+รักสาพระบาทผาน�อยเมืองลา อันมีในเมืองอรวี คือ
เมืองลี้ ๒ ขาเจ�าค็อยู+อุป=ฏฐากพระบาทผาน�อยหัวลอเมืองลา น้ันแล ค็ภาวนาไพค็ได�เถิง // อรหันตา ค็
เจียรจากันว+า อาวุเสสา ดูราเจ�า พระพุทธเจ�ายังเมตตาสั่ง ๒ ราไว�ว+า คันท+านทัง ๒ ภาวนาได�เถิงอรหันตา
แล�วเขือทัง ๒ เยียค+อยไพหาพระตถาคตะพายวันตกช�วยใต� // พู�นเทิอะ ว+าอ้ัน ดีหลีแล บัดน้ีราทัง ๒ ค็ได�
เถิงอรหันตาแล�วแล ราทัง ๒ ค็ควรไพไหว�พระพุทธเจ�าแล ว+าอ้ัน แล�ว ๒ ขาเจ�าค็เอากันมาด�วยลวงอากาศ 
มหาพระพุทธเจ�าค็เขิดทัน หันพระพุทธเจ�าในดอยเก้ิงที่นั้น ห้ันแล พระพุทธเจ�า //  

 
(๘.๓๖)  กล+าวว+า ท+านทังสองรีบมากันนักชา ว+าอ้ัน ๒ ขาเจ�าค็ไหว�พระพุทธเจ�าแล�วกล+าวว+า ภนฺ

เต ข�าแด+ พระพุทธเจ�า อาม เอิอ เผือข�ามาไหว�พระพุทธเจ�าแล ผู�ข�าค็ได�เถิงธัมม�วิเสสแล�วแล ค็มาไหว�
พระพุทธเจ�าแลว+า // อ้ัน พระพุทธเจ�ากล+าว ดีแล เขือทัง ๒ จุ+งเอากันเมือรักสาพระบาทผาน�อยท่ีนั้นเสมิอ
ดั่งอุป=ฏฐาก คูพระตถาคตะ ชุวันเทิอะ ว+าอ้ัน เถระเจ�าทัง ๒ ค็รับเอาคําพระพุทธเจ�าว+า สาธุ // ดีดีแล ว+า
อ้ัน แล�วสั่งอําลาพระพุทธเจ�า แล�วเอากันเมือสู+พระบาทผาน�อยอันเปนท่ีอยู+แห+งตนแล ค็อยู+อุป=ฏฐากท่ีนั้น



111 

 

 

นานได� ๓ วัน แล�วลวดนิพพานไพในวันเดียวกันทัง ๒ ห้ันแล เทวดาทังหลาย // ค็มาส+งสการเผาซากตน ๒ 
ขาเจ�าค็บ+ไหม� ห้ันแล ยามนั้น พระญาอินทร�อันมากับตามพระพุทธเจ�านั้นข้ึนเมือชั้นฟCา ห้ันแล ยามน้ัน หิน
บัณฑุกัมพลสิลาอาสน�ค็สําแดงอุณหาการอันร�อนคะด�างแข็ง // ห้ันแล พระญาอินทาเลงดูค็รู�ว+าอัสสชิตตะ
เถระแลอตุลเถระนิพพานไพแล�ว ค็ลงมาพร�อมกันเผาค็บ+ไหม�ค็สยองไพชอมไหว�พระพุทธเจ�าเถิงดอยเก้ิง
เชียงใหม+ ทีนั้น ค็ไหว�พระแลบอกแก+พระพุทธเจ�าห้ันแล พระ // 

 
(๘.๓๗)  พุทธเจ�ากล+าวว+า ดูรามหาราช การอันจักเผา ๒ ขาเจ�าน้ัน ในกาละบัดนี้บ+ไหม�แล ๒ ขา

ยังจักอยู+ถ�าพระอริยเมตเตยยะเจ�ามาเผา มีห้ันชะแล ท+านหากจักได�เผาเสีย มีห้ันชะแล ว+าอ้ัน แล�วพระญา
อินทร�ได�ยิน // คําพระเจ�าสันนั้น พระญาอินทาค็พอกไพเนรมิตหีดผาชองผา ๒ อัน อัน ๑ ใส+เจ�าอัสสชิต
ตะเถระ อัน ๑ ใส+อตุลเถระ แล�วเข�าไว�ในถํ้าทองดอย ทีนั้น ตราบพระอริยเมตเตยยะ // เจ�า มีห้ันชะแล 
เม่ือใดพระอริยเมตเตยยะเจ�าได�ตรัสประหญาสัพพัญHูเปนพระแล�ว หากจักมาเผาเสียตามวิบากเขา มีห้ัน
ชะแล ส+วนว+า อรหันตานิพพานไพแล�ว ยังคราบตนบ+เน+า // ยังมี ๔ ตนแล คือมหากัสสัปปะเถระ แลอัคค
สาวกเจ�า นิพพานไพแล ในหว+างดอย ๓ อันมาสมกันในระแวก         แฅว�นเมืองราชคหะวันตกช�วยเหนือ
เมืองอางวะนั้น ตน ๑ ชื่อว+าจุฬกัสสัปปะ // เถระน�อยตน ๑ นิพพานในหว+างดอยมิถิลา คือเมืองห�อแส
บัดนี้ตน ๑ แล อัสสชิตตะเถระแลอตุลเถระ ๒ ตนนี้นิพพานในดอยพระบาทผาน�อยเมืองลาที่หัวแฅว�นห�อ 
แล�วเอาใส+หีดผาแก�วไว�นั้น ๑ แล พระญาอิน // 

 
(๘.๓๘)  ทาค็เมือพิจารณารักสาคราบมหาเถรเจ�าในถํ้าพระบาทผาน�อยที่นั้น ดีแล�วค็สยองไพลวง

บนหนอากาศค็ไพเขิดทันพระพุทธเจ�าที่ดอยเก้ิงเชียงใหม+ ท่ีนั้นเล�าค็มีวันน้ันแล อถิมํ ปาท ธาตุ // กถํ 
นิฏRฐิตํ กล+าวตํานานพระบาทแลธาตุผูกถ�วน ๘ ค็บังคมสมเร็จสระเด็จแล�วเท+านี้ก+อนแล อหํ นาม อินทมูล
ภิกขุ ลิกขิตตะแต�มเขียนปางเม่ือเปนสมพารวัดกู+ฅําวันนั้นแล เขียนทาน // ไว�คํ้าชูสาสนาพระโคตมะเจ�า
ตราบต+อเท+าอายุล�านเปนประหมานเทิอะ นิพฺพาน ปจฺจํโย โหนฺตุ เมตฺเตยฺยา อนาคเต กาเล นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ 
จิ่งแด+เทิอะ เขียนเม่ือจุลศักราช // ได� ๑๒๗๘ ตัว พุทธศักราช ๒๔๕๙ ตัวปลีรวายสี เดือน ๖ ลง ๑๐ ฅํ่า 
วัน ๗ ปริปุณฺณํแล�วแล พุทธตํานานผูก ๘ แลเจ�าเหิย // 
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ผูกที่ ๙ 
มี ๔๖ หน
า 

 
 (๙.๐๑) นโม ตสฺสตฺถุ // น ธาตุกถา ตตฺถ สตฺตาโห ภควา คนฺตฺวา อHฺญากรสฺมึ ปเทเส สมฺปตฺเต  
ภควา ดูราสัปปุริสสะทังหลาย ภควา อันว+าพระพุทธเจ�าค็อยู+ในดอยเก้ิงที่น้ันนานได� ๗ วัน แล�วค็สระเด็จ
ลง // มาจากจอมดอยที่น้ัน ค็ไพตามราวปSาอง ๑ แล�วค็ลงสู+แม+นํ้าระมิง คือว+านํ้าแม+พิงน้ันแล ค็ลงเลียบไพ
ด�วยฝ=Uงนํ้าแม+พิงข้ึนพายเหนือ มีห้ันว+าค็พบลวะผู� ๑ อันแปงหลุกควงพัดน้ําข้ึนใส+นาเข�าดอ คือ // เจียงลวะ
ผู�นั้นหันพระพุทธเจ�ามา ทีน้ันมันค็แก�ผ�าสะใบแห+งตนเช็ดตีนพระพุทธเจ�า แล�วค็มีเอามาใส+หัวตนเล+า ค็เอา
เช็ดตีนพระพุทธเจ�าแล�วค็ลวดกายเปนฅําทังแท+งห้ันแล ลวะผู�น้ันมันค็ // ยินดีมากนัก แล�วมันค็จิ่งราทธนา
พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ภควา ข�าแห+งพระพุทธเจ�า จุ+งอยู+เมตตาที่นี้โปรดผู�ข�าก+อนเทิอะว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็
นั่งอยู+เหนือดอยม+อนน�อย อันมีพายวันตกบ�าน ลวะ // ผู�นั้นค็แล+นเมือหุงเข�าหุงแกงสองหม�อ แกงสองหม�อ
นั้นค็ลวดกายเกิดเปนเข�าทิพพ�แกงทิพพ� คันว+าห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าค็ฉันเข�าน้ันค็เหลือ ทานแก+อรหัน
ตาค็เหลือ ทานในเม่ือแล�วแต+อันฉันเข�า // 
 
 (๙.๐๒) แห+งพระพุทธเจ�านั้น พระญาอโสกจิ่งกล+าวเซ่ิงลวะผู�น้ันว+า ดูราขุนหลวง ท+านมาแปงหลุก
สันน้ีพัดนํ้าข้ึนใส+นาดอนั้น อย+าเยียะห้ือยากใจเทิอะ ท+านจุ+งเอาสีลพระพุทธเจ�าเทิอะ พั่นดั่งเข�าของอันท+าน
จักกินจักบัวรโภค // นั้น หากจักเหลือแหล+มีห้ันชะแล ว+าอ้ันลวะผู�น้ันค็มาขอเอาสีลห้ันแล พระพุทธเจ�าค็
ห้ือสีล ๕ แก+มันแล�วค็พอกมาเรือนมันห้ันแล มันค็หันวัตถุอันใดมีในเรือนแลนอกเรือนทังมวลกายเกิด
เปนฅํา // เสียงมันค็ร่ําเพิงว+าแต+ก+อนคูเยียะนามาค็หลอตายยังบ+พอกิน วันน้ีคูได�เอาสีลพระพุทธเจ�าแล�ว
พอกมาเรือน มาหันอันใดค็กายเปนฅําเสี้ยงแล สีลพระพุทธเจ�าน้ีค็ประเสิฏแท�แล คูจักรักสาต+อเท�า // ชีวิต
ชะแล ว+าอ้ันพระพุทธเจ�าค็ห้ือสีล ๕ แก+ลวะ แล�วจิ่งจากับด�วยอรหันตาว+า ดูราภิกขุทังหลาย ในเม่ือคูตถาค
ตะมารอด ทีนี้มาจวบพบลวะแปงหลุกพัดนํ้าข้ึนใส+นา ถามมันค็กล+าวว+า สถานที่นี้ // แห�งหอดด�วยน้ํา ข�า
จิ่งแปงหลุกพัดน้ําข้ึนใส+นาดอว+าอ้ัน เม่ือน้ันเมืองอันน้ีพายหน�าจักได�ชื่อว+าเมืองหอดมีห้ันชะแล ว+าอ้ันแล�ว
อรหันตาและพระญาอโสกค็ไหว�พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแห+งพระพุทธเจ�าถานท่ีนี้ควร //  
 
 (๙.๐๓) ต้ังสาสนาท่ี ๑ แล ขอพระพุทธเจ�าจุ+งเมตตาไว�ธาตุแด+เทิอะว+าอ้ัน พระพุทธเจ�ากล+าวว+า 
ดูราภิกขุทังหลาย ถานะท่ีนี้บ+มีที่อันจักไว�ธาตุแลว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าค็ลุกไพฟากนํ้าแม+ระมิงหนเหนือ
พันวา ๑ ค็จวบผา // ก�อน ๑ เปนรูปเต+า พระพุทธเจ�าค็นั่งเหนือผาก�อนนั้นแล ในกาละนั้นยังมีพระญา
นาคตน ๑ ออกมาไหว�พระพุทธเจ�าห้ันแล เม่ือนั้นอรหันตาแลพระญาอโสกแลพระญานาคค็ขอเอาธาตุเซ่ิง
พระพุทธ // เจ�าว+าดั่งนี้ ข�าแห+งพระพุทธเจ�า สถานท่ีนี้ควรตั้งสาสนาท่ี ๑ แลว+าอ้ัน พระพุทธเจ�ากล+าวว+า
สถานที่นี้รูถํ้าค็บ+มี ค็บ+ควรไว�ธาตุแลว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ไหว�พระพุทธ // เจ�าว+า ข�าแด+
พระพุทธเจ�าคันบ+ไว�ธาตุค็ขอไว�รอยพระบาทเทิอะว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็ลุกย่ําพระบาทเหนือผาก�อนนั้น เลิก็
ประหมาน ..นิ้วมือขวางไว�ห้ือเปนที่ไหว�แก+ฅนแลเทวดาทังหลาย // แล�วค็สระเด็จออกจากที่นั้น ค็เลียบข้ึน
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เมือเหนือตามขุนนํ้าแม+ระมิงนั้นไกลได�พันวา ค็ไพจวบพระญานาคตน ๑ มีใจหยาบช�ากล�าแข็งนัก พระญา
นาคหันพระพุทธเจ�าแล�วค็ว+าจักกิน จักกะทําร�ายแก+พระพุทธเจ�าห้ันแล พระพุทธเจ�า // 
 
 (๙.๐๔) ค็กะทําอิทธิริทธีบ+ห้ือหัวมันยอได� มันยินหนักหัวนัก ค็รําเพิงว+า คูค็หากเปนผู�มีริทธีผู� ๑ 
แล มันผู�นี้พ�อยมีริทธีมากกว+าคูนี้ชาว+าอ้ัน แล�วพระพุทธเจ�าปฏิหาริย�ห้ือมันหันแล�วมันจิ่งกล+าวว+า เจ�าลัก
ว+าเปนสัพพัญHูเจ�าดาย ขอเจ�า // คูจุ+งกะทําโผดข�ายอหัวท�วงติงได�แด+เทิอะ ผู�ข�าบ+รู�ค็ได�กะทําผิดแก+เจ�าคูค็
ยินหนักหัวหนักตัวมากนักแท�แลว+าอ้ัน เม่ือนั้นพระพุทธเจ�าค็รู�สภาวะอ+อนน�อมแห+งตัวมัน แล�วพระพุทธเจ�า 
// ค็ห้ือมันท�วงติงได�แล�วมันค็ไพเอาอาสสนามาปูห้ือพระพุทธเจ�าน่ังเหนือผาก�อนนั้นอันกว�างได� ๔ สอก 
ยาว ๔ สอก แล�วค็ไพเอาเข�านํ้าโภชนะอาหารมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าฉันแล�ว //  หาน้ําจักฉันบ+ได� มันค็
ห้ือน้ําพุออกแต+แผ+นดินกับทั้งสลุงฅํามาใส+น้ําห้ือพระพุทธเจ�าห้ันแล ในเม่ือพระพุทธเจ�าฉันเข�าแล�วมันค็
นําเอาสีลพระพุทธเจ�าค็น่ังอวายหน�ามาวันออกแลกล+าวว+า // ห้ือสีล ๕ แก+มันแล�วค็ซํ้าบังเกิดสัทธาปYติ
ยินดีมากนัก ลวดขอกเอาตาทัง ๒ มาห้ือเปนทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วมันค็เลิกพังพานข้ึนเปนฉัตต�ก้ังเป
นร+มห้ือพระพุทธเจ�าอยู+ แล�วลวดขอเอารอยตีนเซ่ิง // 
 
 (๙.๐๕) พระพุทธเจ�าค็นั่งอวายหน�ามาวันออกแลกล+าวว+า ถานะที่น้ีพระญานาคตัวใหย+มาห้ือ
ตาเปนทานแก+พระตถาคตะ ในถานะท่ีนี้จักเปนเมืองอัน ๑ ชื่อว+ามหานครนคอรมีห้ันชะแล ว+าอ้ันแล�ว
พระพุทธเจ�าจิ่งจัก // ลุกไพย่ําห้ือเปนรอยตีนไว�เหนือผาน้ัน แล�วพระญานาคตัวนั้นค็ไหว�พระพุทธเจ�า
แล�วค็ห้ือลงไพสู+เมืองนาคอันเปนที่อยู+แห+งตน ยามนั้นตาทิพย�ค็เกิดมีแก+มันในขณะบัดเดียวน้ัน ตา // มัน
ลวดแจ�งยิ่งกว+าเก+า ด�วยเตชะมันห้ือตาเปนทานแก+พระพุทธเจ�าเปนทานนั้นแล พระพุทธเจ�าสระเด็จพราก
จากที่นั้นเลียบเมือเหนือไพรอดสถานท่ี ๑ พระพุทธเจ�าค็นั่งอว+ายหน�าไพวันออกแล�วค็ร่ําเพิงว+าอายุคูค็จัก
ได� ๖ สิบปลีนี้แล�ว เท+ายังซาวปลีค็จักนิพพานชะแล ธาตุค็จักมาต้ังอยู+ในเมืองท่ีนี้มากหลายกว+าเมืองอันอ่ืน
มีห้ันชะแล ว+าอ้ันแล�วธัมม�สังเวคค็เกิดมี // แก+พระตถาคตะ แลพายหน�าในทีนี่น้ีจักได�สังเวณคถนเจดีย�มี
ห้ันชะแลว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็ย�ายไพสู+หนวันออกไพได�พุ+นพรันว+าค็ไพรอดบ�านกุมภเสฏฐีห้ันแล ยังมีลวะผู� 
๑ เปนเสฏฐีช+างหม�อ มันค็ป=Zน //  
 
 (๙.๐๖) หม�อขายกิน มันเปนนายบ�านมันหันพระพุทธเจ�ามามันค็ถามว+า เจ�าคูจักไพที่ใดชา 
พระพุทธเจ�ากล+าวว+า คูตถาคตจักเดินเทสสันตรีมารอดบ�านเมืองที่นี้ เพื่อจักโผดสัตต�ทังหลายดายว+าอ้ัน 
กุมภเสฏฐีจิ่ง // กล+าวว+า เจ�าคูหากลักว+าเปนพระสัพพัญHูเจ�าดาย ว+าอ้ันค็ราทธนาพระพุทธเจ�าว+า ขอเจ�า
คูอยู+ที่นี้โผดผู�ข�าทังหลายพุ�น ๗ วัน ๑ ก+อน ว+าอ้ันแล�วมันค็แปงกุฏีหลัง ๑ ห้ือแก+พระเจ�า // อยู+สําราน 
แล�วชาวบ�านทังหลายค็มาห้ือเข�าปYณฑิบาตเปนทานแก+พระพุทธเจ�าว+า ขอราทธนาพระพุทธเจ�าจุ+งภุญชา
เทิอะว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็รับเอาแล�วค็ภัตตาอนุโมทนาแลจิ่งกล+าวเซ่ิง // อรหันตาและพระญาอโสกว+า 
ดูราภิกขุทังหลาย เม่ือคูพระตถาคตะมารอดที่นี้ ลวะมาห้ือทานเข�าปYณฑิบาตแล�วกล+าวว+าพระเจ�าจุ+งภุญชา
เทิอะว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็รับเอาแล�วค็ภัตตา // อนุโมทนา แล�วจิ่งกล+าวเซ่ิงอรหันตาแลพระญาอโสกว+า 
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ดูราภิกขุทังหลาย เม่ือคูพระตถาคตะมารอดที่นี้ลวะทังหลายค็มาห้ือทานเข�าปYณฑิบาตแล�วกล+าวว+า อัน
พายหน�าแต+นั้นจักเปนเมือง // 
 
 (๙.๐๗) อันใหย+ ๑ จักปรากฏว+าภุญชานคอรว+าอ้ันมีห้ันชะแล ยามน้ันอรหันตาและพระญาอโสกค็
ขอเอาธาตุว+าในถานะที่ น้ีค็ควรตั้งสาสนาท่ี ๑ แลขอพระพุทธเจ�าจุ+งเมตตาห้ือธาตุแด+เทิอะว+าอ้ัน 
พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบ // หัว ได�เกสาธาตุเส�น ๑ ค็ ห้ือแก+อรหันตา พระญาอโสก แลลวะทังหลายเปนต�น
ว+า กุมภเสฏฐีค็ขุดขุมเลิก็ร�อยเอ็ดวา แล�วค็เอาบอกไม�ซางใส+ธาตุ แล�วพ�อยใส+อูบฅําใหย+ ๘ กํา จิ่งเอาธาตุลง
ใส+ขุม //  น้ัน ลวะทังหลายใส+ข�าวของ ๗ ล�าน ปูชาธาตุแล�วค็แปงเจดีย�ฅําสูง ๗ สอกใส+ครอูบฅําธาตุพระ
เจ�า แล�วพระญาอินทาค็ใส+ยนต�จักก�ผัดไว�ถมเสียดีดั่งเก+า พระเจ�าจิ่งว+าอรหันตาและพระญาอโสกว+า เม่ือใด
พระ // ตถาคตะนิพพานไพแล�ว สูจุ+งเอาธาตุดูกกระหม+อมหัวคูกล้ําขวามาไว�ท่ีนี้มีห้ันเทิอะ ว+าอ้ันแล�วค็สระ
เด็จข้ึนมือพายเหนือประหมานหม่ืนวา ๑ ค็ไพจวบบ�านลวะอัน ๑ ยังมีม+านผู� ๑ มาห้ือทานหมากลูก ๑ กับ 
// พูเหลืองแหลบ ๑ แก+พระพุทธเจ�าว+า ข�าแด+เจ�าคูจุ+งคุนทีชาเทิอะว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็รับเอา แล�วม+านค็
ห้ือเข�าปYณฑิบาตเปนทานแก+พระพุทธเจ�า ยามน้ันตะวันคอมพอเที่ยงห้ันแล พระพุทธเจ�าค็ว+ากับด�วยอร // 
 
 (๙.๐๘) หันตาแลพระญาอโสกว+า พระตถาคตะมารอดที่น้ี ยังมีม+านผู� ๑ เอาหมากลูก ๑ กับพู
เหลือง มาห้ือทานแก+คู จุ+งคุนทีชาเทิอะว+าอ้ัน พายหน�าบ�านอันนี้ จักได�ชื่อว+าบ�านทีชา พายหน�ามีห้ันชะแล 
จักได�ชื่อว+า // กุมกามว+าอ้ันชะแล อรหันตาแลพระญาอโสกจิ่งจักไหว�ว+า ในที่น้ีควรต้ังสาสนาท่ี ๑ แลว+า
อ้ัน แล�วค็ขอเอาธาตุห้ัน แลพระพุทธเจ�าจิ่งเอามือลูบหัว ได�เกสาธาตุเส�น ๑ ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอ // 
โสก กับลวะทังหลาย มีม+านผู� ๑ เปนต�น ค็มาขุดขุมเลิก็ร�อยเอ็ดสอก เอาธาตุใส+บอกไม�รวกใส+ในอูบฅําใหย+ 
๗ กํามือ ใส+ไว�ท่ํากลางขุม ม+านผู�นั้นใส+เข�าของมันล�าน ๑ ปูชาธาตุเจ�า แล�ว // พระญาอินทาแลเจ�าอานันท
เถรแลนอนท่ีนั้นแล พระเจ�าค็ไพนอนดอยม+อนน�อยพายวันตกใกล+ร+มไม�ขามต�น ๑ ใหย+สิบกํามือ สูงสิบ ๗ 
สอก เสี้ยงรวายถีกลางฅืนนั้น เทวดาทังหลายค็ชมช่ืนยินดี ค็ห้ือห+า // ฝนแก�วแลเงินตกลงมาปูชา
พระพุทธเจ�าห้ันแล คันรุ+งแจ�งแล�ว แก�วแลเงินฅําน้ันกลับเข�าสู+พื้นดอยเสียเสี้ยง ด�วยอานุภาพพระเจ�าห้ัน
แล เหตุดั่งอ้ันจิ่งได�ชื่อว+าดอยเขาฅําหลวงเพื่ออ้ันแล เม่ือน้ันเทวดาอิน // 
 
 (๙.๐๙) พรหมทังหลาย ค็ขอเอารอยตีนเซ่ิงพระพุทธเจ�าห้ัน พระพุทธเจ�าค็กล+าวว+า ในท่ีนี้หาที่จัก
ไว�บ+ได�แลว+าอ้ัน วันลูนรุ+งเช�าพระพุทธเจ�าค็ไพสู+ทิสสะกล้ําวันออก ไพจวบหินก�อน ๑ กลมงามนัก พระค็
นั่งอว+าย // หน�ามาหนวันออก เลงดูถานะที่น้ันแล�วร่ําเพิงว+า สถานท่ีนี้ยังเปนมหานคระนคอรอันใหย+ 
จักเปนที่อยู+ท�าวพระญาแลฅนทังหลาย จักเอาสาสนาคูตถาคตะจักมาตั้งอยู+ในเมืองที่นี้ // จักก�านกุ+งรุ+ง
เรืองจักปรากฏพายหน�ามีห้ันชะแล เมืองอันน้ีจักมีอารามใหย+หกหลังชะแล คูพระตถาคตจักน่ังภาวนาใน
ถานะมหามงคละถานะที่วิเสส ๓ อันไว� บ+เหมือนด่ังคู // ไพนั่งโสฬัสสถานะ ๑๖ แห+งในเมืองลังกาทีปนั้น
เทิอะ ว+าอ้ันแล�วพระพุทธเจ�าค็ลุกไพย่ํารอยพระบาทไว�เหนือที่อันตนนั่ง แล�วพระพุทธเจ�าลงไพนั่งอยู+ที่จิ่ม
ใกล�เคล�าไม�บัว // นาคต�น ๑ ยังมีฅนเถ�าแก+ ๒ คน ปลูกไม�บัวนาคแล�วเอาดอกบัวไพขายเลี้ยงชีวิต ๒ ขาค็
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มาอยู+จิ่มใกล�ไม�บัวนาคต�นพระพุทธเจ�านั่งอยู+ ขาทัง ๒ ค็เอาดอกบัวนาคมาปูชาพระพุทธเจ�าค็กล+าวว+า  ถา
นะท่ีนี้พายหน�าฅนทังหลายจักมาส�างอารามหลัง // 
 
 (๙.๑๐) ใหย+ ๑ จักปรากฏว+าปุบผาอารามมีห้ันชะแลว+าอ้ัน เม่ือน้ันอรหันตาแลพระญาอโสกค็ไหว�
พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต ข�าแห+งพระพุทธเจ�า ถานะที่น้ีค็ควรตั้งสาสนาท่ี ๑ แล ผู�ข�าทังหลายค็ขอเอาธาตุเซ่ิง
พระพุทธ // เจ�าแล เม่ือน้ัน พระพุทธเจ�าค็เอามือลูบหัวได�เกสาธาตุเส�น ๑ ห้ือพระญาอโสกจุไว�ที่ ๑ ห้ันแล 
พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+า ในท่ีนี้อันจุธาตุไว�นั้นบ+เท+ามีท่ีนี้สิ่งเดียวแล // ยังมี ๓ แห+งแลว+าอ้ัน แล�ว
พระพุทธเจ�าจิ่งเอาเกสาธาตุอันนั้นวางไว�เหนือฝSามือกล้ําขวา แล�วค็อธิฏฐานว+าในถานะที่นี้ยังจักเปนที่ตั้ง
สาสนาแท� แลยังจักเป`นมหาอาราม // ใหย+แท�ดั่งอ้ัน ธาตุเส�นเดียวนี้จุ+งกลายเกิดเปนเกสา ๓ เส�นบัดเดียว
นี้เทิอะ พระพุทธเจ�าอธิฏฐานสันนั้น เม่ือน้ันเกสาธาตุ ๓ เส�นค็ปรากฏหันมา คือว+าเกสาเส�นเดียวน้ันค็ // 
แตกเปน ๓ เส�นเท+ากัน บ+ใหย+บ+น�อย บ+สั้นบ+ยาว บ+ผิดบ+แผก บ+หลากบ+คลาสังสักอัน เหมือนกันชุเส�นแล 
พระญาอันหันอัสสจัรย�อันนั้น จิ่งขอเอาเกสาเส�น ๑ เซ่ิงพระพุทธเจ�าค็เอาจุไว�ในที่พระพุทธเจ�านั่งนั้น //  
 
 (๙.๑๑) ค็ปรากฏชื่อว+าปุบผาอาราม คือว+าวัดส+วนดอกบัดนี้แล   พระพุทธเจ�าค็ย�ายไพสู+ทิสสะกล้ํา
วันออกช�วยหนเหนือ ค็นั่งอยู+จิ่มใกล�เคล�าไม�หกกอ ๑ พระพุทธเจ�าค็ทํานายว+า ในที่น้ีพายหน�ายังจักได�ชื่อ
ว+าปSาเวฬุวัน // อารามมีห้ันชะแล อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาเกสาธาตุเส�น ๑ ค็มาถาป=นนาตั้งไว�ท่ี
นั้นลวดปรากฏชื่อว+าปSาเวฬุวัน คือว+าวัดปSาหกน้ีแล ถัดนั้นพระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+ทิสสะกล้ํา // ใต�ช�วย
วันออก ค็นั่งอยู+ที่ ๑ แล�วจิ่งทํานายว+าถานะที่นี้ พายหน�าฅนทังหลายค็จักมาส�างอารามใหย+ ๑ จักปรากฏ
ชื่อว+าปุพพารามตราบเถิงกาลบัดนี้ แล�วถัดนั้นพระพุทธเจ�าค็สระเด็จ // ไพในหว+างท่ีนั้นยังมีชีม+าน ๒ ฅน 
คือว+านักบวชม+าน ๒ ตน นุ+งผ�าผางร�ายนัก ขาทังสองหันพระพุทธเจ�าค็ไหว�พระเจ�าแล�วห้ือทานบาตรแก+
พระเจ�า ๒ ลูกห้ันแล พระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+าเขือทัง ๒ นุ+งผ�าผางร�ายเช+น // เด บ+เปนสรมณะรูปสักอันว+า
อ้ัน ชีม+าน ๒ ตนนั้นลวดละอายค็สิกเสียแล�วค็ขอบวชใหม+เซ่ิงพระพุทธเจ�าค็บวชห้ือเปนภิกขุใหม+ แล�วจิ่ง
กล+าวเซ่ิงพระญาอินทา พระญาอโสก อรหันตาว+า ในถานะท่ีนี้พายหน�าจักเปนที่อยู+แห+ง // 
 
 (๙.๑๒) หมู+ท�าวพระญาตนใหย+มีห้ันชะแล ในที่นี้ชีม+านมาสิกเสีย ละเพสอันเก+าผางร�ายนั้นเสีย 
แล�วลวดบวชใหม+เปนเอหิภิกขุมีสันน้ี พายหน�าจักปรากฏเปนเวียงอัน ๑ ชื่อว+าอภินวนคอร คือว+าเวียง
เชียงใหม+มีห้ันชะแล // ว+าอ้ัน เหตุดั่งอ้ันจิ่งได�ชื่อว+าเวียงเชียงใหม+ตราบเถิงกาลบัดนี้แล   พระพุทธเจ�า
พรากจากท่ีนั้นค็ไพสู+ทิสสะกล้ําวันตก ยังมีลวะ ๒ ฅน ยิงงัวกะทิงปSา เอาชิ้นมาอย�างข+าไฟไว� ขาทัง // ๒ ค็
ห้ือเข�าปYณฑิบาตกับทังชิ้นแห�งน้ันเปนทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วพระเจ�าจิ่งทํานายว+าในถานะที่น้ีพาย
หน�าฅนทังหลายจักมาส�างอารามอันใหย+จักปรากฏชื่อว+าอัสโสตอา // ราม ตามนิมิตอันทัมมิละอย�างชิ้น
แห�งนั้นมีห้ันชะแลว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาเกสาธาตุได�เส�น ๑ แล�วเอาจุไว�ในที่น้ันห้ันแล ท่ี
อันนั้นค็ปรากฏชื่อว+าอโสตอา // รามตามนิมิตเถิงกาลบัดนี้แล   พระพุทธเจ�าพรากจากที่นั้นค็ไพสู+ทิสสะ
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หนใต� น่ังอยู+ท่ี ๑ ยังมีลวะ ๒ ฅนเอาหมากม+วง ๒ ลูกมาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วลวะทังหลายค็หมาก
ผางสุกแลหมากหนุนแลเข�าสานซ�อมขาวงาม //   
 
 (๙.๑๓) ห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วค็เอาส�มปSอย น้ํามันหอมเปนทานแก+พระพุทธเจ�า แล�วค็เอา
อ+างน้ําซ+วยหน�ามาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�าห้ันแล พระพุทธเจ�าค็อาบน้ําดําหัวเสียแล�ว ค็อยู+ท่ีนี้เทสนาธัมม�
แก+ลวะทังหลาย ๓ วัน // ๓ ฅืน แล�วจิ่งทํานายว+าในที่น้ีพายหน�าฅนทังหลายจักมาส�างอารามอันใหย+ จัก
ปรากฏชื่อว+าพิชชอารามมีห้ันชะแล ว+าอ้ันพระญาอโสกค็ขอเอาเกสาธาตุได�แล�วค็จุไว�ในที่นั้นห้ันแล   ถัด
นั้นพระพุทธเจ�าค็ย�าย // จากที่นั้นไพสู+ทิสสะหนวันออกช�วยเหนือ น่ังที่น่ึงเม่ือน้ันยังมีชีม+าน ๗ ตน คือว+า
นักบวชม+านมานอนอยู+ท่ีนั้น เขาค็หันพระเจ�ามา เขาค็ไหว� พระเจ�าจิ่งกล+าวว+าสถานที่น้ีชีม+านนอนอยู+ พาย
หน�า //  ที่นี้จักมีฅนมาส�างอารามใหย+ ๑ จักปรากฏชื่อว+าสังฆอารามว+าอ้ัน มีห้ันชะแล เม่ือน้ันพระญาอ
โสกค็ขอเอาเกสาธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�าได�เส�น ๑ ค็จุไว�ในที่น้ันห้ันแล ที่อันนั้นลวดปรากฏชื่อว+า // สังฆ
อารามตราบเซ่ิงกาลบัดนี้แล   ถัดน้ันพระพุทธเจ�าสระเด็จไพสู+หนอาคไนยทิสสะ ยังมีทัมมิละผู� ๑ มันหัน
พระพุทธเจ�ามา มันค็แล+นแปงตูบอันใหย+ ๑ แล�วราทธนาพระพุทธเจ�าห้ืออยู+สํารานห้ันแลพระพุทธเจ�าค็สัง 
// 
 
 (๙.๑๔) คหะเมตตาอยู+ในที่น้ันเสี้ยงฅืน ๑ แล�วพระพุทธเจ�าจิ่งทํานายว+า คูมารอดที่นี้ทัมมิละ
ยินดีปYติ ค็มาแปงตูบที่สําราน คูตถาคตะควรชมชื่นยินดีนักแล ถานะที่น้ีพายหน�าฅนทังหลายจักส�างแปงยัง
อารามใหย+หลัง // ๑ จักปรากฏชื่อว+าอินทารามมีห้ันชะแลว+าอ้ัน อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอเอาเกสา
เส�น ๑ แล�วค็เอาจุไว�ในที่นั้นห้ันแล ถัดนั้นแล�วค็ราทธนาพระพุทธเจ�าห้ือไพเมตตาในบ�าน พระค็ย�ายจาก 
// ที่น้ันแล�วไพน่ังอยู+อาสสนาที่กลางบ�านลวะค็มีสัทธายินดี ค็มาป=กกลางช+อทุงแผ+นผ�าปูชาพระพุทธเจ�าห้ัน
แล ในกาลนั้นยังมีนักบวชม+านเถ�าตน ๑ มีอายุได�ร�อยซาวปลีเต็มแล�ว ท+านหันพระเจ�ามาเมตตา // ค็
บังเกิดสัทธายินดีว+า คูเกิดมาได�ร�อยซาวปลีนี้แล�ว คูบวชนอกสาสนาหาประโยชนะบ+ได� คูค็บ+ได�หันพระเจ�า
สักเทื่อ มาได�หันพระเจ�าทังเถ�าสันนี้ดีนักแล ว+าอ้ันแล�วค็แก+ผ�าไพ --- // น้ํามันไพเจาะปูชาพระเจ�าห้ันแล 
เม่ือนั้นพระพุทธเจ�าจิ่งกล+าวว+าคูตถาคตมารอดที่น้ี แล�วลวะทังหลายมาป=กกางช+อทุงปูชา ชีม+านเถ�ามาเจาะ
เผาสะไบปูชาเปนอันรุ+งเรืองงามมากนัก ในท่ีนี้พายหน�าฅนทังหลายจัก //  
 
 (๙.๑๕) ส�างอารามใหย+ ๑ จักปรากฏชื่อว+าโชติอารามมีห้ันชะแล อรหันตาแลพระญาอโสกค็ขอ
เอาเกสาธาตุได�แล�ว ค็เอาไพใส+บอกไม�ซาง แล�วใส+อูบฅํา ๗ กํามือ แล�วพระญาอโสกกับทังลวะทังหลายขุด
หลุมเลิก็ ๗ สอก แล�วเอาธาตุ // ใส+ท่ํากลาง ถอกเข�าของปูชามากนักแล พระญาอินทาใส+ยนต�จักก�ผัดไว�
แล�วถมห้ือดีพอเจติยะสูง ๓ ร�อยสอกหมายไว� แล�วพระพุทธเจ�าค็สั่งอรหันตาแลพระญาอโสกว+า คูตถาคตะ
นิพพานไพแล�ว // สูท+านทังหลายจุ+งเอาธาตุฝSามือกล้ําขวาคูมาไว�ที่น้ีเทิอะ ว+าอ้ันแล�วพระพุทธเจ�าค็ลงมา
เถิงบ�านกุมภเสฏฐีช+างป=Zนหม�อ ค็อยู+เมตตาเทสนาธัมม�อานิสงส�อันได�ส�างอารามแลส�างรูปพระเจ�า // ห้ือ
เสฏฐีฟ=งห้ันแล เสฏฐีช+างหม�อได�ฟ=งแล�วธัมมเทสนาอานิสงส�ส�างพระพุทธรูปนั้นค็ยินดีมากนัก มีใจมัก



117 

 

 

ใคร+ส�างพุทธรูปเจ�ามากนัก ค็จิ่งปSาวเตินชาวบ�านห้ัน แลทัมมิละทังหลายค็มารอมเข�าของ คือว+าว // ตฺ
ถุทานแล�วค็มาชักชวนกันเอาดินป=Zนหม�อน้ันมาป=Zนเปนพุทธรูปได� ๓ ล�าน ๓ แสน ใส+แท+นแล�วค็เอามาปูชา
พระพุทธเจ�าห้ันแล ทัมมิละทังหลาย มีกุมภเสฏฐีเปนเคล�าค็พร�อมกันไหว�สานบสักการะปูชาพุทธพิมพาสา 
//  
 
 (๙.๑๖) รูปเจ�า ๓ ล�าน ๓ แสนตนนั้นตามสักการะปูชาพุทธพิมพาสารูปเจ�า ๓ ล�าน ๓ แสนตนนั้น
ตามกําลังสัทธาแห+งตนเราค็มีแล พระพุทธเจ�าค็กล+าวว+า สาธุ ดีนักแล ดูรากุมภเสฏฐีสูท+านทังหลายพร�อม 
// กันส�างพุทธรูปแห+งเราไว�ไหว�นบแลปูชาเทิอะ เม่ือใดคูตถาคตะนิพพานไพแล�ว ในถานะที่นี้จักเปนเมือง
มหานคอรอันใหย+ ๑ สาสนาคูตถาคตจักมาต้ังใน // เมืองที่น้ี จักก�านกุ+งรุ+งเรือง จักเปนท่ีชุ+มนุมปรากฏ
ภิกขุสังฆะ แลเถรานุเถรนักบวชอาจารย�ผู�จบถองมากนัก ปรากฏ ๑ ท�าวพระญาเสนาอามาตย�ผู�ยิงผู�ชายทัง
หลายฝูง // เกิดมาในเมืองอันนี้ย+อมเปนตนมีบุญสมพารแก+กล�าจักเกิดมีในเมืองที่น้ีมีห้ันชะแล ฅนทังหลาย
เกิดมาในกาละยามน้ันค็จักได�พ่ําเพงกุสลบุญมากนัก ค็จักได�เถิงมัคคผลธัมม� // ในสาสนาคูตถาคตะ มีสม
พารไปSทันแก+กล�า บ+ได�เถิงนิพพานในสาสนาคูตถาคตะดั่งอ้ัน เขาทังหลายค็จักได�เถิงมัคคธัมม�ในสาสนา
พระอริยเมตเตยยะเจ�า มีห้ันชะแล ว+าอ้ันแล�วอรหันตาแลพระญาอ //  
 
 (๙.๑๗)โสกค็พร�อมกันขุดขุมเลิก็ ๗ สอก แล�วค็เอาพุทธรูปเจ�าทัง ๓ ล�าน ๓ แสนนั้นเข�าใส+ในขุม
นั้น ถมห้ือดี แล�วพระพุทธเจ�าเลงดูอนาคตะกาลพายหน�า รู�แจ�งแล�วค็ทํานายว+า เม่ือคูตถา // คตะนิพพาน
ไพแล�วพายหน�าเม่ือใดพุทธรูปอันแล�วด�วยดินฝูงนี้แลปรากฏมาแล เทวดาได�เอาออกมาไว�ไหว�แลปูชา ใน
กาลเม่ือนั้นสาสนาคูตถาคตค็จักซํ้าก�านกุ+งรุ+งเรืองมากนัก // ในเมืองท่ีนี้ แดนแต+นั้นพายหน�ามีห้ันชะแล 
พระพุทธเจ�าค็ได�เอามือลูบหัวได�เกสาธาตุเส�น ๑ แล�วค็เอาห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสก แล�วค็เอาใส+
บอกไม�ซางใส+อูบฅําใหย+ ๓ กํามือ แล�วค็ขุดขุม // เลิก็ร�อยสอก เอาเกสาธาตุใส+ แล�วพระญาอินทาใส+ยนต�
ชักผัดไบถมห้ือดีห้ัน แลพระพุทธเจ�าค็ทํานายว+า ดอยอันนี้จักปรากฏชื่อว+านางนอนมีห้ันชะแล   
พระพุทธเจ�าค็สระเด็จไพสู+เมืองยวม แล�วค็ไว�รอยพระบาท // อัน ๑ แล   ถัดนั้นพระพุทธเจ�าค็เข�าไพเถิง
เมืองพระบาง ค็ไว�รอยพระบาทรอย ๑ แล�วพระพุทธเจ�าค็ไพสู+เมืองแซร แล�วค็ไพสู+เมืองทะค+ง แล�วไพสู+
เมืองกุสินาราย แล�วพระพุทธเจ�าค็เข�าไพสู+ปSาเชตวัณณ� //  
 
 (๙.๑๘) อารามดั่งเก+า ลวดเถิงกาลอันควรเข�าวัสสาค็มีแล   ด�วยมีแท�แลพระพุทธเจ�าค็จระเดินไพ
โผดสัตต�ปางนี้ไพรอดบ�านใดฅนทังหลายค็บ+เหลือเมืองได� ฅนทังหลายเหลื้อมใสแล�วค็บวชค็มากับตามพระ
เจ�าแลแห+งแลหน�อยมา // กันได�ภิกขุ ๕ ร�อนตนเปนปริวาร พระพุทธเจ�าค็เข�ามาสู+ปSาเชตวัณณอาราม ดู
งามมากนัก พระพุทธเจ�าออกวัสสาแล�วค็จระเดินไพโผดสัตต�ทังหลายแล�วค็ถป=นนาไว�พระบาทแลธาตุใน
เมืองว+าอ้ัน // เปนเมืองยวนทังมวล ในกาละเม่ือพระพุทธเจ�าตรัสประหญาเปนพระได� ๔๐ วัสสา มีอายุได� 
๖๐ ปลี ค็ด�วยประการดังนี้แล   เอกํ สมยํ ภควา หริภุHฺเชยฺนคเร มหาปพฺพเต เอกํ มหายกฺขทิ // ทิสฺวา 
จริกุHฺชมาโนติ   ดูรา โสตุชนะสัปปุริสสะทังหลาย เอกํ สมยํ ยังมีในกาละฅาบ ๑ ภควา อันว+าพระพุทธเจ�า
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ตนมีมหากรุณาค็รํ่าเพิงหันพระญายักขราชะตนอยู+อ+างสลงที่น้ัน มันเทียน // ย+อมไพแสวงหาฅนมากินเปน
อาหารบ+ขาดค็มีแล ในวันนั้นยักขราชาตนน้ันค็ออกจากที่อยู+แห+งตน แล�วค็จระเดินไพเพื่อแสวงหาอาหาร 
มันหันพระพุทธเจ�าอยู+ท่ีนั้น ทิสฺวา คันว+าพระญายักข�ได�หันพระพุทธเจ�า มันค็บ+รู�ว+า  
 
 (๙.๑๙) เปนพระพุทธเจ�า มันค็คระนิงใจว+าคูค็มาจวบชายผู�นี้โชคคูค็มีแท�แล อาหารคูค็ปรากฏมี
มาแท�แล มันค็สําแดงอิทธิริทธีอันเปนยักข�แห+งมันห้ือปรากฏแล�ว ค็แล+นเข�าไพสู+พุทธเจ�าแล�ว เพื่อจักจับยับ
เอาพระเจ�า // กินห้ันแล อถ ภควา เม่ือน้ันพระพุทธเจ�าค็รู�ใจแห+งพระญายักข�ผู�น้ัน แล�วค็กล+าวว+า โภ 
มหายกฺขา ดูกรายักข�ผู�ใหย+ อย+าได�ว+าจักกินคูเทิอะ จักเปนบาปอันหนักแก+ท+านพายหน�าหาที่สุดบ+ได� // ชะ
แล คูตถาคตนี้บ+ใช+ฅนยัวยานสามานเด อหํ อันว+าคูนี้ หากเปนสัพพัญHูเจ�าตนประเสิฏกว+าโลกทัง ๓ น้ีดาย 
พระญายักข�ได�ยินคําพระพุทธเจ�ากล+าวเท+านั้นแล�ว ตโต หุตฺวา มันค็เปนอันสะดุ�งตก // ใจกลัว มีตนอันสั่น
ระส+ายกลัวตายมากนัก ค็ละเพสอันเปนยักข�เสีย แล�วค็เข�ามาไหว�ขออาภัยชีวิตพระพุทธเจ�า แล�วค็ช�อยหลัง
หนีฅืนหาถํ้าแลดอยอันเปนที่อยู+แห+งตน แล�วค็เมือบอกแก+เมีย // มันว+าดั่งนี้ ภทฺเท ดูกรานาง อชฺช ในวันน้ี 
คูพี่ไพแอ+วแสวงหาอาหาร ล+าทังวัน ค็บ+หันสัตต�แลฅนสักแห+ง คูพี่ค็ไพพบชายผู� ๑ มีรูปโสมโนมพรัณวัณณะ
อันงามบัวริสุทธิ์มากนัก คูพี่ค็ใส+ใจว+าเปนดังสามานทังหลายนั้น เม่ือ //  
 
 (๙.๒๐) คูพี่แล+นเปYบเข�าไพในเพื่อจักยับเอามาเปนอาหารแห+งราทัง ๒ ดั่งอ้ัน ชายผู�นั้นค็กล+าวว+า 
ดูรายักข� มึงอย+าว+าจักกินคูเทิอะ จักเปนบาปกัมม�อันหนักแก+ท+าน เหตุว+าคูตถาคตะนี้บ+ใช+เปนฅนยัวยานสา
มานดังสัตต�แล // ฅนแด+ คูน้ีหากเปนตนประเสิฏกว+าโลกทังมวลแลว+าอ้ัน คูพี่ได�ยินคําเยื่องนั้นค็สะดุ�งตกใจ
กลัวมากนัก ค็กราบไหว�เสียแล�วถ�วนหลังหนีมาหาท่ีอยู+แห+งราบัดนี้แลว+าอ้ัน เม่ือน้ันเมียมันได�ยินคําผัวตน 
// มากล+าวสันนี้ค็หมายรู�ด�วยประญาแห+งตนว+า ปุคคละตนน้ันคือว+าหากได�สัพพัญHูเจ�าตนประเสิฏสิ่งเดียว
แลว+าอ้ัน แล�วค็จิ่งกล+าวเซ่ิงพระญายักข�ผู�เปนผัวว+า สามิ ข�าแก+เจ�าคู ปุคคละผู�ห้ันมาปานสันนี้ // บ+
ใช+ฅนยัวยานสามานเด+ หากเปนผู�มีบุญสมพารอันมากนักแล เจ�าคูไพจวบพบพระพุทธเจ�าตนประเสิฏล้ํา
เลิสนักหนาแท�แล เจ�าอย+าได�จักกินเปนบาปอันหนักแท�ดีหลีแล สามิขาแก+เจ�าคู อันว+าตน // ประเสิฏน้ันยัง
อยู+ที่ใดชา พระญายักข�กล+าวว+า ดูรานางเจ�า ตนมีบุญนั้นไปSทันหนีเทื่อ แลว+าอ้ันนางพระญายักข�จิ่งกล+าวว+า 
ข�าแก+เจ�าคูจุ+งขงขวายหาปรมามิสสะปูชาเข�าตอกดอกไม�คันธะของหอมทังหลาย แล�วไพขอสมมา
พระพุทธเจ�า // 
 
 (๙.๒๑) ตนประเสิฏนักเทิอะ เจ�าคูจุ+งขอห้ือพระเจ�าขมาโทสแก+เจ�าคูเทิอะว+าอ้ันแล ตํ สุตฺวา 
พระญายักข�ได�ยินคําแห+งเมียตนดั่งอ้ัน ค็มีใจชมชื่นยินดีแล�วกล+าวว+า ข�าแด+พระพุทธเจ�าตนหาทุกข�บ+ได� 
สาธุ ยาจามิ ผู� // ข�าค็ขอเซ่ิงพระพุทธเจ�าแลขอเจ�าคูจุ+งบังเกิดมหากรุณณาโผดผู�ข�าแด+เทิอะ ผู�ข�าบ+รู�จัก
ว+าเปนพระพุทธเจ�าค็ปาวเปYบแล+นเข�าเพื่อจักกินพระพุทธเจ�าน้ัน ค็เปนโทสแห+งข�า // แล ขอพระพุทธเจ�า
จุ+งอดโทสเยื่องนั้นแก+ผู�ข�า แล�วขอสั่งสอนข�าด�วยธัมม�อันดีเทิอะว+าอ้ัน อถ ในกาละเม่ือนั้น พระพุทธเจ�าค็
เล็งดูหันพระญายักข�มีบุญสมพารมากนัก จักปรากฏด�วยยัสสบุญคุณ // แห+งมันพายหน�า จิ่งรับปรัมมามิส
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สะขมายังโทสแก+ยักขราชาตนน้ัน แล�วค็สอนมันเอาสรณาคมสีล ๕ ห้ันแล พระญายักข�ค็สระดับรับเอาคํา
สอนแห+งพระเจ�า แล�วถือเอาสรณาคมแล�วค็จําสีล ๕ กับตนไว� // คือว+าบ+ข�าสัตต�นั้น แล�วค็นั่งอยู+ปฏิบัต
พระพุทธเจ�าห้ันแล ภควา อันว+าพระพุทธเจ�าค็เทสนาตํานวายไว�ว+าดั่งน้ี ดูรายักขราชาผู�ใหย+ในอนาคตกาล
พายหน�า หว+างสาสนาคูตถาคตะนิพพานไพแล�วตั้งไว�นั้น ตวํ อันว+าท+าน ยกฺขราชา ยัง //  
 
 (๙.๒๒) ได�เกิดมาเปนพระญาธัมมิกราชตน ๑ ในสาสนาพันถ�วน ๓ น้ัน ชะแล ท+านเกิดมาแล�วจัก
ได�เลิกยกยอยังสาสนาคูตถาคตห้ือก�านกุ+งรุ+งเรืองมากนักพายหน�าแท�บ+สงสัยแท�แล เม่ือท+านได�เปนพ
ระญาธัมมิกราชเจ�านั้นแลมี // อายุ ๒ ร�อยปลีหม่ืนชะแล ในกาละนั้น อตีตสาสนาตถาคตะตั้งนานได� ๒ 
พันปลาย จักเข�าสู+ ๓ พันวัสสาน้ัน ท+านจักได�เปนพระญาธัมมิราชแล�วพายลูนแต+นั้นสาสนาคูตถาคตะยัง
หลอไว�ประหมาน ๒ พันชะแล ดูรา // มหายักขราช หิ ด�วยมีแท�แล ในกาละเม่ือสาสนาตถาคตะคูตั้ง ๕ 
พันวัสสาแรกแต+พระตถาคตะนิพพานไพแล�วนั้นพระญาธัมมิกราชเกิดด�วยลําดับถัดกัน จักมี ๕ ตนก+อนแล 
ตน ๑ จักเกิด // มาในเมืองมาตริบุตนคอร มีนามป=ญญัตติปุตตมาตตริต ชื่อว+าพระญาอโสธัมมิกราชค็มีแล 
ตน ๑ จักเกิดมาในเมืองหังสาวัตติ ท+านตนน้ันจักได�กะทํากิจจะ ๓ อันค�าขายยังเหม้ียงชะแล ยามน้ันเหม้ี
ยงจัก // แพง พันน้ําหนักจักขายได�เจ็ดสิบลูเงินตลิงมีห้ันชะแล พระญาธัมมิกราชตน ๑ จักเกิดมาในเมือง
อ+างวะ ท+านตนนั้นจักเปนพ+อค�าเกลือ คือว+าเกลือแพง ๒ พันปาย ๓ ร�อยเถจักได�ขาย ๗ สิบ ๒ ลูเงินตลิงมี
ห้ันชะแล พระญาธัมมิกราช //  
 
 (๙.๒๓) ตน ๑ จักเกิดในเมืองใต�อโยธิยา จักได�เปนพ+อค�าพู คือว+ายามนั้นพูจักแพง ร�อยใบขายได� 
๓๐ ลูเงินตลิงมีห้ันชะแล เงินตลิ่งไหนมี ๔ ฝXนถ�อยชะแล พระญาธัมมิราชตน ๑ จักเกิดมาเปนพ+อค�าเข�า
สาร คือว+า ยาม // นั้นเข�าสารจักแพงหม่ืนจักได�ขาย ๗ สิบลูเงินตลิง คือว+าหม่ืนเข�าเปนค+า  ๔ ร�อยปายเถ 
มีห้ันชะแล ล้ําพระญาธัมมิกราช ๔ ตนจักมาเกิดใน ๕ พันวัสสานั้น สิ่งเดียวชะแล ในวัสสาอันถ�วน // ๕ 
นั้น พระญาธัมมิกราชบ+เกิดมาสักตนแล เหตุว+าฅนทังหลายแหน�นหนานัก บ+อาจจักสอนได�เสีย แล�วลวดบ+
เกิดเพื่ออ้ันแล ล้ําพระญาธัมมิกราช ๔ ตนนั้น ดั่งพระญาธัมมิกราชตน ๑ ชื่อว+าป=ตตมาริ // กอโสกราชนั้น
เกิดมาก+อนกว+าชุตนแต+พันวัสสาถ�วนตนหัวทีนั้นมีห้ันชะแล ส+วนพระญาธัมมิกราชชื่อว+าตัมพุอนุรุทธธัมมิ
ราชะ จักเปนพ+อค�าเหม้ียง เกิดมาในเมืองพูกํ่า คือว+าเมืองหงสา // วดีน้ัน พันวัสสาอันถ�วน ๒ นั้นมีห้ันชะ
แล พระญาธัมมิกราชตน ๑ จักเกิดมาเปนพ+อค�าพูน้ันจักเกิดมาในเมืองโยธิยาทวารวดีน้ันค็มีในพันวัสสาอัน
ถ�วน ๓  นั้นมีห้ันชะแล พระญาธัมมิกราชตน ๑ จักเกิดมาเปนพ+อค�าเข�าสาน ยาม //  
 
 (๙.๒๔) นั้นเข�าสานจักแพงนัก จักเกิดมาในเมืองโยนกโลก คือว+าเมืองหริภุญเชยยะนคอร ใน
พันวัสสาอันถ�วน ๔ มีห้ันชะแล พระญาธัมมิกราชตน ๑ จักเกิดมาเปนพ+อค�าเกลือน้ัน จักเกิดมาในเมือง
อ+างวะในพันวัสสาถ�วน ๕ // อันนั้นมีห้ันชะแล ดูรายักขราชะ ท+านค็จักได�เกิดมาเปนพระญาธัมมิกราชตน 
๑ ในสาสนาคูตถาคตะ วัสสาอันถ�วน ๕ นั้นชะแล มักว+าคูตถาคตะนิพพานไพแล�วจักตั้งสาสนาไว� ๕ พันวัส
สาในเม่ือ // สาสนาคลาล+วงแล�วได� ๒ พันเต็มแล�วเข�าสู+เขต ๓ พันมาเถิงในกาลเม่ือใด ท+านยักขราชะค็จัก
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เกิดมาเปนพระญาธัมมิกราชในเมืองอันนี้จักได�เสวยราชสัมป=ตติอันเปนทิพพ�ในเมือง // เชียงดาวที่นี้ ค็จัก
ได�เลิกยกยอยังสาสนาคูตถาคตะห้ือก�านกุ+งรุ+งเรืองมากนักมีห้ันชะแล หิ ด�วยมีแท�แล อยํ ปพฺพโต อันว+า
ดอยใหย+อันนี้ชื่อว+าดอยอ+างสลุงอันนี้ใหย+กว�างได�โยชนะ //  ๑ ยังมีถํ้าอัน ๑ ใหย+ ๑ มีสารูปพระเจ�าองค� ๑ 
สูงได�พัน ยังมีรูปยักข�ใหย+ ๔ ตัวต้ังอยู+รักสาพุทธรูปเจ�าท่ีนั้นแล ดูรายักข� ในกาละพายหน�าสาสนาคูตถาค
ตะล+วงพ�นไพได� ๒ พันวัสสาเข�าเขต ๓ พัน //  
 
 (๙.๒๕) วัสสานั้น ในเมืองหริภุญเชยยะนคอรที่น้ีจักมีพระญาตน ๑ ชื่อว+านครสิสเทยยกสา ว+า
พระญาหัวเวียงว+าอ้ัน จักได�เสวยราชสมบัติในเมืองหริภุญเชยยะนคอรท่ีนั้น ยังจักมีแม+กลําลังผู� ๑ จักมา
กะทํา // ยุโยงสนส+อพระญาตนนั้นห้ือได�บีบเบียนเสนาอามาตย�รัฏฐปชาไพร+ไท มักบาปมักไหมห้ือวินา
สสิบหายมากนักมีห้ันชะแล ประการ ๑ พระญาตนนั้นมักทรงเหล�าแลมักจระเดินแอ+วกาดแลวันแลที่ เสนา
อามาตย�บ+ // เพิงใจลวดพร�อมกันยกพระญาตนน้ันออกจากราชสัมป=ตติห้ัน แล�วเอาตนอ่ืนข้ึนแทนเมืองไพ
ไจ�ๆ ตราบเสี้ยงซาวเช+นพระญามีห้ันชะแล ในเม่ือลูกพระญาตนถ�วนซาวน้ันกินเมืองแทนบ+นานเท+าใด // 
เสิก็หมู+ ๑ จักเกิดแต+เมืองโกสัมพีมาตกเมืองหริภุญเชยยะนคอรท่ีนี้ จักเปนโกลาหลขียุคเมินนานนักมีห้ัน
ชะแล ข�าเสิก็สงครามอันน้ันจักประจนแพ�ด�วยหุรพลฅนก�านบ+มีแล ค็จักประจน // แพ�ฅนผีบ�าปCนฅืนผู� ๑ 
มีห้ันชะแล  ตโต ปตฺถาย ตั้งแรกแต+นั้นพระญาหน�าอันจักหาเชื้อท�าวพระญามหาขระสัตร อันจักสืบเชื้อ
แทนขระกูลเปนท�าวพระญาบ+ได� จักเสี้ยงขายพระญาเสียที่นั้นมีห้ันชะแล ตั้งแต+กาละ //  
 
 (๙.๒๖) นั้นมานานนัก ลําดับมาเถิงปลีกัดไค�ไพเถิงปลีกดเล�า ยามน้ันท+านจักเกิดมาเปนพระญาธัม
มิกราชเลิกสาสนาคูตถาคตะในกาละยามน้ันมีห้ันชะแล หิ ด�วยมีแท�แล ในปลีสันนั้น พระญาอินทาตนปน
เจ�าแห+งเทว // ดาทังหลายค็จักลงมาชั้นฟCาตาวติงสา แล�วจักมาตีกองแก�วลูก ๑ ปูชา แล�วค็จักมาเปSาหอย
สังข�ลูก ๑ จักปSาวห้ือฅนในสักกระชุมพูทีปทังมวลห้ือได�รู�ได�ยินชุแห+งชุที่ เพื่อห้ือชาว // เจ�าสมณพราหมณ�
แลฅนทังหลายในชมพูทีปที่นี้ทังมวลห้ือได�กะทําบุญ คือว+าห้ือทานรักสาสีลฟ=งธัมม�เมตตาภาวนาอย+าห้ือ
ขาดสักเท่ือว+าอ้ันมีห้ันชะแล พายหน�าแต+นั้นยังจักมีปุพพนิมิต // อันใหย+คือว+าพระอาทิตย�พระจันท�จัก
ปรากฏแก+โลกห้ันแล ค็จักมีพายหน�ามีห้ันชะแล ในกาละพายหน�าจักมีพระญาธัมมิกราชตน ๑ จักเกิดมา
ในปลีกัดเร�า เดือน ๗ เพ็ง เม็งวัน ๗ ท+านจัก // เปนพระญาธัมมิกราชตนประเสิฏนักมีห้ันชะแล ในเม่ือธัม
มิกราชตนนั้นเกิดมาฅนทังหลาย คือว+าท�าวพระญาเสนาอามาตย�ยิงชายแลชาวเจ�าสมณพราหมณ�ทังหลาย 
ฝูงพาละใจบาปนั้นเขาย+อมชังบ+สู�บ+มักมีห้ันชะแล ธัมมิกราชตน //  
 
 (๙.๒๗) นั้นจักเกิดมาในขระกูลอันช+างหรูก เกิดมาในประเทสเมืองฝาบนํ้าห้ันแล ท+านตนนั้นเปนผู�
มีประญาอันวิเสส เทียนย+อมยังสั่งสอนชาวเจ�าแลฅนทังหลายด�วยคลองอันเปนกุสลบุญไจ�ๆ ห้ันแลเหตุดั่ง
อ้ันชาวเจ�าแลฅนทังหลายฝูง // พาลใจบาปนั้นลวดบ+เพิงใจชังท+านเพื่ออ้ันแล ในกาละนั้นเจ�าตนมีบุญ
อันใหย+น้ันค็จักไพเลี้ยงชีวิตแห+งตนในขุนนํ้าแม+ระมิงอันน้ีมีห้ันชะแล ต้ังแต+กาละนั้นไพปายหน�าชาวเจ�า
แลฅนทังหลายจัก // ต�องอุบาทว�พยาธิทังหลายต+างๆ มีต�นว+าตายด�วยเจ็บท�องแลลงเลือดตาย บ+เท+าแต+
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นั้นค็จักเกิดเปนโกลาหลขียุคข�าฟ=นกันสิบหายตายมากนัก ประการ ๑ ฅนทังหลายค็จักตายอยากเข�าอยาก
แกงมากนัก // มีห้ันชะแล ประการ ๑ ฅนทังหลายจักค็จักตายอยากเข�าอยากแกงมากนักมีห้ันชะแล 
ประการ ๑ ฅนทังหลายจักตายด�วยเพยาธิต+างๆ มีต�นว+าเปนตุ+ม เปนฝW เปนหิด เปนหูด เปนเรื้อนมากนัก มี
ห้ันชะแล ประการ ๑ ฅนทังหลายจัก // ไพสิบหายตายในหน�าเสิก็มากนักมีห้ันชะแล ฅนทังหลายเกิดมา
ยามนั้นจุ+งห้ือกะทําบุญห้ือทานรักสาสีลเมตตาภาวนาไพไจ�ๆ อย+าได�ประมาทสักอันเทิอะ ในกาละยามน้ันทุ
ภิกขเภยฺยจักเกิดมี คือว+าเข�าแกงมากนักเข�าสารมีห้ัน //  
 
 (๙.๒๘) นําหนักใส+ค+า ๗ สิบ ๒ ลูกเงินตลิงเปน ๔ เถ ค็จักหาฅนขายบ+ได�มีห้ันชะแล เหตุดังอันเจ�า
ตนมีบุญน้ันค็จักไพเปนพ+อค�าเข�าสารมีห้ันชะแล ในกาละยามนั้นท+านตนมีบุญจักเปนธัมมิกราชน้ันค็จักได�
เปนพ+อค�า // เข�าสารแอ+วลําดับไพยังเช�าอยู+ท่ียังดอยสาคอม คือว+าพูดินแดนอันมีในละวงขงเขตเมืองฝางท่ี
นั้นมีห้ันชะแล ในกาละยามนั้นพระญาอินทาค็เล็งหันค็จักเอาม�าทิพย�ตัว ๑ ชื่อว+ามณีกัณฐัก // ค็มาสู+ดอย
ดินแดนเมืองฝางท่ีนั้นแล�วอินทามาณวะค็จุ+งเอาม�าตัวนั้นเข�ามาสู+พ+อค�าผู�นั้น แลกล+าวว+า เจ�าพ+อค�าเหิยเจ�า
คูจุ+งอินดูที่เชือกแห+งข�ายาม ๑ ก+อนเทิอะ ข�าจักไพ // กินน้ําลิน ๓ สิบ ยาม ๑ ก+อนว+าอ้ัน แล�วอินทามาณ
วะค็เอาเข�าต�มห้ือแก+พ+อค�าว+า เจ�าคูจุ+งรักสาม�าแห+งข�ายาม ๑ ก+อนเทิอะ ผิว+าเจ�าคูอยากเข�าจุ+งกินเข�าต�ม ๓ 
ลูกน้ีเทิอะ // ผิว+าม�าตัวน้ีหากดิ้นติงหือแหรนดังอ้ัน เจ�าคูจุ+งข้ึนข่ีเหนือหลังม�าตัวนี้ หากจักเซาอยู+ชะแลว+า
อ้ัน แล�วอินทามาณวะค็ลวดหนีไพยืนอยู+ที่ ๑ ห้ันแล ในกาละนั้นพ+อค�าผู�น้ันค็ยินอยากเข�ามากนักได�ห+อเข�า 
//  
 
 (๙.๒๙) ต�มทิพพ�กินห+อ ๑ แล�วประหญาทิพพ�ค็เกิดมีมาในขณะบัดเดียวนั้น ในกาละนั้นม�าค็หือ
แห+นไพมา พ+อค�าผู�มีบุญค็จักข้ึนข่ีม�าตัวนั้น ๕ จักมาเอาท+านสยองข้ึนในพื้นประตูระอากาส // มีห้ันชะแล 
ในกาละยามน้ันท�าวจตุโลกทัง ๔ แลเทวดายักขคันธัพพะทังหลายอันมีในหม่ืนโลกอันน้ี ค็จักพร�อมกันลง
มาตีตุริยนนตรี ๕ ประการ ส+งเสพปูชาเปนโกลาหลอุกขะหลุก // ม่ีนันทั่วหม่ืนโลกธาตุนี้มีห้ันชะแล ในกา
ละยามนั้นฅนทังหลายอันมีในสักกระชมพูทีปทังมวล เขาบ+ห+อนได�ยินแล�วค็สะดุ�งตกใจกลัวมากนักมีห้ันชะ
แล ในกาละยามนั้นพระญาอินทา แลท�าวจตุโลกแล เท // วดา ยักขกุมภัณฑคันธัพพะสุริยคณาทังหลาย 
ค็จักพร�อมกันเอาเจ�าตนมีบุญข้ึนเมือสู+ชั้นฟCาตาวติงสาสวัรคเทวโลก แล�วค็พร�อมกันอุสสาราชภิเสกด�วย
ป=ญจกุฏภัณฑาเครื่องท�าว ๕ // ประการ อันเปนทิพพ� แล�วจิ่งจักนําเอาพระญาธัมมิกราชตนนั้นลงมาค็จัก
พร�อมกันทังฅนแลเทวดาพระญาอินทาพรหม อุสสาราชภิเสกในเมืองเชียงดาว อันเปนละวงขงเขตเมืองหริ
ภุญเชยยะนคอรท่ีนั้นมีห้ันชะแล //  
 
 (๙.๓๐) ตโย ปาสาทํ อันว+าปราสาททิพย� ๔ หลัง คือว+าหลัง ๑ แล�วด�วยแก�ว หลัง ๑ แล�วด�วยเงิน 
หลัง ๑ แล�วด�วยฅํา สูงได� ๖๗ วา กว�างได� ๖๗ วา ค็จักบุออกมาแต+พื้นมาปรากฏในทํ่ากลางเวียงเชียงดาว
ที่น้ันมีห้ันชะแล ยามนั้นฅํา ๔ ก�อนอัน // มีในระแวกหว+างหัวหนองไฅ�ที่น้ัน ค็จักบุออกมาในหนอง ๔ แจ+ง
ปราสาทนั้นมีห้ันชะแล ถัดนั้นยังมีลินฅําก+ายแต+หัวดอยอ+างสรงพุ�นลงมาแล�ว ยามนั้นพระญาอินทาแลท�าว
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จตุโลก แลเท // วดาค็จักพร�อมกันหดหล+ออุสสาราชภิเสกในลินฅําลินนั้น แลลินฅําอัน ๑ ซํ้าจักก+ายแต+
จอมดอยพูหวีดอยพุ�นลงมาแล�ว ยามนั้นชาวเจ�าสมณะพราหมณ�กับทังชาวพระญาเสนาอามาตย� แล // ฅน
ทังหลายค็จักพร�อมกันหดหล+ออุสสาราชภิเสกในลินนั้นชะแล ยามนั้นฅนทังหลายค็จักได�หันเทวดาอินทา
พรหม ในกาละเม่ืออุสสาภิเสกพ+อค�าเข�าสานอันเปนลูกชาวหรูกข้ึนเปนพระญาธัมมิก // ราชมีห้ันชะแล  
คันว+าท+านผู�มีบุญอันได�เปนพระญาธัมมิกราชแล�วดั่งอ้ัน กปฺปรุกฺขา อันว+าต�นกาละพรึกทิพย�ทังหลายได�พัน
ปาย ๖ ร�อยต�น ค็บุแต+แผ+นดินออกมาแวดล�อมปราสาทเวียงเชียงดาวท่ีนั้น เปนอันก�านกุ+งรุ+งเรืองงาม //  
 
 (๙.๓๑) ปรากฏท่ัวไพชุมพูทีปทังมวลชะแล สพฺเพ ชนา อันว+าฅนยิงชายทังหลายเข�ามารอดท่ีนั้น 
ค็จักได�แก�เสื้อผ�าอันเก+าเสีย แล�วกองไว�สูงประหมาณ ๗ สอก แล�วลมทังหลายค็จักพัดเสื้อผ�าอันเก+าน้ันออก
ไพสงเสียวัน // ๗ ที มีห้ันชะแล ฅนทังหลายฝูงมีบุญนั้นค็จักได�นุ+งทรงผ�าผ+อนเครื่องป=ณณาการทิพพ�ชุฅนมี
ห้ันชะแล  ยถา ในกาละเม่ือนั้นท+านยักขราชได�เกิดมาเปนธัมมิกราช แล�วค็จักได�เสวิยราชสัมป=ตติ // สุข
อันเปนทิพพ�ในเวียงเชียงดาว เปนระวงขงเขตในเมืองหริภุญเชยยะนคอรท่ีนั้นแล�วมีในกาละเม่ือได� ยถา ใน
กาละเม่ือนั้นโกสมฺพีกาชนา อันว+าฅนทังหลายอันอยู+ในโกสัมพีทังมวล ค็จัก // ได�เข�ามาน�อมราชสมพาร
ชั้นใน คือว+า เปนพ+อครัวแห+งพระญาธัมมิกราชตนน้ันมีห้ันชะแล ในกาละยามน้ันชาวเจ�าสมณะพราหมณ�
ทังหลาย ฝูงได�บ+อยําบ+ปฏิบัติตามวินัยธัมม�คําสอน บ+ชอบสิกขาบทพระพุทธ // เจ�านั้น ค็จักได�จําสิก
เสียเสี้ยงมีห้ันชะแล ในกาละยามนั้นชาวเจ�าสมณะฝูงดีมีสีลประกอบชอบธัมม�วินัยแห+งพระพุทธเจ�าตั้งไว�
นั้น ค็จักห้ืออยู+รักสาพุทธสาสนามีห้ันชะแล ส+วนชาวเจ�าฝูงประกอบชอบวินัยธัมม�แลบ+ห้ือสิกน้ัน //  
 
 (๙.๓๒) สักการะชุมพูทีปทังมวล เท+าจักมีร+มไม�นิโครธต�นใหย+ ๑ นั้นชะแล พระญาธัมมิกราชเจ�า
ตนน้ันค็ยังจักได�ยังอยู+เสวิยราชสัมป=ตติสุขตราบอายุ ๒ ร�อยปW ตามบุญสมพารแห+งตน มีห้ันชะแล ดูราท+าน
ยักขราช คันว+า // ท+านได�เปนธัมมิกราชแล�วนั้น เภยยอุบาทว�สัตรูจักเกิดมีแก+ฅนทังหลาย จักได�ครองวินา
สสิบหายมากก+อนแล ในเม่ือ // เภยยอุบาทว�จักเกิดมีปWร�วงไค�นั้น ยังมีกวางฅําตัว ๑ คือว+าจักมีเทวดาตน 
๑ เนรมิตเปนกวางฅําตัว ๑ ลุกพายทิสสะหนเหนือล+องมา ยังมีเทวดาตน ๑ เนรมิตเปนกระต+าย // เผือก
ตัว ๑ ลุกทิสสะหนใต�มา กวางฅําแลกระต+ายเผือกตัวน้ัน ค็มาจวบกับกันในที่ ๑ แล�วกวางฅําค็จักถามเซ่ิง
กระต+ายว+า ดูราเจ�าสหาย ท+านลุกที่ใดมาชา กระต+ายจิ่งกล+าวว+า ดูราเจ�า // สหาย ข�ามาแต+ทิสสะหน
ใต�พุ�นมา แลกวางฅําซํ้าถามว+า ดูราเจ�าสหาย ส+วนเจ�าคูนี้อันโลกทังหลายสมุตติว+าเปนรัสสป=ณฑิตะ คือ
ว+าเปนกระต+าย เปนนักปราชญ�แท�ดีหลีแล ดูราเจ�าสหาย รัสสป=ณฑิต // 
 
 (๙.๓๓) ข�าค็จักถามเซ่ิงเจ�าคูแล เจ�าหยั่งรู�จุ+งบอกแก+ข�าแด+เทิอะ ดูราเจ�าสหาย อันว+าบ�านเมืองพาย
ใต�นั้นยังมีสุขมีทุกข�เปนดั่งรือนั้นชา เม่ือนั้นกระต+ายจิ่งขานตอบว+า ดูราเจ�าคู อันว+าบ�านเมืองทังหลายทิส
สะ // พายใต�นั้นตามข�าได�รู�มานี้ มหาภยํ เภยยะอันมากนัก ค็จักเกิดมี คือว+าน้ําขุ+นกลัวเกลาน้ําใส คือ
ว+าฅนใจบาปมาอยู+ตามใจบุญชาวเจ�าฝูงใจบาปมากลัวเก+าชาวเจ�าฝูงบัวริสุทธิ์ใจบุญ // นั้นเสียมากนักแล 
ประการ ๑ ปุพพนิมิตอันสิบหายแห+งสัตต�แลฅนทังหลายมากนัก คือว+าม�าพ�อยมากินหย�าเหมือนงัว ฅน
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พ�อยมีหัวรูปลามาปกตา ฅนพาถงหลวงกําด้ําดาบอันยาว ดั่งทั่งรั้วนา ฅนทือลานหู // ล้ําหน�า ฅนทังหลาย
ฝูงเป`นพ+อค�ามักสืบคําจน ผีหัวหลวงมักบินบนยนอากาส ฅนฝูงเปนนักปราชญ�บ+หุมรู�บุญ ผู�เปนขุนเปนนาย
บ+รู�ตกแต+ง ฅนทังหลายมักเอา ๔ แจ+งเปนถง ฝนตกลงบ+ใช+เม่ือควรตกแลบ+ตก // กาละบ+ควรตกพ�อยตก 
ฅนทังหลายบ+เชื่อธัมม� คือว+าฅนคระหัฏฐ�แลนักบวชทังหลายได�ยินธัมม�เทสนาแห+งพระพุทธเจ�าเปนบุญ 
พ�อยเข�าใจว+าเปนบาปบ+เปนบุญ กะทําบุญห้ือทานรักสาสีลเมตตาภาวนาค็บ+คํ้าชูกะทําแลบ+กะทําค็เหมือน 
//  
 
 (๙.๓๔) กันแลว+าอ้ัน ดั่งว+ากะทําบาปพ�อยใส+ใจว+าบ+ร�าย บ+ดีสัง เติมว+ากะทําบาปอยู+ไจ�ๆ ค็บ+เปนสัง
ใดมา ค็สมริทธี ร่ังมียสมีสักดิ์มากนักดายว+าอ้ัน ฅนทังหลายบ+รู�อยํานักปราชญ�แลนักบวช ฅนมักตางโจท
อาจารย�นั้น คือว+า // ฅนทังหลายหันนักบวชบ+ตามกิจจะวินัยธัมม�พระเจ�า ลวดจักเข�าใจว+าเปนนักบวช บ+
รักสาอินทรียสังวรสีล บ+ครบอยําบ+ไต+ตามวินัยธัมม�ว+าเปนนักบวช ค็อยู+กินปลากจาริลาอาการทรงเคร่ือง // 
แลเอาตามเพสเปนดั่งฅนเรานั้นว+าอ้ัน แล�วค็จักหาฅวามครบอยําบ+ได�มีห้ันชะแล ประการ ๑ นักปราชญ�
อาจารย�ตนดีมีประหญายินอินดูกรูณาสั่งสอนมักเติมตามธัมม�ดั่งอ้ัน เขาค็จักกล+าวคําอันธพา // ลโจทเข�า
หา ผรุสสวาจาติเตียนนินทาว+าร�ายว+าดีมากนัก ป=ณฑิตะแลนักปราชญ�ทังหลายแลแต+งอุบายหยุดหย+อน
แม+นรู�คําจักบ+ปากบ+ว+าสังมีห้ันชะแล ผิดบัวราณครองธัมม�แห+งขัตติยราชวงสา แล //  
 
 (๙.๓๕) ผู�เถ�าผู�แก+อันบ+ปฏิบัติแต+งแปลงชอบธัมม�นั้นเสีย ค็จักแต+งเอาอันใหม+ใส+แถมมีห้ันชะแล 
ยามนั้นผู�ทุกข�ไร�จักเกิดเปนดีแล ในกาละยามน้ันผู�ทุกข�ไร�เขนใจทังหลาย ผู�บ+กลัวตายบ+วายจักมี กาละหน�า
หาน // การเสิก็การขุน หม่ันได�กะทําตามฅวามใบ�ว+าได�ใกล�เปนลวดจักเกิดเปนดีมียสมีสักดิ์สัมป=ตติเข�าของ
มากนัก มีห้ันชะแล อัน ๑ ยิงสิบปWจักมีชู�นั้น คือว+าเม่ือทุกข�ผาน ลูกยิงสาวบ+พอ // กาละเม่ือดีเอาผัว พ+อ
แม+พี่น�องค็จักเล�าโลม ห้ือเอาผัว บ+รู�วัตต�รู�ครองค็จักอยู+ประมาทเซ่ิงกัน จักเปนบาปเปนเวรแหน�นหนา หา
ไผจักสอนไผบ+ได� จักพากันหล�มจมวินาสสิบหายชั่วนี้ชั่ว // หน�ามีห้ันชะแล ผู�รู�ท+านบ+นับนั้น คือว+าฅนทัง
หลายหันนักบวชตนรู�ตนจบถองค็ดี หันฅนผู�รู�ธัมม�คําสอนอันเปนวัตต�เปนครอง เปนบาปเปนบุญเปนโท
สค็ดี ฅนทังหลายผู�นับผู�ใหย+ค็บ+อยํา บ+เข�าสู+ // เข�าหา บ+รํ่าบ+เรียน บ+แส�งบ+ถามด่ังอ้ัน วัตต�ครองทังมวลค็
ลวดหายเสียไพ บ+รู�ค็เท+ากะทํากัมม�ตามวิสัยใจมักมีห้ันชะแล อันจะขับฝูงชีหนีจากที่นั้น คือว+าชาวเจ�า
แลฅนทังหลายหันนักบวชตนประกอบด�วยวินัย ลวดบ+เพิงใจนัก //  
 
 (๙.๓๖) นักบวชแลฅนฝูงใจบาปเข�าขราบฅําราบขับหนีเสีย ละนักบวชแลฅนฝูงใจบาปน้ันอยู+
ด�วยกัน ค็ใส+ใจว+าดีว+าชอบจักมีห้ันชะแล อัน ๑ สายฟCาจักก้ิวจักอยาดเปนทุงน้ัน คือสายฟCาจักก้ิวจักอยาด
ลงมาเปนอุบาทว�แก+ // ฅนทังหลายหาเม่ือหายามบ+ได� มีห้ันชะแล อัน ๑ ผีรุ�งเก้ียวอยาดลงมากินน้ําใน
บ�านในเมือง จักเปนอุบาทว�แก+ฅนทังหลายมีห้ันชะแล อัน ๑ เปนนักปราชญ�มักล+ายพรางนั้น คือว+าพาละ
อัสสะปุริสสะพอรู�ตํานองครอง // ครองสอยบ+แจ�งบ+ใส ฅนทังหลายสมุตติว+าเปนนักปราชญ� มักเล็งกะทํา
มายาองอาจ แม+นบ+แม+นค็นับว+านับจาตามวิสัยค็ดี ห้ือท+านว+าดูดีดูงามด�วยแท�บ+เปนดั่งคํามันว+านั้นสักอัน 
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เท+าเปนคํา // ล+ายคําพรางพาละมากนัก ลวดจักเปนวิตกแหน�นหนาไพมีห้ันชะแล อัน ๑ ฅนทังหลายเทียว
ทางมักยกโทสนั้น คือว+า ฅนพาลาหาปราชญ�บ+ได� หลอนจระเดินไพด�วยกันค็ดี ราชาอาชญาผู�ใหย+ค็ดี 
เฉพาะ // เซ่ิงท+านผู�อ่ืนไพกะทําผิดผู�น�อยผู�ใหย+ค็เก็บคําเอาห้ือทานผู�อ่ืนได�ตกได�เสีย แม+นโทสน�อยค็โสกห้ือ
หนัก แม+นบ+มีค็พิจจารณาโทสใส+ พากันไพตกเถิงกว�างเถิงสนามเปนการห้ือวินาสสิบหายมีห้ันชะแล อัน ๑ 
นัก //  
 
 (๙.๓๗) บวชบ+เรียนธัมม�นั้น คือว+าปุคละทังหลายข้ีคร�านอย�านการทุกข�ไร�เขนใจ ลวดจักห้ือหนีไพ
บวชเลี้ยงท�อง เท+ามักกินมักอย�อง ข้ีคร�านนอนหลับอยู+บ+จําระสังวรสีลห้ือบัวริสุทธิ์ บ+สูตต�บ+เขียน บ+อ+าน
ลวดบ+รู� คลองปฏิบัติอันผิดอันชอบ เท+า // ประกอบด�วยโลภตัณหาในลาภสะการ บ+แสวงหาหนทางเมือง
ฟCาแลนิพพานค็มีใจยินดีในครองอันล+มจมอยู+ในวัฏสงสารมีห้ันชะแล   อัน ๑ เงินฅําจักถูกกว+าเบี้ยร�อยชูด
เสียซาว // นั้นทุภิกขุไภยจักเกิดมีเอาเงินฅําหาซ้ือค็ดีผู�มีเข�าค็จกดูแฅวนเงินฅําดบ+คําบ+รู�ควรสัง   อัน ๑ ฅน
ทังหลายจักแต+งกลางวันอนทราย ข+มเหงกันเอาเข�าของเงินฅํามาทอดห้ือค็บ+ที่ค+า // ที่ควรสัง จักดูหม่ินดู
ยอบนัก   อัน ๑ เอาเงินฅําแต+งตั้งเปนเคร่ืองบัวริโภกต+างๆ บ+ที่ค+าท่ีคุณสัง ฅนทังหลายจักประหมาทเข�า
ของเงินฅํามากนักมีห้ันชะแล แม�นจ+ายเบี้ยค็บ+มีพอร�อย ค็สมุตติว+าพอร�อย เถียว // ไพเหมือนเปนดั่งเบี้ย
ชุดร�อยเสียซาวนั้นแล   อัน ๑ ฅนบ�านเมืองทังหลายเมืองใหย+จักกลายเปนเมืองน�อย เจ�าใหย+จักกลายเปน
เจ�าน�อย ค็จักมีพายหน�ามีห้ันชะแล   อัน ๑ ชาวเมืองมักช+างล+ายนั้น คือว+าชาวเมืองทังหลาย //  
 
 (๙.๓๘) ข้ีฅ�านค็จักรู�พรางเซ่ิงกันติดไต+ไล+เขิด ค็จักเปนโทส เปนเภยยะตกเสีย วินาสสิบหายมีห้ัน
ชะแล อัน ๑ ผู�น�อยมักมาม+ายกินเมือง คือว+าเจ�าขุนผู�น�อยน้ันมันพ�อยพิจารณากินเมืองแทนผู�ใหย+ บุญบ+
หลายค็จักพาตนวอดตาย // สิบหายมีห้ันชะแล   อัน ๑ ฟCาร�องเปนด่ังเสียงประการ ๑ ขุนนางเรือนไถ+ข�า
นั้น คือว+าเจ�าขุนทังหลายจักบีบเบียนไพรฟCาข�าเมือง ได�วัตถุมากหลายเม่ือพายลูนไพร+ฟCาสิบหายกลายเปน
โทสเปน // เภยยะแล�วเอาวัตถุสัมป=ตติอันไถ+เอามาเปนข�าเปนฅน ค็จักมีมีห้ันชะแล   อัน ๑ ฟCาร�องเปนดั่ง
เสียงลวามีเม่ือใด หมู+กาต�อมอากาสลงอยาดเคล�าเถียงกัน เสียงนันเนืองบ+ขาดมีเม่ือใด ฝูง // นักปราชญ�
พ�อยเรียนมิจฉาทิฏฐิ ฝูงเปนชีหุมช+างค�า หุมนุ+งผ�าถ+อยเชิง พ+อค�าเนิงช+างรัก นักบวชแลฅนมักกินเหล�า ฅ
นบ+อยําผู�เถ�าผู�แก+พ+อแม+ลุงอาวชาวสรมณ�มักทือกุบคระ // ยวงฝูงชวงชีทือดาบ มีตัณหาด�วยลาภมีเม่ือใด 
อาจารย�มักกินเหล�ามีเม่ือใด ต�นเข�าจักลีบเสียรวง นาท+งหลวงจักตายแล�ง จักเขาะกินมีห้ันชะแล ยามนั้น
จักหาสีลหาบุญบ+ได� ต�นดอกไม�บ+ชอบระดู //  
 
 (๙.๓๙) ฝูงสัตรูแปร+กว�าง ฅนทังหลายจักบ+รู�จักอยู+ บ+ได�กิน เรือนหลวงจักกลายเปนเรือนน�อย
กลายเปนตูบพิงค็จักผิดกัน ไก+จักขันท�วงแขก บ�านเมืองจักแตกเปนผง ฅนจักเปนหลงปSาไม�ลูกน�อยไห�ในขุม
เนืองนั้น // เมืองใหย+จักกลายเปนเมืองน�อย จักไพข�อนนิคม สรมณ�หุมแอ+วค�า จักซะวาดผ�าเหน็บแอ+ว
แสวงค็บ+ดิ้นถุมเสียงฟCาร�องปุนกลัว เตโชดินแห+งแดด น้ําล�องเปนนา เมืองในท�าวพระญา // จักเอาสวนไร+มี
มากนัก ฅนทุกข�ยากติงตาย ฅนยิงชายช+างหลับตาชัง ฅนรังซะจ+ายเงินผิด เมืองสมริทธิ์จักถ+อยไพ สัตต�จังไร
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จักมากินกล�า ฟCามืดบ+มีฝน ฅนแปงนาบ+ได� เข�าจักไว�เล�าห้ือแจงแก+ฅนจักเลง // อยากเข�ารอดทุกปW ฅนจัก
ได�หาบ ฅนหนีจากที่จากบ�าน ฅนจักค�านหนีเสียเม่ือผีหัวหลวงจักร�องอากาส มีโอวาทสอนฅน จักมา
ตกแต+งชุแห+งชุพาย ผู�น�อยบ+อยํานาย ลูกยิงลูกชายบ+อยําพ+อแม+ฝูง // เถ�าแก+บ+รักหลาน แต+งของทานมักกิน
เหล�า ชาวเจ�าสูตต�เหมือนขับซอ วันฅืนท+านจักไพเสิก็ไพเวียก ท+านจักได�เรียกร�องหาการ ยินผานใจเพียงอก
จักแตก ฝูงฅนแขกบ+มียาม สงครามแดนจักเกิดไกล ฅนจักไหว�ตาพอแดง ขัดดาย //  
 
 (๙.๔๐) แฝงกับข�าง วันฅืนอ�างคําผานมีห้ันชะแล ดูราเจ�าสหาย นิมิตทังหลายฝูงน้ีเกิดมีในนคอร
ราชธานีที่ใด อันว+าเภยยะทังหลายจักเกิดมีแปร+ผายไพชุบ�านชุเมืองมีห้ันชะแล ในกาละยามน้ันฅนทังหลาย
ในชุมพูทีปทังมวลจักเปน // ทุกข�ลําบากยากใจเลี้ยงสบปากบ+พอเลี้ยงฅอบ+อ่ิมมีห้ันชะแล กระต+ายว+าอ้ัน 
แล�วกวางฅําจิ่งถามว+า ดูราเจ�าสหาย เคราะห�เกนบ�านเมืองค็เม้ียนแล�วคาว+าอ้ันแลรือ กระต+ายค็ขานตอบ
ว+า ดูราเจ�าสหาย // เคราะห�เกนบ�านเมืองทังมวลค็บ+เม้ียนเทื่อ ตั้งแต+ปWกาบไจ�นั้นไพเถิงปWไจ�นั้น ขียุคยังจัก
เกิดมี ยังจักลุกเปนเปWยว  ๗ ทีก+อน เหตุว+าอณารัฏฐะหว+างชุมพูทีปน้ียังจักรบพุ+งฆ+าฟ=นกัน // ตายสิบหาย
มากนัก เลือดพอถ�วมไตรตีนช�างมีห้ันชะแล กวางฅําถามว+า เคราะห�บ�านเมืองเม้ียนเท+าอ้ันแล�วชะรือ 
กระต+ายจิ่งกล+าวว+า ดูราเจ�าสหาย เคราะห�เกนบ�านเมืองค็ยังบ+เม้ียนเท่ือแล ตั้งแต+ปWรวาย // ไจ� ไพเถิงปW
เปYกสีน้ัน ยังมีเมืองใหย+อัน ๑ มีท�าวพระญามากหลาย พ�อยจักหาช�างม�าจักข่ีบ+ได�มีห้ันชะแล ยังจักมีเมือง
อัน ๑ จักมีเข�าน้ําป=จจัยมากหลาย //  
 
 (๙.๔๑) นัก เข�าหม่ืน ๑ เงินซีก ๑ ค็จักหาผู�จักซ้ือบ+ได� มักว+ามีเข�าไว�หาฅนจักกินบ+ได�ชะแล ยังมี
เมืองอัน ๑ มีฅนไว�มากหลาย พ�อยจักหาเข�ากินบ+ได� คือว+าเข�าสานบ+มีนํ้าใส+ ค+า ๒ ร�อย ๕ เถ ค็หาผู�ขายบ+ 
// ได� มีห้ันชะแล ข�าจักอุปมาเทียมดั่งหนองสระใหย+อัน ๑ กว�างแสนโยชนะ ลวงเลิก็เท+าประหมานข�อ
เดียว ๑ สระอันน้ันยังมีปลาแลสัตต�ทังหลายอยู+สน�อยเท+าบ+มีหลายเหมือนดั่งเม่ือก+อน เหตุ // ว+าหย�าตีบ
พายในมากนัก นาค็แห�งเสียเส้ียงแล สระใหย+อันนั้นหาผู�จักรักสาบ+ได�น้ันแล เม่ือนั้นกวางฅําจิ่งถามว+า ดูรา
เจ�าสหาย เคราะห�เกนขียุคค็เม้ียนแล�วคาว+าอ้ันแลรือ กระต+ายกล+าวว+า ดูรา // เจ�าสหาย ตั้งแต+ปWเปYกยีไพ
หน�า ยังมีพระญาใหย+ ๔ ตนจักมาทิสสะทัง ๔ จักมาชุ+มนุมกันในหนองสระที่น้ัน คือว+าเมืองใหย+ที่นั้น แล�ว
พระญาใหย+ตน ๑ อยู+ทิสสะวันออกมานั้นค็จักถามเซ่ิงพระญา // ๓ ตนนั้นว+า ดูราเจ�าทัง ๓ ตนดังข�าได�รู�ได�
ยินมานี้บ�านเมืองในชุมพูทีปนี้ มีมากนักพื้นชุมพูทีปกว�างได�หม่ืนโยชนะทรงสัณฐานเปนดั่งหน�างัวน้ัน แต+ป
ถมกัปป9มาเปนนํ้ามหาสมุทท�ยึ่งข้ึนเสีย มี ๓ พันโยชนะ เปนปSาหิมพานต� //  
 
 (๙.๔๒) เสียมี ๓ พันโยชนะ อันเปนที่อยู+ฅนแท� มี ๔ พันโยชนะ ยังมีแม+น้ําใหย+ ๕ ประการ คือว+า 
คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภุ มหิ แม+น้ําฝูงน้ันไหลไพสู+ราชธานีเมืองใหย+พุ�นเส้ียง แลในเมืองป=จจันตปเทสทัง
มวล // บ+มีสักแม+แลเมืองป=จจันตะนั้นเท+ามีน้ําห�วยไคร� อัน ๑ หากเปนนํ้าท�างหนองพระญากาจักก�ในเมือง
มิถิลานคอร ไหลมาผ+าเมืองไทยทังมวล แล�วไหลไพเถิงเมืองสุวัณณภูมิมาพุ�นแล ฟากห�วยไคร� // ไพพายวัน
ตกหากเปนเขตแดนเมืองโกสัมพีนคอรเสี้ยงแล แม+นเมืองกุสสินาราย แลเมืองกาสี เมืองหงสาวดี ค็มีพาย
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นั้นแล ฟากห�วยไคร�เมืองพายวันออกลําดับเถิงทางหนองพระญา // กาจักก� หากเปนเพราะพายหลายทาง 
๑ ดาย พายทิสสะหนเหนือหากเปนเมืองอารวี คือว+าเมืองลี้ พายหล�าน้ําห�วยไคร�น้ันหากเปนเมืองยวน คือ
ว+าเมืองทังมวล แม+นว+าเมืองสุโขเทยยะ เมือง // จําปานคอร เมืองสุวัณณภูมิมาตั้งอยู+พายน้ันเสี้ยง แลน้ํา
ท�างหนองพระญากาจักก� หากเก้ียวแวดเมืองสุวัณณภูมิมาเสี้ยงฟากน้ําทางหนองพระญากาจักก� ไพพายวัน
ออกช�วยเหนือน้ัน เขาค็มีภาสาต+างๆ กันน้ันเปนเมืองอุตตรป=ญจ คือว+า 
 
 (๙.๔๓) เมืองจุรณีแลเมืองตักสิลาปาเวยยะ เมืองอนุรุทธะ แลเมืองพาราณสี ล้ําเมืองใหย+ทังหลาย
ฝูงน้ันข�าบ+กล+าวได�ตั้งแดนเมืองฅนเราเม่ือพายเหนือหากเปนปSาไม�เสี้ยง แลล้ําปSาไม�เม่ือพายเหนือหากเปน 
// สิเนโร ตั้งอยู+ แลฟากห�วยไคร�ไพฝSายวันตกนั้นหากภาสาเดียวกันเสี้ยงแล ฅนทังหลายฝูงนั้นอันอยู+ฟาก
น้ําห�วยทางหนองพระญากาจักไพพายวันออกชะแล เหนือนั้นเข�าค็มีภาสาต+างๆ กันแล // แผ+นดินชุมพูทีป
นี้มาผ+าเปน ๓ ส+วนสันนี้ แล�วพระญาใหย+ตนอยู+ทิสสะวันออกจักบอกกล+าวว+าสันนี้ มีห้ันชะแล กระต+าย
กล+าวสันน้ีแล�วค็ถามเซ่ิงกวางฅําตัวนั้นว+า ดูราเจ�าสหาย เจ�าตนมีบุญสมพารอันจัก // เปนที่เพิ่งแก+ฅนใน
ชมพูทีปทังมวลนั้น เจ�าคูยังได�รู�ได�แจ�งบ+ชาว+าอ้ัน เม่ือนั้นกวางฅําจิ่งกล+าวว+า ดูราเจ�าสหาย ส+วนอันว+าเจ�า
ตนมีบุญสมพารนั้นข�าค็ได�รู�ได�แจ�งส�อยแลเท+าว+าเจ�า // ตนมีบุญนั้นข�าบ+ควรจักบอกท่ีอยู+ท+านได� แลจัก
กล+าวอุปมาเทียมสันใดห้ือรู�ก+อนชะแล ดั่งเจ�าตนบุญมีน้ัน ฅนทังหลายปรารถนาไคร+หันหน�าชุวันชุยามนั้น
จักได�หันค็ยินยากนัก แลเหตุว+ากาละบ+ควรเทื่อแล ดั่งได�ยินมาน้ียังปรารภเพื่อ // 
 
 (๙.๔๔) ว+าจักได�เปนพ+อค�าเข�าสานก+อนชะแล เจ�าตนมีบุญนั้นจักได�เกิดมาเปนลูกชาวช+างหรูกผู� ๑ 
ในเมืองป=จจันตะท่ี ๑ ก+อน เหตุใดแลว+าอ้ันชาแท�แล เมืองมัชฌิมเทสทังหลายน้ัน ข�าอุปมาเทียมเปนดั่งสระ
อันแห�งหอด // หาน้ําบ+ได�นั้น แลเจ�าตนมีบุญนั้นหากหาอันจักบัวระโภคบ+ได� เหตุดั่งอ้ันเมืองปจันตะฅ
อบแฅวนท่ีได�จักชุ+มเย็นเปนสบายหายใจดั่งอ้ัน ฅนทังหลายค็จักเอากันไพเลี้ยงชีวิตอยู+ตามสุข // สําราน
ก+อนแล เม่ือใดสระน้ําใหย+นั้นหากบอระพ่ําเพงเตมเหมือนเกล+า คือว+าบ�านเมืองสุพราบราบเพียงงามมันมุน
มีฅนเตมแล�วดั่งอ้ัน ในกาละยามนั้นพระญาอินทาค็จักลงมาท�าวจตุโลกแล เท // วดายักขกุมภัณฑ�คันธัพ
พะทังหลายค็จักพร�อมกันเล็งดูในโลกเมืองฅนห้ือหันบุญแลบาป แล�วค็เลิกออกเสียตามวิบากแห+งฅนทัง
หลายชู+บ�านชู+เมือง มีต�นว+า เสือขบ งูทอด ฟCาผ+า ห+าจับ จักตาย // ลงเลด รากเลือด เปนตุ+ม เปนฝWละอาก 
ปากบึน เปนร+า เปนเกน เปนพยาธิต+างๆ ข�าฟ=นรบพุ+งกัน ฅนใจบาปแลชาวเจ�าฝูงใจบาปค็จักตายเสี้ยงแล 
ชาวเจ�าฅนทังหลายค็สะดุ�งตกใจกลัวแต+เภยยะแล ฝูงน้ันค็จักพร�อมกันกะทํา //  
 
 (๙.๔๕) บุญ มีต�นว+า ห้ือทาน รักสาสีล เมตตาภาวนาไพชุวันชุฅืนชุเม่ือชุยามชุแห+งชุท่ี แล�วดั่งอ้ัน
ตั้งแต+ปWเปYกยีไพเถิงปWเปYกสันมีห้ันชะแล ยามนั้นท�าวจตุโลกทัง ๔ แลเทวดาทังหลายค็จักพร�อมกันลงมา
เลียบ // โลกชุบ�านชุเมืองชุที่ชุแห+ง แลหันชาวเจ�าแลท�าวพระญาเสนาอามาตย�ฅนยิงชายทังหลายเอาแก�ว
ทัง ๓ เปนท่ีเพิ่งเฉพาะเซ่ิงบุญสิ่งเดียวแล�วดั่งอ้ัน เทวดาอินทาพรหม เทพพคณาทังหลายค็ // จักพร�อม
กันลงมาอุสสราชภิเสกเจ�าตนมีบุญน้ันห้ือเปนพระญาธัมมิกราช ห้ือได�เสวยราชสมบัติในเวียงเชียงดาวท่ีนั้น 
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แล�วเทวดาทังหลายค็จักไพนําเอานางแก�วอุดรขูทวีป เอา // เข�ามาห้ือเปนปาทะปริจาคะ ห้ือเปนอัคค
มเหสีเทวีแก+ธัมมิกราชมีห้ันชะแล กวางฅําแลกระต+ายอันเปนเทวดาแลเนรมิตนั้นค็มาปุจฉาเซ่ิงกันสันน้ี 
แล�วค็สั่งอําลากัน แล�วต+าง // ตนค็ต+างหนีไพสู+ที่อยู+แห+งตนมีห้ันชะแล พระพุทธเจ�าค็เทสนาตํานานห้ือ
พระญายักขราชได�ฟ=งสันนี้ค็มีวันนั้นแล   ยกฺขราช กถา เอวโม ปาทธาตุ กณฺโฑ นิฏRฐิโต   กล+าวห�อง
ตํานานพระบาทผูกถ�วน ๙ ค็สมเร็จสระเด็จ //  
 
๙.๔๖ สระเด็จแล�วตาวันบ+ายเก่ิง --- โมง ๑ จุฬสักกได� ๑๒๗๐ พุทธสักราชได� ๒๔๕๙ ตัว ปWรวายสี เดือน 
๗ ลง ๒ ฅํ่า วัน ๕ ข�าพเจ�าพระอินทมูล เขียนปางเม่ือสฐิตเปนพระอธิการวัดกู+ฅํา แฅว+นเขตตําบลเกศ 
อําเภอเชียงใหม+ เขียนทานไว�กับสาสนาพระโคตมะเจ�าวัดกู+ฅํา ตามอายุลานเทิอะ   นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ 
เม นิจฺจ อริเมตฺตเยยฺยา พุทฺธสนฺติเก อนาคเต กาเล นิจฺจํ ธุวํ จิ่งแด+ ไพปาย พุทธตํานาน ผูกถ�วน ๙ แล   
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ผูกที่ ๑๐ 
มี ๓๘ หน
า 

 
 (๑๐.๐๑) นโม ตสฺสตฺถุ // เอกํ สมยํ ภควา สาริยํ ปพฺพเต วิหรต อถ เนสโตน ปเทโว วิทิตฺวา เตสํ 
ปุHฺญํ ปุสฺสิตฺวา เทวโลเก กตฺตา โอกริตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา ปุจฺฉิ สุการํ // ดูราสัปปุริสสะทังหลาย ยัง
มีในกาละฅาบ ๑ พระพุทธเจ�าค็อยู+สํารานเข�าวัสสาในดอยจาริป=พพตะ แต+พระพุทธเจ�าได�ตรัสประญาเป
นพระมาได�ซาววัสสานั้นแล   อถ // ในกาละเม่ือน้ัน พระญาอินทาราชได�ยินธัมม�เทสนาพระพุทธเจ�าแล�วค็
รู�กะทําบุญในพุทธสาสนา มีอานิสงส�มากนัก มักใคร+รู�อานิสงส�แห+งผู�จักกะทําบุญน้ัน จักสระเด็จลงมาจาก
ชั้นฟCาตา // วติงสาสวัรคเทวโลก ค็เข�ามาสู+สํานักพระพุทธเจ�าในดอยจาริป=พพตะที่น้ัน ค็ไหว�แล�วถามเซ่ิง
พระพุทธเจ�าว+า ภนฺเต วรมาเน เทวมนุเส กตํ ปุHฺญมหาผลํ โสตฺถิ ภค // วาติ ดั่งน้ี ภนฺเต ข�าแด+
พระพุทธเจ�า ฅนแลเทวดาแลฅนทังหลายกะทําบุญมีต�นว+าห้ือทานรักสาสีลฟ=งธัมม�เมตตาภาวนาไพไจ�ๆ  
ในกาละเม่ือพระพุทธเจ�ายังธอรมานน้ีค็ดี กะทําเม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพ //  
 
 (๑๐.๐๒) แล�วค็ดี จักยังมีอานิสงส�ดั่งรือน้ันชา อถ ภควา ในกาละเม่ือน้ันพระพุทธเจ�าได�ยินแล�วยัง
ป=ญหาเยื่องน้ัน อันจักสําแดงห้ือแจ�งแก+พระญาอินท� จิ่งกล+าวว+า นิพฺพุเต โลก อิยเก ปHฺจวสฺสานิ สา // สนํ 
มม ถสตฺติ ดั่งนี้เปนต�นว+า มหาราช ดูรา มหาราช คูตถาคตะเทสนายังโทสแลคุณ อันมีในสาสนาทังมวลแก+
ท+านบัดนี้แล ยาวนิพุตฺเต ในเม่ือคูตถาคตะนิพพาน // ไพแล�ว ค็ตั้งไว�ยังสาสนาตราบ ๕ พันวัสสา เพื่อจัก
โผดยังฅนแลเทวดาทังหลายก+อนชะแล ปถเมวสฺสหสฺเส ปุลยํ อปฺปปฺปY พหุกเยน จิสฺสกฺกตฺต วิปสฺสเนน 
เจตสฺสาน // ว โพธิสตฺตํ สหสฺสนิ ผลํ ลภตฺติ ทายโก   ดูรา มหาราชะ ฅนทังหลายฝูงได�มากะทําบุญห้ือ
ทานรักสาสีลเมตตาภาวนาได�พันวสาอันถ�วนหัวที ---  // น้ัน จักได�อานิสงส�แสนโกฏิชาติชะแล ทุติเย 
ทสฺสสฺเยเกนจิ กตํ ปุHฺญํ เทยฺยธมฺมสฺสํ จิตฺตสฺสจอ สุทฺธตฺตา สตฺตมหสฺสานิยํ สาผลํ ลภตฺติ ทายโก ดูรา
มหาราช ฅนทังหลายฝูงใด //  
 
 (๑๐.๐๓) มากะทําบุญรักสาสีลเมตตาภาวนาได�พันวัสสาอันถ�วน ๒ นั้น ไทยะวัตถุ ค็บ+บัวริสุทธิ์
หลาย ใจค็บ+เลื่อมใสหลาย ค็เท+าจักได�อานิสงส�แสน ๑ มีห้ันชะแล ตติเย วสฺส กตฺตํ ปุHฺญํ อปฺปปฺปY พหุกํ 
ทสฺส // มหสุทฺธิ ผลํ ลภตฺติ ทายโก ประการ ๑ ฅนทังหลายกะทําบุญน�อยมากในสาสนาคูถ�วน ๓ น้ัน ฅน
ทังหลายค็มีสัทธาหลาย จักมักข+มเหงกันกะทําบุญบ+บัวริสุทธิ์ เท+าจักได�อานิสงส�มีหม่ืน ๑ ชะแล จตุ // ตฺโถ 
วสฺสสฺหโส อรุทฺธํ ผลํ ปุญํ พหุตมฺปY เทยฺยธมฺมรสฺส อสุทฺธตฺตา มหสฺส ผลํ ลภตฺติ ทายโก ดูรามหาราช ฅนทัง
หลายกะทําบุญแม+นมากนักค็ดีในพันวั // สสาอันถ�วน ๔ น้ัน ไทยวัตถุทานค็บ+บัวริสุทธิ์ จิตใจค็บ+อยั่งเชื่อ
เหลื้อมใส ค็เท+าจักมีอานิสงส�พัน ๑ ชะแล ปHฺจเมวสฺสสฺหสฺ โสปุปฺปปุชา วนฺทนา มตฺเต กตฺตํ จิตฺต ปาสาเท 
// อปฺปผลํ ภตฺติ ทายโก ดูรามหาราช ฅนทังหลายมากะทําบุญใหย+น�อย ปูชามากนักค็ดี จิตใจค็บ+เหลื้อมใส
หลาย ในพันวัสสาอันถ�วน ๕ น้ันจักได�อานิสงส�น�อยหน�อย พอได�พอนั้นมีห้ันชะแล เหตุดั่งรือแลว+าอ้ัน แท�
แลฅนทังหลายจักประกอบด�วยโล //  



129 

 

 

 
 (๑๐.๐๔) ภะโทสะโมหะ ด�วยแหน�นหนา ด�วยบาปธัมม� เภยยะ ๓ ประการ มีทุภิกขุ อึบเข�าอยาก
แกงเภยยะพยาธิเภยยะ ข�าฟ=นกันตาย ฅนจักบีบเบียนกันข�าเซ่ิงกันไพมามากนักมีห้ันชะแล   ประการ ๑  
ดูรามหาราชในเม่ือพระต // ถาคตะนิพพานไพได� ๕ ร�อยปWวัสสาวันน้ัน ผู�ยิงจักบวชเปนภิกขุณี ค็ยังได�แต+
นั้นไพบ+ได� ปถเม วสฺสาลหสฺส อเถโก ปถมาโก พหุสุโต มหาราช มอธาตํส // มาเนตวาวิถา โสตฺถิ   ดูรา
มหาราชะ พระตถาคตะนิพพานไพแล�วในวัสสาหัวทีนั้น ยังมีพระญาตน ๑ ชื่อว+าป=ตตลิกอโสราช จักมา
รอมเอาธาตุคูตถา // คตะ ได�แล�วจักแจกไพก+อเปนเจติยะได� ๘ หม่ืน ๔ พันหลัง จักไพถาป=นนาไว�ในเมือง
ทังหลายอันได� ๘ หม่ืน ๔ พัน เมืองแลเมืองมีเจติยะแลหลังมีห้ันชะแล พระญาตนจรุปจลองปูชา // ธาตุ
นั้นประหมาน ๗ เดือน ๗ วัน จิ่งจักแล�วมีห้ันชะแล ตโต สตฺตวสฺสธิก วสฺสสฺหสฺสา สมฺปตฺเต ปพฺพชิตา ภนฺ
นา จตุวิธาสนฺต เอโก สตฺตหสฺส โกสมฺพิ สหสฺเส //  
 
 (๑๐.๐๕) โก จตฺตาลิ มหสฺสนา อนาคตา อHฺญํ วทิสนฺติ   ดูรามหาราชะ ตโต ในกาละเม่ือพระต
ถาคตะนิพพานไพแล�วได�พันปาย ๗ วัสสานั้น สังฆะอันเปนลูกสิกคูตถาคตะจักแตกม�างจากกันเปน ๔ หมู+
ชะแล //หมู+ ๑ มีลูกสิกข�แสนตน หมู+ ๑ ลูกสิกข� ๘ หม่ืนตน หมู+ ๑ มีลูกสิกข� ๖ หม่ืนตน หมู+ ๑ มีลูกสิกข� 
๕ หม่ืนตน เขาทังหลายจักมีวาทะต+างๆ กันจักมีครองวัตต+างๆ กัน จักกล+าวคําต+างๆ กัน หมู+ใดค็ว+ารู�ว+าหล
วกค็จักเอากันจระเดินไพ // ชุบ�านชุเมือง แลจักไพสนส+อฅนทังหลายในประเทสต+างๆ มีห้ันชะแล เตสํ วกฺ
ขาห ชนา อสทฺธา อปฺปสนาสนฺติ เม่ือนั้นฅนทังหลายค็อุปป=ฏฐากสังฆะหมู+ใด ค็จักว+าดีลวดจักเปน // ป=กขิ
ภาวะ จักหาสัทธาอยั่งเชื่อบ+ได� ลวดจักมีคําสังคหะท่ีหม้ันท่ีเที่ยงแห+งจิตใจบ+ได�มีห้ันชะแล สตฺตปญาธิก 
สหสวโส ดูรามหาราชในเม่ือ คูตถาคตะนิพพาน // ไพแล�วได�พันปาย ๕ ร�อยวัสสาน้ัน ภิกขุสังฆะทังหลาย
จักไพประสุมชุมนุมกันหลายแห+งหลายที่ชะแล เหตุว+าภิกขุสังฆะจักต+างหมู+ต+างชุมเสียมากนักชุแห+งชุที่มีห้ัน
ชะแล ในเม่ือคูตถาคตะนิพพานไพได�พัน //  
 
 (๑๐.๐๖) ปายร�อยวัสสาน้ัน ท�าวพระญาในสักกรชุมพูทีปทังมวลอันมีมนรัฏฐะที่ใดเขาค็ประสุม
ชุมนุมกัน แก+บ�านไผเมืองมันค็จักสัพพันธะขอดฅาดกันขวางรักสาเขตไผเปนเขตมัน ฅนไผเปนฅนมัน แล
จักยุยงกัน ไผ // ค็ว+ามันเปนใหย+ มีห้ันชะแล ในเม่ือคูตถาคตะนิพพานไพได�พันปาย ๗ ร�อยวัสสานั้น ท�าว
พระญาในชุมพูทีปทังมวลจักบังเกิด เกิดมารโลภตัณหาจักครุบชิงเอาบ�านน�อยเมืองใหย+ // ไร+นาคามเขต
ประเทสเขตบ�านเขตเมืองกันแล�วจักผิดเถียงกันครุบชิงเอาราชสมบัติบ�านเมืองเซ่ิงกันมากนัก ชะแลในเม่ือ
คูตถาคตะนิพพานไพได� ๒ พันปาย ๘๐ ปWนั้นพระญาธัมมิกรา // ชะตนจักเกิดมาเปนเจ�าเปนใหย+ มีเตชะ
พอประหมานปาน ๑ พระญาแลฅนทังหลายจักสมุตติว+าธัมมิกราชะว+าอ้ัน ด�วยแท�แลจักเปนธัมมิกราชตน
ประเสิฏแท�บ+มีฅนทังหลายจักอย�านกลัวแต+ // เตชะริทธีพระญาตนนั้น แล�วค็จักหยุดเซาเสีย หาขียุคบ+ได� 
ในกาละยามน้ันท�าวพระญาเสนาอามาตย�รัฏฐประชาอยู+ดีมีสุขเสี้ยงกาละนั้นก+อนจักมีห้ันชะแล ดูรา
มหาราช ในเม่ือคูตถาคตะนิพพานไพได�พันปาย ๙ ร�อย // 
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 (๑๐.๐๗) วัสสานั้น ภิกขุสังฆะทังชุมพูทีป จักขับตามอรหันตาตนวิเสสแท�บ+ได�สักตน มีห้ันชะแล บ+
เท+าแต+นั้นชาวเจ�าบ+ตามวินัยสิกขาบทปราชิกค็จักมี ลาภตัณหากุมชิงเอาวัดวาอารามเซ่ิงกัน ลําบากยาก // 
ใจมากนักชะแล ในเม่ือสาสนาได�พันปาย ๙ ร�อยปาย ๑๘ วัสสา ขียุคจักอึบเข�าอยากแกง จักเกิดมีมากนัก 
ฅนทังหลายมีคําวาทะผิดเถียงกันด�วยอาการต+างๆ บ�านไผใต�จักข�าบ�านเหนือพอจักข�า // ลูก ลูกจักข�าพ+อ 
ผัวจักข�าเมีย แลเมียจักข�าผัว พี่น�องมิตรสหายจักข�ากัน ลูกสิกข�อุปป=ชฌาอาจารย�ใส+โทสแก+กัน จักข�าฟ=น
กันจักมีในกาละปาง ๑ มีห้ันชะแล   ประการ ๑ ดูรามหาราชะ ในเม่ือสาสนาคู // ตถาคตะได�พันปาย ๑๙ 
ปWน้ัน ท�าวพระญาในชุมพูทีปทังมวลจักกะทําห้ือสาราวิเยียะรายบับใหม+ ผูกมัดใส+ครอกคังคา ยาดเทเอา
ข�าวของไพร+ไทแห+งตนชุแห+งชุที่ แล�วลูกท�าวหลานพระญาทังหลายชิงกัน // กินเมือง แล�วจักเปนเสิก็ จัก
ได�ข�าไพร+ไทสิบหายตายมากนัก จักมีชุแห+งชุที่แท�แล แม+นฅนทังหลายค็ดีเมียจักปองแพ�ผัว น�องจักแพ�พี่ 
ฅนอาคันตุกะจักปองแพ�เจ�าท่ีแดนจักมีในกาละน้ัน ชาวเจ�าตนหนุ+มจักปองแพ�ตน //  
 
 (๑๐.๐๘) แก+ ลูกสิกข�จักปองแพ�ครู จักเกิดเปนข�าเสิก็กัน เปนสัตรูแก+กันด�วย วัดวาอาราม ขียุค
คณะสังฆะจักมีใส+ใจค็ดีต+างๆ กันไผค็ว+ามันรู�มันชอบธัมม� แม+นท�าวพระญามหากระสัตรเสนาอามาตย�
นักปราชญ�ยิง // ชายไผค็ว+ามันรู�มันหลวก ค็จักกะทํามานะโกธะเครืองเคียดผิดเถียงกันด�วยไร+นาคามเขต
ประเทสราชสัมป=ตติเข�าของเงินฅําช�างม�างัวฅวายของเลี้ยงของดู มวลเลิก // เผือก มันเซ่ิงกันแล�วบังเกิด
เปนโกลาหล ไหมข�าฟ=นกันตายสิบหายมากนักมีห้ันชะแล เทฺววสฺสมหสฺส ดูรามหาราชในเม่ือคูตถาคตะ
นิพพานไพได� ๒ พันวัสสานั้น ชาวเจ�าแลฅน // ทังหลายยิงชายในชุมพูทีปทังมวลจักรู�กล+าวคําล+ายคําพราง
ด�วยปริยายหลายประการต+างๆ มีห้ันชะแล เอสา พาธิก เทฺววสฺสาสหสฺเส ดูรามหาราชะ ในเม่ือสาสนา
พระตถาคตะ // ๒ พันปาย ๑๙ วัสสา ฅนทังหลายหิรู�ล+ายพรางกันว+าพระญาธัมมิกราชเกิดมาในบ�านเมือง
ที่น้ีที่น้ันแล ลางฅนค็จักล+ายพรางว+าคูน้ีเปนพระญาธัมมิกราชแล เครื่องทิพพ�แลดาบสรีกัญชัยทิพพ�ค็เกิดมี
แล แม+นเทวดาพรหมค็มาคํา //  
 
 (๑๐.๐) --- ไม+ชัด --- 
 
 (๑๐.๑๐) พระเจ�าทองไพตั้งอยู+ในบ�านเมืองที่ใด บ+วุฒิจําเรินแลลูกท�าวพระญาเสนาอามาตย�ใน
บ�านที่นั้น คดเลี้ยวหากัน จักชิงกันกินเมืองชะแล แล�วชิงกันกินส+วยเชา ชิงกันกินเขตกินแดน จักร�อนไหม�
บ�านเมืองอันนั้นมากนัก ด�วย // เภยยะอุบาทว�ทังหลายมีห้ันชะแล แม+นชาวเจ�าค็จักมีใจคดเลี้ยวต+อ
อุป=ชฌาย�ครูบาอาจารย�ตนมีห้ันชะแล   สารูปพระเจ�าฅําไพตกอยู+บ�านเมืองอันใด บ�านเมืองที่น้ันจักสมริทธี
เปนดีด�วยเงินฅําเปนสุข // สํารานบานใจ จักหาเภยยะบ+ได�มีห้ันชะแล สารูปพระเจ�าไม�จันท� ต้ังอยู+
บ�านเมืองใดเมืองอันน้ัน จักมีเสิก็สงครามบ+ขาดมีห้ันชะแล   สารูปพระเจ�าหินตั้งอยู+บ�านเมืองใด บ�านเมือง
อันนั้นจักชุ+ม // เอยนเปนสุข ฟCาฝนบัวรมวณยิ่งนักมีห้ันชะแล ณ สารูปพระเจ�าแก�วตั้งอยู+เมืองใด 
บ�านเมืองอันน้ันชาวเมืองแลท�าวพระญาเสนาอามาตย�แลฅนทังหลาย จักมักชิงกันเปนใหย+เปนสูงมีห้ันชะ
แล แม+นภิกขุ // พระสังฆะค็จักผิดเถียงกันด�วยวัดวาอารามสิกยมหมู+ชุมมีห้ันชะแล เม่ือใดสาสนาได� ๒ 
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พันวัสสาพายหน�านั้น สารูปคู ๕ องค�น้ีจักออกปรากฏ ๒ ปW ครอบปรากฏ แลตนมีห้ันชะแล สุวณฺณพิมฺโพ 
ทสฺสรฏRฐเก รตฺตน //  
 
 (๑๐.๑๑) พิมฺโพ อุตฺตรรฏRฐเกถิโต นาคลเถจ สรณํ จนฺทพิมฺพิกํส พุทฺธHฺจลํ กายํ ดูรามหาราชรูป
พระเจ�าฅําจักตั้งอยู+เมืองทัสสรัฏฐะ รูปพระเจ�าจักตั้งอยู+เมืองอุตตรัฏฐะ คือเมืองเชียง ทิสสะหนเหนือ รูป
พระเจ�า // หินจักตั้งอยู+เมืองนาครัฏฐะ คือเมืองนายหลวง รูปพระเจ�าทองแลรูปพระเจ�าไม�จันไพอยู+ลังกา
ทีปมีห้ันชะแล อิเม สํ ปHฺจพุทฺธานํ ยถา รเถ สมาคตาโมตถ สุโข ภวิสติ สหสฺเสส // มฺลุเนยทาต สาสนว 
โชฏกํ ปHฺจพุทฺธา ตตฺถคตา พุทฺธกาโล จภโสภิสติ ดูรามหาราชะ ล้ําสารูปพระเจ�า ๕ องค�น้ันแลไพประสุม
ชุมนุมกันในบ�านเมืองที่ใด อันว+าบ�าน // เมืองท่ีนั้นค็จักรุ+งเรืองเปนสุขมากนักมีห้ันชะแล   ยถา จ ในกาละ
เม่ือใดสาสนาคูได�เข�าไพเถิงเขต ๓ พันวัสสาดั่งอ้ัน พุทธรูป ๕ องค�นั้นค็จักไพปรากฏประสุมชุ+มนุมกันใน
ถานท่ี ๑ ที่เดียว // แล�วจักปรากฏรุ+งเรืองงามมากนัก ในถานะที่นั้นเหมือนดั่งกาละเม่ือคูตถาคตะยังธอร
มานไปSนิพพานนั้นมีห้ันชะแล ดูรามหาราชะ พุทธรูปเจ�า ๕ องค�น้ัน อรหันตาเจ�าสร�างไว�เพื่อห้ือเปนที่ไหว�
แก+ฅนแลเทวดา // 
 
 (๑๐.๑๒) ทังหลาย ห้ือสืบสายไพตราบเม้ียน ๕ พันวัสสา มีห้ันชะแล ดูรามหาราชะพระพุทธรูป
เจ�า ๕ องค� น้ันไพประสุมชุ+มนุมกันในบ�านเมืองที่ใด บ�านเมืองท่ีนั้นจักชุมเอยนเปนสุขมากนัก ธมฺมิกราชปY 
ส+วนว+าพระญาธัมมิกราชตน // จักมาเลิกสาสนาคูตถาคตะในพันถ�วน ๓ นั้นค็จักเกิดมาในเมืองอันนั้น มี
ห้ันชะแล ดูรามหาราชะ ในเม่ือตถาคตะนิพพานไพแล�ว ๒ พันปาย ๑๗ วัสสานั้น ชาวเจ�าภิกขุสังฆะ // จัก
กะทําอุปเปกขาเซ่ิงกันไพมา คือว+าไผจักเอากันบ+ได� เท+าหากชุมไผชุมมัน หากจักอยู+บ+พร�อมบ+เพียงกัน บ+
ตามวินัยป=ญญัตติมีห้ันชะแล ใน ๑๗ วัสสานั้น อันสังฆะกะทําอุเปกขาแก+กัน ฅนแลชาวเจ�า // ทังหลาย 
จักสิบหายตายมากนักมีห้ันชะแล นักบวชแลฅนคระหัสถ�ยิงชายฝูงมีประหญาห้ือรีบรักสาสีลแลห้ือทาน
เมตตาภาวนาไจ�ๆ จักพ�นจากเภยยะอันใหย+นั้นชะแล ดูรามหาราชะ ในเม่ือสาสนาตถาคตะได� // ๒ พัน
ปาย ๗ วัสสานั้นพายหน�า ส+วนว+าพระญาธัมมิกราชตนประเสิฏจักเกิดมาเลิกสาสนาคูตถาคตะเสมอดั่ง
พระญาป=ตตริกราชะ เกิดเม่ือปWเต+าสีน้ันชะแล ธัมมิกราชตนนั้นเกิดในพันถ�วน ๒ นั้นจักเกิดปWก+าเร�า ตนเกิด
มาในพันถ�วน ๓ //  
 
 (๑๐.๑๓) น้ันจักเกิดปWสัน ธัมมิกราชะตนจักเกิดมาในพันถ�วน ๔ นั้นจักเกิดปWเปCามีห้ันชะแล ใน
พันวัสสาถ�วน ๕ นั้น ธัมมิกราชบ+เกิดสักตนแล เหตุฅนทังหลายแหน�นหนาด�วยปาปกะธัมม� บ+อยั่งบ+เชื่อ
ในธัมม�เสีย แล�วลวดบ+เกิดเพื่ออ้ันแล ม // หาราช ดูรามหาราช คูตถาคตะนิพพานไพแล�วได� ๒ พัน เข�าสู+
เขต ๓ พันนั้น ยังจักมีอุปาสกะผู�  ๑ ประกอบด�วยจิตตป=สสาทสัทธามากนัก มันจิ่งมีคําอุบายว+า 
พระพุทธเจ�าหากนิพพานไพแล�วแล คูค็แปงสา // รูปพระเจ�าไว�ไหว�แลปูชาอุปป=ฏฐากที่ใกล�บ�านเทิอะ ว+า
อ้ันแล�วมันค็แปงสารูปอัน ๑ แลกุฑีวิหารไว�อันใกล�บ�านอัน ๑ แล�วค็ไพอุปป=ฏฐากรักสาปูชาห้ันแล ฅนทัง
หลายหันสันนั้นเขาค็ว+าอันนี้เปนอันดี // แท�แลว+าอ้ัน ค็ดูเยิมกันบ�านใดหันค็ไพแปงกุดีวิหาร ส�างพุทธรูปไว�
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ไหว�แลปูชาชุแห+งชุที่ชุบ�านชุเมืองห้ันแล ในกาละนั้นไพพายหน�า เจ�าภิกขุสังฆะทังหลายปฏิบัติตามคําสอน
พระตถาค // ตะ เทียนย+อมไพอยู+วัดในปSาไม�ไกลบ�านไกลเมือง ๕ ร�อยวาเปนป=ญญัตติแลว+าอ้ัน จักมาอยู+
วัดไกลบ�านเหลือคําสอนคูตถาคตะนั้นค็บ+มีสักตนเทื่อแล ค็เท+าอยู+วัดไกลบ�าน ๕ ร�อยวาสิ่งเดียว แลพาย
หน�าแต+น้ันภิกขุไพปYณฑ //  
 
 (๑๐.๑๔) บาตค็หันวิหารแลพุทธรูปตั้งอยู+สันน้ัน เขาค็จิ่งเข�าไพจอดไพเซาฉันเข�า แล�วควรนอนค็
จักนอนไพ เหตุคําฅ�านเทียวทางไพจักเกิดมีแก+เขา ลวดจักไพปราไสรคุ�นเคยอุปาสกะเจ�าสัทธา แลลวดจัก
เมตตา //เปนกาละหว+างคราวก+อน เม่ือควรหนีค็จักหนีไพชะแล พายหน�านั้นอุปาสกทังหลายค็รํ่าเพิงว+า ผิ
ว+าชาวเจ�าอยู+เฝCาพุทธวิหารกวาดเผ้ียวรักสาค็ดูจักดีชะแล ว+าอ้ันค็จักโอกาสราทธนา // อยู+ลวดจักมีคํา
คราวคําตัณหา ค็จักอยู+เมตตารับทานสัทธาในอาวาสใกล�บ�านน้ัน แล�วค็จักสืบจักเรียนกันไพชุแห+งชุที่ชุบ�าน
ชุเมืองมีห้ันชะแล พายหน�าแต+นั้นภิกขุฝูงอยู+ปSาแล // ไปSทันมาอยู+วัดใกล�บ�านเทื่อนั้น มาหันภิกขุฝูงอยู+
อาวาสใกล�บ�านน้ันค็บัวรมวณด�วยป=จจัยทัง ๔ ค็บังเกิดตัณหา ค็จักออกมาอยู+อาวาสใกล�บ�านแลเทื่อ แล
หน+ายอาวาสปSาแท� ลวด // จักน�อยจักบางไพไจ�ๆ  ยามนั้นอาวาสพายปSาลวดสิบหายเท+าจักหลอแลเมือง
แลแห+งชะแล อาวาสไพใกล�บ�านจักแปรออกมาหลายนัก ได�ร�อยแห+งหม่ืนแห+งชะแล พายหน�าแต+น้ันชาว
เจ�าฝูงอยู+วัดบ�านนั้น //  
 
 (๑๐.๑๕) ทานหลายนัก ชาวเจ�าฝูงอยู+ปSานั้นค็ละวัดปSาเสีย แล�วค็จักห้ือมาอยู+วัดบ�านค็จักเกิดมีแล
แสนแลหม่ืนชะแล พายหน�าบ�าน ๑ จักมีวัด ๒ หลัง ๓ หลัง บ�านใหย+จักมีวัดสิบหลังซาวหลังเมืองน�อยจักมี
วัดร�อยหลังพันหลัง เมือง // ใหย+แลเมืองจักมีวัดแลหม่ืนหลังแสนหลังมีห้ันชะแล เหตุทังหลายฝูงว+ามาน้ี
จักเกิดมีในพันวัสสาอันถ�วน ๓ น้ันชะแล ฅนทังหลายฝูงเกิดมายามน้ันเขาค็จักเข�าใจใส+ใจว+า // ชาวเจ�า
หากเท+ามีอาวาสบ�านสิ่งเดียว หากเปนเคล�าเปนมูลลสาสนาดาย พายปSาหากเปนปายชะแล จักว+าอ้ันมีห้ัน
ชะแล ในกาละยามน้ัน ฅนฝูงหาประหญาป=ญญาบ+ได� ค็ลวดใส+ใจว+าวัดบ�าน // เปนเคล�าเปนมูลละแท�สิ่ง
เดียว ค็ใสใจว+าชาวเจ�าฝูงปSาบ+ควรรับกันถิน เท+าควรพระอยู+วัดบ�านรับแลว+าอ้ัน  และพระชินบุตต�ฝูงอยู+ใน
ปSานั้นค็ลวดหนีไพไจ�ๆ ตังเมืองจักมีแลตน ๒ // ตน ลางบ�านลางเมืองค็ลวดหาบ+ได�สักตนมีห้ันชะแล ฅนทัง
หลายฝูงป=สสาทะสัทธาเลื่อมใสพายปSานั้น ค็จักหลอแลฅน ๒ ฅน ลางบ�านลางเมืองค็หาบ+ได�สักฅนมีห้ันชะ
แล ประการ ๑ ดูรามหาราชะ เม่ือสาสนาเข�า //  
 
 (๑๐.๑๖) มาเขต ๓ พันวัสสาน้ัน ทัมมิละชาวดอยค็กําเนิดเกิดเลื่อมใสป=สสาทะสัทธาในคุณแก�ว ๓ 
ประการ ค็จักรู�ห้ือทานรักษาสีลฟ=งธัมม�เมตตาภาวนา เขาจักแต+งส�างกุดีวิหารอุป=ฏฐาก ชาวเจ�าแลภิกขุ
สังฆะ // ชุแห+งชุท่ีมีห้ันชะแล ประการ ๑ ฅนเทียวทางเขาไพจอดเซาวัดวาอารามค็จักกะทําอนาทรเหมือน
ดั่งไพจอดเซาสาลานั้นมีห้ันชะแล ฅนทังหลายบ+หุมฟ=งธัมม�คําสอนอันจาด�วยปฏิบัติอันครัด // เคร+งนั้น 
แม+นชาวเจ�าทังหลายค็บ+หุมเรียนวินัย บ+หุมปฏิบัติตามธัมม�แห+งคูตถาคตะมีห้ันชะแล นักบวชค็บ+หุมฟ=งธัมม�
แลปฏิบัติตามธัมม�นิบาท นิกาย แลวิสุทธิมัคค�สักอัน มีห้ันชะแล ชาวเจ�าทังหลาย // ฝูงอยู+วัดบ�านนั้นจัก
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เจือจานคุ�นเคยกับด�วยกัน เขาลวดบ+ยินดีในคุณชาวเจ�าฝูงอยู+ปSานั้น ตามคําสอนแท� พ�อยมาใส+ใจว+าดูต่ําดู
ยอบ บ+ประกอบด�วยวินัยว+าอ้ัน เขาใส+ใจว+าชาว // เจ�าอยู+อาวาสบ�านชอบธัมม� บ+ยินดีมีคําฟ=ดฟอกกัน
สะน+อย ลวดยกโทสใส+ แล�วขับชาวเจ�าฝูงชอบธัมม�ห้ือหนีเสีย มีห้ันชะแล ประการ ๑ ฅนทังหลายบ+หุมส�าง
วัดปSา บ+ห้ือผ�ากันถินแลเครื่องปริขารเปนทานแก+ชาวเจ�า //  
 
 (๑๐.๑๗) ฝูงอยู+ปSานั้นแล ประการ ๑ ภิกขุสังฆะบ+รักสาสิกขาบทสีลธัมม� ชาวเจ�าเท+าจักหุมเรียน
หุมฟ=งยังธัมม�นิบาทห�าร�อยชาฏกโวหารสิ่งเดียว บ+รู�หุมวินัย ยามนั้นมีห้ันชะแล กริยาฝูงว+ามานี้จักเกิดแต+ // 
๒ พันวัสสา เข�าสู+เขต ๓ พันตราบเถิงพันวัสสาถ�วน ๔ มีห้ันชะแล ในกาละเม่ือสาสนาเข�าสู+เขต ๓ พันวัสสา
นั้น ชาวเจ�าทังหลายจักละวัตต�คลองอันชอบอันดีเสีย แล�วจักกะทําอนาจกัมม� // อันได�ด�วยตนแล ปากจา
นั่งนอนอยืนเทียวค็บ+สังวอรตามธัมม� จักมีริทธีอาจิณ ลีลาอาการเหมือนด่ังฅนคระหัสถ� ประการ ๑ ได�รู�ได�
หันฅนคระหัสถ�กะทําแลปากจาย+างเทียวสู+ // โข+ มัวเมาด�วยกามคุณท้ัง ๕ เขาค็ย+อด�วยตามจลธัมม�วินัยคํา
สอนพระตถาคตะหากตั้งไว� ฅนคระหัสถ�ทรงเครื่องประดับดั่งรือ เขาค็จักชอบตามลาภตัณหาไจ�ๆ คันตายค็
จักได�ไพร�อง // วิงวอนตายอยู+ในนรกแลอบายชะแล ในป=จจุบันอันน้ีคันตัณหากาละแรงค็จักแสวงหาราภัส
สะได�วัตถุเงินฅําพอไพเลี้ยงชีวิตแล�วจักสิกข�ไพชะแล ลางพร+องข้ีฅ�านอย�านการ ค็จักกลุ�มใจอยู+ บ+รู�คําสอน
ผิดวินัยธัมม� นับ //  
 
 (๑๐.๑๘) กินในสาสนาตราบพอเท�าตาย หาคําเผิดละอายบ+ได�แต+วินัยธัมม� คันตายค็จักได�ไพเสวิย
ทุกข�ในนรกเล+าชะแล ในชาตินี้ค็จักได�ต�องทุกข�เภยยะสิบประการ ประการ ๑ ตั้งแต+พันวัสสาอันถ�วน // ๓ 
พายหน�า ชาวเจ�าแลฅนคระหัสถ�ยิงชายทังหลายกะทําบุญน�อยมากค็ดี พ�อยบ+ปราถนาเถิงนิพพานดับทุกข�
วัฏฏสงสาร คูตถาคตะนี้พ�อยปรารถนาหานิพพานในสาสนาพระอริยเมตเตยยะเจ�าสิ่งเดียว // ดั่งอ้ันค็เพิงรู�
ว+าสาสนาคูยังตั้งอยู+ในพันวัสสาอันถ�วน ๓ นี้เทิอะ ดูรามหาราชะ สังเกตแห+งสาสนาคู เพิงรู�ดั่งนี้เทิอะ เม่ือ
คูตถาคตะนิพพานไพแล�วไว�สาสนาพันหัวทีน้ัน ฅนทังหลายในบ�าน // เมืองมัชฌิมเทสเมืองใหย+สิบ ๖ 
เมืองน้ัน จักมีตนสูงหกสอกมัชฌิมปุริสสะ ในพันวัสสาถ�วน ๒ น้ันมีตนสูง ๕ สอก ในพันวัสสาถ�วน ๓ นั้น
จักมีตนสูง ๔ สอก พายหน�ามีห้ันชะแล ในพันวัสสา // ถ�วน ๔ นั้น จักมีตนสูง ๓ สอกชะแล ในพันวัสสา
อันถ�วน ๕ น้ันฅนทังหลายจักมีตนสูง ๒ สอก พายหน�ามีห้ันชะแล ผิว+าสอกมัชฌิมปุริสสะสอก ๑ เปน ๒ 
สอกฅนเราบัดนี้แล คถา ๕ พันวัสสายังมีไว�สันนี้ว+า สสิพุทฺธา //  
 
 (๑๐.๑๙) ด่ังนี้ ในพันวัสสาหัวทีน้ัน ชื่อวิมุตติยุคคะ คือปุคคละยิงชายคระหัสถ�นักบวชทังหลายจัก
ได�มัคคะผละด�วยวิมุตติธัมม� แล�วลวดจักเถิงมัคคะผลธัมม�พายหน�ามีห้ันชะแล จักเถิงด�วยคลองอันอ่ืนกว+า
อันฟ=งสัจจธัมม� // นั้น เท+ามีบ+หลาย ค็ยังมีแล ในกาละเม่ือสาสนาถ�วน ๒ นั้น ป=ณณสัตต�จักได�เถิงสัมมา 
คือจักต้ังอยู+หม้ันในครองปฏิบัติเคร+งแท� จิ่งได�เถิงมัคคะผลธัมม�พายหน�ามากชะแล ในเม่ือสาสนาพันถ�วน 
// ๓ น้ันป=ณณสัตต�ทังหลายจักใส+ใจจําสีลบัวริสุทธิ์แท� ปฏิบัติสังครองธัมม�ไพไจ�ๆ จิ่งจักได�เถิงมัคคะผลธัมม�
พายหน�ามีห้ันชะแล ในเม่ือสาสนาเถิงพันวัสสาถ�วน ๔ น้ัน สัตต�ทังหลายจักอุ // สสหะสูตต�เรียนแล



134 

 

 

ฟ=งธัมม�คําสอนแห+งคูแท� แล�วใส+ใจปฏิบัติภาวนาไพไจ�ๆ จิงจักเถิงมัคคะผลธัมม� มีห้ันชะแล ในสาสนาถ�วน 
๕ นั้นมาเถิงป=ณณสัตต�ทังหลาย ฅนคระหัสถ�แลนักบวชจักเข่ียงกันไทยทาน // แลจักทานผลเปนป=จจัย
แล�วจักใส+ใจปฏิบัติภาวนาไพไจ�ๆ จิงจักมีมัคคผละ มีห้ันชะแล   มหาราช ดูรามหาราช คูตถาคตะตั้ง
สาสนาไว�โปรดฅนแลเทวดาทังหลายสันน้ีแล ดูรามหาราช ในเม่ือคูพระต //  
 
 (๑๐.๒๐) ถาคตะนิพพานไพแล�วได� ๒ พันวัสสา ปลายปW ๑ คือเข�าเขต ๓ พันวัสสานั้นไพหน�า ได�
ชื่อว+ากลาง ๕ พันวัสสาแล ในกาละยามนั้นหมากน้ําจักจมไพ หมากหินพ�อยจักฟูออกมาตั้งอยู+เหนือนํ้ามี
ห้ันชะแล คือว+าฅนทังหลายอยู+ถือมิจฉาทิ // ฏฐิ มีทมิละชาวดอยทังหลายเปนต�น เขาค็จักมีใจเลื่อมใสใน
คุณแก�ว ๓ ประการ จักละมิจฉาทิฏฐิเสียแล�ว จักรู�ทานรักสาสีลฟ=งธัมม� เมตตาภาวนาอุปป=ฏฐากแก�วทัง ๓ 
ส�างกุดีวิหาร // ห้ือก�านกุ+งรุ+งเรืองมากนัก คันตายค็จักได�เถิงมัคคะโมกขะ คือนิพพานชะแล อันนี้ได�ดั่ง
หมากน้ําหินจมอยู+ในนํ้าพ�อยฟูออกมา มีห้ันชะแล ประการ ๑ คนคระหัสถ�แลนักบวชทังหลายหากเกิด
มาท่ํากลางแก�ว // ๓ ประการ เพิงจักกะทํากัมม�อันเปนบาปเปนบุญแท� ลวดจักเปนอันธพาลาแหน�นหนา 
บ+รู�สีล บ+รู�บุญคุณแก�ว ๓ ประการ มีสัมมาธิจานอันเปนบาปมากนัก คันเขาตายค็จักจมไพอบาย //  ทัง ๔ 
เปนดั่งหมากน้ําเต�าจมไพในนํ้าค็จักมีพายหน�ามีห้ันชะแล ดูรามหาราช ท+านพระญาในชุมพูทีปทังมวลจักมี
ใจหยาบช�า บ+รู�ไต+ตามทัสสราชธัมม�สิบประการ อัน ๑ ละเสนาอามาตย�ผู�เถ�า //  
 
 (๑๐.๒๑) ผู�แก+รู�พิจารณายังราชกิจจะตามบัวราณเสีย แล�วจักยกเอาผู�หนุ+มผู�น�อย จักตั้งไว�ท่ี
พิจารณาราชกิจจะ ลวดจักกะทําห้ือราวีไพร+ฟCาบ�านเมืองแห+งตนห้ือวินาสสิบหายมีห้ันชะแล ในกาละเม่ือ
ท�าวพระญา // เสนาอามาตย�บ+ประกอบชอบธัมม�ดั่งอ้ัน เทวดาฝูงรักสาโลกทังมวลค็จักเคียดส�มเสียดในใจ 
แต+กัมม�อันบ+วุฑฒิจําเรินใจ แม+นฅนยิงชายทังหลายค็จักกะทํากัมม�อันเปนชอบธัมม�ตามท�าวพระญาเสนา 
// อามาตย�ทังหลายฝูงนั้นเทวดาทังหลาย ค็จักแต+งห้ือกาละควรฝนตกพ�อยแดด กาละควรแดดพ�อยฝน 
เม่ือนั้นรสแห+งแผ+นดินค็จักลงไพพายใต�พื้นแผ+นดิน พิชชะเข�ากล�าถ่ัวงาของปลูกของ // ฝ=งทังมวลลวดบ+ง
อกบ+บาน เปนอันเห่ียวแห�ง เพี้ยงแมงค็จักขบย่ํายังรากแล พอแห+งพิชชะมียอดมีลํามอดแมงกินเสีย ลาง
พร+องค็ตายเสีย อันระดูบ+เสมอกัน ต�นไม�เคร่ืองข�าวของปลูกของฝ=ง // ในบ�านในปSาค็ดี กาละบ+ควรเปน
ดอกค็จักตกดอก กาละบ+ควรลูกค็จักตกลูกมีห้ันชะแล เถิงกาละเม่ือพิชชะถ่ัวงาต�นไม�เครือเขา ลูกแตง
หมากแฅว�งหมากเขือ เกิดมาเปนแล�วเทวดายักข�ทังหลายค็จักเอาพิษ // 
 
 (๑๐.๒๒) งอกมาใส+เม็ดเข�าแลลูกไม�หมากส�มหมากหวานทังหลาย กลายเปนของเปนแมง จัก
กลายเปนเข�าลีบเห่ียวแห�งแมงใน เถิงกาละเม่ือฅนทังหลายไพเก่ียวตีเอา หล�างได�หลายค็จักได�น�อย ลวดจัก
หายเสียชะแล ในเม่ือฅนทังหลาย // กินยังเข�าแมงเท+าแตง ลูกไม�รากบัวหน+อลําเผือกแลหนังไม�ทังหลายฝูง
นั้น อันเทวดาหากใส+ง�วนไว�นั้นค็ซราบแปรไพในดูกในเอ็นในไส�ในปุมแห+งสัตต�แลฅนทังหลาย // ลวดจักบ+
บังเกิดเปนพยาธิต+างๆ บ+น�อย บ+อ+านได� ค็จักเกิดเปนตุ+มเปนฝWสัพพะพยาธิทังหลาย แล�วตายไพมากนักค็จัก
มี มีห้ันชะแล ลางเท่ือฟCาร�องแล�วมืดมา แล�วค็ลวดแจ�งสว+างหายไพ หาน้ํา // ฝนบ+ได� มีห้ันชะแล   
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ประการ ๑ ท�าวพระญาเสนาอามาตย�ทังหลายค็ขับเอากับชาวบ�านชาวเมืองเบิกใหม+ใส+แถมไพชุปWชุเดือน 
หิงสาท�าวขุนจักบาปใหม+ไพร+ไทอยู+ไจ�ๆ อุปมาเปนดั่งน้ําไหอัน // มีนํ้าเต็มแล�วพ�อยตักเอามาใส+แถมอยู+ไจ�ๆ 
ไหนํ้าอันเปล+าน้ันซํ้าไพเขาะออกเสียไจ�ๆ เล+ามีห้ันชะแล   ประการ ๑ ดูรามหาราชะ ในกาละยามน้ันขง
เมืองอันเดียวกันเก่ิงเมือง ฝนตกสะน+อยเกิงเมือง ๑ ฝนบ+ตกสักคาย ค็จัก //     
 
 (๑๐.๒๓) มีห้ันชะแล   ประการ ๑ ขียุคอันผิดเถียงกันค็จักแตกมีห้ันชะแล   ประการ ๑ ขียุคอัน
ผิดเถียงกันค็จักฟุCงแตกด�วยกําลังโกรธะตัณหามารอันบ+อยําค็ดี มีห้ันชะแล   ประการ ๑ ท�าวพระญาทัง
หลายค็จักแต+งใส+การแก+ไพร+ไท หา // หว+างหาช+องบ+ได� ฅนทังหลายจักเอาการเจ�าตนเดียวค็บ+แพ�มีห้ันชะ
แล พายหน�าแต+น้ันฅนทังหลายค็จักทุกข�ยากลําบากเข็ญใจไผผู�ที่ได�ค็จักสลั้งมากนัก ลวดบ+เยียะบ+ส�าง
บ�านเมือง ค็ซํ้า // จักถอดเถียวไพไจ�ๆ เหมือนดั่งพระจันท�แรมฅํ่า ๑ ตราบเถิงเดือนดับนั้นแล ท�าว
พระญาค็จักขับเอาส+วยเท+าหนีบเตงเอาบาปไหมไพร+ไทบ�านเมืองห้ือสิบหาย แล�วฅนทังหลายจักมีฟุCงแตก
เข�า // ค็จักเอากันลักหนีเสียบ�านเสียเมือง ไพลี้อยู+ในประเทสไกลเมือง มีห้ันชะแล   ประการ ๑ ท�าว
พระญามหาขระสัตรตนประเสิฏ เกิดมาตนเปนใหย+แล�วจักปลงจักวาง ลูกยิงหลานสาวเปนเช้ือขัตติยราช 
ไพ // เปนนางอัคคมเหสีแก+ข�าแก�วฅนหาน ลวดจักเสียชาติกระกูล อุปมาเหมือนหมาจิ้งจอกข้ีใส+ไตลฅํานั้น
แล�ว   ประการ ๑ ท�าวพระญามหากระสัตรตนประเสิฏเพื่อมาเปนใหย+แล�วพ�อยจักหาเตชะริทธีบ+ได� ลวด
จักได�เปนปริ //  
 
 (๑๐.๒๔) วารแก+ท�าวพระญาเสนาอามาตย�ผู�ใจบาปหยาบช�าทารุณน้ันเล�า อุปมาดั่งหงส�ฅําแลได�
ไพเปนปริวารแก+กาดําน้ันมีห้ันชะแล   ประการ ๑ ดูรามหาราชะ ผัวแลเมียอยู+กินกับด�วยกันบ+รู�ใจเมียค็ดี 
ล่ําเข�าของ // มาไจ�ๆ เมียพ�อยใจคดเลี้ยว ลักเอาไพแทนห้ือชู�เมีย อุปมาดั่งชายผู� ๑ ฝ=Zนเชือกหนัง ได�เท+าใด
เอาปSอนลงช+อง พายหลังยังมีหมาค้ีดําตัว ๑ อยู+พายหลัง ขบเชือกหนังเสียบ+ห้ือยาวได� // นั้น มีห้ันชะแล   
ประการ ๑ ผู�ยิงสาวน�อย มีอายุได�สิบเอ็ดปW สิบ ๒ ปW ค็จักเอาผัวแล�ว จักมีหลานชั่วเถ�าชั่วตาย อุปมาเปนดั่ง
ไม�ไผ+น�อยพ�อยแตกก่ิงตกใบไพน้ันมีห้ันชะแล  ดูรามหาราชะ แม+น // ชาวเจ�าทังหลายค็จักบังเกิดโลภ
ตัณหาด�วยลาภะสักการ แล�วจักเอาคําเทสนาคูตถาคตะไพเทสนาห้ืออุปาสกะอุปาสิกาฟ=ง แล�วได�ลาภะสัก
การมากินบัวรโภค แล�วว+าล+วงสุดไพ // ที่บ+ควรมี มีต�นว+ากลางบ�านแลประตูเวียงแลทางหลวงค็จักนั่งเทส
นาธัมม�แลกอาเคร่ืองปูชามากินเปนดั่งชายผู� ๑ เอาท+อนแก+นจันแดงอันวิเสตไพแลกเอาก�อนอาจมมาไว�กิน
นั้น มีห้ันชะแล ประการ ๑ เม่ือ //   
 
 (๑๐.๒๕) คูนิพพานไพได� ๓ พันวัสสามาเถิงนั้น บ�านเมืองอันมีทํ่ากลางชุมพูทีป ค็จักเปนโกลาหล
เสิก็จนจักฟ=นกันขุ+นมัวมากนัก เท+าจักมีบ�านขอกเมืองจักอยู+เอยนเปนสุข ยุท+างกะทําบุญห้ือทานไจ�ๆ อุปมา
ดั่งนํ้าสระ // อันใหย+ทํ่ากลางเกิดเปนขุ+นมัวเสีย บ�านนอกขอกเมืองจักแจ�งดี พออยู+ได�กินเอยนประดุจดั่งน้ํา
แจ+งสระพ�อยใสงามนั้นมีห้ันชะแล ดูรามหาราชะ ในเม่ือสาสนาคูตถาคตะเข�า ๓ พันวัสสา // มีกาละเม่ือใด
เภยยะอุบาทว�สัตรูจักเกิดในกาละยามน้ัน มีห้ันชะแล เภยยะสิบประการ จักเกิดมีในกลาง ๕ พันวัสสานั้น 
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มีห้ันชะแล เภยยะฝูงนั้นจักได�อันใดชา ดูรามหาราชนักบวช // ทังหลาย ค็บ+รู�ตามวินัยธัมม�คําสอนคูตถาค
ตะ เท+าใจบาปมากนัก เทวดาอินทาทังหลายจักแต+งยักขกุมภัณฑ�คันธัพพะแล ดูรานางลงมาหิงสาราวีสัตต�
แลฅนทังหลาย จักกะทําห้ือเปนร+าเปนเกน // วินาสสิบหาย สัตต�ค็จักห้ือตายมากนักมีห้ันชะแล อัน ๑ 
ยักข�แลเทวดาทังหลายค็จักมายุยงหัวใจนักบวชทังหลายห้ือมีหัวใจอันถ+อยช�าได�เคียดส�มเสียดประหมาทแก+
กัน ตนหนุ+มค็บ+อยําตนแก+ บ+รักบ+อยํากัน สิกข�บ+อยําครูอุปป=ช //  
 
 (๑๐.๒๖) ฌาย�บ+อยําลูกสิกข� ไผสอนไผค็บ+ได� เท+าจักหอมบาปไว�ไจ�ๆ ค็จักต�องทุกขเภยยะฝูงนั้นชะ
แล แม+นท�าวพระญามหากระสัตรแลเสนาอามาตย�ฅนยิงชายทังหลาย อันเทวดาแลยักข�หากมาบันดลเข�า
หัวใจ ค็บ+อ+อนบ+ // รักบ+อยํากัน ไผค็จักว+ามันมีบุญสมพารว+ามีเตชะยัสสะปริวารกล�าหาญว+ารู�ว+าหลวก ไผค็
ว+ามันมีผละกําลังอันยิ่งแล พระญาน�อยจักดูแฅวนพระญาใหย+ ไพร+จักดูแฅวนขุน ลูกน�องบ+อยํานาย // ลูก
ยิงลูกชายบ+อยําพ+อแม+  ผู�น�อยผู�หนุ+มบ+อยําผู�เถ�าผู�แก+ ผู�เปนใหย+จักบีบเบียนไพ+ฟC าเขาไต+โทสน�อยจักใหย+
หลาย แม+นโทสบ+พอตายค็จักข�าจักหนีบเอาเข�าของเงินฅํา // ห้ือวินาสสิบหาย จักได�เปนข�าเปนฅนทุ+นมาก
นัก   ประการ ๑ เทวดาจักมายุยงห้ือผู�น�อยผิดผู�ใหย+ ผู�ใหย+ผิดผู�น�อย เมืองใหย+ผิดเมืองน�อย บ�านน�อยผิด
บ�านใหย+ บ�านใหย+ผิดบ�านน�อย เรือนใต� // เรือนเหนือจักผิดกัน เมืองใต�เมืองเหนือจักผิดกัน พ+อแม+
ลูกหลานจักผิดกันมิตรสหายรักจักผิดกัน แม+นผิดเถียงกันแล�วด�วยอันข�าสัตต�ลักของท+าน เหล�นชู�สู+เมียท+าน 
ครุบชิงเอาวัตถุข�าวของไร+นาคามเขตะราชสัม //  
 
 (๑๐.๒๗) ป=ติอันใดค็ดี ท�าวพระญาเสนาอามาตย� จักพิจารณาค็บ+ชอบสุคคติคมณะสักอัน ย+อมตัด
แต+งตามฉันทคติ โทสคติ ภยาคติ โมหาคติ อุบายกินของจ�าง ลางแพ�พ�อยห้ือพ+าย // ลางพ+ายพ�อยห้ือแพ� 
ปาปกัมม�ทังหลายแรงนักค็จักยุยงหัวใจห้ือผิดหัวใจ ห้ือได�ผิดของฟCองโทส ลวดจักเกิดเปนโกลาหล เสิก็ใหย+ 
ข�าฟ=นรบพุ+งกัน สิบหายตายมากนัก ค็จักเกิดมีในกลาง ๕ พันวั // สสาน้ัน มีห้ันชะแล   ประการ ๑ เสือค็
จักขบตาย เงือกค็จักกินตาย จักเข็บแลแมงปSองแลงู ค็จักขบท�องสัตต�แลฅนตาย แลสัตต� จักเกิดได�ร�อนไข�
หนาวเอยนตีนมือ เปนพยาธิเจ็บท�อง เจ็บฅอ ลงเลือด // มะโหก บางพร+องค็หากลุกอยู+ค็จักท+าวตาย นอน
อยู+ค็จักลวดตาย เภยยะหลายต+างๆ ในกาละยามนั้น แดดค็ร�อนมากนัก เม่ือฝนค็ฝนร�ายนัก ฟCาร�องค็บ+ตาม
ป=กกติ จักแผ+จักผ+า // สัตต�แลฅนตาย น้ําค็ร�ายนัก จักเกิดมีแก+สัตต�แลฅนทังหลายตามบาปกัมม�ชุอัน มีห้ัน
ชะแล ดูรามหาราช ฅนทังหลายจักตายอยากเข�า จักตายด�วยข�าฟ=นกันตาย ด�วยเภยยะอุบาทว�ต+างๆ ฅนทัง
หลายจักสิบหายมากนัก ค็เกิดเปน //  
 
 (๑๐.๒๘) บ�านเปล+าเมืองสูญทังหลาย จักเยียะบ+เปนส�าง เท+าจักอ�างไพเอาการเจ�าหลายการนาย
มากนักบ+ขาด แม+นได�เยียะไร+แปงนาค็บ+ดีแห�งหอดวอดสิบหายตายมากนัก ด�วยแดดแรงเข�ากล�าตาย สัตต�
ทังหลาย // มีต�นว+าแมงบ�งค็ลงมากินยังพิชชะเข�ากล�า แม+นพอใหย+เปนต�นเปนงวง แลสัตต�ทังหลายมีต�น
ว+านกแลหนูทังหลาย จักบีบเบียนฅําราบเข�า เขาค็จักรีบหล�างเพิงได�ร�อยเข�า ลวดได� ๔ สิบหาย คัน // 
เยียะน�อยค็ลวดหายเสียทุกขเวทนาจักเกิดมีแก+สัตต�แลฅนทังหลายยามน้ัน มีห้ันชะแล   ทวิรฏRฐํ ติรฏRฐํ ทวิ
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คามาติ ติคามํ ทวิธาฆาราติ ฆรํ ดูรามหาราช ฅนทังหลายแลสัตต�ทังหลายสิบหาย // ตายสันน้ัน จักมีท่ัวชุ
บ�านชุเมืองค็บ+มี ลางแห+งจักอยู+ดีมีสุข ลางแห+งจักเปนทุกข�เปนเภยยะสันนี้มากนัก ท่ีดีค็จักดีเหลือใจที่ร�ายค็
จักร�ายเหลือใจชะแล เภยยะฝูง // กล+าวมานี้ ปรากฏเกิดมีในประเสิฏอันน้ันจักสิบหายวายวอดแห�งหอดบ+
มีฅน ฅนเมือง ๓ เมืองจักรอมกันเปนเมือง ๑ ค็บ+พอเปนเมือง ชะแล ๒ บ�าน ๓ บ�านจักรอมกันเปนบ�าน ๑ 
ค็บ+พอเต็ม ๒ เรือน ๓ เรือน //  
 
 (๑๐.๒๙) จักมารอมกันเปนเรือน ๑ ค็บ+เปนเรือนใด ฅน ๒ เรือน ๓ เรือน จักรอมฅวายแลตัวแล
ตัวค็จักมีห้ันชะแล เภยยะฝูงน้ีจักเกิดมีในพันวัสสาอันถ�วน ๓ นั้นชะแล ดูรามหาราช ในกาละยามนั้น
สาสนาคูตถาคตะ // ค็จักหม+นหมองไพมากนัก มีห้ันชะแล   อิมHฺจม สาสนํ ปคยฺหตุมฺหิ เทวินฺท เอกเม
เกวสฺสาสสา สหสฺเส เอกเมกธมฺมก เทวปุตฺตํ อนาเปติ เทวินฺท ดูรา มหาราชตนเปน // เจ�าแก+เทวดา 
ปคฺคยฺเห ตุมฺหิ ท+านจุ+งจักเล็งดูสาสนาคู อย+าประหมาทจุ+งจักอาณัตเทวบุตต�ตนประเสิฏ ประกอบชอบธัมม�
นั้นลงมาเกิดแลตนแลตนในพันวัสสาแลองค� เพื่อ // ห้ือยกยอยังสาสนาแห+งคูตถาคตะใน ๕ พันวัสสาน้ี 
ห้ือรุ+งเรืองไพ จุ+งมีเทิอะว+าอ้ัน วันนั้นแล ตํ สุตฺวา พระญาอินทาธิราชได�ยินธัมม�เทสนาแห+งพระพุทธเจ�า
เยื่องนั้น แล�วค็บังเกิด // ฅวามปYติโสมนัสยินดีมากนัก ค็ไหว�นบครบอยําพระพุทธเจ�า แล�วค็สระเด็จข้ึนเมือ
สู+ชั้นฟCา อันเปนท่ีอยู+แห+งตนค็มีวันนั้นแล อาทาย นําเอามายัง ทิพฺพปลฺลวํยํ ดอกลีลัวฅําทิพพ�ต�น ๑ ถเปตฺ
วา ค็มาปลูกไว� //  
 
 (๑๐.๓๐) ปพฺพมพฺพกสฺมึ เหนือยอดดอย สิมุลฺเล ตสฺส อันเปนสิมมันตเรเลิกเขตแดน โยนชลวสฺเส 
ฆรานํ แห+งระแวกแฅว�นเมืองโยนกโลกที่นั้น แล�วค็มาบอกกล+าวยังถ�อยคําอันพระพุทธเจ�าหากเทสนา // 
ตํานานไว�นั้นแก+เจ�าตนชื่ออินทสมพาร อันอยู+ในดอยท่ีนั้นว+า เอวเม กสฺมึ ภนฺเต วสฺสาสหํสเสส ปณฺณ อยํ 
ปลฺลโคทวิตนฺเท พิมฺพคนฺเธ สตฺตปุปฺโป ภวิสติ ดั่งนี้ // ว+าภนฺเต ข�าแด+เจ�ารสี ในกาละเม่ือบัวรมวณเต็มแห+ง
พันวัสสาแลอันแลองค� อยํ ทิพฺพปลโว อันว+าดอกลีลัวฅําทิพพ�อันนี้ ทวิคนฺท อันประกอบด�วยก�าน ๒ อัน 
สตฺตปุปฺโป จัก // เผือยบาน มีกาบเม่ือใดแลร�อยแลร�อย ภวิสตฺติ ค็จักมีชุก�าน เพื่อจักปูชาพระญาธัม
มิกราชชุตนชุตน มีห้ันชะแล ยทา จ ปนฺน ภนฺเต ทวิวสฺสา สหสฺเสโอยนํ วสฺส สปฺปเต //สพฺเพ ลุกฺขติณฺณา 
รตฺตาทโย อากาลปุปฺผลฺลทาลิโน โหนฺต ภนฺเต ข�าแด+เจ�ารสี ในเม่ือสาสนาพระพุทธเจ�าได� ๒ พันวัสสาเต็ม 
มีในกาละเม่ือใด สพฺเพ รุกฺขา ติณฺณา รตฺตาทโย //  
 
 (๑๐.๓๑) อันว+าสัตต�ทังหลาย มีต�นว+า ต�นไม� ต�นหญ�า ต�นหญ�าเคร่ืองเขา อันมีในแผ+นดินทังมวล 
อากาลปุปฺปา ผลทารินฺเท ค็บังเกิดทรงดอกแลลูก อันบ+ใช+กาละบ+ใช+ระดูค็จักมีชุแห+งชุที่ ท่ีห้ันชะแล นิมิต
ดอกไม� // ทังหลายฝูงน้ัน สําแดงหันเภยยะอันมีพายหน�าว+า มนสาปาปY กาลหิริกาโน ตปฺปโจรกามหาวา
ทวิโนสนฺติ ดั่งน้ีเปนต�นว+าแรกแต+น้ีไพหน�าฅนผู�ใหย+ผู�น�อยใน // ชุมพูค็บ+ปฏิบัติตามธัมม� เขาค็จักบังเกิด
ใจเปนบาป หาคําเผิดละอายบ+ได� หาคําสะดุ�งตกใจกลัวบาปบ+ได� ค็ยุยงห้ือเปนเสิก็เปนโจรข�าฟ=นกันมากนัก   
ประการ ๑ ฅนทังหลาย // ค็จักรู�ล+ายรู�พราง หาสีลหาสัจจะบ+ได� เขาทังหลายค็ล+ายพรางกันว+าเจ�าตนมีบุญ 
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คือว+าพระญาธัมมิกราชเกิดมาในเมืองที่นี้แล ลางพร+องค็กล+าว+าคูน้ีเปนพระญาธัมมิกราช แลว+า // อ้ัน มี
ห้ันชะแล มาปYตฺตาโร ปุตฺเตวิวทนฺติ ปุตฺตา วิมาตา ปYตโล วิวทนฺตอโกสนฺติ ปริภาสนฺติ ภนฺเต ข�าแด+เจ�าคู 
อันว+า ฅนทังหลายฝูงเปนพ+อแม+เถ�าแก+ค็จักมีคําวิวาทผิดเถียงกันกับด�วยลูก //  
 
 (๑๐.๓๒) หลานทังหลาย ฝูงเปนลูกเปนหลานค็จักผิดเถียงกับด�วยพ+อแม+เถ�าแก+ทังหลาย ค็จักจ+ม
ฟCองร�องด+ากัน ปริภาสนฺติ เขาค็จักด+ารํ่าไรด�วยอาการต+างๆ มีห้ันชะแล นิสิภา อนฺเตวาสิกา คุรุอาจริยธิ // 
ปฏิโนวิ วทนฺติ อพฺโภสนฺติ อริภาสนฺติ หิสนฺติ อพฺโภสนฺติ วริภาสนฺติ หิสนฺติ ยโถ สนฺติ ข�าแด+เจ�ารสีในกาละ
นั้นลูกสิกข�ทังหลายค็จักผิดเถียงกับครูบาอาจารย� //แเห+งตน มีห้ันชะแล ฅนทังหลายค็จักผิดเถียงกันกับ
ด�วยเหตุเข�าของเงินฅําสิ่งของเข�าไร+แดนนาคามเขตเปนต�น ค็จักเอากันด+ารํ่าไร ค็จักไพหิงสาวิตักข�าฟ=นกันวิ
นาสสิบหาย มีห้ันชะแล   ราชาโน // ปY อHฺญ มญญํ ยุชิตวฺา รฏRฐวิลุ ปYตวฺา ธนธญา ทาสิทาสา หตฺถ อสฺสา 
โคนมหิงฺสารทโย คณฺหิ สนฺติ ภนฺเต ข�าแด+เจ�าคู ราชโน ปY ส+วนท�าวพระญาทังหลายในชุมพูทีปทังมวล // ค็
จักครุบชิงเอาราชสัมป=ตติเซ่ิงกัน เปนต�นว+าเข�าเปลือกเข�าสาน ช�างม�างัวฅวายไร+นาคามเขตบ�านชอง มีห้ัน
ชะแล วินิจิยา มจฺฉา อธิธมฺม วินิจิยา รฏRฐชเนวิกิ นิสนฺติ ภนฺเต ข�าแด+เจ�ารสี ในกาละยามน้ัน //  
 
 (๑๐.๓๓) ท�าวพระญาเสนาอามาตย�ผู�ใหย+ผู�น�อยพิจารณาไต+ถ�อยตัดคํา ค็บ+ประกอบชอบธัมม� 
กะทําตัดแต+งตามสัทธาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ได�แล�วป=นกันกินรัฏฐประชานาราฎฐ� ไพร+ฟCา
บ�านเมืองจักตระหมอดหอด // หิวไพ มีห้ันชะแล ปวิรสฺโส เหฏRฐาโอตรติสฺสิ ปฏRฐวิยํ วปฺปYสาตา กาทโย 
อรสฺสชาตา สตฺเตหิ ขาทิตา อวิปุลฺลผาลา ภวิสตฺติ   ภนฺเต ข�าแด+เจ�า // รสี ในกาละเม่ือน้ัน รสแห+ง
แผ+นดินค็จักลงไพพื้นแผ+นดิน ลวดจักหารสบ+ได� ส�างบ+เปนลูกปลูกบ+เปนพิชชะเข�ากล�าถ่ัวงาเปนต�น อรสฺส 
ชาตา เกิดมาหารสบ+ // ได� แม+นสัตต�ทังหลายต+างๆ มีต�นว+า แมงบ�ง นกหนูทังหลาย ขทิชาค็จักลงมาบีบ
เบียนกินยังเข�ากล�าพิชชะทังมวล ลวดบ+จับดอกจับลูก ตระหมอดวอดเถียวไพไจ�ๆ มีห้ันชะแล สพฺเพ ชอิ 
มนสฺสา มนุสฺเส // หิ ปYลิตา อลาทฺธา อิวาท ลิทฺธา ทุคฺขตา อสทฺธา อปฺปสนา ปาปการิ ปHฺจวสฺสสหสฺสนิส 
สตฺถุ สาสานํ สลกฺขาเท ปฏRฐํ อโหเจมิติ   ภนฺเต ข�าแด+เจ�ารสี เจ�าคูจุ+งเล็งดูยังมนุสสโลก //  
 
 (๑๐.๓๔) แลสาสนาพระพุทธเจ�าเทิอะ ฅนยิงชายทังมวลค็จักหิหิงสาบีบเบียนเซ่ิงกันมากนักชะแล 
แม+นฅนทังหลายค็จักบังเกิดทุกข�ไร�เขนใจ หาเข�าจักกินบ+ได� หาโภชนาอาหารบ+ได� เปนอันลําบากนักหนา 
ลวดจักหาสัทธาเลื่อม // ใสบ+ได� บ+รู�กะทําบุญห้ือทาน ค็จักกะทําอันเปนบาปมากนักชะแล อหํ อันว+าข�า 
เอามาบอกแก+เจ�าคู เพิงห้ือได�แขวดกฎหมายรู�ยังพุทธสาสนา ๕ พันวัสสานี้ดีหลีแล ภนฺเต ข�าแด+เจ�ารสี เจ�า 
// คูจักฟ=งยังนิมิตร�อยเอ็ดจําพวกน้ี แล�วจุ+งบอกกล+าวแก+ฅนทังหลายพายหน�าเทิอะ ปุคคละนิมิตม�ากินหย�า
ด�วยงัวมีเม่ือใด ฅนทือกุบก้ังหัวหุ�มหน�ามีเม่ือใด หวีผมลูบล�าปกตามีเม่ือใด ฅนทังหลาย // ถือถงพากําด้ํา
ดาบมีเม่ือใด แบกง�าวพราบเท+าทังโรงนามีเม่ือใด ฅนทังหลายทือลานหูล้ําหน�ามีเม่ือใด พ+อค�าสืบคําโจรมี
เม่ือใด ผีหัวหลวงบินอากาสมีเม่ือใด นักปราชญ�บ+รู�ครองบุญมีเม่ือ // ใด ฝูงเปนขุนบ+รู�ตกแต+งมีเม่ือใด ฅน
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เอาผ�า ๔ แจ+งเปนถงมีเม่ือใด ฝนตกลงบ+ใช+มีเม่ือใด ฝูงใบ�เบือนครองธัมม�เม่ือใด ฅนบ+อยํานักบวช พาลา
ลวดเปนอาจารย�มีเม่ือใด ผิดบัวราณแต+งไว�มี // 
 
 (๑๐.๓๕) เม่ือใด ฅนไร�เกิดเปนดีมีเม่ือใด ยิงสิบปลายมีชู� ผู�รู�ท+านบ+นับมีเม่ือใด ฅนมักขับฝูงชีหนี
เสียจากที่มีเม่ือใด สายฟCาคือว+าเปนทุ+งมีเม่ือใด ผีหุ�งบินอากาสมีเม่ือใด นักปราชญ�พ�อยพรางมีเม่ือใด ฅน 
// ทังหลายเทียวทางมักยกโทสมีเม่ือใด ฝูงนักบวชบ+อยํากัน เงินฅําถูกกว+าเบี้ยร�อยชูดหาซาวมีเม่ือใด เจ�า
ตริรู�ล+ายมีเม่ือใด ผู�น�อยมากินเมืองมีเม่ือใด ขุนนางเริงไถ+เอา // ข�ามีเม่ือใด ฟCาร�องดั่งเสียงลวามีเม่ือใด แร�ง
กาตอมอากาส ฅนเปนพยาธิอ�างหาผีมีเม่ือใด ฝูงเปนชีใจบาปกล�ามีเม่ือใด ฝูงพ+อค�าช+างลักมีเม่ือใด ฅนทัง
หลายบ+ // รักบ+อยําเถ�าผู�แก+มีเม่ือใด ฝูงชาวเจ�าทือกุบคระยวงมีเม่ือใด ฝูงมีชวงพาดาบทือหาบคาหาเถินมี
เม่ือใด บ+เมินนานจักหม+นเส�า ต�นเข�าจักห้ือเสียรวง นาทังท+งหลวงจัก // ตายแล�ง น้ําบ+แห�งจักเขาะกิน
แผ+นดินปานไฟไหม� ฅนใบ�จักลักกิน เสียงม่ีนันกวนอากาส ขวานฟCาจักอยาดลงมา แผ+นดินหนาไหวหวั่น 
ลมจักผ+าไพมา อคินา จักร�อนในโลกฅนตามโสก คําพรองฅนจักตริปองขุดลา เห่ือ //  
 
 (๑๐.๓๖) จักย�อยออกหน�าพระสัตถา ๒ ตา จัก --- อยู+ เจดีย�ลูกวู+เปนฅวัน แผ+นดินยังจยแตก 
สายฟCาจักแถกฅนตาย สระแลหนองกลายเปนเลือด หนูแลแมงบ�งจักเกิดเต็มนา เม่ือใดหมูหมาหอนสู�ช�าง
ม�า ลุตกเมืองผียักข� // เลืองท่ัวท�อง ผีจักลั่นค�องอามอกกลางฅืน นกหนูกินกัดเข�า ไก+เถ่ือนเข�ามาเมือง 
เสนาเรืองใหม+ไพร+ได�แล�วแจกกันกิน นักบวชแลฅนหาสีลบ+ได�เม่ือใดเท่ียงจักแถมผู�ไร�เปนทุกข� ฅนสุขบ+ได� 
จัก // ปลงหาบไว�กลางทาง ฅนอวยครางอยากเข�าถ�วนใจเส+าครางตาย นิมิตทังหลายฝูงนี้ค็จักเครืองขราบ 
นักบวชแลฅนฝูงนั้นมักบาปค็จักตาย ฅนยิงชายไผยังบ+เชื่อ เที่ยงจักหันห�องร�องมาเถิงตน แม+น // เลือด
ไหลเพียงข�างตาตีน มีห้ันชะแล เม่ือใดฝูงอริยเมตเตยยะเม้ียนแล�ว พระญาอินตนผ+านแผ�วจักเล็งหายังธัม
มิกราชตนมีอานุภาพ จักลงมาสักการะชุ+มนุมเลิกสาสนาพระสัพพัญHูเรืองราบตั้งอยู+ตราบ // เมินนาน 
ยามปลายกลางที่เก่ิง ๓ พันวัสสาสิบ ปรัมปราแต+เคล�าตราบต+อเท�าที่เถิงที่ชุ+มนุมธาตุเปนปริโยสาน มีห้ันชะ
แล สกฺกเทวราชาปY วตฺถาป ปนฺนสคฺคกายํ อปฺปกามิติ สกฺเกริ   อินทาธิ //   
 
 (๑๐.๓๗) ราชะตนเปนเจ�าแก+เทวดาทังหลาย คันบอกกล+าวคําเท+าน้ีแล�วแก+รสีตนชื่ออินทสมพาร 
ตนอยู+ดอยหลวงในเมืองหริภุญเชยยนคอรน้ัน แล�วค็สระเด็จข้ึนเมือสู+ชั้นฟCาแก�วอันเปนที่อยู+แห+งตน // ค็มี
วันน้ันแล   ทสฺสมํ ปาทธาตุ กณฺฑํ นิฏRฐิตํ กล+าวตํานานพระบาทแลธาตุ ผูกถ�วนสิบ ค็ห้ือห�อง ๑ ก+อนแล    
พระอินทะ สมพารวัดกู+ฅํา ได�แต�มไว�กับสาสนาพระโคตมะเจ�า ตราบ // ต+ออายุลาน แด+ขอห้ือเปนป=จจัย
แก+ข�ากับพ+อแม+พี่น�องแห+งข�าชุฅนๆ แด+เทิอะ นิพฺพาน สมฺปตฺติ สุกฺขํ จิ่งแด+ อินทมูนภิกขุ เขียนเม่ือพุทธสัก
ราชได� ๒๔๖๐ ตัว จุฬสักกะได� ๑๒๗๙ ตัว // ปWเมืองไส� เดือน ๓ ข้ึน ๙ ฅํ่า วัน ๑ ปริปุณณะแล�วแล เจ�า
เหิยใจ ไม+จะใคร+ดีเลย ขิพิจจรณาเอาพร+องแด //  
 
 (๑๐.๓๘) ใบปลาย  พุทธตํานาน ผูกถ�วน ๑๐ แลเจ�าเหิย อ+านแล�วขอนิมนต�เอาที่ดีๆ จิ่มเทิอะ 
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ผูกที่ ๑๑ 
มี ๓๔ หน
า 

 
 (๑๑.๐๑) นโม ตสฺสตฺถุ // จวิตฺวาน ตโต กายา มาตตฺถ ปฏิสนฺธ ปุจฺฉิ คเหตฺวา มหามายายเทวิ 
ยาย กุจฺสิมฺหิ ดูราสัปปุริสสะทังหลาย พระพุทธเจ�าแห+งเราค็จุติจากชั้นฟCาตุสิดาสวัร // คเทวโลก ค็ลงมา
เอาปฏิสันธิในท�องแห+งนางสรีมหามายาเทวี ในปWก+าเล�า เดือน ๙ เพง เมงวัน ๕ ผัส รือได�ซาวตัว อยู+ในท�อง
แม+นานได�สิบเดือน แล�วค็ประสูติ // ออกมาจากท�องแม+ในปWกาบเส็ด เดือนวิสาขาเพ็ง เดือน ๓ เพ็ง เม็งวัน 
๔ รือกดได� ๑๑ ตัว สักกราชได� ๔๓ ตัว ในกาละเม่ือเจ�าได�เสวิยราชสัมป=ตติเปนพระญาปW // เมืองเปCา 
เดือน ๑๒ เพ็งเม็งวัน ๑ รือได� ๒ ตัว ในเม่ือเจ�าออกไพบวชในปWก+าเหม�าเดือน ๖ เพ็งเม็งวัน --- กดได� ๑๒ 
ตัวเม่ือเจ�าได�ตรัสประญาสัพพัญHูนั้นในปWเต+าสัน // เดือน ๘ เพ็งเม็งวัน ๔ รือได� ๑๓ ยามรุ+งแจ�ง แล
พระพุทธเจ�าธอรมานอยู+สั่งสอนสัตทังหลายห้ือแล�วพุทธกิจจะ ๕ ประการ ในวัสสาปถมะหัวทีนั้น 
พระพุทธเจ�าค็เทสนาธัมมจักกัปวัตนสูตต�สั่งสอนป=ญจวคี // 
 
 (๑๑.๐๒) ๕ ตน ในปSาอิสิป=ตตนมิคทาวัน อันมีในเมืองพาราณสี อยู+ที่นั้นได� ๔ วัสสา อันถ�วน ๕ 
นั้นค็ไพเข�าวัสสาในเวรุวัณณะในเมืองราชคหะ  ในวัสสาอันถ�วน ๖ นั้นค็ไพเข�าวัสสาใน // เมืองเวสาลี  
ในวัสสาอันถ�วน ๗ ถ�วน ๘ นั้น เมือเข�าวัสสาในชั้นฟCาตาวติงสา  ในวัสสาอันถ�วน ๙ นั้นไพเข�าวัสสาใน
ปSาเภสกลาวะนั้นแล  ในวัสสาอันถ�วนสิบนั้น ค็ไพเข�า // ในเมืองโกสัมพี  วัสสาอันถ�วน ๑๑ นั้นไพเข�าวัส
สาในปSาง้ิวเลยย  วัสสาอันถ�วน ๑๒ ไพเข�าวัสสาในบ�านพระญาอันชื่อว+านาราคิรีคาม  วัสสาอันถ�วน ๑๓ 
นั้นไพเข�าในเมืองเวรัญชา  // วัสสาอันถ�วน ๑๔ สิบ ๕ นั้น ไพเข�าวัสสามหาวิหารอันพ+อตนส�าง  ในวัสสา
อันถ�วน ๑๖ นั้นไพเข�านิโฅทธสักกอาราม  วัสสาอันถ�วน ๑๗ นั้นไพในอคารเจดีย�ในเมืองอารา // วี ที่จิ่ม
ใกล�โลหกุฏป=พพตะ คือในตีนดอยจอมทองน้ันแล  ในวัสสาอันถ�วน ๑๘ น้ันค็ดีไพเข�าวัสสาในปSาเวฬุวัณณะ  
วัสสาอันถ�วน ๑๙ นั้นไพเข�าวัสสาในดอยธาลิป=พพตะแล พระพุทธเจ�าค็ไพเข�าวัสสาในปุพพอา //  
 
 (๑๑.๐๓) อาราม ๖ วัสสา แล�วค็ไพอยู+ในปSาเชตวัณณะ ๑๙ วัสสาแล สัพพัญHูพระพุทธเจ�าตั้งอยู+
สั่งสอนสัตต�ทังหลายได� ๔๕ วัสสา แล�วอายุค็พอ ๘๐ ปW เต็มบัวรมวณ แล�วพระพุทธเจ�าค็เข�าไพสู+เมืองกุ //
สินาราย แล�วค็นิพพานไพแล ในเม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพแล�วภิกขุสังฆะกับทังอรหันตา ฅนและเทวดาค็
พร�อมกันสรีระส+งสะการตนพระพุทธเจ�า // ในปWก+าไส� เดือน ๖ เพง เมงวัน ๓ รือได� ๑๒ ตัวน้ัน แลในเม่ือ
สรีระส+งสะการเผาตนพระพุทธเจ�าบัวรมวณแล�ว อรหันตาสาวักกะสังฆะ แลเทวดาพระญาทังหลาย ค็มา
เลิกเอาธาตุ // พระพุทธเจ�ามีดั่งนี้ แลธาตุทังมวลอันบ+แตกบ+ม�างมี ๗ องค� คือว+าธาตุขระหม+อมหัว ธาตุดูก
ด้ํามีดทังกับ ๒ กับทังเข้ียวฝางทัง ๔ เหล�ม ธาตุ ๗ องค�นี้บ+แตกบ+ม�างเสีย ยังเปนก�อนเปนแท+งแล ธาตุ // 
ทังมวล เสสสะหลอกว+าน้ันแตกย+อยเปน ๓ ถ�าน ธาตุถ�านใหย+เท+าเม็ดถ่ัวฅวางหักเก่ิง มีวัณณะเหลืองเปน
ดั่งฅํานั้นแล ธาตุถ�านกลางใหย+เท+าเม็ดเข�าหักเก่ิง มีวัณณะเปนดั่งแก�วมุกหอยนั้นแล ธาตุถ�านหน�อยนั้น 
ใหย+เท+าเม็ดฟ=นผักกาด //  
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 (๑๑.๐๔) มีวัณณะอันขาวเปนดั่งปWกนกยางน้ันแล ธาตุถ�านใหย+น้ันได� ๕ ทวง ธาตุถ�านกลางค็ได� ๕ 
ทวง ธาตุถ�านหน�อยค็ได� ๖ ทวง แลเกสาธาตุทังมวลค็ดี ธาตุขนค็ดี เข้ียวอันได� ๖๖ เหล�มนอกกว+าน้ันเข้ียว
เคล�า ๔ เหล�มนั้น เล็บ // ตีนเล็บมือค็ดี เม่ือยกพระองค�ตนพระพุทธเจ�านั้นเทวดาอินทาพรหมทังหลายอัน
อยู+ต+างจักขระวาล คือมีห้ันชะแล โลกจักขระวาลค็ดี แสนโกฏิจักขระวาลค็ดี อนันตจักขระวาลค็ดี ค็มา
ชอมเอาแต+เหนือ // กองไฟ ไพไว�จักขระวาลทังหลาย แลเยื่องแลอันค็ดี แลอรหันตาเจ�าทังหลายค็เอาธาตุ
พระพุทธเจ�าไพถาปนาต้ังในท่ีทังหลายต+างๆ ตามด่ังพระพุทธเจ�าหากตํานวายไว�แต+เม่ือยังธอรมาน // นั้น
แล คือว+าธาตุขระหม+อมหัวเอาชุไว�ในเมืองหริภุญเชยยนคอรแล ธาตุดูกด้ํามีดกล้ําขวาไพชุไว�ในพรหมโลก
ทัง ๗ กับเกสานั้นพระญาพรหมเอาเมือก+อเจติยะไว�สูงได� ๑๒ โย // ชนะ ชื่อว+าเจดีย� แลดูกด้ํามีดกล้ําซ�าย
ไว�ในเมืองลังกาทีปกับทังทันตาธาตุเข้ียวฝางกล้ําซ�ายพายบนน้ันแล ธาตุเข้ียวฝางพายใต�กล้ําขวาไพไว�ใน
เมืองตักสิลานคอรแลเมืองคันธรัฏฐโขงเทสอันเดียวกันแล ธาตุเข้ียวฝาง //  
 
 (๑๑.๐๕) กล้ําขวาพายบน เอาเมือไว�ชั้นฟCาตาวติงสา กับเกสแก�วจุฬามณีเจติยะอันสูงได� ๑๕ โย
ชนะ ธาตุเข้ียวฝางพายลุ+มกล้ําซ�ายไว�ในนาคคะทีป แลนลาตธาตุดูกหน�าผากนั้น พระญากากวัณณติสส // 
ราชะ เอาไพชุไว�ในลังกาทีป ยังธาตุ ๗ ทวง ค็เอาไพไว�ในสักกระชุมพูทวีปทังมวล ก+อเปนสารูปเจติยะไว�ใน
เมืองราชคหะหลัง ๑ ไว�ในเมืองเวสาลีหลัง ๑ ไว�ในเมืองเจ // รกปYละหลัง ๑ ไว�ในบ�านราชคามหลัง ๑ ไว�
ในเมืองกุสสินารายหลัง ๑ ไว�ในเมืองสาลิกานคอรหลัง ๑ ธาตุออกออหัว ไพชุไว�ในอัคคารเจดีย�ในเมืองอรวี
ที่จิ่มใกล� // ดอยจอมทองห้ันแล ธาตุดูกคางไว�ในเมืองสุกโขเทยยะนคอร คือเมืองสังฆโลกโสกโขไธยนั้น 
ธาตุดูกฅอไว�ในนาคทีป แลธัมม�เขาะไพไว�ในเมืองปาตลีบุตต� ผ�าก+ายพันค็ไว�ห้ัน แลผ�า // อาบน้ําไว�ในเมือง
โกสัลละในดอยใกล�ท+าพระบาทผ�าฅําน้ันแล ไม�สีฟ=นทิพพ�ไว�ในเมืองวิฏฐิลานคอร แลผ�าตรองนํ้าไว�ในเมืองวิ
เทหะนคอร แลกับบอกเข็มไพไว�ในเมืองอินทปถานคอร แลเกิบตีนไว�ในเมือง //  
 
 (๑๑.๐๖) เจติยะนคอร และเกิบตีนอันนั้นแล�วด�วยแก�ว ๗ ประการแล สนุกบาตรแลตีนบาตรไว�ใน
บ�านพราหมณ�อันชื่อว+าอุสสินคามแล อาสสนาหมอนอิงไว�ในเมืองมกุธนคอร แลผ�า ๓ ผืนไว�ในเมืองพันธุมติ
นคอร แลบาทพระพุทธเจ�า // เอาไว�ในเมืองมวรนคอร แลผ�าลิสีดไว�ในเมืองกุรุรัฏฐะ คือเมืองโกสัมพีแล 
ถัดนั้นอรหันตาเจ�าทังหลายค็เอาธาตุนอกตนทังมวล ธาตุนอกกาย คือว+าวัตถุภารณะ มีผ�า ๓ ผืน แลเคร่ือง
บัวร // โภคทังมวล ธาตุในตน คือว+าธาตุดูก และชิ้นเลือด ไขมัน หัวใจ ตับ ปอด ยอดแมมไส� แลหนัง 
เกสา เส�นขนทังมวล เอาไพถป=นนาก+อไว�เปนเจติยะเจดีย�ตามดั่งพระพุทธเจ�าหากเทสนาตํานวาย // ไว�นั้น
แล พั่นดั่งสพัมภักเถรเจ�า ค็มาถอดเอาธาตุดูกฅอกล้ําหน�ากล้ําหลังแห+งพระพุทธเจ�า เม่ือไฟผงตน
พระพุทธเจ�าน้ันแล�วค็เอาไพชุก+อไว�ในดอยอารวีป=พพัตตะ ชื่อว+าธาตุเจติยะเชียงทิมนั้น // แล ถัดนั้นยังมี
มหาขีณาสาวกะเจ�าตน ๑ ชื่อว+าเขมเถร ค็มาถอดเอาธาตุดูกด้ํามีดกล้ําซ�ายเม่ือไฟผงจับตนพระเจ�า ได�
แล�วค็เอาไพถป=นนาไว�ในมหิยัคคังประเทส อันมีในเขตเมืองนาคทิพพ� คือว+าในลังกาทีปที่น้ันค็มีแล เม่ือ //  
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 (๑๑.๐๗) แล�วแต+สรีระส+งสะการพระพุทธเจ�าแล�วดั่งอ้ัน เม่ือน้ันมหาโสนเถร แลอุตรเถร แลรัตตน
เถรแลมหาอานันทเถรเจ�า จิ่งจักจาเซ่ิงพระญาอินทาว+า ดูรามหาราชะ เม่ือพระพุทธเจ�าไพ // จระเดินโผด
สัตต�ทังหลายในบ�านน�อยเมืองใหย+ทังหลาย ค็ได�เทสนาไว�นั้นควรชะแลว+าอ้ัน แล�วพระมหาอานันทเถรเจ�า
ทัง ๔ ตนกับทังพระญาอโสก แลพระญาอินทา ค็เอาธาตุพระพุทธเจ�าเต็ม ๓ ทวงนาฬี คือว+า ๓ ทวงเปXอก 
// พ�าว อันเปนทวงฝาพันน้ําหนัก แล�วค็พากันเอาธาตุกับทังเกสามาไว�ในดอยทุรัพพัฏฐะ คือดอยจอมไคล 
แล�วจิ่งเอาธาตุกับทังเกสามาไว�ดอยปูSหลาน แล�วเอาธาตุดูกฝSามือขวามาไว�กับเกสาในดอย // เจขุนเท+า
เมืองพระยาก แล�วเอาธาตุฝSามือซ�ายกับเกสาไว�ในดอยว�องในเมืองพราน แล�วเอาธาตุดูกแขนขวากับเกสา
ไว�ในดอยจอมกิติ แลดอยทองเชียงแสน แลธาตุนิ้วมือเบื้องซ�ายทัง ๕ น้ิวมาไว�กับ //  
 
 (๑๑.๐๘) เกสาในดอยจอมทอง คือเมืองเชียงราย แล�วค็เอาธาตุดูกแขนซ�ายกับเกสามาไว�ดอย
จอมทอง เมืองพระยาว แล�วเอาธาตุดูกฅอกล้ําหน�ากล้ําหลังพายนบกับเกสามาไว�ในดอยลําพาง เมืองละ
คอร แล�วเอาธาตุ // ข�อมือซ�าย กับเกสามาไว�ในแช+แห�งเมืองน+าน แล�วเอาธาตุดูกสอกกล้ําซ�ายกับเกสาไว�
ในถํ้าเมืองแพล+ แล�วเอาธาตุสอกกล้ําขวากับเกสาไว�ในท+าส�วย คือท+าส�อย แล�วเอาธาตุ // ท่ํากลางสอกทัง 
๒ กล้ํากับเกสาไว�ในท+าซาย แล�วเอาธาตุดูกหน�าผากกล้ําซ�ายไพไว�กับเกสาไว�ในดอยเก้ิง สบหาด บ�านซาย 
แล�วเอาธาตุดูกขระหม+อมหัว ไพไว�กับเกสาในเมืองหริภุญเชยย //  นคอร แล�วเอาธาตุดูกคางกล้ําขวาไพไว�
กับเกสาในกู+ฅํา คือเวียงกุมกาม ชื่อสะปุงปSาซางน้ัน แล�วเอาธาตุดูกคางกํ้าซ�ายไว�กับเกสาธาตุ // ในโชติ
อาราม กลางเวียงเชียงใหม+ มหาเจดีย�หลวงนั้นแล ธาตุเกสาเส�น ๑ ไว�ในอโสอาราม คือวัด //  
 
 (๑๑.๐๙) พระสิงห�หลวงเชียงใหม+ เกสาธาตุเส�น ๑ ไว�ในพิชชอาราม คือวัดหลวงศรีเกิดน้ันแล 
เกสาเส�น ๑ ไพไว�เชตวัณณอาราม เกสาเส�น ๑ ไว�นันทอาราม เกสาเส�น ๑ ไว�ในสังฆอาราม เกสา // เส�น 
๑ ไว�ในบุปผาอาราม เกสาเส�น ๑ ไว�ดอยนางน�องเมืองติง แลเกสาเส�น ๑ไว�ดอยนภิเมืองเมิยแล ประการ ๑ 
เมืองมหาเถรทัง ๔ แลพระญาอโสก และพระญาอินทาค็เอาธาตุเข�ามารอดดอยเก้ิงฅํ่า // ที่น้ัน แล�วค็เอา
กันไพจอดยังที่จิ่งใกล�แม+น้ําแสนทองกล้ําใต�แทบเคล�าไม�สานฅําต�น ๑  ใกล�ฝ=Uงนํ้าแม+ระมิงที่น้ันได�ฅวาม
สบายหายพักแล�วจิ่งจากับด�วยขุนแสนทองว+าดั่งน้ี ธาตุอันเรา // นํามาเพื่อถาป=นนาตั้งไว�ในดอยเก้ิงฅําท่ี
นั้นเปนนลาตะ คือเปนธาตุดูกหน�าผากกล้ําซ�าย เปนอันประเสิฏยิ่งนักดีหลี แลควรเราทังหลายแต+งแปง
โกฏฅําอันใหย+ ห้ือสมควรแก+ธาตุเจ�า // ก+อนเทิอะว+าอ้ัน เม่ือน้ันพระญาอโสกราชค็บอกแก+ขุนแสนทองกับ
ทังโยคีผู�อันรักสาที่นั้นชุอันห้ันแล ขาทัง ๒ ได�ยินแล�วค็มีปYติโสมนัสจิตตป=สสาทะสัทธา แล�วสักกระปูชาธาตุ
ดูกหน�าผากกล้ําซ�าย //    
 (๑๑.๑๐) แห+งพระพุทธเจ�า ด�วยอมิสสปูชา มีต�นว+าเข�าตอกดอกไม�เงินฅํา แก�วแหวนมากนัก บ+
อาจจักคณนานับได� แลลวะทังหลายค็มาไหว�ธาตุพระพุทธเจ�าหลายนัก แล�วค็เอาฅํามารอมอนุโมทนามาก
นัก พระญาอโสก // ค็เอาฅําอันนั้นมาแต+งแปงโกฏฅําอันใหย+ได�สิบกํา แล�วแปลงเคร่ืองสักกระปูชาทัง
หลายมีต�นว+าฉัตรแลพัดค�าวจาวมอน ใบไรทุงยู ตั่งงาไม�เท�าวา เกิบตีน ท่ีขันหมาก สะโตกน้ําต�นสลุง // 
สลุงสลีสาดอาสสนาหมอนแลน้ําต�นคันทีธัมม�เขาะแลอ้ันแล ๘ เยื่องชุอัน แล�วด�วยฅําทังมวล ส+วนธาตุเจ�า
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ดวงนั้นใหย+เท+าหน+วยในหมากบ�านั้นมีวัณณ�ดั่งดอกอัญชันน้ันค็เอามาใสเหนือ // ขันแก�วแล�วใส+ไว�ในโกฏฅํา
แล�วค็นําข้ึนเมือด�วยแม+น้ําแสนทองน้ัน แลส+วนอินทาธิราชค็ถือฉัตรก้ังนลาตธาตุเมือหน�าแลพระญาอโสกค็
เอาโกฏธาตุเจ�าตั้งหัวข้ึนเมือสู+ด�วย // ไพเถิงปากถํ้า แล�วค็ไพเถิงหีดหนังสือธัมม�มัดอันน้ัน อันพระญาอินทา
ใส+ยนต�จักผัดไว�น้ัน แล�วค็ข้ึนไพสู+แท+นฅําอันตั้งหีดธัมม�ไว�น้ัน แล�วค็ยกเอาโกฏฅําอันใส+นราธาตุเจ�าใส+ไว�กับ
ด�วยเกสาธาตุนั้นแล�วใส+ใน //  
 
 (๑๑.๑๑) โกฏฅําอันใหย+ได� ๓ กํานั้นแล�วค็ตั้งไว�เหนือแท+นฅํา ๗ ชั้นนั้น แล�วค็ไว�ในที่จิ่มใกล�
หีดธัมม�นั้น แล�วพระญาอินทาใส+ยนต�จักผัดไว�ห้ัน แลพระญาอโสกค็แต+งประตูชั้นนอกห้ือกว�างสอกปายฅืบ 
๑ ลวงสูงสอก ๑ // แล�วแปงรูปยักขลวะคู+ ๑ ยักขผู�ยิงค็เขียนมนต�ใส+ในท�องห้ือเปนยนต�อยู+เฝCารักสาประตู
ชั้นนอก แลชั้นกลางอันข้ึนสู+หาเจติยนั้นค็แต+งแปงรูปมหาพรหม ๒ ตนมีมือถือดาบสรีกัญเชยดํ้าแก�วอยู+ // 
เฝCารักสาประตูซ�ายขวาแล�วค็ออกมาสั่งโยคีแลขุนแสนทองว+า ดูราโยคีแลขุนแสนทองธาตุแห+งพระพุทธเจ�า
เรานี้เราทังหลายมีอรหันตาเปนประธานหากได�นําเอามา // ไว�ในถานที่นี้ แล�วเราทังหลายค็รู�ค็หันดั่งกัน
ชุฅนแล�วแลตราบได�เขือปSาตายเทื่ออย+าได�ละธาตุเจ�าเสียแท�เนิอเอิอแม�นตูข�าตายค็จุ+งจักเปนเทวดาอยู+รัก
สาเทิอะ ว+าอ้ัน เ // ม่ือน้ันโยคีแลขุแสนทองค็กล+าวว+า ข�าแด+เจ�าคู เจ�าคูทังหลายอย+าได�เครืองใจเทิอะ 
ตราบใดเผือข�า ๒ ไปSตายเทื่อ แลยังชีวิตตั้งอยู+ดั่งอ้ัน ขาทัง ๒ ค็บ+ละเสีย ค็หากจักรักสาห้ือดี //  
 
 (๑๑.๑๒) บ+ห้ือธาตุพระพุทธเจ�าหม+นหมอง หากจักกะทําเปลิกสาปูชารุ+งเรืองชะแล แม+นว+าข�าทัง 
๒ ตายไพค็จักเปนเทวดาอารักอยู+เฝCารักสาประตูถํ้าคูหาท่ีนี้ เพื่อบ+ห้ือมีอันตรายแก+ธาตุเจ�าที่นี้ // ชะแลว+า
อ้ัน แล�วค็อยู+ห้ันแล เม่ือน้ันพระญาอินทาจิ่งคระนิงใจว+าฉัตต�คู+อันน้ีเม่ือพระพุทธเจ�ายังธอรมานวันนั้น คูค็
ได�ก้ังฉัตต�ดวงนี้ห้ือพระพุทธเจ�าข้ึนสู+ดอยอันนี้ บัดนี้พระพุทธเจ�านิพพานไพแล�ว // เอาธาตุมาคูค็ได�กาง
ปูชาธาตุเจ�าข้ึนดอยอันน้ีเล+า สันนี้คูค็บ+ควรเอาฉัตรอันนี้ฅืนเมือแล ว+าอ้ันแล�วค็น�อมเอาฉัตรฅําอันนั้นปก
กางไว�เหนือจอมดอยท่ีก้ังธาตุพระพุทธเจ�าห้ันแล อร // หันตาแลอานันทเถร แลพระญาอินทา แล
พระญาอโสกค็พร�อมกันยกยอประหนมมือยออัญชุลีตั้งเหนือขระหม+อม น�อมนบนมัสการสัจจะคารวะ ปูชา
ธาตุพระพุทธเจ�าตามสัทธาอันเพิงใจ // แล�วค็นําเอาธาตุเจ�าฝูงเสสสะหลอกว+าน้ันไพถาป=นนาตั้งไว�ในท่ีนั้น
ชุตามดั่งพระพุทธเจ�าหากตํานวายไว�นั้นแล�วต+างตนต+างเมือสู+ที่อยู+แห+งตนค็มีวันน้ันแล  ตโต ปตฺถาย ตั้ง
แรกแต+กาละน้ันไพพายหน�า //  
 
 (๑๑.๑๓) เม่ือใดธาตุพระพุทธเจ�ากะทําอิทธิริทธีปาฏิหาริย�ดั่งอ้ัน พระญาอินทาธิราชกับท�าวจตุ
โลกทัง ๔ ตนกับเทวดาทังหลายลงมาวีฉัตต�ก้ังปูชาธาตุพระพุทธเจ�าชุเมืองค็มีแล ส+วนโยคีแลขุนแสนทอง
นั้นขาทัง ๒ ค็อยู+ // รักสาธาตุพระพุทธเจ�าตราบต+อเท�ามีชีวิตแห+งตนค็มีแล ยังมีในกาละวัน ๑ โยคีแลขุน
แสนทองค็รํ่าเพิงว+าแดนนี้ อันว+ารอยตีนแห+งพระพุทธเจ�าจักมีในดอยผาเรือที่นั้นแล เม่ือรา // ทัง ๒ เสี้ยง
อายุค็รู�จุติตายไพแล�ว จักหาผู�รักสาบ+ได� มีห้ันชะแล ค็จักเปนสัทธารณะแก+สัตต�ทังหลายเสียชะแล ราทัง ๒ 
ควรไพถมไว�ห้ือดีเทิอะว+าอ้ัน แลขาทัง ๒ ค็ชวนกันไพเอาหินก�อน ๑ มางําแลถมไว� // เลิก็ ๑๑ สอก ห้ันแล 
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เม่ือโยคีจักใกล�จุติตายนั้น ขาทัง ๒ ค็เอาผาก�อน ๑ ใหย+เท+าชองนอนมาตึดปากถํ้าอันนั้นไว� แล�วโยคีผู�นั้นค็
จําละตนห้ือบัวริสุทธิ์แล�วนอนอยู+เอาหัวอว+ายเมือใน เอาตีนออก // มานอกปากถํ้า แล�วค็เสี้ยงชีวิตจุติไพค็
มีวันน้ันแล โยคีผู�นั้นค็เกิดเปนเทวดาตน ๑ อยู+รักสาธาตุพระพุทธเจ�าห้ันแล แม+นขุนแสนทองผู�นั้นมันจุติ
ตายนั้นค็มีจิตใจเจตนาอันติดของในวัตถุเข�าของแห+งมันมากนัก คันจุ // 
 
 (๑๑.๑๔) ตติตาย ค็ลวดได�เปนเปรต เปนอารักข�อยู+เฝCาเข�าของมัน อยู+ดอยกล้ําวันออกช�วยใต�ผา
เรือฅําวันนั้นแล เหตุดั่งอ้ันปุคละยิงชายคระหัสถ�แลนักบวชตนใดแลรู�ที่ดอยเก้ิงนั้น แลจักข้ึนเมือไหว�ธาตุ
พระพุทธเจ�าที่น้ันดั่งอ้ัน จุ+งห้ือจํา // ละเน้ือตนอาบนํ้าดําผมเสีย นุ+งเสื้อผ�าใหม+บัวริสุทธิ์ แลห้ือรักสาสีลบัว
ริสุทธิ์ แล�วเยียะข้ึนเมือแล เม่ือจักข้ึนน้ันปุคละผู�ใดอย+าเอาปลาอันเน+าอันฅาวไพปูชาเทิอะ บ+ชอบใจเท // 
วดาที่น้ันแล ห้ือมีเข�าตอกดอกไม�แลเข�าสาลีอันขาว น้ําเผิ้ง นํ้าอ�อย นํ้าตาล ของหวานปูชา จิ่งชอบใจ
เทวดา จิ่งบ+มาหิงสาเยียะร�าย เปนอันตรายสักอันชะแล แม+นชาวเจ�าค็ห้ือเอา // สีล เทสนาอโลจนะแล�ว 
แม+นฅนคระหัสถ�ค็ควรสัมมาทานเอาสีลแลร่ําเพิงเถิงพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณในตีนดอยผาลาดท่ีนั้น แล
ห้ือแต+งเครื่องปูชาเปน ๒ ส+วน ส+วน ๑ ปูชาเทวดา // ผาเรือที่น้ัน แล�วเข�าหนมลูกลาน ๓ ลูกค็ดี ๙ ลูกค็ดี 
เข�ามธุปายาสลูกใหย+เท+าหมากพิน สักกระปูชาธาตุเจ�าแล�วปูชาเทวดาโยคีท่ีผาก�อนหลวงนั้น แล�วบอกห้ือ
มันรู� บ+อ้ันมันจักกะทําห้ือเปนฝนเปนลมมากนักชะแล //  
 
 (๑๑.๑๕) โยคีเทวดาน้ันมันหากเปนจ+าอยู+รักสาประตูถํ้าที่น้ันแล พั่นน้ันผู�ยิงทังหลายอันจักข้ึนไพ
ไหว�ธาตุเจ�านั้นในดอยที่น้ัน อย+าลาล+วงผาเรือนั้นเมือบนเทิอะ ผู�จักข้ึนน้ันจักไหว�ธาตุในดอยที่น้ันค็เท+าควร
แก+นักบวชตนมีสีล // บัวริสุทธิ์จิ่งควรข้ึนได�แล วิเสสแห+งธาตุอันมีในดอยเก้ิงที่นั้นค็มีดั่งนี้ แลห้ือด�วยมีแท�
แล ในเม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพแล�ว อรหันตาเจ�าทังหลายค็เอาธาตุไพแจกไว�ตามพระพุทธเจ�าตํานวาย
ไว�ค็มีดั่งนี้แล  ต // โต ปตฺถาย ตั้งแรกแต+กาละอันพระพุทธเจ�านิพพานไพแล�วนานได� ๔ เดือนน้ัน อรหัน
ตาเจ�าทังหลาย ๕ ร�อยตน มีมหากัสสปเถรเจ�าเปนประธาน ค็ไพพร�อมกันสังคายนาธัมม�เปนปถมะหัวที
ก+อนแล  // ตโต ปตฺถาย ตั้งแรกแต+น้ันไพหน�า คือนับแต+พระพุทธเจ�านิพพานไพแล�วได�ร�อยวัสสานั้น 
อรหันตาเจ�าทังหลายมี ๗ ร�อย ตนค็สังคายนาธัมม�เปนถ�วน ๒ ก+อนแล  ตโต ปรํ ถัดแต+นั้นพระพุทธเจ�า // 
นิพพานไพได� ๒ ร�อยปายสิบ ๘ วัสสาน้ัน อรหันตาเจ�าตนมีมหาโมคคลีปุตตเถรเจ�าเปนเคล�า ค็พร�อมกัน
สังคายนาธัมม�พระเจ�า ๘ หม่ืน ๔ พันขันธ�แล ในกาละน้ันยังมีพระญาตน ๑ ชื่อว+าพระญาอโสกธัมมิกราช
เจ�า ปราบพื้นสั //  
 
 (๑๑.๑๖) กกระชุมพูทวีปแล ค็บังเกิดสัทธากับทังภิกขุสังฆะเจ�าทังหลาย ค็พร�อมกันไพขงขวาย
เอาธาตุอันมีในเมืองราชคหะ อันพระมหากัสสัปปเถรเจ�า แลพระญาอชาตตัสสัตถุมหาราชะ หากถป=นนา
ในไว�อุโมงค� // ที่นั้น ได�แล�วค็เอามาใส+ขระอูบฅําทังหลาย อันได� ๘ หม่ืน ๔ พันลูก ใส+ธาตุแลไพตั้งไว�ใน
เมืองทังหลายอันมีในชุมพูทวีปทังมวล อันได� ๘ หม่ืน ๔ พันเมืองชุแห+ง แล�วค็เอามาก+อไว�เปน // เจติยะใน
เมืองไทยทังมวลเล+า คือว+าเอาธาตุมาตั้งไว�ในอังคารเจดีย�ในเมืองอราวีท่ี ๑ ไพไว�ในเมืองโยนกทังมวล ตาม
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ดั่งพระพุทธเจ�าหากตํานวายไว�นั้น ห้ือฅน // ทังหลายกะทําตามอาชญาแห+งตน ห้ือขุดขุมลงเลิก็ ๗ วาไว�
ธาตุพระพุทธเจ�าในขระอูบแก�ว ขระอูบเงิน ขระอูบฅํา ขระอูบทอง ดีแล�วก+อดินละอิฐใน แล�วพระญาอ
โสกกรา // ชจุไว�ธาตุในดอยคุณณะแห+ง ๑ ไว�ในดอย ๒ พันแห+ง ๑ ไว�ในดอยมวงเนงก+อลงแห+ง ๑ ไว�ผาตูบ
เมืองฝาง แห+ง ๑ ไว�ดอยท+าข�ามเมืองเยิงแห+ง ๑ ไว�ในถํ้าพระเมืองหาดแห+ง ๑ ไว�ดอยเมือง //  
 
 (๑๑.๑๗) แห+ง ๑ ไว�ดอยปากบ+อตายแห+ง ๑ ไพไว�ผาเคล�า ๑ ไว�ดอยตีนเป̀ดแชนายแห+ง ๑ ไว�ในถํ้า
คูด แห+ง ๑ ไว�ในดอยครวบแห+ง ๑ ไว�ในดอยหลวงนํ้าห�วยแห+ง ๑ ไว�ในดอยเต+านํ้าแห+ง ๑ ไว�ดอยผาซะ // 
แวงแห+ง ๑ ไว�ในดอยฅําแชงเลี้ยงแห+ง ๑ ไว�ในดอยทุมเมืองเอียแห+ง ๑ ไว�ในแตลงเชียงราย แห+ง ๑ ไว�ใน
ดอยกูกวาวเซียงแห+ง ๑ ไว�ในดอย ๑ มมยางเชียวท่ี ๑ ไว�ในดอย // แชเลียงเขียงน้ําแห+ง ๑ ไว�ในดอยแม+น
เมืองชันแห+ง ๑ ไว�ในมูเมืองชันแห+ง ๑ ไว�ในดอยมมานเทิมเมืองปงแห+ง ๑ที่อันพระญาอโสกกธัมมราชะเอา
ธาตุมาตั้งไว�ในเมืองไทยทังหลาย // ทังมวลมีเท+าน้ี นับเข�าธาตุ ๘ หม่ืน ๔ พันหลังมีสันน้ี เมืองทังหลายฝูง
กล+าวมานี้ หากนับเข�าเปนลูกเมืองพระญาอโสกกธัมมราชเสี้ยง แลเม่ือพระญาส�างธาตุ ๘ หม่ืน ๔ พันหลัง 
ส�างวิหารค็ ๘ หม่ืน ๔ พันหลัง // แปร+ไพแลเมือง ห้ือส�างเจติยะหลัง ๑ วิหารหลัง ๑ ห้ือเปนทานแล�วค็พ่ํา
เพงบุญต+างๆ ตราบเม้ียนอายุได� ๘๐ ปW แล�วพระญาอโสกค็จุติตายไพแล�ว ในเมืองพระญาอโสกจุติตายไพ
แล�วยังมีน�องชายพระญาอโสกตน ๑ ชื่อว+า ตรี //  
 
 (๑๑.๑๘) จักขุว+าอ้ัน ค็กินเมืองเปนปาตลีบุตรต�แทนเรา ค็มีเตชริทธีปราบพื้นสักกระชุมพูทวีปทัง
มวล ค็เหตุอันได�เปนลูกยักข� เหตุแม+น้ันเปนยักขิณีน้ันแล ตั้งแต+น้ันไพพายหน�าสิบกระกูลไว�ไจ�ๆ ตาม
โลกป=ญญัตติ //  ค็มีแล  ตโต ปตฺถาย ต้ังแรกแต+กาละนั้นไพพายหน�า ภิกขุสังฆะค็สืบรักสาสาสนาไพไจ�ๆ 
ท�าวพระญามหาขระสัตรค็สืบกระกูลไพไจ�ๆ ในเม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพได� ๖ ร�อยวัสสา // ปาย ยังมี
พระญาตน ๑ ชื่อว+าอเภยยะทุฏฐคามณีราชะ ได�เสวยเมืองลังกาทีป แล�ววันใดยามใดพระญาอเภยยะตน
นั้นค็ตัดสักกราชอันเก+านั้นเสีย ค็ตั้งสักราชใหม+ได�ตัว ๑ แต+นั้นมาเสี้ยงกาละ // นานนักห้ันแล  ตโต  ใน
เม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพได�พันวัสสาเต็มน้ัน ยังมีพระญาตน ๑ ชื่อว+าอิตตราชะ เสวยเมืองหริภุญเชยย
นคอร มีจิตตปสารทะสัทธา ค็มาเปYกส�างยังสา // สนา ก+อเจติยะธาตุดูกขระหม+อมหัว แลเกสาธาตุเจ�า
หลังใหย+ ๑ ไว�ในเวียงละพุนค็มีแล ในเม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพได� ๒ พันวัสสาเต็มนั้น ยังมีพระญาธัม
มิกราชตน ๑ เกิดมาในเมืองหงสาวดี มีเต //  
 
 (๑๑.๑๙) ชะริทธีปราบสักกระชุมพู ปรากฏชื่อว+าอนุรุทธธัมมราชะ มีป=สสาทะสัทธาเลื่อมใสเลิก
ยกยอพุทธสาสนาห้ือก�านกุ+งรุ+งเรืองมากนัก พระญาตนน้ันค็ตัดสักกราชใหม+ตัว ๑ แต+ปWอันพระญาได�เสวย
เมืองน้ันมา // แล ในกาละยามน้ันยังมีเทวบุตต�ตน ๑ ชื่อว+าลวจักกเทวบุตต� มีบริวารพัน ๑ ค็จุติตายจาก
ชั้นฟCาตาวติงสาลงมาเอาโอปฏิกะเกิดแทบใกล�ปSาไม�คระทัน จิ่มใกล�ฝ=Uงน้ําสาละนทีที่น้ัน // ค็บังเกิดใหย+มา
ด�วยปริวารพัน ๑ บัดเดียวนั้น ค็ลือซาปรากฏชื่อว+าพระญาลวจักกราช อยู+เสวิยเมืองเชยยราช คือเมือง
เชียงลาวท่ีนั้น ในปWอันพระญาอนุรุทธธัมมราชเมืองหง // สาวดีตัดสักกราชน้ันแล พระญาลวจักกราชเสวิย
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เมืองเชียงลาวในเม่ือสาสนาพระพุทธเจ�าล+วงแล�วได� ๒ พันวัสสาเต็มนั้น ลวจักกราชค็มีริทธีปราบเมืองไทย
ทังมวล คันเม้ียนอายุร�อยปW // ค็จุติตายค็สืบสายลูกหลายไพไจ�ๆ นานนักพายหน�าแต+น้ันพระญาตนเปน
เจ�าในเมืองเชียงลาวที่น้ันค็มาเอาลูกยิงสาวแห+งพระญาเมืองอรวี ตนชื่อท�าวลุงแกนชายนั้นไพเปนนางเทวี
ห้ันแล ค็ได�ราชบุตต�ตน //  
 
 (๑๑.๒๐) ตน ๑ ค็ใส+ชื่อว+ามังรายกุมมาร ข้ึนใหย+มาแล�วค็ได�เสวิยราชสมบัติแทนพ+อตน แล�ว
พระญามังรายค็จักเกิดโลภะตัณหาใคร+ครุบชิงเอาราชสัมป=ตติบ�านเมืองแห+งท+านชุปWชุเดือน แล�วค็ลงไพครุบ
ชิงเอาราชสัมป=ตติ // ในเมืองหริภุญเชยยนคอร ได�แล�วค็เสวิยเมืองหริภุญเชยยะที่น้ันแล พายลูนพ
ระญามังรายค็เอากันออกมาตั้งเวียงใหม+อยู+ที่ ๑ แทบตีนดอยสุภา สุเทพพรสีที่น้ัน ปรากฏชื่อว+าอน // วน
คอร คือว+า เชียงใหม+ ก�านกุ+งรุ+งเรืองด�วยพุทธสาสนา ท�าวพระญาเสนาอามาตย�รัฐประชาลําดับด�วยปWแล
เดือน พระญามังรายมีอายุได� ๘๐ ปW แล�วค็ตายไพ ยังลูกผู� ๑ ชื่อว+าปรากัน บ+เมินนาน // เท+าใดค็ตายไพ 
ลูกหลานสืบไว� ๔ เช+น ๕ เช+นท�าว แลพระญากือนาธัมมราชะเกิดมากินเมืองด�วยชอบธัมม�นานได� ๘๐ ปW ค็
ลวดตายลูกหลานสืบสายแทนเชื้อเสวิยราชสัมป=ตติในเวียงเชียงใหม+ ลําดับ // มาเถิงพระญาล�านนากิน
เมืองแล ห�อพายเหนือเอาริพลลงมารบเมืองเชียงใหม+ ฟCาค็ลงมาผ+า ห�ออยู+บ+ได� ห�อค็คานหนีฅืนไพแล 
ตั้งแต+กาละนั้นมาห�อจิ่งบ+ลงมารบสักเทื่อตราบต+อเท�าพระญาล�านนาจุติตายไพ แล�ว //  
 
 (๑๑.๒๑) ลูกหลานกินเมืองสืบไพแถมเช+นพระญาตน ๑ ค็บ+มีลูกหลาน หาผู�จักเสวิยเมืองบ+ได� ค็
พร�อมกันขอเอาเจ�าราชบุตต�ในเมืองล�านช�าง ชื่อว+าเจ�าอุปโย ค็มาเสวิยเมือง แล�วสืบขัตติยะวงสามาบ+นาน
เท+าใด // ค็เกิดเปนโกลาหลอันตรายต+างๆ เปนเสิก็เปนสงครามลําดับมาตราบเถิงกาละบัดนี้แล หิ ด�วยมี
แท�แล ตํานานพระบาทแลธาตุฝูงนี้ เจ�าตนใดตน ๑ มีชื่อดั่งรือนําเอามาห้ือปรากฏแจ�งแก+ // ฅนแลเทวดา
ทังหลายสันน้ีชา แท�แล ตํานานพระบาทแลธาตุเจ�าอันน้ี เทวดาอินทาพรหมทังหลาย อันรักสาธาตุเจ�าทัง
มวลค็กฎหมายเอาชื่อแห+งพระบาทแลธาตุพระพุทธเจ�าไพต�องไว�ในแปCน // หินอัน ๑ ในเมืองลังกาทีป 
แปCนหินนั้นยาวสิบ ๒ สอก กว�าง ๕ สอก ตั้งไว�ท่ีนั้นเปนที่พระพุทธเจ�าอยู+สถิตสําราญเม่ือยังธอรมานใน
เมืองลังกาเปนปถมะหัวที แล ในเม่ือพระพุทธเจ�านิ // พพานไพในปWเต+าสัน เดือน ๖ เพงนั้น พายลูนแต+
นั้นปW ๑ ฅนทังหลายค็จิ่งเอากันไพตั้งอยู+เมืองลังกาทีปที่นั้น ส�างบ�านแปงเมืองฅนค็มีมากหลาย แล�วลําดับ
มาเถิงพระญาเทวดานังปYยัตติสสราชะ ได�เสวิยเมืองลังกาทีปนั้น ค็มา //  
 
 (๑๑.๒๒) กะทําเปนกัลยาณมิตต�สหายกับด�วยพระญาอโสกราช แล�วค็ขอเอาสาสนาไพตั้งแล
พระญาอโสกค็ราทธนาเอาเจ�ามหินทเถรตนเปนลูกชายเปนประธาน แล�วค็กล+าวเซ่ิงอรหันตาสาวกทัง
หลายค็ // นําเอาสาสนาธาตุแลไม�สรีมหาโพธิไพตั้งไว�เมืองลังกาทีป แล�วฅนทังหลายค็มาส�างมหาวิหาร
หลังใหย+กวมแผ+นหินตํานวายพระบาทแลธาตุไว� วัดอันนั้นจิ่งได�ชื่อว+ามหาเสลาอาราม คือว+า // วัดพระหิน
ว+าอ้ันค็มีแล ในเม่ือพระพุทธเจ�าตั้งสาสนาไว�นั้นแต+พระพุทธเจ�านิพพานมาได� ๒ พันปWปาย ๕๐ วัสสานั้น 
ยังมีพระญาธัมมิกราชตน ๑ เสวิยเมืองหังสาวัตติราชธานี ปรา // กฏช่ือว+าอนุรุทธธัมมิกราชว+าอ้ัน ท+านค็มี
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ใจใส+สัทธา มักใคร+รู�สาสนาพระพุทธเจ�าอันตั้งไว�ในร�อยเอ็ดเมืองในชุมพูทวีป แลอันใดยังรุ+งเรืองค็ใคร+รู�แจ�ง 
จิ่งจักแต+งใช�ม // หาเถรเจ�าทังหลายได�ร�อยเอ็ดตน ย+อมทรงไตรปYฏกะท้ัง ๓ ชุตนห้ือจระเดินไพในร�อยเอ็ด
เมือง คือไชไพเมืองราชคหะท่ีมหากัสสัปปเถรน้ันตน ๑ ใช�ไพเมืองวิเทหะท่ีจุฬกัสสัปปะน�อยนิพพานแล //   
 
 (๑๑.๒๓) ตน ๑ ใช�ไพเมืองอันต+างภาสา อันได�ร�อยเอ็ดภาสานั้นชุเมืองแลตน แล�วค็ใช�มหาสามีตน 
๑ ชื่อว+าธัมมรโสเจ�า ท+านตนนั้นมีวัสสาอันได� ๒๐ วัสสา แล�วพระญาค็ไหว�แลค็สั่งด�วยคําว+า เจ�าคูจุ+งไพไหว� 
// พุทธสาสนาพระบาทแลธาตุเจ�าในเมืองลังกาทีป แลห้ือได�รู�ได�หันวิเสสะคุณอันมีในเมืองลังกาทีปท่ีนั้น
ห้ือแจ�งชุประการ แล�วฅืนมาเมตตาข�าแด+เทิอะว+าอ้ัน แล�วค็ห้ือ // ฅนทังหลายแต+งแปงสะเพาห้ือหม้ันคง 
แล�วค็ส+งห้ือมหาสามีเจ�าตนชื่อว+าธัมมรโสน้ันไพด�วยสะเพานานได� ๖ เดือน จิ่งไพรอดเถิงเมืองลังกาทีปห้ัน 
แลฅนมหาสามีเจ�า // ตนนั้นไพรอด แล�วค็เข�าไพจุกเซาอยู+วัดหลวงพระหิน ท่ีมหาสังฆราชาท่ีนั้นด�วยคําว+า 
พระบาทแลธาตุชื่อนั้น ส�างไว�ในเมืองชื่อน้ีในปSาชื่อนี้ในรูถํ้าคูหาชื่อ // น้ีแลว+าอ้ัน ค็แปงสาตราไว�ในวิหาร
ที่นี้แล ท+านครูรู�ใคร+หันจุ+งไพว+าอ้ัน แล�วพระญามหาสังฆราชะวัดพระหิน คันกล+าวว+าอ้ันค็เอาหนังสือ
ตํานานพระบาทแลธาตุอันมีร�อยเอ็ดเมืองในชุมพูทวีป //  
 
 (๑๑.๒๔) ทังมวลนั้นมาห้ือมหาสามิธัมมรโสค็อ+านดูห้ันแลมหาสามิธัมมรโสค็อ+านดูห้ือรู�ชุแห+ง ว+า
ธาตุพระพุทธเจ�าอันถป=นนาต้ังไว�ในระวงขงเขตเมืองหงสาวดีมี ๕๒ แห+ง แลธาตุอันตั้งไว� // ในระวงขงเขต
เมืองหริภุญเชยยนคอร ๒๓ แห+ง กับพระบาทมี ๑๒ แห+ง ธาตุอันมีในเมืองไทยกับทังพระบาทเจ�ามี ๗๐ 
แห+ง ค็รู�แจ�งท้ังร�อยเอ็ดเมืองชุที่ แล�วม // หาสามิค็คระนิงใจว+าตํานานพระบาทแลธาตุเจ�าอันมีในร�อยเอ็ด
เมืองน้ัน แม+นคูแต�มเขียนเอาเมือค็บ+มาไหว�รอดชุแห+งแล เหตุว+าไกลนักน้ันแล คูเท+าจักแต�มเอา // แต+ค+า
นั้นคูจักว+าไพไหว�รอดน้ันเทิอะ ว+าอ้ันแล�วค็จากมาแต�มเขียนเอาตํานานธาตุแลพระบาทค+าอันตกในเมืองท่ี
ใกล�น้ัน คือว+าตํานานอันมีในระวงขงเขตเมืองหงสาวดีทังมวล // แลเมืองกุสสินารายอันเปนระแวกแฅว�
นเมง กับตํานานกับพระบาทแลธาตุอันมีในเมืองยวนแลเมืองหริภุญเชยยนคอรทังมวล แลตํานานพระบาท
แลธาตุอันมีในเมืองระวงขงเขตเมืองลื้อ เมือง //  
 
 (๑๑.๒๕) ไทยทังมวลนั้นแล มหาสามีธัมมรโสเจ�าตนน้ันค็อยู+เข�าวัสสาในลังกาทีปที่น้ันได�ปW ๑ แล�ว
จิ่งจักพิกฅืนมาด�วยสะเพานานได� ๖ เดือน แล�วค็มารอดเมืองหงสาวดีเกล+าแล ค็มาเมตตาบอกกล+าว // แก+
พระญาอนุรุทธธัมราชาตามอันอาการอันตนหากได�ไพรู�ไพหันน้ันแล ได�ไหว�แลปูชาน้ันแล�วชุประการแล�ว 
ส+วนตนค็จระเดินแอ+วไพไหว�พระบาทแลธาตุในเมืองหงสา // วดีราชธานีชุแห+ง แล�วค็ไพไหว�พระบาทแล
ธาตุเจ�าในเมืองลื้อเมืองไทยชุแห+ง แล�วค็ลงไพไหว�พระบาทแลธาตุในเมืองยวนหริภุญเชยยนคอรชุแห+ง 
ผับแผวตามออก // ไพมาตํานานนั้นค็ไพตราบต+อเท�าเถิงดอยเก้ิงฅําเมืองหอดท+าหัวเฅียนห้ันแล ในกาละ
นั้นยังมีเจ�าภิกขุตน ๑ ชื่อว+ามหาโพธิสมพารว+าอ้ัน ท+านค็เปนลูกชาวนาวากาลคาม คือบ�าน // ช+างแปงเรือ 
อยู+วัดที่จิ่มใกล�ตีนดอยเก้ิงฅําที่น้ัน มีวัสสา ๖๐ วัสสาแล ท+านได�ยินข+าวสารว+าเจ�ามหาธัมมรโส เมืองหงสาว
ดีไพเมืองลังกาทีป ท+านได�ตํานานพระบาทธาตุมาแลมาแผว //  
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 (๑๑.๒๖) แอ+วจระเดินไหว�ปูชามารอดท่ีนั้น ค็คระนิงใจว+าตํานานอันวิเสสสันน้ีหายากนักแล คูจัก
ขอเอาลานเขียนเอาเทิอะ ว+าอ้ันแล�วจิ่งไพสู+พระมหาเมืองเม็งตนนั้น แล�วขอแต�มเขียนเอามาไว�โชฏักกะ // 
วรพุทธสาสนา ปWก+าเม็ดจุฬสักกราชได� ๘๘๕ ตัว เดือน ๗ ดับ เมงวันอังคาร ไทยรวายยีนั้นแล แต+น้ีไพพาย
หน�าเจ�าไทยแลปุคละผู�ใดเจตนามีหากจักใคร+แต�มเขียน // เอาดั่งอ้ัน ห้ือเขียนเอาทังมวลห้ือเสี้ยงคําแท� 
อย+าอยุดอย+อนเสียสักตัวแท� คันอดสหะบ+ได� จักอาจเขียนเอาห้ือซํ้าคําบ+ได�อย+าหนาเขียนลานแล บ+ดี จัก
เหนื่อย จักละเปนบ้ังเปนท+อน // เสีย บ+ควรแล ปุคละผู�ใดเขียนห้ือฟ=งคําเตือนเราโพธิสมพารนี้เทิอะ จิ่งจัก
ดีชะแล ถัดน้ันไพพายหน�าแต+นั้น ยังมีมหาเถรเจ�าตน ๑ ชื่อว+าอรัญญกะ วัดอันอยู+ปSาจิ่งได�สืบเขียนเอาแต+ 
// สํานักมหาเถรเจ�าชื่อโพธิสมพารนั้นในปWเปYกไจ� สักกราชได� ๘๙๐ ตัว เดือน ๗ แรม ๘ ฅํ่า เมงวัน ๗ ไทย
กัดไส�แล ถัดนั้นไพพายหน�าแต+นั้นมหาสามีเชตวัน ค็สืบเขียนเอาตํานานนี้แต+สํานักมหา //  
 
 (๑๑.๒๗) ปSาเจ�าตนน้ันในปWเปYกไจ�นั้นสิ่งเดียวแล ถัดนั้นพายหน�าแต+น้ันพระมหาธัมมจุฬาอยู+
เมตตาวัดสักกะค็เขียนสืบเอาแต+เจ�ามหาสามี วัดปSาเชตวัณณ�นั้น ในปWเปYกไจ�เล+า ถัดนั้นอนุรุทธตนอยู+วัด
มหา // ธาตุเมืองหริภุญเชยยนคอรในปWร�วงเหม�า สักกราชได� ๘๙๓ ตัว เดือน ๔ ออก ๕ ฅํ่าเมงวัน ๖ ไทย
กาบสีน้ันแลมหาสังฆราชาเจ�าวัดในเมืองละพูน ค็เขียนเอาแต+มหาอนุรุ // ทธเถรเจ�า แล�วถัดนั้น
เจ�าอโนรัสสภิกขุ ค็ขอเขียนสืบเอาแต+มหาสังฆราชละพูนเล+าแล ถัดน้ันอุปาสกะผู� ๑ ชื่อว+าพวกปวงขอสืบ
เขียนเอาแต+สํานักเจ�าอโนรัสสภิกขุวัดบ�าน // งอก เมืองรังเชียงใหม+ แล�วถัดนั้นยังมีมหาเถรเจ�าตน ๑ ค็ขอ
เขียนสืบเอาแต+พวกปวง สืบมายังมีมหาเถรเจ�าตน ๑ ชื่อว+าธัมมจุฬาสืบเขียนเอาเล+า ถัดนั้นยังมีอุปาสกะผู� 
๑ ขอสืบเขียนเอา // แต+ธัมมจุฬาเถรในปWสักกราชได� ๙๐๙ ตัว เดือน ๕ ออก ๘ ฅํ่า เมงวัน ๓ ไทยเมืองเห
ม�า รือได�ตัว ๑ ชื่อว+าภารณีนั้น ถัดนั้นพุทธวสาค็เขียนสืบเอาแต+อุปาสกะผู�น้ัน แลลูกสิกข�ตน ๑ ชื่อว+าสุ
วัณณะค็ขอ //   
 
 (๑๑.๒๘) สืบเขียนเอาแต+พุทธวัสสาเถรเจ�า แล�วถัดน้ันพระมหาสังฆราชตนช่ือว+ามหาสีวิชัย ค็ขอ
สืบเขียนเอาแต+เจ�าสุวัณณะปางเมืองอยู+วัดบ�านกว�างเมืองฝาง ในปWก+าเปCา สักกราชได� ๙๙๓ ตัว เดือน ๘ 
ออก // ฅํ่า ๑ เมงวัน ๕ ไทยดับเหม�านั้นแล ถัดนั้นพระมหาสังฆราชาสรี ๒ เมือง ตนชื่อว+านาคเสน อยู+วัด
บ�านดอกฅําเมืองหอยบุญเหนือ ค็ขอสืบเขียนเอาแต+มหาเถรเจ�าอินทป=ญญาในปWกดยี // เถิงปWร�วงเหม�า 
สักกราชได� ๙๙๖ ตัว เดือน ๖ ออก ๒ ฅํ่า เมงวัน ๕ ไทยเปYกยี แล�วยามกองแลงน้ันแล ถัดนั้นพระมหา
ขนานน�อย ค็ขอสืบเขียนเอาแต+มหาสังฆราชาสรี ๒ เมือง ในปWก+า // เหม�า สักกราชได� ๑๐๒๕ ตัว เดือน
ออก ๙ ฅํ่า เม็งวัน ๒ ไทยกัดเล�า  ยามแตรใกล�ฅํ่าน้ันแล ถัดน้ันมหาป=ญญาเถรเชียงรุ�งเมืองลื้อ มาอยู+
เมตตาวัดบ�านแหลงเมืองลาน้ัน ค็สืบเขียนเอาแต+ // เจ�ามหาขนานน�อย ในปWเปYกสัน สักกราชได� ๑๑๓๐ 
ตัว เดือน ๙ ออก ๖ ฅํ่า เมงวัน ๖ ไทยเปYกสง�า ยามเที่ยงนั้นแล พายหน�าแต+นั้นมานานนัก ยังมีภิกขุตน ๑ 
ชื่อว+าโกวิทา ค็สืบเขียนเอาแต+เจ�ามหาป=ญญาวุฑฒิเชียงรุ�ง //  
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 (๑๑.๒๙) ในปWกาบสง�า สักกราชได� ๑๑๓๖ ตัว เดือน ๔ ออก ๖ ฅํ่า นั้นแลถัดนั้นยังมีราชครูตน ๑ 
ชื่อว+ามหาป=ญญาวิเสสะ ค็ขอเขียนสืบเอาแต+มหาโกวิทาเจ�ามาแล ถัดนั้นยังมีเจ�ามหาพลป=ญโญภิกขุ สืบ
เขียนเอา // มา แล ถัดน้ันยังมีป=ญญาอุปาสกะบ�านผอเมืองลวง สืบเขียนเอาแต+เจ�ามหาพลป=ญโญภิกขุ ใน
ปWร�วงเล�า สักกราชได� ๑๑๔๘ ตัว เดือนสิบ ออกฅํ่า ๑ แล�วถัดน้ันยังมีมหาเก // สโรภิกขุ อยู+วัดบ�านฝาย
เมืองลวง ค็สืบเขียนเอาแต+หนังสือป=ญญาอุปาสก ในปWเปYกสง�า สักกราชได� ๑๑๖๑ ตัว เดือน ๙ ออกสิบ ๒ 
ฅํ่า พรํ่าว+าได�วัน ๓ ไทยกาบเส็ด รือได� ๑๘ ตัว ข�านั้นแล ถัด // นั้นยังมีมหากาวินทภิกขุ เมืองลวะ ค็มา
เมตตาสถิตสําราญเปนราชครูในเมืองวานยุ ค็ได�มาพิจารณาแต�มเขียนสืบไพพายหน�า ห้ือคฤหัสถ�แล
นักบวชเจ�าทังหลายได�ฟ=ง แลห้ือเขาอยั่งเชื่อใน // พุทธสาสนาพระเปนเจ�า ในปWร�วงเล�า สักกราชได� ๑๐๖๓ 
ตัว อธิกมาส เดือน ๕ ออก ๕ ฅํ่า พรํ่าว+าได�วัน ๔ ไทยดับไส� เปนที่แล�วบัวรมวณยามก+อนแลง เพื่อจักห้ือ
แก+หัตถกัมม� เพื่อห้ือเปนธัมมวุฒิสาสนา โช //  
  
 (๑๑.๓๐) ฏักกะปรัมปราย ตราบเถิง ๕ พันวัสสา ค็มีแล ตโต ปรํ พายหน�าแต+น้ันยังมีเจ�าตน ๑ 
ชื่อว+าชินาวังสะมหาราชะ เสวิยราชสมบัติในมหารัฏฐะ คือเมืองหลวงว+าอ้ัน ค็ได�ขอสืบเขียนเอาแต+สํานักม 
// หาเถรเจ�าตนอันอยู+สัฏฐิตตสายา ในกัททหิอาราม คือว+าวัดปSากล�วย เมืองสิง ในปSาอีสาน สักกราชได� 
๑๑๗๒ ตัว เดือน ๑๒ แรม ๖ ฅํ่า เมงวัน ๔ ไทยก+าเล�า ยามกองงาย รือได� ๗ ตัวน้ันแล // ตโต ปรโธ อุปฺ
ปาสกฺโก วิชานํ ชานาติโสมนสฺส มิติฏRฐ โลหชเนนาคามุ รฏRฐนนฺทปุรี อารามฺมธิปติ อารินฺโท นาม ปาทฺท
ธาตุ นมามิ สิรสา  ตโต ปรํ // พายหน�าแต+น้ัน โย อุปฺปาสกฺโก อันว+าอุปปาสักกะทังหลายมวล ติฏRฐ อันอยู+ 
โลหชเลนคามํ ยังวัดบ�านกอรัฏฐนคอร ปุรีเมืองนาน ทิสฺวา ชานํ ได�รู�ได�หันบาทธาตุ ยังตํานานพื้นพระบาท 
พระ // สารีรธาตุ โสมนสฺส ค็มีใจชมช่ืนยินดี ปุจฺฉา เจียรจา ชุชนา นับใหย+จิ่งจักได�ไต+ติดตาม ภุมฺทินฺ
ทอาราม แลอาวาสนครราชกลางเวียง ยาจามิ ค็ขอเขียนเลียนสืบต+อเถิงเดือน ๙ แรม ๗ ฅํ่า พอริกฺขัตฺ
ตเปนวันเม็ง //  
 
 (๑๑.๓๑) อาทิตย� เม่ือสักกราชได� ๑๑๗๔ ตัว มาตราบต+อเท�าเถิงเดือน ๑๒ ดับ ค็ปริปุณณะแก+
หัตถกัมมาในโลหชเรนอาราม ในวันเดือน ๑๒ ดับ เมงวันสุก ไทยกาบไจ� รือได� ๑๓ ตัวน้ันแล โย ปุคฺโล อัน
ว+าปุคละ // ผู�ใด คือว+าคระหัสถ�แลนักบวชทังหลายยิงชายผู�ใดผู� ๑ อันมีเจตนาสัทธาอยั่งเชื่อในกุสลธัมม�
ลิกขิตว+าอันได�จ�างท+านเขียนค็ดี จินฺติตํ ว+าได�ระนึกคึดเถิงค็ดี ได�สักการะปูชาไหว�นบ // ครบอยําด�วยปรมา
มิสสะปูชา มีต�นว+าเข�าตอกดอกไม� เข�าน้ําโภชนะอาหารเข�าเปลือกเข�าสาน วัตถุเงินฅํา แก�วแหวน
มุกดาหาร วัตถาภารณะ ประทีส // เทียนธูป ช+อทุงฉัตรแลเก้ิง น้ําอุ+นนํ้าเย็น แลไม�สีฟ=น เปนต�นค็ดีปราว+า
ได�ทรงจําไว�ค็ดี วจนํ ว+าได�เทสนาบอกกล+าวเล+าแก+ท+านค็ดี คุรุ ว+าได�คารวะครบอยําด�วยตนด�วยปากด�วยใจ 
// ค็ดี เทสนํ ได�เทสนาแก+ฅนแลเทวดาค็ดี ห้ือได�ฟ=งค็ดี สวตฺวา ว+าอ้ัน หากเทสนาบอกกล+าวแลใส+ใจฟ=งด�วย
ตน ปสฺสาท สัทธาเลื่อมใสยินดีเซ่ิงพระบาทแลชินธาตุเจ�าอันพระพุทธเจ�าตนมี //  
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 (๑๑.๓๒) มหากรุณณา หากไพแปร+ผายเมตตาเอยียบย่ําไว� แลถป=นนาตั้งไว�ยังพระบาทแลธาตุวิ
เสสแท�ต+อเม่ือยังธอรมานนั้นค็ดี เม่ือพระเจ�านิพพานไพแล�ว อรหันตนสาวกเจ�าหากนําเอาธาตุ // เจ�าไพถ
ป=นนาตั้งไว�ห้ือเปนที่ไหว�แลปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลายน้ันนค็ดี โย ปุคฺโล อันว+าปุคละยิงชายคระหัสถ�แล
นักบวชทังหลายฝูงนั้น ค็ได�ผลอานิสงส�มากนัก บ+อาจ // จักคณนานับได�แล ปุคละเจ�าตนนั้นค็ได�ชื่อว+าอวินิ
ปาต ปุคละผู�ประเสิฏค็บ+ได�ไพเกิดในอบายทัง ๔ สักฅาบ แลตราบต+อเท�านิพพานชะแล ปุคละผู�นั้นเสวิยดั่ง
ได�รู�ได�หัน // ได�อุป=ฏฐาก ปฏิบัติพระพุทธเจ�าชุวันชุยามตราบพระพุทธเจ�านิพพานน้ันแล  ประการ ๑ ค็เส
มิอดั่งได�ไพตามหลังพระพุทธเจ�าชุบาทย+างตีนค็มีแล  ประการ ๑ เปนดั่งได�ฟ=งเสียง // ปากเสียงจาแลเสียง
เทสนาธัมม�คําสอนแห+งพระพุทธเจ�าชุวันนั้นแล  ประการ ๑ เสมอดั่งได�พ่ําเพงกุสลบุญด�วยปากด�วยใจไพ
ไจ�ๆ ชุวันชุยามนั้น แลด�วยเตชะผลอานิสงส�อันนี้ค็จักคํ้าชูห้ือได�ตั้งอยู+ // 
 
 (๑๑.๓๓) ในคลองอันชอบด�วยยัสสะกิตติลือซามีประญารู�หลวกกว+าฅนทังหลาย เภยยะอันตราย
ต+างๆ ค็ดี อุบาทว�สัตรูต+างๆ ค็จักรํางับกับหาย จักสมริทธีบัวรมวณด�วยเข�าของเงินฅํา เข�าเปลือกเข�าสาน 
ของ // เลี้ยงของดู มีเตชะริทธีมากนัก ค็จักห้ือเถิงสุขมาชั่วนี้ชั่วหน�า ยิ่งกว+าฅนแลเทวดาทังหลายชะแล 
แม+นสมพารแก+กล�าค็จักเถิงนิพพานในสาสนาพระพุทธเจ�าโคตมนี้แล // แม+นสมพารบ+กล�าบ+แก+ยังท+วน
เทียวไพมาในวัฏฏสงสารค็บ+ได�ไพเกิดในอบายทัง ๔ สักฅาบ ตราบได�หันหน�าพระอริยเมตเตยยะเจ�าแล�วค็
จักได�เถิงมัคคผลธัมม�ใน // สํานักพระพุทธเจ�าตนน้ัน บ+สงสัยชะแล บาทธาตุ เอกทสฺสกณฺโฑ นิตฺถิโต กรียา
อันเทสนาตํานานพระบาท แลธาตุ ผูกถ�วน ๑๑ ผูกปลาย ค็บังคมสมเร็จสระเด็จแล�วเท+านี้ก+อนแล // สระ
เด็จแล�วเวลา ๔ โมงเช�า อหํนาม อินฺทมูลภิกฺขุ ริกฺขตฺต แต�มเขียนเม่ือสถิตสําราน เปนอธิการวัดกู+ฅํา แก�ว
กวางท+าทาง ตําบลเกส วันน้ันแล ปริปุณณะบัวรมวณ ในเดือนวิสาขา คือเดือน ๘ เพง เมงวัน ๗ จุฬสักกะ
ได� ๑๒๗๙ ตัว //  
 
 (๑๑.๓๔) ตัว ปWเมืองไส� พุทธสักกราช ๒๔๖๐ ตัว ปริปุณณะบัวรมวณแล ข�าได�ริกขิตแต�มเขียน
ธัมม�พุทธตํานานเจ�ากับน้ี ทานไว�กับสาสนาพระโคตมเจ�า ตราบต+ออายุลานเปนประหมาณแด+เทิอะ ขอห้ือ
เปนป=จจัยแก+พระนิมพานเจ�า ทังพ+อแม+พี่น�องข�า // ชุฅนแด+เทิอะ แม+นว+าไปSได�เถิงนิพพาน แม+นว+าข�ายัง
ได�ท+วนเทียวไพมาในสงสารนี้ยังหลายกําเนิดเกิดมา ภาวชาติได�ดั่งอ้ันค็ดี ขอห้ือข�ารู�ยังอักขระพยัญชนะ อํถ 
คถาปาลีธัมม� พระพุทธเจ�าชุตนชุองค�ชุภาวชา // ติ อย+าห้ือได�คลาดคลาเสียตัวข�าสักชาติ อาจห้ือมี
ประหญาป=ญญาเฉลียวฉลาดอาจจักแก�ไขยังอัตถปาลีธัมม�พระพุทธเจ�าได�ชุบทชุตัว อย+าห้ือได�เปนฅนหลง
เสียยังสติสักชาติสักภาวะแด+เท่ือ ขอห้ือมีองค�ล�วน // ถ�วนอ�วนเต็มงาม บ+สูงบ+ใหย+บ+หน�อย มีหูแจ�งใสดี 
เข้ียวฟ=นหม้ันคุง โวหารเจียรจาเพราะทุกภาวะชาติ อย+าได�คลาดคลาเสียแก+ข�าแด+เทิอะ นิพพาน ปจฺจโย 
โหนฺตุ เม นิจจํ เมตฺเตยฺยพุทฺธสนฺติเก อนาคเต นิจฺจํ ปรมํ สุกฺขํ // จิ่งแด+เธิอะ พุทธตํานานผูกถ�วน ๑๑ ผูก
ปาย ชุ+มนุมแลเจ�าเหิย ธัมม�กู+ฅํา ไผอย+าได�เอาไพสูญหายเสียเนิอ อ+านแล�วขอเอาไว�ดี ๆ //   
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ผูกที่ ๑๒ 
มี ๕๔ หน
า 

 
 (๑๒.๐๑) นโม ตสฺสตฺถุ // น กาโล กกุสนฺโธ โมกาโล โกนาคมโน พุ กาโล กสฺสโป ธา กาโล สากย 
ปุคโล ย กาโล อริยเมตฺเตยฺย ปHฺจพุทฺธา นมามิหํ สจฺจวค // นฺธคิลิ ตสฺส  นา สจฺจคนฺเธน จิตฺโต สจฺจคโน 
สอิสี เทเส ปาทเจติยํ // อหํ อันว+าข�า นมามิ ค็ไหว� จตุปาทํ ยังปาทะพระพุทธเจ�าทัง ๕ พระองค� ด�วย
สักกัจจะครบอยําด�วย // ดั่งตํานานพระบาทเจ�าอัน ถป=นนาไว�ในเขารังรุ�งน้ัน ยังมีพระมหาสวามีเจ�าพูกํ่า
ตน ๑ เปนครูมหาเถรเจ�าวัดเชียงยืน ได�เอาแต+ลังกามาแล ยังมีเขาอัน ๑ ชื่อว+าเขารังรุ�ง // มีท่ีจิ่มใกล�เมือง
แพร บัดน้ีเรียกว+าเมืองแร มีวันตกช�วยเหนือแห+งเขาอัน ๑ ใหย+สูงนัก มีจิ่มเมืองโกสัมพีนั้น แลแต+โกสัมพีมา
เถิงเมืองแพรได�โยชนะ ๑ พระพุทธเจ�าไพ // ปYณฑิบาตในเมืองโกสัมพี แล�วมาฉันเข�าเหนือจอมเขาท่ีนั้นชุ
ตน แลค็ไว�รอยตีนท่ีนั้นด�วยดั่งพระพุทธเจ�า ๓ องค� อันเปนแล�วเม่ือก+อนไพเอาเข�าปYณฑิบาตในเมืองโกสัม
พีมาฉันที่นั้น แล�วลวดไว�รอยตีน //  
 
 (๑๒.๐๒) ชุตนด�วยลําดับแล บัดน้ีพระเจ�า ๔ องค� ไว�รอยตีนซ�อนกันด�วยลําดับแล เม่ือพระเจ�าเรา
มาฉันเข�าท่ีนั้น พระญาตน ๑ มาห้ือไม�สีฟ=นแลนํ้ากินแก+พระพุทธเจ�า มาหันพระบาทแห+งพระเจ�าทังหลาย 
มัน // ค็ยินดีนัก ค็ไว�รูปมันท่ีนั้นเปนรูปนาคหินจิ่มพระบาทเจ�าห้ันแล พระญาไอสวรเนรมิตผ�าก้ังพายบนท่ี
พระเจ�าน่ังฉันเข�าห้ันแล เม่ือพระเจ�าเรานิพพานแล�วพระญารัมมติราชเอา // ธาตุพระเจ�ามาจุไว�ในหัวสะ
เพากล้ําวันออกแจ+งเหนือพระบาทเจ�าห้ัน แลยังมีไม�ทิพย�ต�น ๑ มีก�านแดนเปนดั่งใบไม�มหาโพธิ มีวันออก
แจ+งใต�เปนที่เทวบุตต�อยู+รักสาพระบาท // เจ�าห้ันแล ธาตุพระเจ�าดวงน้ันจัดต้ังอยู+ต+อเท�าพระพุทธเจ�าอริย
เมตเตยยะตรัสสัพพัญHูเปนพระมีชะแล ยังมีเทวบุตต� ๘ ตน ตน ๑ ชื่อว+าเมกขรา ตน ๑ ชื่อว+าวัณณป=ตติ 
ตน ๑ ชื่อว+ากุสุมะ ตน ๑ // ชื่อว+าอัมพวาตะ ตน ๑ ชื่อว+าชินกะ ตน ๑ ชื่อว+าอากาสะ ตน ๑ ชื่อว+าชินะ 
ตน ๑ ชื่อว+าตหัณณะ เทวบุตต�ทัง ๘ ตนนี้อยู+รักสาพระบาทพระพุทธเจ�าที่น้ันแล อริยเมตเตยยะเจ�าเปนพ
ระแล�วจักได�เทสนาธัมม�แก+ //  
 
 (๑๒.๐๓) เทวบุตต�ทังหลายที่นั้นชะแล เทวบุตต� ๔ หม่ืนโกฏ มีเทวบุตต� ๘ ตนเปนประธาน จักได�
เถิงอรหันตาในท่ีนั้นมีห้ันชะแล ถัดนั้นลําดับข้ึนมายังมีเขาอัน ๑ ใหย+สูงนัก พอผ+อหันเมืองโกสัมพีแลมลฑ
ลชุมพู // ทวีปทังมวล มีหมู+รสี ทิพพยาธอร แลกิณณระ กิณณรี คันธัพพะ นาคทังหลาย เข�ามาปูชาพระ
บาทเจ�าในเขาที่น้ัน แล�วจิ่งลงมาไหว�ปูชาพระบาทเจ�าในเขารังรุ�งที่นั้น // ทุกเม่ือห้ันแล ปุคละยิงชายคระ
หัสถ�นักบวชตนใดมีสัทธาจักใคร+ข้ึนไหว�แลปูชาพระบาทเจ�าดั่งอ้ัน ห้ือชําระเนื้อตน นุ+งเส้ือผ�าใหม+ สัมมา
ทานเอาสีล ๕ สีล // ๘ แล�วเยียะข้ึนเทิอะ คันบ+มีสีล เทวดาแลผียักข�ทังหลายจักไสตกดอยที่นั้นชะแล 
แม+นชาวเจ�าสามเณรค็ห้ือสมสีล ภิกขุค็เสียอาบัติ อาบนํ้าดําหัวสระสรงตนตัวที่ // นํ้าทิพย�อันไหลออกรูผา
มานั้น แล�วจุ+งข้ึนเทิอะ คันว+าฅนทังหลายข้ึนไหว�ลงมา เทวดาตนชื่อว+าเมกขราย+อมห้ือฝนตกชําระรอย
ตีนฅนทังหลายเสียชุเทื่อแล เม่ือจักข้ึนห้ือปูชาเทวบุตต� ๘ ตนด�วยดอก //  
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 (๑๒.๐๔) ทังหลายดั่งนี้ เทวบุตต�ตนชื่อเมกขรา ห้ือปูชาด�วยดอกผักตบเทิอะ ชื่อวัณณป=ตติ ดอก
อันใดก็ดี ตนชื่อกุสุมะปูชาด�วยดอกจังกอร ตนช่ืออัมพวาตะ ปูชาด�วยดอกไม�แดง ตนชื่อชินกะ ปูชาดอก // 
หมาก  ตนชื่อว+าอากาสะ ปูชาดอกไม�ขาว ตนชื่อชินะ ปูชาด�วยดอกตายหาน ตนชื่อตหัณณะ ปูชาด�วยดอก
ซ�อนเทิอะ พระบาทกกุสันธะเจ�ายาววาปลาย ๓ สอก พระบาทโก // นาคมนยาววาอก พระบาทกัสสปะ
เจ�ายาววาแขน พระบาทโคตมะเจ�ายาวสอกฅืบ สะเพาหินที่พระเจ�านั้นฉันเข�าน้ันสูง ๓ สอก กว�าง ๔ สอก 
ลวงยาว ๕ วา //  มาเถิงพระธาตุไกล ๔ วา แต+ธาตุมาเถิงหอกลองมีสิบ ๘ วา แต+นั้นมาเถิงหัวคันไดหลวง 
๔๕ วา แต+นั้นมาเถิงตีนเขา ๕๒ วา แต+นั้นมาเถิงสาลาที่ฅนจอด // มี ๖๐ วา ได�ก+ายคันไดข้ึนมี ๑๐ ท่ี ลูก
คันไดมีร�อย ๘๐ รอบทังมวลได� ๒๖ วา ทอดเสมิอ จําแต+หัวสะเพาท่ีพระเจ�าน่ังลงมาเถิงตีนคันไดร�อยซาว 
๔ วา เวียนจอมเขากว�างร�อยซาว ๖ วา เวียนตีนเขามี ๔ ร�อย //  
 
 (๑๒.๐๕) ๖๐ วา ผาน้ันยาว ๒ ร�อย ๗ วาแล จาด�วยพระบาทเจ�าเขารังรุ�งมีดั่งน้ีแล ผู�ใดมีป=สสา
ทะสัทธาแลได�แต�มได�เขียน ได�เล+าได�ฟ=ง แลได�ไหว�แลปูชา แลได�ฟ=งด�วยใจป=สสาทะชมชื่นยินดีแท�ดั่งอ้ัน // 
ค็มีอานิสงส�บ+อาจจักนับได�แล ค็จักห�ามเสียยังสัพพะเภยยะเคราะห�อุบายกังวลอันตรายทังมวล อัน ๑ ค็จัก
ไหว�เสียยังบาปกัมม�อันตนได�กะทํามานั้นเสียชะแล เหตุดั่งอ้ันคระหัสถ� แล // นักบวชทังหลายเพิงอุสสหะ
ขงขวายห้ือบังเกิดวิริยะ ขันตี มีเพียรบ+ถอย ค+อยส�างจ�างแต�มเขียนไว�ไหว�แลปูชาฟ=ง เพื่อห้ือเปนหิตตสุกขะ
ประโยชนะอันกว�างขวางเปนเหตุห้ือ // พลันได�หว�ายรอดจอดเถิงเวียงแก�ว กล+าวคือว+าอมตะมหาเนรัพ
พาน บ+อยาชะแล หน้ีจักจาด�วยพุทธสาสนาอันพระเปนเจ�าแห+งเราได�ถป=นนาไว�ในลาน // นา ๕๗ 
เมืองไทยห้ือเปนวิตถารนัยอันกว�างขวางก�านกุ+งรุ+งเรืองยาวนานไพตราบต+อเท�า ๕ พันพระวัสสาก+อนแล ใน
เม่ือสาสนาพระเปนเจ�าล+วงแล�วได�ร�อย ๔๐ วัสสานั้น ยังมีพระญาหงสาวดี //  
 
 (๑๒.๐๖) ตน ๑ ช่ือสรีสุธัมมราชาเปนพระญาใหย+ มักใคร+รู�ยังสาสนาพระเจ�าทังร�อยเอ็ด เมืองใด
ยังมี เมืองใดยังบ+มีชา ว+าอ้ันจิ่งจักใช�ยังมหาเถรเจ�าทังหลายไพคู+เมือง เทียนย+อมจบปYฏกะ // ชุตน ห้ือไพ
เมืองหร�อที่มหากัสสปะนิพพานบ+เน+าน้ัน ตน ๑ ห้ือมหาสวามีเม็งตน ๑ ช่ือว+าธัมมรสี วัสสาได� ๒๐ นึ่ง ว+า
เจ�าจุ+งไพดูสาสนาพระเจ�ายัง // เมืองลังกาทวีปเทิอะ ว+าอ้ันค็แต+งสะเพาส+งห้ือไพได� ๓ เดือน ค็รอดลังกาไพ
จอดวัดพระหินสังฆราชเจ�าจิ่งถามว+าอาวุสโส เจ�าลุกแต+ // บ�านเมืองใดมาชา มหาสวามีธัมมสละว+า 
พระญาหงสาวดีตน ๑ เปนพระญาใหย+ ใคร+รู�สาสนาเจ�าในร�อยเอ็ดเมืองว+าอ้ัน จิ่งใช�ชาวเจ�าทังหลายไพชุท่ีชุ 
// แห+ง แล�วจิ่งห้ือข�ามาดูสาสนาในเมืองลังกาทวีปเพร�แล เยื่อง ๑ ข�ามาเพื่อใคร+ไหว�สาริกธาตุ แลมหาโพธิ
ต�นเปนทักขิณสาขาแล สังฆราชาจิ่งว+า อาวุสโสมาไหว�สาริกธาตุ แล // 
 
 (๑๒.๐๗) มหาโพธิเจ�ายังเมืองท่ีนี้ค็ดีแล ด�วยแท�สาริกธาตุเจ�าถป=นนาไว�ในชุมพูทวีป...ค็มีมากนัก 
เม่ือพระยังธอรมานเอาอรหันตาเจ�าทังหลายไพถป=นนาทํานวายไว�ในเมือง // ใหย+เมืองหน�อยมากนัก เม่ือ
พระเจ�าเข�าสู+นิพพานแล�ว อรหันตาเจ�าทังหลายกับทังพระญาอโสกค็ยังเอาธาตุพระเจ�าไพจุไว�ตามตํานวาย
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ไว�ชุแห+งมีแล เทวดา // ตนอยู+รักสาสาสนาชุมพูทวีปยังมาแต�มไว�ยังแผ+นหินจิ่มฝาวิหารกล้ําใต�ห้ัน แลข�าค็
ยังแต�มใส+ใบลานไว�ชุแห+งแล ผิว+าท+านใครรู�จักไพอ+านดูเทิอะ ว+าอ้ัน // ค็เอาตํานานอันนั้นมาอ+านดูทัง
ร�อยเอ็ดเมืองว+าธาตุเจ�าตั้งอยู+เมืองหงสาวดีมี ๕๒ แห+ง ตั้งอยู+ในเมืองล�านนาไทย หริภุญเชยยะมี ๒๓ แห+ง 
แลมหาสวามีค็มา // ร่ําเพิงว+าดั่งคูแต�มยังร�อยเอ็ดเมือง คูจักไพค็บ+รอด คูเท+าจักแต�มเอาแต+อันมียังเมือง
เม็ง กับทังอันมียังเมืองไทยเมือเทิอะ เหตุว+าเมือง ๒ อันน้ีใกล�กัน คูจักไพค็ยังจักรอดแล ว+าอ้ันแล�วค็จิ่งจัก
แต�ม //  
 
 (๑๒.๐๘) เอาแต+อันมีในเมือง ๒ องค�นี้มาห้ันแล ท+านอยู+ลังกาขวบ ๑ จิ่งมาเถิงหงสา ค็บอกกล+าว
ข+าวสารทังมวลแก+พระญาเสี้ยงชุประการห้ันแล ท+านค็ไพไหว�พระธาตุเจ�าในเมืองหงสาวดี ๕๒ แห+ง // ใน
เมืองเม็งชุแห+ง ใคว+แล�วจิ่งคระนิงว+าควรคูไพไหว�สาสนาอันมียังเมืองไทยเล+าเทิอะ ว+าอ้ันค็มาสู+เมืองหริภุญ
เชยยะไหว�มหาธาตุเจ�า แลมาไหว�ธาตุเจ�ายังเมือง // เชียงใหม+ ใคว+แลล+องไพหนใต�ไหว�ลําดับไพเถิงดอยเก้ิง
ในเมืองหัวเคียนพรง ยามนั้นยังมีลูกนายบ�านกาลคาม คือว+าบ�านช+างเรือตีนดอยเก้ิง บวชเปนภิกขุได� ๖ 
วัสสา ชื่อว+าโพธิ // สมภารเถร คันว+ารู�ข+าวสาสนาอันนี้ค็ยินดีนัก จิ่งคระนิงใจว+าเจ�าไทยเอาตํานานอันนี้แต+
เมืองลังกามารอดหนี้ก่ียากนัก คันเจ�าไทยบ+ไพเมืองโพ�นตานานอ้ันนี้ // ลวดจักบ+ปรากฏชะแล ว+าอ้ันจิ่งรีบ
เอากลับไพแต�มไว�ห้ือเปนถาวระแก+พุทธสาสนาไพพายหน�า ด�วยดั่งจักกิตตนาตามดั่งพุทธจาริกถป=นนานั้น
แล เซ่ิงดั่งพุทธสาสนาอันถป=นนาหมายไว�ในเมืองไทยพระ //  
 
 (๑๒.๐๙) ธาตุมี ๓๒ แห+ง พระบาทมี ๑๒ แห+ง มหาธัมมสระสวามีได�แต�มเอาแต+ลังกาทวีปมาด�วย
วิถารนัยดั่งน้ีแล เม่ือพระพุทธเจ�ายังธอรมานได� ๒๐ วัสสา มีในวัน ๑ ค็นอนในคันธกุฑียามจัก // รุ+ง รํ่า
เพิงว+าบัดนี้อายุคูค็ได� ๖๐ เข�านี้ แล�วเม่ือได� ๘๐ ค็จักได�เข�าสู+นิพพานชะแล คูจักอธิฏฐานธาตุย+อยห้ือเปน 
๓ ถ�าน ห้ือฅนแลเทวดาแจกไว�เปนที่ไหว�ปูชา // เสมิอดั่งพระองค�คูยังธอรมานนั้นเทิอะ เหตุพระพุทธเจ�า
อายุหน�อย สัตต�ทังหลายบ+ได�ไหว�พร�อมเทื่อ พระเจ�าทังหลายแต+ก+อนอธิฏฐานธาตุห้ือย�อนไว�ในที่ใด คูค็จัก
ตํานวายไว�ในท่ีนั้นเทิอะ // ว+าอ้ัน คันว+าปวารณาออกวัสสาแล�ววัน ๑ มีอรหันตาเจ�า ๓ ตน คือ โสนเถร 
อุตตรเถร อานันทเถร ๓ ตน เปนปริวาร พระญาอินท�ลงมาถือฉัตรก้ังพระพุทธเจ�าไพยัง // มีพระญาตน ๑ 
ชื่อว+าอโสกราช กินเมืองกุสินาราย ไพอุป=ฏฐากพระเจ�าในปSาเชตวัณณ�ถือเกิบตีนกับไม�เท�าไพตามพระเจ�า
ออกปSาเชตวัณณ� เดือนเจีย งแรมฅํ่า ๑ เดินเทสสันตรีไพสั่ง //  
 
 (๑๒.๑๐) สอนป=ณณสัตต�บ�านใหย+เมืองน�อย ไพเมืองกุสินาราย ไพเมืองคุลวาแล�วไพเมืองแกว ไพ
เมืองลังกา ไพสวนตาล ไพเมืองจิ่มหลวง ไพเชียงตุง ไพสู+แม+นํ้าใหย+อัน ๑ ชื่อว+าพยาฆนที อาบน้ําชําระ // 
ซ+วยหน�าสีฟ=นที่น้ัน ยังมีลวะผู� ๑ ชื่อว+าขุนฑุ มันพาห+อเข�าไพปSา มาหันพระเจ�ายินดีค็ห้ือห+อเข�าเปนทาน
พระเจ�ารับฉัน แล�วค็ลงมาด�วยแฅมน้ําพยาฆนที ไพเถิง // ดอยลูก ๑ ชื่อว+าสุขุมพระเจ�าตนเดียวข้ึนนั่งอยู+
หัวดอยท่ีนั้น ยังมีลวะผู� ๑ ชื่อว+าขุนอ�ายอุ+นมันมาหันพระพุทธเจ�ามันยินดีมากนัก --- พระเจ�ารับฉันแล�วรํา 
// เพิงว+าถานะทีนี้จักเปนเมืองอัน ๑ ลูนหลังคู มีห้ันชะแลว+าอ้ัน พระญาอโสกแลอรหันตาเจ�าจากันว+าที่น้ี
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ควรตั้งสาสนาแลว+าอ้ัน ค็ขอเอาเกสาธาตุ พระเอามือ // ลูบหัวได�เกสาเส�น ๑ ห้ือแก+อรหันตาแลพระญา
อโสก แล�วค็ห้ือแก+ขุนอ�ายอุ+นรับเอาใส+ไม�บอกไม�รวก แล�วใส+ขระอูบฅําใหย+ ๗ กํา ใส+ข�าวของ --- ปูชาเกสา
ธาตุเจ�า แล�วขุดอุโมงค�เลิก็ //  
 
 (๑๒.๑๑) ๗ สอก ราทธนาเข�าไว�ในอุโมงค�แล�วอ�ายขุนใส+เข�าของล�าน ๗ แสนปูชา ก+อเจดีย�สูง ๓ 
สอก พระญาใส+ยนต�ผัดไว�เพื่อบ+ห้ือเปนอันตราย ถมดีแล�ว พระเจ�าสั่งว+าเม่ือคูนิพพานแล�ว สูจุ+งเอาธาตุฝSา
มือ // ขวามาไว�กับเกสาเส�นนี้เทิอะว+าอ้ันวันนั้นแล ถัดน้ันพรากจากที่นั้นไพเถิงดอยทอง เมืองพระยาก ยัง
มียักข�ตน ๑ อยู+หัวดอยท่ีนั้น ขุนลวะผู�กินเมืองพระยาก ชื่อว+าอุตตระ ๒ เดือนไหนห้ือฅน // แก+ยักข�กินผู� 
๑ มันหันพระเจ�ามันว+าจักกิน ยื่นมือกล้ําซ�ายห้ือแก+มัน มันจักกินค็กลายเปนดอกไม�ดํา ไม�แดง เปนแก�ว 
เปนเงิน เปนฅํา มันหันค็อัสสจัรย�นัก จักกินบ+ได� พระ // เจ�าค็กะทําปาฏิหาริย�ห้ือมันหัน มันว+าเจ�าคูหาก
พระเจ�าดีหลีดาย ว+าอ้ันพระเจ�าจิ่งสอนมันว+าอย+ากินสัตต�ตัวมีชีวิตฉันน้ี ซํ้าบ+ดี ผิมึงยังกิน มึงจักได�ไพไหม�ใน
นารกนานนัก // แล ซํ้าจักได�เปนยักข� ๕ ร�อยชาติเล+าแล มึงจุ+งละบาปเสีย แล�วจิ่งกะทําบุญเทิอะ มันว+า
บุญนั้นเปนดั่งรือชา พระเจ�าห้ือมันน่ังครุบเข+านบมือไหว�แล�วห้ือสีล ๕ แก+มัน คันมันเอาสีล ๕ แล�วเข้ียวมัน 
๔ เส�นอันพ�นริมปาก //  
 
 (๑๒.๑๒) นั้นค็หล+อนตกเสีย เล็บมืออันยาวเคิยยาดกินชิ้นน้ันค็หล+อนตกทังสิบน้ิว ขนมันอันยาว
เปนตั้งเหนียวนักค็หล+นเสีย กลายเปนผู�ดีมีสีลมีธัมม� มันยินดีค็เวนที่ทังมวลห้ือแก+พระพุทธเจ�าห้ันแล พระ
เจ�านอนที่นั้นฅืน ๑ รุ+ง // เช�าพระญายักข�ค็มาห้ือทานเข�าแก+พระเจ�าห้ันแล ลวะผู�กินเมืองพระยากรู�ว+า
พระเจ�าสอนยักข�แล�วยินดีจิ่งเอาเข�าน้ําโภชนะอาหารมาห้ือแก+พระเจ�าแลอรหันตา แลพระญา // อโสก แล
ไหว�ว+าทีนี้ค็ควรตั้งสาสนาแห+ง ๑ แลว+าอ้ัน ค็ขอเอาธาตุเซ่ิงพระเจ�า พระเอามือขวาลูบอุตตมคังค็ได�ผมเส�น 
๑ อรหันตารับเอาห้ือแก+ขุนลวะรับเอาใส+บอกไม� // รวก แล�วใส+ขระอูบแก�วอมรกตใหย+ ๗ กํา ใส+เข�าของ
ปูชาในขระอูบแก�วมากนัก ยังมีถํ้าอัน ๑ กว�างยาว ๕ ร�อยวาเท+ากัน ค็นิมนต�เอาธาตุเจ�าเข�าไว�ในถํ้าท่ีนั้น 
เพื่อเปน // ท่ีไหว�แลปูชา พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว�กลางถํ้าจิ่มพระธาตุเจ�า แล�วเอาหินก�อนใหย+ถมปากถํ้า 
ประตูถํ้ามี ๒ ฝSาย วันตกวันออกห�วยข้ึนทอประตูถํ้าทัง ๒ เม่ือเช�าแดดส+องประตูวันออกเม่ือฅํ่าแดดส+อง
ประตูถํ้าวัน //  
 
 (๑๒.๑๓) ตก พระเจ�าลุกไพเอาแม+ตีนย่ําหน�าผาก�อน ๑ กว�าง ๔ สอก ยาว ๕ สอก จิ่มเคล�าไม�
หมากขุนต�น ๑ แลพระค็สั่งอรหันตาแลพระญาอโสกว+า เม่ือคูตถาคตนิพพานแล�ว จุ+งเอาธาตุฝSามือขวาคูมา
ไว�ที่ // น้ีเทิอะว+าอ้ันวันนั้นแลยสสถป=นนา ปถมถานะในเมืองพระยากแล�วแล ถัดนั้นพระเจ�าไพเวียงแสน 
ไพจวบมหาเถรเจ�าทังหลาย ๕๐ ตนนั้นอยู+หัวดอย หันพระเจ�ามาเอากันมา // ไหว� พระเจ�าถามว+าสูท+านมา
นั้นอยู+สังหนี้เหตุใดชา เจ�าภิกขุทังหลายไหว�ว+าผู�ข�าทั้งหลายมาไหว�มหาโพธินี้ แลพระเจ�าว+ามหาโพธิตนน้ี
ลูกไม�มหาโพธิ // ต�นหลวงมาเปนแล สูท+านมาไหว�นบครบอยําดีนักแล พระเจ�าข้ึนนั่งอยู+หัวดอยกล้ําวันตก 
ยังมีช�างขุนลวะตัว ๑ ออกนํ้ามัน เขาผูกไว�กับหลักคะดุม มันหันพระเจ�ามันสะดุ�ง // ตกใจกลัว รุดเชือก
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ขาดร�องแส+นแล+นหนีไพอยู+หนพายวันออก พระเจ�าจิ่งว+าคูมาเถิงเมืองอันนี้ ช�างรุดเชือกร�องแส+นแล+นหนีสัน
นี้ เมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมืองช�างแส+น เม่ือ // 
 
 (๑๒.๑๔) ลูนจักแผ+ไพว+าเมืองเชียงแสน มีห้ันชะแล พระเจ�านอนห้ันฅืน ๑ รุ+งเช�าขุนลวะผู�กินเมือง
มันหันพระเจ�าค็ยินดี ค็ห้ือเข�านําโภชนะอาหารมาใส+ปYณฑิบาตทาน พระรับฉันแล�วจิ่งว+า หน้ีควรตั้ง // 
สาสนาท่ี ๑ แลว+าอ้ัน เหตุว+าพายหน�ายังจักเปนเมืองใหย+อัน ๑ สาสนาจักรุ+งเรืองมีห้ันชะแล ว+าอ้ันค็ห้ือ
เกสาธาตุเส�น ๑ แก+ขุนลวะรับเอาใส+บอกไม�ซาง ใส+ // ขระอูบฅําใหย+ ๗ กํา ใส+เข�าของในขระอูบปูชามาก
นัก ขุดอุโมงค�กว�างวา เลิก็ ๕ วา เอาขระอูบต้ังทํ่ากลาง เทวดาแลฅนทังหลายค็ฝ=งเข�าของปูชามากนัก 
พระญาอินท�แต+งยนต�ฟ=น // ไว�รักสาขระอูบฅํา แล�วค็ก+อเจดีย�คอบไว� ฝSายวันออกมีห�วยอัน ๑ ข้ึนตอห้ัน 
แลพระเจ�าสั่งว+าเม่ือคูตถาคตะนิพพานแล�ว สูจุ+งเอาธาตุแขนขวาคูมาไว�หน้ีเทิอะ // พระเจ�าตํานวายจอม
กิตติเชียงแสนแล�วแล พระเจ�าพรากที่นั้นไพสู+เชียงรายข้ึนสู+จอมดอย แล�วลงมาอาบน้ําแม+กุกุฏนที ยังมีชี
ม+านตน ๑ เปนบ�า มักตีฅนทังหลายนัก  สิบปWไหนเอาดาบไล+ฟ=นฅนแลที // 
 
 (๑๒.๑๕) พระเจ�าว+าชีม+านตนนี้ร�ายนักหนาอ้ันชา มันค็ถือดาบจักฟ=น พระเจ�าว+ามึงบ+รู�จักคูรือ มัน
ว+าคูบ+รู�จัก พระเจ�าค็ยื่นมือห้ือมันฟ=น ดาบมันบ+เถิงพระเจ�าได�ลวดกลายเปนดอกบัวฅํา พระเจ�าค็กะทํา // 
ปาฏิหาริย�ห้ือมันหัน มันยินดีจิ่งยอมือไหว�ว+า เจ�าคูหากเปนพระเจ�าดีหลีดาย ว+าอ้ันมันค็ละผ�าชีพอรอันเก+า
ผางร�ายนั้นเสีย  แล�วมาไหว�ขอบวช พระเจ�าค็บวชมันห้ือ // เปนภิกขุใหม+ พยาธิผีบ�านั้นค็หายไพด�วย
อานุภาวะแห+งพระเจ�า  พระอาบน้ําแล�วข้ึนนั่งอยู+หัวดอยจิ่งว+าหนี้จักเปนเมืองอัน ๑ ชื่อว+าเมืองชีร�าย พาย
หน�าจักว+า // เมืองเชียงรายชะแล ด�วยนิมิตชีร�ายม+านตนนี้แล หนี้ควรตั้งสาสนาแล ว+าอ้ันค็ห้ือเกสาธาตุ
เส�น ๑ ห้ือขุนเชียงทองรับเอาใส+ขระอูบแก�วใหย+ ๗ กํา ใส+เข�าของในโกฏ // ปูชา เอาเข�าของไว�กลางถํ้าขุน
เชียงทอง ใส+เข�าของตื้อ ๑ พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว�ทํ่ากลางถํ้าประตูวันตกจิ่มแม+น้ํา แปงรูปช�างห้ือตัว ๑ 
จักเข�หินตัว ๑ เอาฅําใส+ท�องแลตัวแลแสนแล อาบนํ้าแล�ว //  
 
 (๑๒.๑๖) ส่ังอรหันตาแลพระญาอโสกว+า เม่ือคูนิพพานไพแล�ว สูจุ+งเอาธาตุน้ิวมือกล้ําซ�ายคูมาหน้ี
เทิอะ ว+าอ้ันวันนั้น พระเจ�าไพเมืองพะเยา จวบช+างตีทองผู� ๑ แล�วข้ึนนั่งอยู+หัวดอยลูก ๑ กล้ําวัน // ออก
หว+ายหน�าไพวันตก พระญาผู�กินเมืองชื่อสุตตโสม แปงแท+นชองห้ือพระเจ�านั่ง ช+างทองห้ือเข�าปYณฑิบาตแก+
พระเจ�าน้ัน  ช+างทองห้ือเข�าปYณฑิบาตแก+พระเจ�าฉัน แล�วว+าที่นี้จักควรตั้งสาสนาแล�วว+าอ้ัน ค็ห้ือเก // สา
เส�น ๑ แก+พระญาค็รับเอาใส+ขระอูบฅําแก�วมหานิล แล�วใส+ขระอูบฅําใหย+ ๖ กํามือ ถํ้าอัน ๑ มีประตู ๒ อัน 
คือวันตกวันออก เอาธาตุเจ�าเข�าไว�ในถํ้าพระญาสุตต // สรมแปงแท+นฅําตั้งขระอูบธาตุ ใส+เข�าของ ๙ ล�าน
ปูชา พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว�ประตูถํ้าวันออก ก+อแม+น้ําประตูวันออก หินใหย+ ๓ สอก เท+าบาตร มีไม�รวก 
๗ กอจิ่มประตูถํ้า // พระเจ�าสั่งว+าเม่ือคูนิพพานไพแล�ว สูจุ+งเอาธาตุแขนซ�ายคูมาไว�หนี้เทิอะ เม่ือพานลูนจุ
นทเถรเจ�าเข�านิพพานในถํ้าที่นั้นบ+เน+า วิการเทวดาตามประทีดใส+สลุง ๔ ใบไว� ๔ แจ+ง //  
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 (๑๒.๑๗) แท+น บ+ดับยังต+อเท�าบัดนี้แล พระเจ�าถป=นนาธาตุเมืองพะเยาแล�วแล ถัดนั้นพระเจ�าไพร
อดบ�านอัน ๑ ชื่อบ�านลัมพาง พระค็น่ังอยู+ใกล�เคล�าไม�ฅะชาวต�น ๑ เหนือดอยที่น้ันยังมีลวะผู� ๑ ชื่อว+าอ�าย 
// คอรมันหันพระเจ�ามันห้ือทานพ�าว ๔ ลูก หมากพิน ๔ ลูกหมากเดื่อ ๔ ลูก พระรับฉันแล�วจิ่งว+า คูมาเถิง
บ�านหนี้ ลวะอ�ายคอรมาห้ือทานฝูงนี้แก+คูหนี้ พายหน�าจัก // เปนเมืองอัน ๑ ชื่อว+าเมืองละคอร มีห้ันชะแล 
ที่น่ีค็ควรตั้งสาสนาแล ว+าอ้ันค็ห้ือเกสาเส�น ๑ แก+ลวะอ�ายคอรใส+บอกไม�ซางฅํา ใส+ในขระอูบฅําใหย+ ๖ กํา 
// อ�ายคอรแลพระญาอโสกขุดอุโมงค�เลิก็กว�าง ๕ วาเท+ากัน เอาขระอูบธาตุตั้งท่ํากลาง อ�ายคอรใส+เข�าของ
แสน ๑ ฅนทังหลายใส+ ๙ ล�าน พระญาอินท�แปงยนต�ฟ=นไว� ถมดีแล�วก+อเจ // ดีย�คอบขุดสูง ๗ สอก แล�ว
พระตํานวายว+าเม่ือคูนิพพานแล�ว ห้ือเอาธาตุดูกฅอกลํ้าหน�ากล้ําหลังคูมาไว�หนี้เทิอะ พายหน�าจักได�ชื่อ
ว+าลัมพาง มีห้ันชะแล ว+าอ้ันค็ไว�รอยตีนอัน ๑ พระเจ�าถป=นนาธาตุ //  
 
 (๑๒.๑๘) ลัมพางละคอรแล�วหน้ีแล  พระเจ�าไพเมืองนาน ยั้งอยู+ใกล�ริมนํ้าอัน ๑ เพื่อจักอาบน้ํา 
ยังมีม+านผู� ๑ เปนพระญาเมืองนั้น มันหันพระเจ�าจักใคร+อาบน้ํา มันมาห้ือผ�าอาบผืน ๑ แก+พระเจ�ารับเอา
กลายเปนแผ+นฅํา // พระเจ�าอาบน้ําแล�ว พระญาว+าห้ือนางผู�เปนเทวีห้ือเมือเอาอาสนะเข�าน้ําโภชนะ
อาหารมาห้ือทานว+าอ้ัน นางเมือแล�วค็เปนอันช�านานนัก ตนพระญาจิ่งเมือเอามาห้ือ // ทานแก+
พระพุทธเจ�าฉันเข�าข�างแม+นํ้าห้ันแล พระค็นอนที่นั้นจิ่งกล+าวว+า ถานะหนี้ดีนักควรตั้งสาสนาแล พายหน�า
จักได�ชื่อว+าเมืองนานมาแล ค็ห้ือเกสาเส�น ๑ แก+ // พระญายินดีเอาใส+ขระอูบแก�ว แล�วใสนํ้าต�นฅําใหย+ ๓ 
กํา ขุดขุมเลิก็ ๓ วา กว�าง ๓ วา เอาขระอูบธาตุตั้งทํ่ากลาง แล�วพระญาม+านใส+เข�าของ ๓ แสน 
นางพระญาใส+ ๓ แสน ฅนทังหลาย // ค็ใส+มากนัก  พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว� ถมดีแล�วก+อเจดีย�คอบสูง ๓ 
สอก แลพระเจ�าสั่งว+าเม่ือคูนิพพานไพแล�ว จุ+งเอาธาตุฅ+อมือกล้ําซ�ายคูมาไว�หนี้เทิอะ ว+าอ้ันวันน้ันแล 
พระพุทธเจ�าพรากที่นั้นมาบ�านลวะ //  
 
 (๑๒.๑๙) ท่ีนั้นจักอยู+ใกล�เคล�าหมากต�น ๑ ใหย+ ๘ กํา สูงซาววา ยังมีลวะผู� ๑ ชื่อว+าอ�ายคอม มัน
หันพระเจ�าเข�าไพไหว�พระเจ�าว+า หมากต�นนี้สูงนัก หน+อมันไหว� ว+าผู�ใดกินย+อมว+าหมากยังเปนบ�าเปนวินไพ 
แลว+า // อ้ัน ผิอ้ันมึงจุ+งข้ึนมาห้ือคูจักกินดู มันค็ข้ึนเอาลงมาทังปลี ทังปูนพูอยามาทานแก+พระพุทธเจ�าว+า 
มึงว+าหมากยังว+าอันหมากน้ี บ+ยันหวานนัก ดูพระเจ�าห้ือมันเค้ียว // ค็บ+ยัง ด�วยเตชอานุภาวะพระเจ�า มัน
จิ่งไหว�ถามว+าเจ�าลุกบ�านเมืองใดมาชา เปนอันดูสวักสวาดนักแคเด พระเจ�าว+ามึงบ+รู�จักคูรือ มันว+าข�าบ+ // รู�
แล พระเจ�ากะทําปาฏิหาริย�มันหันยินดี มันว+าเจ�าคูนี้หากเปนพระเจ�าดีหลีดาย มันจิ่งห้ือเมียมันเมือเอา
อาสนา แลเข�าน้ําอาหารมาห้ือทานพระรับฉันแล�วจิ่ง // ว+าหน้ีนิมิตหมากต�นน้ี คันกินย+อมเปนบ�าวินไพ 
เมืองอันนี้จักได�ชื่อว+าเมืองแพร มีห้ันชะแล ควรตั้งสาสนาที่ ๑ แลว+าอ้ัน ค็ห้ือเกสาเส�น ๑ แก+ลวะอ�ายคอม 
อ�ายคอมว+าห้ือเมียมันเมือเอา //  
 
 (๑๒.๒๐) ขระอูบฅําแก�วมาใส+ธาตุ เมียมันมีคําถะหน่ี บ+ใคร+ห้ือ มันเคียดว+าแม+ยิงพ�อยปุนแพ�ผู�ชาย 
สั่งว+าอ้ันมันค็เมือเอามาใส+ธาตุ พระเจ�าถามว+าถํ้าแต+หน้ีมีบ+มีชา มันว+ายังมีถํ้าที่ ๑ ประตู // วันออกเลิก็ ๒ 
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ร�อยวา พระค็ห้ือเอาธาตุข้ึนเข�าไว�ในถํ้า ลวะอ�ายคอนใส+ข�าวของปูชาล�าน ๑ ฅนทังหลายใส+ล�าน ๑ พระญา
อินท�ใส+ยนต�ผัดไว� หิน ๓ ก�อนตึดประตูไว� พระเจ�า // สั่งว+าเม่ือคูนิพพานแล�วจุ+งอาธาตุสอกกล้ําซ�ายคูมาไว�
หน้ีเทิอะ พระเจ�าตํานวายเมืองแพรแล�วแล   ถัดนั้นพระเจ�าไพบ�านเมืองลวะที่ ๑ มีประหมานซาวฅน เขา 
// ย+อมว+าต+อชาวหงสาเขาอยู+ข�างแม+พิงฝSายวันตก พระเจ�าไพรอดห้ันยามเที่ยงวัน ลวะทังหลายไพไหว�พระ
เจ�า เขาถามพระเจ�าว+าร�อนแดรือว+าอ้ัน เขาราทธนา // พระพุทธเจ�าห้ืออาบนํ้าแม+ระมิงแล�วข้ึนน่ังอยู+ดอย
ม+อน ๑ ค็บ+ใช+ดอยใหย+ช�าจอมปลวก ๑ ชาฝSายใต�ค็ห�วย ฝSายเหนือค็ห�วย หากแขวดอยู+บ�านมีกล้ําวันตก 
พระเจ�าน่ังอยู+จอมดอยใกล�เคล�าไม�หมากขระหนุนต�น ๑ // 
 
 (๑๒.๒๑) ใหย+ ๓ กํา สูงซาววา ยังมีลวะผู� ๑ ไพปSาหาเผิ้ง สะพายบอกน้ําเผิ้งมาหันพระเจ�า มัน
ยินดีข้ึนเอาหมากหนุนหน+วย ๑ ใหย+ ๗ กํา กับนํ้าเผิ้งมาทานห้ือแก+พระเจ�า รับฉันแล�วจิ่งว+าหน้ีเปนท่ีคูลง
มาอาบน้ํา // พายหน�าจักได�ชื่อว+าท+าส�อย มีห้ันชะแล ถานะหน้ีควรไว�สาสนาแล ว+าอ้ันค็ห้ือเกสาเส�น ๑ แก+
อรหันตา แลพระญาอโสกรับเอาใส+ขระอูบฅําใหย+ ๘ กํา ขุดอุโมงค� // เลิก็ ๑๒ สอก เอาขระอูบธาตุลงจุไว� 
พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว�ถม แล�วพระเจ�าว+า เม่ือคูนิพพานแล�วสูจุ+งเอาธาตุแขนซ�ายคูมาไว�หนี้เทิอะ ทํา
นวายตํานานท+าส�อย // แล�วแล  ถัดน้ันพระเจ�าไพสู+จอมดอยท่ี ๑ สูง ๓ ร�อยวา มีแผ+นหินก�อน ๑ หนา
สอก ๑ มีกลางกอไม�รวก ๓ กอ พระเจ�าข้ึนน่ังหินก�อนนั้น ยามน้ันยังลวะพ+อค�าเกียนลากเกลือซาย //  ๗ 
ฅน นายร�อยเขาชื่อว+าอุตตรเสนะ ไพรอดห้ัน คอมพอปลดเกียนว+าจักกินเข�า ค็หันพระเจ�าน่ังอยู+จอมดอยท่ี
นั้น ยินดีใคร+ห้ือทานเข�า เล็งดูกาละว+ายังควรดีทานว+าอ้ัน ต+างฅนต+างเอาห+อเข�า //  
 
 (๑๒.๒๒) ไพห้ือทานแก+พระเจ�า รับฉันแล�วห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสกกิน แล�วตองห+อเข�านั้น
กลายเปนฅํา ลวะหันค็ยินดีว+าอานุภาวะพระเจ�ามีมากนักหนอว+าอ้ัน เกลือเราทัง ๗ เกียน อย+า // ไว�เทิอะ 
ซํ้าจักปูชาพระเจ�าทังมวลเทิอะ ว+าอ้ันค็ถอกเกลือซายทังมวลปูชาพระเจ�า เกลือค็กลายเปนซายฅําทังมวล 
เขาหันเขาค็ซ้ํายินดีกว+าเก+าเล+า // พระเจ�าถามว+า สู ๗ ฅนนี้เปนทุกข�นักรือ เขาตอบว+าตูข�าเปนทุกข�แท�แล 
เข�าของยังเรือนสูบ+มีรือ เข�าไหว�ว+าเข�าของบ+มี จิ่งมาค�าเกลือซายนี้แล พระเจ�าว+าผิ // อ้ันสูจุ+งมาหนี้ คูจัก
ห้ือเข�าของแก+สู ว+าอ้ัน ค็ห้ือสีล ๕ แก+เขา เขารับเอาสีลแล�วไพหาเกียนเขา ค็กลายเปนเกียนฅําชุเหล�ม เขา
ว+าอันนี้ค็เปนสุขแก+ // เราแท�แล ว+าอ้ันค็ข้ึนข่ีเกียนเมือเถิงเรือน หันหม�อเข�าหม�อแกงถ�วยสลอบสลุงพร�า
ขวานเคร่ืองครัวเรือนเปนฅําชุอัน เขาซํ้ายินดีว+าอันนี้ค็หากด�วยอานุภาวะป=ญจะสีลพระเจ�าห้ือแก+ //  
 
 (๑๒.๒๓) เราน้ัน ชะแล เราจักขอบวชกับพระเจ�าเทิอะ เขาพร�อมกันเรียกลูกเมียมาเวนเข�าของไว�
ห้ือแล�วไพขอบวช พระเจ�าค็บวชด�วยเอหิภิกขุทัง ๗ ตน ตนแก+ปรากฏว+าอุตตรเสนเถร พระเจ�าบวชภิกขุ ๗ 
ตน // แล�วอยู+เทสนาธัมม�แก+ลวะทังหลาย เขาค็ห้ือทานเข�าปYณฑิบาตแก+พระเจ�ารับฉัน แล�วว+าถานะหนี้คู
มาเถิงหนี้ลวะมาทานเกลือซาย นิมิตหน้ีจักได�ชื่อว+าท+าซายชะแล อร // หันตาแลพระญาอโสก ทังภิกขุ ๗ 
ตน ไหว�ว+าหนี้ควรตั้งสาสนาแลว+าอ้ัน พระค็ห้ือเกสาเส�น ๑ พระเจ�าถามว+าถํ้าหน้ียังมีรือ เขาว+าบ+มี เท+าว+า
แต+นี้เมือเหนือ // ฝSายแม+ระมิงกล้ําวันตก ฝSายพ�นยังมีถํ้าอัน ๑ พระเจ�าว+าห้ือเอาธาตุไว�ห้ันเทิอะ ว+าอ้ันเอา
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ใส+ขระอูบฅํากับเข�าของมากนัก กับซายฅําทังมวลไว�ปูชา ค็เลียบแม+ระมิง // ข้ึนไพ แล�วข้ึนดอยไพสูง ๕ 
ร�อยวา หันถํ้าแล�วค็เอาธาตุเจ�าแลเข�าของไว�ในถํ้าท่ีนั้น พระญาอินท�แปงยนต�ผัดไว� กว�างเลิก็ ๕ ร�อยวา 
แลตํานวายว+าคันคูนิพพานแล�วจุ+งเอาธาตุสอกซ�ายคูมาไว�หน้ีเทิอะว+าอ้ัน ตํานาน // 
 
 (๑๒.๒๔) ท+าซายแล�วแล  ถัดนั้นพระเจ�าลงมาสู+แม+ระมิง มีผาใหย+ ๓ ก�อนสุมกัน มีใจใคร+อาบน้ํา 
ยังมีลวะผู� ๑ ไพปSาหาเผิ้งมา สะพายบอกนํ้าเผิ้งมา มันหันค็ห้ือทานผ�าขาวห้ือเปนผ�าอาบ พระเจ�ายื่นมือ
หยุบ // เอาค็กลายเปนแผ+นฅํา มันยินดีว+าเจ�าจุ+งมานี้ก+อน พระเจ�าอาบนํ้าแล�วออกมานั่งอยู+เหนือผาก�อน 
๑ แล�วจิ่งไขถงเอาสลอบทองแดงใส+น้ําเผิ้งห้ือทานพระรับฉัน // แล�วสลอบทองกลายเปนแก�วปทัมราก มัน
ว+าข�าบ+เอา ข�าจักไว�ห้ือพระเจ�าใส+น้ําซ+วยมือเทิอะ ว+าอ้ันค็ห้ือป=ญจะสีลแก+มัน มันเมือเรือนมันหันอันใดค็
เปนฅํา เมียมัน // ว+าเข�าของฝูงน้ีของท�าวพระญาดาย มันว+าเข�าของเราแล ด�วยเตชะสีลพระเจ�าห้ือแก+คูแล 
พระเจ�าข้ึนดอยผาดอกไม� ย่ําไว�ยังปาทะอัน ๑ แล พระบาทผาดอกไม�แล�วแล  ถัดนั้นพระ // เจ�าไพเถิง
ห�วยอัน ๑ มีดอยลูก ๑ วันตกจิ่มแม+นํ้า พระเจ�านั่งอยู+เคล�าไม�ขุนต�น ๑ ใหย+ ๗ กํา แล�วผู� ๑ ไพปSา มันหัน
พระเจ�าน่ังอยู+ที่น้ัน มันขออานุญาตข้ึนเอาหมากขุน ๓ ลูก มาห้ือทาน พระรับฉันแล�วลงไพ //  
 
 (๑๒.๒๕) หันหินก�อน ๑ กว�างสอก ยาว ๕ สอก ยังมีรสีตน ๑ ชื่อตุละรสี อยู+ปSาที่น้ัน รู�ว+าพระเจ�า
มาค็มาไหว� พระเจ�าว+าท+านตุลรสีมาคา รสีว+าเอิอ ข�าได�รู�ข+าวว+าพระพุทธเจ�ามา ข�าค็มาไหว� // พระพุทธเจ�า
แล ข�าขอพระพุทธเจ�าน่ังอยู+ท่ีนั้น ---ว+าอ้ัน ค็ไพบอกลวะทังหลายยังเรือน เขาค็เอาเข�าสานทังอาหารมาต�ม
มาหุงท่ีนั้นใส+บาตรพระเจ�าสัน แล�ว // กะทําภัตตนุโมทนา --- อาหารมาต�มมาหุงใส+บาทคูที่น้ี จักได�ชื่อว+า
ห�วยเข�าต�มชะแลว+าอ้ัน  ตุละรสีแลลวะทังหลายขอเกสาธาตุ // พระเจ�าว+าบ�านเมืองที่น้ีหน�อยนัก ถํ้าค่็บ+มี 
คูเท+าจักไว�รอยตีนอัน ๑ ห้ือสูได�ไหว�แลปูชาชะแลว+าอ้ัน แล�วค็ย่ําผาก�อนอันน้ัน นั่งไว�พระบาทอัน ๑ ห้ันแล 
ปาทะห�วยเข�าต�ม // สะปุงเมืองลี้แล�วแล  พระเจ�าไพพายหน�าช�วยวันออก ไกล ๒ พัน ๕ ร�อยวา หันหิน
ก�อน ๑  เปนรูปเต+า ตุละรสี ไพตามหลังพระเจ�า พระน่ังอยู+หินก�อนนั้น ลวะผู� ๑ มันมาหันพระเจ�า มันห้ือ
ทานหมากหาดลูก ๑ พระรับ // 
 
 (๑๒.๒๖) ฉันแล�วห้ือแก+อรหันตาฉันแล�วกล+าวว+า ที่นี้ลวะมาห้ือทานหมากหาด --- มีแม+น้ํามาที่ลับ
แห�งเสียหน้ี จักได�ชื่อว+าเมืองลี้ชะแล คูบ+ไว�ธาตุ เท+า // จักไว�รอยตีนห้ือสูได�ไหว�แลปูชาชะแล พระเจ�าห้ือ
พระญาอโสกเอา --- 
 
 (๑๒.๒๗) หักมาซ+วยตีนพระเจ�าเล+า เจ�าอสชิค็ไพบอกแก+ลวะ ๗ เรือน เขายินดีค็หุงเข�าแลอาหาร
ใสบาตรพระเจ�า ค็เหลือบาตรพระญาอินท� ค็เนรมิตบาตรห้ือลูก ใส+เข�าไว�แล�วรับฉันแล�ว // กะทําภัตตานุ
โมทนา แล�วพระเจ�าว+าบ�านเมืองหนี้หน�อยนัก หินก�อนคูนั่งนี้ค็หน�อยจักได�ชื่อว+าผาหน�อยปSาแดดชะแล 
ถํ้าค็บ+มีจักไว�ธาตุผู�จักรักสาบ+มีพอไว�รอยตีนอัน // ๑ ห้ันแล ตุละระสีไหว�ว+า ข�ามาบวชเปนระสีบ+ได�เถิงธัมม�
วิเสสสักอัน ข�าขอบวชในสํานักพระพุทธเจ�าเทิอะว+าอ้ัน พระพุทธเจ�าค็ห้ือละเพสระสีเสีย // แล�วค็บวชด�วย



159 

 

 

เอหิภิกขุ ปรากฏว+าตุละเถร พระเจ�าสอนกัมมัฏฐานแก+ขาท้ัง ๒ แล�วส่ังไว�ว+า ท+านทัง ๒ จุ+งภาวนาอยู+รักสา
รอยตีนคูห้ันเทิอะ เม่ือใดได�เถิงอรหันต� // แล�วเขือเยียะไพเที่ยวหาคูวันตกพุ�นเทิอะว+าอ้ันวันนั้นแล ตํานาน
บาทเจติยะผาหน�อยเมืองล้ือแล�วแล  พระพรากจากท่ีนั้นไพวันตกหม่ืนวา จวบแม+ระมิงข�ามไพฝากหน�า
จวบผาเรือยังตีนดอยห้ันจิ่งถามพระญาอโสก //  
 
 (๑๒.๒๘) ว+าดั่งน้ีเปนดั่งเรืออ้ันชา พระญาอโสกว+าแม+นเรือไผมาไว�หนี้ชา  พระญาว+าเรือพระญาสิ
สุ แลพระเจ�าว+ามันมาหนใด พระญาว+า มันมาหนวันตกมา เถิงนี้นํ้าแห�งเขนเรือ // พายเอาเมือบ+ได� ลวด
ละเสียหน้ี เม่ือทางสกบ+ทันรอดเมือง ลวดตายเสียยังเมืองซะแลบห้ันแล พระเจ�าค็รํ่าเพิงดูด�วยญาณ
ประหญารู�ว+าพระญาสิสุนั้นมีริทธี // บุญสมพารมากนัก จักได�เปนพระตน ๑ พายหน�ามีห้ันชะแล คูจักย่ํา
รอยตีนไว�ในกลางเรือหนี้ห้ือเปนบุญแก+มันเทิอะ ว+าอ้ันค็ย่ําไว�พระบาทอัน ๑ ห้ันแล เหตุดั่งรือ // พระญาสิ
สุละเรือเสียนั้นชา เพิงรู�ดั่งนี้ในเม่ือปถมะกัปป9 น้ําสมุทท�บกลง ฅนคันเถิงดอยอันนั้น แลเม่ือนํ้ายิ่งข้ึนเถิง
เมืองอันชื่อทวารวดี พระญาสิสุผู�กินเมืองมีริทธี // อานุภาวะมากนัก มีวัน ๑ ยินง+อมนัก ลงข่ีเรือห้ือฅนทัง
หลายถ+อฟายไพแอ+วเหล�นเรือเหล�น เรือนั้นยาว ๑๐ วา กว�าง ๔ สอก แท+นฅํากว�าง ๔ สอก หนาสอก ๑ 
ตั้งกลางเรือเหล�มนั้น แล�วค็ฟายไพเหล�นในมหา //  
 
 (๑๒.๒๙) สมุทท� มาเถิงวันออกท่ี ๒ สอกห�วยตีนดอยที่นั้น ค็นอนห้ันฅืน ๑ เม่ือรุ+งเช�าน้ําหลอนบก
เขินเรือเสีย ยังมีอ+างผาอัน ๑ กว�าง ๓๒ วา พระญาค็ห้ือชักเรือลงไว�อ+างผาห้ัน ห้ือบิ่นหัวเรือเมือ // วันตก 
แล�วว+าบ+ช+างจักว+ารือแล ผู�ใดมีบุญหากจักได�ชะแลว+าอ้ัน ค็ออกหนีเมือทางบกเถิงเมืองซะแลบค็ตายห้ัน บ+
รอดเมืองม+านได�แล ตั้งแต+นั้นน้ําสมุททค็บกไพ // แลเท่ือแลหน�อยแลวา ๒ วา เมินนานมาลวดกลายเปน
เกาะซายกลายเปนบ�านเปนเมืองไพแล เรือเหล�มนั้นลวดกลายเปนผาอยู+อ+างผาห้ันแล เหตุใดแลว+าอ้ัน น้ํา 
// เปนปูกับลรกอยู+ต+อเท+าเสี้ยงกัปป9ทังมวลแล ปูตัวน้ันตัวติดอวบรูน้ําอันไหลลงนารกอยู+ เม่ือได�ไพนารก
ร�อนต�องอก แม+นมันค็ยกตัวข้ึนห้ือนําสลอดลอดลงไพนารก คันเอยนอกมันค็อวบอยู+ดั่งเก+าแล�วลวดหนี //  
 
 (๑๒.๓๐) นํ้าสมุทท�ค็ยึ่งข้ึนเล+า เหตุนี้แลพระญาสิสุเอาเรือไพละเสียห้ัน ลวดกลายเปนผาเรืออยู+
เพื่ออ้ันแล เม่ือพระพุทธเจ�าเรามาท่ีนั้นเปนเมืองลวะ ยังมีลวะผู� ๑ ชื่อว+าขุนแสนทอง เปน // ใหย+แก+ลวะ
ทังหลายมันเปนมิตต�กับโยคีผู� ๑ เอามาแต+เมืองปราสีมาแปงเข�าของห้ือแก+มันโยคีสูง ๑๘ สอก มีกําลังเท+า
ช�าง ๗ พราย มันย+อมลืนน้ํา // ปาอยามันเกิดมาแต+เม่ือพระเจ�ากกุสันธะ พอนิพพานมันกินน้ําปาอยาร�อย
น้ํา ๑ ลวดยืนต+อเท�าพระเจ�าโกนาคมนะเกิดมา พอนิพพานมันพ�อยลืนน้ําปาอยาร�อย // นํ้า ๑ ลวดยืนต+อ
เท�ากัสสปะเจ�าเกิดมา พอนิพพานมันซํ้าลืนนํ้าปาอยาร�อยนํ้า ๑ เล+า ค็ยืนมาต+อเท�าพระโคตมะเจ�าเกิดมาน้ี 
ขุนแสนทองกะทํามิตต�ด�วยโยคี เอามา //แปงเข�าของห้ือมัน แล�วลวดอยู+แลแต+นั้น หัวเรือนั้นเมือวันตก 
ลวะว+ายังมีถํ้าอัน ๑ งามนัก เปนอุโมงค�โขลงเข�าไพท�องดอย กว�างเท+าวิหารหลัง ๑ โยคีผู�นั้นอยู+ปากถํ้าห้ัน
แล ยังมีอรหันตาตน ๑ //  
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 (๑๒.๓๑) ช่ือว+าจุนทเถร อยู+จําสงัดในถํ้าห้ัน เขียนหนังสือไว�ทัง ๓ ปYฏก ได�ฝุSนลานเต็มกอบ ๑ โยคี
แปงหีดฅําสูง ๗ สอก หีดใส+ธัมม�ไว�ที่สุดถํ้า พ�นถํ้านั้นเปน ๓ ชั้นเพียง เข�าไพ ๓ วา สูงเหินเขาไพ ๓ วา เล+า
ลวด // สูงห้ันแล เจ�าจุนทะอยู+จําสงัดชั้นกลาง โยคีแปงเจดีย�ฅําสูง ๗ สอก ล้ําเจดีย�ไพ ๓ สอก มันแปงรูป
พระฅํา ๓ ตน แลตนแลฅืบ พายหลังพระฅําไพ ๓ สอก มันแปงพระฅํานอน // ยาว ๘ สอก พายหน�าไพ
วันออกหัวเมือใต� ชั้นบนแปงแท+นฅํา ๗ อัน ตั้งหีดธัมม�ปYฏกะท้ัง ๓ อันเจ�าจุนทะเขียนไว�นั้น แลถัดนั้นค็แปง
ค�องฅําลูก ๑ ปากกว�าง ๒ วา เสี้ยงฅําล�าน // ปายหม่ืน ๑ แขวนไว�จิ่มประตูชั้นรองเจดีย� เทวดา ๕ ตน 
ช+วยกันตี จิ่งดัง ฅน ๑๐ ตน ช+วยกันตีจิ่งดัง เทวดาตีปูชาชุวันสีลยามเที่ยงฅืน หากได�ยินเสียงเปนดั่งแมงภู+
บินในถํ้าน้ัน แล // เม่ือเจ�าจุนทะไปSนิพพานเทื่อ ชาวเจ�าทังหลายแลนักปราชญ�อาจารย�ตนประสงค�รํ่า
เรียนส�าง ค็มาอยืมเอาเขียนเปนจบับ เหตุอรหันตาเขียนชอบนัก เม่ือเจ�าจุนทะจักนิพพาน ค็รอมเอาใส+
หีดฅําไว�ดั่งเก+า แล�วลวดนิพ //  
 
 (๑๒.๓๒) พานในถํ้าห้ันแล เรียงนั้นขุนแสนทอง เอาเจ�ามาอยู+ ๔ ตน คันเม้ียนอายุค็ไพสู+โลกพาย
หน�าแล หนังสือ ๗ กัมพีร�เสียไพ เขาค็เขียนแทนไว�ห้ัน แลฉัตรทองใบ ๑ เจ�าจุนทะก้ังหีดฅําธัมม�ไว�ห้ัน แล
โยคี // อยู+รักสาเจ�าจุนทะต+อเท�านิพพานแล เจ�าจุนทะเข�าสู+นิพพานหน�อย ๑ พระเจ�าจุ+งจระเดินเทสสันตรี
โผดป=ณณสัตต�มารอดที่น้ัน นั่งอยู+ผาเรือเหนือแท+นท่ีท่ํากลางเรือ // นั้น โยคีรู�ว+าพระเจ�ามามันค็ออกถํ้ามา
ไหว� พระเจ�าถามว+า ท+านโยคีมาอยู+นี้เหตุใดชา สหายข�าขุนแสนทองเอาข�ามาแล แปงเข�าของห้ือข�าลวดมา
อยู+หน้ีแลยัง // มีอรหันตาเจ�าตน ๑ เปนลูกสิกข�เจ�าคู ชื่อว+าจุนทเถร มาอยู+จําสงัดในถํ้าหนี้ ลวดเขียนธัมม�
ทัง ๓ ปYฏกะ ตนข�าค็แปงหีดฅําใส+ไว�หน้ีแล เจ�าจุนทะจิ่งนิพพานเสียก+อนหน�าเจ�า // หนี้หน�อย ๑ แลเจดีย�
ฅําสูง ๗ สอก ข�าค็ส�างไว� พระเจ�าฅํา ๓ ตนข�าค็ส�างไว� พระนอนตน ๑ ยาว ๘ สอก ข�าค็ส�างไว� ค�องลูก ๑ 
กว�าง ๒ วา ข�าส�างไว�หน้ีแล พระเจ�าว+าดีแท�แล หากจักเปนโกฏฐากบุญอันกว�างขวาง หา //  
 
 (๑๒.๓๓) ท่ีสุดบ+ได� ลวะทังหลายมีขุนแสนทองเปนเคล�าค็เอากันมาไหว�พระเจ�ามากนัก พระเจ�าย่ํา
รอยตีนไว�แท+นผาเรือห้ันแล ตํานานบาททักขินเจติยะผาเรือ แล�วเท+าน้ีก+อนแล  ถัดน้ันพระค็ข้ึนดอยผาเรือ 
พระญา // อินท�ถือฉัตต�เก้ิงพระเจ�าไพ ขุนแสนทองยินดีว+า แต+คูเกิดมาถ�านพอเถ�าจิ่งหันพระเจ�าวันนี้ มัน
แล+นเมือเอาเกินฅํา มาบ+ทันค็แล+นข้ึนดอยทวยตวงหยาบจิ่งทัน พระเจ�านั่งอยู+จอม // ดอย ขุนแสนทอง
เอาฅําเกินทางวันตกช�วยเหนือ พระญาอินท�เกินวันออกช�วยใต� อรหันตาแลพระญาอโสกนั่งอยู+เปนปริวาร 
พระแลงดูทิสสะทังมวล หันท่ีนั้นงามนัก จิ่งขอธาตุเซ่ิงพระพุทธเจ�า // ว+าท่ีนี้ควรตั้งสาสนาแลว+าอ้ัน พระ
เจ�ารํ่าเพิงว+า ที่น้ีค็เปนท่ีเฅิงบ�านเฅิงเมือง สาสนาคูรุ+งเรือง ฅนทังหลายจักมาไหว�นบปูชาค็ง+ายนักชะแล ว+า
อ้ันค็ห้ือเกสาเส�น ๑ ยาว ๘ น้ิว // มือขวาง อรหันตาแลพระญาอโสกแปงกับไม�รวก ใส+แล�วขระอูบฅํา ๘ 
กํา แล�วขออนุญาตท่ีจักจุธาตุ พระเจ�าว+าถํ้ามีพื้นดอยอันน้ี จุนทเถรเปนลูกชาวกุสินารายอันเปนลูกสิกข�คู
มาอยู+จําสงัดในถํ้าห้ัน //  
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 (๑๒.๓๔) คําพอนิพพานเสียก+อนหน�าอ้ันเล+ามาน้ีหน�อย ๑ หีดฅําธัมม�แล�วด�วยฅํา ๗ หีด ค็มีห้ันแล 
พุทธรูปค็ยังห้ัน สูจุ+งเอาเกสาธาตุไพไว�ห้ันเทิอะ อรหันตา ๓ ตนกับทังพระญาอโสกเอาขระอูบธาตุพระตั้ง
เหนือหัว แล�ว // ค็ลงไพแต+จอมดอยได� ๘๐ วา รอดปากถํ้าอันโยคีอยู+น้ันเข�าไพจวบเจดีย�ฅํา ค�องฅํา 
หีดธัมม� แล�วค็เอาขระอูบธาตุตั้งไว�จิ่มแท+นฅําอันตั้งหีดธัมม�นั้นห้ันแล จอมดอยลงไพเถิง // ธาตุ มีร�อยวา
ปาย ๒ สอกมัชฌิมะปุริสสะแล แต+ปากถํ้าเข�าเถิงธาตุมี ๙ วามัชฌิมปุริสสะ ท่ีประตูถํ้าห้ันมีหกกํา ๑ ชาใบ
หล+นยังปYวตกเพาะปากถํ้าประตูถํ้ามีวันออกไว�เทวบุตต� ๘ ตน // อยู+รักสาชื่อท�าวรเทวตา พระญาอินท�ใส+
ยนต�ผัดไว�จิ่มธาตุกล้ําวันออกตัว ๑ เพื่อบ+ห้ือเปนอันตรายแก+ธาตุเจ�า แล�วจิ่งพากันออกไพด�วยเปWยวถํ้า ได�
ข�ามน้ําเลิก็เพียงฅอ หากมี // ในถํ้าห้ันแล ข�ามแล�วข้ึนไพด�วยเปWยวถํ้า ๘ ร�อยวา ออกพ�นเปWยวปากถํ้าแล�ว
แปงประตูไว�ซํ้าแปงยักข� ๒ ตัว เอาฅําใส+ท�องแลตัวแลแสน เอาแก�วปทัมมรากเปนตา แลตัวแล ๒ ลูก 
หน�าผากขาทัง ๒ ใส+ฅําแผ+น ถือมีดสรีกัญชัยอยู+ /  
 
 (๑๒.๓๕) เฝCาซ�ายขวาแล ชื่อยักขทาวระ แล�วจิ่งมาไหว�พระเจ�าว+า นานมาแท�แลเด พระญาอโสก
ว+าผู�ข�าทังหลายแต+งแปงทังมวลแลพระพุทธเจ�าจากับด�วยเจ�าอานันทะว+า บัดนี้อายุคูได� ๖๐ แล�ว ค็จักนิ // 
พพานแลธาตุหน�าผากกล้ําซ�ายคูจักเอามาถป=นนาในดอยท่ีนี้ ห้ือเปนที่ไหว�ปูชาแก+ฅนแลเทวดาทังหลาย
เปนดั่งเม่ือคูยังธอรมานจักมีชะแล ถานะที่น้ีเปนที่ลาบเพียงงาม // จักเปนเมืองอัน ๑ ชื่อว+าอุตตรนคอร 
จักเปนที่ชุ+มนุมฅนทังฝูงรักสาแลหีดธัมม�พระฅํามีห้ันชะแล เม่ือใดบ�านเมืองรุ+งเรืองด�วยแก�วทัง ๓ 
ประกอบด�วย เถรานุเถร ฅนทังหลายตั้งอยู+ // ในสรณคมน�พร�อมกันดั่งอ้ัน เทวดาหากจักนําธาตุออก
ห้ือฅนทังหลายได�ไหว�ปูชา มีห้ันชะแล เม่ือคตถาคตะยังธอรมานห้ือแล�วสัมป=ตติ ๓ ประการมีสันใด นลาต
ธาตุอันมาตั้งอยู+ในดอย // ที่น้ี ค็จักห้ือแล�วยังสัมป=ตติ ๓ ประการ แก+ฅนแลเทวดาดั่งอ้ันชะแล คูมาในที่น้ี
ขุนลวะเอาเกินฅํามาเก้ิงห้ือคู พายหน�าจักปรากฏได�ชื่อว+าดอยเก้ิง มีห้ันชะแล พระเจ�าว+าอ้ันแล�วค็อยู+เทส
นาธัมม�สั่งสอนลวะทังหลายใน //  
 
 (๑๒.๓๖) จอมดอยที่น้ัน ลวะทังหลายมีขุนแสนทองเปนต�น ค็ห้ือทานเข�าปYณฑิบาตแก+พระเจ�าแล
อรหันตาทังหลายชุวันห้ันแล พระเจ�ายู+ห้ัน ๓ วัน เจ�าอัสสชิเถร แลตุลเถร อันเรียนเอากัมมัฏฐาน // แต+
สํานักพระเจ�า อยู+จําเริญภาวนารักสาปาทะพระเจ�าอันไว�ในผาหน�อยกลางแพะปSาแดด ค็ได�เถิงธัมม�วิเสสด
วงชื่อว+าอรหันตา แล�วค็จิ่งจากันว+า อาวุสโส พระ // สั่งเราว+าเม่ือใดเขือได�เถิงธัมม�วิเสสแล�วมาไหว�พระเจ�า
ห้ือได�รู�แลดีแล�วแล เขือจุ+งพากันเมืออยู+อุป=ฏฐากรักสารอยตีนคูยังผาหน�อยห้ันเทิอะ ค็เสมิอด่ังได�อุปป= // 
ฏฐากคูชุวันนั้นแล ขาค็ไหว�นบสั่งอําลา แล�วค็มาอยู+รักสาพระบาทเจ�าที่นั้นอยู+ได� ๓ วัน ค็นิพพานไพแล 
พระญาอินท�รู�ข+าวค็ไพเพื่อจักส+งสะการเผา เยียะด่ังรือค็บ+ไหม� ค็มาบอกแก+พระเจ�าว+าท+านจักเผา //  
 
 (๑๒.๓๗) บ+ไหม�แล เม่ือตถาคตะยังมีจักอยู+ถ�าพระอริยเมตเตยยะก+อนชะแล พระอาริยเมตเตยยะ
หากจักเผาด�วยตนเองชะแลว+าอ้ัน พระญาอินท�ค็ไพเนรมิตชุงชาผ�า ๒ อัน ใส+ซากเจ�า // อัสสชิอัน ๑ ใส+
ตุรเถรอัน ๑ แขวนไว�ท่ีนั้น อาริยเมตเตยยะเกิดมาหากจักเผาชะแล อรหันตานิพพานบ+เน+า คือมหากัส
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สัปปะ ๑ จุฬกัสสปะ ๑ // จุฬจุนทะ ๑ ตุละเถร ๑ อัสสชิ ๑ แล พระญาอินท�จิ่งมาหาพระเจ�ายังสันดอย
เก้ิงห้ันแล ส+วนตัวโยคีสูง ๑๘ สอก คันเม้ียนอายุค็ได�เปนภุมมเทวดาอยู+ถํ้าท่ีนั้น // ผู�ใดจักข้ึนไหว�ธาตุดอย
เก้ิง ห้ือมีเข�าตอกดอกไม�ปูชาโยคีเสียก+อนเยียะข้ึนเทิอะ บ+อ้ันจักเปนฝนเปนลมนักชะแล ตํานานว+านลาต
ธาตุดอยเก้ิงแล�วเท+าน้ีแล  ถัดนั้นพระ // เจ�าไต+ราวดอยไพเถิงไพหนเหนือแม+ระมิง เลียบฝ=Uงนํ้าข้ึนไพหัน
ลวะผู� ๑ แปงหลุกใส+นาดอ มันหันพระเจ�าจิ่งแก�ผ�าสะไบมันเช็ดตีนพระเจ�า แล�วเอาใส+หัวมัน ค็กลายเปน
แผ+นฅํา มันยินดีมันว+าขอห้ือ //  
 
 (๑๒.๓๘) พระพุทธเจ�าอยู+หนี้หน�อย ๑ ว+าอ้ัน พระเจ�านั่งอยู+เหนือดอยม+อน ๑ มีวันตกบ�านลวะห้ัน 
มันค็แล+นเมือหุงเข�า ๒ ห+อ แกง ๒ ห+อ ค็เกิดเปนเข�าทิพพ�แกงทิพพ�มาห้ือทานแก+พระพุทธเจ�า แลอรหันตา
ฉัน แลพระญาอโสก // กินค็เหลือ พระญาอโสกว+ามึงอย+าแปงหลุกเทิอะ มึงจุ+งขอสีลจิ่มพระเจ�าเทิอะ เข�า
ของมึงจักกินแลจักไว�ค็หากเกิดมีชะแล แล�วค็มาขอสีลพระเจ�าค็ห้ือป=ญจะสีลแก+มัน แล�วมันเมือสู+เรือน // 
หันอันใดค็เปนฅํานับเสี้ยง มันยินดี มันว+าแต+ก+อนคูเยียะนาพอหลอตาย ค็บ+พอกิน คูได�สีลพระเจ�าแล�วมา
หันอันใดค็เปนฅํา สีลพระเจ�าน้ีประเสิฏแท�แล คูจักรักสาตราบชีวิต // คูชะแล พระเจ�าว+าคูมาเถิงหนี้ ลวะ
ผัดหลุกใส+นาดอ เมืองที่นี้จักได�ชื่อว+าเมืองหอดชะแล ท่ีนี้ถํ้าค็บ+มี บ+ควรไว�ธาตุแลว+าอ้ัน พระเจ�าค็ข้ึนไพด�วย
ฝ=Uงแม+ระมิงกล้ําเหนือ ๒ พันวา // หันผาก�อน ๑ เปนรูปเต+า พระค็น่ังอยู+เหนือผา หันพระเจ� านาคลุกสุ+
งมันออกมาไหว�พระเจ�าแลอรหันตา แล�วพระค็ย่ําหน�าผาน้ันไว�พระบาทเหนือผานั้นไว�พระบาทเหนือผา
เลิก็ ๔ นิ้วมือขวาง แลตํานานบาทเจติยะเมืองหอดแล�วเท+านี้แล  //  
 
 (๑๒.๓๙) พระเจ�าพรากที่นั้นข้ึนไพพายเหนือดอยแม+ระมิงพ�น ๔ ร�อยวา จวบพระญานาคตน ๑ 
ร�ายนักจักท�วง พระเจ�าค็กะทําบ+ห้ือมันยอหัวได� มันว+าคูค็ว+าคูผู� ๑ ดีหลีดาย มันผู�น้ีมีริทธีเหลือกว+าคูอ้ัน // 
ชา พระค็กะทําปาฏิหาริย�ห้ือมันหัน มันจิ่งรู�ว+าเปนพระเจ�า มันจิ่งว+าขอห้ือข�าท�วงติงได�แด+ ข�าค็ได�รู�ได�กะทํา
ผิด ข�าขออนุญาตห้ือข�าแด+ ข�ายินหักหัวหักตัวข�านัก พระเจ�ารู�ว+ามัน // อ+อนจิ่งปลงริทธีเสีย ห้ือมันท�วงได� 
มันจิ่งเอาอาสนามาปูเหนือผาก�อนนั้นกว�าง ๕ สอก ยาว ๕ วา แล�วค็ห้ือทานเข�าน้ําโภชนะอาหารแก+พระ
เจ�า  ค็หาน้ําบ+ได� พระญานาค // ค็ห้ือน้ําออกมา มันค็เอาใส+สลุงมาห้ือพระเจ�าฉัน แล�วกะทําภัตตกิจจ�แล�ว
มันขอสีล พระเจ�าค็ห้ือป=ญจะสีลแก+มัน มันยินดีค็สมุตติห้ือตาทัง ๒ ปูชา แล�วค็เลิกพังพานข้ึนเปนฉัตรก้ัง
พระ // เจ�าอยู+ห้ันแล มันค็ขอพระบาทเซ่ิงพระเจ�าน่ังอว+ายหน�าไพวันออก ว+าสัณฐานที่นี้พระญานาคห้ือ
ตาเปนทานแก+คู พายหน�าจักเปนเมืองอัน ๑ ชื่อว+ามหานคอร มีห้ันชะแล ว+าอ้ันค็ลุกไพย่ํารอยตีนไว� //  
 
 (๑๒.๔๐) เหนือผาอันนั้นห้ันแล พระญานาคเข�าไพในสุ+งแห+งมัน ตาทิพพ�อันประเสิฏค็เกิดมีแก+มัน
แจ�งนัก ด�วยเตชบุญอันได�ห้ือตาเปนทานแก+พระเจ�านั้นแล ตํานานบาทเจติยะไว�หาดนาคหัวเคียนแล�ว // 
เท+านี้ก+อนแล  พระเจ�าพรากหาดนาคเมือเหนือเถิงท่ี ๑ อว+ายหน�าไพวันออก ร่ําเพิงว+าอายุคูค็จักพอ ๘๐ 
แล�วเท+ายังซาวปWค็จักนิพพานแล เม่ือคูนิพพานแล�วธาตุคูจักมา // ตั้งอยู+บ�านเมืองอันนี้มากกว+าทุกเมือง ชะ
แลว+าอ้ัน ธัมมสังเวคค็เกิดมีแก+พระเจ�าที่นั้นลวดได�ชื่อว+าสกังคถานแลเลียงน้ันพระเจ�าไพวันออก ๒ พันวา
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เถิงบ�าน // กุมภเสฏฐีช+างป=Zนหล+อขายกินเปนนายบ�านท่ีนั้นมันถามพระเจ�าว+า เจ�าจักไพท่ีใดชา พระเจ�าว+า 
คูเดินเทสสันตรีมาเถิงที่น้ี เพื่อจักโผดสัตต�ทังหลายแลว+าอ้ัน เสฏฐีว+าเจ�า // คูหากเปนพระเจ�าดาย มันค็
ราทธนาว+าข�าขอพระเจ�าอยู+ท่ีนี้พอ ๗ วันก+อนเทิอะว+าอ้ัน มันค็แปงกุฑีหลัง ๑ ห้ือพระเจ�าอยู+สําราญแล�ว
ปSาวเตินลวะทังหลายมาห้ือทานเข�าปYณฑิบาตแก+พระเจ�า มันว+าภุญชา //  
 
 (๑๒.๔๑) เทิอะว+าอ้ัน พระรับสันแล�วกะทําภัตตานุโมทนา แล�วจิ่งจาเซ่ิงอรหันตาแลพระญาอโสก
ว+า คูมาเถิงหนี้ ลวะมาทานเข�าว+าภุญชาเทิอะว+าอ้ัน ที่น้ีจักปรากฎว+าภุญชะนคอรมีห้ันชะแล อรหันตาแล
พระญา // อโสกขอธาตุจิ่มพระเจ�า พระเจ�าว+าท่ีนี้ค็ควรตั้งสาสนาแท�แลว+าอ้ัน ค็ห้ือเกสาเส�น ๑ ห้ือแก+
อรหันตาแลพระญา แล�วค็ห้ือลวะทังหลายขุด มีกุมภเสฏฐีเปนต�น ค็ขุดลง // เลิก็ร�อย ๘ สอก ใส+บอกไม�
ซาง แล�วใส+อูบฅําใหย+ ๘ กํา เอาลงขุมแล�วลวะทังหลายมีเสฏฐีเปนต�นค็ยินดีนัก ใส+เข�าของปูชา ๗ ล�าน 
แปงเจดีย�ฅํากวมสูง ๗ สอก แล�วพระญา // อินท�ใส+ยนต�ผัดไว� แล�วพระจิ่งว+าคันคูนิพพานแล�ว สูจุ+งเอา
ธาตุขระหม+อมกล้ําซ�ายทังกล้ําขวาคูมาไว�ที่น้ีเทิอะว+าอ้ันวันน้ันแล ตํานานเมืองหริภุญเชยแล�วเท+านี้แล  
เรียงนั้น // พระเจ�าข้ึนไพหนเหนือหม่ืนวา เถิงบ�านม+าน ยังมีม+านผู� ๑ ห้ือหมาก ๗ ลูก กับพูเหลือง ๒ แห
ลบ มาห้ือทานแก+พระเจ�าว+าคุนทิชา เทาะว+าอ้ันบ�านท่ีนี้จักได�ชื่อว+าบ�านคุนทิชาชะแล เม่ือหน�าจักปรากฏ
แผ+ //  
 
 (๑๒.๔๒) ไพว+ากุมกาม ควรตั้งสาสนาที่ ๑ แลว+าอ้ัน ค็ห้ือเกสาธาตุเส�น ๑ ใส+อูบฅําใหย+ ๗ กํา ขุด
ขุมร�อยเอ็ดสอก เอาอูบธาตุตั้งทํากลาง แล�วม+านผู�นั้นใส+เข�าของล�าน ๑ ฅนทังหลายใส+สิบเอ็ดล�าน พระญา
อินท�ใส+ // ยนต�ผัดไว� ถมดีก+อเจดีย�กวมไว�สูง ๒ สอกหมายไว� พระเจ�าว+าคันคูนิพพานแล�ว สูจุ+งเอาธาตุดู
กคางกล้ําขวาคูมาไว�ที่นี้เทิอะ ตํานานทักขิณหุนธาตุกุมกาม แล�วหนี้แล  // อรหันตาทังหลายแลพระอโสก
นอนในท่ีพระตํานวายไว�ธาตุกุมกามห้ันเท+าพระพุทธเจ�าองค�เดียวไพอยู+ดอยม+อน ๑ หนวันตกใกล�เคล�าไม�
ขามต�น ๑ ใหย+ ๘ กํา สูง ๕๐ สอก เมตตาสัตต� // โลก กลางฅืนเทวดายินดีห้ือห+าฝนฅําตกลงปูชาพระเจ�า 
๒ ฅาบ พระเจ�าอทิฏฐานห้ือฅําเข�าอยู+ท�องดอยนั้น ลวดได�ชื่อว+าดอยฅํา เพื่ออ้ัน แลเทวดาขอรอยตีนเซ่ิง
พระเจ�า // รุ+งเช�าพระเจ�าไพวันออก ไม�ขามหันหินก�อน ๑ งามนัก ค็ย่ําไว�รอยตีนอัน ๑ อรหันตาแลพระยา
อโสกจิ่งมาทันหัน แลตํานานบาทเจดีไว�เชียงใหม+ดอยฅําแล�วแล พระเจ�าพรากท่ีนั้นไพหนเหนือนั้น อยู+ใกล� 
// 
 
 (๑๒.๔๓) เคล�าไม�บุนนาคต�น ๑ ยังมีเถ�าแก+ ๒ ผัวเมียปูกดอกบุนนาคขายเลี้ยงชีวิต เข�าอยู+ในเคล�า
ไม�บุนนาค หันพระเจ�าค็เอาดอกบุนนาคมาปูชา พระตํานวายต+อหน�าอรหันตาแลพระญาทัง ๒ ว+า ถานะ
ที่น้ีเม่ือหน�าจักเปน // ท่ีสาสนามารุ+งเรือง จักเปนที่ชุ+มนุมแห+งสังฆะชื่อว+าปุผลารามมีห้ันชะแล มือลูบหัวได�
ผม ๒ เส�นไว�ที่น้ันเส�น ๑ แล เจ�าอานนท�จิ่งไหว�พระเจ�าว+า ข�าแห+งพระพุทธเจ�าควร // เราเมือปSาเชตวัณณ�
ก+อนเทิอะ พระเจ�าว+ายังหน�อย ๑ ก+อน ประเทสที่นี้พายหน�าจักเปนเมืองใหย+อัน ๑ จักรุ+งเรืองด�วยแก�วทัง 
๓ มีห้ันชะดาย เหตนั้นตถาคตะจักไพนั่งท่ีทังหลาย // ๘ แห+ง อันเปนอัฏฐมังคละถานะ เปนดั่งคูไพนั่งโส
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รัสสะมหาถานะในเมืองลังกาน้ันก+อนว+าอ้ัน ตํานานเกสาธาตุถป=นนาสวนดอกแล�วเท+านี้ก+อนแล  ไนยะ ๑ 
ว+ามีเกสา // ยาวเส�น ๑ พระเจ�าอทิฏฐานห้ือเปน ๘ เส�นเท+ากัน ไว�ท่ี ๘ แห+งว+าอ้ันแล พระเจ�าพรากท่ีนั้น
ไพวันออกช�วยเหนือจิ่มใกล�เคล�าไม�หก ไว�เกสาธาตุเส�น ๑ ว+าท่ีนี้พายหน�าเวรุวัณณรามมีห้ันชะแล  แล�วไพ
หนใต� //   
 
 (๑๒.๔๔) ซ�วยวันออก จวบชีม+าน ๗ ตน ห้ือสิกแล�วบวชใหม+ พายหน�าจักเปนเมืองใหย+อัน ๑ สม
ริทธีรุ+งเรืองนัก จักได�ช่ือว+าเมืองชีใหม+ชะแล  พระเจ�าไพกล้ําวันตก หันลวะ ๒ ฅนห้ือทานหมากม+วง ๒ ลูก 
// อย�างชิ้นอยู+ ขาหันพระเจ�ามาเอาชิ้นแห�งหนึ้งกับเข�ามาใส+บาตร พระเจ�ารับสันแล�วไว�เกสาเส�น ๑ ทํา
นวายว+าที่น้ีพายหน�าจักเปนอารามอัน ๑ ชื่อว+าอโสกรามมีห้ัน // ชะแล พระเจ�าไพกล้ําใต� จวบลวะ ๒ ฅน 
ห้ือทานหมาก ๓ ลูก หมากม+วง ๒ ลูก พระเจ�ารับสันแล�ว ลวะทังหลายซํ้ามาห้ือทานหมากผางหวาน แล
หมากขระหนุนเข�าแช+แก+พระเจ�ารับ // สันแล�ว เขาค็เอาน้ําส�มปSอย น้ําอบ น้ําหอมมาห้ือพระเจ�าอาบน้ําดํา
หัว ทีน้ันแล�วอยู+ห้ันเทสนาธัมม�แก+ลวะทังหลาย ๓ วัน จิ่งทํานวายว+าท่ีนี้จักได�ช่ือว+าพิชชอาราม อุชชาราม 
// ค็ว+าแลว+าอ้ัน ค็ห้ือเกสาเส�น ๑ คือวัดสรีเกิดแล  พระเจ�าไพวันออกช�วยเหนือ หันชีม+าน ๗ ตน นอนอยู+
หันพระเจ�ามา ลุกมาไหว�พระเจ�า พระเจ�าค็บวชห้ือเปนเอหิภิกขุแล พระค็ทํานวายว+าที่น้ีนิมิตต� // 
    
 (๑๒.๔๕) ชีม+านพอสังมานอนอยู+หน้ี ท่ีนี้จักเปนที่ชุมนุมแห+งสังฆะ จักได�ชื่อว+าสังฆรามมีห้ันชะแล 
ค็ไว�เกสาธาตุเส�น ๑ ห้ันแล  พระพรากห้ันไพวันตกช�วยใต� หันลวะผู� ๑ แปงท่ีอยู+แลประตูบ�าน มันราทธนา
ห้ือพระเจ�าอยู+ พระ // ค็นอนท่ีนั้นฅืน ๑ จิ่งตํานวายว+าที่นี้จักปรากฎชื่อว+านันทารามมีห้ันชะแล ค็ไว�เกสา
ธาตุเส�น ๑ หันแล  ถัดนั้นพระเจ�าไพหนเหนือ หันลวะทังหลายหลายนัก เขาราทธนาพระเจ�าอยู+กลางบ�าน 
หันลวะ // ผู� ๑ หันพระเจ�า ยินดีเอาผ�ามันมาแปงช+อทุงปูชาพระเจ�าห้ันแล ยังมีชีม+านตน ๑ มีอายุได�ร�อย
ซาวปW หันพระเจ�ายินดี ค็คระนิงว+าคูเกิดมามีอายุเท+าน้ีจิ่งได�หัน // พระเจ�าวันน้ีแลว+าอ้ัน ค็แก�ผ�าชีพอร
สังฆาฏิชุบน้ํามันตามปูชาพระเจ�าว+า คูมาหนี้ ลัวะแปงช+อทุงปูชา ชีม+านค็แก�ผ�าชุบน้ํามันเจาะปูชา ที่น้ีจักได�
ชื่อว+า // โชติกรามมีห้ันชะแล ค็ไว�เกสาธาตุเส�น ๑ ลวะทังหลายใส+บอกไม�ซาง แล�วใส+อูบฅําใหย+ ๙ กํา ขุด
ขุมกลางบ�าน ๒ วา เอาลงจุไว� ใส+เข�าของโกฏิ ๑ พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว� ก+อเจดีย�พายบนสูง ๓ สอก พระ 
// 
 
 (๑๒.๔๖) เจ�าว+าเม่ือคูนิพพานแล�ว จุ+งเอาธาตุฝSามือขวาคูมาไว�ท่ีนี้เทิอะว+าอ้ัน ทักขิณหัตถธาตุไว�
โชติกราม คือวัดหม่ืนสาน ไนยะ ๑ ว+าวัดมหาเจดีย�หลวงกลางเวียงแล  พระเจ�าพรากห้ันพอกไพบ�าน // 
กุมภเสฏฐีอยู+ ๓ วัน เทสนาอานิสงส�พุทธรูป เสฏฐีได�ฟ=งยินดีมากนัก ปSาวห้ือลวะทังหลายเอาดินหม�อมา
ช+วยกันป=Zนแปงพระพิมพ�ได� ๓ ล�าน ๓ แสนองค� แล�วตั้งไว�เหนือชองซ+อง // หน�าพระเจ�า ค็ขออานุญาตเพื่อ
ใคร+เผาห้ือหม้ัน พระเจ�าห้ือานุญาตเผาแล�วจิ่งกล+าวว+า สูท+านอุปปานสักกะทังหลาย ส�างแปงรูปคูตถาคตะ
ไว�ไหว�ปูชาค็ดีนัก // แล เม่ือใดถานะที่น้ีเปนบ�านเปนเมือง สาสนาคูตั้งท่ีนี้จักรุ+งเรืองมากนัก ฅนทังหลาย
ฝูงมาเกิดน้ันในเมืองอันนี้ค็มีบุญสมพาร จักได�เกิดร+วมสาสนาพระเมตเตยยะเม่ือ // มาเปนพระพายหน�า 
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ประหมาณเท+าสูป=Zนพุทธรูปคูนี้มีห้ันชะแล อรหันตาแลพระญาอโสกห้ือลวะขุดขุมเลิก็ ๗ สอก กว�างค็ ๗ 
สอก เอาพระพิมพ�จุไว� เม่ือใดสาสนาต้ัง ฅนทังหลายจักเอาพระพิมพ�นี้ออกปูชาสักการ สา // 
 
 (๑๒.๔๗) สนาจักรุ+งเรืองแต+นั้นไพชะแล  ถัดแต+นั้นพระเจ�าไพเมืองตีนดอยนางน�อง พระเจ�าเอา
มือลูบหัว ได�ผมเส�น ๑ ห้ือแก+อรหันตาแลพระญาอโสกใส+บอกไม�ซาง แล�วใส+อูบฅําใหย+ ๘ กํา ขุดขุมร�อย
สอก จุ // ธาตุไว� พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว�ป=Zนแล ตํานานเมืองตีนดอยนางน�อง แล�วเท+าน้ีแล  พระเจ�า
พรากที่น้ันไพสู+เมืองเมิย ข้ึนดอยนางพี่ ไว�เกสาธาตุเส�น ๑ ใส+บอกไม�ซาง แล�วใส+อูบฅําใหย+ ๘ // กํา จุไว�ใน
ขุมเลิก็ ๗ สอก ถมดี พระญาอินท�ใส+ยนต�ผัดไว� รักสาธาตุไว�ดอยนางพี่เมืองเมิยแล�วแล  พระเจ�าพรากท่ีนั้น
ไพสู+เมืองยวม ไว�รอยตีนอัน ๑ แล พระเจ�าไพเมืองทราง // ไว�รอยตีนอัน ๑ ในเวียงผาครอกแล พระเจ�าไพ
เมืองซะแลบ แล�วไพเมืองกุสินาราย แล�วไพสู+เชตวัณณ�แล พระพุทธเจ�าไพเถิงบ�านใดเมืองใด ชาวบ�าน
ชาวเมืองทังหลาย ห้ือลูก // ห้ือหลานเขาบวช เผื่อว+ามารอดเชตวัณณ�ได�ลูกสิกข� ๕ ร�อยตนค็มีแล เถิงเม่ือ
พระพุทธเจ�าเข�าสู+ปรินิพพานแล�ว อรหันตาแลเทวดา ท�าวพระญาทังหลายชุ+มนุมกะทําสรีระส+งสะการ คัน
แล�วบัวรมวณแล�ว เจ�า // 
 
 (๑๒.๔๘) โสณเถระ แลอุตตรเถร แลเจ�าอานันทะจากับด�วยพระญาอโสกแลพระญาอินทาว+า ดูรา
มหาราชทังหลาย เม่ือพระเจ�ายังธอรมานค็ตํานวายไว�แก+เร�าทังหลายห้ือเอาธาตุไพไว�ในบ�านใหย+เมือง // 
น�อยทังหลายต+างๆ วันน้ันแล บัดน้ีพระเปนเจ�าค็นิพพานไพแล�ว เราทังหลายควรเอาสาริกธาตุพระเจ�าไพถ
ป=นนาทวยตามดั่งพระเจ�าหากทํานวายไว�นั้นชุแห+ง ควรชะแลว+าอ้ัน // พระญาทัง ๒ ค็รับเอาว+าดีๆ แล�วค็
เอาธาตุพระเจ�าเตม ๓ ตัมพนาฬีไพถป=นนาไว�ตามอันพระเจ�าหากสั่งไว�ชุแห+ง แล�วค็มาเถิงดอยเก้ิง จวบขุน
แสนทองจิ่มทํ่ากลาง // เคล�าไม�ส�านปCาว ๒ ต�น ไกลแม+ระมิง ๕ พันวา ว+าธาตุพระเจ�า ๒ ดวง ๓ ดวง อัน
เราจักไว�ในดอยเก้ิงที่น้ี เปนธาตุหน�าผากใหย+แท�ดีหลีดาย เราควรริสสนาโกฏฅําลูก // ๑ ห้ือสมควรแก+ธาตุ
เจ�าก+อนเทิอะ ว+าอ้ันพระญาอโสกค็ห้ือนลาฏธาตุแก+ขุนแสนทองกับโยคีขาทัง ๒ ยินดีเอาฅํามาช+วยกันตี 
พระญาอโสกค็แต+งอามิสสะปูชาเข�าตอกดอกไม� // 
 
 (๑๒.๔๙) มาไหว�ปูชา ลวะทังหลายค็มาไหว�ปูชามากนัก พระญาอินท�จิ่งริสสนาโกฏฅําลูกน้ันงาม
นัก ซํ้าริสสนาเคร่ืองปูชาคือสัตต� พัดค�าว จาวมอน ตั่งงาขาเขียะ ไม�เท�า ขันหมาก ซะหลาด ซะโตก ถาลี 
ช+อทุง แล�วด�วยฅํานับเสี้ยง จิ่ง // เอานลาฏธาตุ มีรูปสงสัฏฐานดั่งหมากบ�าลูกใหย+ ใส+เหนือขันแก�วผลิก 
แล�วใส+โกฏ แล�วนําข้ึนดอยไพ ขุนแสนทองและพระญาอโสก พระญาอินท�ถือสัตต�ถือเก้ิงฅํา นําธาตุ //เจ�า
เปนประดุจจะดั่งปางเม่ือตนพระเจ�ามาวันนั้น คันว+าข้ึนไพเถิงหีดธัมม� พระญาอินท�ลั่นไฟยนต�แล�วค็ข้ึนสู+
แท+นฅําอันต้ังหีดธัมม�นั้น แล�วเอาพระนลาฏธาตุใส+อูบไม�หก // กับด�วยเกสาธาตุ แล�วใส+อูบฅําใหย+ ๘ กํา 
แล�วใส+ในโกฏฅํา ตั้งไว�เหนือแท+นฅํา กับทังเคร่ืองปูชาทังมวล แล�วค็ก้ังสัตต�ไว�พระญาอินท�ใส+กงจักก�ไว�ดั่ง
เก+า แล�วพระญาทัง ๒ แปงประตู // ชั้นนอกกว�างสอก ๑ สูง ๒ สอก แปงรูปคูลวาผู� ๑ เขียนมนต�ใส+ใน
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ทองเปนยนต�อยู+รักสาประตูชั้นนอก ชั้นกลางอันจักรอดเจดีย�นั้น แปงรูปพราหมณ� ๒ ฅน ถือดาบสรีกัญชัย
เหมือนกันอยู+ซ�ายขวา เขียนมนต�ใส+ทองแล�วออกมาสั่ง // 
 
 (๑๒.๕๐) โยคีกับขุนแสนทองว+า ดูราท+านโยคีแลขุนหลวง ธาตุพระเจ�าอันเราทังหลายจุไว�หนี้น้ี 
เราค็รู�ค็หันด�วยกัน เขือทัง ๒ อย+าละธาตุพระเจ�าเสียห้ือหม+นหมอง จุ+งอยู+อุปป=ฏฐากรักสาตราบอันมีชีวิต
ท+านเทิอะ ว+า // อ้ัน ๒ ขาว+าเจ�าทังมวลอย+าได�เฅืองใจเทิอะ เผือข�าหากจักรักสาตราบอันมีชีวิตชะแล 
พระญาอินท�ร่ําเพิงว+าเม่ือพระเจ�ายังธอรมานมาท่ีนี้ คูค็ได�ก้ังพระเจ�าข้ึนดอย // เม่ือพระเจ�านิพพานแล�วคูค็
ได�ก้ังธาตุข้ึนดอยแล รํ่าเพิงสันน้ีแล�วค็เอาสัตต�ทิพพ�ใบ ๑ ก้ังไว�เหนือจอมดอยห้ันแล อรหันตาแลพระญาทัง 
๒ ค็เลิกอัญชุลีข้ึนไหว� // โถมนายอคุณพระเจ�าด�วยปริยายต+างๆ ตามเพิงใจ แล�วค็เอาธาตุพระเจ�าไพถป=น
นาไว�ในท่ีอันพระเจ�าหากตํานวายไว�ชุแห+ง แล�วพระญาทัง ๒ ค็เมือสู+ // เมืองตน อรหันตาเจ�าทังหลายค็
เมือสู+เชตวัณณอารามห้ันแล ตั้งแต+นั้นไพ นลาฏธาตุคกะทําปฏิหาริย�เม่ือใด พระญาอินท�แลท�าวจตุโลกค็มา
ถือสัตต�ก้ังธาตุเจ�าไพชุแห+งแล จิ่งมาต้ัง // 
 
 (๑๒.๕๑) ไว�ดั่งเกล+าแล ยังมีในวัน ๑ โยคีร่ําเพิงว+าพระบาทในผาเรือน้ันอยู+ท่ีต่ํา ฅนทังหลายจักอยู+
รักสาบ+ได� จักเปนสาธาณแก+สัตต�ทังหลายชะแล คูจักถมเสียเทิอะว+าอ้ัน ค็ไพถมเลิก็ ๑๑ สอก // แล�วเอา
หินก�อน ๑ ใหย+เท+าชอง คือกว�าง ๕ สอก มาตึดปากถํ้าไว� เม่ือมันจักใกล�ตาย มันค็นอนอว+ายหัวเมือหนใต� 
ตีนมาร+อปากถํ้า ตายแล�วเปนเทวบุตต�อยู+รัก // สาพระเจ�าห้ันแล ตัวมันบ+เน+า จักอยู+ต+อเท�าไฟไหม�กัปป9ชะ
แล เทวบุตต�อันอยู+รักสาธาตุดอยเก้ิงมี ๒ ตน คือโยคี ๑ เทวบุตต�ตนอยู+รักสาเจ�าจุนทะตน ๑ แล โยคีอยู+รัก
สา // ประตูถํ้า กับทังพระบาทผาเรือแล ขุนแสนทองเวทนาอาลัยด�วยเข�าของ ตายเปนเปรตอยู+รักสาเข�า
ของที่วันออกช�วยเหนือผาเรือห้ันแล ผู�ใดจักข้ึนไหว�พระ // บาทดอยเก้ิง ห้ืออาบน้ําจําระสระเกล�าดําหัว
เสีย แล�วทรงเครื่องวัตถาเสื้อผาใหม+ ไล�ลาทาตนด�วยคันธะของหอม แล�วจิ่งข้ึนเทิอะ คันจักข้ึนอย+าเอาชิ้น
เอาปลาข้ึนไพปูชา ห้ือเอาเข�าแลน้ําอ�อย น้ํา // 
 
 (๑๒.๕๒) ตาล ลูกไม�ปูชาเทิอะ ผิว+าฅนค็ห้ือเอาสีลที่ตีนดอยห้ัน แล�วห้ือแต+งเครื่องปูชา ๒ แห+ง คือ
ที่ตีนพระบาทผาเรือ ห้ือเข�าหนมลูกลาน ๓ ลูก ใหย+เท+าหมากพินไพปูชาโยคีผาก�อนหลวง บอกมัน // ห้ือรู�
ว+าจักไพไหว�พระบาท บ+อ้ันมันจักห้ือฝนตก มันนั้นเสมิอด่ังนายประตูแล คันจักข้ึนไพเถิงจอมดอยที่พระเจ�า
ยั้งอยู+จอมดอยนั้น เท+าควรค+าชาวเจ�าฅนชายผู�มีสีลข้ึนสิ่ง // เดียว ผู�ยิงบ+ควรข้ึนแล ธาตุเจ�าอยู+ที่ต่ําแล เท+า
ควรอยู+ผาเรือห้ันไหว�แล จาด�วยตํานานดอยเก้ิงแล ด�วยมีแท�ตํานานอันนี้เทวดาตนอยู+รักสาสาสนาพระ // 
เจ�า อาตํานานอันน้ีไพต�องไว�ในหน�าหินก�อน ๑ ในเมืองลังกาพุ�นแล หินก�อนน้ันกว�างได� ๕ สอก ยาวสิบ
สอก อันเปนที่พระเจ�าไพนั่งปถมะนั้นแล เม่ือสาสนารุ+งเรือง // ในลังกา เข�าส�างวิหารหลวงกวมไว� ได�ชื่อว+า
วัตพระหินแล จาด�วยสาริกธาตุต้ังอยู+ล�านนาไทยเชียงใหม+ซาว ๓ แห+ง กับพระบาท ๑๒ แห+ง คือว+าพระเจ�า
มาเมืองพยาก เชียงแสน เชียงราย เมืองพระญาว ลัมพาง // 
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 (๑๒.๕๓) เมืองน+าน เมืองแพ+ ท+าสอย ท+าซาย เมืองลี้ เมืองหอด หาดนาค หัวเคียน ละพูน กุมกาม 
ดอยฅํา เชียงใหม+ เมืองตืน เมืองเมิย เมืองยวม เมืองทราง สะตง ซะแลบ กุสินาราย เมือเชตว // วัณณ� ดั่ง
เก+าแล ธาตุฝSามือขวาตั้งเกสาเส�น ๑ ไว�เมืองพระยาก ธาตุแขวนขวาทังเกสาเส�น ๑ ไว�จอมกิตติ เชียงแสน 
นิ้วมือซ�ายกล้ําขวา // ไว�เชียงราย แขนซ�ายไว�ดอยพูขาง เมืองพระยาก ธาตุดูกฅอกล�าหน�า กล้ําหลัง ไว�ลัม
พาง ฅ+อมือซ�าย ไว�เมืองน+าน แขนซ�าย ไว�ท+าสอย สอกซ�าย //ไว�ท+าซาย หน�าผากกล้ําซ�าย ไว�ดอยเก้ิง ธาตุ
กระหม+อมกล้ําขวา ไว�ธาตุละพูน ดูกคางกล้ําขวา ไว�กู+ฅําหลวง ฝSามือทังมวลไว�โชติกราม คือเจดีย�หลวง
เชียง // ใหม+แล ถานะที่นี้อ่ืน เท+าว+าไว�ธาตุย+อย บ+นิยมแล ตํานานอันน้ีมหาโพธิสมพารลูกช+างเรือตีนดอย
เก้ิงเขียนเอาจิ่มสวามีธัมมสรเถร อันเอามาแต+ลังกาทีป ปางเม่ือพระพระญาหังสาวดีใช� // 
 
 (๑๒.๕๔) ไพดูสาสนานั้นแล  กรียาอันกล+าวตํานานพระเจ�าเลียบโลก ค็แล�วเท+านี้ก+อนแล  ปริ
ปุณฺณํ แล�วยาม ๓ มงเช�าแล ปถมะมุลลสัทธาเจตนาลิกขิตตะ อหํ นาม ข�าอินทมูลภิกขุ ลิกขิตตะ // แต�ม
เขียนด�วยยอัตตโนแล เขียนเม่ือจุฬสักกะได� ๑๒๗๘ ตัว ปลีรวายสี เดือน ๔ ลง ๔ ฅํ่า พุทธสกราชได� 
๒๔๗๙ ตัวแล ข�าเขียนทานไว�กับสาสนาพระโคตมะเจ�า ตราบต+อเท�าอายุ // ลานเปนประหมาณเทิอะ นิพฺ
พาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ เมตฺเตยฺยพุทฺธสนฺติเก อนาคเต นิจฺจํ ปรมํ สุกฺขํ  ขอห้ือเปนประจัยแก+พระ
นิพพานจิ่มแด+เธิญ // ทานไว�วัดกู+ฅํา ธัมม�วัดกู+ฅํา อธิการวัดกู+ฅําเขียนไว�แล  // 
 
 
 


