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 เอกํ สมยํ ภคาวา จริป�พพเต วิหรติ อเนสกฺโก นาเทโว วิทิตวา เตสํ ปุญญํ ปุจฉิตวา เทวโล กโต โอ

หริตวา ภควนฺตํ อภิวาเทวตาปุจฉิ สตฺถารํ  ดูรา สัปปุริสสะทังหลาย ยังมีในกาละฅาบ ๑ พระพุทธเจ�าอยู.

สําราญเข�าวัสสาในดอยจาริป�พพตะ พระพุทธเจ�าได�ตรัสประหยาเปนพระมาได�ซาวสัสสาน้ีแล อถ ในกาละนั้น 

พระยาอินทาธิราชได�ยินธัมม�เทสนาพระพุทธเจ�าแล�วค็รู�ว.ากะทําบุญในพุทธสาสนามีอานิสงส�มากนักมักใคร.รู�ยัง

อานิสงส�แห.งผู�กะทําบุญนั้นจิ่งจักสระเด็จลงมาจากชั้นฟ7าตาวตึงสาสวัรคาเทวโลกแล�ว ค็เข�ามาสู.สํานัก

พระพุทธเจ�าในดอยจาริป�พพตะที่นั้นแล�ว ค็ได�ถามเซ่ิงพระพุทธเจ�าว.า ภนฺเต ธรมาเน เทวมนุสเส อิตํ ปุญญํ 

มหาสลํ โสตถี ภวติ ดั่งน้ี ภนฺเต ภควา ข�าแด.พระพุทธเจ�าฅนแลเทวดาทังหลายได�กะทําบุญมีต�นว.าห้ือทาน รัก

สาสีล ฟ�งธัมม� เมตตาภาวนาไจ�ๆ ได�กะทําเม่ือพระ  // 

 พุทธเจ�ายังธอรมานนี้ค็ดี ได�กะทําเม่ือพระพุทธเจ�านิพพานไพแล�วน้ันค็ดี ยังจักมีอานิสงส�ผละดั่ง       

รือนั้นชา อถ ภควา ในกาละเม่ือพระพุทธเจ�าได�ยินแล�วยังป�ญหาเยื่องนั้นอันจักสําแดงแก.พระยาอินท�จิ่งกล.าว

ว.า นิตถุตเตโลก นายกฺโกว ปุญจสฺสโส นิสาสนํ ม มตฺถสติ ดั่งนี้เปนต�น ว.า มหาราช คูพระตถาคตจักเทสนายัง

โทสแลคุณอันมีในสาสนาทังมวรแก.ท.านบัดนี้แล ปริพุตเต ในกาละเม่ือคูพระตถาคตนิพพานไพแล�ว ค็จักตั้ง

สาสนาตราบ ๕ พันวัสสาเพื่อจักโผดยังฅนแลเทวดาทังหลายก.อนแล ปถมวัสสา สหเสบุญญ อุปปบิพภหุกํ เย

นะเกจิสุกกตํ วิป�สสเน เจตฺตสา นวโกฏิ สัตฺตสหัสสา นิฏลํ ลัพฺภทายโก ดูรา มหาราชฅนทังหลายฝูงใดอันมากะ

ทําบุญห้ือทานรักสาสีลภาวนาในพันวัสสาอันถ�วนหัวทีนั้นจักมีผละอานิสงส�ได�แสนโกฏชะแล ทุติเยวัสสา สหัสฺ

เส นเกนฏิกตฺตํ ปุญญํอธัมฺมิก // 

 เทยยะ ธัมฺมัสฺส จิตฺตํ สัจฺจ อสุทฺธัตฺโต สัตฺตสหัสฺสา นิสังฺสา ผลํ ลัพฺภตฺติ ทายโก ดูรา มหาราชฅนทัง

หลายฝูงอันมากะทําบูญห้ือทานรักสาสีลภาวนาในพันวัสสานั้นถ�วน ๒ นั้น เทยยะวัตถุค็บ.บัวริสุทธหลายใจค็บ.

เหลื้อมใสหลาย ฅนทังหลายค็เท.าจักได�อานิสงส�แสน ๑ หม่ืนชะแล ตติเยวัสฺส หเสฺสกตํ บุญญํอุปปมิ พหุนํ ทัสฺส 

สหัสฺส อสุทฺธผลํ ลัพฺภ ตยโก ประหยาการ ๑ ฅนทังหลายกะทําบุญน�อยมากในสาสนาคูในพันวัสสาถ�วน ๓ 

นั้นฅนทังหลายบ.มีสัทธาหลายจักมักข.มเต็กกันกะทําบุญบ.บัวริสุทธิ์เท.าจักได�อานิสงส�หม่ืน ๑ ชะแล จตุเถจสา 

สหัสฺส กตฺตํ บุญญํ พหุกัปปะเทยยะ ธัมมสฺส อสุทธตา สหัสฺสผลํ ลัพฺภติ ทายโก ดูรามหาราช ฅนทังหลายกะ

ทําบุญแม.นมากนักค็ดีได�พันวัสสาถ�วน ๔ นั้นเทยยะวัตถุท.านค็บ.บัวริสุทธิ์ใจค็บ.อยั่งเชื่อเหลื้อมใสค็เท.าจักได�

อานิสงส�พัน ๑ ชะแล ปุCฺญจเม วัสฺส สหัสฺเส เมวัสฺส สหัสฺเส บุญญ ปุชวันฺทา นามโต นกัตฺตํ จิตฺตปสา // 



 

 

 เท อัปปะผลํ ลัพฺภตฺติ ทายโย ภวิสติต ดูรา มหาราชฅนทังหลายกะทําบุญไหว�นบปูชาห้ือทานน�อย

มากค็ดีจิตใจค็บ.เหลื้อมใสหลายในพันวัสสาอันถ�วน ๕ น้ันจักได�อานิสงส�อันน�อยหน�อยพอใดพอน้ันชะแล เหตุ

ดั่งรือแล ว.าอ้ันชะแลแท�แล ฅนทังหลายจักประกอบเตชะโลภะโทสะโมหะแหน�นหนาด�วยบาปธัมม�เภยยะ ๓ 

ประการมีทุกขีอันอึบอยากเข�าอยากแกงเภยยะพยาธิข�าฟ�นกัน ฅนทังหลายจักบีบเบียนข�าฟ�นกันไพมากนักมี

ห้ันชะแล ประการ ๑ ดูรา มหาราชราชในเม่ือคูพระตถาคตนิพพานไพได� ๒ ร�อยวัสสานั้นผู�ยิงทังหลายบวชเปน

ภิกขุณีค็ยังได�แต.นั้นไพบ.บวชได�แล ปถเม วัสสา สหัสส อัฏฐโก พหุสุตฺโต มหาราช มาซาธาตุ สมเนตวา วิฏฐา

เรสติ ดูรา มหาราชในเม่ือพระตถาคตนิพพานไพแล�วได�พันวัสสาหัวทีน้ันยังจักมีพระยาตน ๑ ชื่อว.า ป�พพมา   

ริกอโสกมหาราช ว.าอ้ัน จักรอมธาตุคูตถาคตได�แล�ว จักแจ�งแปร.ก.อเจติยะได� ๘ หม่ืน ๔ พันหลังจักไพถป�นนา

ใน // 

 เมืองทังหลายอันได� ๘ หม่ืน ๔ พันเมืองมีเจติยะแลหลังแลหลังมีห้ันชะแล พระยาตนนั้นจักสรูปจก

หลองปูชาธาตุน้ัน ๗ ปลีปลาย ๗ เดือนปลาย ๗ วันจิ่งจักแล�วมีห้ันชะแล ตโต สัตฺต วัสสาธิกเส สหัสสา สมปตฺ

เต ปฏิชิตาภินา จตุวิถาสันฺติ เอโก สต สหัสฺสา นานาวทา เอโก อสิติ สหัสฺส โกสัฏฐิ สหัสสเกตาริสส สหัสสา 

นานา วัตฺตา อัCฺโญ อัCฺญํ วเทสันฺติ ดูรา มหาราช ตโต ในกาละเม่ืนพระตถาคตนิพพานไพแล�ว ได�พันวัสสา

ปลาย ๗ วัสสานั้น สังฆะอันเปนลูกสิกข�คูตถาคตจักแตกมล�างจากเสียกันเปน ๔ หมู.ชะแล หมู. ๑ จักมีลูกสิกข�

แสนตน หมู. ๑ จักมีลูกสิกข� ๘ หม่ืนตน หมู. ๑ จักมีลูกสิกข� ๒ หม่ืนตน เขาเจ�าทังหลายจักมีวาทะต.างกัน จักมี

วัตตะคลองต.างกัน จักกล.าวฅําต.างๆ กัน หมีใดค็ว.ารู�หล็วกค็จักเอากันจระเดินไพชุบ�านชุเมืองแล�ว จักไพสั่ง

สอนยังฅนทังหลายในประเทสต.างๆ ชะแล เตสํ ป�กฺขา มหาราชนาสัทธา ปะป�นนา สันติ เม่ือนั้นฅนทังหลาย

อุป�ฏฐากสังฆะ // 

 เจ�าหมู.ใดค็จักว.าหมู.นั้นดีลวดจักเปนป�กขะภวะจักหาสัทธาอยังเชื่อบ.ได�บ.มีใจเหลื้อมใสลวดจักมีคํา

สังกาหาท่ีจักหม้ันเที่ยงบ.ได�แห.งจิตมีห้ันชะแล ต สัตต ปุญจฏิ ส สป�สส วัสเส ดูรา มหาราชเม่ือคูตถาคต

นิพพานไพแล�ว ในพันวัสสาน้ันภิกขุสังฆะทังหลายจักไพประสุมชุมนุมกันหลายแห.งหลายท่ีมีห้ันชะแล เหตุว.า

ภิกขุสังฆะจักต.างหมู.ต.างชุมเสียมากนักชุแห.งชุที่ชะแล ในคูตถาคตนิพพานไพได�พันปลาย ๖ ร�อยวัสสานั้น ท�าว

พระยาในสักกะชุมพูทังมวร อันมีในอณารัฏฐะท่ีเขาค็จักประสุมชุมนุมกันจัดแจ�งบ�านไผเมืองมันค็จักสมป�นธ

ขอด*คราดกันขวางรักสักเขตไผเปนเขตมันฅนไผเปนฅนมันแล�ว จักยุยงกันไผค็ว.ามันเปนใหย.มีห้ันชะแล ในเม่ือ

คูตถาคตนิพพานได�พันปลาย ๗ ร�อยวัสสานั้น ท�าวพระยาในชุมพูทังมวรจักบังเกิด มานะ โลภะ ตัณหา มักใคร.

ชิงเอาบ�านน�อยบ�านใหญ.ไร.นาคามเขตประเทสบ�านเมืองท.านแล�ว จักผิดเถียงกันครุบชิงเอาราชสมป�ตติ

บ�านเมืองเซ่ิงกันมากนักมีห้ันชะแล ในเม่ือคูตถาคตนิพพานไพแล�ว ได�พันปลาย ๘ ร�อย // 

 ปลีน้ัน ท�าวพระยาธัมมิกราชตนจักเกิดเปนเจ�าเปนใหย.มีริทธีเตชะพอประหมานปาน ๑ ท�าวพระยาแล 

ฅนทังหลาย จักสมป�ตติว.าธัมมิกราชว.าอ้ันด�วยแท�จักมาเปนธัมมิกราช ตนประเสิฏแท� ฅนทังหลายจักอย.านกลัว



 

 

แท� เตชะริทธีพระยาตนนั้นแล�วจักอยุดเซาเสีย จักหาขียกบ.ได� ในกาละยามน้ัน ท�าวพระยาเสนาอามาตย�

ราชรัฏฐะประชา จักได�อยู.ดีมีสุขเสี้ยงกาละหว.างน้ันก.อน จิงจักมี มีห้ันชะแล ดูรา มหาราช ในเม่ือคูตถาคต

นิพพานไพได�พันปลาย ๙ ร�อยวัสสาน้ัน ภิกขุสังฆะทังหลายในชุมพูจักหาอรหันต�ตนวิเสสแท�บ.ได�สักตน มีห้ันชะ

แล ในเม่ือคูนิพพานไพได�พันปลาย ๙ ร�อย ๗ วัสสานั้น ชาวเจ�าภิกขุสังฆะแลสามเณรทังหลายจักมากะทําอ

นาทลุบเสียย่ํายีธัมม�คําสอนคูเสียแล�ว จักสิกข�ที่น้ีไพบวชท่ีนั้น ทีนี่บ.หม้ันบ.เที่ยวจักมีในกาละยามน้ันมีห้ันชะแล 

บ.เท.าแต.นั้น ชาวเจ�าทังหลายบ.ตามวิไนยะบาตามสิกขาบท ปาราชิก ค็จักโลภะตัณหากุม // 

 ชิงเอาวัดวาอารามชิงกันลําบากยากใจมากนักมีห้ันชะแล ในกาละเม่ือสาสนาได�พันปลาย ๙ สิบ

แล�ววัสสานั้นขียกอันอึบอยากเข�าอยากแกงจักเกิดมีมากนัก ฅนทังหลายจักมีคําวิวาทะผิดเถียงกันด�วยอาการ

ต.างๆ เมืองใต�ฟ�นเมืองเหนือ บ�านใต�จักฟ�นบ�านเหนือ เรือนเหนือจักฟ�นเรือนใต� พี่น�องใดผิดเถียงกัน พ.อจักข�า

ลูก ลูกจักข�าพ.อ  ผัวเมียจักข�ากัน ลูกสิกข�แลอุป�ชฌายะอาจารย�จักใส.โทสแก.กันจักข�าฟ�นกันเกิดมีในกาละยาม

นั้นปาง ๑ มีห้ันชะแล ประการ ๑ ดูรา มหาราชในกาละเม่ือสาสนาคูตถาคตได�พันปลายสิบวัสสานั้น ท�าวพระ

ยาในชุมพูทังมวร จักกะทําหิงสาราวีเยียะร�ายบาปไหม�ผูกมัดใส.ฅอกกันพากันท้ึนยาดเทเอาเข�าของไพร.ไท

บ�านเมืองแห.งตัวชุท่ีแล�ว ลูกท�าวหลานพระยาทังหลายค็จักชิงกันกินเมืองแทนพ.อแล�ว จักเปนเสิก็จักใคร.ข�าไพร.

ไทสิบหายตายมากนัก จักมัชุแห.งชุท่ีมีห้ันชะแล แม.นฅนทังหลายค็ดี เมียจักปองแพ�ผัว ลูกจักแพ�พ.อแม. น�องจัก

แพ�พี่ ฅนทังหลายอาคันตุจัก // 

 ปองแพ�เจ�าที่เจ�าแดนจักมีในกาละน้ัน ชาวเจ�าตนหนุ.มจักปองแพ�ตนแก. ลูกสิกข�จักปองแพ�ครู จักเกิด

มีเปนข�าเสิก็สัตรูแก.กัน ด�วยวัดวาอารามสิกข�ยมคณะสังฆะจักมีวิไสยใจคึดต.างๆ ไผค็ว.ามันชอบมันรู�ธัมม�แม.น

ท�าวพระยาเสนาอามาตย�นักปราชญ�ยิงชายทังหลายไผค็ว.ามันรู�มันหล็วกค็กะทําโกธะ มานะ แก.ตนสมเสียดผิด

เถียงกันด�วยไร.นาคามเขตประเทสราชสมป�ตติเข�าของเงินฅําช�างมล�าข�าฅนงัวฅวายของเลี้ยงของดู สวนเรือกมัน

ชิงกันแล�ว จักเกิดเปนโกลาหลบาปไหม�ข�าฟ�นกันสิบหายตายมากนัก มีห้ันชะแล เทว ว สหัสสะ ดูรา มหาราช

ในเม่ือคูตถาคตนิพพานไพได� ๒ พันวัสสานั้นชาวเจ�าแลฅนยิงชายทังหลายในชุมพูจักรู�กล.าวคําร�ายคําพรางจา

ด�วยปริยายหลายประการต.างๆ มีห้ันชะแล เอกาท สาธิกเทว วัสสํ สหัสสะ ดูรามหาราชในเม่ือสาสนาได� ๒ พัน

ปลาย ๑๑ วัสสานั้นฅนทังหลายจักตรัสรู�ล.ายรู�พรางกันว.าพระยาธัมมิกราชเกิดมาในบ�านเมืองทีน้ัน // 

 ที่น้ีแล ลางฅนค็จักล.ายพรางว.าคูน้ีเปนพระยาธัมมิกราชชะแล ว.าอ้ัน เครื่องทิพพ�กงจักรแลดาบสรีกัญ

ไชยะทิพพ�เกิดมีแต.คูแล แม.นว.าเทวดาอินท�พรหมค็มาคํ้าชูด�วยเครื่องทิพพ�มีชื่อน้ันชื่อน้ีว.าอ้ันแล�ว ลวดจักเกิด

เปนโกลาหลเปนเสิก็ข�าฟ�นกันสิบหายไพเหตุไว�ใจว.าคูจักปราบแพ�ฅนทังหลายชะแล ว.าอ้ันมีห้ันชะแล ทิวัสส 

สหัสส สมป�ตฺเต ภวิสันติ ป�ญจ อรหันตา สธัมมจุฬา นเม เกลิสา ติสิ กัมมิลํ ทิสาปโมกข นาเมเก เมวละ สุวัณฺณ

กาเร สติ นารทนะ เมโก มหาเถโร กเรสติ รวณะ พิพภํ จากัตฺตา คุตฺเตจ นาเม โกเสร พิมพ จตาเร สติ โพธิสมฺ

ภรา เถโร จันฺทสะรมยํ พาส ติฏฐํ ดูรา มหาราช ในเม่ือตถาคตนิพพานแล�ว ได� ๒ พันวัสสาแล มีในกาละน้ันยัง



 

 

มีอรหันตา ๕ ตน ตน ๑ ชื่อ ธัมมจุฬาจักมาหล.อรูปตถาคตแล�วด�วยทองมีห้ันชะแล ตนชื่อ สาสะปาโมกขา ค็จัก

มาหล.อรูปคูตถาคตด�วฅําทังแท.งมีห้ันชะแล ตน ๑ ชื่อ นารทะ จักมาหล.อรูปคูตถาคตแล�วด�วยแก�วมีห้ันชะแล 

// 

 ตน ๑ ชื่อ คุตตเถระ จักมาแต.งแปลงสารูปคูแล�วด�วยหินทังแท.งมีห้ันชะแล ตน ๑ ชื่อ โพธิสภารมหา

เถร จักมาแต.งแปลงรูปคูตถาคตด�วยแก.นไม�จันท�มีห้ันชะแล ยัตฺถกํ สมุทโธ ริตฺโต ตัตฺถภปจัตฺถิกํโสวัณฺณ พิมพํ 

ยัตฺถัตฺถิโต ตทา พหุสุขํ จันทพุทโธ พหุสังคาโม เสลพุทโธ พหุวัสส ตัตถะ สิตฺตํ สิทฺธํ รัตฺตนัทโธ ยัตฺถิริโตตระ 

พหุเขโม ดูรามหาราชรูปพระเจ�าทองไพตั้งไว�อยู.บ�านเมืองท่ีใดบ.วุฑฒิจําเริญแล ลูกท�าวหลานพระยาเสนาอา

มาตย�ในเมืองในบ�านท่ีนั้นมักกะทําคดเลี้ยวหากันแล จักชิงกันกินเมืองแล ชิงกันกินส.วยไร ชิงกันเขตแดน จัก

ร�อนไหม�ในบ�านในเมืองอันนั้นมากนักด�วยสะเภยยะอุบาททังหลายมีห้ันชะแล แม.นชาวเจ�าค็มีใจคดเลี้ยวต.อ

อุป�ชฌายะครูบาอาจารย�ตน ๑ มีห้ันชะแล สารูปพระเจ�าฅําไพตั้งอยู.บ�านเมืองที่น้ันสมริทธีเปนดีด�วยเงินฅําแล 

สุดสําราญบานใจหาเภยยะบ.ได�มีห้ันชะแล สารูปพระเจ�าแก.นไม�จันท� // 

 อยู.เมืองใดบ�านเมืองอันจักมีเสิก็สงครามบ.ขาดมีห้ันชะแล สารูปพระเจ�าหินอยู.เมืองใดบ�านเมืองท่ีนั้น

อยู.เอยนเปนสุขฟ7าฝนบัวรมวรยิ่งนักมีห้ันชะแล สารูปพระเจ�าแก�วอยู.เมืองใดบ�านเมืองอันน้ันชาวเจ�าแลท�าว

พระยาเสนาแลฅนทังหลายจักมักชิงกันเปนใหย.เปนสูงมีห้ันชะแล แม.นภิกขุสังฆะผิดเถียงกันด�วยวัดวาอาราม

สิกข�ยมแลหมู.ชุมมีห้ันชะแล เม่ือใดสาสนาได� ๒ พันวัสสาพายหน�าน้ันรูปคู ๕ องค�น้ีจักออกปรากฏ ๒ ปลีค็จัก

ปรากฏแลตนมีห้ันชะแล สุวัณณพิมโพ ทัสสรัมมเณร รัตนพิมเพ อุตรัฏเฐ นันทพิมพํ กํ สมพุทธCฺจะ ลํกายํ 

ดูรามหาราช รูปพระเจ�าฅําจักตั้งอยู.เมืองทิสสรัฏฐะ รูปพระเจ�าแก�วจักตั้งอยู.เมืองอุตตรัฏฐะ คือว.าเมืองทิสสะ

หนเหนือ รูปพระเจ�าหินจักตั้งอยู.เมืองนารัฏฐะ คือว.าเมืองล�ายข�า* รูปพระเจ�าไม�จันท�จักไพตั้งอยู.เมืองลังกาทีป 

มีห้ันชะแล อิเม ปสัCฺจะ พุทธนํ ยัฏฐะ รัฏฐะ สมาคโม ตัตฺถ สุขโข ภวิสติ ติรัสสะ สหเสวะ สัมพุทเธ นยตะ จุ 

สาสนํ วโชตกํ ปุญจพุทธา ตัตฺถะคต พุทธิ // 

 กาโล วโสสิ สติหิ ดูรามหาราชสารูปพระเจ�า ๕ อันนั้นแล ไพปรากฏประสุมชุมนุมกันในบ�านเมืองที่ใด 

อันว.าบ�านเมืองที่น้ันจักสมริทธีรุ.งเรืองเปนสุขมากนักมีห้ันชะแล ยถา จะ ในกาละเม่ือใดสาสนาคูได�เข�าไพเถิง

เขต ๓ พันวัสสาดั่งอ้ัน พุทธรูป ๕ องค�ค็น่ังจักปรากฏประสุมชุมนุมในถานะท่ี ๑ ท่ีเดียวแล�วจักปรากฏรุ.งเรือง

มากนักในถานะที่น้ันมีห้ันชะแล ด่ังกาละเม่ือคูตถาคตยังธอรมานไปOนิพพานนั้นมีห้ันชะแล ดูรา มหาราชพุทธ

รูปเจ�า ๕ องค�นั้นอรหันตาเจ�าส�างไว�เพื่อห้ือเปนท่ีไหว�แก.ฅนแลเทวดาทังหลายห้ือสืบสายไพตราบเม้ียน ๕ 

พันวัสสามีห้ันชะแล ดูรา มหาราช พุทธรูปเจ�า ๕ องค�นั้นไพประสุมชุมนุมกันในบ�านเมืองทีใดบ�านเมืองท่ีนั้นค็

จักอยู.เอยนเปนสุขมากนักชะแล ราชมปP ส.วนพระยาธัมมิกราชจักมาเลิก็สาสนาพระตถาคตในพันวัสสาอันถ�วน 

๓ น้ันค็จักมาเกิดในเหมืองที่นั้นมีห้ันชะแล ดูรา มหาราชในเม่ือพระตถาคตนิพพานไพแล�วได� ๒ พันปลายสิบ ๕ 

วัสสาน้ัน // 



 

 

 ชาวเจ�าภิกขุสังฆะทังหลายจักกะทําอุเบกขาเซ่ิงกัน คือว.า ไผจักมาหากันบ.ได�เท.าจักหาชุมไผชุมมันหาก

จักอยู.บ.พร�อมบ.เพียงกันตามวิเนยยะบัญญัติมีห้ันชะแล ในเม่ือสาสนาได� ๒ พันปลาย ๑๖ วัสสาน้ันดั่งอ้ัน สังฆะ

เจ�ากะทําอุเบกขาแก.กันน้ัน ฅนชาวเจ�าทังหลายจักสิบหายตายมากนักมีห้ันชะแล นักบวชและคระหัสถ�ยิงชาย

ฝูงมีประหยาจุ.งรีบรักสาสีลห้ือทานเมตตาภาวนาไจ�ๆ จิ่งจักพ�นจากเภยยะอันใหย.นั้น มีห้ันชะแล ดูรา มหาราช

ในเม่ือสาสนาคูตถาคตได� ๒ พันปลาย ๑๗ ปลีน้ันไพหน�า ส.วนว.าพระยาธัมมิกราชตนประเสิฏค็จักเกิดมาเลิก็

สาสนาคูตถาคตเสมิอดั่งพระยาป�ตตมสิกกราชอโสกธัมมราชนั้น มีห้ันชะแล พระยาอโสกธัมมราชเกิดปลีเต.าสี

แล ธัมมิกราชตนนั้นเกิดในพันถ�วน ๒ น้ันจักเกิดมาปลีเล�าตน ๑ จักเกิดมาในพันวัสสาถ�วน๓ นั้น จักเกิดปลีสัน 

ธัมมิกราชตน ๑ จักเกิดในวัสสาพันถ�วน ๔ น้ันจักเกิดปลีเปล�ามีห้ันชะแล ในวัสสาพันถ�วน ๕ น้ันธัมมิกราชบ.

เกิดสักตนแล เหตุฅนทังหลาย // 

 นั้นหนาด�วยบาปธัมม�บ.อยังบ.เชื่อในธัมม�เสียแล�ว ลวดบ.เกิดเพื่ออ้ันแล ดูรา มหาราชในเม่ือตถาคต

นิพพานไพแล�วได� ๒ พันวัสสาเข�าสู.เขต ๓ พันนั้นยังจักมีอุบาสกผู� ๑ ประกอบด�วยจิตตาปสาทะสัทธามากนัก

มันจักคําตรีอุบายว.าพระพุทธเจ�าหากจักนิพพานไพแล�วแล คูจักเปนสารูปพระพุทธเจ�าได�อุป�ฏฐากรักสาที่ใกล�

บ�านเทิอะ ว.าอ้ันแล�วค็แปลงกุฎีวิหารไว�ใกล�บ�านแล�วค็ไพอุป�ฏฐากรักสาปูOชาห้ันแล ฅนทังหลายหันสันน้ันเขาค็

ว.าดีแท�แล ว.าอ้ันค็ดูเยื่องเยือมกันบ�านอ่ืนมาหันค็ไพแปลงกุฎีวิหารพุทธรูปไหว�แล ปูชาชุบ�านชุเมืองห้ันแล ใน

กาละนั้นไพพายหน�าชาวเจ�าภิกขุสังฆะทังหลายฝูงปฏิบัติตามคําสอนพระตถาคตเทียรย.อมไพอยู.วัดปOาไกลบ�าน

ไกลเมือง ๕ ร�อยวาเปนปกติแล อันจักมาอยู.วัดไกลบ�านเหลือคําสอนคูตถาคตยามอ้ันบ.สักตนแล ค็เท.าอยู.วัด

ใกล�บ�าน ๕๐๐ วาสิ่งเดียวแล พายหน�าแต.นั้นภิกขุไพบิณฑิบาตในบ�านหันวิหารแลพุทธรูปตั้งอยู.สันนั้นเขาไพ

จอดยั้งไพเซาสันเข�าแล�วค็นอนไพเหตุคําฅํ่าเทียวทางไกลจักเกิดมีเขา // 

 ลวดจักไพปราไสรคุ�นเคยอุบาสกเจ�าสัทธาว.าเราเมตตาอยู.เปนกาละหว.างคราวก.อนเม่ือควรหนีค็จักหนี

ไพชะแล พายหน�าแต.นั้นอุบาสกทังหลายค็ร่ําเพิงว.าผิว.ามีชาวเจ�าอยู.เฝ7าพุทธรูปกุฎีวิหารกวาดเผี้ยวรักสาค็ดูจัก

ดีชะแล ว.าอ้ันแล�วค็มาโอกาสราธนาอยู.ลวดชุกานต.อตัณหาค็จักอยู.เมตตารับทานสัทธาในอาวาสใกล�บ�านนั้นแล 

ค็จักสืบเรียนกันไพชุแห.งชุที่ชุบ�านชุเมืองชะแล พายหน�าแต.นั้นภิกขุฝูงอยู.ปOาแลไปOทันหาอยู.วัดใกล�บ�านเท่ือนั้น

มาภิกขุฝูงอยู.อาวาสบ�านนั้นบ.ม.วนด�วยประจัยทัง ๔ ค็บังเกิดตัณหาค็จักออกมาอยู.อาวาสใกล�บ�านแลเทิอะแล 

หน�อยอาวาสปOาลวดจักน�อยจักบางไพไจ�ๆ ยามนั้นอาวาสพายปOาลวดจักสิบหายเล�าเท.าหลอแล เมืองแลแห.ง ๒

แห.ง อาวาสพายใกล�บ�านแปรออกมาหลายนักนัยด�วยร�อยแห.งพันแห.งมีห้ันชะแล พายหน�าแต.น้ันชาวเจ�าฝูงอยู.

วัดบ�านน้ันลวดจักมีลาภทานหลายนักชาวเจ�าอยู.ปOาค็จักละวัดปOาเสียแล จักหนีมาอยู.วัดบ�านจักเกิดมีแลแสนแล 

มีห้ันชะแล พาย // 

 หน�าแต.น้ันฅนแลบ�านจักมีวัด ๒ หลัง ๓ หลัง บ�านใหย.จักมีสิบหลังซาวหลัง เมืองน�อยจักมีวัดร�อยหลัง

พันหลังชะแล พายหน�าแต.นั้นเมืองใหย.แลเมืองจักมีวัดหม่ืนหลังแสนหลัง มีห้ันชะแล เหตุว.าฅนทังหลายฝูงว.า



 

 

มานี้ค็จักเกิดมีในพันวัสสาถ�วน ๓ มีห้ันชะแล ฅนทังหลายฝูงเกิดมายามนั้นเขาค็จักเข�าใจว.าหากเท.ามีอาวาส

บ�านสิ่งเดียวหากเปนเคล�ามูลสาสนาดาย ชาวเจ�าฝูงอยู.วัดพายปOานั้นบ.ควรรับผ�ากฐินเท.าควรไพอยู.วัดใกล�บ�าน

รับผ�ากฐินว.าอ้ันแล�ว พระอยู.ปOานั้นจักหายไพไจ�ๆ ทังเมืองจักมีแลตน ๒ ตน ลางบ�านลางเมืองค็หาบ.ได�สักตน มี

ห้ันชะแล ฅนทังหลายฝูงปสาทะสัทธาเหลื้อมใสพายปOานั้นค็เท.าจักหลอมีแลฅน ๒ ฅน ลางบ�านลางเมืองค็บ.มี

สักฅน มีห้ันชะแล ประการ ๑ ดูรา มหาราช เม่ือสาสนาเข�ามาเขต ๓ พันวัสสาน้ัน ธัมมิลละ คือว.า ชะดอย ทัง

หลายจักบังเกิดปสาทะเหลื้อมใสในคุณแก�ว // 

 ๓ ประการค็จักรู�ทานรักสาสีลฟ�งธัมม�เมตตาภาวนา เขาค็จักแต.งส�างกุฎีวิหารอุป�ฏฐากชาวเจ�าภิกขุ

สังฆะชุแห.งชุท่ีมีห้ันชะแล ประการ ๒ พ.อค�าแลฅนทังหลายเทียวทางเขาค็จักเข�าไพจอดไพเซาวัดวาอารามจัก

กะทําอธระเหมือนดั้งไพจอดเซาสาลามีห้ันชะแล ฅนทังหลายบ.หุมฟ�งธัมม�คําสอนอาจารย�ด�วยวัตรปฏิบัติอันคัด

อันเค.งน้ัน แม.นชาวเจ�าทังหลายบ.หุมเรียนวิเนยยะบ.ห.อนปฏิบัติตามธัมม�คูตถาคต มีห้ันชะแล คระหัสถ�แล

นักบวชบ.หุมปฏิบัติตามธัมม�นิบาตนิกายแลวิสุทธิมรรคสักอันชะแล ชาวเจ�าทังหลายอยู.วัดบ�านนั้นจักเจือจาน

ควรเคิยรักแพงกับด�วยกันเขาหากยินดีกับด�วยกันเขาทังหลายจักหาฅวามยินดีในคุณชาวเจ�าฝูงเปนปOานั้น

ตามธัมม�คําสอนแท� พ�อยใส.ใจว.ามาดูตํายอบบ.ประกอบด�วยวิเนยยะว.าอ้ัน เขาเท.าใส.ใจว.าชาวเจ�าอันอยู.อาวาส

บ�านน้ันชอบธัมม�ลวดบ.ยินดีมีคําฟ�งฟาดกันลวดยกโทสใส.แล�วขับชาวเจ�าฝูงชอบธัมม�คําสอน // 

 หนีเสียจักมี มีห้ันชะแล ประการ ๑ ฅนทังหลายบ.หุมส�างวัดปOาบ.รู�ห้ือทานผ�ากฐินแลบริขารแก.ชาวเจ�า

ฝูงอยู.ปOานั้น มีห้ันชะแล ประการ ๑ ภิกขุสังฆะบ.รู�รักสาสิกขาบทสีลธัมม�ชาวเจ�าเท.าจักหุมฟ�งยังนิบาต ๕ ร�อย

ชาฎกโวหารสิ่งเดียวบ.รู�หุมวิเนยยะจักมียามนั้นมีห้ันชะแล กรียาเหตุการณ�ฝูงว.ามานี้จักเกิดมีแต. ๒ พันวัสสา

เข�าเขต ๓ พันตราบเถิงถ�วน ๕ พัน มีห้ันชะแล ในเม่ือสาสนาเข�าเขต ๓ พันวัสสาน้ันชาวเจ�าทังหลายจักละวัตร

คลองอันชอบอันดีเสีย จักกะทําอันใดด�วยตนค็ดี นั่งนอนย.างเทียวค็ดี ค็บ.สวิระตามธัมม�จักเยียะริทธีอจิณลีลา

อากัปเหมือนดั่งฅนคระหัตถ�กะทําแล ปากจาย.างเทียวประการ ๑ ได�รู�ได�หันสู.มัวเมาด�วยกามคุณทัง ๕ เขาค็

จักเยียะด�วยตามไพจักละธัมม�วิเนยยะคําสอนพระตถาคตไว�ฅนคระหัตถ�ทรงเคร่ืองประดับดั่งรัฏฐะ เขาค็เยียะ

ตามโลภะตัณหาไจ�ๆ คันตายค็จักได�ไพร�องไห�ไพอยู.ในนารกอบายพุ�นชะแล ในป�จจุบันอันนี้คันตัณหา // 

 กล�าแรงแสวงหาลาภสการได�วัตถุเงินฅําไพจ.ายเลี้ยงชีวิตแล�วค็จักสิกข�ไพชะแล ลางพร.องข้ีคร�านอย.าน

การค็จักอดอยู.บ.รู�คําสอนกะทําผิดวิเนยยะธัมม�นับอยู.นับกินในสาสนาตราบเท.าเถ�าเท.าตายหายฅวามผิดละอาย

บ.ได�วิเนยยะธัมม�บ.ได� คันตายค็จักได�เสวิยทุกข�ในนารกมากกว.าพันปลีเล�าชะแล ในชาติอันนี้ค็จักได�ต�อง

ทุกขเวทนาเภยยะสิบประการมีห้ันชะแล ประการ ๑ ต้ังแต.พันวัสสาอันถ�วน ๓ พายหน�าชาวเจ�าแลคระหัตถ�ยิง

ชายกะทําบุญน�อยมากค็ดีพ�อยบ.ปรารถนาเถิงนิพพานดับทุกข�ในสงสารในสาสนาคูตถาคตอันน้ีแล�ว จัก

ปรารถนาห้ือได�ร.วมสาสนาพระอริยเมตเตยยะเจ�าสิ่งเดียวดั่งอ้ันค็เพิงรู�ว.าสาสนาคูตั้งอยู.ในพันถ�วนนั้นเทิอะ ดูรา 

มหาราชเกิดแห.งสาสนาคูตถาคตเพิงรู�ดั่งนี้เทิอะ เม่ือคูตถาคตนิพพานแล�ว ในสาสนาพันหัวทีนั้นฅนทังหลายใน



 

 

บ�านเมืองมัชฌิมเทสเมืองใหย.สิบ ๖ เมืองน้ันจักมีตนสูง ๖ สอก มัชฌิมาปุริสสะ มีห้ันชะแล ในวัสสาพันอันถ�วน 

๒ น้ัน // 

 จักมีตนสูง ๔ สอก มีห้ันชะแล ในพันวัสสาถ�วน ๓ นั้นจักมีตนสูง ๔ สอกปลายมากมีห้ันชะแล ใน

พันวัสสาถ�วน ๔ น้ันมีตนสูง ๒ สอกชะแล ในวัสสถ�วน ๕ นั้นฅนทังหลายจักมีตนสูง ๓ สอกปลายมากชะแล ผิ

ว.าสอกมัชฌิมาปุริสสะสอก ๑ เปน ๒ สอกฅนเราบัดนี้แล คาถาสากสี ๕ พันวัสสายังมีไว�ว.า วิสีสุสทา ดั่งนี้ คือ

ว.า ในพันวัสสาหัวทีนั้นชื่อ วุมิตติยุค คือว.าปุคคละยิงชายคระหัตถ�แลนักบวชทังหลายจักได�เถิงมรรคผละวิมุตติ

ธัมม�คือฟ�งธัมม�แล�วลดวจักได�ผละพายหน�ามากนักชะแล จักได�เกิดคลองปฏิบัติอันอ่ืนกว.าอันฟ�งสัจจะธัมม�นั้นค็

ยังมีเท.าบ.อาจสังขยาคณนาอ.านนับบ.ได�แล ในเม่ือสาสนาคูพันถ�วน ๒ น้ันป�ณณสัตต�จักได�เถิงสมาธิ คือตั้งอยู.

หม้ันในคลองปฏิบัติคัดเค.งแท�จริงแล ได�เถิงมรรคผละธัมม�พายหน�ามากชะแล ในเม่ือสาสนาคูพันถ�วน ๓ นั้น 

ป�ณณสัตต�ทังหลายจักใส.ใจชําระสีลห้ือบัวริสุทธิ์แท�แล ปฏิบัติยังมรรคธัมม�ไจ�ๆ จิ่งได�มรรคผละพายหน�ามากนัก 

ในเม่ือสาสนาคูเถิงพันถ�วน ๔ นั้นป�ณณสัตต�ทังหลายจักอด // 

 สหสูตรเรียนแลฟ�งธัมม�คําสอนแท�แล�วใส.ใจปฏิบัติภาวนาไจ�ๆ จิ่งจักได�เถิงมรรคผละมีห้ันชะแล ในเม่ือ

สาสนาพันถ�วน ๕ มาเถิงน้ันป�ณณสัตต�ทังหลายคนคระหัตถ�แลนักบวชแข.งกันส�างไทยธัมม�ทานแล�วจักเอาทาน

ผละเปนประไจยแล�วใส.ใจปฏิบัติภาวนาไจ�ๆ จิ่งจักได�เกิดยังมรรคผละมีห้ันชะแล มหาราช ดูรา มหาราชคู

ตถาคตตั้งสาสนา ๕ พันวัสสาไว�โผดฅนแลเทวดาทังหลายสันน้ี ดูรา มหาราช ในเม่ือคูตถาคตนิพพานไพแล�วได� 

๒ พันวัสสาปลายปลี ๑ คือ เข�าเขต ๓ พันวัสสานั้นไพพายหน�าได�ชื่อว.า กลาง ๕ พันวัสสาแล ในกาละยามนั้น

หมากนํ้าจักจม มะหินพ�อยจักฟูมาตั้งอยู.เหนือน้ํา มีห้ันชะแล คือว.าฅนทังหลายฝูงชื่อมิจฉาทิฏฐิมีทัมมิลละชาว

ดอยคือว.ายางเปนต�นเขาค็จักมีใจเหลื้อมใสในคุณแก�วสามประการจักละมิจฉาทิฏฐิเสียแล�ว ค็จักรู�ห้ือทานรักสา

สีลฟ�งธัมม�เมตตาภาวนาอุป�ฏฐากแก�วทัง ๓ ส�างกุฎีวิหารก�านกุ.งรุ.งเรืองมากนัก คันตายค็จักได�เถิงสักกโมกข 

นิพพานชะแล อันนี้ได�ชื่อว.า มะหินจมหมากนํ้าพ�อยฟูออกมาน้ันแล ประการ ๑ คนคระหัตถ� // 

 แลนักบวชทังหลายหากเกิดมาในทํ่ากลางแก�วทัง ๓ ประการเพิงรู�จักกะทําอันเปนบาปเปนบุญแท�ลวด

จักเปนฅนอันธพาลแหน�นหนาหาสีลหาบุญคุณแก�วทัง ๓ ประการมีสัมมาจารอันเปนมากนักคันเขาตายค็จักได�

จมลงไพในอบายทัง ๔ เปนดั่งหมากแลเต�าน้ําจมลงไพในน้ํานั้นค็จักมียามนั้นมีห้ันชะแล ดูรา หมาราชท�าวพระ

ยาทังหลายในชุมพูทีปทังมวรจักมีใจอันหยาบช�าบ.ตามบ.ไต.ทสราชาธัมม�สิบประการอัน ๑ จักละเสียยังเสนาอา

มาตย�ผู�เถ�าผู�แก.รู�พิจจารณาตามบัวราณเสียแล�ว จักยกเอาเสนาผู�หนุ.มผู�หน�อยตั้งไว�ในท่ีพิจจรณาราชกิจจะลวด

กะทําตามกาลตัณหาจักกะทําหิงสาราวีข�าไทยไพร.เบื้องแห.งตน อันว.าวินาสสิบหายชะแล ในกาละเม่ือท�าวพระ

ยาเสนาอามาตย�บ.ประกอบทสราชธัมม�ดั่งอ้ัน เทวดาฝูงรักสาโลกทังมวรค็จักเคียดสมเสียดผิดใจค็จักมีแต.การ

อันบ.วุฑฒิจําเริญใจแห.งฅนยิงชายทังหลายค็จักกะทํากัมม�อัน // 



 

 

 บ.ชอบธัมม�ตามท�าวพระยาเสนาอามาตย�ฝูงนั้นชะแล ยามนั้นเทวดาทังหลายค็จักแต.งห้ือกาละควรฝน

ตกพ�อยจักห้ือแดด กาละควรแดดพ�อยจักห้ือฝนตกชะแล เม่ือนั้น รดดินค็จักลงไพพื้นแผ.นดินพิชชะเข�ากล�าถ่ัว

งาของปลูกของฝ�งทังมวรลวดจักบ.บ.านค็เปนอันเห่ียวอันแห�งแมงทังหลายค็จักมาขบมาย่ํายังรากแลกอแห.งพิช

ชะมียอดแล ล้ําอ้ันมอดแมงเสียพร.องค็ตายอัน ๑ ระดูบ.เสมิอกันต�นไม�เครือเขาของปลูกของแปลงในบ�านใน

ปOาค็ดีกาละบ.ควรดอกค็จักดอก กาละบ.ควรลูกค็จักลูกมะห้ันชะแล เถิงกาละเม่ือพิชชะเข�ากล�าถ่ัวงาต�นไม�เครือ

เขาลูกเต�าลูกแตงเกิดเปนแล�วเทวดาทังหลายค็จักเอาพิษง�วนมาใส.ในเมตเขาแลลูกไม.หมากส�มหมากหวานทัง

หลายกลายเปนด�วงเปนแมงจักกลายเปนเข�าหยาบเห่ียวแห�งแมงในเถิงกาละเม่ือฅนทังหลายไพเก่ียวไพเอาล�าง

ได�หลายค็จักกลายเปนหน�อยลวดจักหายเสียชะแล ในเม่ือฅนทังหลายเอามากินยังเข�าลีบเข�าแมงแตงเต�าลูกไม�

หัวมันรากไม�หัว // 

 หน.อไม� เปลือกไม� ใบไม� ทังหลายฝูงน้ันพิษอันเทวดาใส.ไว�ค็ซราบแปร.ไพในดูกในเอ็นในไส�ในปุมสัตต�

แลฅนทังหลายลวดจักเกิดกลายเปนพยาธิต.างๆ บ.นับบ.อ.านได�จักบังเกิดเปนตุ.มเปนฝT สัพพะพยาธิทังหลายแล�ว

ตายไพมากนักค็จักมี มีห้ันชะแล ลางคาบฟ7าร�องมืดมากนักแล�วค็จักสว.างหายไพหาน้ําฝนจักตกบ.ได�มีห้ันชะแล 

ประการ ๑ ท�าวพระยาเสนาอามาตย�ทังหลายค็จักขับเอาส.วยส.วนกันด�วยชาวบ�านชาวเมืองทังหลายเปPกไหม�ไส�

แถมไพไจ�ๆ ชุปลีชุเดือนจักหิงสาบาปไหม�ไพร.ไทยไจ�ๆ อุปมาไพเหมือนดั่งไหอันมีน้ําเต็มแลกับตักเอามาใส.แถม

ไจ�ๆ ไหนํ้าอันเปOานั้นค็จักซํ้าขับออกเสียไจ�ๆ เล�านั้นมีห้ันชะแล ประการ ๑ ดูรา มหาราชในกาละยามนั้นในโขง

เมืองอันเดียวกันเก่ิง ๑ ฝนตกสะน.อยเก่ิง ๑ ฝนบ.ตกค็ยังมียามนั้นมีห้ันชะแล ประการ ๑ ประการ ๑ ขียกอันใส.

ชื่อใส.เสียงใส.ยศใส.ศักดิ์แลฅนทังหลายฝูงหยาบช�ากล�า // 

 หาญ ห้ือมียศมีศักดิ์เปนใหย.เปนสูงค็จักมี มีห้ันชะแล ประการ ๑ ขียกอันผิดเถียงกันข�าฟ�นกันค็จักมีชุ

แห.งชุที่ฅนทังหลายค็จักใจฟุ7งแตกด�วยกําลังโกธะ ตัณหา มานะ บ.อ.อนบ.ยอมกันค็มีมากนักชะแล ประการ ๑ 

ท�าวพระยาทังหลายค็จักแต.งเวียงใส.การแก.ไพร.ไทยหาหว.างหาช.องบ.ได� ฅนทังเมืองจักเอาการเจ�าตนเดียวค็บ.

แพ� มีห้ันชะแล พายหน�าแต.นั้น ฅนทังหลายค็จักทุกข�ยากลําบากเข็ญใจไผผู�ใดค็จักใส.ไว�เสียบ.หาเยียะหาส�างทัง

วาสบ�านเมืองซํ้าจักหอดเถียวไพไจ�ๆ เหมือนดั่งพระจันทร�แรมฅํ่า ๑ ตราบเถิงเดือนดับนั้นท�าวพระยาทังหลายค็

ซํ้าขับเอาส.วยเจ�าแลหนีบเต็งเอาบาปไหม�ไพร.ไทยบ�านเมืองสิบหายไพแล�วฅนทังหลายมีใจฟุ7งแตกไพเขาค็จัก

เอากันรักหนีเสียบ�านคานเสียเมืองไพลี้ข�างอยู.ในประเทสไกลเมืองมีห้ันชะแล ประการ ๑ ท�าวพระยามหากระ

สัตต�ทังหลายจักปูจักวางลูกยิงหลานสาวอันเปนเชื้อชาติขัตติยะราช จักห้ือเปนเสนาแก.ข�าแก�วฅนทังหลายลวด

จักเสียเชื้อ //  

 ชาติขระกูลอุปมาเหมือนหมาจิ้งจอกข้ีใส.ไตรฅํานั้น มีห้ันชะแล ประการ ๑ ท�าวพระยามหากระสัตต�

ตนประเสิฏเกิดมาเปนเจ�าเปนใหย.พ�อยหาเตชะริทธีบ.ได�ลวดจักไหว�แล จักได�เปนบริวารแก.ท�าวพระยาเสนาอา

มาตย�ผู�ใจบาปช�าทารุณนั้นเล�าแล อุปมาไพดั่งหงส�ฅํานั้นแลได�ไพเปนบริวารกาดํานั้นมีห้ันชะแล ประการ ๑ 



 

 

ดูรามหาราชผัวเมียผู�กินกับกันบ.รู�ใจกันผัวคึดล้ําเข�าของมาไจ�ๆ เมียพ�อยใจคดใจเลี้ยวลักเอาของอันนั้นไพเทเสีย 

อุปมาไพเหมือนดั่งชายผู�หนึ่งฟ�Vนเชือกหนังไว�ได�เท.าใดค็เอากองไว�ทังพายหลังพ�อยยังมีหมาตัว ๑ มาอยู.ทังพาย

หลังขบกินเชือกเสียบ.ห้ือยาวได�น้ัน มีห้ันชะแล ประการ ๑ ผู�ยิงสาวหน�อยน�อยมีอายุได�สิบเอ็ดปลีค็จักเอาผัว

เอาเมียเซ่ิงกันแล�ว จักมีลูกหลานเชี่ยวเถ�าเช่ียวตายเหมือนด่ังไม�ไผ.กอน�อยหน�อย ๑ พ�อยแตกก่ิงตกใบแปร.ไพ

นั้น มีห้ันชะแล ดูรามหาราชแม.นชาวเจ�าทังหลายค็จักบังเกิดโลภะ ตัณหา ด�วยลาภะสการแล จักเอามธัมม�เทส

นาคูตถาคตไพ // 

 เทสนาห้ืออุบาสกอุบาสิกาทังคอรได�ลาภะสการแล เครื่องปูชามากินมาบัวรโภคจาล.วงสุดไพที่บ.ควรมี

ต�นว.ากลางบ�านแลปะตูเวียงแลทางหลวง ค็จักไพเทสนาแลกเครื่องปูชาได�แล�วมากินเปนดั่งชายผู� ๑ เอาท.อน

แก.นจันท�แดงไพแลกเอาก�อนอาจมมาไว� มีห้ันชะแล ประการ ๑ ในกาละเม่ือคูนิพพานไพได� ๓ พันวัสสามาเถิง

นั้นบ�านเมืองอันมีในทํ่ากลางชุมพูทีปค็จักเกิดเปนโกลาหลเสิก็โจรจักข�าแล จักฟ�นกันขุ.นมัวมากนักเท.าพอจักมี

บ�านขอกเมืองแจ.งยังอยู.เอยนเปนสุขยุท.างกะทําบุญไจ�ๆ อุปมาดั่งนํ้าแม.สระอันใหย.กลางเปนขุ.นเปนมัวเสียบ�าน

นอกขอกแจ�งเมืองจักดีพออยู.ได�กินเปนดั่งน้ําแจ�งสระพ�อยใสงามนั้น มีห้ันชะแล ดูรา มหาราชในเมืองสาสนาคู

ตถาคตเข�าสู. ๓ พันวัสสามีในกาละเม่ือใดเภยยะอุบาทว�สัตรูจักเกิดมีในกาละนั้นยามนั้นมีห้ันชะแล เภยยะสิบ

ประการจักเกิดมีในกลาง ๕ พันวัสสานั้นมีห้ันชะแล เภยยะฝูงน้ันจักได�ฝูงใด ดูรา มหาราชนักบวชทังหลาย // 

 ค็บ.ตั้งอยู.ตามวิเนยยะธัมม�คําสอนพระตถาคตในบาปมีมากนักร�อยตนพันตนจักชอบธัมม�แลตน ๒ ตน 

ลางเทื่อค็บ.มีสักตน มีห้ันชะแลแม.นว.าท�าวพระยาเสนาอามาตย�แลฅนยิงชายทังหลายค็ชอบธัมม�น�อยตนพันตน

จักมีแลตน ๒ ตน ลางบ�านลางเมืองค็บ.มีสักตนสักฅน มีห้ันชะแล เหตุว.าธัมม�แหน�นหนามากนักเทวดาอินท�

พรหมทังหลายจักแต.งยักขคันธกุมภัณฑ�นาคครุฑทังหลายจักลงมาหิงสาราวีสัตต�แลฅนทังหลายจักกะทําห้ือเป

นรากเปนเพนวินาสสิบหายสัตต�ค็จักห้ือตายมากนักมีห้ันชะแล อัน ๑ ยักข�แลเทวดาทังหลายค็จักมายุยงหัวใจ

ห้ือได�เคียดสมเสียดปมาทะตนหนุ.มบ.อยําตนแก. ตนแก.บ.อยําตนหนุ.ม ลูกสิกข�บ.รักบ.อยําครูบา อุป�ชฌายะ

อาจารย�บ.รักบ.อยําลูกสิกข�ไผสอนไผบ.ได�เท.าจักห�อมบาปไว�ไจ�ๆ ค็จักได�ต�องทุกขเวทนาเภยยะฝูงนั้นชะแล แม.น

ท�าวพระยามหากระสัตต�แลเสนาอามาตย�แลฅนยิงชายทังหลาย เทวาดแลยักข�หากมาบันดลเข�าหัวใจค็บ.อ.อน

น�อมรักอยํากัน ไผค็ว.ามันมีบุญสมภารว.ามีเตชะบริวารกล�าหาญว.า // 

 รู�ว.าหล็วกไผค็ว.ามันมีผละกําลังอันยิ่งแล พระยาเมืองหน�อยจักดูแฅวนพระยาเมืองใหย. ไพร.น�อยจัก

ดูแฅวนขุนลูกน�อยอยําพ.อแม.ผู�หน�อยผู�หนุ.มบ.รักบ.อยําผู�เถ�าผู�แก. ผู�เปนเจ�าเปนใหย.จักบีบเบียนไพร.ฟ7าข�าไทย โท

สน�อยจักไหม�หลายแม.นโทสบ.พอตายค็จักข�าจักทื้นยาดหนีบเอาข�าวของเงินฅําห้ือวินาสสิบหายจัดได�เปนข�า

เปนฅนท.านค็จักมีมากนักชะแล ประการ ๑ เทวดาจักมายุยงห้ือผู�น�อยผิดผู�ใหย. ผู�ใหย.ผิดผู�น�อย เมืองน�อยผิด

เมืองใหย. เมืองใหย.ผิดเมืองน�อย บ�านน�อยผิดบ�านใหย. บ�านใหย.ผิดบ�านน�อย เรือนใต�เรือนเหนือจักผิดกัน พ.อ

แม.ลูกหลานจักผิดกัน มิตรสหายสายรักจักผิดกัน ผิดเถียงกันนั้นค็ด�วยข�าสัตต�ลักของท.านเหล�นชู�ครุบชิงเอา



 

 

วัตถุข�าวของไร.นาคามเขตสมป�ตติอันใดค็ดี ท�าวพระยาอามาตย�จักพิจจารณาบ.ห้ือชอบสุคติคมนะ สัตต�อันย.อม

ตัดแต.งสันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ อุบายกินของจ�าง ลางแพ�ค็จักห้ือพ.าย ลางพ.ายค็จักห้ือแพ� บาปธัมม�ทัง

หลายแรงนักค็ซ้ําจักมายุยงห้ือได� // 

 ผิดได�ของพร�อมโทสลวดจักเกิดเปนโกลาหลเสิก็ใหย.ข�าฟ�นกันสิบหายตายมากนักค็จักเกิดมีในกลาง ๕ 

พันวัสสาอันถ�วน ๓ ชะแล ประการ ๑ เสือค็จักกินฅนมากนัก ผีเงือกค็จักกินฅนมากนัก จักเข็บแลแมงปOองแลงู

ทังหลายค็จักขบฅนตายชะแล สัตต�ค็จักบังเกิดเภยยะต.างๆ จักบังเกิดได�ร�อนได�เอยน พยาธิเจ็บทั้องเจ็บฅอลง

เลือดตายร.า (ห.า) ลางพร.องหากลุกอยืนค็จักตาย ลางพร.องนอนอยู.ค็จักตาย นั่งอยู.ค็จักตาย เภยยะหลายต.างๆ 

ในกาละยามนั้น แดดค็ร�อนร�ายนักฟ7าร�องค็บ.ตามปกกติจักแปร.จักผ.าสัตต�แลฅนทังหลายตายตกน้ําค็จักเกิดร�าย

นักไฟค็จักไหม�นักจักเกิดมีแก.สัตต�แลฅนทังหลายด�วยวิบากแลกัมม�ชุอันมีห้ันชะแล ดูรา มหาราช ฅนทังหลาย

จักตายข�ากันฟ�นกัน จักตายด�วยเภยยะอุบาทว�พยาธิต.างๆ ฅนทังหลายจักวินาสสิบหายมากนักค็จักเกิดเปน

บ�านเปล.าเมืองสูญฅนทังหลายจักเยียะบ.เปนส�างเท.าจักอ�างไพเอาการเจ�าการนายอยู.บ.ขาด แม.นได�เยียะไร.

แปลงนาค็บ.ดีจักแห�งหอดสิบหาย // 

 ด�วยแดดแล�ว เข�ากล�าค็จักตาย สัตต�ทังหลายมีต�นว.า แมงบ�งค็จักลงมากัดดินยังพิชชะเข�ากล�าแม.นว.า

กอใหย.เปนงวงแล�วสัตต�ทังหลายเปนต�นว.าหนูแลนกทังหลายจักมาบีบเบียนคลํางําเข�ากล�าทังหลายค็จักหายไพ

หากล�างได�ร�อยหาบเขาค็ลวดจักได� ๖ สิบ ๕ สิบคันเยียะน�อยลวดจักหายเสียบ.ดายทุกขแท�นา จักเกิดมีแก.สัตต�

แลฅนทังหลายยามนั้นชะแล ทั่วรฏฐะคามติ คามํ ทิวฆรํ ดูรา มหาราช ฅนทังหลายตายสันน้ันจักมีทั่วชุบ�านชุ

เมืองค็บ.มีลางแห.งจักอยู.ดีมีสุขลางแห.งจักเปนทุกข�เปนไภยยะสันนี้มากนัก ทีนี้ค็จักเหมือนใจท่ีร�ายค็จักร�าย

เหมือนชะแล เภยยะฝูงกล.าวมานี้ปรากฏเกิดมีในประเทสฝูงนั้นจักสิบหายตายวอดแห�งหอดจีมฅนทังหลาย ฅน 

๒ เมือง ๓ เมืองจักมาลอมกันเปนเมือง ๑ ค็บ.พอเปนเมืองได�ชะแล  ๒ บ�าน ๓ บ�านจักมารอมกันเปนบ�าน ๑ ค็

บ.พอเปนด�านได�ชะแล ๒ เรือน ๓ เรือนจักมารอมกันเปนเรือน ๑ ค็บ.พอเต็มได� ๒ เรือน ๓ เรือน จัก // 

 รอมฅวยแลงัวแลตัวค็บ.พอ มีห้ันชะแล เภยยะฝูงน้ันค็จักเกิดมีในพันวัสสาอันถ�วน ๓ นั้นมีห้ันชะแล 

ดูรา มหาราช ในกาละยามนั้นสาสนาพระตถาคตจักหม.นหมองมากนักชะแล อิมัญจะ มะ มะ สาสนํ มคฺเคยย

ตุมฺภิเท วินฺทา เอกะ เมโก วเส สัตฺตเส เอกะ เมกะ ธัมฺมิกเทวบุตต� อณาเปหิติ เทวินทะ ดูรา มหาราชตนเจ�า

เทวดาทังหลายอุปมา เคยยะ ตุมฺภิ ท.านจุ.งเลงดูยังสาสนาคูอย.าประหมาทจักอาณัตยังเทวบุตต�ตนประกอบ

ชอบทสราชธัมม�น้ันลงมาเกิดแลตนแลตน ในพันวัสสาแลอันแลอันเพื่อห้ือเลิกยกยกยังสาสนาคูตถาคตใน ๕ 

พันวัสสาน้ีห้ือรุ.วเรืองไพจุเม่ือเทิอะ ว.าอ้ันวันนั้นแล ตํสุตวา พระยาอินทาธิราชได�ยินธัมม�เทสนาแห.ง

พระพุทธเจ�าเยื่องนั้นแล�ว คํบังเกิดฅวามปPติโสมนัสยินดีมากนักค็ไหว�นพครบอยําพระพุทธเจ�าแล�วค็สระเด็จข้ึน

เมือสู.ชั้นฟ7าอันเปนท่ีอยู.แห.งตนแล อาทายะ ค็เอาทิพพบลยังดอกริลัว // 



 

 

 ฅําทิพพะต�น ๑ โลเปตวา ค็เอามาปลูกไว� ป�พพตะมัตถัสฺมิง เหมือนยอดดอย สมันตะเรกัสสะ อันเปน

ที่ สิมันตะ เกิดเขตแดน โยนาพชระ วโสฏฐานํ แห.งอันเปนแว.นแฅว�นโยนกโลกที่นั้นแล�ว ค็มาบอกยังถ�อยคําอัน

พระพุทธเจ�าเทสนาทํานวายไว�นั้นแก.เจ�ารสีตน ๑ อินทาสมภาร อันอยู.ในดอยที่น้ันว.า เอกะ เมกัสสมิง ภนฺตะ 

วัสฺสา สหัสสะ สปPณเณ อันยังทิพพบลโวทิวคันฺเธ สัตฺตะ ปุพโม ภวิสันฺติ ดั่งนี้ว.า ภนฺเต ข�าแก.เจ�ารสี ในกาละ

เม่ือบัวรมวลเต็มแห.งพันวัสสาแลอันแลอัน อยํ ทิพพบลโว อันว.า ดอกริลัวฅําทิพพอันนี้ ทิวคันฺเธ อัน

ประกอบด�วยก�าน ๒ อัน สัตฺต ป�พฺโภ เผิยบานมีก�านได�แลร�อย ภวิสติ ค็จักมีชุกันเพื่อจักปูชาพระยาธัมมิกราชชุ

ตนมีห้ันชะแล ยทาจะ ป�ณฺณะ ภนฺเต ทิวะ วัสฺสะ สหัสฺสา โอสานํ วัสฺสา สัมฺป�นฺเน สัพฺเพ รุกฺข ติณฺณลตาถโย 

อะกะละ ปุพภลธาลิเนโหนฺติ ภนฺเต ข�าแด.เจ�ารสีคูอย.าได�ประหมาทจุ.งจักเล็งดูกาละอันเปนไพแห.ง // 

 พุทธสาสนาแล ภาวะอันเปนเภยยะจักเกิดมีนั้นแล เจ�าคูจุ.งจักบอกกล.าวแกค.ฅนทังหลายไพพายหน�า

เทิอะ ภนฺเต ข�าแด.เจ�ารสีในเม่ือสาสนาพระพุทธเจ�าได� ๒ พันวัสสาเต็มในกาละเม่ือใด สัพฺเพ รุกฺขะ ติณฺหา 

ลตาทโย อันว.า สิ่งมีต�นว.าต�นไม�ต�นหย�า เคร่ืองเข�าเปนต�นอันมีในแผ.นดินทังมวร อกาละ ป�พฺภะฆลธาลิเน ค็จัก

บังเกิดทรงดอกแลลูกอันบ.ใช.กาละระดูค็จักเกิดมีชุแห.งชุที่ มีห้ันชะแล นิมิตดอกไม�แลลูกไม�ฝูงนั้นสําแดงยังเภย

ยะจักเกิดมีพายหน�าว.า มนัสสา ปาปPกา หิริโนตับฺปา จาริ ตามุสา วาทิโน สันฺติ ดั่งนี้เปนต�นว.า แรกแต.น้ีไพเม่ือ

หน�าฅนทังหลายผู�ใหย.ผู�น�อยในชุมพูทีปค็บ.ปฏิบัติตามธัมม�เขาจักบังเกิดยังใจอันเปนบาปหาฅวามผิดละอายบ.ได� 

หาฅวามสะดุ�งตกใจกลัวแต.บาปบ.ได� บ.รู�ยุยุงห้ือเปนข�าเสิก็เปนโจรข�าฟ�นกันมากนัก ประการ ๑ ฅนทังหลายค็

จักรู�ล.ายรู�พรางหาสีลหาสัจจะบ.ได�เขาทังหลายค็ // 

 จักล.ายจักพรางกันว.าเจ�าตนน้ีมีบุญ คือ พระยาธัมมิกราชเกิดมาในเมืองท่ีนั้นแล ลางพร.องค็จักกล.าว

คําว.า คูนี้เปนพระยาธัมมิกราชชะแล ว.าอ้ันมีห้ันชะแล มาตาปPตตโร ปุตเต วิทันฺติ ป�ตฺตปPตฺตาปPตโร วิ วทันฺติ สักฺ

โก สันฺติ ภันฺเต ข�าแด.เจ�าคู อันว.า ฅนทังหลายฝูงอันเปนพ.อเถ�าแก.ค็จักมีคําวิวาทะผิดเถียงกันกับด�วยลูกแล

หลานทังหลาย ฅนทังหลายฝูงปนลูกเปนหลานค็จักผิดเถียงกับด�วยกันแล แม.เถ�าแก.ทังหลายค็จักจ.มฟองร�องด.า

กัน ปริภาสันฺติ เขาค็จักด.ารํ่าไรกันด�วยอาการต.างๆ  มีห้ันชะแล นสิตา อันฺเตวา สิกฺกา คุรุ อจริยา ธิปติเน วิ

วาทันฺติ ปริภาสันฺติ ฆาเฆสันฺติ ข�าแด.เจ�ารสี ในกาละ // 

 ปP อัCฺญ มัCฺญํ พุจฉิตวา รัฏYฐ วิรุปPตวาธนะ ธัญญะ ทาสา ทาสี หัฏฐอสิ โกนะหิงสาทโย คัณฺหิ สันฺติ 

ภนฺเต ข�าแด.เจ�าคูราชสี ส.วนว.าท�าวพระยาทังหลายในชุมพูทีปทังหลายมวรค็ครุบชิงเอาราชสมป�ตติกันชิง

กันเปนต�นว.าเข�าเปลือกเข�าสารช�างมล�าข�าฅนไรนางัวฅวายต.างๆ มีห้ันชะแล วินิสิทธิยา มัจฉา อธัมมิก วินิจจะ 

รัฏฐะชเน วิกินิสันฺติ ภนฺเต ข�าแด.เจ�ารสี ในกาละยามนั้นท�าวพระยาเสนาอามาตย�ผู�ใหย.ผู�น�อยพิจจารณาไต. พิจ

จารณาถ�อยคําค็บ.ประกอบชอบทสราชธัมม�กะทําตัดแต.งตาม สันทคติ โมหาคติ ภยาคติ ได�แล�วป�นกันกินรัฏฐะ

ประชาไพร.ไทยบ�านเมืองค็จักตระหนอดหอดหิวไพมีห้ันชะแล ปถวิรโสโหฏะ โอกรติสิ ปถวิยํ คัมฺภิตตา สาริกา 



 

 

ทโย อัสสะชาตา สมัตตาหิขา ทิตา อวิมูลละผลา ภวิสัตฺติ ภนฺเต ข�าแด.เจ�ารสีในกาละเม่ือนั้นรดแผ.นดินค็จักลง

ไพพายใต�พื้นแผ.นดินลวดจักหารสบ.ได�ส�างบ.ลุกปลูกบ.เปนพิชชะเข�ากล�าถ่ัวงาเปน // 

 ต�น อารัสฺสะชาตา เกิดหมารสบ.ได�แม.นสัตต�ทังหลายต.างๆ มีต�นว.าแมงบ�งแลนกหนูทังหลาย อาทิตา ค็

จักลงมาบีบเบียนกินยังเข�ากล�าพิชชะทังมวรลวดบ.จับดอกจับลูกหลายตระหนอดหอดเถียวไพไจ�ๆ มีห้ันชะแล 

สัพฺเพชนา มนุสสา มนุสสะ หิปPชิตา อลัทธานา ปาจรัทธา ทขิกา อสัทฺธา อัพภะสนะ ป�ณณาริ ปุญจป�สสะ 

สหัสสนิ สัตถุ สาสนํ สัลฺละขาเปตตํ อโรเจมิ ว.า ภนฺเต ข�าแด.เจ�ารสีเจ�าคูจุ.งเล็งดูยังมนุสสโลกแล สาสนา

พระพุทธเจ�าเทิอะ ฅนยิงชายทังมวรค็จักหิงสาบีบเบียนชิงกันมากนักชะแล แม.นฅนทังหลายค็จักบังเกิดทุกข�ไร�

เข็ญใจหาเข�าจักกินบ.ได� หาโภชนะอาหารบ.ได� เปนอันลําบากหนักหนาลวดจักหาสังเหลื้อมใสบ.รู�กะทําบุญค็เท.า

กะทํากัมม�อันเปนบาปนั้นมีห้ันชะแล อหํ อันว.าผู�ข�าค็มาบอกกล.าวแก.เจ�าคูเพื่อห้ือได�แขวดกฎหมายรู�ยังกาละ

แห.งพุทธสาสนา ๕ พันวัสสาน้ันดีหลี ภนฺเต ข�าแก.เจ�าคู // 

 จุ.งฟ�งยังปุพพนิมิตร�อยเอ็ดจําพวกนี้แล�ว จุ.งจักบอกกล.าวแค.ฅนทังหลายไพพายหน�าเทิอะ ปุพพนิมิตทัง

หลายฝูงน้ัน คือว.า มล�ากินหย�าด�วยงัวมีเม่ือใด ฅนทังหลายทือเกียนก้ังหัวหุ�มหน�ามีเม่ือใด มือลูบราปกตามี

เม่ือใด ฅนถือถงพากําดาบมีเม่ือใด แบกง�าวกราบเท.าทังรวกนามีเม่ือใด ฅนถือง�าหูล้ําหน�ามีเม่ือใด พ.อค�ามักโจร

มีเม่ือใด ผีหันบนอากาสนักปราชญ�บ.รู�คองบุญมีเม่ือใด ฝูงเปนขุนบ.รู�แหน�นมีเม่ือใด ฅนเอาผ�าสี่แจ.งแปลงถงมี

เม่ือใด ฝนจกลงบ.ใช.เม่ือมีเม่ือใด ฅนฝูงเบ่ือคองธัมม�มีเม่ือใด ฅนทังหลายบ.อยํานักบวชมีเม่ือใด ฅนพาละโจทย�

อาจารย�มีเม่ือใด ผิดบัวราณแต.งไว�มีเม่ือใด ฅนผู�ไร�เกิดเปนดีมีเม่ือใด ยิงสิบปลีมีลูก ผู�รู�ทานบ.รู�น�อยมีเม่ือใด 

ฅนมักขับฝูงชีหนีจากที่มีเม่ือใด สายฟ7าคลี่เหมือนทุงมีเม่ือใด ผีโหงบินอากาสมีเม่ือใด นักปราชญ�พ�อยรู�พรางฅน

เทียวทางยกโทสมีเม่ือใด ฝูงนักบวชบ.รู�อยํากัน เงินฅําถูกกว.าร�อยอยุดเสียซาวมีเม่ือใด ชาวเมืองตรีรู�ล.าย // 

 มีเม่ือใด ผู�น�อยรู�ล.ายกินเมืองมีเม่ือใด ขุนนายเรือนไถเอาข�าฟ7าร�องขังเสียงลัวะมีเม่ือใด แร�งกาตอมอา

กาสฅนเปนพยาธิอ�างหาผีมีเม่ือใด ฝูงเปนชีใจบาปกล�ามีเม่ือใด ฝูงพ.อค�าจักลักกันมีเม่ือใด ชาวเจ�าทือหาบค�าหา

เงินมีเม่ือใด บ.เมินนานจักหม.นเส�าตนเข�าค็จักร�ายเสียรวงทังท.งหลวงจักตายเสียแล�งน้ําบ.แห�งจักได�เขราะกิน

แผ.นดินปานไฟไหม�ฅนใบ�จักหาลักกินเสี้ยงมีนั้น อากาสขวานฟ7าจักผ.าลงมาแผ.นดินหนาไหวหวั่นลมบ�าป�Vนไพมา 

อคินาจักร�อนไหม�โลกฅนตายสัวะคําพรองฅนจตรีปองขอดราเห่ือจักย�อยหน�า กระสัตราส.องตาใสจักหลับอยู.เจ

ดีวู.ร�อนเปนควัน แผ.นดินดั่งจักแตกสายฟ7าจักมาแถกฅนตายสระแล หนองกลายเปนเล้ือน หนูแลแมงบ�งจักเกิด

เต็มนามีเม่ือใด หมูหมาห.อนเลิยสะสู. ช�างมล�าลู.ตก เมืองผียักข�เรือนทั่วท�องผี จักลั่นม็อกก�องกลางฅืน นกหนู

ฟZ[นกัดเข�า ไล.เถิงเคล�ามาเมืองเสนาเรือนไหม�ไพรได�แล�วแจกกันกิน นักบวชแลฅน // 

 หาสีลบ.ได�เม่ือใดเที่ยงจักเติมแถม ผู�ไร�ห้ือเปนทุกข� ฅนจักหาสุขบ.ได�จักไร.ปงหาบไว�กลางทาง ฅนจัก

โอดครางอยากเข�า จักดูดเหล�าจาคําถ.อยใจเสียคราวทางตาย นิมิตทังหลายฝูงน้ีค็เกิดมีเขิงขราบนักบวชแลฅน

ทังหลายมักบาปค็จักตายฝูงยิงชายไผบ.เชื่อค็เที่ยวจักหันหอกดาบเรือมาเถิงตน แม.นเลือดฅนแลเลือดช�างไหล



 

 

เพียงตาตีนมีห้ันชะแล เม่ือใดฝูงไภยยะเม้ียนแล�ว พระยาตนผ.านแผ�วจักเล็งหันยังธัมมิกราชตนมีบุญญานุภาพ

จักลงมาปราบ อินท�สักกะราชชมพูเลิกสาสนาสัพพัญCูเร่ืองร�ายต้ังอยู.ตราบเมินนานยามปานกลางท่ีเครื่องในท่ี

เก่ิง ๓ พันวัสสาสืบปรัมปรามาแต.เคล�าตราบต.อเท.าชุมนุมธาตุเปนปริโยสานมีห้ันชะแล สักฺโก เทวราชา ปPตวา 

จป�นน สักก กายํ อัปปะกามิติ สักฺโก อันว.า พระยาอินทาธิราชตนเปนเจ�าแก.เทวดาทังหลายคันบอกกล.าวคํา

เท.านี้แก.รสีตนชื่อ อินทสมภาร ตนอยู.ดอยเขาฅาหลวง ในเมืองตริภุยเชยยะนคอรวันน้ันแล�ว ค็สระเด็จข้ึน // 

 เมือสู.ชั้นฟ7าอันเปนท่ีอยู.แห.งตนค็มีวันนั้นแล ทสมํ ปาทธาตุ กณฺฑํ นิฏYฐิตํ กรียาอันกล.าวยังพุทธจารีต 

จระเดินเทสมาเถิงพันถ�วนสี่ค็บังคมสมเร็จสระเด็จผดแผวค็แล�วเปนห�องตีค�องโห.เอาไชยก.อนเทิอะ สระเด็จแล�ว

แก.ข�ายามตาวันเที่ยงใกล�จะเบี่ยงกินทอนแล นายเหิย พอบ.ช.างแท�ๆ แล เจ�าธิไหว�เหิยชื่อคูเลิยบ.เคิยช.างแล นิพ

พานะ ป�จจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ดีหลีเต\อะ ข�าได�แต�มธัมม�เจ�าผูกนี้ขอห้ือเปนผละอานิสงส�เต\อะ ธัมม�พุทธ

จารีตผูกเดียวแล นายเหิย สักขาดได� ๑๒๙๖ กาบเส็ด สระเด็จแล�ววันผัดเดือน ๑๑ แรม ๕ ฅํ่าแล เจ�าธิไหว�เหิย 

อหํนามะ ชื่อข�า ข�าน�อย ข�าน�อย อินทยศแล สักราชได� ๒๔๗๗  

 รับหลังธัมม�พุทธจารีตผูกเดียวแล นายเหิย ตัวหนังสือข�าบ.งามล้ําฮ�าย ปุนดีอาย เพียรดั่งเก.า .. 


