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 รับหน�าธัมม�มหาโลกวุฑฒิหลวงต�นแล ธัมม�ไชยภิกขุส�างเขียนท่ีวัดหลวงนาคต จังหวัดเมืองนคอรลัม

พาง ปางเม่ือพุทธสักขาดได� ๒๔๗๑ แล จุฬสักขาดได� ๑๒๙๐ ทัดปลีเป2กสี เดือน ๖ ออกสิบฅํ่าพรํ่าวันอังคาร

ยามตาวันชาย นิพพานะ ป7จจโย โหตุ เม // 

 นโม ตสฺสตฺถุ พุทโธ เสฏโฐ ติโลกัสสมึง สัพพสัตตา หิตํ กโร สํสาระ อินทนํ สินโน อหํ วันทามิ สัพพทา 

พุทโธ อันว>า พระพุทธเจ�า เสฏโฐ ตนประเสิฏ ติโลกัสสมึง ในโลกทัง ๓ กโรติ ค็กะทํา หิตํ ห้ือเปนประโยชนะ 

สัพพะสัตตา แก>สัตต�โลกทังมวร สังสาระ อินทนํ สินโน อันติดอยู>ในสงสารมักว>าเปนดั่งเชือกมัดไว�บ>ได�เถิง

นิพพานแห>งสัตต�โลกทังมวรเท>ามีสัพพัญDูเจ�าหากได�มล�างเสียยังเชือกเหล็กอันมัดไว�น้ันแล อหํ อันว>า ข�า 

วันทามิ ค็ไหว� พุทธํ ยังพระพุทธเจ�าตนน้ัน สิรสา ด�วยหัวแห>งข�า สัพพทา ในกาละทุกเม่ือนั้นแล เยชนา อันว>า 

ฅนทังหลายฝูงใดค็ดี แม>นว>าสรมมณะพรามหณ�ตนใดตนนึงค็ดีแล ได�เอาพระพุทธเจ�าเปนท่ีเพิ่งด�วยบทว>า พุท

โธ เสฏโฐ นี้แล คระหัตโถ ส>วนอันว>า คระหัสถ�แลนักบวชทังหลายฝูง // 

 นั้น ค็หากจักได�พ�นจากทุกข�แลโทสทังหลายในป7จจุบันอันนี้แล อนาคตพายหน�าชะแล ธัมโม มหาโฆ 

รตนา ติโลเก สํสารันโตป2 ตารติ สัพพสัตเต นาวา ปโมติหิ ธัมโม อันว>า พระสธัมม�เจ�าอันได� ๘ หม่ืน ๔ พันขันธ� 

สวาขาโต อันพระพุทธเจ�าหากเทสนาดีนัก มหาโฆ รตนะ หากเปนแก�วดวงยิ่งดวงประเสิฏหากเปนเรือสะเพา

แก�วเหล�มยิ่งเหล�มประเสิฏอันนําเอาสัตต�โลกทังหลายห้ือข�ามพ�นฝ7งสมุทท�สาคอรกล้ําหน�า คือว>านิพพานเจ�า 

อันบ>รู�เถ�าบ>รู�ตายน้ันแล โย ปุคคโล อันว>าปุคคละผู�ใดคือว>าคระหัตถ�แลนักบวชค็ดี มีชีวอรเปนต�น มีท�าวพระยา

เสนาอามาตย�เปนประธาน แม>นว>าเสฏฐีแลพ>อค�าค็ดี มีใจใส>สัทธาแลเอาพระสธัมม�เจ�าเปนท่ีจั้งที่เพิ่งด�วยบทว>า 

มหาโฆ รตเน ติโลเก สํสารันโตป2 ตารยํ สัพพะสัตเต นาวา ปโม // 

 ติหิ ตํ ปนมามิ ธัมมํ อหํ อันว>าข�า ปนมามิ สิรสา สัพพทา ดั่งนี้ไพไจ�ๆ ค็จักได�พ�นจากทุกข�แลโทส

กังวลอนทรายไภยะทังหลายตั้งแต>ป7จจุบันอันน้ีไพตราบต>อเท>าเถิงยังนิพพานบ>อย>าชะแล สังโฆ วิสุทโธ วรทักขิ

เนยยา สันทิโย สัพพะมละ ปหิโน คุเณหิเนเกหิ สมิทธิป7ตโต อนาสโว ตํ  ปนมามิ สังฆํ สังโฆ อันว>าพระสังฆเจ�า

อันบัวริสุทท�ด�วยสีล สมาธิ ป7ญญา อันเปนสาวกแห>งพระพุทธเจ�า อันมีอินทรีย�หากรํางับดีนักห้ือหันผละต>อ

หน�าอันเปนบุญเปนคุณ เพื่อห้ือสมริทธีด�วยอายุหม้ันยืนยาวประกอบด�วยเข�าของเงินฅํา งังฅวายช�างมล�า ข�า 

ฅนมนตรีไพร>ฟJาเหลือกว>าท�าวพระยาเสนาอามาตย�ในชุมพูทีปน้ีตราบต>อเท�าเถิงนิพพานน้ันแล อหํ อันว>าข�า 

วันทามิ ค็ไหว� สังฆํ ยังพระสังฆเจ�าทังหลายอันหาสงไสบ>ได� สิรสา ด�วยหัว เม แห>งข�าแล โย // 



 

 

 พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สรณํ คโต อหํ อันว>าข�าค็ถือเอายังบุญคุณพระพุทธเจ�าแล พระสธัมม�

เจ�าแล พระสังฆเจ�าแล จุ>งเปนท่ีจั้งท่ีเพิ่งแก>ข�า ติ รตนํ ยังแก�วทัง ๓ ฝูงน้ันจุ>งจักห้ือผู�ข�าทังหลายปล>อยพ�นจาก

ทุกข�แลโทสไภยะโสกเส�ากังวลอนทรายต>างๆ น้ันเทิอะ ส>วนอันว>า ทุกข�ไร�เข็ญใจทังมวรขอจุ>งอย>าได�มีแก>ผู�ข�า

อันเปนอุบาสิก อุบาสิกาทังหลายตั้งแต>ป7จจุบันภวะชาติอันนี้ไพตราบต>อเท>ารอดมหาเนรพานเจ�าแด>เทิอะ อิทํ 

โลกํ อันว>าโลกอันน้ี มุญจิสสามิ จุ>งปล>อยพ�นยังสัพพะทุกข�ทังมวรแห>งผู�ข�าทังหลายดีหลีแท�สิ่งเดียวเทิอะ ปรํ 

พายหน�าแต>นั้นจุ>งจักห้ือพ�นจากกัมม�เวรด�วยดี จุ>งห้ือมีญาติกาสมพันธะวงสาอันดี จุ>งจักประกอบด�วยมิตรเขิย

สหายมีอย�าวเรือนอันกว�างขวางมากนักห้ือประกอบด�วยเข�าของเงินฅําอันมากกว>าโกฏิกว>าล�านเทิอะ ตสะมา 

เหตุดั่งอ้ัน // 

 อหํ อันว>าข�า วันทามิ ค็ไหว� พุทธํ ยังพระพุทธเจ�าแล พระสธัมม�เจ�าแล พระสังฆเจ�าทังหลายในกาละ

ทุกเม่ือแล ยถา อันนั้นแลมีสันใด อหํ อันว>าข�า ค็ขอยังบุญคุณแห>งพระพุทธเจ�าแล พระสธัมม�เจ�าแล พระสังฆ

เจ�าทังหลายเปนท่ีจั้งที่เพิ่งตั้งแต>ภวะชาติอันน้ีไพตราบต>อเท>ารอดมหานิพพานเจ�านั้นแล ตโต ถัดแต>น้ันเล�า จุ>ง

จักห้ือได�ยังชีวิตด�วยอันผู�ข�าร่ําเพิงคึดใจเถิงยังพระพุทธเจ�าแล พระสธัมม�เจ�าแล พระสังฆเจ�าทังหลายฝูงน้ีแม>น

ดั่งรือค็จุ>งห้ือผู�ข�าประกอบด�วยชีวิตแลกําลังอันมากนักเทิอะ ยถา อันนั้นแลมีสันใด ส>วนอันว>าสัตต�โลกทังหลาย

คือว>าฅนยิงชายทังมวรอันทวนเทียวไพมาอยู>ในสงสารไจ�ๆ จุ>งห้ือมีชีวิตจิตใจยืนยาวทุกชาติอย>าขาดอย>าได�ประ

หมาทในธัมม�ทังมวรจุ>งมีเทิอะ ยถา อันนั้นแลมีสันใดห้ือด�วยมีแท�แล สิรสา อันว>าหัวแห>งข�า อย>า // 

 ได�เจ็บสักเทื่อสักที จุ>งห้ือหัวแห>งข�านี้หมดใส มักว>าจุ>งห้ือได�พ�นจากพยาธิอันมีในหัวน้ันเทิอะ หัตถะ ปา

ทา แม>นอันว>าตีนแลมือ จุ>งห้ือได�ตั้งอยู>ด�วยดี อย>าห้ือได�มียังพยาธิสักภวะชาติตั้งแต>ชาติน้ีไพตราบต>อเท>าชาติ

พายหน�าจุ>งห้ือได�ตรัวรู�ยังธัมม� ๘ หม่ืน ๔ พันขันธ� อันพระพุทธเจ�าหากเทสนานั้นแล เยนรา อันว>าฅนทังหลาย

ฝูงใดแลได�ฟ7งธัมม�คําสอนคูพระตถาคตอันชื่อว>าโลกวุฑฒิดวงยิ่งดวงประเสิฏน้ีค็หากสมริทธีด�วยเข�าของเงินฅํา

แก�วแหวนแสนสิ่ง งัวฅวายช�างมล�า ข�าฅนอันมากนักชะแล เตชะนา อันว>า ฅนทังหลายฝูงนั้นค็จักประกอบด�วย

อริยะธนะทัง ๗ ประการ คือว>าสัทธาธนํ สีลาธนํ หิริกธนํ โอตัปปะนํ สุตธนํ จาคาธนํ ป7ญญาธนํ เอเตธนํ อันว>า

เข�าของฝูงนี้แลมีแก>ปุคคละผู�ใดค็หากจักจําเริญแก>ปุคคละผู�นั้น // 

 ชะแล โย ปุคคโล อันว>า ปุคคละผู�ใด คือว>าผู�ยิงค็ดี ผู�ชายค็ดี อทลิทโทติ อิติ ว>าบ>เปนฅนทุกข�ไร�เข็ญใจ

สักภวะชาติชะแล เต ปุคคลา อันว>าปุคคละทังหลายฝูงนั้นค็จักประกอบด�วยเข�าของเงินฅําอันมากนักค็จักมีชะ

แล โย ปุคคโล อันว>าปุคคละผู�ใดแลได�ฟ7งธัมม�อันช่ือว>าโลกวุฑฒิดวงยิ่งค็จักมีชีวิตอันสั้นอันหม่ินสักภวะชาติชะ

แล เตชะนา อันว>าฅนทังหลายฝูงน้ันคันว>าเกิดมาในปรโลกพายหน�าค็หากจักได�ตั้งอยู>ด�วยสุขสวัสสดีชุเม่ือชะแล 

ประการนึง ตั้งแต>นั้นไพพายหน�าเล�าค็เท>าจักได�เอาตนตัวเข�าสู>นิพพานอันเปนสุขยิ่งกว>าสุขทังมวรนั้นชะแล โย 

ปุคคโล อันว>า ปุคคละผู�ใด คือว>าคระหัตถ�แลนักบวชค็ดี มีใจใส>สัทธาแลได�แต�มเขียนยังธัมม�อันชื่อว>าโลกวุฑฒิ

ดวงประเสิฏด�วยใจอันอย>งเชื่อเหลื้อมใสแท�ดั่งอ้ัน เตชะนา อันว>าฅนทังหลายฝูงน้ัน // 



 

 

 แม>นได�เมือเกิดในชั้นฟJาพายบนค็จักยิ่งกว>าเทวบุตต�เทวดาทังหลายมักว>าจักประกอบด�วยสรีสมป7ตติ

ทิพพ�ยิ่งกว>าเทวบุตต�เทวดาพระยาอินท�พระยาพรหมชะแล เตชะนา อันว>าฅนทังหลายฝูงนั้น คันว>าตายจาก  

เทวโลกลงมาเกิดเมืองฅนค็จักประกอบด�วยสุขชุเม่ือแล วตะด�วยมีแท�ค็จักได�เถิงสุขอันยิ่งอันประเสิฏกว>าท�าว

พระยาทังหลายอันมีในชุมพูทีปน้ีบ>อย>าชะแล โยนโร อันว>าฅนผู�ใดแลได�ถือเอายังธัมม�โลกวุฑฒิดวงประเสิฏน้ี

เปนท่ีจั้งที่เพิ่งด�วยบทว>า พุทโธ เสฏโฐ ติโลกัสสมึง ดั่งนี้ทุกฅํ่าเช�าเอาเปนกัมมัฏฐานดั่งอ้ัน เตชะนา อันว>าฅนทัง

หลายฝูงน้ัน ปริตรวา ทาสี ค็บ>จักได�เปนข�าท>านสักภวะชาติ ค็เท>าจักได�เปนเจ�าแก>ท>านทุกภวะชาติ วตะด�วยมี

แท�จักเปนดั่งรือแลห้ือประกอบด�วยสัพพรัณณะรังสี ๖ ประการจักห้ือท>านชมชื่นยินแก>เรานั้นชา ขอราธนา

พระพุทธเจ�าจุ>งจักสําแดงยัง // 

 ธัมม�เทสนาห้ือแจ�งแก>ผู�ข�าทังหลายแด>เทิอะ สัตถา สัพพัญDูพระพุทธเจ�า อาหะ ค็กล>าวยังคาถาอันน้ี

ว>า ยทิทํ ลัทถํ สุขํ โลเก ป7จจักขํ เม ภวิสสติ ยาจามิ เต วรํ สักกเทหิ เมยหํ อิธา วรํ สัจเจ ปุญญขะยันตัสสะ ตุย

หํ ปุญญํ เมยหํ หิวา สัพพะเตนะ กุสเลนะ มยํ ตัสสะ ททามหะเส ดั่งน้ีแล ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลาย ยทิทํ มัก

ว>า ยํ อิทํ ปุคคโล อันว>าปุคคละผู�ใดมักใคร>เถิงสุขในโลกนี้แลโลกพายหน�าจิ่งขอด�วยคําว>า ป7จจักขํ ค็ปลงลงยัง

ตนแลใจแห>งข�าเพื่อห้ือได�เข�าสู>นิพพานอันจักพ�นจากไภยะในสงสารทังมวร กล>าวคือว>าไภยะในอบายทัง ๔ ค็ดี 

ไภยะในโลกอันนี้ค็ดี คือว>าไภยะแต>โจรทังหลายมีท�าวพระยาเสนาอามาตย�เปนต�น คือว>าโจรอันมาครุบชิงเอา

ลูกแลเมียค็ดี มาครุบชิงเอาเข�าของเงินฅํางัวฅวายช�าง // 

 มล�าข�าฅนค็ดี ค็หากเปนโจรเส้ียงแล จําพวกนึงโจรแต>ฅนอันมาครุบชิงเอาวัตถุเข�าของ เงินฅําแลลูก

เมีนน้ันค็เปนโจรแล จําพวกนึงคือว>าโจรแต>ผีกะผีเภอะผีวิสาจชาติร�ายอันมากําจัดยังชีวิตนั้นแล จําพวกนึงคือ

ว>าโจรแต>ไฟไหม�หอเรือนห้ือสิบหายนั้นแล จําพวกนึงโจรแต>นํ้าอันจักกะทําห้ือสิบหายตายน้ันแล จําพวกนึงโจร

แต>หลักแลตออันจักไพถูกต�องนั้นแล จําพวกนึงโจรแต>เสี้ยนหนามอันป7กติดมือห้ือไคล>พอง อันเปนเหตุห้ือเรา

ลําบากนั้นแล จําพวกนึงคือว>าโจรแต>นักขัตฤกษ�พายบนอันมาขีขมโขงชาตานั้นแล จําพวกนึงโจรแต>ชาวชนบท

อันจักมาข�าห้ือตายแล ห้ือบังเกิดเปนพยาธิต>างๆ ค็ดีแล จําพวกนึงคือว>าโจรแต>ฅนอันมากะทําธัมม�บ>ใช>คําสอน

พระพุทธเจ�ามักว>ามากะทําคลองอันห้ือผิดจากธัมม�แล มาสอนห้ือได�ไพตก // 

 อวิจีนารกน้ันแล จําพวกนึงโจรแต>ฅนอันถือมิจฉาทิฏฐิอันดีถือว>าร�าย อันร�ายพ�อยว>าดี อันเปนบุญ

ว>าเปนบาป อันเปนบาปว>าเปนบุญ อันผิดจากธัมม�พ�อยว>าดีว>าชอบ อันประกอบชอบธัมม�พ>อยว>าบ>ดีบ>งามนั้น

แล จําพวกนึงโจรแต>ฅนอันบ>ใช>สัปปุริสสะพ�อยว>าเปนสัปปุริสสะผู�ดีงามยิ่งนัก มักว>าอวดอ�างยอกัน ว>ารู�ว>าหล็วก

ว>าดีนัก ที่แท�หากบ>รู�สังเปนดั่งอัญญะติฏฐีทังหลายนั้นแล บ>เท>าแต>น้ันสิ่งเดียวคือว>าโจรแต>ช�างมล�าร�านงัวร�ายแล 

หมูหมาไก>ร�ายค็ดี โจรแต>งูแลจักเข็บแมงปNองต>อแตนเสือหมีผีเสื้อน้ําทังหลายฝูงนั้นค็หากเปนโจรเสี้ยงแล โย 

ปุคคโล อันว>า ปุคคละผู�ใดมักใคร>พ�นยังโจรฝูงอันกล>าวมานี้ห้ือได�จําเริญสังวาสสวาทธิอยายด�วยคาถาว>าดั่งน้ี 

สัตตะ รตนะ สัปป7นโน สมิทธินามะ เตชะนา ดั่งนี้ไพไจ�ๆ เทิอะ ค็หากจักได�อยู>ด�วย // 



 

 

 อายุหม้ันยืนยาวในภวะอันนี้อันหน�าตราบต>อเท>ารอดเนรพานบ>อย>าชะแล ประการนึง โยนโร อันว>าฅน

ผู�ใดมักใคร>พ�นจากทุกข�ห้ือได�เถิงสุขในชาตินี้แลชาติพายหน�าค็ห้ือจําเริญด�วยคาถาอันน้ีว>า ยทิทํ ลัทธํ สุขํ โลเก 

ป7จจักขํ เม ภวิสสติ ยาจามิ เต วรํ สักกเทหิ เมยหํ อิทธา วรํ ดั่งนี้ไพไจ�ๆ อย>าห้ือหลงอย>าห้ือลืมเทิอะ ค็หากจัก

พ�นจากโจรร�ายทังมวรฝูงนั้นชะแล ค็ว>าจักพ�นจากไภยะทังหลายต>างๆ ตั้งแต>ป7จจุบันอันน้ีไพตราบต>อเท>ารอด

มหานิพพานเจ�า ในสํานักพระอริยะเมตเตยยะบ>สงไสรชะแล สัจเจ ปุญญขะยันตัสสะ ตุยหํ ปุญญํ เมยหํ หิวา 

สัพเพเตนะ กุสเลนะ มยํ ตัสสะ ททามหะเส ดั่งน้ีแล ผิว>ามีปุคคละผู�ใดมีปุญสมพารหากได�ห�อมเหยียบมา

แล�วแต>ก>อนค็ห>อนว>า // 

 จักได�ต�องโสกทุกข�สักเทื่อสักภวะชาติค็เท>าจักประกอบด�วยเข�าของเงินฅํา งัวฅวายช�างมล�า ข�าฅนอัน

มากหากยุท>างได�กินได�บัวริโภคได�กะทําบุญไพไจ�ๆ ชะแล ตุมเห อันว>า สูท>านทังหลายอันมีบุญหากได�กะทํา

มาแล�วแก>ท>านแล กล>าวคือว>าบุญแห>งข�าค็ดีประการนึง อันว>าสีลแห>งข�าค็ดี อันข�าหากได�รักสาในกาละบัดเดียว

นี้จุ>งจักห้ือเปนอุปนิไสรคํ้าชูยังสูท>านทังหลายในชาติน้ีชาติหน�าตราบต>อเท>ารอดมหาเนรพานชะแล สัพพเตนะ 

กุสเลนะ ด�วยกุสลบุญอันสูท>านทังหลายหากได�กะทํามานี้แล ตัสสะ มักว>า ตุมหากํ แก>สูท>านทังหลายฝูงนั้นเม่ือ

วันค็ดีเม่ือฅืนค็ดีจุ>งห้ือขุมขางรักสายังสูท>านทังหลายต้ังแต>ป7จจุบันอันนี้แลอนาคตอันจักมาพายหน�านั้นเทิอะ เย

นะ ปุญเญนะ อันว>าบุญอันใด ตุมหากํ // 

 แก>สูท>านทังหลาย อิจเฉยยะแลมักใคร>ได�ยังบุญดั่งอ้ัน จุ>งจักแต�มเขียนยังธัมม�ดวงประเสิฏนี้ไว�คํ้าชู

สาสนาพระโคดมเจ�า ๕ พันวัสสาจุ>งมีเทิอะ ทุกกรํ วตะ โลกัสสมึง ติสรณํ ตยา กตํ ติสเรเณ ผเลเนวะ จิรํ สุขํ 

อานุภาวะ อันน้ีเปนต�นแล วตะด�วยมีแท� ส>วนอันว>าทุกข�อันมีในโลกน้ีแลโลกพายหน�าจุ>งอย>าห้ือได�มีแก>สูท>าน

ทังหลายจุ>งห้ือได�ประกอบด�วยสุขชุภวะชาติเทิอะ ปุญญํ อันว>าบุญอันสูท>านหากได�กะทํามา ติสรเณ ผเลเนวะ 

ด�วยอันได�เอาแก�วทัง ๓ เปนท่ีจั้งที่เพิ่งน้ันสิ่งเดียว จุ>งห้ือสูท>านทังหลายได�เถิงสุขอันเมินนานตราบต>อเท>ารอด

นิพพานเจ�าอันบ>รู�เถ�าบ>รู�ตายน้ันด�วยอานุภาพอันได�ฟ7งยังธัมม�ดวงอันชื่อว>าโลกวุฑฒิน้ีค็จักมีชะแล โยนะโร อัน

ว>าฅนผู�ใดแลได�ห้ือทานเปนอันมากหากห้ือ // 

 ทานด�วยอันดีงามนัก เทวดาทังหลายค็หากกะทําสักการะปูชาทุกเม่ือค็เพื่อได�ฟ7งธัมม�ดวงน้ีแล ได�

สังวาสสวาทธิอยายด�วยคาถาอันกล>าวไว�แต>พายหลังมาน้ันแล กตํ หากได�กะทําบุญแต>กาละอันใดแม>นได�กะทํา

ในท่ีใดที่นึงค็ดีเม่ือพายลูนค็หากจักวุฑฒิจําเริญด�วยเข�าของสมป7ตติอันมากนัก แม>นว>าอายุค็หากจักวุฑฒิจําเริญ

ยืนยาวได�ร�อยซาวขวบเข�าบ>ยินอิดยินหอดสักเทื่อสักที มีเสียงอันไยเปนดั่งเสียงแมงวาง มีเสียงอันกว�างเปนดั่ง

เสียงมหาพรหม มีเสียงอันกลมเปนดั่งเสียงนกกาละวิก ค็ยังประกอบด�วยกําลังอันแรงเปนดั่งเม่ือมีอายุได�ซาว 

๓๐ ปลีนั้นค็หากเปนด�วยเตชะผละบุญ อันได�ส�างเขียนได�สูตต�เรียนแล ได�ตั้งฟ7งยังธัมม�มหาโลกวุฑฒิสูตต�ดวง

ประเสิฏนี้แล คันว>าได�เปนท�าวพระยาเสวิยราชสมป7ตติค็หากยิ่งกว>า // 



 

 

 ท�าวพระยาฝูงเปนแล�วแต>ก>อนนั้นแล แม>นว>าบ�านเมืองค็หากจักก�านกุ>งรุ>งเรืองด�วยเข�าของสมป7ตติค็

หากจักเต็มไพด�วยบ�านน�อยเมืองใหย> บ�านถ่ีท่ีเต็ม พ>อแม>ไก>ล>าเทิงกัน แม>นว>าโจรมารหารปNาค็หากบ>มากะทํา

ร�ายได�ในบ�านในเมืองด�วยเตชะผละบุญธัมม�อันชื่อว>าโลกวุฑฒิดวงประเสิฏนี้บ>อย>าชะแล รัฏฐัมป2 อันว>าบ�าน

น�อยเมืองใหย>ที่น้ันค็จักได�อยู>เสี้ยงประหมาณ ๕ พันพระวัสสาบ>ห>อนว>าจักหลุคร่ําสักเทื่อค็จักมีชะแล ราชา อัน

ว>าท�าวพระยาตนนั้นค็จักได�เสวิยยังราชสมป7ตติบ�านเมืองด�วยชอบทสราชธัมม�สิบประการค็จักได�กะทําบุญไพ

ไจ�ๆ ในเมืองท่ีนั้นชะแล โยนโร อันว>าฅนผู�ใดเปนต�นว>าท�าวพระยาเสนาอามาตย�ทังปชานะราชแลสะฅ>วยเสฏฐี

ผู�ใดผู�นึงค็ดี สมโณป2 ปม>นว>าสรมณพราหมณ�ค็ดีคันว>าได�ตั้งฟ7งธัมม�ดวงน้ีด�วยใจใส>สัทธา // 

 อย>งเชื่อเหลื้อมใสแท�ดั่งอ้ัน บ>ปลิ้นบ>แปร>ดั่งอ้ัน เตนโร คันว>าฅนทังหลายฝูงนั้นค็หากจักได�เสวิยผละอัน

กว�างขวางยิ่งนักด�วยคําว>า เยนะ ปุญเญนะ ดวยผละบุญแห>งเราอันใด เทวตา อันว>าเทวดาทังหลายแลอินทา

พรหมทังหลายจุ>งรักสายังบ�านเมืองแห>งเราทังหลายในกาละทุกเม่ือเทิอะ ยทา ในกาละเม่ือใด ส>วนว>าพระ

อริยะเมตเตยเจ�าแลได�ลงมาเกิดในโลกอันน้ี ตุมหากํ อันว>าสูท>านทังหลายคันว>าได�ฟ7งธัมม�อันยิ่งอันประเสิฏจุ>ง

ห้ือท>านทังหลายได�ดับเสียยังทุกข�ทังหลายมวร ในสํานักพระเจ�าตนน้ันด�วยเตชะผละบุญอันได�ฟ7งแลได�ส�าง

เขียนยังธัมม�อันชื่อว>าโลกวุฑฒิดวงยิ่งดวงประเสิฏนี้ชะแล โยนโร อันว>าฅนผู�ใดมักเปนพยาธิอุบาทว�แลโทส

กังวลอนทรายไภยะมักเปนเคราะห�เปนนามมักสิบหายวายวอดส�างเข�าฮอมของค็บ>มาก // 

 ส�างผักค็บ>ติด เลี้ยงงัวค็ตาย เลี้ยงฅวายค็ย>อม มักว>าบ>แพ�บ>คืน บ>วุฑฒิจําเริญค็ดี มักหลุมักเสียยังเข�า

ของเงินฅําค็ดี ตุมเห อันว>า สูท>านทังหลายจุ>งชวนกันส�างเขียนยังธัมม�ดวงน้ีแล�วตั้งใจฟ7งด�วยอันครบอยําแอย>ง

แท� ห้ือได�ฟ7งเอาทุกตังอักขระพยัญชนะอย>าห้ือหลงอย>าห้ือลืมเทิอะ ค็หากจักได�ประกอบด�วยเข�าของเงินฅําช�าง

มล�างัวฅวายข�าฅนแลมิตรสหายอันมากนัก เสมิอดั่งนายอนาถบิณฑิกกัสสะมหาเสฏฐีแล โชติกะเสฏฐี อันมี

ปราสาทอันแล�วด�วยแก�ว ๗ ประการแก�วแวดล�อมยังปราสาทรอดทุกกล้ําทุกพายไผบ>อาจจักมากะทําร�ายได�นั้น

แล ประการนึงแม>นว>าพื้นปราสาทค็หากเจือไพด�วยแก�วผลึกทังมวรรอดทุกกลํ้าทุกพายอันอยาดอยายไพด�วย

ต�นกัปปะรุกขะ ๒ ต�นแล เครื่องสัพพะนานาห�อยย�อยอยู>แขวนอยู>ชุต�นแล มีลําอ�อยฅํา ๔ ต�น หากตั้งอยู> ๔  // 

 แจ>งปราสาท หาปุคคละผู�จักเผียบเทียมบ>ได�น้ันแล ตุมเห อันว>าสูท>านทังหลายจุ>งจักชักชวนกันตั้งฟ7ง

ยังธัมม�โลกวุฑฒิดวงน้ีชุปลีชุเดือนเทิอะ ธัมโม อันว>า โลกวุฑฒิธัมม�ดวงน้ี ภควา อันว>าพระพุทธเจ�า ปติฏฐิตา 

หากตั้งไว�ห้ือเปนที่จั้งที่เพิ่งแก>ป7ณณสัตต�ทังหลายเพื่อห้ือเขาได�พ�นจากทุกห้ือได�เถิงสุข มักว>าหับทับเสียยังไภยะ

กังวลอนทรายทังมวรแล บ>เท>าแต>น้ันสิ่งเดียวแล คือว>าหับทับเสียยังหนทางอบายทัง ๔ มีมหาอวีจีนารกเปนต�น

นั้นแล บ>เท>าแต>นั้น คือว>าหับทับเสียยังโจรร�าย ๕ ประการสิบประการต้ังแต>ราชโตเปนเคล�าตราบต>อเท>าเถิง

นานาอุป7ททวโตน้ันแล ตุมเห อันว>าสูท>านทังหลายจุ>งจักชักชวนกันสังวาสสวาทธิอยายเมตตาภาวนายัง

โลกวุฑฒิธัมม�ดวงประเสิฏด�วยบทว>า พุทโธ เสฏโฐ ติโลกัสสมึง สัพพะ // 



 

 

 สัตตา หิตํ กโร สังสาระ อินธนํ สินโน อหํ วันทามิ สัพทา ดั่งนี้ไพไจ�ๆ อย>าขาด อย>าได�ประหมาท

หลงลืมเทิอะ ค็หากเปนคาถาหับทับเสียยังปะตูอบายทัง ๔ แล หับทับเสียยังไภยะกังวลอนทรายทังมวรแล 

ทุติยบทถ�วน ๒ ว>า ยทิทํ ลัทธํ สุขํ โลเก ป7จจักขํ เมภะวิสสติ ยาจามิ เตวรํ สักกเทหิ เมยหํ อิธาวรํ ดั่งน้ี จําเริญ

ไพไจ�ๆ ทุกฅํ่าเช�าเอาเปนกัมมัฏฐานไพไจ�ๆ ทิอะ ค็หากจักได�หับทับเสียยังโจรร�ายทังหลายต>างๆ นั้นแล หับทับ

เสียยังอบายทัง ๔ มีนารกเปนต�นแล อป2จประการนึง ตติยะคาถาอันถ�วน ๓ ว>า ทุกกรํ วตะ โลกัสสมึง ติสรณํ 

ตยา กตํ ติสรเณ ผเลเนวะ จิรํ สุขํ อานุภาวะโตติ ดั่งนี้ จําเริญสังวาสสวาทธิอยายทุกฅํ่าเช�าเอาเปนกัมมัฏฐาน

เมตตาภาวนาไจ�ๆ อย>าขาด // 

 อย>าได�ประหมาทหลงลืมเทิอะ ค็หากจักได�หับทับเสียยังอนทรายไภยะทังหลายทุกส่ิงทุกอันชะแล ค็

หากจักได�หับทับเสียยังหนทางอบายทัง ๔ ชะแล ปนะประการนึง จุ>งห้ือได�เอากันจําเริญด�วยค>ถาบทว>า ป7ญจะ 

วัสสะ สตา ยุกํ สัคคะ กายํ อุปาคะ มีติ ดั่งนี้ไพไจ�ๆ ตราบต>อเท>าเสี้ยง ๕ พันพระวัสสาค็หากจักได�เถิงมัคคะ

โมกขธัมม�อันยิ่งอันประเสิฏกล>าวคือว>านิพพานธัมม�เจ�าอันบ>รู�เถ�าบ>รู�ตาย คือว>าเปนสุขยิ่งกว>าสุขทังมวรแล 

ป7ณฑิเต อันว>านักปราชญ�เจ�าทังหลายฝูงมีประหยามีพระพุทธเจ�าเปนเคล�าเปนประธานกว>านักปราชญ�ทังมวร

เม่ือเจ�าได�ส�างโพธิสมพารวันนั้นเจ�าค็บ>ห>อนละเสียยังโลกวุฑฒิสูตต�อันน้ีสักภวะชาติแล ภควา อันว>า

พระพุทธเจ�าสืบๆ กันมาค็เพื่อว>าห้ือไว�โผดสัตต�โลกทังหลายมักว>ากลัวสัตต�โลกทังหลายมวรหลงหนทางจัก // 

 เมือสู>เมืองฟJาแลนิพพานเจ�าจิ่งจักกล>าวยังคาถาอันน้ีไว�ห้ือได�ปูชาแลฟ7งสังวาสสวาทธิอยายเมตตา

ภาวนาไจ�ๆ เพื่อห้ือได�หับทับเสียยังหนทางอบายภูมิทัง ๔ แล โยนโร อันว>าฅนผู�ใดบ>รู�อักขระพยัญชนะสักตัวมัก

ว>าเปนฅนบ>รู�ได�บวชในสาสนาพระพุทธเจ�าเท>าหากมีใจใส>สัทธาในแก�วเจ�าทัง ๓ ประการคันว>าเรียนเอาคา

ถามธัมม�อันนี้ได�แล�วห้ือชวนกันตั้งฟ7งยังธัมม�ดวงชื่อว>าโลกวุฑฒินี้ด�วยมีใจใส>สัทธาแท� คือว>าแต>งยังเคร่ืองปูชา

ต>างๆ คือว>าเข�ามธุปายาสร�อยก�อน ประทีปร�อยปราง เทียนน�อยร�อยเหล�ม เทียนหลวงค็ร�อยเหล�ม ช>อค็ร�อยผืน 

ทุงค็ร�อยตัว ไม�สีฟ7นค็ร�อยเหล�ม เบี้ยค็ร�อย หมากค็ร�อยไหม เทียนค>าคิงแลฅนแลเหล�ม ดอกบัวแลดอกนิลบลแล

ดอกกาซะลองแลดอกตายเหินแลดอกทังหลายฝูง // 

 นี้ ค็แลอันแลร�อยชุอันแล อาหะริตวา ห้ือเอามาตั้งไว�ปูชายังธัมม�ดวงยิ่งดวงประเสิฏห้ือเจ�าตนเปนธัมม

กทิกเทสนานั้นห้ือได�ถูกต�องอักขระพยัญชนะแท�เทิอะ แม>นว>าทายกะทังหลายฝูงนั้นค็ดีห้ือตั้งใจฟ7งแต>เคล�า

ตราบต>อเท>าเถิงปลาย อย>าห้ือมีใจจะเริยไพในท่ีใดมักว>าอย>าได�คึดใจเถิงยังเข�าของเงินฅําแลช�างมล�างัวฅวาย 

อย>าได�ระนึกคึดเถิงยังการไร>แลการนาการเจ�าแลฅนทังหลายห้ือได�ใส>ใจฟ7งไพตามธัมม�ทุกตัวอักขระพยัญชะแท� 

อย>าได�ห้ือหลงอย>าได�ห้ือลืมเทิอะ ค็หากจักได�พ�นจากไภยะกังวลอนทรายทังมวรตั้งแต>ชาตินี้แลชาติพายหน�า 

ตราบต>อเท>ารอดนิพพานชะแล คันว>าได�ต้ังเครื่องฟ7งธัมม�ดวงอันชื่อว>าโลกวุฑฒินี้ด�วยใจใส>สัทธาแท�ค็หากจักได�

หับทับเสียยังฅวามทุกข�ไร� // 



 

 

 เข็ญใจทังมวร ค็หากจักได�หับทับเสียยังอบายทัง ๔ มีนารกเปนต�นเท>าจักเอาตนข้ึนเมือสู>ชั้นฟJาเสวิย

ทิพพสมป7ตติสุขตราบต>อเท>าอายุแห>งชั้นฟJาพันปลีทิพพ�ทังหลายชะแล อันว>าอายุแห>งพระยาอินท�แลเทวบุตต�

แลเทวดาทังมวรอันอยู>เสวิยทิพพสมป7ตติในชั้นฟJาทังหลายมีจาตุมหาราชิกาเปนเคล�า อายุแห>งเขามี ๕ ร�อยปลี

ทิพพ� อายุชั้นฟJาตาวตึงสาได�พันปลีทิพพ�เปนขระหนาดแลอายุชั้นฟJายามานานได� ๒ พันปลีทิพพ� อายุชั้นฟJาตุสิ

ดา ๔ พันปลีทิพพ�เปนขระหนาด อายุชั้นฟJานิมมารตินานได� ๘ พันปลีทิพพ�แล อายุชั้นฟJาปรนิมมิตวัสวดีนาน

ได�หม่ืน ๖ พันปลีทิพพ�เปนขระหนาดแล ส>วนว>าทายกะผู�ใดผู�นึงค็ดีค็หากจักมีอายุอันนาน เปนดั่งเทวบุตต�แล

เทวดาพระยาอินท�พระยาพรหมทังหลายฝูงน้ันชะแล ทายกะผู�ใดค็ดีคันว>าได�เสวิยทิพพสุขในชั้นฟJาแล�วจักได�ลง

มา // 

 เกิดเมืองฅนน้ันค็จักมาเกิดในขระกูลอันประเสิฏ คือว>าขระกูลท�าวพระยาแลสะฅ>วยเสฏฐีอันลงมีเปนดี

บ>มีฅวามทุกข�ไร�เข็ญใจสักเทื่อน้ันแล เท>าประกอบด�วยเข�าของเงินฅําอันมากนักหากจักมีลูกหลานหลายบ>น�อย 

พ�อยจักมีใจยินดีกับด�วยพ>อแลแม> มักว>าจักปฏิบัติยังพ>อแลแม>ทุกฅน บ>กะทําร�ายแก>พ>อแลแม> ด�วยผละบุญอัน

ได�ตั้งกันฟ7งยังธัมม�ดวงนี้ชะแล แม>นว>าภริยาค็จักมีรูปสรมนมพรัณณ�อันงามแล มีคลองวัตต�อันดีงามแก>ผัวตน

ทุกวันทุกยามชะแล ตุมเห อันว>าสูท>านทังหลาย คันว>าริรอมเข�าของบ>ข้ึนแลมักซุมมักเสียมักเปนอนทรายไภยะ

สิบหายต>างๆ จุ>งจักชวนกันตั้งฟ7งยังมหาโลกวุฑฒิดวงยิ่งดวงประเสิฏน้ีด�วยใจอ>อนน�อมครบอยําแท�ค็หากจักได�

พ�นจากกังวลอนทรายทังมวรตั้งแต>ป7จจุบันชาติน้ีไพตราบต>อเท>ารอดมหาเนรพานบ>อย>าชะแล // 

 มหาโลกวุฑฒิธัมโม อันว>า มหาโลกวุฑฒิธัมม�ดวงนี้ อันป7ณฑิตนักปราชญ�เจ�าทังหลายหากชักออกมา

แต>ในอภิธัมมาป2ฎกวุฑฒิมาเพื่อไว�ห้ือโผดยังฅนอันมักเปนพยาธิไภยะอนทรายในโลกนี้แล มหาโลกวุฑฒิสัตตํ 

นิฏฐิตํ กรียาสังวัณณนาจาด�วยธัมม�โลกวุฑฒิสูตต� อันพระพุทธเจ�าหากเทสนาแก>พระยาปเสนทิโกสลราช ค็

เรียกว>าสมเร็จแล�วเท>าน้ีก>อนแล // 

 รับหลังธัมม�มหาโลกวุฑฒิหลวงต�นมีผูกเดียวแล // 

 พุทโธ เสฏโฐ ติโลกัสมึง สัพพสัตตา หิตํ กโร สังสาระ อินธนํ สินโน อหํ วันทามิ สัพพทา ธัมโม มหาโฆ 

รตโน ติโลเก สังสารันโตป2 ตารยิ สัพพสัตเต นาวา ปโมติหิ ภเว นิจจํ ธัมมํ นมัสสามิ สทา ปมัตถํ สังโฆ วิสุทโธ 

วรทักขิเณยโย สันตินทรีโย สัพพมละ ปหิโน คุเณหิเนเกหิ สมิทธิป7ตโต อนาสโวตํ ปนมามิ สังฆะ โยจะ พุทธัญ

จะ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ สรณํ คโต มุญจิตวา สัพพทุกเขหิ สัพพพยาธิ มุญจันติ ติสรณานุสสรามิ นาถํ ทลิททํ 

อิทํ ยทิ สัจจะ อิทํ ยทิ สัจจํ อิทํ โลกํ มุญจิสสามิ สัพพทุกขโตติ ปเวณิมิทํ สัมพญาติ กัมมา ปรํ ปรา ผลํ มหฆํ วิ

ปุลลํ // 

 ตสมา วันทามิ สัพพทา ยถาป2 มุลํ คเหตวานะ ตโต ลัทธํ เตนะ ชีวิตํ ชีวิตะ ปริปาเลสิ กึง ธัมมํ เตนะ 

จินตยิ ยถา อหํ สังสารันโต สํสาเรสุ ปุนะปุปนํ ชีวิตํ เม สัมมา ลัทธํ ธัมมํ ทุลลัพภา ตรํ สิยา สิสํ เม หิ สัมมา 

ลัทธํ นยนํ เม ลัพภา มหเส หัตถะ ปาทา สัมมา ลัทธา ธัมมํ ทุลลัพภา ตรํ สิยา เย สมิทธิ พหุโภคา สัตต รัตนะ 



 

 

มัณฑิตา สัตตาริ ยาธนํ สัมป7นนา สมิทธา นามะ เตชนา สัทธาธนํ สิลาธนํ หิริกะธนํ โอตัปปะธนํ สุตะธนํ จา

คาธนํ ป7ญญาธนํ สัตตวิธํธนํ ป7สสะ เอเตธนา อัตถิ อิตถิวา ปุริสสวา อทลิทโทติ ตํ อหุ อโมฆันตัสสะ // 

 ชีวิตํ ปรโลกัญจะ ป7ฏเฐมิ สุขาภิ ป2ฏฐิตา ตโตจะ นิพพานํ สุขํ ตัญจะ ป7ฏเฐมิ สเทวเต ยทิ โลเก สุขํ 

ลัทธํ สันทิฏฐํ วตะ ลัพภะติ ปริโต ทาสึง ทาสิหิ กึง วตะ อภินันทสิ ยทิทํ ลัทธํ สุขํ โลเก ป7จจักขํ เม ภวิสสติ ยา

จามิ เต วรํ สักกเทหิ เมยหํ อิธา วรํ สัจเจ ปุญญขยันตัสสะ ตุยหํ ปุญญํ เมยหํ หิวา สัพเพ เตนะ กุสเลนะ มยํ 

ตัสสะ ททามหะเส รัตตินิทวํ ตยา ปุญญํ ชลิตวา ทานะ อิจฉิยา อัมหากํ เยนะ ปุญเญนะ ป7ญจสตวัสสํ สิยา ทุ

กกรํ วตะ โลกัสสมึง ติสรณํ ตยา กตํ ติสรเณ ผเลเนวะ จิรํ สุขํ อานุภาวโตติ มหาทานํ ททันตัสสะ เทวปูชายะ 

// 

 เต กตํ เตเนวะ ปุญญเตเชนะ จิรํ สุขํ อานุภาวา บิณฑิบาต ผเลเน วุฑฒิวา สมิทธาป2วา เตเนวะ ปุญญ

เตเชนะ จิรํ รัฏฐา อานุสสาสติ ป7ญจวัสสสตํ รัฏฐํ ปาเลตุ ป7จจรํ ธัมเมนะ รัชชํ กาเรนตํ ปุญญํ กตวา ปรา ปรํ 

อัมหากํ เยนะ ปุญเญนะ รัฏฐะ ปาเลนตุ สัพพทา ยทา อริยะเมตเตยโย โลกัสสมึง อุปป7ชชติ อัคคะ ธัมมํ 

ลภิตวานะ ทุกขสันตํ กริสสติ โถเมตวา ตัสสเต สัพเพ ปุญญํ กตวา ปรา ปรํ ปุญจวัสสสตา ยุกํ สัคคะ กายํ อุ

ปาคมีติ มหาโลกวุฑฒิธัมมสุตตํ นิฏฐิตํ ค็บังคมสมเร็จสระเด็จแล�วเท>านี้ก>อนแล อันนี้เปนสูตต�มหาโลกวุฑฒิ

หลวงแล นักบวชได�เทสนาธัมม�โลกวุฑฒิ เอาทัสะแฅวนยิ่งดีแล //  

 รับหลังสูตต�มหาโลกวุฑฒิหลวงแล นักบวชตนใดได�เทสนาธัมม�โลกวุฑฒิ ขอนิมนต�เอาสูตต�นี้เทสหลบ

ปลายทวย แฅวนยิ่งดีแล ข้ึนใจเรียนเอาไว�ไหว�สวาทธิอยายสูตต�ค็ดี มีผละอานิสงส�นับบ>ได�เลิย ธัมม�ไชยภิกขุ

เขียนที่วัดหลวงนาคตแล // 

   


