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1.อานิสงสคัมภีรใบลาน – I. ชื่อเรื่อง
การปริวรรตอานิสงสเขียนธัมม อานิสงสฟงธัมม อานิสงสธัมมาสน อานิสงสผากั้งธัมมมาสน
ผ าหอคัมภีร และกากะเยีย อานิสงสหีดธัมม อานิสงสหอธัมม และอานิสงสสัพพทานจากอักษรธัมม
ลานนา อักษรไทขึน และอักษรธรรมลาว เปนอักษรไทย
ภาพปกหนา จิตรกรรมลงรักปดทอง หีบธรรม วัดชางค้ําวรวิหาร อ.เมือง จ.นาน (อภิรักษ ตาเสน. ถายภาพ)
ภาพปกหลัง บานประตูไมแกะสลักนูนต่ํา (ลงรักทาชาดและปดทอง) วัดบานแสน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน พมา

คํานิยม
หนังสืออานิสงสคัมภีรใ บลาน เปนผลงานวิชาการอีกชิ้นหนึ่งในโครงการปริวรรตเอกสารโบราณ
ที่ศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดทําเปนประจําทุกป
ซึ่งหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมและเลือกสรรคัมภีรอานิสงสที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมใบลาน คืออานิสงสเขียน
ธัมม อานิสงสฟงธัมม อานิสงสธัมมาสน อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาหอคัมภีรและกากะเยีย อานิสงส
หีดธัมม อานิสงสหอธัมม และอานิสงสสัพพทาน โดยนําตนฉบับที่บันทึกดวยอักษรธรรมลานนา อักษร
ไทขึนและอักษรธรรมลาว ที่ศูนยใบลานศึกษา ไดสํารวจ ทําทะเบียน ถายภาพและจัดเก็บในฐานขอมูล
ของหนวยงาน รวมถึงเอกสารจากฐานขอมูลของหนวยงานอื่นๆ มาปริวรรตเปนอักษรไทย
เนื้อหาของคัมภีรอานิสงสเหลานี้ลวนกลาวถึงผลบุญหรือสิ่งที่จะไดรับจากการสราง การใชงาน
และการเก็บรักษาคัมภีรใบลานและพับสาของชาวลานนา ไทขึน และลาว ซึ่งผลบุญเหลานั้นมีทั้งที่จะ
ไดรับหรือเกิดขึ้นในชาติปจจุบัน และจะเกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตไปแลวหรือเมื่อไดกลับมาเกิดอีกครั้ง
ทําใหผูที่ไดอานหรือไดฟงเกิด ความศรัทธาแลวสรางหรือถวายสิ่งนั้นๆ จึงมีคัมภีรใบลานและพับ สา
จํานวนมากในภูมิภาคนี้ รวมถึงมีสรางและประดับตกแตงสิ่งของเครื่องใชห รือ อาคารที่เ กี่ยวข องกับ
คัมภีรธรรมอยางสวยงาม ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่ตกทอดมาจนถึงปจจุบนั

(ผูชวยศาสตราจารย สุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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คํานํา
การนําคัมภีรใบลานและพับสามาปริวรรตและรวบรวมใหเปน หนังสืออานิสงสใบลานครั้งนี้
ผูจัดทําไดสํารวจและรวบรวมคัมภีรธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส จาก “ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา
และเอกสารอักษรตระกูลไท ของศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชีย งใหม ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา และคลังขอมูลเอกสารไมโครฟลม ของสถาบันวิจัย สั งคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมใบลาน คือการจารใบลาน การเทศนา การถวาย
ธรรมาสน ผากั้งธรรมาสน ผาหอคัมภีร คางธรรม หีบธรรม และหอธรรม
การปริวรรตอักษรธรรมลานนา อักษรไทขึน และอักษรธรรมลาวเปนอักษรไทยปจจุบัน ใชวิธี
ปริวรรตแบบเทียบอักษรแลวปรับคําและอักขรวิธีบางอยาง พรอมทั้งจัดทําเชิงอรรถขยายความคําศัพท
โบราณ เพื่อใหผูอานที่เขาใจไดงายขึ้น ตลอดจนนําตัวอยางภาพเอกสารตนฉบับมาไวในภาคผนวกดวย
การนําคัมภีรธรรมในหมวดอานิสงสที่เกี่ยวของกับ วัฒนธรรมใบลานครั้งนี้ มุงหวังใหเปนการ
เผยแพรองคความรู ความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา อานิสงสผลบุญที่ผูสรางหรือถวายจะไดรับ
และภูมิปญญาของบรรพชน ใหคนรุนหลังไดศึกษา สืบทอด และนํามาประยุกตใชในปจจุบัน

(ดร.ดิเรก อินจันทร)
นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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บทคัดยอ
คัมภี รอานิสงส เปนคัมภีรที่กลาวถึงผลที่จะไดรับจากการกระทํา ในลักษณะตา งๆ เชน การ
ถวายสิ่งของสรางวัตถุห รือเสนาสนะไวกับพระพุทธศาสนา การรักษาศีลหรือปฏิ บัติตนตามประเพณี
ตางๆ และการปฏิบัติสมาธิภาวนา เปนตน โดยคัมภีรอานิสงสจะถูกนํามาเทศนาเมื่อมีการถวายทาน
หรือกระทําบุญในโอกาสนั้นๆ
หนังสืออานิสงสคัมภีรใบลานนี้ ไดคัดเลือกคัมภีรอานิสงสที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมใบลาน คือ
อานิสงสเขียนธัมม อานิสงสฟงธัมม อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาหอคัมภีรและกากะเยีย อานิสงสหีดธัมม
อานิสงสหอธัมม และอานิสงสสัพพทาน โดยปริวรรตจากอักษรธรรมลานนา อักษรไทขึน และอั กษร
ธรรมลาว เปนอักษรไทยปจจุบัน เพื่อเผยแพรใหผูที่สนใจไดศึกษาดานสํานวนภาษา รูปแบบ เนื้อหา
แนวคิด ความเชื่อและคานิยม ตลอดจนถึงหลักธรรมคําสอนที่ปรากฏในคัมภีรอานิสงสเหลานี้
ABSTRACT
The « Gambhira Bai Lān », or texts of the Ānisamsa, enumerate the merits earned in
the various offerings to the Sangha, the Religious Community. In accordance with the
traditions, the reading of an Ānisamsa comes after a moment of meditation and reflection on
the observance of the Buddhist precepts. The donation comes only at the end, in connection
with the ceremony organized for the occasion.
The Ānisamsa listed in this publication come from manuscripts in palm leaves
(Corypha umbraculifera) and Pabsa (Mulberry Paper). They relate to the merits gained from
replicate the Buddhist manuscripts, from listening to sermons, from giving fabric pieces to
wrap manuscripts, from supplying cupboards to preserve manuscripts, or from building
pavilions to keep the monastery's manuscripts.
The texts in palm leaves gathered here come from diverse backgrounds and
languages, including the Lanna, the Tai Khün and the Lao. Their transliteration into the Thai,
the lingua franca of the region, makes it possible to get an insight into content, thoughts and
ideas, ancient beliefs and teaching provided through the palm-leaf manuscripts.

***
Les « Gambhira Bai Lān », ou textes sacrés sur les Ānisamsa, énumèrent les mérites
gagnés dans les offrandes diverses au Sangha, la Communauté religieuse. Conformément
aux traditions, la lecture d’un Ānisamsa vient après un moment de recueillement et de
réflexion sur l’observance des préceptes bouddhiques. La donation n’intervient qu’en dernier
lieu, en relation avec la cérémonie organisée pour l’occasion.
Les Ānisamsa réunis dans cette publication viennent des manuscrits en feuille de
latanier (Corypha umbraculifera). Ils se rapportent aux mérites reçus dans l’écoute des
sermons, dans les dons de pièces d’étoffe pour envelopper les manuscrits, dans la fourniture
d’armoires pour conserver les manuscrits ou dans la construction de pavillons pour garder
les manuscrits du monastère.
Les textes rassemblés ici viennent de divers horizons et de différentes langues,
notamment le lanna, le tai khün et le lao. Leur translittération en thai, langue véhiculaire de
la région, permet d’avoir un aperçu sur le contenu, les pensées et les idées, les anciennes
croyances et l’enseignement dispensé à travers les manuscrits en feuilles de latanier.
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ความนํา
คัมภีรอานิสงสที่พบในเขตวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไท คือภาคเหนือของไทย ภาคตะวันออก
ของพม า ภาคเหนื อ ของลาว และภาคใต ข องจี น ซึ่ ง ใช อั ก ษรธรรมในการบั น ทึ ก เอกสารทาง
พระพุท ธศาสนาหรือองคค วามรูตา งๆ ทั้งที่จ ารลงใบลาน เขีย นลงพับ สา หรือ สมุดฝรั่ ง โดยคั ม ภี ร
อานิสงสนี้จะพบแพรหลายทั่วไป และเนื้อความคลายคลึงกันมาก ซึ่งเกิดจากการคัดลอกและเผยแพร
สืบตอกันไปมา ดานรูปแบบการใชภาษานั้นสวนมากจะเปนแบบนิสสัย คือยกภาษาบาลีมาแลวแปลเปน
ภาษาถิ่นแบบคําตอคํา และบางสวนเปนแบบโวหาร คือยกภาษาบาลีมาขึ้นเปนปฐมบท แลวดําเนินเรื่อง
เป น โวหารภาษาถิ่ น โดยมี อ นุ ภ าคหรื อ เนื้ อ ความในลั ก ษณะเดี ย วกั น คื อ การปรารภเหตุ ก อ นที่
พระพุท ธเจ า จะแสดงพระธรรมเทศนาว าด วยเรื่ อ งอานิสงส และการสโมธาน คือสรุป ว า บุ ค คลใน
อดีตชาตินั้นไดกลับมาเกิดเปนใครในสมัยพุทธกาล พบวาในการคัดลอกหรือสรางคัมภีรอานิสงสนั้น จะ
ข อผิด พลาดหรือ ตกหล น โดยเฉพาะขอ ความที่เปนภาษาบาลีจะมีความลั ก ลั่ น กัน มาก ซึ่ง ในที่นี่จะ
พยายามคงไวตามตนฉบับ เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหหรือชําระขอมูลในโอกาส
ตอไป
คัมภีรอานิสงสที่เกี่ยวกับคัมภีรใบลานซึ่งเปนวัฒนธรรมหลักและดั้งเดิมของการบันทึกเอกสาร
ในกลุมชาติพันธุไทกอนที่จะมีการนํากระดาษหรือวัสดุอื่นมาใชดังที่เห็นในปจจุบัน สงผลใหมีการสราง
คัมภีรใบลานไวเปนจํานวนมาก ซึ่งเก็บรักษาไวตามวัดหรือสถานที่ตางๆ เพื่อใชในการศึกษา ถายทอด
และเผยแพรพุท ธศาสนาหรือ องคความรูตา งๆ นอกจากนั้ นผูส รา งยั ง จะได รับ อานิส งส ผ ลบุ ญ ด วย
กอใหเกิดศิลปะและภูมิปญ ญาในการประดับตกแตง ตลอดจนถึงวิธีการเก็บรักษาคัมภีรใบลานใหอยู
คงทนดวย
อานิสงสคัมภีรใ บลานที่คัดเลือกมาปริวรรตในครั้งนี้ มีดังนี้
๑) อานิสงสเขียนธัมม
๒) อานิสงสฟงธัมม
๓) อานิสงสธัมมาสน
๔) อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาคัมภีร และกากะเยีย
๕) อานิสงสหีดธัมม
๖) อานิสงสหอธัมม
๗) อานิสงสสัพพทาน

๒

คัมภีรอานิสงสใบลาน
๑) อานิ ส งส เ ขี ย นธั ม ม คื อ ผลที่ ที่ ไ ด จ ากการสร า งคั ม ภี ร ธ รรม อั น เป น หลั ก คํ า สอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งหมายรวมทั้งการจารใบลาน การเขียนพับสา และการบันทึกลงในวัสดุอื่น ๆ
ดวย มีขอความอางว า อานิสงสเขียนธรรมนี้ เปนสวนหนึ่งของโปราณกัปปลชาดก ที่พระอานนทไ ด
สาธยายในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพาน
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งสรางโดยนายอนาถปณฑิกัส
สมหาเศรษฐีนั้น พระมหาสารีบุตรไดเขาเฝาพระพุทธเจาและทูลถามวา บุคคลผูสรางหรือเขียนธรรมคํา
สอนที่พระพุทธเจาไดแสดงไวแลวนั้นจะไดรับอานิสงสผลบุญอยางไรบาง
พระพุทธเจาทรงตรัสวา บุคคลผูที่สรางหรือเขียนธรรมคําสอนของพระองคนั้นจะไดรบั อานิสงส
มากจนหาที่สุดไมได จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๔,๐๐๐ กัปป เปนพระญาเจาเมืองประเทศราช
๙ อสงขัยกัปป เปนพระญาอินทร ๙ อสงขัยกัปป เปนพระญาพรหม ๙ อสงขัยกัปป เปนมหาเศรษฐี ๙
ลานอสงขัยกัปป เปนภุมเทวดา ๙ อสงขัยกัปป เปนเทวดาในวิมานทิพย ๙ อสงขัยกัปป เปนหัวหนา
เทวดาในชั้นฟาจาตุมหาราชิกา ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมานรดี อยางละ ๙ อสงขัยกัปป
เมื่ อเกิ ด เป น มนุษ ย จ ะไดเ กิด ในตระกูล อัน ประเสริฐ มีทรั พย ส มบั ติม าก ปราศจากทุ กข มี
รูปลักษณะอันดีงามทุกประการ
ผูใดจะสรางหรือเขียนแมอักขระเดียว ไดจางใหผูอื่นสรางหรือเขียนแทนตน ก็จะไดเสวยสุ ข
นาน ๘๔,๐๐๐ กัปป ดังในสมัยอดีตกาลนานโพนครั้งที่พระพุทธเจาโปราณโคตมะ พระตถาคตยังเปน
พระโพธิสัตวนั้นไดจางวานใหคนสรางเขียนคัมภีรธรรมคําสอนของพระพุทธเจาดวยคาจางที่แพงยิ่ง ทํา
ใหไดเปนพระญาจักรพรรดิราช และอานิสงสนั้นไดสงผลใหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในปจจุบัน
พระพุทธเจาไดยกเอาอดีตชาติมาแสดงอีกวา ในอดีตกาลอันลวงไปนานแลว พระพุทธเจาพระ
นามว าโปราณโคตมะ พระบิดา พระมารดา มเหสี และพระโอรส มีชื่ อเหมื อนกั บ ในพระชาตินี้ ทุ ก
ประการ โดยพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอํามาตยผูหนึ่ง ไดจางใหคนเขียนพระไตรปฎก แลวตั้งความ
ปรารถนาวาขอใหไดเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต ขอใหเกิดมาเหมือนกับพระพุทธเจาโคตมะ
ทุกประการ จึงไดรับการพยากรณวาจะเปนดั่งนั้นในอนาคต ครั้นอํามาตยผูนั้นสิ้นชีวิตไปก็ไดเกิดใน
สวรรคชั้นดาวดึงส แลวมาปฏิสนธิเปนโอรสของพระเจาอิสินทราชา เมืองโปราณกัปปลราชธานี ซึ่งพระ
มหาพรหม พระญาอินทร เทวดา รุกขเทวดา ภุมเทวดา พระญานาค ราชสีห ลวนเอาของทิพย ทรัพย
สมบัติหรือของวิเศษมาถวายพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก เปนเพราะอานิสงสที่เกิดจากการจางใหผูอื่น
สรางเขียนคัมภีรธรรมคําสอนแลวถวายไวกับพระพุทธศาสนา
ในตอนทายของเรื่อง พระพุทธไดตรัสสโมธานวาบุคคลในอดีตชาตินั้นลวนไดกลับมาเกิดรวม
พระชาติในปจจุบันดวย

๓

๒) อานิสงสฟงธัมม
คัมภีรอานิสงสฟงธัมม หรือการสดับพระธรรมเทศนาที่นํามาปริวรรตนี้ ตนฉบับเก็บรักษาไวที่
วัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร รวมอยูในผูกเดียวกับอานิสงสเขียนธัมม (ฉบับวัดสูงเมน ) จารดวยอั กษร
ธรรมลานนา โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส
เอกสาร PNTMP 070120111_02
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร มีเทวดามาเฝาและกราบทูลถาม
พระพุทธเจาถึงอานิสงสของการที่ชาวบานไดสละเวลามาฟงพระธรรมเทศนาวาจะไดรับอานิสงสอยางไร
พระพุทธเจาทรงตรัสวาบุคคลผูมาสดับพระธรรมเทสนานั้นจะไดรูจักบุญและบาป เมื่อตายไป
จะไม ตกนรก แต จ ะไดขึ้ น ไปเสวยสุข ในสวรรค ชั้น ดาวดึ ง ส แล ว ไดไ ปอยู ใ นสวรรค ชั้ น ยามา ดุ สิ ต
นิมมานรดี และปรินิมมานรดี ตามลําดับไปจนถึงอกนิษ ฐาพรหมโลก แล วกลับมาเกิดในตระกู ล อั น
ประเสริฐคือราชตระกูลและพราหมณตระกูล ไดเปนพระจักรพรรดิราชผูเปนใหญในทวีปทั้งสี่ มีปราสาท
แกวอันวิจิตรงดงาม มีตนกัลปพฤกษอันเต็มไปดวยแกวแหวนเงินทอง เครื่องประดับและอาภรณตางๆ
และเกิดฝนหาแกวตกมาในพระนคร มีจตุรงคเสนา คือเสนารถ เสนามา เสนาชาง และเสนาเดิน เทา
รวมทั้งมีชางมงคล มา มงคล และเสนาอามาตยที่ประดับตกแตงอยางสวยงามเปน บริวาร สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นไดเพราะอานิสงสของการไดฟงพระธรรมเทศนาอันเปนคําสอนของพระพุทธเจานั่นเอง
เมื่อเทวดาไดฟงพระพุทธเจาเทศนาพรรณนาอานิสงสของการฟงพระธรรมเทศนาแลว ก็ได
บรรลุโสดาบันตามบุญสมพารที่ตนไดบําเพ็ญมา โดยพระธรรมเทศนานี้ปรากฏอยูในคัมภีรมัชฌิมนิกาย
๓) อานิสงสธัมมาสน
อานิสงสการสรา งและถวายธรรมาสนที่นํา มาปริวรรตนี้ ตนฉบับเปน ของวั ดศรีหมวดเกลา
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๓ หนาลาน จารดวยอักษรธรรมล านนา
จารเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ จากคลังขอมูลไมโครฟลมเอกสารโบราณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รหัส 81.065.011. 044-044
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยู ณ เวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภเหตุที่พระเจาพิมพิสาร ได
สรางมหามณฑปหลังหนึ่ง จึงนําบุพชาติของพระองคมาแสดงพระธรรมเทศนาวาดวยอานิสงสของการ
สรางมณฑปเพื่อใหพุทธบริษัททั้งหลายไดรับทราบ
ในสมัยที่พระพุทธเจ าพระนามวาเรวตะ ณ เมืองไทยวัตตินคร มีกษัตริยพระนามว าวิ มลราช
พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระโอรส พระนามวาอติเทโว พระโพธิสัตวไดสรางธรรมาสนหลังหนึ่ง
ดว ยไมจันทนแ ดง ประดับ ตกแตงดวยแกว แหวนเงินทองและของมีค าต างๆ แล วไดถวายพรอ มกั บ

๔

ภัตตาหารอันประณีต แลวตั้งปณิธานปรารถนาเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาเรวตะได
ตรัสพยากรณวาอติเทโวจักไดเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต ครั้นเมื่ออติเทโวสิ้นอายุขัย ไดไป
เสวยทิพยสมบัติบนสวรรคชั้นฟา แลวกลับลงมาปฏิสนธิในพระครรภของอัครมเหสีของพระเจาอโสก
ราช แหงเมืองอโสกคันธิยนคร ตอมาจึงไดครองสิริราชสมบัติแ ทนพระบิดา ครั้งนั้นปราสาททิ พย อัน
ประดับ ประดาอยางสวยงาม พรอมดวยชางแกว มาแกว จักรแกว เสนาแกว นางแกว ลูกชายแก ว
ขุ มทรัพ ย ฝนหา แกว และกํา แพงแกว อัน งดงามไดเกิด ขึ้ น ดวยอานิสงสของการถวายธรรมาสนใน
อดีตชาติ
พระเจาอติเทโวเสด็จไปที่ใด กษัตริยที่ปกครองบานนอยเมืองใหญก็มาตอนรับและเขามาอยูใต
พระบรมโพธิสมพาร เทวดา อินทร พรหมและเทพทั้งหลายนําของมงคลและมีคามานอมถวายไมขาด
สาย ดา นการปกครองนั้นทรงปกครองดว ยทศพิธราชธรรม โปรดใหสร างโรงทานประจํ าเมื อ งเพื่ อ
สงเคราะหไพรฟาประชาราษฎรไมใหเดือดรอน เมื่อสิ้นอายุขัยก็ไดเสวยสุขบนสวรรคชั้นอีกครั้ง จาก
อานิสงสที่ไดถวายธรรมมาสนนั่นเอง
พุท ธบริ ษั ททั้ งหลายที่ ไดสดับ พระธรรมเทศนาในครั้ง นั้ น ต างก็ ได บ รรลุธรรมเป นโสดาบั น
สกทาคามี อนาคามี และอรหันต ตามบุญสมพารที่ตนไดกระทํามา แลวพระพุทธเจาไดแสดงสโมธาน
คือการกลาววาบุคคลในอดีตชาตินั้นไดมาเกิดเปนใครในชาติปจจุบัน
๔) อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาหอคัมภีร และกากะเยีย
คัมภีรอานิสงสฉบับนี้ปรากฏชื่อตามปกใบลานวา “สองผากั้งธัมมาสน กัมพีร แลขาเขี่ย” เปน
คัมภีรใบลานขนาดยาว จํานวน ๗ หนาลาน จารดวยอักษรธรรมลาว อยูในผูกที่ ๙ ของอานิสงสรอม
โดยในผูกเดียวกันนี้ประกอบดวยอานิสงสเขาปริวาสกัมม และอานิสงสศีล (สลองเขาปริวาสกัมม, สลอง
สี ล ) ต น ฉบั บ เป น ของวั ด สู ง เม น อ.สู ง เม น จ.แพร สื บ ค นจากจากฐานข อ มู ลคั ม ภี ร ใบลานล า นนา
(www.lannamanuscripts.net) รหัส PNTMP 070106001_00
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร แสดงธรรมโดยปรารภเหตุที่พระมหา
โมคคัลลานเถรไดเหาะไปยังสวรรคชั้นดุสิต แลวพบเห็นวิมานปราสาทหลังหนึ่ง สูง ๑๒ โยชน ประดับ
ตกแตงดวยแกวและทองคํา มีนางฟาคอยปรนนิบัติ ฟอนรําและเลนดนตรีขับกลอมตลอดเวลา จึงไดเขา
ไปสอบถามกับเทวบุตรผูเสวยสุขในปราสาทนั้น ทําใหทราบวาเทวบุตรผูนั้นเคยทําบุญกุศลอันยิ่งใหญใน
สมัยที่พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ขณะที่เดินทางไปในปาแลวเกิดฝนตก จึงเขาไปหลบฝนในวัดราง
แหงหนึ่ง เห็นพระพุทธรูปเกาคร่ําครา ในวิหารที่สกปรกและรกรุงรัง จึงทําความสะอาดแลวไดถวายผา
หมพระพุทธรูป ผาหอคัมภีร แลวบูชาดวยดอกไมและของหอมทั้งหลาย เมื่อตายแลวจึงไดขึ้นมาเสวยสุข
ในวิมานปราสาทบนสวรรคชั้นดุสิต

๕

พระพุทธเจาไดแสดงพระธรรมเทศนาแกเมื่อพระมหาโมคคัลลานเถระผูมีฤทธิ์ ว าดวยเรื่อง
อานิสงสของการถวายผาหมพระพุทธรูป ผากั้งธรรมาสน ผาหอคัมภีรธรรม กากะเยีย และบันไดแกว วา
ผูทําบุญหรือถวายสิ่งเหลานี้เกิดมาชาติใดๆ ลวนมีรูปอันงาม มีผิวพรรณวรรณะผองใส เปนที่รักแก คน
และเทวดาทั้งหลาย มีทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร และชางมาวัวควายเปนจํานวนมาก จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิราช เปนกษัตริยปกครองบานนอยเมืองใหญ หรือเปนมหาเศรษฐีมีทรัพยและบริวารมากมาย
เมื่อตายไปก็ไดเปนพระอินทรปกครองสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส พรอมทั้งเสวยสมบัติ
ทิพยเปนเวลายาวนาน เมื่อใดที่พระศรีอริยเมตไตรยลงมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็จะไดฟงพระธรรม
เทศนาและบรรลุธรรมอันวิเศษ ไดเปนพระอรหันต ดวยอานิสงสจากการสรางผากั้งธรรมาสน ผาหอ
คัมภีรแ ละกากะเยีย
๕) อานิสงสหีดธัมม
อานิสงสหีดธัมม (หีบธรรม) หรือที่ปรากฏในหนาทับลานวา “อานิสงสหีด” ที่นํามาปริวรรตใน
ครั้งนี้ ตนฉบับเปนของวัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน จากฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา
และเอกสารอั ก ษรตระกู ล ไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหั ส เอกสาร
CMRU-LP-01-A-022 จารดวยอักษรธรรมลานนา ไมระบุชื่อผูจารและปที่จาร
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งขณะที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร พระสารีบุตรไดทูลถามวา
บุคคลที่สรางหีบหรือตูคัมภีรถวายนั้นจะไดรับอานิสงสอยางไร พระพุทธองคตรัสตอบวาบุคคลผูที่ ได
สรางหีบ พระธรรมดวยตนเอง หรือจางใหผูอื่นสรางแลวประดับตกแต ง ใหสวยงาม นําไปถวายไว ใน
พระพุท ธศาสนาเพื่อ เก็บ รั กษาคัม ภี รธรรมนั้นจะไดรับอานิสงสมากหาที่สุ ดไม ได จักไดเปน พระเจ า
จักรพรรดิราช ๘๔,๐๐๐ ป เปนกษัตริยในประเทศราช ๙ อสงขัยกัปป เมื่อจุติตายไปจักไดเกิดเปนพระ
อินทร และพระมหาพรหม นาน ๘๔,๐๐๐ ป เมื่อกลับลงมาเกิดในมนุ ษย โลกก็จักไดเ กิ ดในตระกู ล
พราหมณคหบดี มีทรัพยสมบัติและปญญามาก
ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาที่ไดสรางหีบคัมภีรธรรมเพื่อเก็บคัมภีรธรรมนั้น
สามารถปดกั้นไมใหไปสูอบายภูมิได เกิดมาในตระกูลอันประเสริฐ มีรางกายและผิวพรรณวรรณะดีงาม
เปนที่รักของคนและเทวดาทั้งหลาย แมญาติพี่นองที่ทําบาปกรรมไว หรือตกนรก ก็จะปลดเปลื้องและ
หลุดพนจากอบายได
พระพุทธเจาทรงยกอดีตชาติอันไกลโพนมาเปนพระธรรมเทศนาวา ในสมัยที่พระโปราณโคตมะ
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา มีชายหนุมคนหนึ่งไดไปเที่ยวเลนในปา เมื่อฝนตกจึงเขาไปพักในวัดรางแหง
หนึ่ง เห็นหนังสือหรือคัมภีรธรรมถูกปลอยทิ้งไว มีหนูและปลวกกัดทําลายเสียหายไปมาก จึงนําแผนไม
มาสรางเปนหีบใสพระคัมภีรเพราะทราบวาจะไดรบั อานิสงสมาก เมื่อกลับถึงบานจึงไดเลาใหบิดามารดา

๖

ของตนฟง ซึ่งทั้งสองไดอนุโมทนายินดีดวย ภายหลังบิดามารดาสิ้นชีวิตไป ไดไปเกิดเปนเทวบุตรเทวดา
บนสวรรคชั้นดุสิตเพราะอานิสงสที่บุตรไดสรางหีบพระธรรมถวายแลวตนไดกลาวอนุโมทนา ภายหลัง
กุลบุตรนั้นไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ก็ไดเปนผูทรงพระไตรปฎก และบรรลุเปนพระอรหันตในที่สุด
บุคคลผูที่ไดสรางหีบพระธรรมถวายไวในพระพุทธศาสนา เกิดมาในชาติใดๆ ลวนเกิดในตระกูล
อันประเสริฐ เจริญดวยโภคทรัพย จะไดเปนใหญกวาคนทั้งหลาย เมื่อตายไปก็จะไปเสวยสุขในสวรรค
ชั้นฟา พบกับความสุข ๓ ประการ คือสุขในเมืองคน สุขในเมืองฟา และสุขในพระนิพพาน เพราะได
สรางที่เก็บรักษาคัมภีรธรรมซึ่งเปนคําสอนของพระพุทธเจาไว
๖. อานิสงสหอธัมม
อานิสงสหอธัมม ที่นํามาปริวรรตครั้งนี้ตนฉบับเปนของวัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.นาน จารดวย
อักษรธรรมลานนา จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๕ หนาลาน จารหนาลานละ ๕ บรรทัด ไมระบุชื่อผูจาร
เจาภาพ หรือวันเวลาที่จารเสร็จ จากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net)
รหัส DELMN-0793 เนื้อหาแบงเปน ๒ สวน คืออานิสงสเขียนธรรม และอานิสงสหอธรรม
เรื่องยอ
พระพุ ทธเจ าไดแสดงพระธรรมเทศนาวา ดวยอานิส งสของการสรา งคั มภีรพ ระไตรปฎกแก
พระสารีบุตรวา บุคคลผูที่ไดสรางคัมภีรพระไตรปฎกอันเปนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจะไดรับ
อานิสงสมาก คือไดเกิดในตระกูลอันประเสริฐ มีทรัพยสมบัติมาก หากตายไปจะไดไปเสวยสุขบนสวรรค
ชั้นฟา สวนผูที่ไมไดสรางคัมภีรพระไตรปฎกดวยตนเอง หรือไมไดจางใหผูอื่นเขียนใหตน และไมเคารพ
เลื่อมใสในพระไตรปฎก เกิดมาชาติใดก็จะยากจนลําบาก ไมมีมิตรสหาย มีภริยาและบุตรที่ไมไดดั่งใจ
บุคคลผูใดที่แมจะไมไดเขียนดวยตนเอง แตจางใหผูอื่นเขียนแทนตน เกิดมาชาติใดจะมีขาวของ
เงินทอง มีขาทาสบริวารและครอบครัวที่ดี รางกายและผิวพรรณงาม พรอมทั้งเปนที่รักของคนทั่วไป
ปราศจากโรคาพยาธิ เมื่อตายไปจะไมไปสูอบายภูมิ
สมัยหนึ่งเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระนามวาพระโปราณโคตมะ พระโพธิสัตว
ไดเสวยพระชาติเปน อํามาตยข องพระเจาสุทโธทนะแหง เมืองกัปปล วัต ถุ ซึ่งไดสรางหอมณฑปเพื่ อ
ประดิษฐานพระไตรปฎกที่ ตนไดส รางขึ้นใหมดวยความศรัท ธาเลื่อมใส พระพุทธเจา โปราณโคตมะ
ตรัสวาอามาตยผูชื่อพุทโธนั้นจักไดรับพยากรณจากพระพุทธเจาทีปงกรวาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคต ดวยอานิสงสการสรางหอธรรมและพระไตรปฎก เมื่อพระโพธิสัตวส้ินอายุขัย
แลวจึงไดไปเสวยสุขในสวรรคชั้นดาวดึงส ภายหลังไดมาปฏิสนธิในพระครรภของมหาสีของกษัตริยเมือง
กั ป ป ล วั ต ถุ โดยขณะประสู ติ นั้ น มี ฝ นห า แก ว ตกลงในพระนคร พระญาพรหมได นํ า ฉั ต รทองคํ า
มาถวายพรอมทั้งเนรมิตปราสาทแกว ๗ หลัง สวนเทวดาทั้งหลายก็ไดนําเครื่องประดับ อัน เปน ทิพย
มามอบใหพระกุมารนั้น พระญาสุกขเทวดา ไดนําดอกไมทิพยอันมีกลิ่น หอมมาถวายเปนจํานวนมาก

๗

ฝายพระญานาคก็ไดนําแกว ๗ ประการ และนําไหอันทํา จากแกว ๗ ประการ จากเมื องนาคมานอ ม
ถวาย พรอมทั้งนําหญิงงามจากอุดรกุรุทวีปมาถวายเปนบาทปริจาคาดวย สวนพระญาราชสีหไดใหสัตว
ในปาหิมพานตมาเขาเฝาแวดลอมรักษาในยามรุงเชา และมีพระญารุกขเทวดามาเฝาคอยรักษาในชวง
เชาไปจนถึงเที่ยงวัน นอกจากนั้นยังมีเทพเทวดานํามาและชางมงคลมานอมถวายพระโพธิสัตว หมูยักษ
และเทวดานําขาวปลาอาหารมานอมถวายจํานวนมาก ทาวพระญามหากษัตริยที่ปกครองบานนอยเมือง
ใหญทั้งหลายลวนนําบรรณาการมานอมถวาย นอกจากนั้นยังบังเกิดขุมทรัพย สุวรรณรุกขชาติ เกิดขึ้น
ทั้งสี่ทิศของปราสาทที่ประทับของพระโพธิสัตว นางมณีเมกขลาพรอมดวยปริวารนําผาทิพย พรอมดวย
สิ่งของมีคา มาถวาย ฝายพระอินทไดนํานางสุทธณีมาอภิเษกใหเปนชายา ภายหลังไดประสูติพระโอรสได
หนึ่งพันองค พระโพธิสัตวไดสงไปปกครองบานเมืองและในทวีปตางๆ โดยพระโอรสเหลานี้ลวนเคยได
สรางมณฑปหรือหอไตร และสรางพระไตรปฎกถวายไวในพระศาสนารวมกันมาในอดีตชาติปางกอน
แลวทั้งสิ้น
พระพุทธเจาตรัสกับพระสารีบุตรตอไปวา การสั่งสมบุญกุศลในอดีตชาติน้นั ลวนมุงปรารถนาที่
จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพียงอยางเดียว บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการสรางคัมภีรธรรมทําใหไดเกิดมาใน
ตระกูลที่ประเสริฐ มีทรัพยสมบัติและมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ นักปราชญทั้งหลายไดอุปมาไววา บุญ
กุศลที่เกิดจากการสรางเจดียทองคํา ที่สูงไปถึงพรหมโลกนั้นยังไมเทากับบุญ กุ ศลที่เกิ ดจากการสร าง
คัมภีรธ รรม การสรางแมอักขระตัวเดียวก็ยังมีอานิสงสมากกวา
ในตอนทายของพระธรรมเทศนานั้น พระพุทธเจาไดตรัสสโมธานวาบุคคลทั้งหลายที่เคยรวม
สรางคัม ภีร ธรรมร วมกับ พระองคในสมัยที่เปน พระโพธิสัต วแลว สั่งสมบุญ อยูนั้น ลวนไดเกิ ด มาร ว ม
พระชาติอีกในปจจุบัน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาที่ไดรับฟงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงสสราง
หอธรรมและพระไตรป ฎ กนี้ จงตั้ ง ใจสดั บ และจํ า ไว ใ ห ขึ้ น ใจ จั ก ได พ บกั บ สุ ข ๓ ประการ คื อ สุ ข
ในเมืองคน สุขในเมืองฟาหรือสวรรค และสุขในการเขาถึงพระนิพพาน
๗) อานิสงสสัพพทาน
อานิสงสสัพพทานที่นํามาปริวรรตนี้เปนพับสา บันทึกดวยอักษรไทขึน จากวัดราชฐานหลวง
ยางควง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จากฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และ
เอกสารอักษรตระกูลไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหัสเอกสาร CMRUCT-12-B-019 สรางเมื่อ จ.ศ.๑๓๒๓ (พ.ศ.๒๕๐๔) เจาภาพสนับสนุนการสรางคือภะกาหัวธั มม บาน
ประตูเวียงน้ําบอออย เมืองเชียงตุง เนื้อหาในพับสาประกอบดวย ธรรมปารมี ชาดกเรื่องวอกไคลหิน ๘
ผูก อานิสงสเขียนธัมม อานิสงสสัพพทาน อานิสงสรักษาศีล และลักขณะภาวนา

๘

เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร มีพุทธบริษัทและเทวดาทั้งหลาย
อยูเฝาแวดลอมจํานวนมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาวาดวยรางกายของมนุษยเปนสิ่งที่ หาแกนสาร
ไมได หากไมไดกระทําบุญใหทาน ใสใจวาทรัพยสมบัติ ลูกเมียและญาติทั้งหลายนั้นเปนของตน แตเมื่อ
ตายไปแลวจะพบวาสิ่งเหลานั้นไมไดติดตามไปดวย สิ่งที่จะมาอยูแวดลอมซากรางกายนั้นไมใชลูก เมีย
และญาติ แตจะเปนแรง กา เสื่อ หมาจิ้งจอก หมาปา และหมาบานเทานั้น
บุคคลผูใดไดปรารถนาใหไดมาซึ่งแกนสารของชีวิตและสิ่งที่จะติดตัวไปเมื่อตายไปแลว คือเห็น
ประโยชนของบุญกุศล โดยสรางกุฎิ วิหาร เจดีย พระพุทธรูป อุโบสถ หอไตร ตูธรรม โตะตั้งสําหรับ
จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย บาตร ถาดอาหาร ถวย หมอ ผาจีวรและผาอื่นๆ รวมทั้งหมากเมี่ยงพลูยา
ขุดบอน้ํา สรางศาลา สวม งสะพาน ทําถนน และสรางคัมภีรธรรม ตลอดจนถึงรักษาศีล ฟงธรรม และ
เจริญสมาธิภาวนา ก็จะเปนกุศลกรรมใหไดรับอานิสงสหลายประการ เมื่อตายไปจะไดไปอยูในภพภูมิ
ที่ดี มีแตความสุข
บุคคลผูใดไดถวายตั่งสําหรับวางและจุดประทีป ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เกิดมาชาติใดยอมมี
หูตาแจงใส แมจะแกชราก็จะไมเปนคนหูหนวก หรือตาฟาง
บุคคลผูใดไดถวายขาวน้ําโภชนาหาร หรือแมแตอุทิศรางของตนใหเปนทาน เมื่อเกิดมาก็จะเปน
ผูมีทรัพยสมบัติมากมาย มีเตชะ พละกําลัง และผิวพรรณวรรณะสดใสทุกชาติ
บุคคลผูใดไดถวายอัฐบริขาร เมื่อเกิดมาก็จะบริบูรณดวยเสื้อผาอาภรณ และเครื่องประดับอัน
งดงาม เมื่อตายไปจะไมตกนรก หรือเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไดเสวยทิพยสมบัติในสวรรคชั้นฟา นาน ๓๖
กัปป ไดเกิดในตระกูลอันประเสริฐ และจะไดบรรลุธรรมในอนาคต
บุ คคลผูใดไดถวายไมเทาเหล็ก ผากรองน้ํา จักเปนผูมีอายุยืนยาว มีลูก ภรรยา และขาทาส
บริวารที่เปนผูประเสริฐ
บุคคลใดไดเปนเจาภาพบวชลูกหลานของตน หรือลูกหลานของคนอื่น จักไดเสวยสุข และบรรลุ
ธรรมในอนาคต
บุคคลใดไดฟงพระธรรมเทศนา แลวชักชวนใหผูอื่นปฏิบัติตาม รักษาศีล ฟงธรรม และเจริญ
สมาธิเมตตาภาวนา เมื่อตายไปจะไดเสวยทิพยสมบัติในสวรรคชั้นฟานานหลายกัปปจนไมอาจนับได
เมื่อพระพุทธเจาเทศนาธรรมวาดวยอานิสงสการใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาจบ
แลว พุทธบริษัททั้งหลายก็ไดบรรลุธรรมขั้นตางๆ ตามบุญสมพารที่ตนไดบําเพ็ญมา

๙

คําชี้แจงการปริวรรต
การปริ วรรตจากอักษรตระกูลไทซึ่งเปนอักษรธรรมลานนา และอั กษรไทลื้อ เปนอักษรไทย
ผูจัดทําไดเลือกใชวิธีปริวรรตแบบเทียบอักษร ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการชําระหนังสือตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม ฉบับ ๗๐๐ ป แตเพิ่มคําศัพทที่มีการปรับคําหรืออักขรวิธีบางอยางที่ไมคุนชินกับผูใช
ภาษาไทยทั่วไป รวมถึงการคงคําศัทพเดิมเพื่อรักษาเสียง และอักขรวิธีเอาไว
ขอความที่เปนภาษาบาลี จะทําเปนตัวเอนไวเพื่อ ใหสังเกตไดงาย และไดจัดทําเชิงอรรถไว
ดานลางของแตละหนา เพื่อคําอธิบ ายคําศัพท หรือขอความที่เปนภาษาถิ่น หรือมีความหมายเฉพาะ
นอกจากนั้นยังไดระบุตัวเลขลําดับหนาของเอกสารตนฉบับไวในเครื่องหมายปกกา และเพิ่มขอความที่
คาดวาจะตกหลนไปไวในเครื่องหมายวงเล็บ เพื่อใหเนื้อความมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
การปรับคําหรืออักขรวิธี (เพื่อสื่อความหมาย)
อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
ก็

ปรับคํา
ก็

ความหมาย
ก็

คู

กู

ขา

เคิย

เคย

เคย

เตม

เต็ม

เต็ม

ทิบ

ทิพพ

ทิพย

ทีปงกอร
ธัมม

ทีปงกร
ธัมม

พระพุทธเจาทีปงกร
ธรรม

เทวบุต

เทวบุตต

เทวบุตร

บอระมวร

บอระมวณ

ครบ, บริบูรณ (บาลี–ปริปุณฺณ)

บอริโภค

บอริโภค

บริโภค

บุด/บุต

บุตต

บุตร

ประเจยยะ

ประจัย

ปจจัย

ประเทด

ประเทส

ประเทศ

ประเสิฏ

ประเสิฏ

ประเสริฐ

ปนนสัต

ปาณสัตต

สัตวที่มีชีวิต

๑๐

อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
เปน

ปรับคํา
เปน

ความหมาย
เปน

พระญา

พระญา

พระยา, พญา, กษัตริย

พระญาจัก

พระญาจักก

พระเจาจักรพรรดิ

ไพ

ไป

ไป

เลิย

เลย

เลย

ไวย

ไว

ไว

สัต

สัตต

สัตว (บาลี – สตฺต)

สารีบุต
เสบ

สารีบุตต
เสพ

พระสารีบุตร
เสพ, บริโภค, บูชา

เสมิอ

เสมอ

เสมอ

เสวิย

เสวย

รับประทาน, กิน

มลา

มา

มา

เหน

เห็น

มองเห็น

อสงเขยยะ

อสงขัย

นับไมได

อานิสงส

อานิสงส

ผลที่จะไดรับ

อามาต

อามาจจ

(บาลี) อํามาตย

อุดอร

อุดร

อุดร (ทิศเหนือ)

การคงคําศัพทเดิมเพื่อรักษา เสียง และอักขรวิธี
อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
เขาของ
ฅน

การใชคําเดิม
เขาของ
ฅน

ความหมาย
ขาวของ
คน

ฅํา

ฅํา

ทองคํา

ธัมม

ธัมม

ธรรม

ปราถนา

ปราถนา

ปรารถนา

๑๑

อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
พระอิน / พระอินท

การใชคําเดิม
พระอินท

ความหมาย
พระอินทร

มนุสสโลก

มนุสสโลก

มนุษยโลก

ยิง

ยิง

หญิง, ผูหญิง

สาง

สาง

สราง

เสฏฐี

เสฏฐี

เศรษฐี

เหลม

เหลม

เลม, ลํา

เหลื้อมใส

เหลื้อมใส

เลื่อมใส

ใหย

ใหย

ใหญ

หมั้น
เอยน

หมั้น
เอยน

มั่นคง
เย็น

๑๒

หองอักษรตระกูลไท สํานักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

“หีบธรรม คางธรรม และคัมภีรธรรมใบลาน”
หองศูนยภูมิปญญาลานนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ความนํา
คัมภีรอ านิสงสที่พบในเขตวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไท คือภาคเหนือของไทย ภาคตะวันออกของ
พมา ภาคเหนือของลาว และภาคใตของจีน ซึ่งใชอักษรธรรมในการบันทึกเอกสารทางพระพุทธศาสนา
หรือ องคความรู ตา งๆ ทั้งที่จ ารลงใบลาน เขีย นลงพับ สา หรือ สมุดฝรั่ ง โดยคัม ภี รอ านิ สงสนี้ จะพบ
แพรหลายทั่วไป และเนื้อความคลายคลึงกันมาก ซึ่งเกิดจากการคัดลอกและเผยแพรสืบ ตอกัน ไปมา
ดานรูปแบบการใชภาษานั้นสวนมากจะเปนแบบนิสสัย คือยกภาษาบาลีมาแลวแปลเปนภาษาถิ่นแบบ
คําตอคํา และบางสวนเปนแบบโวหาร คือยกภาษาบาลีมาขึ้นเปนปฐมบท แลวดําเนินเรื่องเปนโวหาร
ภาษาถิ่น โดยมีอนุภาคหรือเนื้อความในลักษณะเดียวกัน คือการปรารภเหตุกอนที่พระพุทธเจาจะแสดง
พระธรรมเทศนาวาดวยเรื่องอานิสงส และการสโมธาน คือสรุปวาบุคคลในอดีตชาตินั้นไดกลับมาเกิด
เปนใครในสมัยพุทธกาล พบวาในการคัดลอกหรือสรางคัมภีรอานิสงสนั้นจะขอผิดพลาดหรือตกหลน
โดยเฉพาะขอความที่เปน ภาษาบาลีจะมีความลักลั่นกันมาก ซึ่งในที่นี่จะพยายามคงไวตามตน ฉบั บ
เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหหรือชําระขอมูลในโอกาสตอไป
คัมภีรอานิสงสที่เกี่ยวกับคัมภีรใบลานซึ่งเปนวัฒนธรรมหลักและดั้งเดิมของการบันทึกเอกสาร
ในกลุมชาติพันธุไทกอนที่จะมีการนํากระดาษหรือวัสดุอื่นมาใชดังที่เห็นในปจจุบัน สงผลใหมีการสราง
คัมภีรใบลานไวเปนจํานวนมาก ซึ่งเก็บรักษาไวตามวัดหรือสถานที่ตางๆ เพื่อใชในการศึกษา ถายทอด
และเผยแพร พุทธศาสนาหรือ องค ความรูตา งๆ นอกจากนั้ นผู ส ร า งยั ง จะได รั บ อานิ สงส ผ ลบุ ญ ด ว ย
กอใหเกิดศิลปะและภูมิปญ ญาในการประดับตกแตง ตลอดจนถึงวิธีการเก็บรักษาคัมภีรใบลานให อยู
คงทนดวย
อานิสงสคัมภีรใ บลานที่คัดเลือกมาปริวรรตในครั้งนี้ มีดังนี้
๑) อานิสงสเขียนธัมม
๒) อานิสงสฟงธัมม
๓) อานิสงสธัมมาสน
๔) อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาคัมภีร และกากะเยีย
๕) อานิสงสหีดธัมม
๖) อานิสงสหอธัมม
๗) อานิสงสสัพพทาน

๒

คัมภีรอานิสงสใบลาน
๑) อานิ ส งส เ ขี ย นธั ม ม คื อ ผลที่ ที่ ไ ด จ ากการสร า งคั ม ภี ร ธ รรม อั น เป น หลั ก คํ า สอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งหมายรวมทั้งการจารใบลาน การเขียนพับสา และการบันทึกลงในวัสดุอื่น ๆ
ดวย มีขอความอางว า อานิสงสเขียนธรรมนี้ เปนสวนหนึ่งของโปราณกัปปลชาดก ที่พระอานนทไ ด
สาธยายในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพาน
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งสรางโดยนายอนาถปณฑิกัส
สมหาเศรษฐีนั้น พระมหาสารีบุตรไดเขาเฝาพระพุทธเจาและทูลถามวา บุคคลผูสรางหรือเขียนธรรมคํา
สอนที่พระพุทธเจาไดแสดงไวแลวนั้นจะไดรับอานิสงสผลบุญอยางไรบาง
พระพุทธเจาทรงตรัสวา บุคคลผูที่สรางหรือเขียนธรรมคําสอนของพระองคนั้นจะไดรบั อานิสงส
มากจนหาที่สุดไมได จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๔,๐๐๐ กัปป เปนพระญาเจาเมืองประเทศราช
๙ อสงขัยกัปป เปนพระญาอินทร ๙ อสงขัยกัปป เปนพระญาพรหม ๙ อสงขัยกัปป เปนมหาเศรษฐี ๙
ลานอสงขัยกัปป เปนภุมเทวดา ๙ อสงขัยกัปป เปนเทวดาในวิมานทิพย ๙ อสงขัยกัปป เปน หัวหนา
เทวดาในชั้นฟาจาตุมหาราชิกา ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมานรดี อยางละ ๙ อสงขัยกัปป
เมื่ อ เกิ ด เป น มนุ ษ ย จ ะได เ กิ ด ในตระกู ล อัน ประเสริฐ มีท รัพ ย สมบั ติ มาก ปราศจากทุ ก ข มี
รูปลักษณะอันดีงามทุกประการ
ผูใดจะสรางหรือเขียนแมอักขระเดียว ไดจางใหผูอื่นสรางหรือเขียนแทนตน ก็จะไดเสวยสุขนาน
๘๔,๐๐๐ กัปป ดังในสมัยอดีตกาลนานโพนครั้งที่พระพุทธเจาโปราณโคตมะ พระตถาคตยังเปน พระ
โพธิสัตวนั้นไดจางวานใหคนสรางเขียนคัมภีรธรรมคําสอนของพระพุทธเจาดวยคาจางที่แพงยิ่ง ทําใหได
เปนพระญาจักรพรรดิราช และอานิสงสนั้นไดสงผลใหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในปจจุบัน
พระพุทธเจาไดยกเอาอดีตชาติมาแสดงอีกวา ในอดีตกาลอันลวงไปนานแลว พระพุทธเจาพระ
นามว าโปราณโคตมะ พระบิดา พระมารดา มเหสี และพระโอรส มีชื่ อเหมื อนกั บ ในพระชาตินี้ ทุ ก
ประการ โดยพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอํามาตยผูหนึ่ง ไดจางใหคนเขียนพระไตรปฎก แลวตั้งความ
ปรารถนาวาขอใหไดเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต ขอใหเกิดมาเหมือนกับพระพุทธเจาโคตมะ
ทุกประการ จึงไดรับการพยากรณวาจะเปนดั่งนั้นในอนาคต ครั้นอํามาตย ผูนั้นสิ้น ชีวิตไปก็ไดเกิดใน
สวรรคชั้นดาวดึงส แลวมาปฏิสนธิเปนโอรสของพระเจาอิสินทราชา เมืองโปราณกัปปลราชธานี ซึ่งพระ
มหาพรหม พระญาอินทร เทวดา รุกขเทวดา ภุมเทวดา พระญานาค ราชสีห ลวนเอาของทิพย ทรัพย
สมบัติหรือของวิเศษมาถวายพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก เปนเพราะอานิสงสที่เกิดจากการจางใหผูอื่น
สรางเขียนคัมภีรธรรมคําสอนแลวถวายไวกับพระพุทธศาสนา
ในตอนทายของเรื่อง พระพุทธไดตรัสสโมธานวาบุคคลในอดีตชาตินั้นลวนไดกลับมาเกิดรวม
พระชาติในปจจุบันดวย

๓

๒) อานิสงสฟงธัมม
คัมภีรอานิสงสฟงธัมม หรือการสดับพระธรรมเทศนาที่นํามาปริวรรตนี้ ตนฉบับเก็บรักษาไวที่
วัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร รวมอยูในผูกเดียวกับอานิสงสเขียนธัมม (ฉบับวัดสูงเมน ) จารดวยอั กษร
ธรรมลานนา โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส
เอกสาร PNTMP 070120111_02
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร มีเทวดามาเฝาและกราบทูลถาม
พระพุทธเจาถึงอานิสงสของการที่ชาวบานไดสละเวลามาฟงพระธรรมเทศนาวาจะไดรับอานิสงสอยางไร
พระพุทธเจาทรงตรัสวาบุคคลผูมาสดับพระธรรมเทสนานั้นจะไดรูจักบุญและบาป เมื่อตายไป
จะไม ตกนรก แตจ ะได ขึ้ น ไปเสวยสุ ข ในสวรรค ชั้น ดาวดึ ง ส แล ว ไดไ ปอยู ใ นสวรรค ชั้ น ยามา ดุ สิ ต
นิมมานรดี และปรินิมมานรดี ตามลําดับไปจนถึงอกนิษ ฐาพรหมโลก แล วกลับมาเกิ ดในตระกูล อัน
ประเสริฐคือราชตระกูลและพราหมณตระกูล ไดเปนพระจักรพรรดิราชผูเปนใหญในทวีปทั้งสี่ มีปราสาท
แกวอันวิจิตรงดงาม มีตนกัลปพฤกษอันเต็มไปดวยแกวแหวนเงินทอง เครื่องประดับและอาภรณตางๆ
และเกิดฝนหาแกวตกมาในพระนคร มีจตุรงคเสนา คือเสนารถ เสนามา เสนาชาง และเสนาเดินเท า
รวมทั้งมีชางมงคล มา มงคล และเสนาอามาตยที่ประดับตกแตงอยางสวยงามเปน บริวาร สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นไดเพราะอานิสงสของการไดฟงพระธรรมเทศนาอันเปนคําสอนของพระพุทธเจานั่นเอง
เมื่อเทวดาไดฟงพระพุทธเจาเทศนาพรรณนาอานิสงสของการฟ งพระธรรมเทศนาแลว ก็ได
บรรลุโสดาบันตามบุญสมพารที่ตนไดบําเพ็ญมา โดยพระธรรมเทศนานี้ปรากฏอยูในคัมภีรมัชฌิมนิกาย
๓) อานิสงสธัมมาสน
อานิสงสการสรางและถวายธรรมาสนที่นํา มาปริวรรตนี้ ตนฉบับเปนของวั ดศรีหมวดเกลา
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๓ หนาลาน จารดวยอักษรธรรมลานนา
จารเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ จากคลังขอมูลไมโครฟลมเอกสารโบราณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รหัส 81.065.011. 044-044
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยู ณ เวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภเหตุที่พระเจาพิมพิสาร ได
สรางมหามณฑปหลังหนึ่ง จึงนําบุพชาติของพระองคมาแสดงพระธรรมเทศนาวาดวยอานิสงสของการ
สรางมณฑปเพื่อใหพุทธบริษัททั้งหลายไดรับทราบ
ในสมัยที่พระพุทธเจ าพระนามวาเรวตะ ณ เมืองไทยวัตตินคร มีกษัตริยพระนามวาวิมลราช
พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระโอรส พระนามวาอติเทโว พระโพธิสัตวไดสรางธรรมาสนหลังหนึ่ง
ดว ยไมจันทนแ ดง ประดับ ตกแตงดวยแกว แหวนเงินทองและของมีค าต า งๆ แล วไดถวายพรอ มกั บ

๔

ภัตตาหารอันประณีต แลวตั้งปณิธานปรารถนาเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาเรวตะได
ตรัสพยากรณวาอติเทโวจักไดเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต ครั้นเมื่ออติเทโวสิ้นอายุขัย ไดไป
เสวยทิพยสมบัติบนสวรรคชั้นฟา แลวกลับลงมาปฏิสนธิในพระครรภของอัครมเหสีของพระเจาอโสก
ราช แหงเมืองอโสกคันธิยนคร ตอมาจึงไดครองสิริราชสมบัติแทนพระบิดา ครั้งนั้นปราสาททิ พย อัน
ประดับ ประดาอยางสวยงาม พรอมดวยชางแกว มาแกว จักรแกว เสนาแกว นางแกว ลูกชายแก ว
ขุ มทรัพ ย ฝนหา แกว และกํา แพงแกว อัน งดงามไดเกิด ขึ้ น ดวยอานิสงสของการถวายธรรมาสนใน
อดีตชาติ
พระเจาอติเทโวเสด็จไปที่ใด กษัตริยที่ปกครองบานนอยเมืองใหญก็มาตอนรับและเขามาอยูใต
พระบรมโพธิสมพาร เทวดา อินทร พรหมและเทพทั้งหลายนําของมงคลและมีคามานอมถวายไมขาด
สาย ดา นการปกครองนั้นทรงปกครองดว ยทศพิธราชธรรม โปรดใหสร างโรงทานประจํ าเมือ งเพื่ อ
สงเคราะหไพรฟาประชาราษฎรไมใหเดือดรอน เมื่อสิ้นอายุขัยก็ไดเสวยสุขบนสวรรคชั้นอีกครั้ง จาก
อานิสงสที่ไดถวายธรรมมาสนนั่นเอง
พุท ธบริ ษั ททั้ งหลายที่ ไดสดับ พระธรรมเทศนาในครั้ง นั้ น ต างก็ ได บ รรลุธรรมเป นโสดาบั น
สกทาคามี อนาคามี และอรหันต ตามบุญสมพารที่ตนไดกระทํามา แลวพระพุทธเจาไดแสดงสโมธาน
คือการกลาววาบุคคลในอดีตชาตินั้นไดมาเกิดเปนใครในชาติปจจุบัน
๔) อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาหอคัมภีร และกากะเยีย
คัมภีรอานิสงสฉบับนี้ปรากฏชื่อตามปกใบลานวา “สองผากั้งธัมมาสน กัมพีร แลขาเขี่ย” เปน
คัมภีรใบลานขนาดยาว จํานวน ๗ หนาลาน จารดวยอักษรธรรมลาว อยูในผูกที่ ๙ ของอานิสงสรอม
โดยในผูกเดียวกันนี้ประกอบดวยอานิสงสเขาปริวาสกัมม และอานิสงสศีล (สลองเขาปริวาสกัมม, สลอง
สี ล ) ต น ฉบั บ เป น ของวั ด สู ง เม น อ.สู ง เม น จ.แพร สื บ ค นจากจากฐานข อ มู ลคั ม ภี ร ใบลานล า นนา
(www.lannamanuscripts.net) รหัส PNTMP 070106001_00
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร แสดงธรรมโดยปรารภเหตุที่พระมหา
โมคคัลลานเถรไดเหาะไปยังสวรรคชั้นดุสิต แลวพบเห็นวิมานปราสาทหลังหนึ่ง สูง ๑๒ โยชน ประดับ
ตกแตงดวยแกวและทองคํา มีนางฟาคอยปรนนิบัติ ฟอนรําและเลนดนตรีขับกลอมตลอดเวลา จึงไดเขา
ไปสอบถามกับเทวบุตรผูเสวยสุขในปราสาทนั้น ทําใหทราบวาเทวบุตรผูนั้นเคยทําบุญกุศลอันยิ่งใหญใน
สมัยที่พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ขณะที่เดินทางไปในปาแลวเกิดฝนตก จึงเขาไปหลบฝนในวัดราง
แหงหนึ่ง เห็นพระพุทธรูปเกาคร่ําครา ในวิหารที่สกปรกและรกรุงรัง จึงทําความสะอาดแลวไดถวายผา
หมพระพุทธรูป ผาหอคัมภีร แลวบูชาดวยดอกไมและของหอมทั้งหลาย เมื่อตายแลวจึงไดขึ้นมาเสวยสุข
ในวิมานปราสาทบนสวรรคชั้นดุสิต

๕

พระพุทธเจาไดแสดงพระธรรมเทศนาแกเมื่อพระมหาโมคคัลลานเถระผูมีฤทธิ์ ว าดวยเรื่อง
อานิสงสของการถวายผาหมพระพุทธรูป ผากั้งธรรมาสน ผาหอคัมภีรธ รรม กากะเยีย และบันไดแกว วา
ผูทําบุญหรือถวายสิ่งเหลานี้เกิดมาชาติใดๆ ลวนมีรูปอันงาม มีผิวพรรณวรรณะผองใส เปนที่รักแก คน
และเทวดาทั้งหลาย มีทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร และชางมาวัวควายเปนจํานวนมาก จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิราช เปนกษัตริยปกครองบานนอยเมืองใหญ หรือเปนมหาเศรษฐีมีทรัพยและบริวารมากมาย
เมื่อตายไปก็ไดเปนพระอินทรปกครองสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส พรอมทั้งเสวยสมบัติ
ทิพยเปนเวลายาวนาน เมื่อใดที่พระศรีอริยเมตไตรยลงมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็จะไดฟงพระธรรม
เทศนาและบรรลุธรรมอันวิเศษ ไดเปนพระอรหันต ดวยอานิสงสจากการสรางผากั้งธรรมาสน ผาหอ
คัมภีรแ ละกากะเยีย
๕) อานิสงสหีดธัมม
อานิสงสหีดธัมม (หีบธรรม) หรือที่ปรากฏในหนาทับลานวา “อานิสงสหีด” ที่นํามาปริวรรตใน
ครั้งนี้ ตนฉบับเปนของวัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน จากฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา
และเอกสารอั ก ษรตระกู ล ไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหั ส เอกสาร
CMRU-LP-01-A-022 จารดวยอักษรธรรมลานนา ไมระบุชื่อผูจารและปที่จาร
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งขณะที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร พระสารีบุตรไดทูลถามวา
บุคคลที่สรางหีบหรือตูคัมภีรถวายนั้นจะไดรับอานิสงสอยางไร พระพุทธองคตรัสตอบวาบุคคลผูที่ได
สรางหีบ พระธรรมดวยตนเอง หรือจางใหผูอื่นสรางแลวประดับตกแตง ใหสวยงาม นํา ไปถวายไว ใน
พระพุทธศาสนาเพื่ อ เก็บ รั กษาคัม ภี รธรรมนั้น จะได รับอานิสงส มากหาที่สุ ดไม ได จั กได เป นพระเจา
จักรพรรดิราช ๘๔,๐๐๐ ป เปนกษัตริยในประเทศราช ๙ อสงขัยกัปป เมื่อจุติตายไปจักไดเกิดเปนพระ
อินทร และพระมหาพรหม นาน ๘๔,๐๐๐ ป เมื่อกลับลงมาเกิด ในมนุ ษ ยโลกก็จั กไดเกิด ในตระกู ล
พราหมณคหบดี มีทรัพยสมบัติและปญญามาก
ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาที่ไดสรางหีบคัมภีรธรรมเพื่ อเก็บคัมภี รธรรมนั้น
สามารถปดกั้นไมใหไปสูอบายภูมิได เกิดมาในตระกูลอันประเสริฐ มีรางกายและผิวพรรณวรรณะดีงาม
เปนที่รักของคนและเทวดาทั้งหลาย แมญาติพี่นองที่ทําบาปกรรมไว หรือตกนรก ก็จะปลดเปลื้องและ
หลุดพนจากอบายได
พระพุทธเจาทรงยกอดีตชาติอันไกลโพนมาเปนพระธรรมเทศนาวา ในสมัยที่พระโปราณโคตมะ
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา มีชายหนุมคนหนึ่งไดไปเที่ยวเลนในปา เมื่อฝนตกจึงเขาไปพักในวัดรางแหง
หนึ่ง เห็นหนังสือหรือคัมภีรธรรมถูกปลอยทิ้งไว มีหนูและปลวกกัดทําลายเสียหายไปมาก จึงนําแผนไม
มาสรางเปนหีบใสพระคัมภีรเพราะทราบวาจะไดรับอานิสงสมาก เมื่อกลับถึงบานจึงไดเลาใหบิดามารดา

๖

ของตนฟง ซึ่งทั้งสองไดอนุโมทนายินดีดวย ภายหลังบิดามารดาสิ้นชีวิตไป ไดไปเกิดเปนเทวบุตรเทวดา
บนสวรรคชั้นดุสิตเพราะอานิสงสที่บุตรไดสรางหีบพระธรรมถวายแลวตนไดกลาวอนุโมทนา ภายหลัง
กุลบุตรนั้นไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ก็ไดเปนผูทรงพระไตรปฎก และบรรลุเปนพระอรหันตในที่สุด
บุคคลผูที่ไดสรางหีบพระธรรมถวายไวในพระพุทธศาสนา เกิดมาในชาติใดๆ ลวนเกิดในตระกูล
อันประเสริฐ เจริญดวยโภคทรัพย จะไดเปนใหญกวาคนทั้งหลาย เมื่อตายไปก็จะไปเสวยสุขในสวรรค
ชั้นฟา พบกับความสุข ๓ ประการ คือสุขในเมืองคน สุขในเมืองฟา และสุขในพระนิพพาน เพราะได
สรางที่เก็บรักษาคัมภีรธรรมซึ่งเปนคําสอนของพระพุทธเจาไว
๖. อานิสงสหอธัมม
อานิสงสหอธัมม ที่นํามาปริวรรตครั้งนี้ตนฉบับเปนของวัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.นาน จารดว ย
อักษรธรรมลานนา จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๕ หนาลาน จารหนาลานละ ๕ บรรทัด ไมระบุชื่อผูจาร
เจาภาพ หรือวันเวลาที่จารเสร็จ จากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net)
รหัส DELMN-0793 เนื้อหาแบงเปน ๒ สวน คืออานิสงสเขียนธรรม และอานิสงสหอธรรม
เรื่องยอ
พระพุ ทธเจ าไดแสดงพระธรรมเทศนาวา ดวยอานิส งสของการสรา งคัม ภีรพ ระไตรปฎกแก
พระสารีบุตรวา บุคคลผูที่ไดสรางคัมภีรพระไตรปฎกอันเปนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจะไดรับ
อานิสงสมาก คือไดเกิดในตระกูลอันประเสริฐ มีทรัพยสมบัติมาก หากตายไปจะไดไปเสวยสุขบนสวรรค
ชั้นฟา สวนผูที่ไมไดสรางคัมภีรพระไตรปฎกดวยตนเอง หรือไมไดจางใหผูอื่นเขียนใหตน และไมเคารพ
เลื่อมใสในพระไตรปฎก เกิดมาชาติใดก็จะยากจนลําบาก ไมมีมิตรสหาย มีภริยาและบุตรที่ไมไดดั่งใจ
บุคคลผูใดที่แมจะไมไดเขียนดวยตนเอง แตจางใหผูอื่นเขียนแทนตน เกิดมาชาติใดจะมีขาวของ
เงินทอง มีขาทาสบริวารและครอบครัวที่ดี รางกายและผิวพรรณงาม พรอมทั้งเปนที่รักของคนทั่วไป
ปราศจากโรคาพยาธิ เมื่อตายไปจะไมไปสูอบายภูมิ
สมัยหนึ่งเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระนามวาพระโปราณโคตมะ พระโพธิสัตว
ไดเสวยพระชาติเป นอํา มาตย ของพระเจาสุทโธทนะแหง เมืองกัป ปล วั ตถุ ซึ่งไดสร างหอมณฑปเพื่ อ
ประดิษฐานพระไตรปฎกที่ตนไดส รางขึ้นใหมดวยความศรัท ธาเลื่อ มใส พระพุทธเจา โปราณโคตมะ
ตรัสวาอามาตยผูชื่อพุทโธนั้นจักไดรับพยากรณจากพระพุทธเจาทีปงกรวาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคต ดวยอานิสงสการสรางหอธรรมและพระไตรปฎก เมื่อพระโพธิสัตวส้ินอายุขัย
แลวจึงไดไปเสวยสุขในสวรรคชั้นดาวดึงส ภายหลังไดมาปฏิสนธิในพระครรภของมหาสีของกษัตริยเมือง
กั ป ป ล วั ต ถุ โดยขณะประสู ติ นั้ น มี ฝ นห า แก ว ตกลงในพระนคร พระญาพรหมได นํ า ฉั ต รทองคํ า
มาถวายพรอมทั้งเนรมิตปราสาทแกว ๗ หลัง สวนเทวดาทั้งหลายก็ไดนําเครื่องประดับ อัน เปน ทิพย
มามอบใหพระกุมารนั้น พระญาสุกขเทวดา ไดนําดอกไมทิพยอันมีกลิ่นหอมมาถวายเปนจํานวนมาก

๗

ฝ ายพระญานาคก็ไดนําแกว ๗ ประการ และนําไหอันทําจากแกว ๗ ประการ จากเมืองนาคมานอม
ถวาย พรอมทั้งนําหญิงงามจากอุดรกุรุทวีปมาถวายเปนบาทปริจาคาดวย สวนพระญาราชสีหไดใหสัตว
ในปาหิมพานตมาเขาเฝาแวดลอมรักษาในยามรุงเชา และมีพระญารุกขเทวดามาเฝาคอยรักษาในชวง
เชาไปจนถึงเที่ยงวัน นอกจากนั้นยังมีเทพเทวดานํามาและชางมงคลมานอมถวายพระโพธิสัตว หมูยักษ
และเทวดานําขาวปลาอาหารมานอมถวายจํานวนมาก ทาวพระญามหากษัตริยที่ปกครองบานนอยเมือง
ใหญทั้งหลายลวนนําบรรณาการมานอมถวาย นอกจากนั้นยังบังเกิดขุมทรัพย สุวรรณรุกขชาติ เกิดขึ้น
ทั้งสี่ทิศของปราสาทที่ประทับของพระโพธิสัตว นางมณีเมกขลาพรอมดวยปริวารนําผาทิพย พรอมดวย
สิ่งของมีคามาถวาย ฝายพระอินทไดนํานางสุทธณีมาอภิเษกใหเปนชายา ภายหลังไดประสูติพระโอรสได
หนึ่งพันองค พระโพธิสัตวไดสงไปปกครองบานเมืองและในทวีปตางๆ โดยพระโอรสเหลานี้ลวนเคยได
สรางมณฑปหรือหอไตร และสรางพระไตรปฎกถวายไวในพระศาสนารวมกันมาในอดีตชาติปางกอนแลว
แลวทั้งสิ้น
พระพุทธเจาตรัสกับพระสารีบุตรตอไปวา การสั่งสมบุญกุศลในอดีตชาติน้นั ลวนมุงปรารถนาที่
จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพียงอยางเดียว บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการสรางคัมภีรธรรมทําใหไดเกิดมาใน
ตระกูลที่ประเสริฐ มีทรัพยสมบัติและมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ นักปราชญทั้งหลายไดอุปมาไววา บุญ
กุศลที่เกิดจากการสรางเจดียทองคํา ที่สูงไปถึงพรหมโลกนั้นยังไมเทากับบุญ กุ ศลที่เกิ ดจากการสร าง
คัมภีรธ รรม การสรางแมอักขระตัวเดียวก็ยังมีอานิสงสมากกวา
ในตอนทายของพระธรรมเทศนานั้น พระพุทธเจาไดตรัสสโมธานวาบุคคลทั้งหลายที่เคยรวม
สรางคัม ภีร ธรรมร วมกับ พระองคในสมั ยที่เปน พระโพธิสัต วแลว สั่งสมบุ ญ อยูนั้น ลวนไดเกิ ด มาร ว ม
พระชาติอีกในปจจุบัน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาที่ไดรับฟงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงสสราง
หอธรรมและพระไตรป ฎ กนี้ จงตั้ ง ใจสดั บ และจํ า ไว ใ ห ขึ้ น ใจ จั ก ได พ บกั บ สุ ข ๓ ประการ คื อ สุ ข
ในเมืองคน สุขในเมืองฟาหรือสวรรค และสุขในการเขาถึงพระนิพพาน
๗) อานิสงสสัพพทาน
อานิสงสสัพพทานที่นํามาปริวรรตนี้เปนพับสา บันทึกดวยอักษรไทขึน จากวัดราชฐานหลวงยาง
ควง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จากฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และ
เอกสารอักษรตระกูลไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหัสเอกสาร CMRUCT-12-B-019 สรางเมื่อ จ.ศ.๑๓๒๓ (พ.ศ.๒๕๐๔) เจาภาพสนับสนุนการสรางคือภะก าหัวธัมม บาน
ประตูเวียงน้ําบอออย เมืองเชียงตุง เนื้อหาในพับสาประกอบดวย ธรรมปารมี ชาดกเรื่องวอกไคลหิน ๘
ผูก อานิสงสเขียนธัมม อานิสงสสัพพทาน อานิสงสรักษาศีล และลักขณะภาวนา

๘

เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร มีพุทธบริษัทและเทวดาทั้งหลาย
อยูเฝาแวดลอมจํานวนมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาวาดวยรางกายของมนุ ษยเปนสิ่งที่หาแกน สาร
ไมได หากไมไดกระทําบุญใหทาน ใสใจวาทรัพยสมบัติ ลูกเมียและญาติทั้งหลายนั้นเปนของตน แตเมื่อ
ตายไปแลวจะพบวาสิ่งเหลานั้นไมไดติดตามไปดวย สิ่งที่จะมาอยูแวดลอมซากรางกายนั้นไมใชลูก เมีย
และญาติ แตจะเปนแรง กา เสื่อ หมาจิ้งจอก หมาปา และหมาบานเทานั้น
บุคคลผูใดไดปรารถนาใหไดมาซึ่งแกนสารของชีวิตและสิ่งที่จะติดตัวไปเมื่อตายไปแลว คือเห็น
ประโยชนของบุญกุศล โดยสรางกุฎิ วิหาร เจดีย พระพุทธรูป อุโบสถ หอไตร ตูธรรม โตะตั้งสําหรั บ
จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย บาตร ถาดอาหาร ถวย หมอ ผาจีวรและผาอื่นๆ รวมทั้งหมากเมี่ยงพลูยา
ขุดบอน้ํา สรางศาลา สวม งสะพาน ทําถนน และสรางคัมภีรธรรม ตลอดจนถึงรักษาศีล ฟงธรรม และ
เจริญสมาธิภาวนา ก็จะเปนกุศลกรรมใหไดรับอานิสงสหลายประการ เมื่อตายไปจะไดไปอยูในภพภูมิ
ที่ดี มีแตความสุข
บุคคลผูใดไดถวายตั่งสําหรับวางและจุดประทีป ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เกิดมาชาติใดยอมมี
หูตาแจงใส แมจะแกชราก็จะไมเปนคนหูหนวก หรือตาฟาง
บุคคลผูใดไดถวายขาวน้ําโภชนาหาร หรือแมแตอุทิศรางของตนใหเปนทาน เมื่อเกิดมาก็จะเปน
ผูมีทรัพยสมบัติมากมาย มีเตชะ พละกําลัง และผิวพรรณวรรณะสดใสทุกชาติ
บุคคลผูใดไดถวายอัฐบริขาร เมื่อเกิดมาก็จะบริบูรณดวยเสื้อผาอาภรณ และเครื่องประดับอัน
งดงาม เมื่อตายไปจะไมตกนรก หรือเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไดเสวยทิพยสมบัติในสวรรคชั้นฟา นาน ๓๖
กัปป ไดเกิดในตระกูลอันประเสริฐ และจะไดบรรลุธรรมในอนาคต
บุ คคลผูใดไดถวายไมเทาเหล็ก ผากรองน้ํา จักเปนผูมีอายุยืน ยาว มีลูก ภรรยา และขาทาส
บริวารที่เปนผูประเสริฐ
บุคคลใดไดเปนเจาภาพบวชลูกหลานของตน หรือลูกหลานของคนอื่น จักไดเสวยสุข และบรรลุ
ธรรมในอนาคต
บุคคลใดไดฟงพระธรรมเทศนา แลวชักชวนใหผูอื่นปฏิบัติตาม รักษาศีล ฟงธรรม และเจริญ
สมาธิเมตตาภาวนา เมื่อตายไปจะไดเสวยทิพยสมบัติในสวรรคชั้นฟานานหลายกัปปจนไมอาจนับได
เมื่อพระพุทธเจาเทศนาธรรมวาดวยอานิสงสการใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาจบ
แลว พุทธบริษัททั้งหลายก็ไดบรรลุธรรมขั้นตางๆ ตามบุญสมพารที่ตนไดบําเพ็ญมา

๙

คําชี้แจงการปริวรรต
การปริ วรรตจากอักษรตระกูลไทซึ่งเปนอักษรธรรมลานนา และอั กษรไทลื้อ เปนอักษรไทย
ผูจัดทําไดเลือกใชวิธีปริวรรตแบบเทียบอักษร ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการชําระหนังสือตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม ฉบับ ๗๐๐ ป แตเพิ่มคําศัพทที่มีการปรับคําหรืออักขรวิธีบางอยางที่ไมคุนชินกับผูใช
ภาษาไทยทั่วไป รวมถึงการคงคําศัทพเดิมเพื่อรักษาเสียง และอักขรวิธีเอาไว
ขอความที่เปนภาษาบาลี จะทําเปนตัวเอนไวเพื่อใหสังเกตไดงาย และไดจัดทําเชิงอรรถไว
ดานลางของแตละหนา เพื่อคําอธิบายคําศัพท หรือขอความที่เปนภาษาถิ่นหรือมี ความหมายเฉพาะ
นอกจากนั้นยังไดระบุตัวเลขลําดับหนาของเอกสารตนฉบับไวในเครื่องหมายปกกา และเพิ่มขอความที่
คาดวาจะตกหลนไปไวในเครื่องหมายวงเล็บ เพื่อใหเนื้อความมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
การปรับคําหรืออักขรวิธี (เพื่อสื่อความหมาย)
อักษรธรรมลานนา
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บอระมวณ

ครบ, บริบูรณ (บาลี–ปริปุณฺณ)

บอริโภค

บอริโภค

บริโภค

บุด/บุต

บุตต

บุตร

ประเจยยะ

ประจัย

ปจจัย

ประเทด

ประเทส

ประเทศ

ประเสิฏ

ประเสิฏ

ประเสริฐ

ปนนสัต

ปาณสัตต

สัตวที่มีชีวิต

๑๐

อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
เปน

ปรับคํา
เปน

ความหมาย
เปน

พระญา

พระญา

พระยา, พญา, กษัตริย

พระญาจัก

พระญาจักก

พระเจาจักรพรรดิ

ไพ

ไป

ไป

เลิย

เลย

เลย

ไวย

ไว

ไว

สัต

สัตต

สัตว (บาลี – สตฺต)

สารีบุต
เสบ

สารีบุตต
เสพ

พระสารีบุตร
เสพ, บริโภค, บูชา

เสมิอ

เสมอ

เสมอ

เสวิย

เสวย

รับประทาน, กิน

มลา

มา

มา

เหน

เห็น

มองเห็น

อสงเขยยะ

อสงขัย

นับไมได

อานิสงส

อานิสงส

ผลที่จะไดรับ

อามาต

อามาจจ

(บาลี) อํามาตย

อุดอร

อุดร

อุดร (ทิศเหนือ)

การคงคําศัพทเดิมเพื่อรักษา เสียง และอักขรวิธี
อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
เขาของ
ฅน

การใชคําเดิม
เขาของ
ฅน

ความหมาย
ขาวของ
คน

ฅํา

ฅํา

ทองคํา

ธัมม

ธัมม

ธรรม

ปราถนา

ปราถนา

ปรารถนา

๑๑

อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
พระอิน / พระอินท

การใชคําเดิม
พระอินท

ความหมาย
พระอินทร

มนุสสโลก

มนุสสโลก

มนุษยโลก

ยิง

ยิง

หญิง, ผูหญิง

สาง

สาง

สราง

เสฏฐี

เสฏฐี

เศรษฐี

เหลม

เหลม

เลม, ลํา

เหลื้อมใส

เหลื้อมใส

เลื่อมใส

ใหย

ใหย

ใหญ

หมั้น
เอยน

หมั้น
เอยน

มั่นคง
เย็น

๑๒

หองอักษรตระกูลไท สํานักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

“หีบธรรม คางธรรม และคัมภีรธรรมใบลาน”
หองศูนยภูมิปญญาลานนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๓

๑. อานิสงสเขียนธัมม๑
นโม ตสฺ สตฺ ถุ ฯ เอวมฺ เม สุ ตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิ ยํ วิ ห รติ เชตวเน อนาถป ณฺฑิก สฺส
อาราเม ฯ อถ โข สาริปุตฺโต ภควนฺตํ ปฺหํ ปุจฺฉิ โย โกจิ ภนฺเต ภควา ภุ ตฺต ปฏกตฺตยํ ลิกฺข าเปติ
กิตฺตกานิสํโส เตน ลทฺโธติ ฯ
คํามีตนวา เอวมฺเม นี้เปนนิทานแหงโปราณกัปปลชาดก อันมหาอานันทะ๒ ตนมีอายุควรอยํา๓
วิสัช ชนาในท่ํา กลางอรหันตาเจา ทัง หลาย ๕๐๐ พระองค มี พระมหากั สสปะเถรเจา เป น ประธาน
ในเมื่อปถมสังคายนาในโรงธัมมอันพระญาอชาตสัตถุ๔ ตนเปนใหยในเวียงราชคหะ หากหื้ออามาจจ
แลชาวเมืองสางแลวดวยไมแกน แลประดับดวยเงินแลฅํา แลวดวยแกวเจ็ดจําพวก ในที่ใกลถ้ําอันชื่อวา
สัตตปณคูหา๕ ในที่ใกลขางดอยอันชื่อวาเวภารปพพตา วาฉันนี้
ภนฺเต ขาแกเจากู๖ ตนอันเกิดมาในกัสสปะโคตต โปราณกัปปลสูตต อันผูขาตนชื่ออานันทะหาก
ไดรั บ เอาแตกระอูบ แก ว กลาวคือ ว าปากแหงพระพุทธเจา อันหอมตลบไปดวยกลิ่น คัน ธะอั น หอม
ประดับดวยขันธธาตยตนะ ผูขาก็ไดจําไวในมโนทวารวิถี ดั่งผูขาจัก [น.๒] วิสัชชนาไปพายหนานี้แล
ล้ําสมัยสิบประการ มีคัพโภกกันติกาลสมัย๗ เปนตน มีนิพพานสมัยเปนที่แลว ฯ เอกํ สมยํ
ยั ง มี ส มั ย อั น นึ่ ง คื อเทสนาสมั ย สัพ พั ญ ู พ ระพุท ธเจ า อยู ในเชตวั นอาราม อั น เป น อารามแห ง นาย
อนาถปณฑิกัสสมหาเสฏฐี อันมีในที่บไกลเวียงสาวัตถีนครราชธานีแล
อถ โข ในกาลนั้ น มหาสารี บุ ต ตต นมี อ ายุ ค วรอยํ า ๘ เข า ไปสู สํ า นัก สั พ พั ญ ู เจ า แล ว ก็ ไ หว
พระพุทธเจา แลวก็นั่งอยูในที่อันควรแกตน แลวก็ถามสัพพัญูเจาวา ภนฺเต ขาแกสัพพัญูเจา โย โกจิ
ปุคฺคโล ปุคคละผูใดผู ๑ หื้อสางธัมมสัพพัญูเจาอันเปนที่ตั้งแหงสาสนาสัพพัญูเจา ปุคคละผูนั้นยังจัก
ไดเสวยผละเทาใดชา
อถ โข ในกาลนั้น พระพุทธเจาจักแกปญหาอันมหาสารีบุตตเถรเจาตนมีอายุควรอยําวาฉันนี้
ดูราสารีบุตต ปุคคละผูใดผูนึ่ง หื้อเขียนยังธัมมแหงพระตถาคตะนี้ ไดอานิสงสมากนัก หาที่สุดบไดแล
๑

คัมภีรใบลานขนาดยาว อักษรธรรมลานนา วัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน จํานวน ๑ ผูก
รวมทั้งสิ้น ๒๐ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๕
๒ อานันทะ, มหาอานันทะ – พระอานนท
๓
อยํา, ครบอยํา – เคารพยําเกรง
๔
พระญาอชาตสัตถุ – พระเจาอชาตศัตรู
๕
สัตตปณคูหา – สัตตบรรณคูหา
๖
เจากู - คําที่ใชเรียกผูตนเคารพอยางยิ่ง
๗
คัพโภกกันติกาลสมัย - สมัยที่พระโพธิสัตวยังอยูในพระครรภ
๘ อยํา – เคารพยําเกรง

๑๔

ปุคคละผูใดไดสางยังธัมมแหงกูตถาคตะนี้ ก็จักไดเปนพระญาจักกก็มากนัก คือวาหลายเทื่ อ
หลายทีนัก ไดเปนพระญาในปเทสราช๑ ก็มากนัก ไดเกิดเปนพระญา [น.๓] อินทก็มากนัก คือวาหลาย
เทื่อหลายที ไดเกิดมาเปนพระญาพรหม ก็หลายเทื่อนักแล
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต อนฺตมโส ดวยลวงสุดไป ปุคคละผูใดไดสางอักขรธัมมตัวนึ่งก็ดี ไดจาง
ปุคคละผูใดไดสางปฏกะ แมนวาอักขระทานผูอื่นเขียนบทนึ่งก็ดี ก็จักไดเสวยผละอานิสงสหาที่สุดบได
แล ตัว ๑ ก็ไดเสวยยังสุข ได ๘ หมื่น ๔ พันกัปป๒ แล
ปุคคละผูใดไดสางปฏกะอันเปนธัมมแหงตถาคตะ ไดเปนพระญาจักกก็ได ๘ หมื่น ๔ พันกัปป
ไดเกิดเปนพระญาปเทสราชได ๙ อสงขัยกัปป ๓
ไดเกิดมาเปนพระญาพรหม มีเขาของประหมาณวา ๙ อสงขัยกัปป
ไดเปนมหาเสฏฐี มีสมบัติอันมากก็ได ๙ ลานอสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาภุมมเทวดาก็ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนใหยแกเทวดาอันมีวิมานตั้งอยูในอากาสได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูชั้นฟาจาตุมหาราชิกา ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาอินท ก็ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูในชั้นฟายามา ก็ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูชั้นฟาตุสิดา๔ ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูในชั้นฟา [น.๔] นิมมานรดี ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูในชั้นฟาปรินิมมิตตวสดี ก็ได ๙ อสงขัยกัปปแล
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต ปุคคละผูใดไดสางปฏกะอันเปนธัมมแหงตถาคตะ เมื่อจุติตายจากพราก
เมืองฅน ก็ไดเอาตนเกิดในชั้นฟา เปนเทวบุตตเทวดา ก็ไดเสวยสัมปตติทิพพมากนักกวาเทวบุตตเทวดา
ทังหลายแล เมื่อจุติจากเมืองฟาลงมาเกิดในเมืองฅน ก็ไดเกิดในกระกูลอันมีสมบัติอันมากนักแล
ปุคคละผูใดไดสางปฏกะนั้น เกิดมาในเมืองฅน บหอน๕ วาจักเปนทุกขสักเทื่อ
๑

ปเทสราช – ประเทศราช หมายถึงรั ฐ หรื อ ดิ นแดนที่มี ป ระมุ ข เป น ของตนเอง แต อ ยู ภ ายใต อํ า นาจ
ควบคุมดูแลและคุมครองของพระมหากษัตริยอีกรัฐหนึ่ง มีหนาที่ตองสงเครื่องราชบรรณาการถวายเปนประจํา
๒ กัปป – กัลป คือชวงเวลาที่ยาวนานมาก มีขออุปมาไววาเทากับ การเอาผาทิพ ยอันบางเบาป ดกอนหิ นที่ มี
ขนาดกวางและยาวดานละ ๑,๐๐๐ วา โดยหนึ่งรอยปปดเพียง ๑ ครั้ง หากหินกอนนั้นสึกกรอนจนหายไป ก็จะเทากับ
ระยะเวลา ๑ กัปป
๓
อสงขัยกัปป – อสงไขยกัลป คือระยะเวลาที่ยาวนานจนไมอาจนับได มีขออุปมาเหมือนจํานวนเม็ดฝนที่ตก
หนักตลอดวันตลอดคืน เปนเวลานาน ๓ ป
๔
ตุสิดา – สวรรคชั้นดุสิต
๕ บหอน – ไมเคยปรากฏ

๑๕

อัน ๑ ก็บไดเกิดในกระกูลอันเปนหีนชาติ๑ สักเทื่อ เทียรยอมไดเกิดในกระกูลที่ประเสิฏยิ่งกวา
กระกูลทังหลายแล
ปุ ค คละผู ใ ดได ส า งป ฏ กะอั น เป น ธั ม ม แ ห ง พระตถาคตะ เกิ ด มาเมื่ อ ลู น ประกอบด ว ย
ปญจกัลยาณะ คือสุวัณณะ มีตาอันแจงใส มีวัณณะอันงาม มีองคะสัณฐานก็งาม ควรรําเมาเอาใจ๒ แหง
ปาณสัตต๓ ทังหลายแล
ปุคคละผูใดไดสางธัมมแหงกูตถาคตะ ปุคคละผูนั้นเกิดมาเมื่อลูน มีวัณณะเนื้อตนก็งาม กลาว
ถอยคําก็มวน เปนอันจําเรินใจแกฅนทังหลายมากนักแล
ปุคคละผูใดไดสางธัมมตถาคตะ เกิดมา [น.๕] เมื่อลูนบหอนปากหยาบชากลาคระนอง บกลา
แข็งสักเทื่อ เกิดมาบหอนเสียองคะลักขณะเนื้อตนสักเทื่อ เหตุมีเครื่องบอระโภค บถอยบรายสักเทื่อ ฯ
ปุคคละผูใดไดสางธัมมตถาคตะนั้น เทียรยอมไดเกิดในกระกูลสองประการ คือกระกูลพระญา
แลกระกูลพราหมณะผูประเสิฏ เทียรยอมไดเกิดเปนพระญาจักกมากนัก มักวาหลายเทื่อหลายที ไดเกิด
เปนพระญาในปเทสราชก็หลายนัก มักวาหลายเทื่อหลายทีแล
ปุคคละผูใดไดสางธัมมตถาคตะ ไดเปนพระญาแกเทวดาในชั้นฟาทัง ๖ คือจาตุมหาราชิกา แล
ยามา ตุสสิดา นิมมานรดี ก็มีมากนักแล เหตุดั่งอั้น ตถาคตะกลาววา อานนฺท อปริมาณ หาประหมาณที่
อันจักสุดจักเสี้ยงบไดแล
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต ในกาลอันขามลวงพนไปเสี้ยงจิรกาลนานนักวันนั้น สัพพัญูเจาตน ๑
ชื่อวาโปราณโคตมะ เกิดมาในโลกนี้ ตถาคตะอันยังผง๔ สางโพธิสมพารไดพบสัพพัญูเจาโปราณโคตมะ
ก็ไดหื้อปุคคละชายผู ๑ เขียนธัมม สางธัมมสัพพัญูเจาตนนั้น ก็ปูชาคือวาหื้อคายาก แก [น.๖] ปุคคละ
ผูเขียนธัมมดวยเขาของอันแพงคา เพื่อหื้อเปนที่ตั้งหมั้นแหงสาสนาพระเจาโปราณ ๕๐๐๐ วัสสา ดวย
อันไดสางปฏกะอันเปนธัมมแหงสัพพัญูโปราณเจา ตถาคตะก็ไดเกิดเปนพระญาจักก อยูในโปราณ
กัปปลนครราชธานี เสวยยังสุขอันเปนพระญาจักก เมื่อลูนดวยอานิสงสอันไดสางธัมม ก็เปนประจัยค้ําชู
หื้อตถาคตะไดตรัสสัพพัญุตญาณแล สัพพัญูเจากลาวเปนอุปเทส แลวอยูบปากแล
อถ โข ในกาลนั้น มหาสารีบุตตตนมีอายุควรอยํา เลิกประหนมมือขึ้นตั้งเหนือหัวแหงตน แลวก็
กลาววาดั่งนี้ ภนฺเต ขาแหงสัพพัญูเจาสางสมพาร ไดเกิดพบสัพพัญูเจาโปราณโคตมะ ไดสางธัมม
สั พ พัญ ูเจา ตนนั้ น ไดเ ปนพระญาจั ก ก ดว ยผละอัน ไดสา งธัม มนั้น ก็ ยั งเป นประจั ยค้ํ าชู หื้อ ได ต รั ส
สัพพัญุตญาณ ก็ปรากฏแกสัพพัญูเจาแล บปรากฏแกเวเนยยะสัตตแหงสัพพัญูเจาแล ขอสัพพัญู

๑

หีนชาติ – ชาติที่ต่ําทราม หมายถึงชาติตระกูลที่ต่ําตอย เชน จัณฑาล ทาส หรือยาจก
รําเมาเอาใจ, ลําเมาเอาใจ, ระเมาเอาใจ – ชอบพอ, พึงพอใจ
๓
ตนฉบับและโดยทั่วไปนิยมเขียน “ปณณสัตต” แกเปน “ปาณสัตต” – สัตวที่มีชีวิต
๔ ผง – ยัง, พึ่งจะ
๒

๑๖

เจาจุงทเสนายังอานิสงสอันไดสางธัมมแกเวเนยยะสัตตหื้อแปรกวางมากนักเทิอะ มหาสารีบุตตราทธนา
สัพพัญูเจาวาฉันนี้
สัพพัญู เจา จักเทสนายัง อานิสงสสา งธั มม แก [น.๗] ปาณสัตต ๔ หมู คือภิกขุ แลภิ กขุ ณี
อุปาสักกะ อุปาสิกาทังหลาย พระพุทธเจาก็เทสนาวา อติเต กิร กาเล โปราณโคตโมนาม สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลโก อุทปาทิ อสีติ อายุวสฺส อโหสิ ปฏกตฺตย สาสนํ ปฏิสฺสปฺจวสฺสา สหสฺสํ อฏฐา ดั่งนี้เปนตน
สารีปุตฺต ดูราสารีบุตต ในกาลอันขามลวงพนไปนานนักวันนั้น สัพพัญูพระพุทธเจาตน ๑
ชื่อโปราณโคตมะ ดั่งไดยินมาวาเกิดมีในโลกนี้ สัพพัญูเจาตนนั้นมีอายุ ๘๐ ปแล สวนวาปฏกะทัง ๓
คืออภิธัมมา แลสุตตันตปฏกะ แลวินัยปฏกะเปนที่หมั้น สวนวาคําสอนพระพุทธเจาก็ตั้งหมั้น ๕,๐๐๐
วัสสา สัพพัญูเจาเมื่อออกมา ญาติกระกูลใสชื่อวาสิทธัตถกุมาร มาตา อันวาแมแหงพระพุทธเจาตนนั้น
ชื่อวาสรีมหามายา พอแหงพระพุทธเจาตนนั้น ชื่อวาสรีสุทโธทนมหาราช มาตา แมนมแหงพระพุทธเจา
ตนนั้นชื่อกีสาโคตมีแล ราชเทวีแหงพระพุทธเจาตนนั้นเมื่อเสวยราชสัมปตติชื่อยโสธราราชเทวีแล ลูก
แหงพระพุทธเจาตนนั้นชื่อวาราหุลกุมารแล เวียงอันเปน [น.๘] ที่เกิดแหงพระพุทธเจาตนนั้น ชื่อกัปปล
ราชธานีแล
ตทา ในกาลนั้น โพธิสัตตเจา แหง เราได เกิด เปน อามาจจ ๑ แห ง พอ พระญาเจ า ตนนั้ น ก็หื้ อ
ปุคคละผู รูธั มม เขีย นอภิ ธัมมาปฏกะ (๗) กัมพีร คืออภิธัมมาสังคิณี แลยมกะ แลวิภังคะ แลธาตุ แล
ปุคคลปญญัตติ แลมหาปฏฐาน แลกถาวัตถุ แลหื้อเขียนสุตันตปฏกะธัมมทังมวล หื้อเขียนวินยปฏกะทัง
มวล มีปาราชิกกัณฑเปนตนแล
อามาจจผูนั้น ปูชาผูเขียนธัมมดวยเขาของสัมปตติอันมากนัก แลวก็ปูชาปฏกะอันเปนธัมมแหง
สัพพัญูเจาตนนั้นดวยใจชมชื่นยินดี แลวก็ปราถนาวาฉันนี้
ภนฺเต ขาแกสัพพัญูเจา ขาไดสางปฏกะอันเปนธัมมสัพพัญูเจา จุงหื้อขาไดเปนพระพุทธเจา
ตนนึ่ง มีชื่อเสมอดั่งชื่อสัพพัญูเจา
แมนแมผูขา ก็เสมอดั่งแมสัพพัญูเจา
แมนพอ ก็เสมอดั่งพอสัพพัญูเจา
แมนแมนม ก็เสมอดั่งแมนมสัพพัญูเจา
แมนเมียขา ก็เสมอดั่งมหาเทวีแหงสัพพัญูเจาเสวยราชสัมปตตินั้น
แมนวาลูก ก็เสมอดั่งลูกสัพพัญูเจานี้
แมนวาเมืองอันเปนที่เกิดเมื่อขาไดเปนพระ ก็เสมอดั่งเมืองแหงสัพพัญูเจา [น.๙] นี้เทิอะ
อามาจจผูนั้น ก็ปราถนาเอาลักขณะทังมวลเสมอดั่งสัพพัญูเจาโปราณชูอัน บหื้อเสียสักอันแล

๑

อามาจจ – อามจฺจ (บาลี), อมาตฺย (สันสกฤติ) ไทยใช อํามาตย หมายถึงคนสนิทของพระราชา

๑๗

สัพ พั ญ ู เจ า โปราณโคตมะไดยิ น อามาจจ ผู น้ั น ปราถนาถี่ นั ก สั พ พั ญ ู เจ า ร่ํ า เพิ งว า ฉั น นี้
อามาจจผูนั้นปราถนาเอาถานันตระ๑ เสมอดั่งถานันตระแหงกู บหลากบคลาแท
สัพพัญูเจ าร่ํ าเพิงดูก็รู วาอามาจจผูนั้นพ่ําเพ็ง๒ ปารมีปราถนาเอาสั พพัญุตัญญาณ คือหื้อ
ทานอันใดก็ปราถนาเอาสัพพัญุตัญญาณวาไดหื้อทานวัตถุอันนั้น จุงหื้อขาไดเปนพระตน ๒ คึดในใจตน
ตนวาฉันนี้เสี้ยง ๙ อสงขัยกัปปแลวแล
อามาจจผูนั้นหื้อทานปราถนาวาขาไดหื้อวัตถุอันนี้เปนทาน หื้อไดเปนพระตน ๑ ปราถนาดวย
ปากฉันนี้ เขาในเจ็ดอสงขัยกัปป ก็จักบอระมวณ๓ แกอามาจจผูนี้ชะแล
สัพพัญูโปราณโคตมะก็รูแจงแลว สัพพัญูเจากลาววา ดูราอามาจจ ทานสางปฏกะทัง ๓ อัน
เปนธัมมตถาคตะเพื่อหื้อสาสนาตั้งหมั้น ๕๐๐๐ วัสสา แลปราถนาเหมือนดั่งตถาคตะชูอันฉันนี้ ก็จักบอ
ระมวณแกทานชะแล เมื่อใดสัพพัญูเจาตน ๑ เกิดมาเปนพระในโลกนี้ มีชื่อวาทีปงกระ หากทํานวาย
ทวายยังดั่งทานปราถนาเอาถานันตระตถาคตะชูอันชะแล [น.๑๐]
สัพพัญูโปราณโคตมะกลาวเทานั้นแกอามาจจผูนั้นแลว สวนอามาจจผูนั้นไดยินสัพพัญูเจา
กลาววา สัพพัญูทีปงกรทํานวายยังตนอันปราถนาเอาสัพพัญุตัญญาณดั่งอั้น ก็ชมชื่นยินดี อามาจจผู
นั้นไหวสัพพัญูเจาแลวก็เมือสูเรือนแหงตนแลว อามาจจผูนั้นไดสางธัมมสัพพัญูเจา มีใจยินดีตราบตอ
เทาชีวิต
คัน วาเสี้ย งอายุ แ ห งตนก็ไดเมือเกิ ด ในชั้นฟา ตาวติง สา เสวยสัมปตติ ทิพ พก็ ดวยผละอัน ตน
ไดสางธัมมสัพพัญูเจา ก็ไดเกิดเปนเทวบุตตตน ๑ ก็อยูเ สวยสัมปตติทิพพตราบตอเทาชีวิตแหงเทวบุตต
ตนนั้น
คันจุตติจากพรากชั้นฟาดาวดิงสา ผละอันตนไดสางธัมม ก็นําเอายังตนหื้อไดดวยปฏิสั นธิ ใน
ทองมหาเทวีอันเปนอัคคมเหสีแหงพระญาตนชื่อวาอิสินทราชะในเวียงโปราณกัปปลราชธานี มหาสัตต
เจาอยูในทองแมเสี้ยงสิบเดือนบัวระมวณแลว ก็ประสูติออกจากทองแมแหงตน ลักขณะมหาสัตตเจา
คันวาออกจากทองแม หาฝนแกวเจ็ดจําพวกก็ตกลงทั่วเวียงแหงตน ก็ดวยผละอันตนไดสางธัมม
มหาพรหมก็เอาฅําพัน ๑ แตเมืองพรหม มาปูชามหาสัตตเจา [น.๑๑]
พระญาอินท เอาเขาของสัมปตติ ทังเครื่องประดับอันเปนทิพพมาปูชามหาสัตตเจา
พระญาเทวดาอยูในชั้นฟาปรินิมมิตตวัสสวดี เอาเครื่องประดับอันเปนทิพพมาปูชามหาสัตตเจา
พระญารุกขเทวดา เอาดอกไมทิพพอันมีคันธรสะอันหอมตางๆ มาปูชามหาสัตตเจา
พระญาภุมมเทวดา เอาเงินแลฅํามาปูชามหาสัตตเจา
พระญานาค เอาแกว ๗ จําพวก มาปูชามหาสัตตเจา
๑

ถานันตระ – ฐานันดร ในที่นี้หมายถึงยศ ตําแหนง และฐานะ เปนตน
๒
พ่ําเพ็ง – บําเพ็ญ
๓ บอระมวณ, บัวระมวณ – บริบูรณ มาจากศัพทภาษาบาลีคือ ปริปุณณะ (เสร็จสิ้น, สมบูรณ, จบ)

๑๘

พระญาราชสีห อันอยูปาหิมพานตทิสสะกล้ําหนเหนือ เอาชิ้นสัตตทังหลายตางๆ มาหื้อเปน
อาหารแกมหาสัตตเจา
เมื่อตระหวันเอยน มหาพรหมมาอุปฏฐากรักสามหาสัตตเจา
เมื่อฅืน เทวดาอยูชั้นฟามาอุปฏฐากมหาสัตตเจา
เมื่ อเช าเมื่อฅ่ํา พระญานาคเอาน้ํา ทิพ พอันมีคันธะอัน หอมใส ไ หแกว ๗ ประการ มาหื้ อแก
มหาสัตตเจา แลนางทังหลายมีรูปอันงามเสมอดั่งเทวดามาแตอุดรกรูทวีปมาอุปฏฐากมหาสัตตเจาชูยาม
แล
อสฺสราชา พระญามาตัวอันทรงเครื่องประดับทังมวล ก็มาแตกระกูลมาวลาหกะ เปนมามงคล
แกมหาสัตตเจา
เสตหตฺถินาโค ชางเผือกตัวมาแตกระกูลชางฉันทันต เปนชางมงคลแกมหาสัตตเจาแล
ยักขทังหลาย เอาโภชนะอาหารอันเปนทิพพ มา [น.๑๒] ปูชามหาสัตตเจา
มหาพรหม สางปราสาทแกว ๗ จําพวก มาหื้อแกมหาสัตตเจา
พระญาอินท สางปราสาทฅํา ๗ หลัง หื้อแกมหาสัตตเจา
พระญานาค สางปราสาทแกวเจ็ดหลัง หื้อแกมหาสัตตเจาแล
ท าวพระญาทั ง หลาย อั นอยูในชุม พู ทวีป สา งปราสาทอั นแล ว ด วยฅํ า ประดั บ ดวยแกว ๗
จําพวก ๕ หลัง มาถวายแกมหาสัตตเจาแล
สุวณฺณกุมฺภิโย ขุมฅําทังหลายเกิดมีในที่อันกวางไดโยชนะ๑ มีในทิสสะกล้ําวันออกแหงปราสาท
รอดชูกล้ํา
สุวณฺณรชตรุกฺขา ตนไมเงินแลตนไมฅาํ มีดอกมีลูกเปนเงินเปนฅํา เกิดมีในหวางขุมฅําในที่ไดสิบ
โยชนะรอดชุกล้ํา
นิโฆโส เสียงหิ่งเดงทัง หลายอันมวนเพราะควรละเมาเอาใจชมชื่นยินดี เหมือนดั่งเสียงตุ ริยน
นตรี ๕ ประการ ออกมาจากตนไม ดอกไมฅาํ ทังหลายฝูงนั้น
ตนไมอันหนอยยอยดวยผาทิพพ มีวัณณะตางๆ ก็เกิดมีซอ งหนาปราสาทแหงมหาสัตตเจาแล
ผาทิพพฝูงแพงคามากนัก สอยสังวาลยอันเปนเครื่องประดับ มีวัณณะตางๆ กัน หอยยอยอยูใน
ตนไมทังหลายฝูงนั้น เขาน้ําอันมีหลายประการตางๆ ก็เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
เครื่องประดับมีหลายประการตางๆ เกิด [น.๑๓] มีแกมหาสัตตเจาแล
สตฺ ต รตฺตนปาการา ปราการ๒ แกว ๗ ประการ มีรัสมีรุงเรือ งงามเกิ ดมี แ วดลอ มชุก ล้ํา แห ง
ปราสาท ปราการงาชาง สูงได ๑๗ สอก แวดปราการแกว ๗ ประการ รอดชุกล้ํา
๑
๒

โยชนะ – หนวยวัดความกวางหรือยาว (๑ โยชน เทากับ ๑๖ กิโลเมตร)
ปราการ – กําแพง

๑๙

ถัดปราการฅํา มีรูปเปนดั่งรูปราชสีหแวดปราการแตพายนอก รอดชุกล้ําชุพายแล
ประตูฅุมนอยแลวดวยฅําทังมวล เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
เสียงทังมวลเหมือนดั่งเสียงตุริยนนตรี ๕ ประการ อันมาจากปราการทังหลายฝูงนั้น อันมวน
มหาสัตตเจาหากบังเกิดมี ควรระเมาเอาใจมากนักแล
หนทางในเวียงนั้นเปนแผนฅําทังมวล มีวัณณะอันเหลืองเรืองงามมากนักแล
สระทังหลายได ๘ หมื่น ๔ พันสระ แลวดวยฅําทังมวล เกิดมีแกมหาสัตตเจา
ดอยฅําทังหลายได ๘ หมื่น ๔ พันดอย ก็เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
เวียงกัปปลนคร อันเปนที่เกิดแกมหาสัตตเจา เทียรยอมลวาดเจือ๑ ดวยซายฅํา๒ ทังมวล
ไมจันทน มีลํา มีกิ่ง มีใบ มียอด แลวดวยเงิน มีวัณณะดั่งฅํา ก็เกิดมีในหวางปราการ
รูปฅําเหมือนดั่งรูปสุนขะนั้นได ๘ หมื่น ๔ พันตัว เกิดมีแกมหาสัตตเจา
รูปฅําอันควรพรึดสะเพิงกลัว๓ ก็เกิดมีแกมหาสัตตเจา
รูปงัวอันแลวดวยฅําไดโยชนะ งามรอดชุกล้ํา เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
[น.๑๔] มณีเมกขลาเทวดา เอาเรือฅําทังหลาย ๘ หมื่น ๔ พันเหลม๔ มาปูชามหาสัตตเจาแล
มหาสัตตเจามีอัตตภาวะเนื้อตนอันงามเสมอดั่งวัณณะมหาพรหม ทรงกําลังเตชะมากนัก เสวย
ราชสัมปตติในเมืองกัปปลนครราชธานี ก็บัวระมวณดวยเขาน้ําโภชนะอาหาร เขาตมเขาหนม มีโอชารส
ทั่วไปในเวียงกัปปลนครทังมวลแล
เวียงกัปปลนครนั้นบัวระมวณดวยผาแลเครื่องประดับหลายประการตางๆ แล
เวียงกัปปลนครราชธานีนั้น บัวระมวณดวยแกว ๗ ประการ แล
พระมหาสัตตเจาเกิดมาในเมืองฅน เสวยราชสัมปตติในเวียงกัปปลนครราชธานี (อัน) ประเสิฏ
เลิสล้ํากวาทาวพระยาทังหลายชุตน อันอยูในชุมพูทวีปทังมวล ก็ดวยผละอานิสงสสางธัมมพระพุทธเจา
โปราณโคตมะนั้นแล
พระญาอินท เอานางเทวดาผูชื่อวาสุทธิณี อันเปนลูกแหงตนแตสุธัมมา มาตั้งไว ในที่อันเปน
อัคคมเหสีแกมหาสัตตเจาแล
พระญาอิ น ท เอานางเทวดาทัง หลายไดพัน ๑ แลทรงเครื่องประดับ ทั งหลายตา งๆ มาเป น
ปริวารแกพระมหาสัตตเจาแล
มหาสัตตเจาตนไดสางธัมมสัพพัญูเจาโปราณโคตมะในชาติอันได [น.๑๕] เกิดเปนอามาจจ
แหงพอพระเจาโปราณโคตมะ บุญอันนั้นมาตามเปนดั่งเงางามตามเทียมตัวนั้น บุญอันสางธัมมนั้นมา
๑

ลวาดเจือ – ปู, ลาด
ซายฅํา – ทรายทองคํา
๓
พรึดสะเพิงกลัว, พรึสสะเพิงกลัว – แปลกประหลาดจนนากลัว, นาตกใจ
๔ เหลม – เลม, แทง, ลํา (ในที่นี้หมายถึง ลํา)
๒

๒๐

นิ ย มยั ง ตนหื้ อ ได เ ป น พระญาจั ก กวั ต ติ ร าช ปราบทวี ป ทั ง ๔ มี ยั ส สปริ ว ารเตชะ หาปุ ค คละผู จั ก
เปรียบเทียมพอสองบได ก็ไดนางเทวดามาเปนอัคคมเหสีแกตนแล
มหาสัตตเจาไดนางเทวดาเปนเมีย ไดลูกชายพันนึ่ง ลูกชายพันฅนนั้นมีรูปก็งาม มีเตชะกําลัง
ก็มากนักแล
ลูกชายลางฅนพระญาจักกตนพอ หื้อเปนเจาแกชาวอุดรกรูทวีป
พระญาจักกตนพอหื้อลูกแหงตน เมือเปนเจาแกชาวปุพพวิเทหทวีปแล
พระญาจักกตนพอก็หื้อลูกตน เมือเปนเจาแกชาวอมรโคยานทวีป
พระญาจักกตนพอก็หื้อลูกตน เมือเปนเจาแกนาคทังหลายในเมืองนาคแล
พระญาเจาตนพอก็หื้อลูกแหงตน เมือเปนเจาแกภุมมเทวดา แลสัตตริจฉาน แลกินนระ กินนรี
ทังหลายอันอยูในปาหิมพานต
พระญาจักกตนพอก็หื้อลูกตนอยูกับดวยตนผู ๑ แล พระญาจักกตนพอแตงแปลงลูกตนพัน ๑
นั้น ไปกะทําคราวาสพิทธิเลี้ยงชีวิตแหงตนแล
ทาวพระญาทังหลายก็ใชยังบาวแหงตนเอาเครื่องปณณาการอันเกิดมีในเมืองแหงตนมาถวาย
แกพระญาจักกตนมีกําลังอานุภาวะ หา [น.๑๖] ปุคคละผูจักเปรียบเทียมพอสองบได ก็ดวยเตชะกุสล
บุญอันสางธัมมพระพุทธเจาไวเปนที่หมั้นในสาสนาพระเจาโปราณโคตมะ ๕ พันวัสสาแล
ทาวพระญาทังหลายอันอยูในประเทสตางๆ แตงแปลงของฝากอันควรยื่นควรถวาย มีรสหลาย
ประการตางๆ ใสไหได ๘ หมื่น ๔ พันลูก ก็หื้อปุริสสะแหงตนมาถวายแกพระญาจักกตนนั้น
ท าวพระญาทังหลายอันอยู ในประเทสราชตนตางๆ แหงแปลงยั งผาแลเครื่ องประดับ ต า งๆ
ใสในอูบฅํา๑ ได ๘ หมื่น ๔ พันลูก หื้อราชปุริสสะแหงตนมาถวายแกพระญาจักกตนนั้น
ทาวพระญาอันอยูในประเทสตางๆ แตงแปลงยังผาทังหลายอันแพงคานัก ใสในเกวียนทังหลาย
ได ๘ หมื่น ๔ พันเหลม หื้อราชปุรสิ สะแหงตนมาถวายแกพระญาจักกตนนั้นแล
พระญาจักกวัตติราชตนนั้น ก็บไดถูกตองผูยิงในเมืองฅนสักเทื่อแล พระญาตนนั้นก็ไดถูกต อง
นางเทวดาอันเปนทิพพเสี้ยงกาลทุกเมื่อแล ก็เหตุอันตนไดสางธัมมสัพพัญูเจาแล
พระญาจักกตนนั้นบัวระมวณดวยเขาน้ําโภชนะอาหารตางๆ บัวระมวณดวยเขาเปลือกเขาสาน
บัวระมวณดวยชางมาวัวฅวาย แลมาเทียมรถ แลบัวระมวณดวยดอก แลเครื่อง [น.๑๗] ไลลาทาคันธะ
ของหอมต า งๆ บั ว ระมวณดว ยแก ว ๗ จํ า พวกแล บัว ระมวณด ว ยแผ น ดิ น อั น มี คัน ธรสะ อั น หอม
ควรรําเมาเอาใจ พระญาจักกตนนั้นเลงดูสวนอุญญาน แลสระโปกขรณีทัดที่คลองตาแหงตนในที่ใดที่นั้น
ควรระเมาเอาใจแหงพระญาจักกตนนั้นแล (พระญาจักกตนนั้น) เสวยราชสัมปตติในเมืองโปราณกัปปลนครราชธานี เหมือนดั่งสัมปตติทิพพแล
๑

อูบฅํา – ผอบทําดวยทองคํา

๒๑

ยสฺมา เหตุฉันใด ตสฺมา เหตุดั่งอั้น สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต ตถาคตะยังผงสางโพธิสมพาร ไดเกิด
เปนอามาจจแหงพอพระเจาโปราณโคตมะ ไดสางปฏกะอันเปนธัมมสัพพัญูเจาแล เมื่อพายลูนก็เสวย
สัมปตติหาที่จักเปรียบเทียมบไดแล ฯ
สัพพัญูพระพุทธเจาเทสนาเปนปาณิจุณณียบท แกเวเนยยะสัตตทังหลาย มีมหาสารีบุตตเจา
เปนประธาน แลวสัพพัญูพระพุทธเจาก็ชุมนุมมายังชาตกะหื้อแจงแกปาณสัตตทังหลาย พระพุทธเจา
กลาววา ตทา อุตฺตรกุโต เขมา อโหสิ นีเ้ ปนตนแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย นางแกวอันอยูในอุดอรกรูทวีป๑ (อัน) มาอุปฏฐากพระญาจักกวันนั้น
ไดนางเขมาภิกขุณี อันเปนอัคคสาวิกา [น.๑๘] แหงพระตถาคตะ ในกาลบัดนี้แล
นางสุธัมมา อันเปนแมแหงนางสุทธิณีเทวดาวันนั้น ไดนางอุปลวัณณาเถรีภิกขุนี ในกาลบัดนี้แล
พระญาภุมมเทวดา เอาเงินแลฅํามาถวายแกพระญาจักกวันนั้น ไดมหาสิมพลี๒ ในกาลบัดนี้แล
พระญานาคราช เอาแกว ๗ จําพวก มาถวายแกพระญาจักกวันนั้น ไดอนุรุทธเถร ในกาลบัดนี้
แล
พระญารุกขเทวดา อันมาอุปฏฐากพระญาจักกเมื่ อเชา เมื่อฅ่ําวันนั้น ไดมหากัสสปเถร ในกาล
บัดนี้แล
พระญาอินท ผูเอานางเทวดาผูชื่อสุทธิณี มาหื้อเปนอัคคมเหสีแก พระญาจักก วันนั้น ไดมหา
โมคคลานเถร ในกาลบัดนี้แล
มหาพรหม ผูมาเนรมิตปราสาทแกวหื้อแกพระญาจักกวันนั้น ไดมหาสารีบุตต ในกาลบัดนี้แล
พระญาอิ สิ น ทราชะ ผูเป นพ อ พระญาจั ก ก วั น นั้ น คื อ พระญาสรีสุ ทโธทนะมหาราช ผู เป น
พอตถาคตะ ในกาลบัดนี้แล
นางอานันทเทวี ผูเปนแมพระญาจักกวันนั้น ไดนางสรีมหามายา อันเปนแมบังเกิดพระตถาคตะ
ในกาลบัดนี้แล [น.๑๙]
นางเทวดาชื่อวาสุทธิณี มาเปนอัคคมเหสีแกพระญาจักกวันนั้น ไดนางยโสธรา อันเปนแมราหุล
เถร ในกาลบัดนี้แล
ลูกพระญาจักกผูเปนพี่แกทานทังหลายวันนั้น ไดเจาราหุลเถร ในกาลบัดนี้แล
ปาณสัตตแหงพระญาจักกวัตติราชวันนั้น ก็ไดปาณสัตต ๔ หมู คือภิกขุ แลภิกขุณี อุปปาสักกะ
อุปปาสิกา ในกาลบัดนี้แล
พระญาจักกวัตติราชตนเสวยโปราณกัปปลนครราชธานีวันนั้น คือวาตนกูพระตถาคตะ ตนเปน
ที่จั้งที่เพิ่งแกสัตตโลกทังมวล ในกาลบัดนี้แล
๑
๒

อุดรกรูทีป – อุดรกุรุทวีป ตั้งอยูทางทิศเหนือเขาพระสุเมรุ
มหาสิมพลี – พระสิวลี เปนพระสาวกที่ไดรับยกยองวาเปนผูเลิศในทางผูมีลาภมาก

๒๒

โปราณกปฺปลชาฏกํ นิฏฐิตํ กรียาอันกลาวแกไขยังกัปปลชาดก จกฺกวตฺติราชนิสงฺสา นิฏฐิตา ฯ
กลาวยังอานิสงสสางธัมม ก็บังคมสมเร็จสระเด็จแลวเทานี้กอนแล
***************
[บันทึกทายเรื่อง]
อานิ ส งส สางธัมม เขีย นธัมมแ ล ฯ อุ ปฺป นามสฺส ภิกฺ ขุ ลิกขิตตะไว ค้ําชูโ ชฏกะตราบ ๕๐๐๐
พระวัสสาแทจริงแล ฯ นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ เม นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ฯ ศักกพทะ 1174 ตัว ปเตาสัน
[น.๒๐] สักกพทะ ๑๑๗๔ ตัว ปเตาสัน เดือน ๑๒ แรม ๓ ฅ่ํา เมง ๖ ไทยเปกไจ ยามกองงาย
ปถมมุลลสัทธา อุปฺปนามสฺสภิกขุ เปนเคลากวาหลานยิงนางจาม แลอี่แกว แลญาติกาวงสาชุผู
ชุฅน ไดสา งเขียนยังอานิสงสสางธัมมเขียนธัมมนี้ ไวโชฏกะวรพุทธสาสนา ตราบ ๕๐๐๐ พระวัสสา
แทจิงแล
นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ เม เมตฺเตยฺย สนฺติเก อนาคเต เม นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ เม ฯ
***************

“การจารใบลาน”

๒๓

๒. อานิสงสฟงธัมม๑
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ
โภ สาธโว ดูก ราสัป ปุริสสะทัง หลาย เอวมฺเม สุตํ อันวาสูตตอั น นี้ หากเป น นิทานแหงสู ตต
ทังหลายแล เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคราบ ๑ ภควา อันวาพระพุทธเจา วิหรติ ก็อยู เชตวเน ในปลาเชตวัน
อาราม
อถโข ในกาลยามนั้น รตฺติยา ในกาลเมื่อกลางฅืนแลมาเถิงดั่งอั้น อภิกนฺ ตาย อันมี ปถมยาม
หากขามลวงไปแลวแล มีมัชฌิมยามเที่ยงฅืนมาเถิงดั่งอั้น อฺญตรา เทวตา ยังมีเทวดาตนตึ่ง อันมีชื่อ
บปรากฏ เกวรกปฺป เชตวนํ ยังปลาเชตวันทังมวล โอภาเสตฺวา ก็หื้อรุงเรืองงาม อตฺตโน ทิพฺพรงฺสิ หิ
ดวยทิพพรังสีรัสมี แห งตนแล เทวดาตนนั้น โอหริตฺว า ก็ลงมา [น.๑๓] สคฺคโต จากสวัรคเทวโลกแล
ภควา อันวาสัพพัญูเจา อตฺถิ ก็มี เยน ฐาเนน ในสถานที่ใด สา เทวตา เทวดาตนนั้น อุปสงฺกมิตฺวา
ก็เขาไป เตน ฐาเนน ในสถานที่นั้นแล
สวนอันวาเทวดาตนนั้น อุปสงฺกมิ คันวาเขาไปแลว ปูเชตฺวา ก็ปูชา ภควนฺตํ ยังพระพุทธเจา
ตนนั้น อภิวาเทตฺวา ก็ไหว ภควนฺตํ ยังพระพุทธเจา อฏฐาสิ ก็ตั้งอยู เอกมนฺตํ ในสถานที่นึ่ง สา เทวตา
ส ว นอั น ว า เทวดาตนนั้ น ฐิ ต า โข คั น ว า ตั้ ง อยู แ ล ว เอกมนฺ ตํ ในสถานที่ นึ่ ง ด ว ยอั น สมควรแกต น
ปุจฺฉิตุกาโม มีใจมักใครถาม ภควนฺตํ เซิ่งพระพุทธเจา อชฺช ภาสิ ก็กลาว อิมํ คาถํ ยังคถาอันนี้วา โอหาย
อตฺ ตโน กมฺมํ ธมฺมํ โสตํ อิทฺธาคโต กึ น โส ลพฺภิธมฺมํ ดั่งนี้ ภนฺเต ภควา ขาแดพระพุ ทธเจา เย ชนา
อันวา ฅนทัง หลายฝูงนั้น ได โอหาย แลมาละไว อตฺต [น.๑๔] โน กมฺมํ ยังเวี ยกการแหงตน อาคโต
ก็เขามา อิธ ฐาเน ในสถานที่นึ่งสิ่งเดียว ธมฺม โสตํ เพื่ออันจักฟง ธมฺมํ ยังธัมม เต ชนา อันวาฅนทังหลาย
ฝูงนั้น สุณาติ ก็ไดฟง ธมฺมํ ยังธัมมดั่งอั้น เตน กาเยน ดวยกายะเนื้อตนดั่งอั้น โส มนเสน ปุเรน อันเต็ม
ไปดวยคําชมชื่นยินดี เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงนั้น ลพฺภสนฺติ ก็จักได กึ นุ ผลานิ สงฺ สา ยั งจั ก มี
ผละอานิสงสเทาใดชา
อถ ในกาละนั้น ภควา อันวาพระพุทธเจา สุตฺวา ก็ไดยินยังถอยคําแหงนางเทวดา พฺรหฺมสเรน
ดว ยเสีย งอัน ม วนนัก เหมือ นดั่งเสีย งมหาพรหมนั้น อฏ ฐงฺคสมนฺนาคเตน อัน ประกอบดว ยองคะ ๘
ประการ อาห ก็กลาว อิมํ คาถํ ยังคถาอันนี้วา โอหาย อตฺตโน กมฺมํ ธมฺม โสตุ อิทฺธาคโต เตน สกฺกจฺจํ
โสตพฺพํ สผลํ ลพฺภติ ธมฺมํ ดั่งนี้ เทวเต ดูกรานางเทวดา เย ชนา อันวาฅนทังหลาย ฝูง [น.๑๕] นั้น สุตฺวา
ไดฟง ธมฺมํ ยังธัมม วิชานติ ก็รู กลฺยาณปาปกํ ยังบาปแลบุญหั้นแล เทสนา อันวาธัมมเทสนา สผลา
อันเปนกับดวยผละ เตสํ ชนานํ แกฅนทังหลายฝูงนั้นแล
๑
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เต ชนา อันวา ฅนทังหลายฝูง นั้น นปตฺตนฺติ ก็ บหอนไดไปตก อวิจิ นิริเย ในอเวจี นารกนั้ น
สักคราบแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงอันไดฟงธัมมนั้น อุปทิสุ ก็ไดไปเกิด เทฺวกุเล ในกระกูล ๒ แหง
ขตฺ ติ เยจาป พราหมเณจาป คือวา กระกูล พระญาแลกระกูล พราหมณะ ฐานนฺติ ก็บ หอ นได ไ ปเกิ ด
หิ เ นกุ เ ล ในกระกู ล อั น ถ อ ยอั น ร า ยนั้ น สั ก คราบแล อิ ทํ อั น นี้ ผลํ ก็ ห ากเป น ผละ สุ ณ าถ ธมฺ ม สฺ ส
แหงปุคคละทังหลายอันไดฟงธัมมนั้นแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงนั้น จวิตฺวา คันวาคลาดจากเมืองฅน นิ พฺพนฺ เต ก็ จักไดเมือเกิ ด
ตาวตึส ภวเน ในชั้นชาตาวติงสาสวัรคเทวโลกโพนก็มีแล
เต เทวปุตฺตา อันวาเทวบุตตทังหลายมวลฝูงนั้น จวิตฺวา คันคลาดจากชั้นฟาตาวติงสา นิพฺพตฺติ
สนฺติ ก็จัก [น.๑๖] ไดเมือเกิดชั้นฟาชื่อวายามา จวิตฺวา คันวาคลาด ตโต จากชั้นฟายามา นิพฺพตฺติสนฺติ
ก็จักไดเมือเกิด ตุสิเต ในชั้นฟาตุสิดา จวิตฺวา คันวาคลาด ตโต จากชั้นฟาตุสิดา นิพฺพตฺติสนฺติ ก็จักได
เมือเกิด นิมฺมานรติยํ ในชั้นฟานิมมานรติ จวิตฺวา คันวาคลาด ตโต จากชั้นฟานิมมานรติ นิพฺพตฺติสนฺติ
ก็จักไดเมือเกิด ปรินิมวตฺติ ในชั้นฟา ปรินิมิตวสวดีโพนก็มีแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงอันไดฟงธัมมนั้น อุทฺทํ โสตา อกนิฏฐาคมา อันเถิงยังอุทธังโสต
ก็ลําดับชั้นขึ้นเถิงอกนิฏฐาพรหมโลก ปรินิพฺพายิสนฺติ ก็จักไดเถิงยังนิพพานเที่ยงแทดีหลีแล อิทํ อันนี้
ผลํ ก็หากเปนผละ ธมฺมสฺสวนสฺส แหงปุคคละทังหลายอันไดฟงยังธัมมนั้นแทดีหลีแล
เต ชนา อั น ว า ฅนทั ง หลายฝู ง อั น ได ฟ ง ธั ม ม นั้ น สจฺ เ จ อุ ปฺ ป ชฺ ฌ นฺ ติ ผิ แ ลได เ กิ ด มนุ สฺ เ สสุ
ในเมืองฅนนั้นก็ ดี จกฺกวตฺติราชา โหนฺติ ก็จักไดเปนพระญาจักก อิสฺสโร หากจั กไดเ ปน เจา เปน ใหย
จตุทีเปสุ ในทวีป ทัง ๔ ทีป สฺสวสฺเสสุ อั นมีทวีป นอยทังหลายได ๒ พัน ทวี ป [น.๑๗] เปน ปริวารแล
อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากเปนผละแหงปุคคละผูอันไดฟงธัมมนั้น โหนฺติ ก็มีแล
รตนปาสาโท อันวาปราสาทแกว นานารตน วิจิตฺตา อันพิจิตตริจฉนาไปดวยแกวทังหลายตางๆ
ชายนฺติ ก็ เกิดมี เตสํ ชนานํ แกปุคคละทังหลายอัน ไดฟงธั มมนั้นแทดี หลี แล ปุ คคละทั งหลายอั น ได
ฟงธัมม วสนฺติ ก็จักไดอยู ตสฺมึ รตนปาสาเทน ในปราสาทแกวแลหลังนั้นแทสิ่งเดียวแล
กปฺ ป รุ กฺ ข า อั น ว า ต น กาลพรึ ก ส ทั ง หลาย ชายนฺ ติ ก็ เ กิ ด มี จตุ ส พฺ พ เนสุ ใน ๔ แจ ง ตสฺ ส
ปาสาทสฺส แหงปราสาทแกวแลหลังแลหลังนั้นแทดีหลีแล เต กปฺปรุกฺขํ อันวาตนกาลพรึ กส ทังหลาย
ฝู ง นั้น นานาทิพฺพ วตฺถาหิ ลมฺพ าหิ อันหอยย อยอยูดวยผ าทิพ พทังหลายตา งๆ กปฺป าสิ ก ฺจ อั นผา
กัปปาสิกพัสตก็ดี โกเสยฺยฺจ คือวาผาโกสัย พัสตก็ดี โขมโก จ คือวาผา โขมกพั สตก็ดี อุ ทุมฺพลานิ จ
คือวา ผาอุทุมพรพัสตก็ดี อิมานิ วตฺถานิ สวนอันวาผาทังหลายมวลฝูงนี้ โอลมฺพนฺติ ก็ม าหอยยอยอยู
กปฺ ปรุกเขสุ [น.๑๘] ในตนกาลพรึกสทังหลายฝูงนั้น อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากเปน ผละแห งปุคคละผูอัน ได
ฟงธัมมนั้นแทดีหลีแล
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ตโต ถัดนั้น อิมานิ อาภารณานิ อันวาเครื่องประหนิมอาภรณทัง หลายฝูงนั้น โขมฺจกายุ ลํ
คือวามาว๑ เครื่องฅําก็ดี องฺคุทํ คือวาแหวนใสกอยสอยใสฅอก็ดี มณิเมกฺขลํ จ คือวาสายสะเองแกว๒ ก็ดี
อุณฺหตํ คือวาปกปนฅําก็ดี มุกฺขผลฺจ คือวาดอกไมฅําก็ดี อุคฺคถานํ คือวาเครื่องประดับนมก็ดี อคฺคํมกา
คือวาเครื่องประดับหลังก็ดี เมกฺขลํ คือวาสอยใบสรีก็ดี อิมานิ อาภารณานิ อันวาเครื่องทังหลายมวล
ฝูงนี้ โอลมฺพนฺติ ก็หอยยอยอยู เตสุ กปฺปรุกฺเขสุ ในตนกาลพรึกสทังหลายฝูงนั้น อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากเปน
ผละแหงปุคคละอันไดเขามาฟง ธมฺมํ ยังธัมมนั้นแทดีหลีแล
ตโต ถัดนั้น สตฺตรตนวสฺสานิ อันวาหาฝนแกวทัง หลาย ๗ ประการ สุวณฺณรชฺชฏ มุตฺตมณิเว
ตุริยวชิรปวาร สงฺขาตานิ กลาวคือวาฅําแลเงิน แกวมุกดาหาร แกวมณี แกววิทูร แกววชิระ [น.๑๙] เพ็ก
แกวปวารชาติ แกวทิพพในสวัรค วสฺสนฺติ ก็ตกลงมาบขาด รตนวิเสโส แกวอันวิเสส ปเรสนฺติ ก็ตกลง
มาพ่ําเพ็งเต็มไป โกฐาวาเรสุ ในเลมสาง๓ ทังหลายแหงปุคคละฝูงอันไดเขามาฟงธัมมนั้นแทดีหลีแล อิทํ
ผลํ อันนี้ก็หากเปนผละอันไดฟงธัมมนั้นแล
บ เทาแตนั้น หตฺถิ อสฺสา รถา จตุรงฺคเสโน อันวาเสนา ๔ จําพวก คือวาเสนาชา ง เสนามา
เสนารถ เสนาเทียวตีน ปวาเรนฺติ ก็มาแวดลอมออมเปนปริวาร ยังปุคคละทังหลายฝูงนั้น นิจฺจํ ทุกเมื่อ
ทุกยาม อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากดวยผละแหงฅนทังหลายฝูงอันไดฟงธัมมนั้นแล
สตฺตหตฺถิ สหสฺสานิ อันวาชางทังหลายไดแสนนึ่ง ชางทังหลายมวลฝูงนั้น สพฺพลงฺการภู สิตา
อันประดับดวยเครื่องทังมวลแล ชางทังหลายฝูงนั้น สุวณฺณกจฺฉา มีสายขระพัดแลวดวยฅํา มาตคฺโค
อั นเกิ ดมาแต องคะชางตัวหนุม บแก ผงเปน (ชา ง) สารตัว ประเสิฏ เหมกปฺ ป านิวาสสฺส ามิ ผ าแผน
ปกหัวชาง ก็แลวดวยฅํา [น.๒๐] คามณีเยภิ อันควานชางทังหลาย โตมรากสฺสปานิมฺภิ อันมีมือถือขอ
กั บหอก หากขึ้ นขี่ พ รอ มทุ กตั ว ปริวาเรนฺติ ก็มาแวดลอมเปน ปริ ว าร เตสํ ชนานํ แหง ฅนทั ง หลาย
ฝู งอั นไดเขามาฟงธัมมเทสนาแหงพระตถาคตะทุกเมื่อทุกยามนี้ อิทํ ผลํ อันนี้ ก็เปน ผละแหงปุ คคละ
ฝูงอันไดฟงธัมมนั้นแทดีหลีแล
สตฺตสหสฺสานิ อันวามาทังหลายไดแสนตัว สพฺพลงฺการภูริตา อันประดับประดาไปดวยเครื่อง
ทั ง มวลแล มาทัง หลายฝูงนั้น อาชานิย า เปน มา อาชาไนยตั วประเสิ ฏ สิ นฺธุ วา อัน เกิ ดมาแต แ ม ม า
ทังหลาย สินฺธุวาหนฺถา อาจนําเจาไปพลันยิ่งนักหนา คามนิเยภิ อันนายมาทังหลาย อินฺทิยา จาปทาริภิ
อันมีหัวสุบดวยหมวก แลมีตนอันหุมยังเขาะขราย๔ ลายฅํา แลมีมือถือธนูแลแส อารุยฺห ก็ขึ้นขี่พรอมชุ
ตัว ปริวาเรนฺติ ก็หากมาแวดลอมออมเปนปริวาร ยังปุคคละทังหลายฝูงนั้น นิจฺจํ ทุกเมื่อทุกยาม อิทํ ผลํ
อันนี้ก็หากเปนผละแหงปุคคละอันไดฟงยังธัมมนั้นแทดีหลีแล [น.๒๑]
๑

มาว – เครื่องประดับที่รัดแขน
สายสะเองแกว – สะอิ้ง, สายรัดเอวทําดวยแกว
๓
เลมสาง – ยุงฉาง, คลัง
๔ เขาะขราย – เกราะ, เสื้อเกราะ
๒
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สตฺตรถสหสฺสานิ อันวารถทังหลายอันไดแสนเหลม สพฺพลงฺการภูสิตา อันประดับไปดวยเครื่อง
ทังมวลแล รถทังหลายฝูงนั้น เวยฺยเลยฺยาทีปสนฺทา๑ อันหุมไปดวยหนังเสือโครงแลหนังเสือเหลือง อุสฺ
สิตธชฺชา อันปกกลางขึ้น ยังชอแลทุงทังหลายทุกเหลม คามนิเยภิ อันมีนายรถทังหลาย จามหตฺเถหิวมฺมิ
อันมีหัวสุบดวยหมวก แลมีตนอันนุงเขาะขรายลายฅําแลธนูกับแหลงปน อารุยฺหิ
หากขึ้นขี่ทุกเหลม ปริวาเรนฺติ ก็มาแวดลอมเปนปริวารยังปุคคละทังหลายฝูงนั้น นิจฺจํ ทุกเมื่อทุกยาม
อิทํ อันนี้ก็ดวยผละแหงปุคคละอันไดฟงยังธัมมเทสนาแหงพระพุทธเจานั้นแทดีหลีแล
เต ชนา อั น ว า ฅนทั ง หลายฝู ง อั น ได ฟ ง ธั ม ม นั้ น สจฺ เ จ คจฺ ฉ นฺ ติ ผิ แ ลได ไ ป เยน มคฺ เ คน
ดวยหนทางที่ใด เตน มคฺเคน อันวาหนทางที่นั้น อามจฺเฉหิ อันอามาจจ ราชมนตรีทังหลาย กโรนฺติ
หากมากะทํา ประดับ ประดาดีทุกแหง ก็มีแล อิทํ ผลํ อันนี้ก็ดวยผละอานิสังสะแหงปุคคละทังหลาย
อันไดฟงยังธัมมนั้นแทดีหลีแล
เทฺวเต ดูกรา [น.๒๒] เทวดา แมนวานักบวชก็ดี คระหัฏฐก็ดี คือวาผูชายก็ดี อิตฺถี วา ผูยิงก็ดี
สุ ณาถ คันว าไดฟง ธมฺมํ ยังธัมมเทสนาแหงพระตถาคตะแลวดั่งอั้น หื้อมีจิตใจเหลื้ อมใสยิ นดี ก็จิ่ง มี
ผละอานิสงสไดดั่งคํามักคําปราถนา เปนดั่งกลาวมาแตพายหลังนั้นชุอัน เที่ยงแทดีหลีแล
สา เทวตา อันวาเทวดาตนไดฟงแลว ธมฺมเทสนํ ยังธัมมเทสนา ภควโต แหงสัพพัญูเจาแลว
ดั่งอั้น ปติฏฐาติ ก็ไดตั้งอยู โสตาปฏิผเล ในโสตาปฏิผลญาณ ตามบุญสมพารแหงตน ก็มีวันนั้นแล
เทสนาวสาเน ในเมื่อแลวธัมมเทสนา ก็ไดตั้งอยูป ฏิผเล ในโสตาปฏิ ญาณ แหงพระพุ ทธเจ า
ปลางนั้นก็มีแล ธมฺมสวนสุตํ กรียาอันกลาวยังธัมมเทสนา สํวณฺณนา สุตฺตํ วิชฺชมาเน อันมี มชฺฌิมนิกาเย
ในมัชฌิมนิกายโพน นิฏฐิตํ ก็แลวบอระมวณควรแกกาลธัมมเทสนาเปนหองนึ่งกอนแล ฯ
***************

“ฟงพระธรรมเทศนา”
๑

เวยฺยคฺฆ – หุมดวยหนังเสือ (เสือโครง) / ทีป – เสือเหลือง , เสือดาว
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๓. อานิสงสธัมมาสน๑
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ อิมินา สุปริตํ จนฺทนาสาเรนาติ อิทํ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ฯ
สาธโว ดูราสัปปุริสสะทังหลาย สตฺถา อันวาสัพพัญูพระพุทธเจาแหงเรา วิหรนฺโต ก็อยูในปา
เวฬุวนอาราม อารพฺภ ก็ปรารภเซิ่งปุพพกัมมแหงตนเมื่อกอนหื้อเปนเหตุแกญานแหงตน แลว กเถสิ ก็
เทสนายังอุทานคาถาอันนี้ อันพระหากกดหมายดวยอธิบาทคาถาวา อิมินา สุปสาริตํ จนฺทสาเรน ดั่งนี้
เปนตน
กิร ดั่งจักรูมานี้ มหาราชาเนสุ ในเมื่อฅนทังหลายมีพระญาพิมพิสารเปนประธาน มหามณฺฑป
กริเตสุ อันกะทํายังมณฑกหลังใหยอันประเสิฏ แลมีดั่งอั้น เอโก อามจฺโจ อันวาอามาจจผู ๑ แหงพระญา
ทิติมา๒ มีประหญา [น.๒] เสโก อันสลาด จินฺเตตฺวา จิ่งร่ําเพิงวาฅนทังหลายก็กะทํายังมณฑกดั่งอั้น อหํ
อันวากู กเรยฺย ก็เพิงกะทํา ธมฺมกถิกฐานํ ยังที่อันหื้อพระพุทธเจาเทสนาธัมมนั้นเทิอะ
ปน ดวยมีแท ภควา อันวาพระพุทธเจา วสิ แลอยูในที่อันใดแลบหอนเทสนาธัมมแกสัพพะสัตต
ทังหลายก็บมีสักเทื่อแล อามาจจผูนั้นคันรูดวยตนดั่งนี้แลว กโรติ ก็กะทํา ธมฺมกถิกฐานํ ยั งที่อัน จัก
เทสนาธัมม ดวยกําลังแหงตน แลวก็ประดับประดาดวยพวงดอกไม ผะผายใสยังจันทมัณฑคันธรสหลาย
ประการตางๆ แลว อากาสิ ธมฺมกถิกฐานํ ยังที่อันจักเทสนาธัมมดวยกําลังแหงตนแลว อากาสิ กะทํายัง
คําปราถนาวา ภนฺเต ทิเถวา สปฺปริวตฺตมาโน ยํ ยํ ธมฺมํ สมนุสฺสรึ [น.๓] ดั่งนี้เป นตน ภนฺเต ขา แห ง
สัพพัญูพระพุทธเจา ยํ ยํ ธมฺมํ อันวารสธัมมเทสนาอันใด อันพระพุทธเจาหากหื้อเปนไปในภวะอันนี้แล
ยตฺตโย๓ อันมีประหมาณเทาใด อหํ อันวาผูขา ปพฺพชิตฺวาน คันขาไดบวชในสาสนาแหงพระพุทธเจา ใน
กาลอันจักมาพายหนานั้น สมนุสฺสรึ ขอหื้อผูขาไดระนึกคึดรูยังรัสสธัมมอันนั้น อิมินา ปฺุญกกุ สเลน
ดวยกุสลบุญอันผูขาไดสางธัมมาสนหื้อเปนทานนี้เทอะ
ภควา อันวาพระพุทธเจาทังหลาย กตฺวา กะทํายังอามาจจผูนั้นหื้อเปนอัตถคติ แลวก็นําเอายัง
ปุพพกัมมแหงตนเมื่อกอนมาสําแดงแกภิกขุทังหลายวา อติเต ภิกฺขเว วิมลราชา รชฺชํ กเรสิ ดั่งนี้เปนตน
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย วิมลราชา [น.๔] กเถสิ ก็ไดเสวยสรีสมบัติเปนพระญามหากระสัต
ตสฺมึ ในเมืองไทยวัตตินครทีนั้น อติเต ในกาลอันลวงแลวไปแหงสุญอสงขัย ชื่อวาโอภาโสนั้นหากเกิดมี
เมื่อกอนพนไปแลวดั่งอั้น ภควา อันวาพระพุทธเจาตนชื่อวาเรวัตตะพ่ําเพ็งปารมีธัมมได ๘ อสงขัยปลาย
แสนมหากัปป อุทปาทิ ก็เกิดมาเปนพระในสารมัณฑกัปป ตถาคตะไดเกิดมาเปนลูกพระญาวิมลราชะ
อติเทโว นาม ชื่อวาอติเทโวราชะ อันเปนอาณารัฏฐะแหงเมืองไทยวัตตินครที่นั้น กโรมิ ก็ไดกะทําสาง
๑

คัมภีรใบลานวัดศรีหมวดเกลา อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๓ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๒ จากคลังขอมูลเอกสารไมโครฟลม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 81.065.011.004-004
๒
ทิติมา – ธีตมิ นฺตุ (ผูมีปญญา) ?
๓ สันนิษฐานวามาจากคําวา “ยโต” (จากที่ไหน มาจากเหตุอะไร)
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แปลงยัง (เครื่อง) ทัง หลาย มีธัมมาสนเปนตน หื้อแลวดวยจันทนแดง อันประดับประดาด วยเครื่อง
ทังมวล มีแกวแลเงินฅําเปนตน หื้อเปนทานกับทั งของกิน คือวาเขา น้ําโภชนะอาหาร แลของอั นควร
เคี้ยวกิน อันประหนีด [น.๕] สุนิตฺวา ไดฟงแลว ยังธัมมเทสนาดวยอันครบอยําแลว กโรนฺโต อันจักกะทํา
ยังคําปราถนา อาห ก็กลาววา อิมินา สุปสาริตฺตํ จนฺทนสาเรน ธมฺมา อนาคเต พุทฺโธ ภวามิหํ ดั่งนี้เปนตน
ภนฺเต ขาแหงสัพพัญูพระพุทธเจา อิทํ ธมฺมาสนํ อันวาโรงเทสนาธัมมอันนี้ สุปสริตํ อันผูขาได
กะทําแลว ดวยไมจันทนแดง หากหื้อเปนทานนี้ อหํ อันวาขา พุทฺโธ ภวามิ ขอหื้อขาไดเปนพระเจาตน ๑
ในกาลอันจักมาพายหนา อิมินา วตฺถุทาเนน ดวยวัตถุทานทังหลายฝูงนี้เทอะ โส อหํ อันวาผูขาผูนั้น
สนฺตรยิสฺสํ ขอหื้อขาไดยกออกยังสัพพสัตตทังมวล หื้อพนจากขรายคือโมหธัมมอันผิดมืด อันหลงอยูใน
สงสารอันกวาง คือโอฆวัฏฏสงสาร แลธัมมทัง ๕ หื้อขึ้นขี่แลวเหนือสะเพา [น.๖] กลาวคือวาธัมมเสนา
แหงผูขา หื้อเขาไดเถิงสุขในเมืองฟาแลนิพ พาน อิมินา ทานํ ปเรน ดวยผละอานิสงสอัน ผูขา ไดสาง
ธัมมาสนเปนทานนี้เทอะ
ภควา อันวาสัพพัญูพระพุทธเจาเรวัตตะ ก็เล็งไปยังอนาคตญาณแหงตนแลว พยากาสิ ก็จิ่งตํา
นวายยังตถาคตะปลางนั้นวาจักไดเปนพระเจาตน ๑ พายหนา บคลาดเที่ยงแทแล วาอั้นก็มีแล
โส ราชา อันวาพระญาตนนั้นมีอันหื้อทานแลรักสาสีลบขาด จุตฺโต คันวาตายจากชาติอัน นั้น
ก็ไดเมือเกิดในชั้นฟาตุสิดา เสวยสัมปตติสุข ตั้งอยูเขตอายุแหงตน จวิตฺวา คันวาตายจากชั้นฟา คณฺหิ
ก็ไดลงมาเอาปฏิสันธิ ในทองนางมทราชเทวี อันเปนอัคคมเหสีแหงพระญาอโสกราชกระสัต ตสฺมึ ใน
เมืองอโสกคันธิยนคร [น.๗] ลภตฺวา ก็ไดเสวยสรีสมบัติบานเมือง ในเมื่อเสี้ยงอายุแลวตายไปแหงพระญา
ตนพอหั้นแล ทิพฺพปาสาโท อันวาปราสาททิพพก็มลางยังแผนดิน อุฏฐาหิ ก็ออกมาตั้งอยูในที่ควรแก
พระญาตนนั้น ก็ดวยผละอานิสงสอันไดสางธัมมาสนหื้อเปนทานเมื่อกอนนั้นแล
ปราสาทอันนั้น ปจฺจตฺถรน สตฺถิตตาลสาริโต อันมีพื้นอันลวาดปูไปดวยเครื่องลาดเครื่องปูทิพพ
รุงเรืองไปดวยผากั้งแลพิดานฅํา แลพวงแกวในหองทองที่นอน อันมีสรีสวัสสดี คือพิลาสองอาจดวยหมู
นางทังหลายฝูงประเสิฏ หากเกิดมีทุกประการ กวจฺจลสุลมฺพิสฺจนา อันเดระดาดเต็มไปดวยขรายหิ่ง
ใบสรี หากหอยยอยอยูมากนัก ในเมื่อลมหากมาพัดถูกตองก็ดัง มีเสียงอันมวนควรสนุกชมชื่นยินดี ก็เกิด
มีดวยบุญอันสางธัมมาสนหื้อเปนทานเมื่อกอนนั้นแล
หตฺถิรตนํ [น.๘] อันวาชางแกว อสฺสรตนํ อันวามาแกว จักกแกว พอเรือนแกว ลูกชายแกว แล
แกวมณีโชติ ภวนฺติ ก็เกิดมีแกพระญาตนนั้น ก็ดวยผละอานิสงสอันไดสางธัมมาสนเปนทานนั้นแล
โกฏฐาคารา สหสฺสานิ อันวาเลมฉางทังหลาย อันไดแลแสนแลแสน อเหสํ ก็เกิดมีแกพระญาตน
นั้น ก็ดดวยเตชกุสลบุญอันไดสางธัมมาสนเปนทานนั้นแล
สตรตนวสฺสํ อันวาหาฝนแกว ๗ ประการ สํวจเร สํวจฺจเรวสฺสิ ก็ตกลงมาปูชาพระญาตนนั้น
ทุกปทุกป ในราชะขวงหลวงแหงพระญาตนนั้น ชานุปมาณํ มีประหมาณเพียงหัวเขา ก็ดวยผละอานิสงส
อันไดสางธัมมาสนหื้อเปนทานนั้นแล
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โส ราชา อันวาพระญาธรณีกระสัตตนนั้น อันมักใครไปที่ใด อพฺภิรุยฺหิตฺวา ก็ขึ้น สู ปราสาาท
ทิพพอันนั้น มีหมูจตุรังคเสนา ๔ จําพวก แล [น.๙] นางนาฏสนมหมื่น ๖ พันนาง แวดลอมออมเป น
ปริวาร แลวไปในทิสะหนใดก็ดี คือกล้ําวันตกวันออกขอกใตหนเหนือดั่งอั้น อภิปูชิโต อันฅนแลเทวดา
หากรักสาปูช าดวยเขา ของอันมากนัก แมนไปทางน้ําพระญานาคก็ปูชาด วยแกว ๗ ประการ คจฺฉ ติ
แลไปในทวีปทัง ๔ ทาวพระญาแลฅนฝูงอยูในทวีปที่นั้นก็ปูชาดวยเขา ของมากนัก ขึ้นเมือทางอากาส
เทวดาหากรักสา อินทพรหมทังหลายก็ปูชาดวยผาทิพพแลดอกมัณฑลทิพพ แล พระญาตนนั้น ฅืน มา
กะทําทักขิณะเซิ่งเวียงแหงตนดั่งอั้น มเหสิกขเทพดาอันมากนัก ฝูงรักสาโขงเขตบานเมื อง โอกิรตนฺ ติ
ก็ หว านลงมายัง เข าตอกดอกไมเงิน ฅํา ปูช ามากนัก ธมฺม กตฺถิก ตฺถํ นานิ ส นฺเ ทน ก็ ดวยผละอานิสงส
อันไดมาสางยังธัมมาสนหื้อเปนทานเมื่อกอนวันนั้น
สตฺตปการานิ [น.๑๐] อันวากําแพงเวียงทังหลาย อันได ๗ ชั้น ก็เกิดมี เอโก หวางกําแพงชั้น ๑
เต็มไปดวยสระดอกบัวแลไมทังหลายตางๆ เอโก ปกาโร อันวาหวางกําแพงชั้น ๑ เต็มไปดวยไมจันทนแล
ของหอม อยาทิพ พอันมากนั ก ธมฺมาสนนิส นฺเทน ก็ ดวยผละอานิส งสอัน ส า งธัม มาสนหื้อ เป น ทาน
นั้นแล
โส ราชา อั น ว า พระญาตนนั้ น อจฺ ฌ าวสติ ก็ เ สวยสั ม ป ต ติ บ า นเมื อ ง ประกอบชอบธั ม ม
อทณฺเฑน ดวยอันบมีไม ฅอนก อนดิ น อสตฺเถน ดวยอัน บ มีหอกดาบ อภิ ป าเรนฺโ ต อั น รั ก สาเลี้ ยงดู
ยังหมูฅนทังหลายอันมากนัก ดวยสังคหวัตถุทังมวล กาลาเปตฺวา ยังฅนทังหลาย ก็หื้อกะทําสางแปลง
ยังสาลากวานทาน๑ ๖ หลัง ที่ประตูราชะขวงหลวงเปนตน แลวก็หื้อเปนไปยั งทานอัน มากนักบขาด
รกฺขติ ก็รักสาสีล ๕ สีล ๘ เปนนิจจกาล ก็มีแล จุตฺโต คันวาตายจากชาติอันนั้น ก็ไดเมือ [น.๑๑] เกิด
ในชั้นฟาตามกุสลบุญกัมมแหงตน ก็มีแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ธมฺมาสนํ อันวาธัมมาสนะ สางธัมมาสนหื้อเปนทาน มหาผลํ มีผละ
มากนัก มหานิสํสา มีอานิสงสก็มากนัก เอวํ ดั่งนี้แล
โย ปุ คฺ ค โล อั น ว า ปุ ค คละผู ใ ดมี ใ จใสสั ท ธา แลส า งด ว ยตนก็ ดี จ า งท า นผู อื่ น ส า งหื้ อ ก็ ดี
ยังธัมมาสนหื้อเปนทาน โส ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูนั้น ลพฺภติ ก็จักไดเถิงสุข ๓ ประการ มีนิพพานเปนที่
แล ว แล สํ ส รนฺ โ ต ป แม น ปุ ค คละผู นั้ น ยั ง ท ว นเที ย วไปมาในวั ฏ ฏสงสาร นคมิ ตฺ ติ ก็ บ ห อ นไปสู
อันเปนทุกขนั้นสักเทื่อแล ก็เทียรยอมไดเกิดที่ดี ไดอยูไดเกินกับปุคคละผูหื้อแลวยังความสุขทุกชาติแล
วตฺวาน คันวาสัพพัญูพระพุทธเจากลาวเทานั้นแลว ก็สําแดงยังสัจจ [น.๑๒] ธัมม ๔ ประการ
แกภิกขุทังหลายแลว เกจิ ภิกฺขุ อันวาภิกขุบางพรองไดเถิงโสดา สกิทาคามี อนาคามีผละ บางพรองก็ได
เถิงอรหันตาผละ กับทังปฏิสัมภิธาญาณ ๔ ประการ
ในที่แลวสัจจธัมม สโมธาเนนฺโต พระพุทธเจาก็ชุมนุมมายังชาติ ๒ ประการ มาฆตฺตนา หื้อเปน
เอกจิตุปาทชาติขันธะอันเดียวกัน จิ่งกลาววา อโสกวราชา อาหุ ดั่งนี้เปนตน
๑

สาลากวานทาน – ศาลาโรงทาน

๓๐

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย สวนวาพระญาอโสกวราชกระสัตวันนั้น คือวาพระญาสรีสุทโธทนะ
บัดนี้แล

เทวิ อันวานางเทวีวันนั้น คือวานางมัททราชเทวีวันนั้น บัดนี้คือนางสรีมหามายาบัดนี้แล
ราชา อันวาพระญาธรณีกระสัต อันหื้อยังสัมปตติสุขแกฅนทังหลายวันนั้น อหํ เอวํ คือวาตนกู
พระตถาคตะ อันนําสัตตเขาสูนิพพาน ในกาลบัดนี้แล
ตุมฺเห อันวา [น.๑๓] ทานทังหลายไดฟงแลว ยังชาฏกะอันนี้ก็จุงจําไวในมโนทวารวิถีจิต ก็หาก
จักไดเถิงสุข ๓ ประการ บอยาชะแล
ธมฺมาสนานิสํสา นิฏฐิตา ฯ กรียาอันสังวัณณนายังอานิสงสอันสางธัมมาสนเปนทาน ก็แลวดวย
ประการดั่งกลาวมาแตพายหลังเทานี้กอนแล ฯ
***************
[บันทึกทายเรื่อง]

ปถมมุลลสั ทธาธุอริยวงสา พอชื่ อวาเจาพระญาไพหาน* ภริยาลูกเต าหลานเหลนชุ ฅน สางยั งธั ม ม
อานิสงสทานธัมมาสนผูกนี้ไวโชตกะพุทธสาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา
จุฬสักกพทะได ๑๒*๑ ตัว ปลีกัดเปา ไทยเมืองเม็ด เมงวัน ๕ ยามกองแลง เดือน ๗ แรม ๓ ฅ่ํา อุตตุร
ดูฝน จิ่งปริปุณณะแกขา ฯ

***************

“ธรรมาสน”
วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง”

๓๑

๔. อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาหอคัมภีร แลกากะเยีย๑
๏ เอกสฺมึ สมเย สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โมคฺคลฺลานเถรํ ๒ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โภ สาธโว ดูราสัปปุริสสะทังหลาย เอกทา ยังมีในกาลคาบ ๑ สตฺถา อันวาสัพพัญูเจาแหงเรา
วิ ห รติ เจ า ก็ ส ถิ ต สํ า ราน เชตวเน ในป า เชตวั น อาราม อารพฺ ภ เจ า ก็ ผ ารพ ๓ โมคฺ ค ลฺ ล านเถรํ ซึ่ ง
มหาโมคคลานเถรเจาใหเปนเหตุ กเถสิ เจาก็เทสสนา อิมํ ธมฺมเทสนํ ยังธัมมเทสนาดวงนี้
เอกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ โมคฺคลฺลานเถโร อันวาโมคคลานเถรเจา วนฺทิตฺวา ไหวแลว อาปุจฺฉิ
ก็ สั่งอํา ลาคลาจาก ยังสัพพั ญูเจา แลว อุรํ ภิตฺวา ๔ เจาก็ส ยองขึ้น อากาสํ สู อากาส ภวเน สู ชั้น ฟา
ตาวติงสาสวัรค จรมาเน เจาก็ตระเดินไปสูที่ใกลวิมานแหงเทพบุตตตน ๑ ฐิโต ก็ตั้งอยู โส วิมาน สามิโก
อันวาเจาวิมานปราสาทหลังนั้น ทิสฺวา ก็เห็น เถรํ ยังมหาเถรเจา โอหริตฺวา ก็ลงมาจากปราสาทแหงตน
อุปสงฺกมิตฺวา ก็เขาไป เถรํ สูมหาเถรเจา เถโร อันวามหาโมคคลานเถรเจา ปุจฉฺ ิ ก็ถาม [น.๒๐] เทวปุตฺตํ
ยั ง เทวบุ ต ต ต นนั้ น ว า เทวปุ ตฺ ต ดู ร าเทวบุ ต ต อยํ ปาสาโท อั น ว า ปราสาทหลั ง นี้ ตุ ยฺ หํ แห ง ท า น
สุวณฺณมโย อันแลวดวยคํา๕ รตนมณี ตโต๖ อันประดับประดาไปดวยแกวแลคําทังมวล ทฺวาทสโยชนิเก
อั นสูงได ๑๒ โยชนะ ปตฺติ ปณฺฑิตา ๗ อัน ประดับ ประดาไปดวยชอ คํา แลข ายหิ่ง กะดิ่งทอง ดู วิโรจน
โสตการงามมากนักหนา อจฺฉราหิ ปริปุณฺโณ อันเต็มไปดวยนางฟาทังหลายอันมากวาทันหนา มาชะพัด
วัดแวดลอมออมเปนปริวาร เกจิ๘ นางฟาลางพรองก็ขับ ลางพรองก็ฟอนแลดี ดสีตีเป า ยัง ตุริยนนตรี
สงเสพเทพบุตตตนนั้น ตฺวํ อันวาทาน ยสฺส ปโมทติ ก็ชมชื่นยินดี อารูยุหิตฺวา๙ ก็ขึ้นขี่ นาวํ ยังเรือคํา
เหลมประเสิฏ เต็มไปดวยนางฟาแลเทพบุตตหนุมทังหลาย กีราหํ๑๐ ก็หลิ้น๑๑ โปกฺขรณิยํ ในชะพั ง๑๒
๑

คัมภีรใบลานอักษรธรรมลาว จากวัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๗ หนาลาน จาร
เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙ ชื่อที่ปรากฏในหนาทับใบลานคือ “สองผากั้งธัมมาสน กัมพีร แลขาเขี่ย”
๒
ตนฉบับเขียน “โมคฺคลฺลานเถรํ” ควรเปน “โมคฺคลฺลานตฺเถรํ”
๓
ผารพ - ปรารภ คือการเปรย, กลาว, พูดถึง
๔
ตนฉบับเขียน “อุรํ ภิตฺวา” ควรเปน “อุปฺปติตฺวา”
๕
คํา – ทองคํา
๖ ตนฉบับเขียน “รตนมณี ตโต” ควรเปน “รตนมณิมโย”
๗
ตนฉบับเขียน “ปตฺติ ปณฺฑิตา” ควรเปน “ปฏิมณฺฑิโต”
๘
ตนฉบับเขียน “เกจิ” ควรเปน “กาจิ”
๙
ตนฉบับเขียน “อรุยฺหิตฺวา” ควรเปน “อารูฬฺหิตฺวา”
๑๐
ตนฉบับเขียน “กิราหํ” ควรเปน “กีฬติ”
๑๑
หลิ้น - เลน
๑๒ ซะพัง – ตระพัง, หนองน้ํา, สระน้ํา

๓๒

วังโปกขรณี ก็ดูวิโรจนโสตการงาม ตุวํ อันวาเทพบุตต อนุภวิตฺวา ก็ไดเสวยยังสรีสมบัติทิพพทังหลาย
ดั่งนี้ อกาสิ เทพบุตตไดกะทํากุสละบุญดั่งรือนั้นชา
เมื่ อมหาโมคคลานเถรเจา แลถามดั่ง นั้นแล เทพบุต ตต นนั้น กโรนฺโ ต อัน กลา วแกวา ภนฺ เต
ขาไหวพระเปน [น.๒๑] เจา อหํ อันวาผูขา เมื่อกอนไดเกิดมาในมนุสสโลกเมืองคน อกาสิ ผูขาก็ไดสาง
ยังบุญแทดีหลี ก็ขาแล หิ ดวยมีแท สาสเน ในเมื่อสาสนาพระพุทธเจาอันชื่อวากัสสปะ ริเน อันลวงไปดั่ง
อั้น อหํ อันว าผูขา เมื่อยังเปนคนนั้น วนารามํ ไปสูวัดปาบอน๑ ๑ ทิสฺวา ขา ก็เห็น ปุราณพุทฺ ธพิ มฺ พํ
ยังพุทธรูปเจาบุราณ๒ แตกาลสาสนาพระเจาอันชื่อวากัสสปะหั้นแล ฯ อหํ อันวาผูขา วิยุหิตฺวา๓ กวาด
เผ ว ๔ เสี ย อหํ อั น ว า ผู ข า ปสนฺ น จิ ตฺ โ ต มี ใ จใจอั น เหลื้ อ มใสมากนั ก หริ ตฺ ว า แก อ อกไว วตฺ ถ านิ
ยังผาบิ้ง๕ แลกั้งหลัง๖ มีแล กําพีรแหงตนผืน ๑ ปารุปตฺวา หมแลว พุทฺธรูป ยังพุทธรูปเจาองคนั้น แล
โสภติ ก็ดูรุงเรื อ งงาม ปู เชสิ ขา ก็ปูชาด วยไมคัน ธรั สสะของหอม อหํ อั น ว า ผู ขา วนฺ ทิตฺวา ก็ ไหว น บ
ครบอยําแอยงแลว เชื่อใสชมชื่นยินดี อนุสริตฺวา ผูขาคึดตอบุญทอนั้น ตโต จวิตฺวา ผูขาก็คลาดจากชาติ
อันเปนคน นิพฺพตฺติ ก็ไดเอาตนมาเกิดในวิมานปราสาท อันรุงเรืองงามไปดวยแกวแลคํา อันเต็มไปดวย
นางฟาแลเทพบุตตทังหลายอันมาก โดยดั่งเจากูหากเห็นนี้ก็ขาแล เทพบุตตตนนั้นบอกเลายังกุสลบุญ
[น.๒๒] แหงตนดั่งอั้น
เถโร อันวา มหาโมคคลานเถรเจ า คเหตฺวา ก็ถือเอา ปวตฺติ ยังขาวสารแหงเทพบุตต ต นนั้ น
โอหริตฺวา เจ า ก็ ล งมา อุ ปสงฺกมิตฺวา เจาก็เขาไป ภควนฺตํ สูสํา นั กแหง สั พ พั ญ ู เจา วนฺทิตฺ วา ก็ ไหว
ยังสัพพัญู เจาแลว นิสีทิ ก็นั่งอยู เอกมนฺตํ ในสถานที่ ๑ นิสินฺโน โข คัน วานั่งอยูแลว อโวจ ก็กลาว
ภควนฺตํ เซิ่งสัพพัญูเจา วา ภนฺเต ขาไหวสัพพัญูเจา ปฺุญํ อันวาบุญ อันปุคคละหากไดกะทําส าง
แปลงในมนุสสโลกเมืองคนนี้ จักเปนดั่งรือก็ขาจา ภควา อันวาสัพพัญูเจา อาห ก็กลาววา โมคฺคลาน
ดูร าโมคคลา ปุ ฺ ญํ อันวา กุ สลบุญ อันปุ คคละผูไ ดสางแปลงในมนุส สโลกเมื องคนดั่งนั้น ก็ ไดเอาตน
เมือเกิดในเมืองฟา เปนดั่งทานหากเห็นชูอันนั้นแล
ภควา อั น ว า สั พ พั ญ ู เ จ า ก็ ก ล า วดั่ ง นี้ แ ล ว เทเสนฺ โ ต อั น จั ก เทสนาสํ า แดงยั ง อานิ สั ง สะ
อั นยิ่ งกว า นั้น อาห ก็ก ลา ววา เม สุว ณฺโ ณ สุรูโป ภาคฺยวณฺ โ ณ ดั่ง นี้เป น เคลา ทายโก อั น วา นระ ๗

๑

บอน – แหง, ที่
บุราณ – โบราณ
๓
ตนฉบับเขียน “วิยุหิตฺวา” ควรเปน “สมฺมชฺชิตฺวา”
๔
กวาดเผว – กวาดเผี้ยว (ปดกวาด, ทําความสะอาด)
๕
ผาบิ้ง – ผาเบี่ยง คือผาพาด หรือผาสไบ
๖
กั้งหลัง, ผากั้งหลัง – ผามาน, ฉากหลัง
๗ นระ – คน, มนุษย
๒

๓๓

ยิงชายทายยก๑ ผูใดไดใหผาบิ้งพุทธรูป แลผากั้งธัมมาสน แลผาพันหนังสือ ขาเขี่ย๒ ขัน้ ไดแกว๓ อันแลว
ดวยแกว [น.๒๓] แลคํา นํามาใสวา คําสอนแหงพระตถาคตะดั่งอั้น ชาโต เกิดมา ยตฺถ ภวเน ในภาวะ
ที่ใดก็ดี สุรูโป มีรูปอันงาม เหมวณฺโณ มีวัณณะดั่งคํา ภาคฺยวณฺโณ อันมีภาคยวัณณะอันงาม ชนปโย
เปนที่รักแกคนทังหลาย ปหูตชาตรูโป มีเงินคําก็มาก พหูต ทาสี ทาสา อันวาขอยขา๔ อันมาก พหูต มหิงฺ
สา อั น มี วั ว ควายช า งม า หลายแท ดี ห ลี แ ล ก็ ด ว ยผละอั น ได ใ ห ผ า พั น หนั ง สื อ แลผ า กั้ ง ธั ม มาสน แ ล
ขาเขี่ย ขั้นไดแกว ใหเปนทานเมื่อกอนนั้นแล
บ ท อ แต นั้ น ๕ เทวิ นฺ โ ท ก็ จั ก ได เ ป น พระญาอิ น ท กิ น ๒ สวั ร ค ชั้ น ฟ า จาตุ ม มหาราชิ ก า แล
ตาวติงสาสวัรคเทวโลก อนุภวิตฺวา ก็จักไดเสวยสรีสมบัติทิพย จิรํ เสี้ยงจิรกาลมึนนานนัก
บทอแตนั้น จกฺกวตฺติราชา ก็จักไดเปนพระญาจักกวัตติราช สตฺตรตนสมฺปนฺโน อันประกอบ
ไปดวย (แกว) ๗ ประการ อันมีกงจักกเปนประธาน อนุภวิตฺวา ก็ไดเสวยสมบัติอันมาก จตุทีเปสุ ในทวีป
ทัง ๔ อันมีทวีปนอยได ๒ พันเปนปริวาร
บทอแตนั้น ปเทสรชฺชํ ก็จักไดเปนพระญาในประเทสราชบานนอยแลเมืองใหย บอาจจักนับได
แทดีหลีแล [น.๒๔] มหาเสฏฐิ หุตฺวา ก็จักไดเปนเสฏฐีใหย อันมีขอยขายิงชาย ชางมางัวควายมากนัก
บอาจจักนับไดแทดีหลีแล
ยทา ชาโต ปุคคละผูไดสางแปลงผากั้งธัมมาสนแลผาพันหนังสือแลกําพีรอันวิจิตต แลวดวยแกว
แกวแลคํา นําไปใหท านแกพระสังฆะเจา มีพระพุทธเจาเปนประธานดั่งนั้น ชาโต เกิดมา ยทา ภาเว
ในภาวะอันใดก็ดี ปากโฏ อันเปนผูลือชาผากฏ๖ ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต อันคนแลเทพดาทังหลาย ก็หาก
สั กการะปูชาในที่อัน นั้น มหาลาโภ มีลาภสการ๗ อันมาก มหายโส มีย สสักดิ์ ปริวารอัน มาก อโสโก
เปนอันหาโทสแลโสกบได นิรปุ ทฺทโว อันหาอุปทวะอันตรายบได
โส ทายโก อันวา นระยิงชายทายยกทังหลายฝูงใดใหผากั้งธัมมาสน แลผาพันหนังสือกํา พีร
แลขั้ นไดแกว ขาเขี่ย ใหเปนทานนั้น แล ลภิ สฺส ติ ๘ ก็จัก ได ติวิธสุขํ ยั ง สุข ๓ ประการ มีนิ รัพ พาน ๙
เปน ที่แลว ยทา อริยเมตฺเตยฺโย โพธิสตฺโต อันวาอริยเมตไตยโพธิสัตตเจ าลงมาเรียงลัดตัดประหญา
สั พ พัญ ูตัญ ญานการเปน พระในกาละยามใด [น.๒๕] โส ทายโก อั น ว าปุ คคละนระยิงชายทายก
๑

ทายยก – ทายก (ชาย) ผูถวายจตุปจจัยแกภิกษุสามเณร (ถาเปนเพศหญิงเรียกวา ทายิกา)
๒
ขาเขีย, ขาเขี่ย – กากะเยีย คือที่วางคัมภีร ทําดวยแทงไมยาว ๘ ชิ้น รอยไขวกันดวยเชือก พับเก็บได
๓ ขั้นไดแกว – บันไดแกว
๔
ขอยขา – คนรับใช, บริวาร, ทาส
๕
บทอแตนั้น – บเทาแตนั้น
๖
ลือชาผากฏ – ฤาฌาปรากฎ, เปนที่รูจักเลื่องลือ
๗
ลาภสการ – ลาภสักการะ
๘
ตนฉบับเขียน “ลภิสนฺติ” ปรับเปน “ลภิสสฺ ติ”
๙ นิรพ
ั พาน – นิพพาน, การดับสิ้นซึ่งกิเลส, การดับสิ้น ไมกลับมาเกิดอีก

๓๔

ทั ง หลาย ฝู งนั้นไดสา งผา กั้งธัม มาสน ผา พั นหนังสื อกัม พี รแลขาเขี่ ย ขั้น ไดแก ว ใหเป น ทาน ชาโต
เกิดก็จักไดลงมาเกิด ภควโต สนฺติเก ในสํานักพระเจาอันชื่อวาอริยเมตไตยเจาก็มีแล สุตฺวา ก็จักไดฟง
ยังธัมมเทสนาแหงสัพพัญูเจาอันชื่อวาอริยเมตไตยยะ ปาปุณึสุ ก็ไดเถิงยังธัมมวิเสส เปนตนวา โสตา
ปาปุณึสุ ก็จักไดเถิง อรหตฺต๑ํ ยังอรหันตา สนฺติเก ในสํานักพระเจาอันชื่อวาอริยเมตไตยเจาก็มีแล
เทสนาวสาเน ในเมื่อแลวรัสสธัมมเทสนา พหูชนา อันวาคนทังหลายอันมาก อันไตเตาเขามา
ฟงรัสสธัมมเทสนา วารนั้น ปาปุณึสุ ก็ไดเถิงยังธัมมวิเสสตามบุญสมพาร อันตนหากไดหอมหยับ๒ นับมา
แตบุรัมมนาดชาติกอนพายหลัง๓ ก็มีแล ฯ
วตฺ ถ ารุ ป ตํ พุ ทฺธ พิ มฺ พํ ป ฏ กตฺต ยํ ชาฏกํ นิ ฏฐิตํ ฯ กรีย าวั ณ ณนาย อ งยอ ๔ ยั ง ผละอานิส งส
แหงปุคคละผูไดสางผากั้งธัมมาสน ผาพันหนังสือ แลขาเขี่ย ขั้นไดแกวใหเปนทาน ก็สระเด็จบอระมวณ
ควรเทานี้กอนแล ฯ
***************

“ผาหอคัมภีร”
(คัมภีรใบลานวัดสูงเมน ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร)
๑

ตนฉบับเขียน “อรหนฺตํ” ปรับเปน “อรหตฺตํ”
หอมหยับ – สะสม, เก็บหอมรอมริบ
๓
ฉบับวัดใหมสุวัณณภุมมาราม หลวงพระบาง จารดวยอักษรธรรมลาว วา “บุรมนาดชาติกอนพายหลัง”
๔ ยองยอ – ยกยอง, สรรเสริฐ
๒

๓๕

๕. อานิสงสหีด๑
นโม ตสฺ ส ตฺ ถุ ฯ เอวมฺ เ ม สุ ตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺ ถิ ยํ วิ ห รติ เชตวเน อนาถป ณฺ ฑิ ก สฺ ส
อาราเม ฯ
สาธโว ดูกราสัปปุริสสะทังหลาย เอวมฺเม สุตนฺติ อทิก นิทาน วจนํ คํามีตนวา เอวมฺเม สุตํ นี้
หากเปนนิทานแหงสูตตทังหลาย ผูมีประหญาเพิงรูดั่งนี้เทอะ
เอกํ สมยํ ยังมีในกาลสมัย คราบ ๑ คือวาธัมมเทสนากาล ภควา อันว าพระพุ ทธเจ า วิห รติ
ก็อยูสําราญในปาเชตวัน อาราม อันเปนอารามแหง นายอนาถป ณฑิ กัสสมหาเสฏฐี สาวตฺถิยํ อัน มี ที่
จิ่มใกลเวียงสาวัตถีราชธานี มีประหมาณ ๕ รอยเชนขาธนู ก็มีแล ฯ
อถ โข ในกาลนั้น อายสฺมา มหาสาริปุตฺโต อันวามหาสารีบุตตเถรเจาตนมีอายุ ปุจฺฉติ ก็จิ่งถาม
ภควโต เซิ่งพระพุทธเจาดวยคําวา ภนฺเต ขาไหวสัพพัญูพระพุทธเจาแล โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาปุคคละ
ผู ใดมีใจใสสัท ธา กโรติ๒ แลมากะทําสางแปลงดวยตนก็ดี จางทานผูอื่น แปลงหื้ อก็ดี มฺชุสํ ยังหีด ๓
หื้อเปนทาน ใสไว ปฏกํ ยังปฏกธัมมคําสอน แหงพระพุทธเจาดั่งอั้น โส ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูนั้นแล
ลพฺภติ ก็จักได อานิสงฺสยํ [น.๒] อานิสงสเทา (ใด) นั้นชา
ตํ สุตฺวา ภควา อันวาพระพุทธเจา สุตฺวา ไดยินแลว ตํ วจนํ ยังคําอันสารีบุตตเถรเจาหากถาม
ดั่งอั้น วิวริตฺวา ก็ไข มุขกมฺพลํ ยังปากอันแดง อันงามดั่งผารัตนกัมพล๔ นั้น อาห ก็ กลา วแกเปสนา
ปญหาแกมหาสารีบุตตเถรเจาดวยคําวา ดั่งนี้ สาริปุตฺโต ดูกราสารีบุตต โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาปุคคละ
ผู ใดผู ๑ ก็ดี ปสนฺนจิตฺโต แลมีใจใสสัทธา กโรติ แลมาสางดวยตนก็ดี จ างทา นผูอื่ นสางแปลงหื้อก็ดี
มฺชุสํ ยังหีดอันเปนที่ใสไวยังปฏกธัมมคําสอนแหงพระพุทธเจา อันแลวดวยแปน๕ แลวแลพอกไปดวย
เงิ น แลฅํ า แลแก ว ดั่ ง อั้ น อนนฺ ต อปริ ม าณํ ผลํ มี ผ ละอานิ ส งส บ อ าจจั ก คณนานั บ ได แ ล เต เลทฺ ธํ
อันทายกะผูใดไดสางยังหีดนั้น หากไดเสวย มหาสุขํ ยังสุขอันมากแล
สาริ ปุตฺ โต ดูก ราสารีบุต ต โย โกจิ ปุคฺคโล อันวา ปุค คละผูใด มฺชุ สํ การโก อัน สา งหี ดนั้น
อนฺ ตมโส ลวงสุ ดไป อนุ วา หนวยหนอยก็ดี มหนฺตํ วา หนว ยใหยก็ ดี มหาผลํ ย อ มมีผ ละอานิส งส
อันมากนัก บอาจจักนับไดแล จกฺกวตฺติราชา ปุคคละผูนั้นก็จักไดเปนพระญาจักกวัตติราชะ ปราบทวีป๖
๑

คัมภีรใบลานวัดสะปุงหลวง อ.ปาซาง จ.ลําพูน จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๑ หนาลาน ไมระบุปที่จาร จาก
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-LP-01-A-022
๒
ตนฉบับเขียน กโลติ ปรับเปน กโรติ
๓
หีด – หีบ, ภาชนะใสสิ่งของ รูปทรงสี่เหลี่ยมเปนตน มีฝา
๔
ผารัตนกัมพล – ผากําพล, ผาที่ทอจากขนสัตว
๕
แปน – แผนไม, แผนกระดาน
๖ ตนฉบับเขียน พราบทีป ปรับเปน ปราบทวีป

๓๖

ทัง ๔ เสี้ยง [น.๓] ชาติอันมาก บเทาแตนั้นก็จักไดเปนพระญาในประเทสราชบานนอยเมืองใหย พหุขตฺตํ
เสี้ยงชาติอันมากนักแล สกฺโก เทวราชา อัน ๑ เลาจักไดเปนพระญาอินท พหุขตฺตํ เสี้ยงชาติอันมาก
บเทาแตนั้น มหาพฺรหฺมราช จักไดเปนมหาพรหมผูประเสิฏ เสี้ยงชาติอันมาก ก็ดวยอานิสังสะ
ผละบุญอันไดสางหีดนั้นแล
ปฏกมฺชุสํ ทายโก อันวาปุคคละผูใดไดสางหีดใสปฏกะทัง ๓ นี้ อนุภาวนฺติ ก็จักได (เสวยสุข)
จตุราสีติสหสฺสานิ ๘ หมื่น ๔ พัน (ป)
บเทาแตนั้น จกฺกวตฺติราช จักไดเปนพระญาจักกวัตติราช จตุราสีติสหสฺสานิ ได ๘ หมื่น ๔ พันป
บเทาแตนั้น ก็จักไดเปนพระญาในประเทสราชบานนอยเมืองใหย นวอสงฺเขยฺย ได ๙ อสงขัยแล
ประการ ๑ ก็จักไดเปนพราหมณคหบดี แลเสฏฐีผูมีเขาของอันมาก แลมีประหญาปญญาอั น
มากนัก
ไดเปนพระญาแกเทวดาทังหลาย อันอยูเหนือแผนดิน อากาสเทวดา ราช โหติ ก็จักไดเปน
พระญาแกเทวดาทัง หลายอันอยูในอากาสก็ดี จาตุมหาราชิกา เทวราช โหติ ก็ จักไดเป น พระญาแก
เทวดาทั ง หลายอั น อยู [น.๔] ในชั้ น ฟ า จาตุ ม หาราชิ ก า ตาวติ ง สา ยามา ตุ สิ ด า นิ ม มานรติ
ปรินิมมัตตวสาติก็ดี แลชั้นก็ได ๙ อสงขัย ก็ดวยอานิสงสอันไดสางหีดใสปฏกะทัง ๓ นั้นแล
ภควา อันวาพระพุทธเจา เทเสสิ ก็เทสนาสําแดงยังอานิสังสะผละ อันทายกะทังหลายฝูงไดสาง
หีดใสปฏกะธัมมคําสอนแหงพระพุทธเจาหื้อแจงแกมหาสารีบุตตเถรเจา เอวํ ดวยประการดั่งนี้แ ลว
สัพพัญูพระพุทธเจาจิ่งกลาวคาถาดั่งนี้เมื่อพายลูนวา มหาโภโค มหาธโน กุเล เชฏฐา กุลปุตฺตเมว จ
ดั่งนี้เปนเคลา ก็จิ่งเทสนาวา โภ สาริปุตฺต โย ทายโก อันวาทายกะอุปาสกะแลอุปาสิกา แลภิกขุแล
ภิกขุณี แลสามเณรก็ดี มีใจใสสัทธาแลมาสางแปลงหีดหื้อเปนที่ใส ปฏกํ ยังปฏกะทัง ๓ อันเปนคําสอน
แหงกูตถาคตะดั่งอั้นก็ดี ก็มีผละอันมากนักแล เทียรยอมกั้งบัง๑ ยังอบายทุกขทังมวลแล
แมน ว า มีญาติพี่นองฝูงใดไดก ะทําบาปแตกอน แลไดไปตกนารก ก็ ไดพน จากนารกออกมา
ไดเสวยสุขทุกฅน ดวยผละอานิสงสอันทายกะไดสางหีดใสปฏกะหนังสือธัมมนั้นแล [น.๕]
อั นว าทายกะผูนั้น ชาโต เกิดมาเมื่อพายลูน มหทฺธโน กุ ลปุตฺ ต แมน (เกิด ) ในกระกู ล อั น ดี
มีเขาของดวยสรีสัมปตติเขาของอันมาก อันปรากฏอุดมยิ่งนักแล
ประการ ๑ ดูราสารีบุตต ทายกะผูนั้น นชาโต ก็บไดไปเกิด หีนกุเล ในกระกูลในอันถอยอันราย
สักเทื่อแล หิเนน สหวาโส อันวากรียาอันอยูกับดวยฅนฝูงถอยฝูงรายนั้น จ โหติ ก็บหอนมีกาลสักคราบ
แล
อุตตเมเนวสวา เทียรยอมไดอยูกับดวยปุคคละผูประเสิฏอุดมยิ่งทุกเมื่อทุกยาม ดวยอานิสงส
บุญอันไดสางหีดปฏกะทัง ๓ นั้นแล
๑

กั้งบัง – ปดกั้น

๓๗

โย ทายโก อั น ว า ทายกะผู ใ ดได ส า งหี ด ใส ห นั ง สื อ ธั ม ม คํ า สอนแห ง พระพุ ท ธเจ า ปฺ จ กลฺยาณสมฺปนฺโน อันประกอบดวยกัลยาณะ ๕ ประการทุกชาติ
สุวณฺณกาโย เทียรยอมมีวัณณะเนื้อตนอันรุงเรืองงามทุกแหง บมีวัณณะอันผางรายสักเทื่อแล
ปุคคละผูนั้น มธุรส วา เจากลาวถอยคําเปนอันหวาน นผรุสฺส วา เจาบหอนกลาวคําอันหยาบ
ชากลาแขงนัก ก็บหอนมีแกปุคคละผูไดสางหีดนั้นแล ฯ
ชาโต เกิดมาในที่ใดก็ดี เทียรยอมประกอบดวยรูปโสมอันงามบอริสุทธิ์ดุจจะดั่งฅํา หาที่อันจัก
เปรียบเทียม [น.๖] บไดนั้นทุกชาติแล ฯ
ลเภยฺย เทียรยอมไดเขาของบอระโพคอันประเสิฏมากนัก ประกอบดวยลักขณะทังมวล คือวา
นอยบใหยพนประหมาณ คอมพอดีพองาม มีริทธีเตชะอานุภาพอันมากแล ปุคคละผูใดไดสางหีด นั้ น
ก็จักสมดั่งคํามักคําปราถนาทังมวลแล ฯ
สตฺถา สัพพัญูพระพุทธเจา ตวํ จักกลาวยังผละอานิสงสแหงปุคคละยิงชายอันไดสางหีดนั้น
ใหแจงแกมหาสารีบุตตเถรเจาวาดั่งนี้แลว ฯ
ตุมฺหิ อโหสิ ก็ปลงลง๑ ยังธัมมเทสนาคือวาอยูบปาก เตหิยา จิตฺโต อันเจาภิกขุทังหลายฝูงนั้น
อั น มหาสารี บุ ต ต เ ถรเจ า เป น ประธาน หากขอราทธนาตนพระ อาหริ ตฺ ว า เจ า ก็ นํ า เอามายั ง เหตุ
อั นลวงแลวมาเทสนาว า อติเต กิร โปราณสมฺมาสมฺ พุทฺโ ธ โลเก อุทปาทิ ดั่ งนี้ เป น เคล าแล อุ ปตฺ ติ
เหตุอันพระพุทธเจาจักไดเทสนาปุคคละผูมีประหญาเพิงรูดั่งนี้เทิอะ ฯ
อติเต กาเล ในกาลเมื่อลวงแลว วันนั้น สมฺมาสมฺพุทฺโธ อันวา พระพุท ธเจ าตนชื่ อว าโปราณโคตมะ ก็เกิดมาเปนพระพุทธเจา โลเก ในโลกนี้แล อสีติกายุโก อโหสิ พระพุทธเจาตนมีอายุได ๘๐ ป
ก็มีแล
ปฏกภูตํ สภา... [น.๗] ปฏกะธัมมคําสอนแหงพระพุทธเจาตนนั้น จักตั้งอยูนานประหมาณ ๕
พันวัสสา โหติ ก็มีแล ฯ
ตทา ในกาลยามนั้น เอโก กุลปุตฺโต ยังมีลูกกระกูลผู ๑ โปสนติ ก็เลี้ยงดู มาตาปตุนํ ยังพอแล
แมแหงตนนั้นก็มีแล เอกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ โส ปุริโส อันวาชายลูกกระกูลผูนั้น อาทาย ก็ถือเอาพราแล
ขวาน วนํ ปาวิสิ ก็เขาไปสูปาเพื่อจักนําเอามา กถฺจ ยังไมแลหลัว๒ เพื่อจัก (ขาย) เอาคามาเลี้ยงยังพอ
แลแมแหงตน
ตทา ในกาลนั้น เทโว อันวาหาฝน วสติ ก็ตกลงมารํา๓ ชายผูนั้น ก็มีแล อาคนฺตฺวา ชายผูนั้น
จิ่งเขาไปเพิ่ง เอกํ อารามํ ยังวัดอัน ๑ อสามิก อันหาเจาผูรักสาบได ทิ สฺว า ชายผูนั้นก็หัน อกฺ ขรานิ
ยังหนังสือธัมมทังหลาย อันเปนคําสอนแหงพระพุทธเจา ธมฺมิโกหิ อันปลวกแลหนูทังหลายหากมากัด
๑

ปลงลง – หยุด
๒
หลัว – ฟน
๓ รํา – (ฝน) ตกใส, พรํา, รด

๓๘

มากินดั่งอั้น กุลบุตตผูนั้น จินฺเตสิ ก็รํ่าเพิงวาดั่งนี้แลว อหํ อันวากูมีใจใสสัทธา มา อาหริตฺวา กูจักนํา
เอามา กมฺพลํกานิ ยังแปนทังหลาย มฺชุสํ กโรมิ กูก็จักสางแปลงยังหีดหื้อเปนที่ใสยังหนังสือธัมมอันนี้
เทอะ ก็จักเปนบุญ [น.๘] แกกูอันมาก เหตุอาจารยเจาทังหลายแตกอนกลาวมาวา ปุคคละผูใดสางหีด
ใสปฏกะธัมมไวดั่งอั้น ก็จักไดเสวยยังสุขอันมากวาอั้นแลว กุลบุตตผูนั้นรําเพิงดั่งนี้แลว ตุริตตริโต มฺชุสํ
กเรติ ก็จิ่งมาแปลงยังหีดรีบพลันแล ดวยแปนอันเลี่ยนเพียง๑ นัก สังรวมเอามายังหนังสือธัมมทังหลาย
ฝูงนั้นใสในหีด ปฏิสาเมตฺวา ก็อึด๒ หื้อดีแลวยังหนังสือธัมมทังหลายดีแลว ปุน เคหิ คนฺตฺวา ก็ฅืนเมือ
สูเรือนแหงตน อาโรเจสิ ก็บอกยังอานิสงส แลการอันตนไดสางหีดหนังสือธัมมนั้นแกพอแลแมแหงตน
ก็มีแล
ตทา ในกาลยามนั้น มาตาปตา อันวาพอแลแมทัง ๒ ก็มีใจเหลื้ อมใสยินดี กับดวยลู กแหงตน
มากนั ก วตํ สุ ก็กลา ววา ตาต ดูราเจาลูกรักแกพอ แลแม กุส ลํ อั นวา กุ สลาอั น เจา หากไดกะทํา นั้ น
เผือทัง ๒ ก็อนุโมทนากับดวยเจา สาธุการวาดีนักแล ปุคคละทัง ๒ อันเปนพอแลแมนั้นคัน จุติก็ได เมื อ
เกิ ดในชั้นฟาตุสิดา เปนเทวบุตตเสวยสรี สัมปตติ ในปราสาทวิ มานฅํา อั นสูงแลกว างได ๑๒ โยชนะ
ดวยผละบุญอันลูกตนไดสางหีดหื้อเปนทาน [น.๙] ใสหนังสือธัมมนั้นก็มีแล
ปุ คคละผู ใดสางหีดนั้น สํสรนฺโต ตราบใดไปไดเถิงนิพพานเทื่อ ยังทวนเทียวในวัฏฏะสงสาร
ดั่งอั้น เทียรยอมไดเกิด เทฺวกุเล ในกระกูลทาวพระญามหากระสัตแลกระกูลพราหมณผูประเสิฏ อิสฺสโร
ก็จักไดเปนใหยแกทีปทัง ๔ วิปุลํ อันกวางขวาง คณโต อัน สงฺเขยฺยา ดวยอันนับไดอสงขัยแล ฉกามา
เทวราช จักไดเปนพระญาแกเทวดาในชั้นฟาทัง ๖ พหุกฺขตฺตํ เสี้ยงชาติอันมากตราบตอเทานิพพานแล
ตทา ในกาลยามนั้น โส อันวากุลบุตตผูนั้น อกาสิ ก็ไดกะทํายังบุญอันมากดวยอานิสังสะผละ
อันไดสางหีดเปนทานนั้นแล
ตโต ในกาลนั้น ปพฺพ ชิตฺวา กุ ลบุต ตผูนั้นก็ไดบ วช มม สาสเน ในสาสนาแหงพระตถาคตะ
ธาเรติ ก็ จักได ทรงยั งปฏ กะทัง ๓ ดวยผลาอานิส งส อันไดสา งหีดหื้อ เปน ทานนั้ น แล ภควา อั น ว า
สั พพั ญูพระพุท ธเจ า อหํ ก็กลาววา สาริปุตฺต มฺชุสํ การโก อันวากุลบุตตผูไดสางหีดหื้ อเปน ทาน
ใสปฏกะธัมม นวาโรติ [น.๑๐] ก็ไดทรงยังปฏกะทัง ๓ ดั่ง อานนฺโท คือวาเจาอานันทะแล ปฏิสุนิตฺวา
ก็ไดสระดับรับฟงเอายังธัมมแตสํานักแหงพระตถาคตะ สาสุกนฺติ ก็ไดเถิงอรหันตาตนประเสิฏ ก็มีแล
สัพพัญูพระพุทธเจากลาวจุณณียบทแลว อหํ ก็กลาว อิมํ คาถํ ยังคถาอันนี้วา สทฺธา ปุพฺพา
คมา ทาน อปจิฺจิ สเย คตํ ดั่งนี้เปนตน สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต เย ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดมีใจใส
สัทธาเปนประธาน บอสังนั้น หื้อมีใจเหลื้อมใส คุณํ เซิ่งคุณพระพุทธเจาแลพระธัมมพระสังฆะเจา สรณํ
วา วาเปนที่เพิ่งแล ชานาติ พุทฺธคุณํ ยังคุณแหงพระพุทธเจา ธมฺมคุณํ ยังคุณแหงพระธัมมเจา สงฺฆคุณํ
ยังคุณแหงพระสังฆะเจา แลเหลื้อมใส ทานํ อันวาเซิ่งทานแหงตน อปกิฺจ แมนเปน กิปเย อันตนได
๑
๒

เลี่ยนเพียง – เกลี้ยงเกลาและราบเรียบเทากัน
อึด – ปด

๓๙

กะทําหื้อเปนที่รักจําเรินใจมากนัก เขาของอันใดแพงคามากนัก คือวาผาผอนทอนแร อันแลบออนสุกขุ
มาลย จุงหื้อเปนทาน มีจิตใจเหลื้อมใสในทานแหง [น.๑๑] ตนในกาล ๓ คราบ คือวาเมื่อแตงยังทานนั้น
หื้อมีใจใสที ๑ เมื่อยามไปเคน๑ ทานนั้นก็มีใจใสที ๑ คันหื้อทานแลวแลฅืนมาสูที่อยูแหงตนนั้น ก็หื้อมีใจ
ใสที ๑ ดวยคําวา สุทินฺนํ ดั่งนี้ แลรักสาสีลอันบอริสุทธิ์วิเสส เปนที่เพิงใจ๒ กูมากนักแล หื้อคระนิงวาดั่ง
นี้ แมนวาหื้อทานหนอยก็ดี จักมีผละอันมากไดรอยเทาอันหื้อทานนั้นแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดไดสางหีดหื้อเปนทานนั้น (ก็จักได) เถิงติวิธสุข ยังสุข ๓ ประการ
คือวาสุขในเมืองฅน แลสุขในเมืองฟา แลสุขในนิพพานเจา อันล้ําเลิสประเสิฏกวาสุขทังมวล
แทแล เหตุดั่งรือแลวาอั้น (นั้นชา) ที่จักไวยังปฏกะธัมมที่ใดก็ยังบบัวรมวณ เทียรยอมมีหีดจิ่ง
เปนที่แลวบอระมวณ เหตุดั่งอั้นปุคคละผูสางหีดไวใสหนังสือธัมมนั้น มีผละอานิสงสอันมาก บอาจจัก
คณนา (ไดแล)
เทสนาปริโยสาเน ในเมื่อแลวธัมมเทสนาแหงสัพพัญูพระพุทธเจาดั่งนี้ สตฺถิกา อันเปนกับดวย
ประโหด โกฏํ ปาณสัตตทังหลาย พหุชนา อันวาคนทังหลายอันมาก ปาปุณึสุ ก็ไดเถิงยังธัมมวิเสส มี
ประเพทวาโสดาปฏิผลมัคคญาณ ตามบุญสมพารอันตนหากไดกตาธิการมาแตกอน ก็มีวันนั้นแล
มฺชุสํ สํวณฺณา กรียาอันจายังปุคคละผูสางหีดใสธัมมปฏกะทัง ๓ นั้น ก็มีดวยประการอันกลาว
มานี้แล ฯ มฺชุสฺสํ นิฏฐิตํ กลาวยังอานิสงสหีด ก็สมเร็จเสด็จ ฯ
***************
[บันทึกทายเรื่อง]
ปริปุณณํ แลวยามกองแล ฯ
ขาเขียนปางเมื่ออยูปฏิบัติสวาทุหลวงเจาปารมี วัดสะปุงวันนั้นแล ฯ
สุทินฺนํ วต เม ทานํ นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ดั่งนี้ดีหลีแดเทิอะ หยอนวาบชาง ฯ
***************

๑
๒

เคน – ประเคน, การยกสิ่งของเพื่อแดพระภิกษุสามเณร
เพิงใจ – พึงพอใจ

๔๐

ตูธรรมและหีบธรรม
วัดหนองเงือก ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

กางธัมม หรือตูธัมม
วัดราชฐานหลวงบานปาว เมืองมา รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

๔๑

๖. อานิสงสหอธัมม๑
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ อวมฺหาธเน กุนิยโต กุลปุตฺตมํ เม หิน สหวาโส ชายตฺโต ดั่งนี้
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต ปฏก ทายโก อันวาปุคคละผูใดสางธัมมปฏกะอัน เปนคําสอนพระเจา
ไวค้ําชูสาสนาหื้อกวางขวางเปนไปพายหนาดั่งอั้น ก็เทียรยอมไดมาเกิดในกระกูลอันประเสิฏกวากระกูล
ทาวพระญาแลพราหมณคหบดีเสฏฐี ประกอบดวยเขาของสมบัติมากนัก แมนเกิดในเมืองฟาก็เทียรยอม
ไดเกิด เป นพระญาแก เทวดาทัง ๖ ชั้นฟา แลประกอบด ว ยองคะเนื้ อตั ว อั น งามล วนถ ว น เปน ที่ รั ก
จําเรินใจแกฅนแลเทวดาทังหลายทุก (เมื่อ) ดีหลีชะแล ฯ
โย สตฺตานาริขิ สนฺตํ อันวา (ปุคคละ) ทังหลายฝูงใด บไดสางธัมมปฏกะ บไดเขียนธัมมปฏกะ
ด ว ยตน ประการ ๑ ก็ บ ไ ด หื้ อ ท า นผู อื่ น เขี ย นหื้ อ แก ต น อั น ๑ ก็ บ มี ใ จใสสั ท ธาในธั ม ม ป ฏ กะแก
พระตถาคตะดั่งอั้น ปุคคละทังหลายฝูงนั้นเกิดมาในภาวะอันใด หาเขา (ของ) บได แมนวามี [น.๒] ก็บ
หื้อ (ทาน) เนยยะประการ ๑ เลา ก็หามิตตสหายบได แมนวามีลูกมีเมียแลเครื่องบอระโพคอันใด ก็บ
เสมอใจสักอันแล
อโรคา สุขี ขา นรา ปุญญอนนฺตา ปโมทติ วนฺติ โลโก ฯ นรา อั น วาฅนทังหลายผูใดได สา ง
ไดเขียนธัมมคําสอนแหงพระตถา (คตะ) ดวยตนก็ดี จางทานผูอื่นเขียนหื้อแกตนก็ดี ก็อาจเพื่อไวเปน
ที่เพิ่ งแกตน เกิดมาในภวะอัน ใดย อมมีเขาของเงินฅําลูก เมียขาฅนมนตรี เขาเปลือกเขาสาน เครื่อ ง
บอริโพค ก็เปนอันประเสิฏยิ่งนัก มีรูปก็งามโสมโนม (พรัณณ) บริสุทธิ์ เปนที่รักจําเรินใจแกคนทังหลาย
ทุกเมื่อ
ประการ ๑ ก็มีอายุหมั้นยืน อโรโค หาพยาธิบได เทียรยอมมีสุขมากนักแล
ปุคคละทังหลายฝูงนั้น มีบุญหากไดสางกะทํามาแลวนั้น เทียรยอมชมชื่นยินดีในโลกไปหั้นดีหลี
แล
ฅนทังหลายฝูงบไดกะทําบุญแลบไดสางธัมมไวค้ําชูสาสนาหื้อรุงเรือง [น.๓] เปนไป ก็หากหลาง
ขงขวายแทดีหลีแล อันวาสางธัมมเขียนนี้ อนนฺต หาที่สุดบไดก็มีแล คนทังหลายฝูงบไดกะทําบุ ญ นั้น
ตายก็จักไดไปสูอบาย มีชะแล
อติเต ดูราสารีบุตต ในเมื่อกูเกิดมาก็ไดเกิดมาก็ไดเทสนาเพื่อจักไว ค้ําสาสนา เพื่อจักไว เสี้ ยง
๕,๐๐๐ วัสสานั้น ควรปูชาดวยเครื่องทังหลายตางๆ มากนักแล ดวยผลอานิสงสมากนัก ก็มีวันนั้นแล ฯ
ธัมมเทสนาก็แลวเปนหอง ๑ กอนแล ฯ
๑
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จักจาดวยผละอานิสงสอันไดสางมณฑกที่ใสธัมมปฏกะทัง ๓ ไวค้ําชูสาสนาพระพุทธเจาวันนั้น
เราไดเกิ ดมาเป น พระญาโปราณกั ปปล ะ ปรากฏชื่อวา พระกัป ปล จัก กวั ตติ ราชะ อัน ไดเสวยยั ง สุ ข
อันนับบได สมฺมาสมฺโพธิปตฺโต ตราบอันตรัสประหญาสัพพัญูเปนพระในโลกนี้แล กเถสิ พระพุทธเจา
ก็เทสนาสําแดงยังกุสลบุญอันตนหากสางเมื่อกอน ก็เปนสัมปเนยยะ [น.๔] อันหยออันแฅวบ๑ ดั่งนี้กอน
แล
ในที่นี้พระเจาซ้ําเทสนาหื้อเปนปฆระกวางขวางแกเจาภิกขุแลปริสัททังหลายดั่งอั้น จิ่งกลาววา
อติเต กรณา กาเล สมฺมาสมฺพุทฺโธ โปราณโคตโม ดั่งนี้เปนตนวา ดูราสารีปุตตเถร ในกาลอันขามลวง
แลวเสี้ยงจิรกาลนานนักวันนั้น โคตโม นาม ยังมีพระโคตมะเจาตน ๑ ชื่อโคตมะเหมือนตนพระตถาคตะ
แล ก็เกิดมาเปนพระในโลกนี้ อายุพระเจาตนนั้นก็ได ๘๐ ป มีแล พระเจาตนนั้นก็ไวสาสนา ๕,๐๐๐
วัสสา พระเจาโปราณโคตมะเกิดมาไปไดตรัสประหญาสัพพัญูเทื่อดั่งอั้น ชื่อวาสิทธัตถะ ก็มีแล
ในกาลเมื่อ นั้นตถาคตะยัง เปนโพธิสัตต ไดเกิดมาเปนอามาตย แ หงพระญาตนพ อ ก็มีชื่ อว า
สรีสุทโธทนะ วาอั้นแล เวียงอันนั้นก็ชื่อวากัปปลวัตถุ ก็มีแล
ในกาลเมื่อกอนตถาคตะยังเปนโพธิสัตตเกิดมาเปนอามาตยแหงพระญาตนชื่อสรีสุทโธ [น.๕]
ทนะ ตนเปน (พอ) นั้น อามาตยผูนั้นก็ไดสางแปลงยังหอมณฑกหลัก ๑ เปนที่ไวธัมม แลวสางเขียนธัมม
ปฏกะทัง ๓ เพื่อหื้อเปนพิชชะ๒ ในสาสนา ตอเทา ๕,๐๐๐ วัสสา แลก็ปูชาดวยเครื่องปูชาทังหลายตางๆ
ตามสัทธาแหงตน ดวยใจอันเชื่อใสในแกวทัง ๓ แทหั้นแล
อถ ในกาลเมื่ อ นั้น ภควา อั น ว า พระพุ ท ธเจ า โปราณโคตมะเจา ตนประเสิ ฏ ก็ ทํ า นวายยั ง
โพธิสัตตเจาอันสัทธาวาดั่งนี้ ยํ อมฺม เจาชื่อรือ อามาตยผูชื่อพุทโธ ภวิสติ จักไดเปนพระตน ๑ เสมอ
ตถาคตะนี้ จักมีหั้นชะแล จักลัทธพยากรณแตสํานักพระเจาทีปงกระเจา ดวยเนยยะดั่งพระพุทธเจา
โปราณโคตมะ หากกลาวมานี้ก็มีแล
อามจฺฉา โพธิสตฺโต สวนวาโพธิสัตตเจา คืออามาตยผูสางมณฑกไวธัมมแลไดส างเขียนธัม ม
ปฏกะไวค้ําชูสาสนานั้น ก็ตั้งอยูตามเขตอายุแหงตน คันจุตติตายก็จักไดเมือเกิดชั้น ฟาดาวดิงสาสวัรคเทวโลก ดวยบุญกัมมอันตนไดสางมณฑกไว [น.๖] นั้นแล
โพธิสัตตต้งั อยูในชั้นฟาดาวดิงสาที่นั้นตราบเสี้ยงอายุ คันจุตติจากเมือง (ฟา) ก็ไดมาเอาปฏิสันธิ
ในทองแหงนางอนันทเทวี อันเปนอัคคมเหสีพระญากัปปลนครหั้นแล
ชาตกฺขเนฺ โญ ในกาลเมื่อโพธิสัตตเกิดมานั้น อันวาหาฝนแกว ๗ จําพวก ก็ตกลงมา ก็ ดวย
อานิสงสอันไดสางมณฑกไวใสธัมมนั้นแล
ถัดนั้น พระญาพรหม ก็มาปูชายังโพธิสัตตเจา ดวยฉัตตฅําทังหลายไดพันดวง
พระญาเทวดาทังหลาย ก็มาปูชาดวยเครื่องประดับอันเปนทิพพมากนักแล
๑
๒
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พระญาสุก ขเทวดา ก็ม าปูช าดวยดอกไมทั ง หลายอัน เป นทิ พ พ มีก ลิ่น คัน ธะอั น หอมต า งๆ
มาปูชามหาสัตตเจา [น.๗] แล
พระญานาค ก็นําเอามายังแกว ๗ ประการแตเมืองนาคพุน มาปูชามหาสัตตเจาหั้นแล
พระญาเนื้อ คือวาราชสีห ก็ใชมายังหมูเนื้อทังหลายแตปาหิมพานต มาเฝาในกาลเมื่อจักใกลรุง
พระญารุกขเทวดา ก็มาเฝาในกาลเมื่อเชาพอเทารอดเที่ยงวัน
นาคราชา อันวาพระญานาคก็นํามายังไห อันแลวดวยแกว ๗ จําพวก มาตั้งไวก็มีแล
อิตฺถีโย อุตฺตรกุรุตฺโต อันวานางทังหลายมีเนื้อตนอันงาม ประดับเนื้อตนอันงาม ประดับดวย
เครื่องอลังการดูงามเสมอดั่งนางฟาอันมาแตอุดรกุรุทวีปมาถวายมหาสัตตเจาแล
สา ราชา อันวาพระญามาอันเกิดมาแตกระกูลอันชื่อวา ปราหกะนั้น มาเปนที่รักแหงโพธิสัตต
เจาแล
สพฺเพ รตน นาคํ ชางแกวอันมีตัวขาวทังมวล อันเกิดแตกระกูลชางฉัททันตนั้นก็มาเปนที่ทรงแก
โพธิสัตตเจาหั้นแล
บเทาแตนั้น ยกฺขา [น.๘] เทพดาทังหลายก็มาปูชาดวยเขาน้ําโภชนะอาหารทังหลายตางๆ แล
พระญาพรหม ก็มาเนรมิตไวยังปราสาทแกว ๗ หลังแล
พระญานาค ก็บังเกิดยังปราสาทอันแลวดวยแกว ๗ ประการแล
สพฺเพ ปเทสราชาโน อันวาทาวพระญาอันอยูในประเทสราชบานนอยเมืองใหยทังหลาย ฝูง
(อื่น) ก็ต้งั ไวยังปราสาทอันแลวดวยเงินแลฅําอันมากนักหั้นแล
ประการ ๑ นิธิ อันวาขุมฅําอันกวางได ๑๑ โยชนะ ก็เกิดมีในทิสสะทัง ๔ ดาน แหงปราสาทอัน
เปนที่อยูแหงโพธิสัตตหั้นแล
สุวณฺณรุกขชาตา อันวาไมตน ๑ อันเกิดมาในที่ใกลขุมฅํานั้น ก็ตั้งอยูที่กวางได ๑๒ โยชนะ รอด
ทุกกล้ําทุกพาย ทรงดวยดอกแลลูกทังหลายมากนัก แลวดวยฅําทังมวล
นิเฆา โส อันวาเสียงอันดังแหงกิ่งกานสาขา ฅาไมแลลูกไมทังหลาย สุข มีวัณณะอันงาม
รุกฺข อันวาไมตนนั้น อันลมตองฟดกัน มีเสียงนันควรละเมาเอาใจ เปนประดุจดั่งเสียงตุ ริยน
นตรีทิพพแหง [น.๙] แหงเทวดาทังหลายนั้นแล
มณีเมกขลา นาม นางเทวีตนชื่อเมกขลา อันมีนางทังหลายได ๘ พันเปนปริวาร ก็นําเอามายัง
ผ าทิพพอันประจิ ตงามเปนดั่งฅํา อันอยูในน้ํามหาสมุททสาครมาเปนชายามหาสัตตเจา ไดเสวยราช
สัมปตติในเมืองอันสมริทธิบอริมวณแลวดวยเงินแลฅําแกวแหวน เครื่องคือวาเสื้อผาเขาน้ําโภชนะอาหาร
ทังมวล แลทรงรูปกายพละอันเสมอดั่งอินทาธิราชนั้นแล
สกฺโก อันวาพระญาอินทนํามายังนางสุทธณีเทวีผูนั้น ก็ไดลูกชายผู ๑ มีรูปโสมอันงามมากนัก
เปนดั่งมหาพรหมนั้นแล ประกอบดวยบุญสมพารนั้นแล มีเตชพละกําลังมากนัก ปุตฺตานํ อันวาลูกชาย
ฝูงอื่นกวานั้นก็ไดพัน ๑ ก็เกิดมีแล
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กตมปาตํ กิจฺ ิ อันวามหาสัตตเจา ยํ ปุคฺคลํ ลูกทังหลายลางพรองก็หื้อไปอยูอุดรกรูทวีป
ลางพรองก็หื้อไปอยูปุพวิเทหทวีป
หลางพรองก็หื้อไปอยูอมรโคยานทวีป
ลางพรอง [น.๑๐] ก็หื้อไปอยูเมืองนาค
ลางพรองก็หื้อไปเปนพระรสีอยูปาไมหิมพานต
ลางพรองก็หื้อไปอยูในชุมพูทวีป หื้อกะทํากัมมตางๆ
ลูกลางพรองหื้ออยูในสํานักแหงตนหั้นแล
ลูกทังหลายฝูงนี้ในกาลเมื่อกอน เขาทังหลายไดกะทํายังกุสลบุญกับดวยมหาสัตตเจาปางเมื่อได
เปนทายกะ ไดสางมณฑกที่ไวธัมม แลไดสางเขียนปฏกะทัง ๓ แลไดค้ําชูสาสนาพระเจาวันนั้น ก็เตชะ
บุญมหาสัตตเจาไดสางมณฑกไวธัมมปฏกะทัง ๓ นั้น เกิดมาในภวะอันใดก็พรอมดวยกัมมลูกชายนั้นแล
หาผูจักเผียบเทียมบไดในประเทสราชตางๆ จักเทากําลังโพธิสัตตเจาก็บมีแล
มหาสัตตเจาไดอยูกับดวยนางสุทธณี อันเปนผูยิงแท เปนประดุจดั่งไดอยูกับนางเทวดานั้น แล
ไดเสวยสัมปตติในเมืองฟานั้นก็มีแล
มหาสัตตเจาไดเสวยยังจักกวัตติราชผูอันเปนพระญากัปปละในเมืองกัปปลวัตถุนครนั้น ก็ดวย
ผลอานิสงส [น.๑๑] อันไดสางมณฑก แลธัมมปฏกะไวค้ําสาสนาพระเจา ก็มีวันนั้นแล
เตน วุตฺตํ เหตุดั่งอั้นพระพุทธเจาจิ่งเทสนาแกปริสัททังหลาย มีมหาสารีบุตตเปนประธานวาดั่ง
นี้ สาริปุตฺโต ดูราสารีบุตต หิ ดวยมีแทแล อันวานักปราชญเจาทังหลายเมื่อกอน ไดสางพระเจานั้นเมื่อต
ถาคตะยังของอยูในสงสาร ไดกะทํากุสลบุญดั่งอั้น ก็บปราถนาเอายังสมบัติอันใดสักอัน สพฺพฺุตญาณ
เทวกา เทาปราถนาเอายังประหญาสัพพัญูแทสิ่งเดียว
เตน รกฺขิเตน รกฺขิเตน ดวยอานิสงสอันเขียนธัมมนั้นมาค้ําชูหื้อไดเปนเจาตนประเสิฏ เทียรยอม
ประกอบดวยเขาของมากนักในบัดนี้แล
ในกาลเมื่อไปไดเปนพระเจาเทื่อ ยั่งทวนเทียวไปมาในวัฏฏสงสาร เกิดมาภวะอันใด มาในภวะ
อันจักไดเปนฅนทุกขไรเขนใจก็บมีสักคราบแล เทียรยอมไดทรงธัมมมากนัก จักไดเปน ฅนหูหนวก ตา
บอดแลพยาธิตางๆ ก็หาบได ยํ กมฺมํ อันวากัมมอันไดสางธัมมเขียนธัมมนั้น สุคตํ กมฺมํ ก็เปนกัมมอันได
กะทํายากนัก ไดกะทํา [น.๑๒] ดีนัก ก็บหอน๑ วาจักไดไปเกิดที่ทุกขสักคราบแล
ในที่นี้จาเปรียบเทียมไปหนากอนแล นักปราชญเจาเพิงรู๒ ดั่งนี้เทอะ สา ปุคฺคลา อันวาปุคคละ
ผูใดแลได (สาง) เจติยะฅําหลัง ๑ สูงเหงี่ยงขึ้น๓ ตราบเถิงเมืองพรหมโลกพุนดั่งอั้น ผลบุญกัมมอันนั้นก็มี

๑

หอน – เคย
๒
เพิงรู – พึงรู
๓ สูงเหงี่ยงขึ้น – สูงขึ้นไป

๔๕

มากนัก แทแลก็บเทาสวน ๑ อันไดสางธัมมเปนทานนั้นแล แมนเทาไดสางธัมมอักขระแลตัวแลบท ๑
อาจจักมีผละมากนักแล
เย ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูใดแลไดหื้อทานยังเครื่องบอระโพคมีหลายประการตางๆ ดั่งอั้น ก็มี
ผลอานิสงสแ ทแล อั นวา สา งธัมมพ ระเจา จาลวงสุดไป แมนเท าสางธัม มอัก ขระ ๔๑ ตัวก็ ดี ก็มี ผ ล
อานิสงสมากนักแล
พระพุทธเจาเทสนาวา มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน (เสฏฐา มโน) มายา ดั่งนี้แล เอาเจตนาแหง
ผูนั้นเปนประธานแล อันวาอานิสงสอันไดสางธัมมอันประเสิฏ เกิดเปนเจากูรอยชาติแล จาดวยอานิสงส
ปฏกะนั้นเทียรยอมประกอบดวยเพียรอันยิ่งนัก แลเปนที่รักจําเริญใจ [น.๑๓] แกฅนแลเทวดาทังหลาย
ทุ ก เมื่ อ ตสฺ ม า เหตุ ปณฺ ฑิ โ ต เหตุ ดั่ ง อั้ น ปุ ค คละผู มี ป ระหญา อั น ปราถนามั ก สุ ข แก ต นดั่ ง อั้ น
ธมฺมลิกฺขเปยฺย ก็ควรสาง ควรเขียนธัมมพระเจาดวยใจใสสัทธายินดีหื้อเปนที่เพิ่งแกตน ไดเสวยผละ
อานิสงสหาที่สุดบได ดวยประการดั่งกลาวมานี้เทิอะ ฯ สตฺถา สัพพัญูพระพุทธเจาตนประกอบดวย
มหากรุณามากนัก ก็เทสนายังอานิสังสะธัมมปฏกะดั่งนี้แล
สโมธาเนสิ เจาก็ชุมนุมยังชาติอันนั้นหื้อปรากฏ ก็กลาวเปนคถาวาดั่งนี้ ตทา (...) อนุรุทโธ เขมา
ภิกขุณี อโหสิ ฯ
ภิกขเว ดูราภิกขุทังหลาย อันวานางเทวธิดาอันมาแตอุดรกรูทีปวันนั้น คือหากมาไดนางเขมา
ภิกขุณี ในกาลบัดนี้แล
นางสุธัมมาวันนั้น คือหากไดอุบลวัณณาเถรีภิกขุณี ในกาลบัดนี้แล
พระญาพรหมเทวดาวันนั้น คือหากไดเจาสิว (ลี) เถร ในกาลบัดนี้แล
นาคราชา คือพระญานาควันนั้น ก็หากไดอนุรุทธ [น.๑๔] เถร ในกาลบัดนี้แล
รุกขเทวดาวันนั้น คือหากมาไดกัสสปะเถร ในกาลบัดนี้แล
สกฺโก อันวาพระญาอินทวันนั้น คือหากไดมหาโมคคัลลาน ในกาลบัดนี้แล
มหาพรหมวันนั้นคือหากไดมหาสารีปุตตเถร ในกาลบัดนี้แล
อิสินฺทราชา อันวาพระญาอิสินทราช คือหากมาไดพระญาสรีสุทโธทนะ ในกาล (บัดนี้แล)
นางอนันทาราชเทวีวันนั้น คือหากไดสรีมหามายา ในกาลบัดนี้แล
เมกขรา นาม นางธิดาตนชื่อวาเมกขราวันนั้น คือหากไดนางปชชปตติโคตมี ในกาลบัดนี้แล
นางสุทธณีวันนั้น คือหากไดนางยโสธราพิมพาเถรี ในกาลบัดนี้แล
เชฏฐปุตฺตา อันวาลูกชายผูเปนพี่วันนั้น คือหากไดเจาราหุลเถร ในกาลบัดนี้แล
สพฺเพ เทวมนุสฺสา อันวาฅนแลเทวดาทังหลายอันเปนปริวารแหงโพธิสัตตเจาวันนั้น คือหากได
พุทธปริสัท ๔ จําพวก ในกาลบัดนี้แล [น.๑๕]

๔๖

โปราณกปฺ ป ล จกฺ ก วตฺ ติ ร าช นริ นฺ โ ท ปน เมว อั น ว า พระญาโปราณกั ป ป ล จั ก กวั ต ติ
ตนเปนใหยในเมืองกัปปลวัตถุวันนั้น อหํ เอวํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลกนาโถ คือหากมาไดตนกูพระตถาคตะ
ตนเกิดมาโปรดสัตตทังหลาย ในกาลบัดนี้แล
ตุมฺเห ภวนฺตา สูทานทังหลายจุงสระดับรับฟงแลจําไวในใจหื้อหมั้นคุง แลปฏิบัติตามสติกําลัง
แหงตนไปไจๆ ก็เที่ยงจักไดเถิงสุข ๓ ประการ มีนิพพานเปนยอด ดวยประการดั่งกลาวมานี้แล
กลาวยังอานิสงสอันไดสางธัมมปฏกะแลหอธัมม ก็สระเด็จบอรมวณเทานี้กอนแล ฯ
***************

หอธัมมกลางน้ํา
วัดสันกําแพง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

หอธัมม
วัดพระหลวง อ.เมือง จ.แพร

๔๗

๗. อานิสงสสัพพทาน๑
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เอกสฺ มึ กิ ร สมเย สตฺถ า เชตวเน วิ หรนฺ โ ต ภิกฺ ขุ สงฺ เฆน ปริ ปุ ตฺ โ ต โหติ ตสฺ มึ กาเล สตฺ ถ า
มธุรสฺสเนน ธมฺมกถํ กเถสิ ฯ
เอกํ สมยํ ยังมีสมัยกาลฅาบ ๑ สัพพัญูพ ระพุทธเจา แหงเรา ยั งสถิ ตตั้งอยู ธรมาน๒ ยั้งอยู
สําราน ทรงยัง [น.๓๐] พุทธสันตาระ หื้อแลวยัง วิหรติ ก็อยู สัจจะ ๔ ประการ มีอิริยปถวิหาร เปนตน
ในป าเชตวั นอาราม อันมีภิกขุแลฅนกับทังเทวบุตตเทวดาทังหลายอัน มากนั ก หากนั่ งแวดลอมอ อม
เปนยสปริวาร ก็มีวันนั้นหั้นแล
ในกาลนั้น พระพุทธเจา ก็เ ทสนายังคาถาดวยมีสัท ทะเสียงอัน ม วนเพราะวา กาโย นปสฺสติ
โข ภิกฺขเว อสฺสโย กาโย อสฺสรฏฐาย กทฺทลิขนฺธ สิทฺธ โหติ ดั่งนี้เปนตนแล ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย
โข ปน ดวยมีแทแล อยํ กาโย อันวากายาอันเปนตนนี้ อันหาแกหาสารบ ไดนั้น เสมอดั่งพุมพวกน้ํา๓
อันหากเกิดมาในน้ํานั้นแลวแลหายไป
ประการ ๑ อันวาตนตัวสัตตโลกนี้ เปนอันหาแกหาสารบได เสมอดั่งไมรงุ ๔ นั้นแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ตนฅิง๕ อันนี้ก็ดี ตนแหงทานก็ดี ก็บใชอันใดอัน ๑ อันจักเปน แก น
เปนสาร ในตัวตัวก็บมีสักอันแล
โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูใดผู ๑ คือวาผูยิงก็ดี ผูชายก็ดี คันบไดกะทํายังกุสลบุญทังหลาย
หมายมีตนวา คันบท านยังเจติยะ แลทานยังฐานวิหาร แลโภชนะอาหารเปนทานแล กับดวยเจาภิกขุ
สังฆะทังหลาย บไดหันยังกายา ร่ําพึงหันยังตนอันหาแกนหาสารบไดนั้นสังสักอันแล ปุคคละผูนั้นมัน
หากเทายินดีซึ่งสรีสัมปตติเขาของงนฅํา๖ ชางมาวัวควาย ขาฅนมนตรี [น.๓๑] ลูกเม๗ ญาติพี่นองวาจัก
ไดหมั้นคุงกับตนทุกเมื่อวาอั้นแลว สวนวามันผูนั้นอยูไปดั่งอั้น ถึงเมื่อมรณธัมมมากําจัดยังตนตัวแหงมัน
นั้นเมื่อใดดั่งอั้น สวนวาบุคคละผูนั้นก็จักละเสียยังเขาของงนฅําทังมวลฝูงนั้นแลว มันก็หากเทาแตผู ๑
ตนเดียวมันไปรังพอยแลวแล อันวาพอแมลูกเมพี่นองวงสาญาติกาทังหลายแลชางมาวัวควาย ขายิ ง
๑

ตนฉบับเปนพับสาขนาดใหญ เก็บรักษาไวที่วัดราชฐานหลวงยางควง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา รหัสเอกสาร CMRU-CT-12-B-019
๒
ธรมาน – ยังทรงพระชนมชีพอยู
๓
พุมพวกน้ํา – ฟองน้ํา, อาการที่น้ํากระเพื่อม
๔
ไมรงุ – ไมลุง ? (ตนกราง)
๕
ตนฅิง – ตนเอง, รางกายของตน
๖
งนฅํา – เงินทอง (งน – เขียนตามเสียงของชาวไทขึน)
๗ เม – เมีย (เม– เขียนตามเสียงของชาวไทขึน)

๔๘

ขาชาย เขาเปลือกเขาสาน แกวแหวนแสนสิ่ง เขาของงนฅําสัมปตติทังมวล ก็บปรากฏแกปุคคละผูอัน
ตายนั้นสังสักสิ่งแล
อันใดอัน ๑ แลจักปรากฏแกสัตตทังหลายฝูงนั้นแล ปรากฏแกมันผูตายนั้น ก็บลางวาจักมีนั้น
ชา พระพุทธเจาจิ่งจักกลาววา ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย การอันจักมาปรากฏแกปุคคละผูอันตายนั้น
เทาวาจักมีแรงแลกา หมาจิ้งจอก เสือปา หมาไน หมาบานทังหลาย อัน หากจักมาปรากฏแวดล อม
ออมเปนปริวาร ยังกายาซากเนื้อแหงตน แกปุคคละผูอันหากตายไปนั้นแล อันวาญาติกาพี่นองลูก เม
ปุคคละผูอันตายนั้น ก็บมีในฐานะที่ปุคคละผูตายนั้นสักฅนแล
พระพุทธเจาก็กลาววาดั่งนี้ แลวจือซ้ําเทสนากลาววา ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย อันใดแลจักมา
รักสายังปุคคละผูอันตายไปนั้นแล อันใดแลจักมาเปนญาติพี่นองแหงมันผูตายนั้นชา ปฺุญกมฺมํ เทามีแต
บุญกัมมอันปุคคละผูอันตายนั้นหากไดหอมหยับไวพายหลังนั้นเทาใด ก็จักไดเปนเขาของอันประเสิ ฏ
แกปุคคละผูตายไปนั้นก็มีแล ทาน กุสลกมฺมํ อันวาทานกุสลกัมมอันปุคคละผูใดหื้อทานแลวนั้น ก็จักมา
เปน เผาพั นธุ พี่ นอ งวงสาญาติก าพี่นอ งมิ ตต เคยสหายทั ง หลาย แหง [น.๓๒] ปุ คคละผู นั้น ก็จั ก มา
สนองตอบยังปุคคละผูนั้น คือวาเมื่อตนยามตายไปนั้นก็มีแล
ภิ กฺ ขเว ดูราภิกขุทังหลาย โย โกจิ ปุ คฺค โล อัน วา ปุคคละผูใดแล ยิ งก็ ดี ชายก็ดี อั น หากจั ก
ประโยชนะดวยบุญ จือซ้ําไปเอากําจัดมาเปนแกนเปนสารในตนตัวดั่งอั้น สวนปุคคละยิงชายทังหลาย
ฝูงนั้น พึงหื้อไดสางแปลงยังกะตึกกุฎีวิหาร เจติยะมหาธาตุ พุทธพิมพาสารูปเจา สิมมา บัวสถ มณฑก
กางธัมม๑ แทนธัมมาสน ตั่งประทีดเทียน ตั่งตั้งมัน๒ บาตร เผื่อน๓ หวาน๔ หมอเขาหมอผัก อันใดอัน ๑
ก็ดีแล
ผิบอั้น ก็รักสาสีล ฟงธัมม เมตตาภาวนา อุปฏฐากรักสายังพอแมแหงตน
ก็บ๕ ผาจีวระแลผาผอนทอนไบ แลเขาน้ําโภชนอาหาร การกินทังมวล ถวายเปนทานแล
ก็บ หมากเหมี้ยงพลูยา คิลานประจัยก็ดี
ก็บ เจาะ๖ ประทีดทานก็ดี
ผิบอั้น ทานรวงไฟบินขึ้นเลรายผายไปในอากาส๗ นั้นก็ดี

๑

กางธัมม – ตูหรือหีบเก็บคัมภีร
ตั่งตั้งมัน – โตะหรือแทนวางผางน้ํามันสําหรับจุดบูชาพระรัตนตรัย
๓
เผื่อน – ถาด, ที่วางสํารับอาหาร
๔
หวาน – จาน
๕
ก็บ – ถาไมเปนอยางนั้น
๖
เจาะ – จุด, จุดไฟ
๗ นาจะหมายถึงการทําดวงไฟ (โคมไฟ, โคลอยที่จุดดวงไฟ) ลอยขึ้นไปในอากาศ
๒

๔๙

ผิบอั้น ทานรวงไฟสาย๑ อันหากยอยชอม๒ สายมัน ดุจดั่งดาวอยูฟา มีรัสมีอันสองแจงแดงงาม
นั้นก็ดีแล
ผิบอั้น ไดขุดน้ําบอ กอสางสาลาก็ดีแล
บอั้น ก็กายขัว๓ แมทาง๔ ดั่งอั้นก็ดี
บอั้น ก็ขุดขุมวัจจกุฏิ๕ เปนทานก็ดี
แม นหากสางยังธัมม แตมเขียนทานก็ดี ไดจางทานผูอื่นแตมเขีย นปน๖ ก็ ดีแล หยาดน้ําค้ําชู
วรพุทธสาสนาพระพุทธเจา หากไดตั้งไว ๕ พันวัสสานั้นดั่งอั้นก็ดี ก็หากจักมีผละอานิสงสกวางขวางมาก
นัก หาที่สุดที่เสี้ยงบมี อันจักอันจักเผียบเทียมได เหมือนดั่งของทานทังหลายนี้ ก็บมี [น.๓๓] แทแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย เย ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดแลมีบุญกัมมผลนาบุญทังหลายหาก
ไดกะทําไวแตอตีตะลวงแลวพายหลังนั้น สวนวาฅนทังหลายฝูงนั้น คันวาจุตติตายไป ไดไปเกิดในฐานะ
ที่ใดก็ดี สพฺพสุขํ อันวาสุขทังมวล ก็เทียรยอมไปกับเนื้อเทียมตน ในฐานะที่อันปุคคละผูไดหื้อทานนั้น
เสี้ยงแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ปุคคละผูใดไดสางแตงยังประทีดก็ดี ตั่งติดเทียนไตปูชาไฟ แลตั่งชอง๗
อันเปนเครื่องไมทังมวล ตั้งไวในที่ไกล อันที่ทานทังหลายไต๘ ปูชาซองหนา๙ แกวเจา ๓ ประการดั่งอั้น
ปุคคละผูนั้นแมนวาจุตติตายไปสูปรโลกพายหนาแลว แมนหากไดหลายชาติก็ดี ก็เทียรยอมมีประสาทหู
ตาอันแจงใสดี เปนปกกติตราบถึงเถาคร่ําชรา ทุกภาวชาติก็มีแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ปุคคละผูใดไดหื้อขาวน้ําโภชนะอาหารถวายเปนทานแกแกวเจา ๓
ประการดั่งอั้น สวนดั่งปุคคละผูนั้น แมนจักหื้อกายะเนื้อตัวเปนทานดั่งอั้น ซ้ําพอยไดหื้อชีวิตเปนทานแล
ปุคคละผูนั้นแมนเกิดมาในฐานะที่ใดก็ดี ก็จักบัวรสุทธิ์ดวยตนตัวแลบัวริสุทธิ์ดวยแลมสาง ๑๐ ทังหลาย
คือวาแลมเขาเปลือก แลวเขาสาน แลมงน แลมฅํา แลมแกวแหวนแสนสิ่งแล เทียรยอมประกอบดวยเต
ชะพละกําลัง มีวัณณะเนื้อตนอันบานงามแล เทียรยอมมีเขาของสัมปตติทุกเมื่อแล
๑

นาจะหมายถึงโคมสาย คือการจุดดวงไฟ ผูกรอยเแลวหอยไปตามเสนเชือก
ชอม – ตาม
๓
กายขัว – ทอดสะพาน, เอาไมพาดเพื่อสรางเปนสะพาน
๔ แมทาง – สรางหรือขยายหนทาง
๕
วัจจกุฏิ – หองสุขา, สวม
๖
แตมเขียนปน – แตมเขียนให (ปน – ให)
๗
ชอง – เตียงนอน
๘
ไต – จุด
๙
ซองหนา – ตอหนา, เบื้องหนา
๑๐ แลม, แลมสาง – ยุงฉาง, หองหรือคลังเก็บของมีคา
๒

๕๐

อุทฺทกํ ทานํ ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย โย ปุคคฺ โล สวนวาปุคคละผูใดไดหื้อเขาน้ําโภชนะอาหาร
เปน ทานดั่งอั้น อันว าปุคคละผูนั้น [น.๓๔] เกิดมาใน ภวชาติ ชาติใดก็ดี ก็เที ยรมีวัณณะกํา ลังแรง มี
ลักขณะเนื้อตนก็บัวรสุทธิ์บานงามยิ่งนัก อุปมาเผียบเทียมเหมือนดั่งผิวฅํานั้นแล แมนวาภาวชาติใดก็ดี
อันวา ผิวพรัณณวัณณะเนื้อตนก็บจั กหมน เราเสา หมองผางรายสักชาติแล อั นบดูดีดูงามก็หาบได แ ก
ปุคคละผูนั้น ก็บมีสักที่สักแหง ยังปุคคละผูนั้นสักเทื่อแล เทียรยอมปริสุทธิ์หมดใสกับตนตัวทุกเมื่อแล
หามละมุลทินบไดแกปุคคละผูนั้นสักชาติ อันใดก็เทียรยอมมีกลิ่นคันธะเนื้อตนอัน หอมยิ่งลวน เผียบ
เทียมเหมือนดั่งดอกอุปลวัณณานั้นก็มีแล
คนฺธมุกขฺจ ประการ ๑ มีอายปากก็เปนอันหอมตลบทั่วไปในทิสสะอันไกลได ๗ โยชนะก็มีแล
เมื่ อนั้ นเจ า ภิ กขุทั ง หลายจื อซ้ํ าไหวสาถามยัง พระพุท ธเจ า วา ภนฺเต ภควา ขา แดสั พ พั ญ ู
พระพุทธเจา โย ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูใดแลไดหื้อทานยังอัฏฐปริกขาร มีตนวาผาจีวระแลบาตร เอาไป
ถวายเป น ทานแก แ ก วเจา ๓ ประการดั่งอั้น (จัก ไดอ านิ สงส ด่ั งรื อนั้ นชา พระพุ ทธเจ าจิ่ งเทศนาว า )
ปุคคละผูนั้นเกิดมาในฐานะที่ใดดั่งอั้น ก็เทียรยอมบัวรมวณดวยผาผอนทอนวัตถาอาภรณะเปนตนแล
บัวรพวก๑ ยังเสื้อผาวัตถาภารณะเครื่องทิพพอันยิ่งอันประเสิฏ ประหนิม อาภอรณอันมีวัณณะหลาย
ประการตางๆ หากตามใจใฝมัก อันหากเกิดมีในตนกาลพรึกส๒ นั้นก็มีแล ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ก็
ดวยเตชะผละอานิสงสอันหากไดหื้อผาจีวระเปนทานดั่งอั้น
สวนวา [น.๓๕] ทายกะผูนั้นคันจุตติตายไป ก็บหอนวาจักไดไปเกิดในมหาอเวจีนารกสักเทื่อแล
ก็บหอนวาจักไดไปเปนเปตวิสัยแลเปนสัตตริจฉานสักฅาบชาแล ก็เทียรยอมไดไปเกิดในมัจฉิมเทส๓ อัน
เปนที่ใกลแกวเจา ๓ ประการ นั้นทุกเมื่อแล สวนวาปุคคละผูนั้น ก็จักไดพนจากทุกขในโอฆวัฏฏสงสาร
วัน ๑ บอยาชาแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ผิวาปุคคละผูใดหื้อไมเทาเหล็กเปนทานแล สวนวาทายากะผูน้นั ได
หื้อทานผาตรองน้ํา๔ เปนทาน ทีฆายุโก โหติ สวนวาทายกะผูนั้น แมวาเกิดมาในภาวชาติอันใด ก็จักมี
อายุอันหมั้นยืนยาวแล มีลูกเมก็ดี มีขายิงขาชาย ก็เปนอันดีงามประเสิฏยิ่งนักแทดีหลีแล ประกอบไป
ดวยญาติพี่นองวงสาทังหลาย ก็เปนอันรักแพงเที่ยงเทดีหลีแล

๑

บัวรพวก – บริโภค, ใชสอย
๒
ตนกาลพรึก – ตนกับปพฤกษ, ตนไมทิพยที่ผลิดอกออกใบและผลเปนของทิพย บันดาลใหเกิดขึ้นไดตาม
ความปรารถนา
๓
มัชฌิมเทส - มัชฌิมประเทศ คือดินแดนหรือถิ่นฐานที่อยูในความเจริญ ตรงขามกับปจจันตเทส (ปจจันต
ประเทศ) คือดินแดนหางไกลความเจริญ
๔ ผาตรองน้ํา – ผากรองน้ํา

๕๑

เมื่อนั้น เจาภิกขุทังหลายจือซ้ําไหวสาถามวา ภนฺเต ภควา ขาแดสัพพัญูพระพุทธเจา ปุคคละ
ผูใดไดหื้อเขาน้ําโภชนะอาหาร กับทังอัฏฐปริกขารแลผาจีวระเปนทานนั้น ก็จักไดสวย๑ ผละอานิสงส
เปนดั่งรือนั้นขาชา ขอพระพุทธเจาจุงจักเทสนาแกผูขาทังหลายแดเทิอะ
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ปุคคละทายกะอันไดหื้ออัฏฐปริกขารแลผาจีวระถวายเปนทานนั้ น
คันจุตติตายจากเมืองฅนแลว ก็จักไดเอาตนไปเกิดในชั้นฟาที่ประเสิฏ ก็จักไดสวยสัมปตติทิพพ ก็จักได
เปนใหยแกเทวดาทังหลาย เหมือนดั่งพระญาอินทนั้นแล มีอายุประหมาณวาได ๓๖ กัปป แลวก็จักไดลง
เกิดในขัตติยราชกระกูลอันใหยแล สวยสัมปตติมากนัก บอยาชะแล ผิบอั้นก็จักไดเปนพระญาจักกวัตติ
ราชา มีอายุได ๓๖ กัปป แลวจือซ้ําพอยไดมาเกิดในขัตติยราชกระกูลอันไดเปนลูก [น.๓๖] ทาวพระญา
เสนาอามาจจ ปรากฏในประเทสราช ทุกบานนอยเมืองใหยทังหลาย จักคณนาสังขยาวานอยนักมาก
เทาใด ก็จักนับบไดแล
ดูราเจาภิกขุทังหลายเอิย ปุคคละผูใดไดบวชลูกทานก็ดี ลูกฅิงก็ดี ผิบอั้นไดไปเอาลูกหลานทาน
ผูอื่นมาบวชก็ดี เอาลูกหลานตัวมาบวชก็ดี เรียกวาไดค้ําชูสาสนายังคูพระตถาคตะ ดวยจิตปสาทสัทธา
แทดั่งอั้น สวนวาปุคคลผูนั้นก็เที่ยงวาจักไดเถิงยังสุขอันเปนที่แลว ตามดั่งคํามักคําปราถนา มีสัพพัญู
โพธิญาณเปนตน หากจักเปนปริโยสาน ก็จักมีเที่ยงแทดีหลี บอยาชาแล
เย ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดแลไดสระดับรับฟงยังรัสสธัมมเทสนาอันเปน โอวาทะคํ าสอน
แหงพระพุท ธเจาแลวแล จิ่ง จักชวนกันปฏิบัติตาม รักสาสักการะปูชายังพระไตรรั ตตนะแกวเจา ๓
ประการ มีพระพุทธเจาเปนประธาน แลจุงจักชวนกันรักสาสีล ฟงธัมม เมตตาภาวนาไปไจๆ ดั่งอั้น เต
ชนา อันวาฅนทังหลายแลเทวดาทังหลายฝูงนั้น คันวามางปญจขันธทัง ๕ พายหนาแตนั้น คันจุตติตาย
มรณา ก็จักไดเอาตนไปเกิดในชั้นฟาที่ประเสิฏ ไดสวยยังทิพพสัมปตติตามผลอานิสงสเสี้ยงกัปปทังหลาย
อันนานประหมาณนับบได ก็มีแล
เทสนาปริโยสาเน พหุ โสตา ปฏิผลทีนิ ปาปุณึสุ ในเมื่อแลวธัมมเทสนายังคาถาอันนี้ สวนปาณ
สั ตตทังหลาย ๔ จําพวก มีภิกขุแลปริสัททังหลายเปนตน ก็ไดตั้งอยูในธั มมวิ เสส มีพระเภทวา โสดา
สกิทาคา อนาคา อรหันตา ตามบุญสมพารแหงตน อันไดกตาธิการมาแตปุพพชาติพายหลังแตกอน ก็มี
วันนั้นแล สพฺพทานนิสงฺสา [น.๓๗] นิฏฐิตํ กรียาสังวัณณนาเทสนายังอานิสงสสัพพทานทังมวล ก็สระ
เด็จบัวรมวณกาลควรเทานี้กอนแล ฯ
***************

[บันทึกทายเรื่อง]
ลิกขิตตะแลว ๑๓๓๕ ตัว เดือน ๑๒ ออก ๖ ฅ่ํา ยามนาฬี่ ๑๐ คําแล
สาธุ สาธุ นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ โน นิจฺจํ นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ฯ
อานิสงสสัพพทานแลวหนี้ขาแล ฯ
๑

สวย – เสวย (เขียนตามสําเนียงพูดของชาวไทขึน)

๕๒

การประดับตกแตงคัมภีรใบลานดวยการลงรัก ทาชาด ปดทอง ทําไมบัญชัก และผาหอคัมภีร
คัมภีรใ บลาน วัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร

คางธัมม (ที่สําหรับวางคัมภีรธ รรม)
วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

๕๓

ศัพทานุกรม
ก็บ (ค็บ) – ถาไมเปนอยางนั้น
กวาดเผว – กวาดเผี้ยว
กั้งบัง – ปดกั้น
กั้งหลัง, ผากั้งหลัง – ผามาน, ฉากหลัง
กัปป – กัลป คือชวงเวลาที่ยาวนานมาก
กางธัมม – ตูหรือหีบเก็บคัมภีร
กายขัว – เอาไมพาดเพื่อสรางเปนสะพาน
ขอยขา – คนรับใช, บริวาร, ทาส
ขั้นไดแกว – บันไดแกว
ขาเขีย, ขาเขี่ย – กากะเยีย
คํา,ฅํา – ทองคํา
เคน – ประเคน
งนฅํา – เงินทอง (งน – เขียนตามเสียงไทขึน)
เจากู - คําที่ใชเรียกผูตนเคารพอยางยิ่ง
เจาะ – จุด, จุดไฟ
ชอง – เตียงนอน
ซองหนา – ตอหนา, เบื้องหนา
ชอม – ตาม
ซะพัง – ตระพัง, หนองน้ํา, สระน้ํา
ซายฅํา – ทรายทองคํา
ตนกาลพรึก – ตนกัลปพฤกษ
ตนฅิง – ตนเอง, รางกายของตน
ปณณสัตต (ปาณสัตต) – สัตวที่มีชีวิต
ตุสิดา – สวรรคชั้นดุสิต
แตมเขียนปน – แตมเขียนให (ปน – ให)
ไต – น.คบเพลิง, ก. จุด (จุดไฟ)
ถานันตระ – ฐานันดร
ทายยก – ทายก (ผูชาย)
ธรมาน – ยังทรงพระชนมชีพอยู

นระ – คน, มนุษย
นิรพั พาน – นิพพาน
บทอแตนั้น – บเทาแตนั้น
บหอน – ไมเคยปรากฏ
บอน – แหง, ที่
บอระมวณ, บัวระมวณ – บริบูรณ
บัวรพวก – บริโภค, ใชสอย
บุราณ – โบราณ
ปเทสราช – ประเทศราช
ปราการ – กําแพง
ปลงลง – หยุด
แปน – แผนไม, แผนกระดาน
ผง – ยัง, พึ่งจะ
ผาตรองน้ํา – ผากรองน้ํา
ผาบิ้ง – ผาเบี่ยง คือผาพาด หรือผาสไบ
ผารพ - ปรารภ คือการเปรย, กลาว, พูดถึง
ผารัตนกัมพล – ผากําพล, ผาทอจากขนสัตว
เผื่อน – ถาด, ที่วางสํารับอาหาร
พระญาอชาตสัตถุ – พระเจาอชาตศัตรู
พรึดสะเพิงกลัว – นากลัว, นาตกใจ
พ่ําเพ็ง – บําเพ็ญ
พิชชะ – พืชผล
พุมพวกน้ํา – ฟองน้ํา, อาการที่น้ํากระเพื่อม
เพิงใจ – พึงพอใจ
เพิงรู – พึงรู
มหาสิมพลี – พระสิวลี
มัชฌิมเทส - มัชฌิมประเทศ
มาว – เครื่องประดับที่รัดแขน
เม – เมีย (เม– เขียนตามเสียงของชาวไทขึน)

๕๔

แมทาง – สรางหรือขยายหนทาง
ไมรงุ – ไมลุง ? (ตนกราง)
ยองยอ – ยกยอง, สรรเสริฐ
รํา – (ฝน) ตกใส, พรํา, รด
รําเมาเอาใจ, ลําเมาเอาใจ– ชอบพอ, พึงพอใจ
ลวาดเจือ – ปู, ลาด
ลาภสการ – ลาภสักการะ
ลือชาผากฏ – ฤาฌาปรากฎ, เปนที่รูจักเลื่อง
ลือ
เลี่ยนเพียง – เกลี้ยงเกลาและราบเรียบเทากัน
เลมสาง, แลมสาง – ยุงฉาง, คลังเก็บของมีคา
วัจจกุฏิ – หองสุขา, สวม
สวย – เสวย (เขียนตามสําเนียงไทขึน)
สัตตปณคูหา – สัตตบรรณคูหา
สาลากวานทาน – ศาลาโรงทาน
สายสะเองแกว – สะอิ้ง, สายรัดเอวทําดวยแกว
สูงเหงี่ยงขึ้น – สูงขึ้นไป

หลัว – ฟน
หลิ้น - เลน
หวาน – น.จาน, ก.โปรย
หอน – เคย
หอมหยับ – สะสม, เก็บหอมรอมริบ
หีด – หีบ, ภาชนะใสส่งิ ของ
หีนชาติ – ชาติที่ต่ําทราม
เหลม – เลม, แทง, ลํา
อยํา, ครบอยํา – เคารพยําเกรง
อสงขัย – ระยะเวลาที่ยาวนานจนไมอาจนับได
อันหยออันแฅวบ – อยางยนยอ, กระชับ
อานันทะ, มหาอานันทะ – พระอานนท
อามาจจ - อํามาตย
อึด – ปด
อุดรกรูทีป – อุดรกุรุทวีป ตั้งอยูทางทิศเหนือ
เขาพระสุเมรุ
อูบฅํา – ผอบทําดวยทองคํา

******************

คัมภีรใ บลาน อักษรธรรมลานนา เรื่อง ตํานานเชียงใหม (ผูกตน)

๕๕

เอกสารอางอิง
คัมภีรใบลานและพับสา

“อานิสงสเขียนธัมม” คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน.
จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๑ หนาลาน ไมระบุปที่จาร. ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และ
เอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-LP-01-A-022.
“อานิ ส งส ธั ม มาสน ” . คั ม ภี ร ใ บลาน. อั ก ษรธรรมล า นนา. วั ด ศรี ห มวดเกล า ต.ชมพู อ.เมื อ ง
จ.ลําปาง. จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๓ หนาลาน จารเมื่อ จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒).
คลังขอมูลเอกสารไมโครฟลม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 81.065.011.004-004.
“อานิสงสผา กั้งธัมมาสน ผาคัมภีรแลกากะเยีย”. คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลาว. วัดสูงเมน ต.สูงเมน
อ.สูงเมน จ.แพร. จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๗ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส PNTMP 070106001_00.
“อานิสงสฟงธัมม”. คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดสูงเมน ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร. จํานวน ๑ ผูก
(๒๒ หนาลาน) ไมระบุปที่จาร จากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net)
รหัส PNTMP-070120111_02.
“อานิสงสสัพพทาน”. พับสา. อักษรไทขึน. วัดราชฐานหลวงยางควง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา. จํานวน ๑ เลม รวมทั้งสิ้น ๔๓๔ หนา.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-CT-12-B-019.
“อานิสงสหอธัมม” คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.นาน. จํานวน ๑ ผูก
จํานวน ๑๕ หนาลาน. ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net)
รหัส DELMN-0793.
“อานิสงสหีดธัมม”. คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน.
จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๒๐ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๕.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสาและเอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-LP-01-A-022
หนังสือทั่วไป
คณะอนุกรรมการตรวจชําระตํานานพื้นเมืองเชียงใหม. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป.
เชียงใหม: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๙.
ศู นย ใบลานศึก ษา. รายชื่ อคั ม ภี รใ บลานและพั บสา: ไทขึน เมื องเชีย งตุ ง . เชี ย งใหม : สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๗.
ศู น ย ใ บลานศึ ก ษา. รายชื่ อ คั ม ภี ร ใ บลานและพั บ สา: อั ก ษรธรรมล า นนา ในภาคเหนื อ (เล ม ๑).
เชียงใหม: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๙.
อนาโตล เปลติเยร. อานิสงสกลุมชาติพันธุไท. เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๗
อุดรคณาธิการ, พระ (ชวินทร สระคํา), จําลอง สารพัดนึก. พจนานุกรม บาลี-ไทย. กรุงเทพฯ : รานเรืองปญญา
ทาพระจันทร, พิมพครั้งที่ ๓, ๒๕๓๘.

ความนํา
คัมภีรอานิสงสที่พบในเขตวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไท คือภาคเหนือของไทย ภาคตะวันออก
ของพม า ภาคเหนื อ ของลาว และภาคใต ข องจี น ซึ่ ง ใช อั ก ษรธรรมในการบั น ทึ ก เอกสารทาง
พระพุท ธศาสนาหรือองคค วามรูตา งๆ ทั้งที่จ ารลงใบลาน เขีย นลงพับ สา หรือ สมุดฝรั่ ง โดยคั ม ภี ร
อานิสงสนี้จะพบแพรหลายทั่วไป และเนื้อความคลายคลึงกันมาก ซึ่งเกิดจากการคัดลอกและเผยแพร
สืบตอกันไปมา ดานรูปแบบการใชภาษานั้นสวนมากจะเปนแบบนิสสัย คือยกภาษาบาลีมาแลวแปลเปน
ภาษาถิ่นแบบคําตอคํา และบางสวนเปนแบบโวหาร คือยกภาษาบาลีมาขึ้นเปนปฐมบท แลวดําเนินเรื่อง
เป น โวหารภาษาถิ่ น โดยมี อ นุ ภ าคหรื อ เนื้ อ ความในลั ก ษณะเดี ย วกั น คื อ การปรารภเหตุ ก อ นที่
พระพุท ธเจ า จะแสดงพระธรรมเทศนาว าด วยเรื่ อ งอานิสงส และการสโมธาน คือสรุป ว า บุ ค คลใน
อดีตชาตินั้นไดกลับมาเกิดเปนใครในสมัยพุทธกาล พบวาในการคัดลอกหรือสรางคัมภีรอานิสงสนั้น จะ
ข อผิด พลาดหรือ ตกหล น โดยเฉพาะขอ ความที่เปนภาษาบาลีจะมีความลั ก ลั่ น กัน มาก ซึ่ง ในที่นี่จะ
พยายามคงไวตามตนฉบับ เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหหรือชําระขอมูลในโอกาส
ตอไป
คัมภีรอานิสงสที่เกี่ยวกับคัมภีรใบลานซึ่งเปนวัฒนธรรมหลักและดั้งเดิมของการบันทึกเอกสาร
ในกลุมชาติพันธุไทกอนที่จะมีการนํากระดาษหรือวัสดุอื่นมาใชดังที่เห็นในปจจุบัน สงผลใหมีการสราง
คัมภีรใบลานไวเปนจํานวนมาก ซึ่งเก็บรักษาไวตามวัดหรือสถานที่ตางๆ เพื่อใชในการศึกษา ถายทอด
และเผยแพรพุท ธศาสนาหรือ องคความรูตา งๆ นอกจากนั้ นผูส รา งยั ง จะได รับ อานิส งส ผ ลบุ ญ ด วย
กอใหเกิดศิลปะและภูมิปญ ญาในการประดับตกแตง ตลอดจนถึงวิธีการเก็บรักษาคัมภีรใบลานใหอยู
คงทนดวย
อานิสงสคัมภีรใ บลานที่คัดเลือกมาปริวรรตในครั้งนี้ มีดังนี้
๑) อานิสงสเขียนธัมม
๒) อานิสงสฟงธัมม
๓) อานิสงสธัมมาสน
๔) อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาคัมภีร และกากะเยีย
๕) อานิสงสหีดธัมม
๖) อานิสงสหอธัมม
๗) อานิสงสสัพพทาน

๒

คัมภีรอานิสงสใบลาน
๑) อานิ ส งส เ ขี ย นธั ม ม คื อ ผลที่ ที่ ไ ด จ ากการสร า งคั ม ภี ร ธ รรม อั น เป น หลั ก คํ า สอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งหมายรวมทั้งการจารใบลาน การเขียนพับสา และการบันทึกลงในวัสดุอื่น ๆ
ดวย มีขอความอางว า อานิสงสเขียนธรรมนี้ เปนสวนหนึ่งของโปราณกัปปลชาดก ที่พระอานนทไ ด
สาธยายในการทําสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพาน
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร ซึ่งสรางโดยนายอนาถปณฑิกัส
สมหาเศรษฐีนั้น พระมหาสารีบุตรไดเขาเฝาพระพุทธเจาและทูลถามวา บุคคลผูสรางหรือเขียนธรรมคํา
สอนที่พระพุทธเจาไดแสดงไวแลวนั้นจะไดรับอานิสงสผลบุญอยางไรบาง
พระพุทธเจาทรงตรัสวา บุคคลผูที่สรางหรือเขียนธรรมคําสอนของพระองคนั้นจะไดรบั อานิสงส
มากจนหาที่สุดไมได จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๔,๐๐๐ กัปป เปนพระญาเจาเมืองประเทศราช
๙ อสงขัยกัปป เปนพระญาอินทร ๙ อสงขัยกัปป เปนพระญาพรหม ๙ อสงขัยกัปป เปนมหาเศรษฐี ๙
ลานอสงขัยกัปป เปนภุมเทวดา ๙ อสงขัยกัปป เปนเทวดาในวิมานทิพย ๙ อสงขัยกัปป เปนหัวหนา
เทวดาในชั้นฟาจาตุมหาราชิกา ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมานรดี อยางละ ๙ อสงขัยกัปป
เมื่ อเกิ ด เป น มนุษ ย จ ะไดเ กิด ในตระกูล อัน ประเสริฐ มีทรั พย ส มบั ติม าก ปราศจากทุ กข มี
รูปลักษณะอันดีงามทุกประการ
ผูใดจะสรางหรือเขียนแมอักขระเดียว ไดจางใหผูอื่นสรางหรือเขียนแทนตน ก็จะไดเสวยสุ ข
นาน ๘๔,๐๐๐ กัปป ดังในสมัยอดีตกาลนานโพนครั้งที่พระพุทธเจาโปราณโคตมะ พระตถาคตยังเปน
พระโพธิสัตวนั้นไดจางวานใหคนสรางเขียนคัมภีรธรรมคําสอนของพระพุทธเจาดวยคาจางที่แพงยิ่ง ทํา
ใหไดเปนพระญาจักรพรรดิราช และอานิสงสนั้นไดสงผลใหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในปจจุบัน
พระพุทธเจาไดยกเอาอดีตชาติมาแสดงอีกวา ในอดีตกาลอันลวงไปนานแลว พระพุทธเจาพระ
นามว าโปราณโคตมะ พระบิดา พระมารดา มเหสี และพระโอรส มีชื่ อเหมื อนกั บ ในพระชาตินี้ ทุ ก
ประการ โดยพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนอํามาตยผูหนึ่ง ไดจางใหคนเขียนพระไตรปฎก แลวตั้งความ
ปรารถนาวาขอใหไดเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต ขอใหเกิดมาเหมือนกับพระพุทธเจาโคตมะ
ทุกประการ จึงไดรับการพยากรณวาจะเปนดั่งนั้นในอนาคต ครั้นอํามาตยผูนั้นสิ้นชีวิตไปก็ไดเกิดใน
สวรรคชั้นดาวดึงส แลวมาปฏิสนธิเปนโอรสของพระเจาอิสินทราชา เมืองโปราณกัปปลราชธานี ซึ่งพระ
มหาพรหม พระญาอินทร เทวดา รุกขเทวดา ภุมเทวดา พระญานาค ราชสีห ลวนเอาของทิพย ทรัพย
สมบัติหรือของวิเศษมาถวายพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก เปนเพราะอานิสงสที่เกิดจากการจางใหผูอื่น
สรางเขียนคัมภีรธรรมคําสอนแลวถวายไวกับพระพุทธศาสนา
ในตอนทายของเรื่อง พระพุทธไดตรัสสโมธานวาบุคคลในอดีตชาตินั้นลวนไดกลับมาเกิดรวม
พระชาติในปจจุบันดวย

๓

๒) อานิสงสฟงธัมม
คัมภีรอานิสงสฟงธัมม หรือการสดับพระธรรมเทศนาที่นํามาปริวรรตนี้ ตนฉบับเก็บรักษาไวที่
วัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร รวมอยูในผูกเดียวกับอานิสงสเขียนธัมม (ฉบับวัดสูงเมน ) จารดวยอั กษร
ธรรมลานนา โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส
เอกสาร PNTMP 070120111_02
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร มีเทวดามาเฝาและกราบทูลถาม
พระพุทธเจาถึงอานิสงสของการที่ชาวบานไดสละเวลามาฟงพระธรรมเทศนาวาจะไดรับอานิสงสอยางไร
พระพุทธเจาทรงตรัสวาบุคคลผูมาสดับพระธรรมเทสนานั้นจะไดรูจักบุญและบาป เมื่อตายไป
จะไม ตกนรก แต จ ะไดขึ้ น ไปเสวยสุข ในสวรรค ชั้น ดาวดึ ง ส แล ว ไดไ ปอยู ใ นสวรรค ชั้ น ยามา ดุ สิ ต
นิมมานรดี และปรินิมมานรดี ตามลําดับไปจนถึงอกนิษ ฐาพรหมโลก แล วกลับมาเกิดในตระกู ล อั น
ประเสริฐคือราชตระกูลและพราหมณตระกูล ไดเปนพระจักรพรรดิราชผูเปนใหญในทวีปทั้งสี่ มีปราสาท
แกวอันวิจิตรงดงาม มีตนกัลปพฤกษอันเต็มไปดวยแกวแหวนเงินทอง เครื่องประดับและอาภรณตางๆ
และเกิดฝนหาแกวตกมาในพระนคร มีจตุรงคเสนา คือเสนารถ เสนามา เสนาชาง และเสนาเดิน เทา
รวมทั้งมีชางมงคล มา มงคล และเสนาอามาตยที่ประดับตกแตงอยางสวยงามเปน บริวาร สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นไดเพราะอานิสงสของการไดฟงพระธรรมเทศนาอันเปนคําสอนของพระพุทธเจานั่นเอง
เมื่อเทวดาไดฟงพระพุทธเจาเทศนาพรรณนาอานิสงสของการฟงพระธรรมเทศนาแลว ก็ได
บรรลุโสดาบันตามบุญสมพารที่ตนไดบําเพ็ญมา โดยพระธรรมเทศนานี้ปรากฏอยูในคัมภีรมัชฌิมนิกาย
๓) อานิสงสธัมมาสน
อานิสงสการสรา งและถวายธรรมาสนที่นํา มาปริวรรตนี้ ตนฉบับเปน ของวั ดศรีหมวดเกลา
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๓ หนาลาน จารดวยอักษรธรรมล านนา
จารเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ จากคลังขอมูลไมโครฟลมเอกสารโบราณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รหัส 81.065.011. 044-044
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยู ณ เวฬุวันมหาวิหาร ทรงปรารภเหตุที่พระเจาพิมพิสาร ได
สรางมหามณฑปหลังหนึ่ง จึงนําบุพชาติของพระองคมาแสดงพระธรรมเทศนาวาดวยอานิสงสของการ
สรางมณฑปเพื่อใหพุทธบริษัททั้งหลายไดรับทราบ
ในสมัยที่พระพุทธเจ าพระนามวาเรวตะ ณ เมืองไทยวัตตินคร มีกษัตริยพระนามว าวิ มลราช
พระโพธิสัตวไดเสวยพระชาติเปนพระโอรส พระนามวาอติเทโว พระโพธิสัตวไดสรางธรรมาสนหลังหนึ่ง
ดว ยไมจันทนแ ดง ประดับ ตกแตงดวยแกว แหวนเงินทองและของมีค าต างๆ แล วไดถวายพรอ มกั บ

๔

ภัตตาหารอันประณีต แลวตั้งปณิธานปรารถนาเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ซึ่งพระพุทธเจาเรวตะได
ตรัสพยากรณวาอติเทโวจักไดเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต ครั้นเมื่ออติเทโวสิ้นอายุขัย ไดไป
เสวยทิพยสมบัติบนสวรรคชั้นฟา แลวกลับลงมาปฏิสนธิในพระครรภของอัครมเหสีของพระเจาอโสก
ราช แหงเมืองอโสกคันธิยนคร ตอมาจึงไดครองสิริราชสมบัติแ ทนพระบิดา ครั้งนั้นปราสาททิ พย อัน
ประดับ ประดาอยางสวยงาม พรอมดวยชางแกว มาแกว จักรแกว เสนาแกว นางแกว ลูกชายแก ว
ขุ มทรัพ ย ฝนหา แกว และกํา แพงแกว อัน งดงามไดเกิด ขึ้ น ดวยอานิสงสของการถวายธรรมาสนใน
อดีตชาติ
พระเจาอติเทโวเสด็จไปที่ใด กษัตริยที่ปกครองบานนอยเมืองใหญก็มาตอนรับและเขามาอยูใต
พระบรมโพธิสมพาร เทวดา อินทร พรหมและเทพทั้งหลายนําของมงคลและมีคามานอมถวายไมขาด
สาย ดา นการปกครองนั้นทรงปกครองดว ยทศพิธราชธรรม โปรดใหสร างโรงทานประจํ าเมื อ งเพื่ อ
สงเคราะหไพรฟาประชาราษฎรไมใหเดือดรอน เมื่อสิ้นอายุขัยก็ไดเสวยสุขบนสวรรคชั้นอีกครั้ง จาก
อานิสงสที่ไดถวายธรรมมาสนนั่นเอง
พุท ธบริ ษั ททั้ งหลายที่ ไดสดับ พระธรรมเทศนาในครั้ง นั้ น ต างก็ ได บ รรลุธรรมเป นโสดาบั น
สกทาคามี อนาคามี และอรหันต ตามบุญสมพารที่ตนไดกระทํามา แลวพระพุทธเจาไดแสดงสโมธาน
คือการกลาววาบุคคลในอดีตชาตินั้นไดมาเกิดเปนใครในชาติปจจุบัน
๔) อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาหอคัมภีร และกากะเยีย
คัมภีรอานิสงสฉบับนี้ปรากฏชื่อตามปกใบลานวา “สองผากั้งธัมมาสน กัมพีร แลขาเขี่ย” เปน
คัมภีรใบลานขนาดยาว จํานวน ๗ หนาลาน จารดวยอักษรธรรมลาว อยูในผูกที่ ๙ ของอานิสงสรอม
โดยในผูกเดียวกันนี้ประกอบดวยอานิสงสเขาปริวาสกัมม และอานิสงสศีล (สลองเขาปริวาสกัมม, สลอง
สี ล ) ต น ฉบั บ เป น ของวั ด สู ง เม น อ.สู ง เม น จ.แพร สื บ ค นจากจากฐานข อ มู ลคั ม ภี ร ใบลานล า นนา
(www.lannamanuscripts.net) รหัส PNTMP 070106001_00
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร แสดงธรรมโดยปรารภเหตุที่พระมหา
โมคคัลลานเถรไดเหาะไปยังสวรรคชั้นดุสิต แลวพบเห็นวิมานปราสาทหลังหนึ่ง สูง ๑๒ โยชน ประดับ
ตกแตงดวยแกวและทองคํา มีนางฟาคอยปรนนิบัติ ฟอนรําและเลนดนตรีขับกลอมตลอดเวลา จึงไดเขา
ไปสอบถามกับเทวบุตรผูเสวยสุขในปราสาทนั้น ทําใหทราบวาเทวบุตรผูนั้นเคยทําบุญกุศลอันยิ่งใหญใน
สมัยที่พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ขณะที่เดินทางไปในปาแลวเกิดฝนตก จึงเขาไปหลบฝนในวัดราง
แหงหนึ่ง เห็นพระพุทธรูปเกาคร่ําครา ในวิหารที่สกปรกและรกรุงรัง จึงทําความสะอาดแลวไดถวายผา
หมพระพุทธรูป ผาหอคัมภีร แลวบูชาดวยดอกไมและของหอมทั้งหลาย เมื่อตายแลวจึงไดขึ้นมาเสวยสุข
ในวิมานปราสาทบนสวรรคชั้นดุสิต

๕

พระพุทธเจาไดแสดงพระธรรมเทศนาแกเมื่อพระมหาโมคคัลลานเถระผูมีฤทธิ์ ว าดวยเรื่อง
อานิสงสของการถวายผาหมพระพุทธรูป ผากั้งธรรมาสน ผาหอคัมภีรธรรม กากะเยีย และบันไดแกว วา
ผูทําบุญหรือถวายสิ่งเหลานี้เกิดมาชาติใดๆ ลวนมีรูปอันงาม มีผิวพรรณวรรณะผองใส เปนที่รักแก คน
และเทวดาทั้งหลาย มีทรัพยสมบัติ ขาทาสบริวาร และชางมาวัวควายเปนจํานวนมาก จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิราช เปนกษัตริยปกครองบานนอยเมืองใหญ หรือเปนมหาเศรษฐีมีทรัพยและบริวารมากมาย
เมื่อตายไปก็ไดเปนพระอินทรปกครองสวรรคชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส พรอมทั้งเสวยสมบัติ
ทิพยเปนเวลายาวนาน เมื่อใดที่พระศรีอริยเมตไตรยลงมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็จะไดฟงพระธรรม
เทศนาและบรรลุธรรมอันวิเศษ ไดเปนพระอรหันต ดวยอานิสงสจากการสรางผากั้งธรรมาสน ผาหอ
คัมภีรแ ละกากะเยีย
๕) อานิสงสหีดธัมม
อานิสงสหีดธัมม (หีบธรรม) หรือที่ปรากฏในหนาทับลานวา “อานิสงสหีด” ที่นํามาปริวรรตใน
ครั้งนี้ ตนฉบับเปนของวัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน จากฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา
และเอกสารอั ก ษรตระกู ล ไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหั ส เอกสาร
CMRU-LP-01-A-022 จารดวยอักษรธรรมลานนา ไมระบุชื่อผูจารและปที่จาร
เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่งขณะที่พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร พระสารีบุตรไดทูลถามวา
บุคคลที่สรางหีบหรือตูคัมภีรถวายนั้นจะไดรับอานิสงสอยางไร พระพุทธองคตรัสตอบวาบุคคลผูที่ ได
สรางหีบ พระธรรมดวยตนเอง หรือจางใหผูอื่นสรางแลวประดับตกแต ง ใหสวยงาม นําไปถวายไว ใน
พระพุท ธศาสนาเพื่อ เก็บ รั กษาคัม ภี รธรรมนั้นจะไดรับอานิสงสมากหาที่สุ ดไม ได จักไดเปน พระเจ า
จักรพรรดิราช ๘๔,๐๐๐ ป เปนกษัตริยในประเทศราช ๙ อสงขัยกัปป เมื่อจุติตายไปจักไดเกิดเปนพระ
อินทร และพระมหาพรหม นาน ๘๔,๐๐๐ ป เมื่อกลับลงมาเกิดในมนุ ษย โลกก็จักไดเ กิ ดในตระกู ล
พราหมณคหบดี มีทรัพยสมบัติและปญญามาก
ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาที่ไดสรางหีบคัมภีรธรรมเพื่อเก็บคัมภีรธรรมนั้น
สามารถปดกั้นไมใหไปสูอบายภูมิได เกิดมาในตระกูลอันประเสริฐ มีรางกายและผิวพรรณวรรณะดีงาม
เปนที่รักของคนและเทวดาทั้งหลาย แมญาติพี่นองที่ทําบาปกรรมไว หรือตกนรก ก็จะปลดเปลื้องและ
หลุดพนจากอบายได
พระพุทธเจาทรงยกอดีตชาติอันไกลโพนมาเปนพระธรรมเทศนาวา ในสมัยที่พระโปราณโคตมะ
ไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา มีชายหนุมคนหนึ่งไดไปเที่ยวเลนในปา เมื่อฝนตกจึงเขาไปพักในวัดรางแหง
หนึ่ง เห็นหนังสือหรือคัมภีรธรรมถูกปลอยทิ้งไว มีหนูและปลวกกัดทําลายเสียหายไปมาก จึงนําแผนไม
มาสรางเปนหีบใสพระคัมภีรเพราะทราบวาจะไดรบั อานิสงสมาก เมื่อกลับถึงบานจึงไดเลาใหบิดามารดา
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ของตนฟง ซึ่งทั้งสองไดอนุโมทนายินดีดวย ภายหลังบิดามารดาสิ้นชีวิตไป ไดไปเกิดเปนเทวบุตรเทวดา
บนสวรรคชั้นดุสิตเพราะอานิสงสที่บุตรไดสรางหีบพระธรรมถวายแลวตนไดกลาวอนุโมทนา ภายหลัง
กุลบุตรนั้นไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ก็ไดเปนผูทรงพระไตรปฎก และบรรลุเปนพระอรหันตในที่สุด
บุคคลผูที่ไดสรางหีบพระธรรมถวายไวในพระพุทธศาสนา เกิดมาในชาติใดๆ ลวนเกิดในตระกูล
อันประเสริฐ เจริญดวยโภคทรัพย จะไดเปนใหญกวาคนทั้งหลาย เมื่อตายไปก็จะไปเสวยสุขในสวรรค
ชั้นฟา พบกับความสุข ๓ ประการ คือสุขในเมืองคน สุขในเมืองฟา และสุขในพระนิพพาน เพราะได
สรางที่เก็บรักษาคัมภีรธรรมซึ่งเปนคําสอนของพระพุทธเจาไว
๖. อานิสงสหอธัมม
อานิสงสหอธัมม ที่นํามาปริวรรตครั้งนี้ตนฉบับเปนของวัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.นาน จารดวย
อักษรธรรมลานนา จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๕ หนาลาน จารหนาลานละ ๕ บรรทัด ไมระบุชื่อผูจาร
เจาภาพ หรือวันเวลาที่จารเสร็จ จากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net)
รหัส DELMN-0793 เนื้อหาแบงเปน ๒ สวน คืออานิสงสเขียนธรรม และอานิสงสหอธรรม
เรื่องยอ
พระพุ ทธเจ าไดแสดงพระธรรมเทศนาวา ดวยอานิส งสของการสรา งคั มภีรพ ระไตรปฎกแก
พระสารีบุตรวา บุคคลผูที่ไดสรางคัมภีรพระไตรปฎกอันเปนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจะไดรับ
อานิสงสมาก คือไดเกิดในตระกูลอันประเสริฐ มีทรัพยสมบัติมาก หากตายไปจะไดไปเสวยสุขบนสวรรค
ชั้นฟา สวนผูที่ไมไดสรางคัมภีรพระไตรปฎกดวยตนเอง หรือไมไดจางใหผูอื่นเขียนใหตน และไมเคารพ
เลื่อมใสในพระไตรปฎก เกิดมาชาติใดก็จะยากจนลําบาก ไมมีมิตรสหาย มีภริยาและบุตรที่ไมไดดั่งใจ
บุคคลผูใดที่แมจะไมไดเขียนดวยตนเอง แตจางใหผูอื่นเขียนแทนตน เกิดมาชาติใดจะมีขาวของ
เงินทอง มีขาทาสบริวารและครอบครัวที่ดี รางกายและผิวพรรณงาม พรอมทั้งเปนที่รักของคนทั่วไป
ปราศจากโรคาพยาธิ เมื่อตายไปจะไมไปสูอบายภูมิ
สมัยหนึ่งเจาชายสิทธัตถะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระนามวาพระโปราณโคตมะ พระโพธิสัตว
ไดเสวยพระชาติเปน อํามาตยข องพระเจาสุทโธทนะแหง เมืองกัปปล วัต ถุ ซึ่งไดสรางหอมณฑปเพื่ อ
ประดิษฐานพระไตรปฎกที่ ตนไดส รางขึ้นใหมดวยความศรัท ธาเลื่อมใส พระพุทธเจา โปราณโคตมะ
ตรัสวาอามาตยผูชื่อพุทโธนั้นจักไดรับพยากรณจากพระพุทธเจาทีปงกรวาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
พระองคหนึ่งในอนาคต ดวยอานิสงสการสรางหอธรรมและพระไตรปฎก เมื่อพระโพธิสัตวส้ินอายุขัย
แลวจึงไดไปเสวยสุขในสวรรคชั้นดาวดึงส ภายหลังไดมาปฏิสนธิในพระครรภของมหาสีของกษัตริยเมือง
กั ป ป ล วั ต ถุ โดยขณะประสู ติ นั้ น มี ฝ นห า แก ว ตกลงในพระนคร พระญาพรหมได นํ า ฉั ต รทองคํ า
มาถวายพรอมทั้งเนรมิตปราสาทแกว ๗ หลัง สวนเทวดาทั้งหลายก็ไดนําเครื่องประดับ อัน เปน ทิพย
มามอบใหพระกุมารนั้น พระญาสุกขเทวดา ไดนําดอกไมทิพยอันมีกลิ่น หอมมาถวายเปนจํานวนมาก
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ฝายพระญานาคก็ไดนําแกว ๗ ประการ และนําไหอันทํา จากแกว ๗ ประการ จากเมื องนาคมานอ ม
ถวาย พรอมทั้งนําหญิงงามจากอุดรกุรุทวีปมาถวายเปนบาทปริจาคาดวย สวนพระญาราชสีหไดใหสัตว
ในปาหิมพานตมาเขาเฝาแวดลอมรักษาในยามรุงเชา และมีพระญารุกขเทวดามาเฝาคอยรักษาในชวง
เชาไปจนถึงเที่ยงวัน นอกจากนั้นยังมีเทพเทวดานํามาและชางมงคลมานอมถวายพระโพธิสัตว หมูยักษ
และเทวดานําขาวปลาอาหารมานอมถวายจํานวนมาก ทาวพระญามหากษัตริยที่ปกครองบานนอยเมือง
ใหญทั้งหลายลวนนําบรรณาการมานอมถวาย นอกจากนั้นยังบังเกิดขุมทรัพย สุวรรณรุกขชาติ เกิดขึ้น
ทั้งสี่ทิศของปราสาทที่ประทับของพระโพธิสัตว นางมณีเมกขลาพรอมดวยปริวารนําผาทิพย พรอมดวย
สิ่งของมีคา มาถวาย ฝายพระอินทไดนํานางสุทธณีมาอภิเษกใหเปนชายา ภายหลังไดประสูติพระโอรสได
หนึ่งพันองค พระโพธิสัตวไดสงไปปกครองบานเมืองและในทวีปตางๆ โดยพระโอรสเหลานี้ลวนเคยได
สรางมณฑปหรือหอไตร และสรางพระไตรปฎกถวายไวในพระศาสนารวมกันมาในอดีตชาติปางกอน
แลวทั้งสิ้น
พระพุทธเจาตรัสกับพระสารีบุตรตอไปวา การสั่งสมบุญกุศลในอดีตชาติน้นั ลวนมุงปรารถนาที่
จะตรัสรูเปนพระพุทธเจาเพียงอยางเดียว บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการสรางคัมภีรธรรมทําใหไดเกิดมาใน
ตระกูลที่ประเสริฐ มีทรัพยสมบัติและมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ นักปราชญทั้งหลายไดอุปมาไววา บุญ
กุศลที่เกิดจากการสรางเจดียทองคํา ที่สูงไปถึงพรหมโลกนั้นยังไมเทากับบุญ กุ ศลที่เกิ ดจากการสร าง
คัมภีรธ รรม การสรางแมอักขระตัวเดียวก็ยังมีอานิสงสมากกวา
ในตอนทายของพระธรรมเทศนานั้น พระพุทธเจาไดตรัสสโมธานวาบุคคลทั้งหลายที่เคยรวม
สรางคัม ภีร ธรรมร วมกับ พระองคในสมัยที่เปน พระโพธิสัต วแลว สั่งสมบุญ อยูนั้น ลวนไดเกิ ด มาร ว ม
พระชาติอีกในปจจุบัน ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาที่ไดรับฟงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงสสราง
หอธรรมและพระไตรป ฎ กนี้ จงตั้ ง ใจสดั บ และจํ า ไว ใ ห ขึ้ น ใจ จั ก ได พ บกั บ สุ ข ๓ ประการ คื อ สุ ข
ในเมืองคน สุขในเมืองฟาหรือสวรรค และสุขในการเขาถึงพระนิพพาน
๗) อานิสงสสัพพทาน
อานิสงสสัพพทานที่นํามาปริวรรตนี้เปนพับสา บันทึกดวยอักษรไทขึน จากวัดราชฐานหลวง
ยางควง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร จากฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และ
เอกสารอักษรตระกูลไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหัสเอกสาร CMRUCT-12-B-019 สรางเมื่อ จ.ศ.๑๓๒๓ (พ.ศ.๒๕๐๔) เจาภาพสนับสนุนการสรางคือภะกาหัวธั มม บาน
ประตูเวียงน้ําบอออย เมืองเชียงตุง เนื้อหาในพับสาประกอบดวย ธรรมปารมี ชาดกเรื่องวอกไคลหิน ๘
ผูก อานิสงสเขียนธัมม อานิสงสสัพพทาน อานิสงสรักษาศีล และลักขณะภาวนา
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เรื่องยอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร มีพุทธบริษัทและเทวดาทั้งหลาย
อยูเฝาแวดลอมจํานวนมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาวาดวยรางกายของมนุษยเปนสิ่งที่ หาแกนสาร
ไมได หากไมไดกระทําบุญใหทาน ใสใจวาทรัพยสมบัติ ลูกเมียและญาติทั้งหลายนั้นเปนของตน แตเมื่อ
ตายไปแลวจะพบวาสิ่งเหลานั้นไมไดติดตามไปดวย สิ่งที่จะมาอยูแวดลอมซากรางกายนั้นไมใชลูก เมีย
และญาติ แตจะเปนแรง กา เสื่อ หมาจิ้งจอก หมาปา และหมาบานเทานั้น
บุคคลผูใดไดปรารถนาใหไดมาซึ่งแกนสารของชีวิตและสิ่งที่จะติดตัวไปเมื่อตายไปแลว คือเห็น
ประโยชนของบุญกุศล โดยสรางกุฎิ วิหาร เจดีย พระพุทธรูป อุโบสถ หอไตร ตูธรรม โตะตั้งสําหรับ
จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย บาตร ถาดอาหาร ถวย หมอ ผาจีวรและผาอื่นๆ รวมทั้งหมากเมี่ยงพลูยา
ขุดบอน้ํา สรางศาลา สวม งสะพาน ทําถนน และสรางคัมภีรธรรม ตลอดจนถึงรักษาศีล ฟงธรรม และ
เจริญสมาธิภาวนา ก็จะเปนกุศลกรรมใหไดรับอานิสงสหลายประการ เมื่อตายไปจะไดไปอยูในภพภูมิ
ที่ดี มีแตความสุข
บุคคลผูใดไดถวายตั่งสําหรับวางและจุดประทีป ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เกิดมาชาติใดยอมมี
หูตาแจงใส แมจะแกชราก็จะไมเปนคนหูหนวก หรือตาฟาง
บุคคลผูใดไดถวายขาวน้ําโภชนาหาร หรือแมแตอุทิศรางของตนใหเปนทาน เมื่อเกิดมาก็จะเปน
ผูมีทรัพยสมบัติมากมาย มีเตชะ พละกําลัง และผิวพรรณวรรณะสดใสทุกชาติ
บุคคลผูใดไดถวายอัฐบริขาร เมื่อเกิดมาก็จะบริบูรณดวยเสื้อผาอาภรณ และเครื่องประดับอัน
งดงาม เมื่อตายไปจะไมตกนรก หรือเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ไดเสวยทิพยสมบัติในสวรรคชั้นฟา นาน ๓๖
กัปป ไดเกิดในตระกูลอันประเสริฐ และจะไดบรรลุธรรมในอนาคต
บุ คคลผูใดไดถวายไมเทาเหล็ก ผากรองน้ํา จักเปนผูมีอายุยืนยาว มีลูก ภรรยา และขาทาส
บริวารที่เปนผูประเสริฐ
บุคคลใดไดเปนเจาภาพบวชลูกหลานของตน หรือลูกหลานของคนอื่น จักไดเสวยสุข และบรรลุ
ธรรมในอนาคต
บุคคลใดไดฟงพระธรรมเทศนา แลวชักชวนใหผูอื่นปฏิบัติตาม รักษาศีล ฟงธรรม และเจริญ
สมาธิเมตตาภาวนา เมื่อตายไปจะไดเสวยทิพยสมบัติในสวรรคชั้นฟานานหลายกัปปจนไมอาจนับได
เมื่อพระพุทธเจาเทศนาธรรมวาดวยอานิสงสการใหทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาจบ
แลว พุทธบริษัททั้งหลายก็ไดบรรลุธรรมขั้นตางๆ ตามบุญสมพารที่ตนไดบําเพ็ญมา

๙

คําชี้แจงการปริวรรต
การปริ วรรตจากอักษรตระกูลไทซึ่งเปนอักษรธรรมลานนา และอั กษรไทลื้อ เปนอักษรไทย
ผูจัดทําไดเลือกใชวิธีปริวรรตแบบเทียบอักษร ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการชําระหนังสือตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม ฉบับ ๗๐๐ ป แตเพิ่มคําศัพทที่มีการปรับคําหรืออักขรวิธีบางอยางที่ไมคุนชินกับผูใช
ภาษาไทยทั่วไป รวมถึงการคงคําศัทพเดิมเพื่อรักษาเสียง และอักขรวิธีเอาไว
ขอความที่เปนภาษาบาลี จะทําเปนตัวเอนไวเพื่อ ใหสังเกตไดงาย และไดจัดทําเชิงอรรถไว
ดานลางของแตละหนา เพื่อคําอธิบ ายคําศัพท หรือขอความที่เปนภาษาถิ่น หรือมีความหมายเฉพาะ
นอกจากนั้นยังไดระบุตัวเลขลําดับหนาของเอกสารตนฉบับไวในเครื่องหมายปกกา และเพิ่มขอความที่
คาดวาจะตกหลนไปไวในเครื่องหมายวงเล็บ เพื่อใหเนื้อความมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
การปรับคําหรืออักขรวิธี (เพื่อสื่อความหมาย)
อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
ก็

ปรับคํา
ก็

ความหมาย
ก็

คู

กู

ขา

เคิย

เคย

เคย

เตม

เต็ม

เต็ม

ทิบ

ทิพพ

ทิพย

ทีปงกอร
ธัมม

ทีปงกร
ธัมม

พระพุทธเจาทีปงกร
ธรรม

เทวบุต

เทวบุตต

เทวบุตร

บอระมวร

บอระมวณ

ครบ, บริบูรณ (บาลี–ปริปุณฺณ)

บอริโภค

บอริโภค

บริโภค

บุด/บุต

บุตต

บุตร

ประเจยยะ

ประจัย

ปจจัย

ประเทด

ประเทส

ประเทศ

ประเสิฏ

ประเสิฏ

ประเสริฐ

ปนนสัต

ปาณสัตต

สัตวที่มีชีวิต

๑๐

อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
เปน

ปรับคํา
เปน

ความหมาย
เปน

พระญา

พระญา

พระยา, พญา, กษัตริย

พระญาจัก

พระญาจักก

พระเจาจักรพรรดิ

ไพ

ไป

ไป

เลิย

เลย

เลย

ไวย

ไว

ไว

สัต

สัตต

สัตว (บาลี – สตฺต)

สารีบุต
เสบ

สารีบุตต
เสพ

พระสารีบุตร
เสพ, บริโภค, บูชา

เสมิอ

เสมอ

เสมอ

เสวิย

เสวย

รับประทาน, กิน

มลา

มา

มา

เหน

เห็น

มองเห็น

อสงเขยยะ

อสงขัย

นับไมได

อานิสงส

อานิสงส

ผลที่จะไดรับ

อามาต

อามาจจ

(บาลี) อํามาตย

อุดอร

อุดร

อุดร (ทิศเหนือ)

การคงคําศัพทเดิมเพื่อรักษา เสียง และอักขรวิธี
อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
เขาของ
ฅน

การใชคําเดิม
เขาของ
ฅน

ความหมาย
ขาวของ
คน

ฅํา

ฅํา

ทองคํา

ธัมม

ธัมม

ธรรม

ปราถนา

ปราถนา

ปรารถนา

๑๑

อักษรธรรมลานนา

ปริวรรต
พระอิน / พระอินท

การใชคําเดิม
พระอินท

ความหมาย
พระอินทร

มนุสสโลก

มนุสสโลก

มนุษยโลก

ยิง

ยิง

หญิง, ผูหญิง

สาง

สาง

สราง

เสฏฐี

เสฏฐี

เศรษฐี

เหลม

เหลม

เลม, ลํา

เหลื้อมใส

เหลื้อมใส

เลื่อมใส

ใหย

ใหย

ใหญ

หมั้น
เอยน

หมั้น
เอยน

มั่นคง
เย็น

๑๒

หองอักษรตระกูลไท สํานักศิลปะและวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

“หีบธรรม คางธรรม และคัมภีรธรรมใบลาน”
หองศูนยภูมิปญญาลานนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๓

๑. อานิสงสเขียนธัมม๑
นโม ตสฺ สตฺ ถุ ฯ เอวมฺ เม สุ ตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิ ยํ วิ ห รติ เชตวเน อนาถป ณฺฑิก สฺส
อาราเม ฯ อถ โข สาริปุตฺโต ภควนฺตํ ปฺหํ ปุจฺฉิ โย โกจิ ภนฺเต ภควา ภุ ตฺต ปฏกตฺตยํ ลิกฺข าเปติ
กิตฺตกานิสํโส เตน ลทฺโธติ ฯ
คํามีตนวา เอวมฺเม นี้เปนนิทานแหงโปราณกัปปลชาดก อันมหาอานันทะ๒ ตนมีอายุควรอยํา๓
วิสัช ชนาในท่ํา กลางอรหันตาเจา ทัง หลาย ๕๐๐ พระองค มี พระมหากั สสปะเถรเจา เป น ประธาน
ในเมื่อปถมสังคายนาในโรงธัมมอันพระญาอชาตสัตถุ๔ ตนเปนใหยในเวียงราชคหะ หากหื้ออามาจจ
แลชาวเมืองสางแลวดวยไมแกน แลประดับดวยเงินแลฅํา แลวดวยแกวเจ็ดจําพวก ในที่ใกลถ้ําอันชื่อวา
สัตตปณคูหา๕ ในที่ใกลขางดอยอันชื่อวาเวภารปพพตา วาฉันนี้
ภนฺเต ขาแกเจากู๖ ตนอันเกิดมาในกัสสปะโคตต โปราณกัปปลสูตต อันผูขาตนชื่ออานัน ทะ
หากไดรับเอาแตกระอูบแกว กลาวคือวาปากแหงพระพุทธเจา อันหอมตลบไปดวยกลิ่นคันธะอันหอม
ประดับดวยขันธธาตยตนะ ผูขาก็ไดจําไวในมโนทวารวิถี ดั่งผูขาจัก [น.๒] วิสัชชนาไปพายหนานี้แล
ล้ําสมัยสิบประการ มีคัพ โภกกันติกาลสมั ย๗ เปนตน มีนิพพานสมัยเปนที่แลว ฯ เอกํ สมยํ
ยั ง มี ส มั ย อั น นึ่ ง คื อเทสนาสมั ย สัพ พั ญ ู พ ระพุท ธเจ า อยู ในเชตวั นอาราม อั น เป น อารามแห ง นาย
อนาถปณฑิกัสสมหาเสฏฐี อันมีในที่บไกลเวียงสาวัตถีนครราชธานีแล
อถ โข ในกาลนั้ น มหาสารี บุ ต ตต นมี อ ายุ ค วรอยํ า ๘ เข า ไปสู สํ า นัก สั พ พั ญ ู เจ า แล ว ก็ ไ หว
พระพุทธเจา แลวก็นั่งอยูในที่อันควรแกตน แลวก็ถามสัพพัญูเจาวา ภนฺเต ขาแกสัพพัญูเจา โย โกจิ
ปุคฺคโล ปุคคละผูใดผู ๑ หื้อสางธัมมสัพพัญูเจาอันเปนที่ตั้งแหงสาสนาสัพพัญูเจา ปุคคละผูนั้นยังจัก
ไดเสวยผละเทาใดชา
อถ โข ในกาลนั้น พระพุทธเจาจักแกปญหาอันมหาสารีบุตตเถรเจาตนมีอายุควรอยําว าฉันนี้
ดูราสารีบุตต ปุคคละผูใดผูนึ่ง หื้อเขียนยังธัมมแหงพระตถาคตะนี้ ไดอานิสงสมากนัก หาที่สุดบไดแล
๑

คัมภีรใบลานขนาดยาว อักษรธรรมลานนา วัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน จํานวน ๑ ผูก
รวมทั้งสิ้น ๒๐ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๕
๒ อานันทะ, มหาอานันทะ – พระอานนท
๓
อยํา, ครบอยํา – เคารพยําเกรง
๔
พระญาอชาตสัตถุ – พระเจาอชาตศัตรู
๕
สัตตปณคูหา – สัตตบรรณคูหา
๖
เจากู - คําที่ใชเรียกผูตนเคารพอยางยิ่ง
๗
คัพโภกกันติกาลสมัย - สมัยที่พระโพธิสัตวยังอยูในพระครรภ
๘ อยํา – เคารพยําเกรง

๑๔

ปุคคละผูใดไดสางยังธัมมแหงกูตถาคตะนี้ ก็จักไดเปนพระญาจักก ก็มากนัก คือวาหลายเทื่ อ
หลายทีนัก ไดเปนพระญาในปเทสราช๑ ก็มากนัก ไดเกิดเปนพระญา [น.๓] อินทก็มากนัก คือวาหลาย
เทื่อหลายที ไดเกิดมาเปนพระญาพรหม ก็หลายเทื่อนักแล
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต อนฺตมโส ดวยลวงสุดไป ปุคคละผูใดไดสางอักขรธัมมตัวนึ่งก็ดี ไดจาง
ปุคคละผูใดไดสางปฏกะ แมนวาอักขระทานผูอื่นเขียนบทนึ่งก็ดี ก็จักไดเสวยผละอานิสงสหาที่สุดบได
แล ตัว ๑ ก็ไดเสวยยังสุข ได ๘ หมื่น ๔ พันกัปป๒ แล
ปุคคละผูใดไดสางปฏกะอันเปนธัมมแหงตถาคตะ ไดเปนพระญาจักกก็ได ๘ หมื่น ๔ พันกัปป
ไดเกิดเปนพระญาปเทสราชได ๙ อสงขัยกัปป ๓
ไดเกิดมาเปนพระญาพรหม มีเขาของประหมาณวา ๙ อสงขัยกัปป
ไดเปนมหาเสฏฐี มีสมบัติอันมากก็ได ๙ ลานอสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาภุมมเทวดาก็ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนใหยแกเทวดาอันมีวิมานตั้งอยูในอากาสได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูชั้นฟาจาตุมหาราชิกา ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาอินท ก็ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูในชั้นฟายามา ก็ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูชั้นฟาตุสิดา๔ ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูในชั้นฟา [น.๔] นิมมานรดี ได ๙ อสงขัยกัปป
ไดเกิดเปนพระญาแกเทวดาอันอยูในชั้นฟาปรินิมมิตตวสดี ก็ได ๙ อสงขัยกัปปแล
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต ปุคคละผูใดไดสางปฏกะอันเปนธัมมแหงตถาคตะ เมื่อจุติตายจากพราก
เมืองฅน ก็ไดเอาตนเกิดในชั้นฟา เปนเทวบุตตเทวดา ก็ไดเสวยสัมปตติทิพพมากนักกวาเทวบุตตเทวดา
ทังหลายแล เมื่อจุติจากเมืองฟาลงมาเกิดในเมืองฅน ก็ไดเกิดในกระกูลอันมีสมบัติอันมากนักแล
ปุคคละผูใดไดสางปฏกะนั้น เกิดมาในเมืองฅน บหอน๕ วาจักเปนทุกขสักเทื่อ
๑

ปเทสราช – ประเทศราช หมายถึงรั ฐ หรื อ ดิ นแดนที่มี ป ระมุ ข เป น ของตนเอง แต อ ยู ภ ายใต อํ า นาจ
ควบคุมดูแลและคุมครองของพระมหากษัตริยอีกรัฐหนึ่ง มีหนาที่ตองสงเครื่องราชบรรณาการถวายเปนประจํา
๒ กัปป – กัลป คือชวงเวลาที่ยาวนานมาก มีขออุปมาไววาเทากับ การเอาผาทิพ ยอันบางเบาป ดกอนหิ นที่ มี
ขนาดกวางและยาวดานละ ๑,๐๐๐ วา โดยหนึ่งรอยปปดเพียง ๑ ครั้ง หากหินกอนนั้นสึกกรอนจนหายไป ก็จะเทากับ
ระยะเวลา ๑ กัปป
๓
อสงขัยกัปป – อสงไขยกัลป คือระยะเวลาที่ยาวนานจนไมอาจนับได มีขออุปมาเหมือนจํานวนเม็ดฝนที่ตก
หนักตลอดวันตลอดคืน เปนเวลานาน ๓ ป
๔
ตุสิดา – สวรรคชั้นดุสิต
๕ บหอน – ไมเคยปรากฏ

๑๕

อัน ๑ ก็บไดเกิดในกระกูลอันเปนหีนชาติ๑ สักเทื่อ เทียรยอมไดเกิดในกระกูลที่ประเสิฏยิ่งกวา
กระกูลทังหลายแล
ปุ ค คละผู ใ ดได ส า งป ฏ กะอั น เป น ธั ม ม แ ห ง พระตถาคตะ เกิ ด มาเมื่ อ ลู น ประกอบด ว ย
ปญจกัลยาณะ คือสุวัณณะ มีตาอันแจงใส มีวัณณะอันงาม มีองคะสัณฐานก็งาม ควรรําเมาเอาใจ๒ แหง
ปาณสัตต๓ ทังหลายแล
ปุคคละผูใดไดสางธัมมแหงกูตถาคตะ ปุคคละผูนั้นเกิดมาเมื่อลูน มีวัณณะเนื้อตนก็งาม กลาว
ถอยคําก็มวน เปนอันจําเรินใจแกฅนทังหลายมากนักแล
ปุคคละผูใดไดสางธัมมตถาคตะ เกิดมา [น.๕] เมื่อลูนบหอนปากหยาบชากลาคระนอง บกลา
แข็งสักเทื่อ เกิดมาบหอนเสียองคะลักขณะเนื้อตนสักเทื่อ เหตุมีเครื่องบอระโภค บถอยบรา ยสักเทื่อ ฯ
ปุคคละผูใดไดสางธัมมตถาคตะนั้น เทียรยอมไดเกิดในกระกูลสองประการ คือกระกูลพระญา
แลกระกูลพราหมณะผูประเสิฏ เทียรยอมไดเกิดเปนพระญาจักกมากนัก มักวาหลายเทื่อหลายที ไดเกิด
เปนพระญาในปเทสราชก็หลายนัก มักวาหลายเทื่อหลายทีแล
ปุคคละผูใดไดสางธัมมตถาคตะ ไดเปนพระญาแกเทวดาในชั้นฟาทัง ๖ คือจาตุมหาราชิกา แล
ยามา ตุสสิดา นิมมานรดี ก็มีมากนักแล เหตุดั่งอั้น ตถาคตะกลาววา อานนฺท อปริมาณ หาประหมาณที่
อันจักสุดจักเสี้ยงบไดแล
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต ในกาลอันขามลวงพนไปเสี้ยงจิรกาลนานนักวันนั้น สัพพัญูเจาตน ๑
ชื่อวาโปราณโคตมะ เกิดมาในโลกนี้ ตถาคตะอันยังผง๔ สางโพธิสมพารไดพบสัพพัญูเจาโปราณโคตมะ
ก็ไดหื้อปุคคละชายผู ๑ เขียนธัมม สางธัมมสัพพัญูเจาตนนั้น ก็ปูชาคือวาหื้อคายาก แก [น.๖] ปุคคละ
ผูเขียนธัมมดวยเขาของอันแพงคา เพื่อหื้อเปนที่ตั้งหมั้นแหงสาสนาพระเจาโปราณ ๕๐๐๐ วัสสา ดวย
อันไดสางปฏกะอันเปนธัมมแหงสัพพัญูโปราณเจา ตถาคตะก็ไดเกิดเปน พระญาจักก อยูในโปราณ
กัปปลนครราชธานี เสวยยังสุขอันเปนพระญาจักก เมื่อลูนดวยอานิสงสอันไดสางธัมม ก็เปนประจัยค้ําชู
หื้อตถาคตะไดตรัสสัพพัญุตญาณแล สัพพัญูเจากลาวเปนอุปเทส แลวอยูบปากแล
อถ โข ในกาลนั้น มหาสารีบุตตตนมีอายุควรอยํา เลิกประหนมมือขึ้นตั้งเหนือหัวแหงตน แลวก็
กลาววาดั่งนี้ ภนฺเต ขาแหงสัพพัญูเจาสางสมพาร ไดเกิดพบสัพพัญูเจาโปราณโคตมะ ไดสางธัมม
สั พ พัญ ูเจ าตนนั้ น ไดเ ปนพระญาจั ก ก ดวยผละอั น ไดสา งธั ม มนั้น ก็ยั งเป นประจั ยค้ํ าชู หื้อ ได ต รั ส
สัพพัญุตญาณ ก็ปรากฏแกสัพพัญูเจาแล บปรากฏแกเวเนยยะสัตตแหงสัพพัญูเจาแล ขอสัพพัญู

๑

หีนชาติ – ชาติที่ต่ําทราม หมายถึงชาติตระกูลที่ต่ําตอย เชน จัณฑาล ทาส หรือยาจก
รําเมาเอาใจ, ลําเมาเอาใจ, ระเมาเอาใจ – ชอบพอ, พึงพอใจ
๓
ตนฉบับและโดยทั่วไปนิยมเขียน “ปณณสัตต” แกเปน “ปาณสัตต” – สัตวที่มีชีวิต
๔ ผง – ยัง, พึ่งจะ
๒

๑๖

เจาจุงทเสนายังอานิสงสอันไดสางธัมมแกเวเนยยะสัตตหื้อแปรกวางมากนักเทิอะ มหาสารีบุตตราทธนา
สัพพัญูเจาวาฉันนี้
สัพพัญู เจา จักเทสนายัง อานิส งสสางธัมม แก [น.๗] ปาณสัตต ๔ หมู คือภิกขุ แลภิ กขุณี
อุปาสักกะ อุปาสิกาทังหลาย พระพุทธเจาก็เทสนาวา อติเต กิร กาเล โปราณโคตโมนาม สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลโก อุทปาทิ อสีติ อายุวสฺส อโหสิ ปฏกตฺตย สาสนํ ปฏิสฺสปฺจวสฺสา สหสฺสํ อฏฐา ดั่งนี้เปนตน
สารีปุตฺต ดูราสารีบุตต ในกาลอันขามลวงพนไปนานนักวันนั้น สัพพัญูพระพุทธเจ าตน ๑
ชื่อโปราณโคตมะ ดั่งไดยินมาวาเกิดมีในโลกนี้ สัพพัญูเจาตนนั้นมีอายุ ๘๐ ปแล สวนวาปฏกะทัง ๓
คืออภิธัมมา แลสุตตันตปฏกะ แลวินัยปฏกะเปนที่หมั้น สวนวาคําสอนพระพุทธเจาก็ตั้งหมั้น ๕,๐๐๐
วัสสา สัพพัญูเจาเมื่อออกมา ญาติกระกูลใสชื่อวาสิทธัตถกุมาร มาตา อันวาแมแหงพระพุทธเจาตนนั้น
ชื่อวาสรีมหามายา พอแหงพระพุทธเจาตนนั้น ชื่อวาสรีสุทโธทนมหาราช มาตา แมนมแหงพระพุทธเจา
ตนนั้นชื่อกีสาโคตมีแล ราชเทวีแหงพระพุทธเจาตนนั้นเมื่อเสวยราชสัมปตติชื่อยโสธราราชเทวีแล ลูก
แหงพระพุทธเจาตนนั้นชื่อวาราหุลกุมารแล เวียงอันเปน [น.๘] ที่เกิดแหงพระพุทธเจาตนนั้น ชื่อกัปปล
ราชธานีแล
ตทา ในกาลนั้น โพธิสัตตเจา แหง เราได เกิด เปนอามาจจ ๑ แห ง พอ พระญาเจ า ตนนั้ น ก็หื้ อ
ปุคคละผู รูธั มม เขีย นอภิธัมมาปฏกะ (๗) กัมพีร คืออภิธัมมาสังคิณี แลยมกะ แลวิภังคะ แลธาตุ แล
ปุคคลปญญัตติ แลมหาปฏฐาน แลกถาวัตถุ แลหื้อเขียนสุตันตปฏกะธัมมทังมวล หื้อเขียนวินยปฏกะทัง
มวล มีปาราชิกกัณฑเปนตนแล
อามาจจผูนั้น ปูชาผูเขียนธัมมดวยเขาของสัมปตติอันมากนัก แลวก็ปูชาปฏกะอันเปนธัมมแหง
สัพพัญูเจาตนนั้นดวยใจชมชื่นยินดี แลวก็ปราถนาวาฉันนี้
ภนฺเต ขาแกสัพพัญูเจา ขาไดสางปฏกะอันเปนธัมมสัพพัญูเจา จุงหื้อขาไดเปนพระพุทธเจา
ตนนึ่ง มีชื่อเสมอดั่งชื่อสัพพัญูเจา
แมนแมผูขา ก็เสมอดั่งแมสัพพัญูเจา
แมนพอ ก็เสมอดั่งพอสัพพัญูเจา
แมนแมนม ก็เสมอดั่งแมนมสัพพัญูเจา
แมนเมียขา ก็เสมอดั่งมหาเทวีแหงสัพพัญูเจาเสวยราชสัมปตตินั้น
แมนวาลูก ก็เสมอดั่งลูกสัพพัญูเจานี้
แมนวาเมืองอันเปนที่เกิดเมื่อขาไดเปนพระ ก็เสมอดั่งเมืองแหงสัพพัญูเจา [น.๙] นี้เทิอะ
อามาจจผูนั้น ก็ปราถนาเอาลักขณะทังมวลเสมอดั่งสัพพัญูเจาโปราณชูอัน บหื้อเสียสักอันแล

๑

อามาจจ – อามจฺจ (บาลี), อมาตฺย (สันสกฤติ) ไทยใช อํามาตย หมายถึงคนสนิทของพระราชา

๑๗

สัพ พั ญ ู เจ า โปราณโคตมะไดยิ น อามาจจ ผู น้ัน ปราถนาถี่ นั ก สั พ พั ญ ู เจ า ร่ํ า เพิ ง ว า ฉั น นี้
อามาจจผูนั้นปราถนาเอาถานันตระ๑ เสมอดั่งถานันตระแหงกู บหลากบคลาแท
สัพพัญูเจ าร่ํ าเพิงดูก็รู วาอามาจจผูนั้นพ่ํา เพ็ง๒ ปารมีปราถนาเอาสั พพัญุตัญญาณ คือหื้อ
ทานอันใดก็ปราถนาเอาสัพพัญุตัญญาณวาไดหื้อทานวัตถุอันนั้น จุงหื้อขาไดเปนพระตน ๒ คึดในใจ
ตนวาฉันนี้เสี้ยง ๙ อสงขัยกัปปแลวแล
อามาจจผูนั้นหื้อทานปราถนาวาขาไดหื้อวัตถุอันนี้เปนทาน หื้อไดเปนพระตน ๑ ปราถนาดวย
ปากฉันนี้ เขาในเจ็ดอสงขัยกัปป ก็จักบอระมวณ๓ แกอามาจจผูนี้ชะแล
สัพพัญูโปราณโคตมะก็รูแจงแลว สัพพัญูเจากลาววา ดูราอามาจจ ทานสางปฏกะทัง ๓ อัน
เปนธัมมตถาคตะเพื่อหื้อสาสนาตั้งหมั้น ๕๐๐๐ วัสสา แลปราถนาเหมือนดั่งตถาคตะชูอันฉันนี้ ก็จักบอ
ระมวณแกทานชะแล เมื่อใดสัพพัญูเจาตน ๑ เกิดมาเปนพระในโลกนี้ มีชื่อวาทีปงกระ หากทํานวาย
ทวายยังดั่งทานปราถนาเอาถานันตระตถาคตะชูอันชะแล [น.๑๐]
สัพพัญูโปราณโคตมะกลาวเทานั้นแกอามาจจผูนั้นแลว สวนอามาจจผูนั้นไดยินสัพพัญูเจา
กลาววา สัพพัญูทีปงกรทํานวายยังตนอันปราถนาเอาสัพพัญุตัญญาณดั่งอั้น ก็ชมชื่นยินดี อามาจจผู
นั้นไหวสัพพัญูเจาแลวก็เมือสูเรือนแหงตนแลว อามาจจผูนั้นไดสางธัมมสัพพัญูเจา มีใจยินดีตราบตอ
เทาชีวิต
คัน วาเสี้ย งอายุ แ ห งตนก็ไดเมือเกิ ด ในชั้นฟา ตาวติง สา เสวยสัมปตติ ทิพ พก็ ดวยผละอัน ตน
ไดสางธัมมสัพพัญูเจา ก็ไดเกิดเปนเทวบุตตตน ๑ ก็อยูเ สวยสัมปตติทิพพตราบตอเทาชีวิตแหงเทวบุตต
ตนนั้น
คันจุติจากพรากชั้นฟาดาวดิงสา ผละอันตนไดสางธัมม ก็นําเอายังตนหื้อไดดวยปฏิสันธิในทอง
มหาเทวีอันเปนอัคคมเหสีแหงพระญาตนชื่อวาอิสินทราชะในเวียงโปราณกัปปลราชธานี มหาสัตตเจา
อยูในท องแมเสี้ย งสิ บ เดือ นบั วระมวณแลว ก็ป ระสูติอ อกจากทอ งแมแ ห ง ตน ลั ก ขณะมหาสัตต เจ า
คันวาออกจากทองแม หาฝนแกวเจ็ดจําพวกก็ตกลงทั่วเวียงแหงตน ก็ดวยผละอันตนไดสางธัมม
มหาพรหมก็เอาฅําพัน ๑ แตเมืองพรหม มาปูชามหาสัตตเจา [น.๑๑]
พระญาอินท เอาเขาของสัมปตติ ทังเครื่องประดับอันเปนทิพพมาปูชามหาสัตตเจา
พระญาเทวดาอยูในชั้นฟาปรินิมมิตตวัสสวดี เอาเครื่องประดับอันเปนทิพพมาปูชามหาสัตตเจา
พระญารุกขเทวดา เอาดอกไมทิพพอันมีคันธรสะอันหอมตางๆ มาปูชามหาสัตตเจา
พระญาภุมมเทวดา เอาเงินแลฅํามาปูชามหาสัตตเจา
พระญานาค เอาแกว ๗ จําพวก มาปูชามหาสัตตเจา
๑

ถานันตระ – ฐานันดร ในที่นี้หมายถึงยศ ตําแหนง และฐานะ เปนตน
๒
พ่ําเพ็ง – บําเพ็ญ
๓ บอระมวณ, บัวระมวณ – บริบูรณ มาจากศัพทภาษาบาลีคือ ปริปุณณะ (เสร็จสิ้น, สมบูรณ, จบ)

๑๘

พระญาราชสีห อันอยูปาหิมพานตทิสสะกล้ําหนเหนือ เอาชิ้นสัตตทังหลายตางๆ มาหื้อเปน
อาหารแกมหาสัตตเจา
เมื่อตระหวันเอยน มหาพรหมมาอุปฏฐากรักสามหาสัตตเจา
เมื่อฅืน เทวดาอยูชั้นฟามาอุปฏฐากมหาสัตตเจา
เมื่อเชาเมื่ อฅ่ํา พระญานาคเอาน้ําทิพพอันมีคันธะอันหอม ใสไหแกว ๗ ประการ มาหื้อ แก
มหาสัตตเจา แลนางทัง หลายมีรูปอันงาม เสมอดั่งเทวดามาแตอุดรกรูทวีป มาอุป ฏฐากมหาสัตตเจา
ชูยามแล
อสฺสราชา พระญามาตัวอันทรงเครื่องประดับทังมวล ก็มาแตกระกูลมาวลาหกะ เปนมามงคล
แกมหาสัตตเจา
เสตหตฺถินาโค ชางเผือกตัวมาแตกระกูลชางฉันทันต เปนชางมงคลแกมหาสัตตเจาแล
ยักขทังหลาย เอาโภชนะอาหารอันเปนทิพพ มา [น.๑๒] ปูชามหาสัตตเจา
มหาพรหม สางปราสาทแกว ๗ จําพวก มาหื้อแกมหาสัตตเจา
พระญาอินท สางปราสาทฅํา ๗ หลัง หื้อแกมหาสัตตเจา
พระญานาค สางปราสาทแกวเจ็ดหลัง หื้อแกมหาสัตตเจาแล
ท าวพระญาทั ง หลาย อั นอยูในชุม พู ทวีป สา งปราสาทอั นแล วด วยฅํ า ประดั บ ดวยแกว ๗
จําพวก ๕ หลัง มาถวายแกมหาสัตตเจาแล
สุวณฺณกุมฺภิโย ขุมฅําทังหลายเกิดมีในที่อันกวางไดโยชนะ๑ มีในทิสสะกล้ําวันออกแหงปราสาท
รอดชูกล้ํา
สุวณฺณรชตรุกฺขา ตนไมเงินแลตนไมฅํา มีดอกมีลูกเปนเงินเปนฅํา เกิดมีในหวางขุมฅําในที่ไดสิบ
โยชนะรอดชุกล้ํา
นิโฆโส เสียงหิ่งเดงทังหลายอันมวนเพราะควรละเมาเอาใจชมชื่นยินดี เหมือนดั่งเสียงตุ ริยน
นตรี ๕ ประการ ออกมาจากตนไม ดอกไมฅําทังหลายฝูงนั้น
ตนไมอันหนอยยอยดวยผาทิพพ มีวัณณะตางๆ ก็เกิดมีซอ งหนาปราสาทแหงมหาสัตตเจาแล
ผาทิพพฝูงแพงคามากนัก สอยสังวาลยอันเปนเครื่องประดับ มีวัณณะตางๆ กัน หอยยอยอยูใน
ตนไมทังหลายฝูงนั้น เขาน้ําอันมีหลายประการตางๆ ก็เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
เครื่องประดับมีหลายประการตางๆ เกิด [น.๑๓] มีแกมหาสัตตเจาแล
สตฺ ต รตฺตนปาการา ปราการ๒ แก ว ๗ ประการ มีรัส มีรุงเรือ งงามเกิ ดมี แ วดลอ มชุก ล้ํ า แห ง
ปราสาท ปราการงาชาง สูงได ๑๗ สอก แวดปราการแกว ๗ ประการ รอดชุกล้ํา
๑
๒

โยชนะ – หนวยวัดความกวางหรือยาว (๑ โยชน เทากับ ๑๖ กิโลเมตร)
ปราการ – กําแพง

๑๙

ถัดปราการฅํา มีรูปเปนดั่งรูปราชสีหแวดปราการแตพายนอก รอดชุกล้ําชุพายแล
ประตูฅุมนอยแลวดวยฅําทังมวล เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
เสียงทังมวลเหมือนดั่งเสียงตุริยนนตรี ๕ ประการ อันมาจากปราการทังหลายฝูงนั้น อันมวน
มหาสัตตเจาหากบังเกิดมี ควรระเมาเอาใจมากนักแล
หนทางในเวียงนั้นเปนแผนฅําทังมวล มีวัณณะอันเหลืองเรืองงามมากนักแล
สระทังหลายได ๘ หมื่น ๔ พันสระ แลวดวยฅําทังมวล เกิดมีแกมหาสัตตเจา
ดอยฅําทังหลายได ๘ หมื่น ๔ พันดอย ก็เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
เวียงกัปปลนคร อันเปนที่เกิดแกมหาสัตตเจา เทียรยอมลวาดเจือ๑ ดวยซายฅํา๒ ทังมวล
ไมจันทน มีลํา มีกิ่ง มีใบ มียอด แลวดวยเงิน มีวัณณะดั่งฅํา ก็เกิดมีในหวางปราการ
รูปฅําเหมือนดั่งรูปสุนขะนั้นได ๘ หมื่น ๔ พันตัว เกิดมีแกมหาสัตตเจา
รูปฅําอันควรพรึดสะเพิงกลัว๓ ก็เกิดมีแกมหาสัตตเจา
รูปงัวอันแลวดวยฅําไดโยชนะ งามรอดชุกล้ํา เกิดมีแกมหาสัตตเจาแล
[น.๑๔] มณีเมกขลาเทวดา เอาเรือฅําทังหลาย ๘ หมื่น ๔ พันเหลม๔ มาปูชามหาสัตตเจาแล
มหาสัตตเจามีอัตตภาวะเนื้อตนอันงามเสมอดั่งวัณณะมหาพรหม ทรงกําลังเตชะมากนัก เสวย
ราชสัมปตติในเมืองกัปปลนครราชธานี ก็บัวระมวณดวยเขาน้ําโภชนะอาหาร เขาตมเขาหนม มีโอชารส
ทั่วไปในเวียงกัปปลนครทังมวลแล
เวียงกัปปลนครนั้นบัวระมวณดวยผาแลเครื่องประดับหลายประการตางๆ แล
เวียงกัปปลนครราชธานีนั้น บัวระมวณดวยแกว ๗ ประการ แล
พระมหาสัตตเจาเกิดมาในเมืองฅน เสวยราชสัมปตติในเวียงกัปปลนครราชธานี (อัน) ประเสิฏ
เลิสล้ํากวาทาวพระยาทังหลายชุตน อันอยูในชุมพูทวีปทังมวล ก็ดวยผละอานิสงสสางธัมมพระพุทธเจา
โปราณโคตมะนั้นแล
พระญาอินท เอานางเทวดาผูชื่อวาสุทธิณี อันเปนลูกแหงตนแตสุธัม มา มาตั้งไวในที่อัน เปน
อัคคมเหสีแกมหาสัตตเจาแล
พระญาอิ นท เอานางเทวดาทัง หลายไดพัน ๑ แลทรงเครื่ องประดับ ทังหลายตา งๆ มาเป น
ปริวารแกพระมหาสัตตเจาแล
มหาสัตตเจาตนไดสางธัมมสัพพัญูเจาโปราณโคตมะในชาติอันได [น.๑๕] เกิดเปนอามาจจ
แหงพอพระเจาโปราณโคตมะ บุญอันนั้นมาตามเปนดั่งเงางามตามเทียมตัวนั้น บุญอันสางธัมมนั้นมา
๑

ลวาดเจือ – ปู, ลาด
ซายฅํา – ทรายทองคํา
๓
พรึดสะเพิงกลัว, พรึสสะเพิงกลัว – แปลกประหลาดจนนากลัว, นาตกใจ
๔ เหลม – เลม, แทง, ลํา (ในที่นี้หมายถึง ลํา)
๒

๒๐

นิ ย มยั ง ตนหื้ อ ได เ ป น พระญาจั ก กวั ต ติ ร าช ปราบทวี ป ทั ง ๔ มี ยั ส สปริ ว ารเตชะ หาปุ ค คละผู จั ก
เปรียบเทียมพอสองบได ก็ไดนางเทวดามาเปนอัคคมเหสีแกตนแล
มหาสัตตเจาไดนางเทวดาเปนเมีย ไดลูกชายพันนึ่ง ลูกชายพันฅนนั้นมีรูปก็งาม มีเตชะกําลัง
ก็มากนักแล
ลูกชายลางฅนพระญาจักกตนพอ หื้อเปนเจาแกชาวอุดรกรูทวีป
พระญาจักกตนพอหื้อลูกแหงตน เมือเปนเจาแกชาวปุพพวิเทหทวีปแล
พระญาจักกตนพอก็หื้อลูกตน เมือเปนเจาแกชาวอมรโคยานทวีป
พระญาจักกตนพอก็หื้อลูกตน เมือเปนเจาแกนาคทังหลายในเมืองนาคแล
พระญาเจาตนพอก็หื้อลูกแหงตน เมือเปนเจาแกภุมมเทวดา แลสัตตริจฉาน แลกินนระ กินนรี
ทังหลายอันอยูในปาหิมพานต
พระญาจักกตนพอก็หื้อลูกตนอยูกับดวยตนผู ๑ แล พระญาจักกตนพอแตงแปลงลูกตนพัน ๑
นั้น ไปกะทําคราวาสพิทธิเลี้ยงชีวิตแหงตนแล
ทาวพระญาทังหลายก็ใชยังบาวแหงตนเอาเครื่องปณณาการอันเกิดมีในเมืองแหงตนมาถวาย
แกพระญาจักกตนมีกําลังอานุภาวะ หา [น.๑๖] ปุคคละผูจักเปรียบเทียมพอสองบได ก็ดวยเตชะกุสล
บุญอันสางธัมมพระพุทธเจาไวเปนที่หมั้นในสาสนาพระเจาโปราณโคตมะ ๕ พันวัสสาแล
ทาวพระญาทังหลายอันอยูในประเทสตางๆ แตงแปลงของฝากอันควรยื่นควรถวาย มีรสหลาย
ประการตางๆ ใสไหได ๘ หมื่น ๔ พันลูก ก็หื้อปุริสสะแหงตนมาถวายแกพระญาจักกตนนั้น
ท าวพระญาทังหลายอันอยู ในประเทสราชตนตางๆ แหงแปลงยังผ าแลเครื่ องประดั บ ตา งๆ
ใสในอูบฅํา๑ ได ๘ หมื่น ๔ พันลูก หื้อราชปุริสสะแหงตนมาถวายแกพระญาจักกตนนั้น
ทาวพระญาอันอยูในประเทสตางๆ แตงแปลงยังผาทังหลายอันแพงคานัก ใสในเกวียนทังหลาย
ได ๘ หมื่น ๔ พันเหลม หื้อราชปุรสิ สะแหงตนมาถวายแกพระญาจักกตนนั้นแล
พระญาจักกวัตติราชตนนั้นก็บไดถูกตองผูยิงในเมืองฅนสักเทื่อแล พระญาตนนั้นก็ไดถูกตอง
นางเทวดาอันเปนทิพพเสี้ยงกาลทุกเมื่อแล ก็เหตุอันตนไดสางธัมมสัพพัญูเจาแล
พระญาจักกตนนั้นบัวระมวณดวยเขาน้ําโภชนะอาหารตางๆ บัวระมวณดวยเขาเปลือกเขาสาน
บัวระมวณดวยชางมาวัวฅวาย แลมาเทียมรถ แลบัวระมวณดวยดอก แลเครื่อง [น.๑๗] ไลลาทาคันธะ
ของหอมต า งๆ บั ว ระมวณดว ยแก ว ๗ จํ า พวกแล บัว ระมวณด ว ยแผ น ดิ น อั น มี คั น ธรสะ อั น หอม
ควรรําเมาเอาใจ พระญาจักกตนนั้นเลงดูสวนอุญญาน แลสระโปกขรณีทัดที่คลองตาแหงตนในที่ใดที่นั้น
ควรระเมาเอาใจแหงพระญาจักกตนนั้นแล (พระญาจักกตนนั้น) เสวยราชสัมปตติในเมืองโปราณกัปปลนครราชธานี เหมือนดั่งสัมปตติทิพพแล
๑

อูบฅํา – ผอบทําดวยทองคํา

๒๑

ยสฺมา เหตุฉันใด ตสฺมา เหตุดั่งอั้น สาริปุตตฺ ดูราสารีบุตต ตถาคตะยังผงสางโพธิสมพาร ไดเกิด
เปนอามาจจแหงพอพระเจาโปราณโคตมะ ไดสางปฏกะอันเปนธัมมสัพพัญูเจาแล เมื่อพายลูนก็เสวย
สัมปตติหาที่จักเปรียบเทียมบไดแล ฯ
สัพพัญูพระพุทธเจาเทสนาเปนปาณิจุณณียบท แกเวเนยยะสัตตทังหลาย มีมหาสารีบุตตเจา
เปนประธาน แลวสัพพัญูพระพุทธเจาก็ชุมนุมมายังชาตกะหื้อแจงแกปาณสัตตทังหลาย พระพุทธเจา
กลาววา ตทา อุตฺตรกุโต เขมา อโหสิ นีเ้ ปนตนแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย นางแกวอันอยูในอุดอรกรูทวีป๑ (อัน) มาอุปฏฐากพระญาจักกวันนั้น
ไดนางเขมาภิกขุณี อันเปนอัคคสาวิกา [น.๑๘] แหงพระตถาคตะ ในกาลบัดนี้แล
นางสุธัมมา อันเปนแมแหงนางสุทธิณีเทวดาวันนั้น ไดนางอุปลวัณณาเถรีภิกขุนี ในกาลบัดนี้แล
พระญาภุมมเทวดา เอาเงินแลฅํามาถวายแกพระญาจักกวันนั้น ไดมหาสิมพลี๒ ในกาลบัดนี้แล
พระญานาคราช เอาแกว ๗ จําพวก มาถวายแกพระญาจักกวันนั้น ไดอนุรุทธเถร ในกาลบัดนี้
แล
พระญารุกขเทวดา อันมาอุปฏฐากพระญาจักกเมื่อเชา เมื่อฅ่ําวันนั้น ไดมหากัสสปเถร ในกาล
บัดนี้แล
พระญาอินท ผูเอานางเทวดาผูชื่อสุทธิณี มาหื้อเปนอัคคมเหสีแก พระญาจักก วันนั้น ไดมหา
โมคคลานเถร ในกาลบัดนี้แล
มหาพรหม ผูมาเนรมิตปราสาทแกวหื้อแกพระญาจักกวันนั้น ไดมหาสารีบุตต ในกาลบัดนี้แล
พระญาอิ สิน ทราชะ ผูเ ปนพอพระญาจั ก กวั นนั้ น คือ พระญาสรีสุ ท โธทนะมหาราช ผู เป น
พอตถาคตะ ในกาลบัดนี้แล
นางอานันทเทวี ผูเปนแมพระญาจักกวันนั้น ไดนางสรีมหามายา อันเปนแมบังเกิดพระตถาคตะ
ในกาลบัดนี้แล [น.๑๙]
นางเทวดาชื่อวาสุทธิณี มาเปนอัคคมเหสีแกพระญาจักกวันนั้น ไดนางยโสธรา อันเปนแมราหุล
เถร ในกาลบัดนี้แล
ลูกพระญาจักกผูเปนพี่แกทานทังหลายวันนั้น ไดเจาราหุลเถร ในกาลบัดนี้แล
ปาณสัตตแหงพระญาจักกวัตติราชวันนั้น ก็ไดปาณสัตต ๔ หมู คือภิกขุ แลภิกขุณี อุปปาสักกะ
อุปปาสิกา ในกาลบัดนี้แล
พระญาจักกวัตติราชตนเสวยโปราณกัปปลนครราชธานีวันนั้น คือวาตนกูพระตถาคตะ ตนเปน
ที่จั้งที่เพิ่งแกสัตตโลกทังมวล ในกาลบัดนี้แล
๑
๒

อุดรกรูทีป – อุดรกุรุทวีป ตั้งอยูทางทิศเหนือเขาพระสุเมรุ
มหาสิมพลี – พระสิวลี เปนพระสาวกที่ไดรับยกยองวาเปนผูเลิศในทางผูมีลาภมาก

๒๒

โปราณกปฺปลชาฏกํ นิฏฐิตํ กรียาอันกลาวแกไขยังกัปปลชาดก จกฺกวตฺติราชนิสงฺสา นิฏฐิตา ฯ
กลาวยังอานิสงสสางธัมม ก็บังคมสมเร็จสระเด็จแลวเทานี้กอนแล
***************
[บันทึกทายเรื่อง]
อานิ ส งส สางธัมม เขียนธัมมแ ล ฯ อุ ปฺป นามสฺส ภิกฺ ขุ ลิกขิตตะไวค้ํ าชู โ ชฏกะตราบ ๕๐๐๐
พระวัสสาแทจริงแล ฯ นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ เม นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ฯ ศักกพทะ 1174 ตัว ปเตาสัน
[น.๒๐] สักกพทะ ๑๑๗๔ ตัว ปเตาสัน เดือน ๑๒ แรม ๓ ฅ่ํา เมง ๖ ไทยเปกไจ ยามกองงาย
ปถมมุลลสัทธา อุปฺปนามสฺสภิกขุ เปนเคลากวาหลานยิงนางจาม แลอี่แกว แลญาติกาวงสาชุผู
ชุฅน ไดสา งเขียนยังอานิสงสสางธัมมเขียนธัมมนี้ ไวโชฏกะวรพุทธสาสนา ตราบ ๕๐๐๐ พระวัสสา
แทจิงแล
นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ เม เมตฺเตยฺย สนฺติเก อนาคเต เม นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ เม ฯ
***************

“การจารใบลาน”
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๒. อานิสงสฟงธัมม๑
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ
โภ สาธโว ดู ก ราสัป ปุริสสะทังหลาย เอวมฺเม สุ ตํ อันวาสูตตอั น นี้ หากเปน นิ ทานแห งสูต ต
ทังหลายแล เอกํ สมยํ ยังมีในกาลคราบ ๑ ภควา อันวาพระพุทธเจา วิหรติ ก็อยู เชตวเน ในปลาเชตวัน
อาราม
อถโข ในกาลยามนั้น รตฺติยา ในกาลเมื่อกลางฅืนแลมาเถิงดั่งอั้น อภิกนฺ ตาย อันมี ปถมยาม
หากขามลวงไปแลวแล มีมัชฌิมยามเที่ยงฅืนมาเถิงดั่งอั้น อฺญตรา เทวตา ยังมีเทวดาตนตึ่ง อันมีชื่อ
บปรากฏ เกวรกปฺป เชตวนํ ยังปลาเชตวันทังมวล โอภาเสตฺวา ก็หื้อรุงเรืองงาม อตฺตโน ทิพฺพรงฺสิ หิ
ดวยทิพพรังสีรัสมี แห งตนแล เทวดาตนนั้น โอหริตฺว า ก็ลงมา [น.๑๓] สคฺคโต จากสวัรคเทวโลกแล
ภควา อันวาสัพพัญูเจา อตฺถิ ก็มี เยน ฐาเนน ในสถานที่ใด สา เทวตา เทวดาตนนั้น อุปสงฺกมิตฺวา
ก็เขาไป เตน ฐาเนน ในสถานที่นั้นแล
สวนอันวาเทวดาตนนั้น อุปสงฺกมิ คันวาเขาไปแลว ปูเชตฺวา ก็ปูชา ภควนฺตํ ยังพระพุทธเจา
ตนนั้น อภิวาเทตฺวา ก็ไหว ภควนฺตํ ยังพระพุทธเจา อฏฐาสิ ก็ตั้งอยู เอกมนฺตํ ในสถานที่นึ่ง สา เทวตา
ส ว นอั น ว า เทวดาตนนั้ น ฐิต า โข คั น ว า ตั้ ง อยูแ ล ว เอกมนฺ ตํ ในสถานที่ นึ่ ง ด ว ยอั น สมควรแก ต น
ปุจฺฉิตุกาโม มีใจมักใครถาม ภควนฺตํ เซิ่งพระพุทธเจา อชฺช ภาสิ ก็กลาว อิมํ คาถํ ยังคถาอันนี้วา โอหาย
อตฺ ตโน กมฺมํ ธมฺมํ โสตํ อิทฺธาคโต กึ น โส ลพฺภิธมฺมํ ดั่งนี้ ภนฺเต ภควา ขาแดพระพุ ทธเจ า เย ชนา
อันวา ฅนทัง หลายฝูงนั้น ได โอหาย แลมาละไว อตฺต [น.๑๔] โน กมฺมํ ยังเวี ยกการแหงตน อาคโต
ก็เขามา อิธ ฐาเน ในสถานที่นึ่งสิ่งเดียว ธมฺม โสตํ เพื่ออันจักฟง ธมฺมํ ยังธัมม เต ชนา อันวาฅนทังหลาย
ฝูงนั้น สุณาติ ก็ไดฟง ธมฺมํ ยังธัมมดั่งอั้น เตน กาเยน ดวยกายะเนื้อตนดั่งอั้น โส มนเสน ปุเรน อันเต็ม
ไปดวยคําชมชื่นยินดี เต ชนา อันวาฅนทัง หลายฝูงนั้น ลพฺภสนฺติ ก็จักได กึ นุ ผลานิ สงฺ สา ยั งจั ก มี
ผละอานิสงสเทาใดชา
อถ ในกาละนั้น ภควา อันวาพระพุทธเจา สุตฺวา ก็ไดยินยังถอยคําแหงนางเทวดา พฺรหฺมสเรน
ดว ยเสีย งอัน ม วนนัก เหมือ นดั่งเสีย งมหาพรหมนั้น อฏ ฐงฺค สมนฺนาคเตน อั น ประกอบด วยองคะ ๘
ประการ อาห ก็กลาว อิมํ คาถํ ยังคถาอันนี้วา โอหาย อตฺตโน กมฺมํ ธมฺม โสตุ อิทฺธาคโต เตน สกฺกจฺจํ
โสตพฺพํ สผลํ ลพฺภติ ธมฺมํ ดั่งนี้ เทวเต ดูกรานางเทวดา เย ชนา อันวาฅนทังหลาย ฝูง [น.๑๕] นั้น สุตฺวา
ไดฟง ธมฺมํ ยังธัมม วิชานติ ก็รู กลฺยาณปาปกํ ยังบาปแลบุญหั้นแล เทสนา อันวาธัมมเทสนา สผลา
อันเปนกับดวยผละ เตสํ ชนานํ แกฅนทังหลายฝูงนั้นแล
๑

คัมภีรใบลานขนาดยาว อักษรธรรมลานนา วัดสูงเมน ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น
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เต ชนา อันวา ฅนทังหลายฝูง นั้น นปตฺตนฺติ ก็บหอ นไดไปตก อวิจิ นิ ริเย ในอเวจี นารกนั้ น
สักคราบแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงอันไดฟงธัมมนั้น อุปทิสุ ก็ไดไปเกิด เทฺวกุเล ในกระกูล ๒ แหง
ขตฺ ติ เยจาป พราหมเณจาป คือ วากระกูลพระญาแลกระกูล พราหมณะ ฐานนฺติ ก็บ หอ นได ไ ปเกิ ด
หิ เ นกุ เ ล ในกระกู ล อั น ถ อ ยอั น ร า ยนั้ น สั ก คราบแล อิ ทํ อั น นี้ ผลํ ก็ ห ากเป น ผละ สุ ณ าถ ธมฺ ม สฺ ส
แหงปุคคละทังหลายอันไดฟงธัมมนั้นแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงนั้น จวิตฺวา คันวาคลาดจากเมืองฅน นิพฺพนฺเต ก็จักไดเมื อเกิด
ตาวตึส ภวเน ในชั้นชาตาวติงสาสวัรคเทวโลกโพนก็มีแล
เต เทวปุตฺตา อันวาเทวบุตตทังหลายมวลฝูงนั้น จวิตฺวา คันคลาดจากชั้นฟาตาวติงสา นิพฺพตฺติ
สนฺติ ก็จัก [น.๑๖] ไดเมือเกิดชั้นฟาชื่อวายามา จวิตฺวา คันวาคลาด ตโต จากชั้นฟายามา นิพฺพตฺติสนฺติ
ก็จักไดเมือเกิด ตุสิเต ในชั้นฟาตุสิดา จวิตฺวา คันวาคลาด ตโต จากชั้นฟาตุสิดา นิพฺพตฺติสนฺติ ก็จักได
เมือเกิด นิมฺมานรติยํ ในชั้นฟานิมมานรติ จวิตฺวา คันวาคลาด ตโต จากชั้นฟานิมมานรติ นิพฺพตฺติสนฺติ
ก็จักไดเมือเกิด ปรินิมวตฺติ ในชั้นฟา ปรินิมิตวสวดีโพนก็มีแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงอันไดฟงธัมมนั้น อุทฺทํ โสตา อกนิฏฐาคมา อันเถิงยังอุทธังโสต
ก็ลําดับชั้นขึ้นเถิงอกนิฏฐาพรหมโลก ปรินิพฺพายิสนฺติ ก็จักไดเถิงยังนิพพานเที่ยงแทดีหลีแล อิทํ อันนี้
ผลํ ก็หากเปนผละ ธมฺมสฺสวนสฺส แหงปุคคละทังหลายอันไดฟงยังธัมมนั้นแทดีหลีแล
เต ชนา อั น ว า ฅนทั ง หลายฝู ง อั น ได ฟ ง ธั ม ม นั้ น สจฺ เ จ อุ ปฺ ป ชฺ ฌ นฺ ติ ผิ แ ลได เ กิ ด มนุ สฺ เ สสุ
ในเมืองฅนนั้นก็ดี จกฺกวตฺติราชา โหนฺติ ก็จักไดเปน พระญาจักก อิสฺสโร หากจั กไดเป น เจา เปน ใหย
จตุทีเปสุ ในทวี ปทัง ๔ ทีปสฺสวสฺเสสุ อันมีทวีปนอยทัง หลายได ๒ พันทวีป [น.๑๗] เปน ปริว ารแล
อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากเปนผละแหงปุคคละผูอันไดฟงธัมมนั้น โหนฺติ ก็มีแล
รตนปาสาโท อันวาปราสาทแกว นานารตน วิจิตฺตา อันพิจิตตริจฉนาไปดวยแกวทังหลายตางๆ
ชายนฺติ ก็ เกิดมี เตสํ ชนานํ แกปุคคละทังหลายอันไดฟง ธั มมนั้นแทดี หลีแ ล ปุ คคละทั งหลายอั น ได
ฟงธัมม วสนฺติ ก็จักไดอยู ตสฺมึ รตนปาสาเทน ในปราสาทแกวแลหลังนั้นแทสิ่งเดียวแล
กปฺ ป รุ กฺ ข า อั น ว า ต น กาลพรึ ก ส ทั ง หลาย ชายนฺ ติ ก็ เ กิ ด มี จตุ ส พฺ พ เนสุ ใน ๔ แจ ง ตสฺ ส
ปาสาทสฺส แหงปราสาทแกวแลหลังแลหลังนั้นแทดีหลีแล เต กปฺปรุกฺขํ อันวาตนกาลพรึ กส ทังหลาย
ฝู ง นั้น นานาทิพฺพ วตฺถาหิ ลมฺพ าหิ อั นหอยยอ ยอยู ดว ยผาทิ พพทัง หลายตางๆ กปฺป าสิ ก ฺจ อั นผา
กัปปาสิกพัสตก็ดี โกเสยฺยฺจ คือวาผาโกสัย พัสตก็ดี โขมโก จ คือวาผา โขมกพั สตก็ดี อุ ทุมฺพลานิ จ
คือวาผาอุทุมพรพัสตก็ดี อิมานิ วตฺถานิ สวนอันวาผาทังหลายมวลฝูงนี้ โอลมฺพนฺติ ก็มาหอยยอยอยู
กปฺ ปรุกเขสุ [น.๑๘] ในตนกาลพรึกสทังหลายฝูงนั้น อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากเปน ผละแห งปุคคละผูอัน ได
ฟงธัมมนั้นแทดีหลีแล
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ตโต ถัดนั้น อิมานิ อาภารณานิ อันวาเครื่องประหนิมอาภรณทัง หลายฝูงนั้น โขมฺจกายุ ลํ
คือวามาว๑ เครื่องฅําก็ดี องฺคุทํ คือวาแหวนใสกอยสอยใสฅอก็ดี มณิเมกฺขลํ จ คือวาสายสะเองแกว๒ ก็ดี
อุณฺหตํ คือวาปกปนฅําก็ดี มุกฺขผลฺจ คือวาดอกไมฅําก็ดี อุคฺคถานํ คือวาเครื่องประดับนมก็ดี อคฺคํมกา
คือวาเครื่องประดับหลังก็ดี เมกฺขลํ คือวาสอยใบสรีก็ดี อิมานิ อาภารณานิ อันวาเครื่องทังหลายมวล
ฝูงนี้ โอลมฺพนฺติ ก็หอยยอยอยู เตสุ กปฺปรุกฺเขสุ ในตนกาลพรึกสทังหลายฝูงนั้น อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากเปน
ผละแหงปุคคละอันไดเขามาฟง ธมฺมํ ยังธัมมนั้นแทดีหลีแล
ตโต ถัดนั้น สตฺตรตนวสฺสานิ อันวาหาฝนแกวทังหลาย ๗ ประการ สุวณฺณรชฺชฏ มุตฺตมณิเว
ตุริยวชิรปวาร สงฺขาตานิ กลาวคือวาฅําแลเงิน แกวมุกดาหาร แกวมณี แกววิทูร แกววชิระ [น.๑๙] เพ็ก
แกวปวารชาติ แกวทิพพในสวัรค วสฺสนฺติ ก็ตกลงมาบขาด รตนวิเสโส แกวอันวิเสส ปเรสนฺติ ก็ตกลง
มาพ่ําเพ็งเต็มไป โกฐาวาเรสุ ในเลมสาง๓ ทังหลายแหงปุคคละฝูงอันไดเขามาฟงธัมมนั้นแทดีหลีแล อิทํ
ผลํ อันนี้ก็หากเปนผละอันไดฟงธัมมนั้นแล
บ เทาแตนั้น หตฺถิ อสฺสา รถา จตุรงฺคเสโน อันวาเสนา ๔ จําพวก คือว าเสนาชา ง เสนาม า
เสนารถ เสนาเทียวตีน ปวาเรนฺติ ก็มาแวดลอมออมเปนปริวาร ยังปุคคละทังหลายฝูงนั้น นิจฺจํ ทุกเมื่อ
ทุกยาม อิทํ ผลํ อันนี้ก็หากดวยผละแหงฅนทังหลายฝูงอันไดฟงธัมมนั้นแล
สตฺตหตฺถิ สหสฺสานิ อันวาชางทังหลายไดแสนนึ่ง ชางทังหลายมวลฝูงนั้น สพฺพลงฺการภูสิตา
อันประดับดวยเครื่องทังมวลแล ชางทังหลายฝูงนั้น สุวณฺณกจฺฉา มีสายขระพัดแลวด วยฅํา มาตคฺโค
อั นเกิ ดมาแต องคะชางตัวหนุม บแ ก ผงเปน (ชา ง) สารตัวประเสิฏ เหมกปฺ ป านิวาสสฺสามิ ผา แผ น
ปกหัวชาง ก็แลวดวยฅํา [น.๒๐] คามณีเยภิ อันควานชางทังหลาย โตมรากสฺสปานิมฺภิ อันมีมือถือขอ
กั บหอก หากขึ้ นขี่ พ รอ มทุ กตั ว ปริวาเรนฺติ ก็มาแวดลอ มเปนปริ วาร เตสํ ชนานํ แหง ฅนทั ง หลาย
ฝู งอั นไดเขามาฟงธัมมเทสนาแหงพระตถาคตะทุกเมื่ อทุกยามนี้ อิทํ ผลํ อันนี้ ก็เปน ผละแหงปุ คคละ
ฝูงอันไดฟงธัมมนั้นแทดีหลีแล
สตฺตสหสฺสานิ อันวามาทังหลายไดแสนตัว สพฺพลงฺการภูริตา อันประดับประดาไปดวยเครื่อง
ทั ง มวลแล มาทัง หลายฝูงนั้น อาชานิย า เปน ม าอาชาไนยตัว ประเสิ ฏ สิ นฺธุ วา อัน เกิ ดมาแต แ ม ม า
ทังหลาย สินฺธุวาหนฺถา อาจนําเจาไปพลันยิ่งนักหนา คามนิเยภิ อันนายมาทังหลาย อินฺทิยา จาปทาริภิ
อันมีหัวสุบดวยหมวก แลมีตนอันหุมยังเขาะขราย๔ ลายฅํา แลมีมือถือธนูแลแส อารุยฺห ก็ขึ้นขี่พรอมชุ
ตัว ปริวาเรนฺติ ก็หากมาแวดลอมออมเปนปริวาร ยังปุคคละทังหลายฝูงนั้น นิจฺจํ ทุกเมื่อทุกยาม อิทํ ผลํ
อันนี้ก็หากเปนผละแหงปุคคละอันไดฟงยังธัมมนั้นแทดีหลีแล [น.๒๑]
๑

มาว – เครื่องประดับที่รัดแขน
สายสะเองแกว – สะอิ้ง, สายรัดเอวทําดวยแกว
๓
เลมสาง – ยุงฉาง, คลัง
๔ เขาะขราย – เกราะ, เสื้อเกราะ
๒

๒๖

สตฺตรถสหสฺสานิ อันวารถทังหลายอันไดแสนเหลม สพฺพลงฺการภูสิตา อันประดับไปดวยเครื่อง
ทังมวลแล รถทังหลายฝูงนั้น เวยฺยเลยฺยาทีปสนฺทา๑ อันหุมไปดวยหนังเสือโครงแลหนังเสือเหลือง อุสฺ
สิตธชฺชา อันปกกลางขึ้น ยังชอแลทุงทังหลายทุกเหลม คามนิเยภิ อันมีนายรถทังหลาย จามหตฺเถหิวมฺมิ
อันมีหัวสุบดวยหมวก แลมีตนอันนุงเขาะขรายลายฅําแลธนูกับแหลงปน อารุยฺหิ
หากขึ้นขี่ทุกเหลม ปริวาเรนฺติ ก็มาแวดลอมเปนปริวารยังปุคคละทังหลายฝูงนั้น นิจฺจํ ทุกเมื่อทุกยาม
อิทํ อันนี้ก็ดวยผละแหงปุคคละอันไดฟงยังธัมมเทสนาแหงพระพุทธเจานั้นแทดีหลีแล
เต ชนา อั น ว า ฅนทั ง หลายฝู ง อั น ได ฟ ง ธั ม ม นั้ น สจฺ เ จ คจฺ ฉ นฺ ติ ผิ แ ลได ไ ป เยน มคฺ เ คน
ดวยหนทางที่ ใด เตน มคฺเคน อันวาหนทางที่นั้น อามจฺเฉหิ อันอามาจจ ราชมนตรีทังหลาย กโรนฺติ
หากมากะทํา ประดับ ประดาดีทุกแหง ก็มีแล อิทํ ผลํ อันนี้ก็ดวยผละอานิสังสะแหงปุคคละทังหลาย
อันไดฟงยังธัมมนั้นแทดีหลีแล
เทฺวเต ดูกรา [น.๒๒] เทวดา แมนวานักบวชก็ดี คระหัฏฐก็ดี คือวาผูชายก็ดี อิตฺถี วา ผูยิงก็ดี
สุ ณาถ คันว าไดฟง ธมฺมํ ยังธัมมเทสนาแหงพระตถาคตะแลวดั่งอั้น หื้อมีจิตใจเหลื้ อมใสยิ นดี ก็จิ่ง มี
ผละอานิสงสไดดั่งคํามักคําปราถนา เปนดั่งกลาวมาแตพายหลังนั้นชุอัน เที่ยงแทดีหลีแล
สา เทวตา อันวาเทวดาตนไดฟงแลว ธมฺมเทสนํ ยังธัมมเทสนา ภควโต แหงสัพพัญูเจาแลว
ดั่งอั้น ปติฏฐาติ ก็ไดตั้งอยู โสตาปฏิผเล ในโสตาปฏิผลญาณ ตามบุญสมพารแหงตน ก็มีวันนั้นแล
เทสนาวสาเน ในเมื่อแลวธัมมเทสนา ก็ไดตั้งอยูป ฏิผเล ในโสตาปฏิ ญาณ แหงพระพุ ทธเจ า
ปลางนั้นก็มีแล ธมฺมสวนสุตํ กรียาอันกลาวยังธัมมเทสนา สํวณฺณนา สุตฺตํ วิชฺชมาเน อันมี มชฺฌิมนิกาเย
ในมัชฌิมนิกายโพน นิฏฐิตํ ก็แลวบอระมวณควรแกกาลธัมมเทสนาเปนหองนึ่งกอนแล ฯ
***************

“ฟงพระธรรมเทศนา”
๑

เวยฺยคฺฆ – หุมดวยหนังเสือ (เสือโครง) / ทีป – เสือเหลือง , เสือดาว

๒๗

๓. อานิสงสธัมมาสน๑
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ อิมินา สุปริตํ จนฺทนาสาเรนาติ อิทํ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ฯ
สาธโว ดูราสัปปุริสสะทังหลาย สตฺถา อันวาสัพพัญูพระพุทธเจาแหงเรา วิหรนฺโต ก็อยูในปา
เวฬุวนอาราม อารพฺภ ก็ปรารภเซิ่งปุพพกัมมแหงตนเมื่อกอนหื้อเปนเหตุแกญานแหงตน แลว กเถสิ ก็
เทสนายังอุทานคาถาอันนี้ อันพระหากกดหมายดวยอธิบาทคาถาวา อิมินา สุปสาริตํ จนฺทสาเรน ดั่งนี้
เปนตน
กิร ดั่งจักรูมานี้ มหาราชาเนสุ ในเมื่อฅนทังหลายมีพระญาพิมพิสารเปนประธาน มหามณฺฑป
กริเตสุ อันกะทํายังมณฑกหลังใหยอันประเสิฏ แลมีดั่งอั้น เอโก อามจฺโจ อันวาอามาจจผู ๑ แหงพระญา
ทิติมา๒ มีประหญา [น.๒] เสโก อันสลาด จินฺเตตฺวา จิ่งร่ําเพิงวาฅนทังหลายก็กะทํายังมณฑกดั่งอั้น อหํ
อันวากู กเรยฺย ก็เพิงกะทํา ธมฺมกถิกฐานํ ยังที่อันหื้อพระพุทธเจาเทสนาธัมมนั้นเทิอะ
ปน ดวยมีแท ภควา อันวาพระพุทธเจา วสิ แลอยูในที่อันใดแลบหอนเทสนาธัมมแกสัพพะสัตต
ทังหลายก็บมีสักเทื่อแล อามาจจผูนั้นคันรูดวยตนดั่งนี้แลว กโรติ ก็กะทํา ธมฺมกถิกฐานํ ยั งที่อัน จัก
เทสนาธัมม ดวยกําลังแหงตน แลวก็ประดับประดาดวยพวงดอกไม ผะผายใสยังจันทมัณฑคันธรสหลาย
ประการตางๆ แลว อากาสิ ธมฺมกถิกฐานํ ยังที่อันจักเทสนาธัมมดวยกําลังแหงตนแลว อากาสิ กะทํายัง
คําปราถนาวา ภนฺเต ทิเถวา สปฺปริวตฺตมาโน ยํ ยํ ธมฺมํ สมนุสฺสรึ [น.๓] ดั่งนี้เปนตน ภนฺเต ขา แห ง
สัพพัญูพระพุทธเจา ยํ ยํ ธมฺมํ อันวารสธัมมเทสนาอันใด อันพระพุทธเจาหากหื้อเปน ไปในภวะอันนี้
แล ยตฺตโย๓ อันมีประหมาณเทาใด อหํ อันวาผูขา ปพฺพชิตฺวาน คันขาไดบวชในสาสนาแหงพระพุทธเจา
ในกาลอันจักมาพายหนานั้น สมนุสฺสรึ ขอหื้อผูขาไดระนึกคึดรูยังรัสสธัมมอันนั้น อิมินา ปฺุญกกุสเลน
ดวยกุสลบุญอันผูขาไดสางธัมมาสนหื้อเปนทานนี้เทอะ
ภควา อันวาพระพุทธเจาทังหลาย กตฺวา กะทํายังอามาจจผูนั้นหื้อเปนอัตถคติ แลวก็นําเอายัง
ปุพพกัมมแหงตนเมื่อกอนมาสําแดงแกภิกขุทังหลายวา อติเต ภิกฺขเว วิมลราชา รชฺชํ กเรสิ ดั่งนี้เปนตน
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย วิมลราชา [น.๔] กเถสิ ก็ไดเสวยสรีสมบัติเปน พระญามหากระสัต
ตสฺมึ ในเมืองไทยวัตตินครทีนั้น อติเต ในกาลอันลวงแลวไปแหงสุญอสงขัย ชื่อวาโอภาโสนั้นหากเกิดมี
เมื่อกอนพนไปแลวดั่งอั้น ภควา อันวาพระพุทธเจาตนชื่อวาเรวัตตะพ่ําเพ็งปารมีธัมมได ๘ อสงขัยปลาย
แสนมหากัปป อุทปาทิ ก็เกิดมาเปนพระในสารมัณฑกัปป ตถาคตะไดเกิดมาเปนลูกพระญาวิมลราชะ
อติเทโว นาม ชื่อวาอติเทโวราชะ อันเปนอาณารัฏฐะแหงเมืองไทยวัตตินครที่นั้น กโรมิ ก็ไดกะทําสาง
๑

คัมภีรใบลานวัดศรีหมวดเกลา อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๓ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.
๒๔๐๒ จากคลังขอมูลเอกสารไมโครฟลม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 81.065.011.004-004
๒
ทิติมา – ธีตมิ นฺตุ (ผูมีปญญา) ?
๓ สันนิษฐานวามาจากคําวา “ยโต” (จากที่ไหน มาจากเหตุอะไร)

๒๘

แปลงยัง (เครื่อง) ทัง หลาย มีธัมมาสนเปนตน หื้อแลวดวยจันทนแดง อันประดับประดาด วยเครื่อง
ทังมวล มีแกวแลเงินฅํ าเปนตน หื้อเปนทานกับทั งของกิน คือวาเขาน้ําโภชนะอาหาร แลของอั นควร
เคี้ยวกิน อันประหนีด [น.๕] สุนิตฺวา ไดฟงแลว ยังธัมมเทสนาดวยอันครบอยําแลว กโรนฺโต อันจักกะทํา
ยังคําปราถนา อาห ก็กลาววา อิมินา สุปสาริตฺตํ จนฺทนสาเรน ธมฺมา อนาคเต พุทฺโธ ภวามิหํ ดั่งนี้เปนตน
ภนฺเต ขาแหงสัพพัญูพระพุทธเจา อิทํ ธมฺมาสนํ อันวาโรงเทสนาธัมมอันนี้ สุปสริตํ อันผูขาได
กะทําแลว ดวยไมจันทนแดง หากหื้อเปนทานนี้ อหํ อันวาขา พุทฺโธ ภวามิ ขอหื้อขาไดเปนพระเจาตน
๑ ในกาลอันจักมาพายหนา อิมินา วตฺถุทาเนน ดวยวัตถุทานทังหลายฝูงนี้เทอะ โส อหํ อันวาผูขาผูนั้น
สนฺตรยิสฺสํ ขอหื้อขาไดยกออกยังสัพพสัตตทังมวล หื้อพนจากขรายคือโมหธัมมอันผิดมืด อันหลงอยูใน
สงสารอันกวาง คือโอฆวัฏฏสงสาร แลธัมมทัง ๕ หื้อขึ้นขี่แลวเหนือสะเพา [น.๖] กลาวคือวาธัมมเสนา
แหงผูขา หื้อเขาไดเถิงสุขในเมืองฟา แลนิ พพาน อิมินา ทานํ ปเรน ดวยผละอานิสงสอันผู ขา ได ส าง
ธัมมาสนเปนทานนี้เทอะ
ภควา อันวาสัพพัญูพระพุทธเจาเรวัตตะ ก็เล็งไปยังอนาคตญาณแหงตนแลว พยากาสิ ก็จิ่ง
ตํานวายยังตถาคตะปลางนั้นวาจักไดเปนพระเจาตน ๑ พายหนา บคลาดเที่ยงแทแล วาอั้นก็มีแล
โส ราชา อันวาพระญาตนนั้นมีอันหื้อทานแลรักสาสีลบขาด จุตฺโต คันวาตายจากชาติอัน นั้น
ก็ไดเมือเกิดในชั้นฟาตุสิดา เสวยสัมปตติสุข ตั้งอยูเขตอายุแหงตน จวิตฺวา คันวาตายจากชั้นฟา คณฺหิ
ก็ไดลงมาเอาปฏิสันธิ ในทองนางมทราชเทวี อันเปนอัคคมเหสีแหงพระญาอโสกราชกระสัต ตสฺมึ ใน
เมืองอโสกคันธิยนคร [น.๗] ลภตฺวา ก็ไดเสวยสรีสมบัติบานเมือง ในเมื่อเสี้ยงอายุแลวตายไปแหงพระญา
ตนพอหั้นแล ทิพฺพปาสาโท อันวาปราสาททิพพก็มลางยังแผนดิน อุฏฐาหิ ก็ออกมาตั้งอยูในที่ควรแก
พระญาตนนั้น ก็ดวยผละอานิสงสอันไดสางธัมมาสนหื้อเปนทานเมื่อกอนนั้นแล
ปราสาทอันนั้น ปจฺจตฺถรณ สตฺถิตตาลสาริโต อันมีพื้นอันลวาดปูไปดวยเครื่องลาดเครื่องปูทิพพ
รุงเรืองไปดวยผากั้งแลพิดานฅํา แลพวงแกวในหองทองที่นอน อันมีสรีสวัสสดี คือพิลาสองอาจดวยหมู
นางทังหลายฝูงประเสิฏ หากเกิดมีทุกประการ กวจฺจลสุลมฺพิสฺจนา อันเดระดาดเต็มไปดวยขรายหิ่ง
ใบสรี หากหอยยอยอยูมากนัก ในเมื่อลมหากมาพัดถูกตองก็ดัง มีเสียงอันมวนควรสนุกชมชื่นยินดี ก็เกิด
มีดวยบุญอันสางธัมมาสนหื้อเปนทานเมื่อกอนนั้นแล
หตฺถิรตนํ [น.๘] อันวาชางแกว อสฺสรตนํ อันวามาแกว จักกแกว พอเรือนแกว ลูกชายแกว แล
แกวมณีโชติ ภวนฺติ ก็เกิดมีแกพระญาตนนั้น ก็ดวยผละอานิสงสอันไดสางธัมมาสนเปนทานนั้นแล
โกฏฐาคารา สหสฺสานิ อันวาเลมฉางทังหลาย อันไดแลแสนแลแสน อเหสุ ก็เกิดมีแกพระญาตน
นั้น ก็ดดวยเตชกุสลบุญอันไดสางธัมมาสนเปนทานนั้นแล
สตรตนวสฺสํ อันวาหาฝนแกว ๗ ประการ สํวจเร สํวจฺจเรวสฺสิ ก็ตกลงมาปูชาพระญาตนนั้น
ทุกปทุกป ในราชะขวงหลวงแหงพระญาตนนั้น ชานุปมาณํ มีประหมาณเพียงหัวเขา ก็ดวยผละอานิสงส
อันไดสางธัมมาสนหื้อเปนทานนั้นแล

๒๙

โส ราชา อันวาพระญาธรณีกระสัตตนนั้น อันมักใครไปที่ใด อพฺภิรุยฺหิตฺวา ก็ขึ้น สู ปราสาาท
ทิพพอันนั้น มีหมูจตุรังคเสนา ๔ จําพวก แล [น.๙] นางนาฏสนมหมื่น ๖ พันนาง แวดลอมออมเปน
ปริวาร แลวไปในทิสะหนใดก็ดี คือกล้ําวันตกวันออกขอกใตหนเหนือดั่งอั้น อภิปูชิโต อันฅนแลเทวดา
หากรักสาปูช าดวยเขา ของอันมากนัก แมนไปทางน้ําพระญานาคก็ปูชาด วยแกว ๗ ประการ คจฺฉ ติ
แลไปในทวีปทัง ๔ ทาวพระญาแลฅนฝูงอยูในทวีปที่นั้นก็ปูชาดวยเขาของมากนั ก ขึ้นเมือทางอากาส
เทวดาหากรักสา อินทพรหมทังหลายก็ปูชาดวยผาทิพพแลดอกมัณฑลทิพพแล พระญาตนนั้น ฅืน มา
กะทําทักขิณะเซิ่งเวียงแหงตนดั่งอั้น มเหสิกขเทพดาอันมากนัก ฝูงรักสาโขงเขตบานเมือง โอกิรตนฺ ติ
ก็ หว านลงมายัง เข าตอกดอกไมเงิน ฅํา ปู ชามากนัก ธมฺม กตฺถิก ตฺถํ นานิส นฺเทน ก็ ดวยผละอานิสงส
อันไดมาสางยังธัมมาสนหื้อเปนทานเมื่อกอนวันนั้น
สตฺตปการานิ [น.๑๐] อันวากําแพงเวียงทังหลาย อันได ๗ ชั้น ก็เกิดมี เอโก หวางกําแพงชั้น ๑
เต็มไปดวยสระดอกบัวแลไมทังหลายตางๆ เอโก ปกาโร อันวาหวางกําแพงชั้น ๑ เต็มไปดวยไมจัน ทน
แลของหอม อยาทิพพอันมากนัก ธมฺมาสนนิสนฺเทน ก็ดวยผละอานิสงสอันสางธัมมาสนหื้อเป นทาน
นั้นแล
โส ราชา อั น ว า พระญาตนนั้ น อจฺ ฌ าวสติ ก็ เ สวยสั ม ป ต ติ บ า นเมื อ ง ประกอบชอบธั ม ม
อทณฺเฑน ดวยอันบมีไม ฅอนก อนดิน อสตฺเถน ดวยอัน บ มีหอกดาบ อภิป าเรนฺโ ต อั น รั ก สาเลี้ ยงดู
ยังหมูฅนทังหลายอันมากนัก ดวยสังคหวัตถุทังมวล กาลาเปตฺวา ยังฅนทังหลาย ก็หื้อกะทําสางแปลง
ยังสาลากวานทาน๑ ๖ หลัง ที่ประตูราชะขวงหลวงเปนตน แลวก็หื้อเปนไปยั งทานอัน มากนักบขาด
รกฺขติ ก็รักสาสีล ๕ สีล ๘ เปนนิจจกาล ก็มีแล จุตฺโต คันวาตายจากชาติอันนั้น ก็ไดเมือ [น.๑๑] เกิด
ในชั้นฟาตามกุสลบุญกัมมแหงตน ก็มีแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ธมฺมาสนํ อันวาธัมมาสนะ สางธัมมาสนหื้อเปนทาน มหาผลํ มีผละ
มากนัก มหานิสํสา มีอานิสงสก็มากนัก เอวํ ดั่งนี้แล
โย ปุ คฺ ค โล อั น ว า ปุ ค คละผู ใ ดมี ใ จใสสั ท ธา แลส า งด ว ยตนก็ ดี จ า งท า นผู อื่ น ส า งหื้ อ ก็ ดี
ยังธัมมาสนหื้อเปนทาน โส ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูนั้น ลพฺภติ ก็จักไดเถิงสุข ๓ ประการ มีนิพพานเปนที่
แล ว แล สํ ส รนฺ โ ต ป แม น ปุ ค คละผู นั้ น ยั ง ท ว นเที ย วไปมาในวั ฏ ฏสงสาร นคมิ ตฺ ติ ก็ บ ห อ นไปสู
อันเปนทุกขนั้นสักเทื่อแล ก็เทียรยอมไดเกิดที่ดี ไดอยูไดเกินกับปุคคละผูหื้อแลวยังความสุขทุกชาติแล
วตฺวาน คันวาสัพพัญูพระพุทธเจากลาวเทานั้นแลว ก็สําแดงยังสัจจ [น.๑๒] ธัมม ๔ ประการ
แกภิกขุทังหลายแลว เกจิ ภิกฺขุ อันวาภิกขุบางพรองไดเถิงโสดา สกิทาคามี อนาคามีผละ บางพรองก็ได
เถิงอรหันตาผละ กับทังปฏิสัมภิธาญาณ ๔ ประการ
ในที่แลวสัจจธัมม สโมธาเนนฺโต พระพุทธเจาก็ชุมนุมมายังชาติ ๒ ประการ มาฆตฺตนา หื้อเปน
เอกจิตุปาทชาติขันธะอันเดียวกัน จิ่งกลาววา อโสกวราชา อาหุ ดั่งนี้เปนตน
๑

สาลากวานทาน – ศาลาโรงทาน

๓๐

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย สวนวาพระญาอโสกวราชกระสัตวันนั้น คือวาพระญาสรีสุทโธทนะ
บัดนี้แล

เทวิ อันวานางเทวีวันนั้น คือวานางมัททราชเทวีวันนั้น บัดนี้คือนางสรีมหามายาบัดนี้แล
ราชา อันวาพระญาธรณีกระสัต อันหื้อยังสัมปตติสุขแกฅนทังหลายวันนั้น อหํ เอวํ คือวาตนกู
พระตถาคตะ อันนําสัตตเขาสูนพิ พาน ในกาลบัดนี้แล
ตุมฺเห อันวา [น.๑๓] ทานทังหลายไดฟงแลว ยังชาฏกะอันนี้ก็จุงจําไวในมโนทวารวิถีจิต ก็หาก
จักไดเถิงสุข ๓ ประการ บอยาชะแล
ธมฺมาสนานิสํสา นิฏฐิตา ฯ กรียาอันสังวัณณนายังอานิสงสอันสางธัมมาสนเปนทาน ก็แลวดวย
ประการดั่งกลาวมาแตพายหลังเทานี้กอนแล ฯ
***************
[บันทึกทายเรื่อง]

ปถมมุลลสั ทธาธุอริยวงสา พอชื่ อวาเจาพระญาไพหาน* ภริยาลูกเต าหลานเหลนชุ ฅน สางยั งธั ม ม
อานิสงสทานธัมมาสนผูกนี้ไวโชตกะพุทธสาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา
จุฬสักกพทะได ๑๒*๑ ตัว ปลีกัดเปา ไทยเมืองเม็ด เมงวัน ๕ ยามกองแลง เดือน ๗ แรม ๓ ฅ่ํา อุตตุร
ดูฝน จิ่งปริปุณณะแกขา ฯ

***************

“ธรรมาสน”
วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง”

๓๑

๔. อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาหอคัมภีร แลกากะเยีย๑
๏ เอกสฺมึ สมเย สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โมคฺคลฺลานเถรํ ๒ อารพฺภ กเถสิ ฯ
โภ สาธโว ดูราสัปปุริสสะทังหลาย เอกทา ยังมีในกาลคาบ ๑ สตฺถา อันวาสัพพัญูเจาแหงเรา
วิ ห รติ เจ า ก็ ส ถิ ต สํ า ราน เชตวเน ในป า เชตวั น อาราม อารพฺ ภ เจ า ก็ ผ ารพ ๓ โมคฺ ค ลฺ ล านเถรํ ซึ่ ง
มหาโมคคลานเถรเจาใหเปนเหตุ กเถสิ เจาก็เทสสนา อิมํ ธมฺมเทสนํ ยังธัมมเทสนาดวงนี้
เอกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ โมคฺคลฺลานเถโร อันวาโมคคลานเถรเจา วนฺทิตฺวา ไหวแลว อาปุจฺ ฉิ
ก็ สั่งอํา ลาคลาจาก ยังสัพพัญ ูเจา แลว อุรํ ภิตฺวา ๔ เจาก็ส ยองขึ้น อากาสํ สูอ ากาส ภวเน สู ชั้น ฟา
ตาวติงสาสวัรค จรมาเน เจาก็ตระเดินไปสูที่ใกลวิมานแหงเทพบุตตตน ๑ ฐิโต ก็ตั้งอยู โส วิมาน สามิโก
อันวาเจาวิมานปราสาทหลังนั้น ทิสฺวา ก็เห็น เถรํ ยังมหาเถรเจา โอหริตฺวา ก็ลงมาจากปราสาทแหงตน
อุปสงฺกมิตฺวา ก็เขาไป เถรํ สูมหาเถรเจา เถโร อันวามหาโมคคลานเถรเจา ปุจฺฉิ ก็ถาม [น.๒๐] เทวปุตฺตํ
ยั ง เทวบุ ต ต ต นนั้ น ว า เทวปุ ตฺ ต ดู ร าเทวบุ ต ต อยํ ปาสาโท อั น ว า ปราสาทหลั ง นี้ ตุ ยฺ หํ แห ง ท า น
สุวณฺณมโย อันแลวดวยคํา๕ รตนมณี ตโต๖ อันประดับประดาไปดวยแกวแลคําทังมวล ทฺวาทสโยชนิเก
อันสู งได ๑๒ โยชนะ ปตฺติ ปณฺฑิตา๗ อันประดับ ประดาไปดวยชอ คําแลขา ยหิ่ งกะดิ่งทอง ดูวิโ รจน
โสตการงามมากนักหนา อจฺฉราหิ ปริปุณฺโณ อันเต็มไปดวยนางฟาทังหลายอันมากวาทันหนา มาชะพัด
วัดแวดลอมออมเป นปริวาร เกจิ๘ นางฟาลางพรองก็ขับ ลางพรองก็ฟอนแลดีดสีตีเปา ยังตุริยนนตรี
สงเสพเทพบุตตตนนั้น ตฺวํ อันวาทาน ยสฺส ปโมทติ ก็ชมชื่นยินดี อารูยุหิตฺวา๙ ก็ขึ้นขี่ นาวํ ยังเรือคํา
เหลมประเสิฏ เต็มไปดวยนางฟาแลเทพบุตตหนุมทังหลาย กีราหํ๑๐ ก็หลิ้น๑๑ โปกฺขรณิยํ ในชะพั ง๑๒
๑

คัมภีรใบลานอักษรธรรมลาว จากวัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๗ หนาลาน จาร
เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙ ชื่อที่ปรากฏในหนาทับใบลานคือ “สองผากั้งธัมมาสน กัมพีร แลขาเขี่ย”
๒
ตนฉบับเขียน “โมคฺคลฺลานเถรํ” ควรเปน “โมคฺคลฺลานตฺเถรํ”
๓
ผารพ - ปรารภ คือการเปรย, กลาว, พูดถึง
๔
ตนฉบับเขียน “อุรํ ภิตฺวา” ควรเปน “อุปฺปติตฺวา”
๕
คํา – ทองคํา
๖ ตนฉบับเขียน “รตนมณี ตโต” ควรเปน “รตนมณิมโย”
๗
ตนฉบับเขียน “ปตฺติ ปณฺฑิตา” ควรเปน “ปฏิมณฺฑิโต”
๘
ตนฉบับเขียน “เกจิ” ควรเปน “กาจิ”
๙
ตนฉบับเขียน “อรุยฺหิตฺวา” ควรเปน “อารูฬฺหิตฺวา”
๑๐
ตนฉบับเขียน “กิราหํ” ควรเปน “กีฬติ”
๑๑
หลิ้น - เลน
๑๒ ซะพัง – ตระพัง, หนองน้ํา, สระน้ํา

๓๒

วังโปกขรณี ก็ดูวิโรจนโสตการงาม ตุวํ อันวาเทพบุตต อนุภวิตฺวา ก็ไดเสวยยังสรีสมบัติทิพพทังหลาย
ดั่งนี้ อกาสิ เทพบุตตไดกะทํากุสละบุญดั่งรือนั้นชา
เมื่ อมหาโมคคลานเถรเจา แลถามดั่ง นั้นแล เทพบุตตต นนั้น กโรนฺโ ต อัน กลา วแกวา ภนฺ เต
ขาไหวพระเปน [น.๒๑] เจา อหํ อันวาผูขา เมื่อกอนไดเกิดมาในมนุสสโลกเมืองคน อกาสิ ผูขาก็ไดสาง
ยังบุญแทดีหลี ก็ขาแล หิ ดวยมีแท สาสเน ในเมื่อสาสนาพระพุทธเจาอันชื่อวากัสสปะ ริเน อันลวงไปดั่ง
อั้น อหํ อันว าผูขา เมื่อยังเปนคนนั้น วนารามํ ไปสูวัดปาบอน๑ ๑ ทิสฺวา ขา ก็เห็น ปุ ราณพุทฺธ พิมฺ พํ
ยังพุทธรูปเจาบุราณ๒ แตกาลสาสนาพระเจาอันชื่อวากัสสปะหั้นแล ฯ อหํ อันวาผูขา วิยุหิตฺวา๓ กวาด
เผ ว ๔ เสี ย อหํ อั น ว า ผู ข า ปสนฺ น จิ ตฺ โ ต มี ใ จใจอั น เหลื้ อ มใสมากนั ก หริ ตฺ ว า แก อ อกไว วตฺ ถ านิ
ยังผาบิ้ง๕ แลกั้งหลัง๖ มีแล กําพีรแหงตนผืน ๑ ปารุปตฺวา หมแลว พุทฺธรูป ยังพุทธรูปเจาองคนั้น แล
โสภติ ก็ดู รุง เรือ งงาม ปูเชสิ ขา ก็ปูชาดวยไม คันธรัส สะของหอม อหํ อันวาผูขา วนฺทิตฺวา ก็ไหว น บ
ครบอยําแอยงแลว เชื่อใสชมชื่นยินดี อนุสริตฺวา ผูขาคึดตอบุญทอนั้น ตโต จวิตฺวา ผูขาก็คลาดจากชาติ
อันเปนคน นิพฺพตฺติ ก็ไดเอาตนมาเกิดในวิมานปราสาท อันรุงเรืองงามไปดวยแกวแลคํา อันเต็มไปดวย
นางฟาแลเทพบุตตทังหลายอันมาก โดยดั่งเจากูหากเห็นนี้ก็ขาแล เทพบุตตตนนั้นบอกเลายังกุสลบุญ
[น.๒๒] แหงตนดั่งอั้น
เถโร อันวา มหาโมคคลานเถรเจ า คเหตฺวา ก็ถือเอา ปวตฺติ ยังขาวสารแหงเทพบุตต ต นนั้ น
โอหริตฺวา เจ า ก็ ล งมา อุ ปสงฺกมิตฺวา เจาก็เขาไป ภควนฺตํ สูสํานัก แห ง สัพ พั ญูเจ า วนฺทิตฺ วา ก็ ไหว
ยังสัพพัญูเจาแลว นิสีทิ ก็นั่งอยู เอกมนฺตํ ในสถานที่ ๑ นิสินฺโน โข คันวานั่งอยู แล ว อโวจ ก็กลาว
ภควนฺตํ เซิ่งสัพพัญูเจา วา ภนฺเต ขาไหวสัพพัญูเจา ปฺุญํ อันวาบุญ อันปุคคละหากไดกะทํ าส าง
แปลงในมนุสสโลกเมืองคนนี้ จักเปนดั่งรือก็ขาจา ภควา อันวาสัพพัญูเจา อาห ก็กลาววา โมคฺคลาน
ดูราโมคคลา ปฺุญํ อันวากุสลบุญ อัน ปุคคละผูไดสางแปลงในมนุสสโลกเมื องคนดั่งนั้น ก็ไดเอาตน
เมือเกิดในเมืองฟา เปนดั่งทานหากเห็นชูอันนั้นแล
ภควา อั น ว า สั พ พั ญ ู เ จ า ก็ ก ล า วดั่ ง นี้ แ ล ว เทเสนฺ โ ต อั น จั ก เทสนาสํ า แดงยั ง อานิ สั ง สะ
อั นยิ่ งกว า นั้น อาห ก็ก ลา ววา เม สุว ณฺโ ณ สุรูโป ภาคฺยวณฺ โ ณ ดั่ง นี้เป น เคลา ทายโก อัน ว า นระ ๗

๑

บอน – แหง, ที่
บุราณ – โบราณ
๓
ตนฉบับเขียน “วิยุหิตฺวา” ควรเปน “สมฺมชฺชิตฺวา”
๔
กวาดเผว – กวาดเผี้ยว (ปดกวาด, ทําความสะอาด)
๕
ผาบิ้ง – ผาเบี่ยง คือผาพาด หรือผาสไบ
๖
กั้งหลัง, ผากั้งหลัง – ผามาน, ฉากหลัง
๗ นระ – คน, มนุษย
๒

๓๓

ยิงชายทายยก๑ ผูใดไดใหผาบิ้งพุทธรูป แลผากั้งธัมมาสน แลผาพันหนังสือ ขาเขี่ย๒ ขัน้ ไดแกว๓ อันแลว
ดวยแกว [น.๒๓] แลคํา นํามาใสวา คําสอนแหงพระตถาคตะดั่งอั้น ชาโต เกิดมา ยตฺถ ภวเน ในภาวะ
ที่ใดก็ดี สุรูโป มีรูปอันงาม เหมวณฺโณ มีวัณณะดั่งคํา ภาคฺยวณฺโณ อันมีภาคยวัณณะอันงาม ชนปโย
เปนที่รักแกคนทังหลาย ปหูตชาตรูโป มีเงินคําก็มาก พหูต ทาสี ทาสา อันวาขอยขา๔ อันมาก พหู ต
มหิงฺสา อันมีวัวควายชา งมาหลายแทดีหลีแล ก็ดวยผละอันไดใหผาพั น หนังสือแลผ ากั้งธัมมาสน แ ล
ขาเขี่ย ขั้นไดแกว ใหเปนทานเมื่อกอนนั้นแล
บ ท อ แต นั้ น ๕ เทวิ นฺ โ ท ก็ จั ก ได เ ป น พระญาอิ น ท กิ น ๒ สวั ร ค ชั้ น ฟ า จาตุ ม มหาราชิ ก า แล
ตาวติงสาสวัรคเทวโลก อนุภวิตฺวา ก็จักไดเสวยสรีสมบัติทิพย จิรํ เสี้ยงจิรกาลมึนนานนัก
บทอแตนั้น จกฺกวตฺติราชา ก็จักไดเปนพระญาจักกวัตติราช สตฺตรตนสมฺปนฺโน อันประกอบ
ไปดวย (แกว) ๗ ประการ อันมีกงจักกเปนประธาน อนุภวิตฺวา ก็ไดเสวยสมบัติอันมาก จตุทีเปสุ ในทวีป
ทัง ๔ อันมีทวีปนอยได ๒ พันเปนปริวาร
บทอแตนั้น ปเทสรชฺชํ ก็จักไดเปนพระญาในประเทสราชบานนอยแลเมืองใหย บอาจจักนับได
แทดีหลีแล [น.๒๔] มหาเสฏฐิ หุตฺวา ก็จักไดเปนเสฏฐีใหย อันมีขอยขายิงชาย ชางมางัวควายมากนัก
บอาจจักนับไดแทดีหลีแล
ยทา ชาโต ปุคคละผูไดสางแปลงผากั้งธัมมาสนแลผาพันหนังสือแลกําพี รอันวิ จิตต แลวดวย
แกวแลคํา นําไปใหทานแกพระสังฆะเจา มีพระพุทธเจา เปนประธานดั่งนั้น ชาโต เกิดมา ยทา ภาเว
ในภาวะอันใดก็ดี ปากโฏ อันเปนผูลือชาผากฏ๖ ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต อันคนแลเทพดาทังหลาย ก็หาก
สั กการะปูชาในที่อันนั้น มหาลาโภ มีลาภสการ๗ อันมาก มหายโส มีย สสักดิ์ปริวารอัน มาก อโสโก
เปนอันหาโทสแลโสกบได นิรปุ ทฺทโว อันหาอุปทวะอันตรายบได
โส ทายโก อันวา นระยิงชายทายยกทังหลายฝูงใดใหผากั้งธัมมาสน แลผาพันหนังสือกํา พีร
แลขั้ นไดแกว ขาเขี่ย ให เป นทานนั้น แล ลภิ สฺส ติ ๘ ก็จัก ได ติวิธสุขํ ยั ง สุข ๓ ประการ มีนิ รัพ พาน ๙
เปน ที่แลว ยทา อริยเมตฺเตยฺโย โพธิสตฺโต อันวาอริยเมตไตยโพธิสัตตเจ าลงมาเรียงลัดตัด ประหญา
สั พ พัญ ูตัญ ญานการเปน พระในกาละยามใด [น.๒๕] โส ทายโก อั น ว าปุ คคละนระยิ งชายทายก
๑

ทายยก – ทายก (ชาย) ผูถวายจตุปจจัยแกภิกษุสามเณร (ถาเปนเพศหญิงเรียกวา ทายิกา)
๒
ขาเขีย, ขาเขี่ย – กากะเยีย คือที่วางคัมภีร ทําดวยแทงไมยาว ๘ ชิ้น รอยไขวกันดวยเชือก พับเก็บได
๓ ขั้นไดแกว – บันไดแกว
๔
ขอยขา – คนรับใช, บริวาร, ทาส
๕
บทอแตนั้น – บเทาแตนั้น
๖
ลือชาผากฏ – ฤาฌาปรากฎ, เปนที่รูจักเลื่องลือ
๗
ลาภสการ – ลาภสักการะ
๘
ตนฉบับเขียน “ลภิสนฺติ” ปรับเปน “ลภิสสฺ ติ”
๙ นิรพ
ั พาน – นิพพาน, การดับสิ้นซึ่งกิเลส, การดับสิ้น ไมกลับมาเกิดอีก

๓๔

ทั ง หลาย ฝู งนั้นไดสา งผา กั้งธั มมาสน ผาพันหนังสือ กัม พี รแ ลขาเขี่ย ขั้ น ไดแกว ใหเปน ทาน ชาโต
เกิดก็จักไดลงมาเกิด ภควโต สนฺติเก ในสํานักพระเจาอันชื่อวาอริยเมตไตยเจาก็มีแล สุตฺวา ก็จักไดฟง
ยังธัมมเทสนาแหงสัพพัญูเจาอันชื่อวาอริยเมตไตยยะ ปาปุณึสุ ก็ไดเถิงยังธัมมวิเสส เปนตนวา โสตา
ปาปุณึสุ ก็จักไดเถิง อรหตฺตํ ๑ ยังอรหันตา สนฺติเก ในสํานักพระเจาอันชื่อวาอริยเมตไตยเจาก็มีแล
เทสนาวสาเน ในเมื่อแลวรัสสธัมมเทสนา พหูชนา อันวาคนทังหลายอันมาก อันไตเตาเขามา
ฟงรัสสธัมมเทสนา วารนั้น ปาปุณึสุ ก็ไดเถิงยังธัมมวิเสสตามบุญสมพาร อันตนหากไดหอมหยับ๒ นับมา
แตบุรัมมนาดชาติกอนพายหลัง๓ ก็มีแล ฯ
วตฺ ถ ารุ ป ตํ พุ ทฺธ พิ มฺ พํ ป ฏ กตฺ ตยํ ชาฏกํ นิ ฏฐิตํ ฯ กรีย าวั ณ ณนาย อ งยอ ๔ ยั ง ผละอานิ สงส
แหงปุคคละผูไดสางผากั้งธัมมาสน ผาพันหนังสือ แลขาเขี่ย ขั้นไดแกวใหเปนทาน ก็สระเด็จบอระมวณ
ควรเทานี้กอนแล ฯ
***************

“ผาหอคัมภีร”
(คัมภีรใบลานวัดสูงเมน ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร)
๑

ตนฉบับเขียน “อรหนฺตํ” ปรับเปน “อรหตฺตํ”
หอมหยับ – สะสม, เก็บหอมรอมริบ
๓
ฉบับวัดใหมสุวัณณภุมมาราม หลวงพระบาง จารดวยอักษรธรรมลาว วา “บุรมนาดชาติกอนพายหลัง”
๔ ยองยอ – ยกยอง, สรรเสริฐ
๒

๓๕

๕. อานิสงสหีด๑
นโม ตสฺ ส ตฺ ถุ ฯ เอวมฺ เ ม สุ ตํ เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺ ถิ ยํ วิ ห รติ เชตวเน อนาถป ณฺ ฑิ ก สฺ ส
อาราเม ฯ
สาธโว ดูกราสัปปุริสสะทังหลาย เอวมฺเม สุตนฺติ อทิก นิทาน วจนํ คํามีตนวา เอวมฺเม สุตํ นี้
หากเปนนิทานแหงสูตตทังหลาย ผูมีประหญาเพิงรูดั่งนี้เทอะ
เอกํ สมยํ ยังมีในกาลสมัย คราบ ๑ คือวาธัมมเทสนากาล ภควา อันวาพระพุทธเจ า วิห รติ
ก็อยูสําราญในป าเชตวัน อาราม อันเปนอารามแหง นายอนาถป ณฑิ กัสสมหาเสฏฐี สาวตฺถิยํ อัน มี ที่
จิ่มใกลเวียงสาวัตถีราชธานี มีประหมาณ ๕ รอยเชนขาธนู ก็มีแล ฯ
อถ โข ในกาลนั้น อายสฺมา มหาสาริปุตฺโต อันวามหาสารีบุตตเถรเจาตนมีอายุ ปุจฺฉติ ก็จิ่งถาม
ภควโต เซิ่งพระพุทธเจาดวยคําวา ภนฺเต ขาไหวสัพพัญูพระพุทธเจาแล โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาปุคคละ
ผู ใดมีใจใสสั ทธา กโรติ๒ แลมากะทําสางแปลงดวยตนก็ดี จางทานผูอื่นแปลงหื้อก็ดี มฺชุสํ ยังหีด ๓
หื้อเปนทาน ใสไว ปฏกํ ยังปฏกธัมมคําสอน แหงพระพุทธเจาดั่งอั้น โส ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูนั้นแล
ลพฺภติ ก็จักได อานิสงฺสยํ [น.๒] อานิสงสเทา (ใด) นั้นชา
ตํ สุตฺวา ภควา อันวาพระพุทธเจา สุตฺวา ไดยินแลว ตํ วจนํ ยังคําอันสารีบุตตเถรเจาหากถาม
ดั่งอั้น วิวริตฺวา ก็ไข มุขกมฺพลํ ยังปากอันแดง อันงามดั่งผารัตนกัมพล๔ นั้น อาห ก็ กลา วแกเปสนา
ปญหาแกมหาสารีบุตตเถรเจาดวยคําวา ดั่งนี้ สาริปุตฺโต ดูกราสารีบุตต โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาปุคคละ
ผู ใดผู ๑ ก็ดี ปสนฺนจิตฺโต แลมีใจใสสัทธา กโรติ แลมาสางดวยตนก็ดี จ างทา นผูอื่ นสางแปลงหื้อก็ดี
มฺชุสํ ยังหีดอันเปนที่ใสไวยังปฏกธัมมคําสอนแหงพระพุทธเจา อันแลวดวยแปน๕ แลวแลพอกไปดวย
เงิ น แลฅํ า แลแก ว ดั่ ง อั้ น อนนฺ ต อปริ ม าณํ ผลํ มี ผ ละอานิ ส งส บ อ าจจั ก คณนานั บ ได แ ล เต เลทฺ ธํ
อันทายกะผูใดไดสางยังหีดนั้น หากไดเสวย มหาสุขํ ยังสุขอันมากแล
สาริ ปุตฺ โต ดูก ราสารีบุต ต โย โกจิ ปุคฺคโล อันวา ปุค คละผูใด มฺชุ สํ การโก อัน สา งหี ดนั้น
อนฺ ตมโส ลวงสุ ดไป อนุ วา หนวยหนอยก็ดี มหนฺตํ วา หนวยใหยก็ดี มหาผลํ ย อ มมีผ ละอานิ สงส
อันมากนัก บอาจจักนับไดแล จกฺกวตฺติราชา ปุคคละผูนั้นก็จักไดเปนพระญาจักกวัตติราชะ ปราบทวีป๖
๑

คัมภีรใบลานวัดสะปุงหลวง อ.ปาซาง จ.ลําพูน จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๑ หนาลาน ไมระบุปที่จาร จาก
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-LP-01-A-022
๒
ตนฉบับเขียน กโลติ ปรับเปน กโรติ
๓
หีด – หีบ, ภาชนะใสสิ่งของ รูปทรงสี่เหลี่ยมเปนตน มีฝา
๔
ผารัตนกัมพล – ผากําพล, ผาที่ทอจากขนสัตว
๕
แปน – แผนไม, แผนกระดาน
๖ ตนฉบับเขียน พราบทีป ปรับเปน ปราบทวีป

๓๖

ทัง ๔ เสี้ยง [น.๓] ชาติอันมาก บเทาแตนั้นก็จักไดเปนพระญาในประเทสราชบานนอยเมืองใหย พหุขตฺตุ
เสี้ยงชาติอันมากนักแล สกฺโก เทวราชา อัน ๑ เลาจักไดเปนพระญาอินท พหุขตฺตุ เสี้ยงชาติอันมาก
บเทาแตนั้น มหาพฺรหฺมราช จักไดเปนมหาพรหมผูประเสิฏ เสี้ยงชาติอันมาก ก็ดวยอานิสังสะ
ผละบุญอันไดสางหีดนั้นแล
ปฏกมฺชุสํ ทายโก อันวาปุคคละผูใดไดสางหีดใสปฏกะทัง ๓ นี้ อนุภาวนฺติ ก็จักได (เสวยสุข)
จตุราสีติสหสฺสานิ ๘ หมื่น ๔ พัน (ป)
บเทาแตนั้น จกฺกวตฺติราช จักไดเปนพระญาจักกวัตติราช จตุราสีติสหสฺสานิ ได ๘ หมื่น ๔ พันป
บเทาแตนั้น ก็จักไดเปนพระญาในประเทสราชบานนอยเมืองใหย นวอสงฺเขยฺย ได ๙ อสงขัยแล
ประการ ๑ ก็จักไดเปนพราหมณคหบดี แลเสฏฐีผูมีเขาของอันมาก แลมีประหญาปญญาอั น
มากนัก
ไดเปนพระญาแกเทวดาทังหลาย อันอยูเหนือแผนดิน อากาสเทวดา ราช โหติ ก็จักไดเปน
พระญาแกเทวดาทัง หลายอันอยูในอากาสก็ดี จาตุมหาราชิกา เทวราช โหติ ก็ จักไดเป น พระญาแก
เทวดาทั ง หลายอั น อยู [น.๔] ในชั้ น ฟ า จาตุ ม หาราชิ ก า ตาวติ ง สา ยามา ตุ สิ ด า นิ ม มานรติ
ปรินิมมัตตวสาติก็ดี แลชั้นก็ได ๙ อสงขัย ก็ดวยอานิสงสอันไดสางหีดใสปฏกะทัง ๓ นั้นแล
ภควา อันวาพระพุทธเจา เทเสสิ ก็เทสนาสําแดงยังอานิสังสะผละ อันทายกะทังหลายฝูงไดสาง
หีดใสปฏกะธัมมคําสอนแหงพระพุทธเจาหื้อแจงแกมหาสารีบุตตเถรเจ า เอวํ ดวยประการดั่งนี้แลว
สัพพัญูพระพุทธเจาจิ่งกลาวคาถาดั่งนี้เมื่อพายลูนวา มหาโภโค มหาธโน กุเล เชฏฐา กุลปุตฺตเมว จ
ดั่งนี้เปนเคลา ก็จิ่งเทสนาวา โภ สาริปุตฺต โย ทายโก อันวาทายกะอุปาสกะแลอุปาสิ กา แลภิกขุแล
ภิกขุณี แลสามเณรก็ดี มีใจใสสัทธาแลมาสางแปลงหีดหื้อเปนที่ใส ปฏกํ ยังปฏกะทัง ๓ อันเปนคําสอน
แหงกูตถาคตะดั่งอั้นก็ดี ก็มีผละอันมากนักแล เทียรยอมกั้งบัง๑ ยังอบายทุกขทังมวลแล
แม นวามีญ าติพี่ นองฝูงใดไดก ะทํา บาปแตกอ น แลไดไปตกนารก ก็ไดพนจากนารกออกมา
ไดเสวยสุขทุกฅน ดวยผละอานิสงสอันทายกะไดสางหีดใสปฏกะหนังสือธัมมนั้นแล [น.๕]
อันวา ทายกะผูนั้น ชาโต เกิดมาเมื่อพายลูน มหทฺธโน กุลปุตฺต แมน (เกิด) ในกระกู ล อั น ดี
มีเขาของดวยสรีสัมปตติเขาของอันมาก อันปรากฏอุดมยิ่งนักแล
ประการ ๑ ดูราสารีบุตต ทายกะผูนั้น นชาโต ก็บไดไปเกิด หีนกุเล ในกระกูลในอันถอยอันราย
สักเทื่อแล หิเนน สหวาโส อันวากรียาอันอยูกับดวยฅนฝูงถอยฝูงรายนั้น จ โหติ ก็บหอนมีกาลสักคราบ
แล
อุตตเมเนวสวา เทียรยอมไดอยูกับดวยปุคคละผูประเสิฏอุดมยิ่งทุกเมื่อทุกยาม ดวยอานิสงส
บุญอันไดสางหีดปฏกะทัง ๓ นั้นแล
๑

กั้งบัง – ปดกั้น

๓๗

โย ทายโก อั น ว า ทายกะผู ใ ดได ส า งหี ด ใส ห นั ง สื อ ธั ม ม คํ า สอนแห ง พระพุ ท ธเจ า ปฺ จ กลฺยาณสมฺปนฺโน อันประกอบดวยกัลยาณะ ๕ ประการทุกชาติ
สุวณฺณกาโย เทียรยอมมีวัณณะเนื้อตนอันรุงเรืองงามทุกแหง บมีวัณณะอันผางรายสักเทื่อแล
ปุคคละผูนั้น มธุรส วา เจากลาวถอยคําเปนอันหวาน นผรุสฺส วา เจาบหอนกลาวคําอันหยาบ
ชากลาแขงนัก ก็บหอนมีแกปุคคละผูไดสางหีดนั้นแล ฯ
ชาโต เกิดมาในที่ใดก็ดี เทียรยอมประกอบดวยรูปโสมอันงามบอริสุทธิ์ดุจจะดั่งฅํา หาที่อันจัก
เปรียบเทียม [น.๖] บไดนั้นทุกชาติแล ฯ
ลเภยฺย เทียรยอมไดเขาของบอระโพคอันประเสิฏมากนัก ประกอบดวยลักขณะทังมวล คือวา
นอยบใหยพนประหมาณ คอมพอดีพองาม มีริทธีเตชะอานุภาพอันมากแล ปุคคละผูใดไดสางหีดนั้ น
ก็จักสมดั่งคํามักคําปราถนาทังมวลแล ฯ
สตฺถา สัพพัญูพระพุทธเจา ตวํ จักกลาวยังผละอานิสงสแหงปุคคละยิงชายอันไดสางหีดนั้น
ใหแจงแกมหาสารีบุตตเถรเจาวาดั่งนี้แลว ฯ
ตุมฺหิ อโหสิ ก็ปลงลง๑ ยังธัมมเทสนาคือวาอยูบปาก เตหิยา จิตฺโต อันเจาภิกขุทังหลายฝูงนั้น
อั น มหาสารี บุ ต ต เ ถรเจ า เป น ประธาน หากขอราทธนาตนพระ อาหริ ตฺ ว า เจ า ก็ นํ า เอามายั ง เหตุ
อั นลวงแลวมาเทสนาวา อติเต กิร โปราณสมฺมาสมฺ พุทฺโ ธ โลเก อุทปาทิ ดั่ งนี้ เป น เคล าแล อุ ปตฺ ติ
เหตุอันพระพุทธเจาจักไดเทสนาปุคคละผูมีประหญาเพิงรูดั่งนี้เทิอะ ฯ
อติเต กาเล ในกาลเมื่อล วงแล ววันนั้น สมฺมาสมฺพุทฺโธ อันวาพระพุท ธเจาตนชื่อ วาโปราณโคตมะ ก็เกิดมาเปนพระพุทธเจา โลเก ในโลกนี้แล อสีติกายุโก อโหสิ พระพุทธเจาตนมีอายุได ๘๐ ป
ก็มีแล
ปฏกภูตํ สภา (...) [น.๗] ปฏกะธัมมคําสอนแหงพระพุทธเจาตนนั้น จักตั้งอยูนานประหมาณ ๕
พันวัสสา โหติ ก็มีแล ฯ
ตทา ในกาลยามนั้น เอโก กุลปุตฺโต ยังมีลูกกระกูลผู ๑ โปสนติ ก็เลี้ยงดู มาตาปตุนํ ยังพอแล
แมแหงตนนั้นก็มีแล เอกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ โส ปุริโส อันวาชายลูกกระกูลผูนั้น อาทาย ก็ถือเอาพราแล
ขวาน วนํ ปาวิสิ ก็เขาไปสูปาเพื่อจักนําเอามา กถฺจ ยังไมแลหลัว๒ เพื่อจัก (ขาย) เอาคามาเลี้ยงยังพอ
แลแมแหงตน
ตทา ในกาลนั้น เทโว อันวาหาฝน วสติ ก็ตกลงมารํา๓ ชายผูนั้น ก็มีแล อาคนฺตฺวา ชายผูนั้น
จิ่งเขาไปเพิ่ง เอกํ อารามํ ยังวัดอัน ๑ อสามิก อันหาเจาผูรักสาบได ทิสฺว า ชายผูนั้นก็หัน อกฺ ขรานิ
ยังหนังสือธัมมทังหลาย อันเปนคําสอนแหงพระพุทธเจา ธมฺมิโกหิ อันปลวกแลหนูทังหลายหากมากัด
๑

ปลงลง – หยุด
๒
หลัว – ฟน
๓ รํา – (ฝน) ตกใส, พรํา, รด

๓๘

มากินดั่งอั้น กุลบุตตผูนั้น จินฺเตสิ ก็รํ่าเพิงวาดั่งนี้แลว อหํ อันวากูมีใจใสสัทธา มา อาหริตฺวา กูจักนํา
เอามา กมฺพลํกานิ ยังแปนทังหลาย มฺชุสํ กโรมิ กูก็จักสางแปลงยังหีดหื้อเปนที่ใสยังหนังสือธัมมอันนี้
เทอะ ก็จักเปนบุญ [น.๘] แกกูอันมาก เหตุอาจารยเจาทังหลายแตกอนกลาวมาวา ปุคคละผูใดสางหีด
ใสปฏกะธัมมไวดั่งอั้น ก็จักไดเสวยยังสุขอันมากวาอั้นแลว กุลบุตตผูนั้นรําเพิงดั่งนี้แลว ตุริตตุริตํ มฺชุสํ
กเรติ ก็ จิ่ ง มาแปลงยั ง หี ด รี บ พลั น แล ด ว ยแป น อั น เลี่ ย นเพี ย ง ๑ นั ก สั ง รวมเอามายั ง หนั ง สื อ ธั ม ม
ทังหลายฝูงนั้นใส ในหีด ปฏิสาเมตฺวา ก็อึด๒ หื้อดีแลวยังหนังสือธัมมทังหลายดีแลว ปุน เคหิ คนฺตฺวา
ก็ฅืนเมือสูเรือนแหงตน อาโรเจสิ ก็บอกยังอานิสงส แลการอันตนไดสางหีดหนังสือธัมมนั้นแกพอแลแม
แหงตน ก็มีแล
ตทา ในกาลยามนั้น มาตาปตา อันวาพอแลแมทัง ๒ ก็มีใจเหลื้อมใสยินดีกับดวยลูกแหงตน
มากนั ก วตํ สุ ก็กลา ววา ตาต ดูราเจาลูกรักแกพ อแลแม กุส ลํ อัน ว ากุส ละอัน เจา หากไดก ะทํา นั้น
เผือทัง ๒ ก็อนุโมทนากับดวยเจา สาธุการวาดีนักแล ปุคคละทัง ๒ อันเปนพอแลแมนั้นคันจุติก็ไดเมือ
เกิ ดในชั้นฟาตุสิดา เปนเทวบุต ตเสวยสรีสัม ปตติในปราสาทวิมานฅํา อันสูงแลกวางได ๑๒ โยชนะ
ดวยผละบุญอันลูกตนไดสางหีดหื้อเปนทาน [น.๙] ใสหนังสือธัมมนั้นก็มีแล
ปุ คคละผู ใดสางหีดนั้น สํสรนฺโต ตราบใดไปไดเถิงนิพพานเทื่อ ยังทวนเทียวในวัฏฏะสงสาร
ดั่งอั้น เทียรยอมไดเกิด เทฺวกุเล ในกระกูลทาวพระญามหากระสัตแลกระกูลพราหมณผูประเสิฏ อิสฺสโร
ก็จักไดเปนใหยแกทีปทัง ๔ วิปุลํ อันกวางขวาง คณโต อัน สงฺเขยฺยา ดวยอันนับไดอสงขัยแล ฉกามา
เทวราช จักไดเปนพระญาแกเทวดาในชั้นฟาทัง ๖ พหุกฺขตฺตุ เสี้ยงชาติอันมากตราบตอเทานิพพานแล
ตทา ในกาลยามนั้น โส อันวากุลบุตตผูนั้น อกาสิ ก็ไดกะทํายังบุญอันมากดวยอานิสังสะผละ
อันไดสางหีดเปนทานนั้นแล
ตโต ในกาลนั้น ปพฺพ ชิตฺวา กุ ลบุต ตผูนั้นก็ไดบ วช มม สาสเน ในสาสนาแหงพระตถาคตะ
ธาเรติ ก็ จักได ทรงยั งป ฏกะทั ง ๓ ดว ยผลาอานิสงส อันไดสางหีดหื้อ เป น ทานนั้ น แล ภควา อัน ว า
สั พพั ญูพระพุท ธเจ า อหํ ก็กลาววา สาริปุตฺต มฺชุสํ การโก อันวากุลบุตตผูไดสางหีดหื้ อเปน ทาน
ใสปฏกะธัมม นวาโรติ [น.๑๐] ก็ไดทรงยังปฏกะทัง ๓ ดั่ง อานนฺโท คือวาเจาอานันทะแล ปฏิสุนิตฺวา
ก็ไดสระดับรับฟงเอายังธัมมแตสํานักแหงพระตถาคตะ สาสุกนฺติ ก็ไดเถิงอรหันตาตนประเสิฏ ก็มีแล
สัพพัญูพระพุทธเจากลาวจุณณียบทแลว อหํ ก็กลาว อิมํ คาถํ ยังคถาอันนี้วา สทฺธา ปุพฺพา
คมา ทาน อปจิฺจิ สเย คตํ ดั่งนี้เปนตน สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต เย ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดมีใจใส
สัทธาเปนประธาน บอสังนั้น หื้อมีใจเหลื้อมใส คุณํ เซิ่งคุณพระพุทธเจาแลพระธัมมพระสังฆะเจา สรณํ
วา วาเปนที่เพิ่งแล ชานาติ พุทฺธคุณํ ยังคุณแหงพระพุทธเจา ธมฺมคุณํ ยังคุณแหงพระธัมมเจา สงฺฆคุณํ
ยังคุณแหงพระสังฆะเจา แลเหลื้อมใส ทานํ อันวาเซิ่งทานแหงตน อปกิฺจ แมนเปน กิปเย อันตนได
๑
๒

เลี่ยนเพียง – เกลี้ยงเกลาและราบเรียบเทากัน
อึด – ปด
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กะทําหื้อเปนที่รักจําเรินใจมากนัก เขาของอันใดแพงคามากนัก คือวาผาผอนทอนแร อันแลบออนสุกขุ
มาลย จุงหื้อเปนทาน มีจิตใจเหลื้อมใสในทานแหง [น.๑๑] ตนในกาล ๓ คราบ คือวาเมื่อแตงยังทานนั้น
หื้อมีใจใสที ๑ เมื่อยามไปเคน๑ ทานนั้นก็มีใจใสที ๑ คันหื้อทานแลวแลฅืนมาสูที่อยูแหงตนนั้น ก็หื้อมีใจ
ใสที ๑ ดวยคําวา สุทินฺนํ ดั่งนี้ แลรักสาสีลอันบอริสุทธิ์วิเสส เปนที่เพิงใจ๒ กูมากนักแล หื้อคระนิงวาดั่ง
นี้ แมนวาหื้อทานหนอยก็ดี จักมีผละอันมากไดรอยเทาอันหื้อทานนั้นแล
เต ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดไดสางหีดหื้อเปนทานนั้น (ก็จักได) เถิงติวิธสุข ยังสุข ๓ ประการ
คือวาสุขในเมืองฅน แลสุขในเมืองฟา แลสุขในนิพพานเจา อันล้ําเลิสประเสิฏกวาสุขทังมวล
แทแล เหตุดั่งรือแลวาอั้น (นั้นชา) ที่จักไวยังปฏกะธัมมที่ใดก็ยังบบัวรมวณ เทียรยอมมีหีดจิ่ง
เปนที่แลวบอระมวณ เหตุดั่งอั้นปุคคละผูสางหีดไวใสหนังสือธัมมนั้น มีผละอานิสงสอันมาก บอาจจัก
คณนา (ไดแล)
เทสนาปริโยสาเน ในเมื่อแลวธัมมเทสนาแหงสัพพัญูพระพุทธเจาดั่งนี้ สตฺถิกา อันเปนกับดวย
ประโหด โกฏํ ปาณสัตตทังหลาย พหุชนา อันวาคนทังหลายอันมาก ปาปุณึสุ ก็ไดเถิงยังธัมมวิเสส มี
ประเพทวาโสดาปฏิผลมัคคญาณ ตามบุญสมพารอันตนหากไดกตาธิการมาแตกอน ก็มีวันนั้นแล
มฺชุสํ สํวณฺณา กรียาอันจายังปุคคละผูสางหีดใสธัมมปฏกะทัง ๓ นั้น ก็มีดวยประการอันกลาว
มานี้แล ฯ มฺชุสฺสํ นิฏฐิตํ กลาวยังอานิสงสหีด ก็สมเร็จเสด็จ ฯ
***************
[บันทึกทายเรื่อง]
ปริปุณณํ แลวยามกองแล ฯ
ขาเขียนปางเมื่ออยูปฏิบัติสวาทุหลวงเจาปารมี วัดสะปุงวันนั้นแล ฯ
สุทินฺนํ วต เม ทานํ นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ดั่งนี้ดีหลีแดเทิอะ หยอนวาบชาง ฯ
***************

๑
๒

เคน – ประเคน, การยกสิ่งของเพื่อแดพระภิกษุสามเณร
เพิงใจ – พึงพอใจ
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ตูธรรมและหีบธรรม
วัดหนองเงือก ต.แมแรง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

กางธัมม หรือตูธัมม
วัดราชฐานหลวงบานปาว เมืองมา รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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๖. อานิสงสหอธัมม๑
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ อวมฺหาธเน กุนิยโต กุลปุตฺตมํ เม หิน สหวาโส ชายตฺโต ดั่งนี้
สาริปุตฺต ดูราสารีบุตต ปฏก ทายโก อันวาปุคคละผูใดสางธัมมปฏกะอันเปนคําสอนพระเจา
ไวค้ําชูสาสนาหื้อกวางขวางเปนไปพายหนาดั่งอั้น ก็เทียรยอมไดมาเกิดในกระกูลอันประเสิฏกวากระกูล
ทาวพระญาแลพราหมณคหบดีเสฏฐี ประกอบดวยเขาของสมบัติมากนัก แมนเกิดในเมืองฟาก็เทียรยอม
ไดเกิด เปน พระญาแก เทวดาทั ง ๖ ชั้นฟา แลประกอบด วยองคะเนื้ อตั วอั น งามล วนถ วน เป น ที่รั ก
จําเรินใจแกฅนแลเทวดาทังหลายทุก (เมื่อ) ดีหลีชะแล ฯ
โย สตฺตานาริขิ สนฺตํ อันวา (ปุคคละ) ทังหลายฝูงใด บไดสางธัมมปฏกะ บไดเขียนธัมมปฏกะ
ด ว ยตน ประการ ๑ ก็ บ ไ ด หื้ อ ท า นผู อื่ น เขี ย นหื้ อ แก ต น อั น ๑ ก็ บ มี ใ จใสสั ท ธาในธั ม ม ป ฏ กะแก
พระตถาคตะดั่งอั้น ปุคคละทังหลายฝูงนั้นเกิดมาในภาวะอันใด หาเขา (ของ) บได แมนวามี [น.๒] ก็บ
หื้อ (ทาน) เนยยะประการ ๑ เลา ก็หามิตตสหายบได แมนวามีลูกมีเมียแลเครื่องบอระโพคอันใด ก็บ
เสมอใจสักอันแล
อโรคา สุขี ขา นรา ปุญญอนนฺตา ปโมทติ วนฺติ โลโก ฯ นรา อันว าฅนทั งหลายผูใดไดส า ง
ไดเขียนธัมมคําสอนแหงพระตถา (คตะ) ดวยตนก็ดี จางทานผูอื่นเขียนหื้อแกตนก็ดี ก็อาจเพื่อไวเปน
ที่เพิ่ งแกตน เกิดมาในภวะอัน ใดยอ มมีเขา ของเงินฅําลูก เมียขา ฅนมนตรี เขาเปลือกเข าสาน เครื่อ ง
บอริโพค ก็เปนอันประเสิฏยิ่งนัก มีรูปก็งามโสมโนม (พรัณณ) บริสุทธิ์ เปนที่รักจําเรินใจแกคนทังหลาย
ทุกเมื่อ
ประการ ๑ ก็มีอายุหมั้นยืน อโรโค หาพยาธิบได เทียรยอมมีสขุ มากนักแล
ปุคคละทังหลายฝูงนั้น มีบุญหากไดสางกะทํามาแลวนั้น เทียรยอมชมชื่นยินดีในโลกไปหั้นดีหลี
แล
ฅนทังหลายฝูงบไดกะทําบุญแลบไดสางธัมมไวค้ําชูสาสนาหื้อรุงเรือง [น.๓] เปนไป ก็หากหลาง
ขงขวายแทดีหลีแล อันวาสางธัมมเขียนนี้ อนนฺต หาที่สุดบไดก็มีแล คนทังหลายฝูงบไดกะทําบุ ญ นั้น
ตายก็จักไดไปสูอบาย มีชะแล
อติเต ดูราสารีบุตต ในเมื่อกูเกิดมาก็ไดเกิดมาก็ไดเทสนาเพื่อจักไวค้ําสาสนา เพื่อจักไวเสี้ ยง
๕,๐๐๐ วัสสานั้น ควรปูชาดวยเครื่องทังหลายตางๆ มากนักแล ดวยผลอานิสงสมากนัก ก็มีวันนั้นแล ฯ
ธัมมเทสนาก็แลวเปนหอง ๑ กอนแล ฯ
๑

คัมภีรใบลานจากวัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.นาน จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๕ หนาลาน) ปกหนาของใบลาน
เขียนวา “อานิสงสสางหอธัมมเปนทาน” จากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส
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จักจาดวยผละอานิสงสอันไดสางมณฑกที่ใสธัมมปฏกะทัง ๓ ไวค้ําชูสาสนาพระพุทธเจาวันนั้น
เราไดเกิด มาเป น พระญาโปราณกั ปปล ะ ปรากฏชื่อว า พระกัป ปล จั กกวั ตติ ราชะ อัน ไดเสวยยั ง สุ ข
อันนับบได สมฺมาสมฺโพธิปตฺโต ตราบอันตรัสประหญาสัพพัญูเปนพระในโลกนี้แล กเถสิ พระพุทธเจา
ก็เทสนาสําแดงยังกุสลบุญอันตนหากสางเมื่อกอน ก็เปนสัมปเนยยะ [น.๔] อันหยออันแฅวบ๑ ดั่งนี้กอน
แล
ในที่นี้พระเจาซ้ําเทสนาหื้อเปนปฆระกวางขวางแกเจาภิกขุแลปริสัททังหลายดั่งอั้น จิ่งกลาววา
อติเต กรณา กาเล สมฺมาสมฺพุทฺโธ โปราณโคตโม ดั่งนี้เปนตนวา ดูราสารีปุตตเถร ในกาลอันขามลวง
แลวเสี้ยงจิรกาลนานนักวันนั้น โคตโม นาม ยังมีพระโคตมะเจาตน ๑ ชื่อโคตมะเหมือนตนพระตถาคตะ
แล ก็เกิดมาเปนพระในโลกนี้ อายุพระเจาตนนั้นก็ได ๘๐ ป มีแล พระเจาตนนั้นก็ไวสาสนา ๕,๐๐๐
วัสสา พระเจาโปราณโคตมะเกิดมาไปไดตรัสประหญาสัพพัญูเทื่อดั่งอั้น ชื่อวาสิทธัตถะ ก็มีแล
ในกาลเมื่อ นั้นตถาคตะยัง เปน โพธิสัตต ไดเกิดมาเปนอามาตย แ ห งพระญาตนพ อ ก็มีชื่ อว า
สรีสุทโธทนะ วาอั้นแล เวียงอันนั้นก็ชื่อวากัปปลวัตถุ ก็มีแล
ในกาลเมื่อกอนตถาคตะยังเปนโพธิสัตตเกิดมาเปนอามาตยแหงพระญาตนชื่อสรีสุทโธ [น.๕]
ทนะ ตนเปน (พอ) นั้น อามาตยผูนั้นก็ไดสางแปลงยังหอมณฑกหลัก ๑ เปนที่ไวธัมม แลวสางเขียนธัมม
ปฏกะทัง ๓ เพื่อหื้อเปนพิชชะ๒ ในสาสนา ตอเทา ๕,๐๐๐ วัสสา แลก็ปูชาดวยเครื่องปูชาทังหลายตางๆ
ตามสัทธาแหงตน ดวยใจอันเชื่อใสในแกวทัง ๓ แทหั้นแล
อถ ในกาลเมื่ อ นั้น ภควา อั น ว า พระพุ ท ธเจ า โปราณโคตมะเจา ตนประเสิ ฏ ก็ ทํ า นวายยั ง
โพธิสัตตเจาอันสัทธาวาดั่งนี้ ยํ อมฺม เจาชื่อรือ อามาตยผูชื่อพุทโธ ภวิสติ จักไดเปนพระตน ๑ เสมอ
ตถาคตะนี้ จักมีหั้นชะแล จักลัทธพยากรณแตสํานักพระเจาทีปงกระเจา ดวยเนยยะดั่งพระพุท ธเจา
โปราณโคตมะ หากกลาวมานี้ก็มีแล
อามจฺฉา โพธิสตฺโต สวนวาโพธิสัตตเจา คืออามาตยผูสางมณฑกไว ธัมมแลไดสางเขี ยนธัม ม
ปฏกะไวค้ําชูสาสนานั้น ก็ตั้งอยูตามเขตอายุแหงตน คันจุติตายก็จักไดเมือเกิดชั้นฟาดาวดิงสาสวั รคเทวโลก ดวยบุญกัมมอันตนไดสางมณฑกไว [น.๖] นั้นแล
โพธิสัตตตั้งอยูในชั้นฟาดาวดิงสาที่นั้นตราบเสี้ยงอายุ คันจุติจากเมือง (ฟา) ก็ไดมาเอาปฏิสันธิ
ในทองแหงนางอนันทเทวี อันเปนอัคคมเหสีพระญากัปปลนครหั้นแล
ชาตกฺขเนฺ โญ ในกาลเมื่อโพธิสัตตเกิดมานั้น อันวาหาฝนแกว ๗ จํ าพวก ก็ตกลงมา ก็ดวย
อานิสงสอันไดสางมณฑกไวใสธัมมนั้นแล
ถัดนั้น พระญาพรหม ก็มาปูชายังโพธิสัตตเจา ดวยฉัตตฅําทังหลายไดพันดวง
พระญาเทวดาทังหลาย ก็มาปูชาดวยเครื่องประดับอันเปนทิพพมากนักแล
๑
๒

อันหยออันแฅวบ – อยางยนยอ, สั้นและกระชับ
พิชชะ – พืชผล
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พระญาสุก ขเทวดา ก็ม าปูช าดวยดอกไมทั ง หลายอัน เป นทิ พ พ มีก ลิ่น คัน ธะอั น หอมต า งๆ
มาปูชามหาสัตตเจา [น.๗] แล
พระญานาค ก็นําเอามายังแกว ๗ ประการแตเมืองนาคพุน มาปูชามหาสัตตเจาหั้นแล
พระญาเนื้อ คือวาราชสีห ก็ใชมายังหมูเนื้อทังหลายแตปาหิมพานต มาเฝาในกาลเมื่อจักใกลรุง
พระญารุกขเทวดา ก็มาเฝาในกาลเมื่อเชาพอเทารอดเที่ยงวัน
นาคราชา อันวาพระญานาคก็นํามายังไห อันแลวดวยแกว ๗ จําพวก มาตั้งไวก็มีแล
อิตฺถีโย อุตฺตรกุรุตฺโต อันวานางทังหลายมีเนื้อตนอันงาม ประดับเนื้อตนอันงาม ประดับดวย
เครื่องอลังการดูงามเสมอดั่งนางฟาอันมาแตอุดรกุรุทวีปมาถวายมหาสัตตเจาแล
สา ราชา อันวาพระญามาอันเกิดมาแตกระกูลอันชื่อวา ปราหกะนั้น มาเปนที่รักแหงโพธิสัตต
เจาแล
สพฺเพ รตน นาคํ ชางแกวอันมีตัวขาวทังมวล อันเกิดแตกระกูลชางฉัททันตนั้นก็มาเปนที่ทรงแก
โพธิสัตตเจาหั้นแล
บเทาแตนั้น ยกฺขา [น.๘] เทพดาทังหลายก็มาปูชาดวยเขาน้ําโภชนะอาหารทังหลายตางๆ แล
พระญาพรหม ก็มาเนรมิตไวยังปราสาทแกว ๗ หลังแล
พระญานาค ก็บังเกิดยังปราสาทอันแลวดวยแกว ๗ ประการแล
สพฺเพ ปเทสราชาโน อันวาทาวพระญาอันอยูในประเทสราชบานนอยเมืองใหยทังหลาย ฝูง
(อื่น) ก็ต้งั ไวยังปราสาทอันแลวดวยเงินแลฅําอันมากนักหั้นแล
ประการ ๑ นิธิ อันวาขุมฅําอันกวางได ๑๑ โยชนะ ก็เกิดมีในทิสสะทัง ๔ ดาน แหงปราสาทอัน
เปนที่อยูแหงโพธิสัตตหั้นแล
สุวณฺณรุกขชาตา อันวาไมตน ๑ อันเกิดมาในที่ใกลขุมฅํานั้น ก็ตั้งอยูที่กวางได ๑๒ โยชนะ รอด
ทุกกล้ําทุกพาย ทรงดวยดอกแลลูกทังหลายมากนัก แลวดวยฅําทังมวล
นิเฆา โส อันวาเสียงอันดังแหงกิ่งกานสาขา ฅาไมแลลูกไมทังหลาย สุข มีวัณณะอันงาม
รุกฺข อันวาไมตนนั้น อันลมตองฟดกัน มีเสียงนันควรละเมาเอาใจ เปนประดุจดั่ง เสียงตุ ริยน
นตรีทิพพแหง [น.๙] แหงเทวดาทังหลายนั้นแล
มณีเมกขลา นาม นางเทวีตนชื่อเมกขลา อันมีนางทังหลายได ๘ พันเปนปริวาร ก็นําเอามายัง
ผ าทิพพอันประจิ ตงามเปนดั่งฅํา อันอยูในน้ํามหาสมุททสาครมาเปนชายามหาสัตตเจา ไดเสวยราช
สัมปตติในเมืองอันสมริทธิบอริมวณแลวดวยเงินแลฅําแกวแหวน เครื่องคือวาเสื้อผาเขาน้ําโภชนะอาหาร
ทังมวล แลทรงรูปกายพละอันเสมอดั่งอินทาธิราชนั้นแล
สกฺโก อันวาพระญาอินทนํามายังนางสุทธณีเทวีผูนั้น ก็ไดลูกชายผู ๑ มีรูปโสมอันงามมากนัก
เปนดั่งมหาพรหมนั้นแล ประกอบดวยบุญสมพารนั้นแล มีเตชพละกําลังมากนัก ปุตฺตานํ อันวาลูกชาย
ฝูงอื่นกวานั้นก็ไดพัน ๑ ก็เกิดมีแล

๔๔

กตมปาตํ กิจฺ ิ อันวามหาสัตตเจา ยํ ปุคฺคลํ ลูกทังหลายลางพรองก็หื้อไปอยูอุดรกรูทวีป
ลางพรองก็หื้อไปอยูปุพวิเทหทวีป
หลางพรองก็หื้อไปอยูอมรโคยานทวีป
ลางพรอง [น.๑๐] ก็หื้อไปอยูเมืองนาค
ลางพรองก็หื้อไปเปนพระรสีอยูปาไมหิมพานต
ลางพรองก็หื้อไปอยูในชุมพูทวีป หื้อกะทํากัมมตางๆ
ลูกลางพรองหื้ออยูในสํานักแหงตนหั้นแล
ลูกทังหลายฝูงนี้ในกาลเมื่อกอน เขาทังหลายไดกะทํายังกุสลบุญกับดวยมหาสัตตเจาปางเมื่อได
เปนทายกะ ไดสางมณฑกที่ไวธัมม แลไดสางเขียนปฏกะทัง ๓ แลไดค้ําชูสาสนาพระเจาวันนั้น ก็เตชะ
บุญมหาสัตตเจาไดสางมณฑกไวธัมมปฏกะทัง ๓ นั้น เกิดมาในภวะอันใดก็พรอมดวยกัมมลูกชายนั้นแล
หาผูจักเผียบเทียมบไดในประเทสราชตางๆ จักเทากําลังโพธิสัตตเจาก็บมีแล
มหาสัตตเจาไดอยูกับดวยนางสุทธณี อันเปนผูยิงแท เปนประดุจดั่งไดอยูกับนางเทวดานั้น แล
ไดเสวยสัมปตติในเมืองฟานั้นก็มีแล
มหาสัตตเจาไดเสวยยังจักกวัตติราชผูอันเปนพระญากัปปละในเมืองกัปปลวัตถุนครนั้น ก็ดวย
ผลอานิสงส [น.๑๑] อันไดสางมณฑก แลธัมมปฏกะไวคํา้ สาสนาพระเจา ก็มีวันนั้นแล
เตน วุตฺตํ เหตุดั่งอั้นพระพุทธเจาจิ่งเทสนาแกปริสัททังหลาย มีมหาสารีบุตตเปนประธานวาดั่ง
นี้ สาริปุตฺโต ดูราสารีบุตต หิ ดวยมีแทแล อันวานักปราชญเจาทังหลายเมื่อกอน ไดสางพระเจานั้นเมื่อต
ถาคตะยังของอยูในสงสาร ไดกะทํากุสลบุญดั่งอั้น ก็บปราถนาเอายังสมบัติอันใดสักอัน สพฺพฺุตญาณ
เทวกา เทาปราถนาเอายังประหญาสัพพัญูแทสิ่งเดียว
เตน รกฺขิเตน รกฺขิเตน ดวยอานิสงสอันเขียนธัมมนั้นมาค้ําชูหื้อไดเปนเจาตนประเสิฏ เทียรยอม
ประกอบดวยเขาของมากนักในบัดนี้แล
ในกาลเมื่อไปไดเปนพระเจาเทื่อ ยั่งทวนเทียวไปมาในวัฏฏสงสาร เกิดมาภวะอันใด มาในภวะ
อันจักไดเปนฅนทุกขไรเขนใจก็บมีสักคราบแล เทียรยอมไดทรงธัมมมากนัก จักไดเปน ฅนหูหนวก ตา
บอดแลพยาธิตางๆ ก็หาบได ยํ กมฺมํ อันวากัมมอันไดสางธัมมเขียนธัมมนั้น สุคตํ กมฺมํ ก็เปนกัมมอันได
กะทํายากนัก ไดกะทํา [น.๑๒] ดีนัก ก็บหอน๑ วาจักไดไปเกิดที่ทุกขสักคราบแล
ในที่นี้จาเปรียบเทียมไปหนากอนแล นักปราชญเจาเพิงรู๒ ดั่งนี้เทอะ สา ปุคฺคลา อันวาปุคคละ
ผูใดแลได (สาง) เจติยะฅําหลัง ๑ สูงเหงี่ยงขึ้น๓ ตราบเถิงเมืองพรหมโลกพุนดั่งอั้น ผลบุญกัมมอันนั้นก็มี

๑

หอน – เคย
๒
เพิงรู – พึงรู
๓ สูงเหงี่ยงขึ้น – สูงขึ้นไป

๔๕

มากนัก แทแลก็บเทาสวน ๑ อันไดสางธัมมเปนทานนั้นแล แมนเทาไดสางธัมมอักขระแลตัวแลบท ๑
อาจจักมีผละมากนักแล
เย ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูใดแลไดหื้อทานยังเครื่องบอระโพคมีหลายประการตางๆ ดั่งอั้น ก็มี
ผลอานิสงสแ ทแล อันวา สา งธัมมพ ระเจา จาลวงสุดไป แมนเท าสางธัม มอัก ขระ ๔๑ ตัวก็ ดี ก็มี ผ ล
อานิสงสมากนักแล
พระพุทธเจาเทสนาวา มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโน (เสฏฐา มโน) มายา ดั่งนี้แล เอาเจตนาแหง
ผูนั้นเปนประธานแล อันวาอานิสงสอันไดสางธัมมอันประเสิฏ เกิดเปนเจากูรอยชาติแล จาดวยอานิสงส
ปฏกะนั้นเทียรยอมประกอบดวยเพียรอันยิ่งนัก แลเปนที่รักจําเริญใจ [น.๑๓] แกฅนแลเทวดาทังหลาย
ทุ ก เมื่ อ ตสฺ ม า เหตุ ปณฺ ฑิ โ ต เหตุ ดั่ ง อั้ น ปุ ค คละผู มี ป ระหญา อั น ปราถนามั ก สุ ข แก ต นดั่ ง อั้ น
ธมฺมลิกฺขเปยฺย ก็ควรสาง ควรเขียนธัมมพระเจาดวยใจใสสัทธายินดีหื้อเปนที่เพิ่งแกตน ไดเสวยผละ
อานิสงสหาที่สุดบได ดวยประการดั่งกลาวมานี้เทิอะ ฯ สตฺถา สัพพัญูพระพุทธเจาตนประกอบดวย
มหากรุณามากนัก ก็เทสนายังอานิสังสะธัมมปฏกะดั่งนี้แล
สโมธาเนสิ เจาก็ชุมนุมยังชาติอันนั้นหื้อปรากฏ ก็กลาวเปนคถาวาดั่งนี้ ตทา (...) อนุรุทโธ เขมา
ภิกขุณี อโหสิ ฯ
ภิกขเว ดูราภิกขุทังหลาย อันวานางเทวธิดาอันมาแตอุดรกรูทีปวันนั้น คือหากมาไดนางเขมา
ภิกขุณี ในกาลบัดนี้แล
นางสุธัมมาวันนั้น คือหากไดอุบลวัณณาเถรีภิกขุณี ในกาลบัดนี้แล
พระญาพรหมเทวดาวันนั้น คือหากไดเจาสิว (ลี) เถร ในกาลบัดนี้แล
นาคราชา คือพระญานาควันนั้น ก็หากไดอนุรทุ ธ [น.๑๔] เถร ในกาลบัดนี้แล
รุกขเทวดาวันนั้น คือหากมาไดกัสสปะเถร ในกาลบัดนี้แล
สกฺโก อันวาพระญาอินทวันนั้น คือหากไดมหาโมคคัลลาน ในกาลบัดนี้แล
มหาพรหมวันนั้นคือหากไดมหาสารีปุตตเถร ในกาลบัดนี้แล
อิสินฺทราชา อันวาพระญาอิสินทราช คือหากมาไดพระญาสรีสุทโธทนะ ในกาล (บัดนี้แล)
นางอนันทาราชเทวีวันนั้น คือหากไดสรีมหามายา ในกาลบัดนี้แล
เมกขรา นาม นางธิดาตนชื่อวาเมกขราวันนั้น คือหากไดนางปชชปตติโคตมี ในกาลบัดนี้แล
นางสุทธณีวันนั้น คือหากไดนางยโสธราพิมพาเถรี ในกาลบัดนี้แล
เชฏฐปุตฺตา อันวาลูกชายผูเปนพี่วันนั้น คือหากไดเจาราหุลเถร ในกาลบัดนี้แล
สพฺเพ เทวมนุสฺสา อันวาฅนแลเทวดาทังหลายอันเปนปริวารแหงโพธิสัตตเจาวันนั้น คือหากได
พุทธปริสัท ๔ จําพวก ในกาลบัดนี้แล [น.๑๕]

๔๖

โปราณกปฺ ป ล จกฺ ก วตฺ ติ ร าช นริ นฺ โ ท ปน เมว อั น ว า พระญาโปราณกั ป ป ล จั ก กวั ต ติ
ตนเปนใหยในเมืองกัปปลวัตถุวันนั้น อหํ เอวํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลกนาโถ คือหากมาไดตนกูพระตถาคตะ
ตนเกิดมาโปรดสัตตทงั หลาย ในกาลบัดนี้แล
ตุมฺเห ภวนฺตา สูทานทังหลายจุงสระดับรับฟงแลจําไวในใจหื้อหมั้นคุง แลปฏิบัติตามสติกําลัง
แหงตนไปไจๆ ก็เที่ยงจักไดเถิงสุข ๓ ประการ มีนิพพานเปนยอด ดวยประการดั่งกลาวมานี้แล
กลาวยังอานิสงสอันไดสางธัมมปฏกะแลหอธัมม ก็สระเด็จบอรมวณเทานี้กอนแล ฯ
***************

หอธัมมกลางน้ํา
วัดสันกําแพง อ.ปาซาง จ.ลําพูน

หอธัมม
วัดพระหลวง อ.เมือง จ.แพร

๔๗

๗. อานิสงสสัพพทาน๑
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
เอกสฺ มึ กิ ร สมเย สตฺถ า เชตวเน วิ หรนฺ โ ต ภิกฺ ขุ สงฺ เฆน ปริ ปุ ตฺ โ ต โหติ ตสฺ มึ กาเล สตฺ ถ า
มธุรสฺสเนน ธมฺมกถํ กเถสิ ฯ
เอกํ สมยํ ยังมีสมัยกาลฅาบ ๑ สัพพัญ ูพระพุทธเจา แหงเรา ยั งสถิ ตตั้งอยู ธรมาน๒ ยั้งอยู
สําราน ทรงยัง [น.๓๐] พุทธสันตาระ หื้อแลวยัง วิหรติ ก็อยู สัจจะ ๔ ประการ มีอิริยปถวิหาร เปนตน
ในป าเชตวั นอาราม อันมีภิกขุแลฅนกับทังเทวบุตตเทวดาทังหลายอัน มากนั ก หากนั่ งแวดลอมอ อม
เปนยสปริวาร ก็มีวันนั้นหั้นแล
ในกาลนั้น พระพุทธเจา ก็เทสนายังคาถาดวยมีสัททะเสีย งอันมวนเพราะว า กาโย นปสฺสติ
โข ภิกฺขเว อสฺสโย กาโย อสฺสรฏฐาย กทฺทลิขนฺธ สิทฺธ โหติ ดั่งนี้เปนตนแล ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย
โข ปน ดวยมีแทแล อยํ กาโย อันวากายาอันเปนตนนี้ อันหาแกหาสารบไดนั้น เสมอดั่งพุมพวกน้ํา๓
อันหากเกิดมาในน้ํานั้นแลวแลหายไป
ประการ ๑ อันวาตนตัวสัตตโลกนี้ เปนอันหาแกหาสารบได เสมอดั่งไมรงุ ๔ นั้นแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ตนฅิง๕ อันนี้ก็ดี ตนแหงทานก็ดี ก็บใชอันใดอัน ๑ อันจักเปนแกน
เปนสาร ในตัวตัวก็บมีสักอันแล
โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูใดผู ๑ คือวาผูยิงก็ดี ผูชายก็ดี คันบไดกะทํายังกุสลบุญทังหลาย
หมายมีตนวา คันบท านยังเจติยะ แลทานยังฐานวิหาร แลโภชนะอาหารเปนทานแล กับดวยเจ าภิก ขุ
สังฆะทังหลาย บไดหันยังกายา ร่ําพึงหันยังตนอันหาแกนหาสารบไดนั้นสังสักอันแล ปุคคละผูนั้นมัน
หากเทายินดีซึ่งสรีสัมปตติเขาของงนฅํา๖ ชางมาวัวควาย ขาฅนมนตรี [น.๓๑] ลูกเม๗ ญาติพี่นองวาจัก
ไดหมั้นคุงกับตนทุกเมื่อวาอั้นแลว สวนวามันผูนั้นอยูไปดั่งอั้น ถึงเมื่อมรณธัมมมากําจัดยังตนตัวแหงมัน
นั้นเมื่อใดดั่งอั้น สวนวาบุคคละผูนั้นก็จักละเสียยังเขาของงนฅําทังมวลฝูงนั้นแลว มันก็หากเทาแตผู ๑
ตนเดียวมันไปรังพอยแลวแล อันวาพอแมลูกเมพี่นองวงสาญาติกาทังหลายแลชางมาวัวควาย ขายิ ง
๑

ตนฉบับเปนพับสาขนาดใหญ เก็บรักษาไวที่วัดราชฐานหลวงยางควง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา รหัสเอกสาร CMRU-CT-12-B-019
๒
ธรมาน – ยังทรงพระชนมชีพอยู
๓
พุมพวกน้ํา – ฟองน้ํา, อาการที่น้ํากระเพื่อม
๔
ไมรงุ – ไมลุง ? (ตนกราง)
๕
ตนฅิง – ตนเอง, รางกายของตน
๖
งนฅํา – เงินทอง (งน – เขียนตามเสียงของชาวไทขึน)
๗ เม – เมีย (เม– เขียนตามเสียงของชาวไทขึน)

๔๘

ขาชาย เขาเปลือกเขาสาน แกวแหวนแสนสิ่ง เขาของงนฅําสัมปตติทังมวล ก็บปรากฏแกปุคคละผูอัน
ตายนั้นสังสักสิ่งแล
อันใดอัน ๑ แลจักปรากฏแกสัตตทังหลายฝูงนั้นแล ปรากฏแกมันผูตายนั้น ก็บลางวาจักมีนั้น
ชา พระพุทธเจาจิ่งจักกลาววา ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย การอันจักมาปรากฏแกปุคคละผูอันตายนั้น
เทาวาจักมีแรงแลกา หมาจิ้งจอก เสือปา หมาไน หมาบานทังหลาย อัน หากจักมาปรากฏแวดล อม
ออมเปนปริวาร ยังกายาซากเนื้อแหงตน แกปุคคละผูอันหากตายไปนั้นแล อันวาญาติกาพี่นองลูก เม
ปุคคละผูอันตายนั้น ก็บมีในฐานะที่ปุคคละผูตายนั้นสักฅนแล
พระพุทธเจาก็กลาววาดั่งนี้ แลวจือซ้ําเทสนากลาววา ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย อันใดแลจักมา
รักสายังปุคคละผูอันตายไปนั้นแล อันใดแลจักมาเปนญาติพี่นองแหงมันผูตายนั้นชา ปฺุญกมฺมํ เทามีแต
บุญกัมมอันปุคคละผูอันตายนั้นหากไดหอมหยับไวพายหลังนั้นเทาใด ก็จักไดเปนเข าของอันประเสิฏ
แกปุคคละผูตายไปนั้นก็มีแล ทาน กุสลกมฺมํ อันวาทานกุสลกัมมอันปุคคละผูใดหื้อทานแลวนั้น ก็จักมา
เปน เผาพั นธุ พี่น อ งวงสาญาติ ก าพี่ นอ งมิต ต เคยสหายทัง หลาย แหง [น.๓๒] ปุ คคละผู นั้น ก็จั ก มา
สนองตอบยังปุคคละผูนั้น คือวาเมื่อตนยามตายไปนั้นก็มีแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย โย โกจิ ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูใดแล ยิ งก็ดี ชายก็ดี อั น หากจั ก
ประโยชนะดวยบุญ จือซ้ําไปเอากําจัดมาเปนแกนเปนสารในตนตัวดั่งอั้น สวนปุคคละยิงชายทังหลาย
ฝูงนั้น พึงหื้อไดสางแปลงยังกะตึกกุฎีวิหาร เจติยะมหาธาตุ พุทธพิมพาสารูปเจา สิมมา บัวสถ มณฑก
กางธัมม๑ แทนธัมมาสน ตั่งประทีดเทียน ตั่งตั้งมัน๒ บาตร เผื่อน๓ หวาน๔ หมอเขาหมอผัก อันใดอัน ๑
ก็ดีแล
ผิบอั้น ก็รักสาสีล ฟงธัมม เมตตาภาวนา อุปฏฐากรักสายังพอแมแหงตน
ก็บ๕ ผาจีวระแลผาผอนทอนไบ แลเขาน้ําโภชนอาหาร การกินทังมวล ถวายเปนทานแล
ก็บ หมากเหมี้ยงพลูยา คิลานประจัยก็ดี
ก็บ เจาะ๖ ประทีดทานก็ดี
ผิบอั้น ทานรวงไฟบินขึ้นเลรายผายไปในอากาส๗ นั้นก็ดี

๑

กางธัมม – ตูหรือหีบเก็บคัมภีร
ตั่งตั้งมัน – โตะหรือแทนวางผางน้ํามันสําหรับจุดบูชาพระรัตนตรัย
๓
เผื่อน – ถาด, ที่วางสํารับอาหาร
๔
หวาน – จาน
๕
ก็บ – ถาไมเปนอยางนั้น
๖
เจาะ – จุด, จุดไฟ
๗ นาจะหมายถึงการทําดวงไฟ (โคมไฟ, โคลอยที่จุดดวงไฟ) ลอยขึ้นไปในอากาศ
๒

๔๙

ผิบอั้น ทานรวงไฟสาย๑ อันหากยอยชอม๒ สายมัน ดุจดั่งดาวอยูฟา มีรัสมีอันสองแจงแดงงาม
นั้นก็ดีแล
ผิบอั้น ไดขุดน้ําบอ กอสางสาลาก็ดีแล
บอั้น ก็กายขัว๓ แมทาง๔ ดั่งอั้นก็ดี
บอั้น ก็ขุดขุมวัจจกุฏิ๕ เปนทานก็ดี
แม นหากสางยังธัมม แตมเขียนทานก็ดี ไดจางทานผูอื่นแตมเขีย นปน๖ ก็ ดีแล หยาดน้ําค้ําชู
วรพุทธสาสนาพระพุทธเจา หากไดตั้งไว ๕ พันวัสสานั้นดั่งอั้นก็ดี ก็หากจักมีผละอานิสงสกวางขวางมาก
นัก หาที่สุดที่เสี้ยงบมี อันจักอันจักเผียบเทียมได เหมือนดั่งของทานทังหลายนี้ ก็บมี [น.๓๓] แทแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย เย ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดแลมีบุญกัมมผลนาบุญทังหลายหาก
ไดกะทําไวแตอตีตะลวงแลวพายหลังนั้น สวนวาฅนทังหลายฝูงนั้น คันวาจุติตายไป ไดไปเกิดในฐานะ
ที่ใดก็ดี สพฺพสุขํ อันวาสุขทังมวล ก็เทียรยอมไปกับเนื้อเทียมตน ในฐานะที่อันปุคคละผูไดหื้อทานนั้น
เสี้ยงแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทัง หลาย ปุคคละผูใดไดสา งแตงยังประทีดก็ดี ตั่งติดเทียนไตปูชาไฟ แลตั่ง
ชอง๗ อันเปนเครื่องไมทังมวล ตั้งไวในที่ไกล อันที่ทานทังหลายไต๘ ปูชาซองหนา๙ แกวเจา ๓ ประการ
ดั่งอั้น ปุคคละผูนั้นแมนวาจุติต ายไปสูป รโลกพายหนา แลว แมนหากไดหลายชาติ ก็ดี ก็เที ยรย อมมี
ประสาทหูตาอันแจงใสดี เปนปกกติตราบถึงเถาคร่ําชรา ทุกภาวชาติก็มีแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ปุคคละผูใดไดหื้อขาวน้ําโภชนะอาหารถวายเปนทานแกแกวเจา ๓
ประการดั่งอั้น สวนดั่งปุคคละผูนั้น แมนจักหื้อกายะเนื้อตัวเปนทานดั่งอั้น ซ้ําพอยไดหื้อชีวิตเปนทานแล
ปุคคละผูนั้นแมนเกิดมาในฐานะที่ใดก็ดี ก็จักบัวรสุทธิ์ดวยตนตัวแลบัวริสุทธิ์ดวยแลมสาง ๑๐ ทังหลาย
คือวาแลมเขาเปลือก แลวเขาสาน แลมงน แลมฅํา แลมแกวแหวนแสนสิ่งแล เทียรยอมประกอบดวยเต
ชะพละกําลัง มีวัณณะเนื้อตนอันบานงามแล เทียรยอมมีเขาของสัมปตติทุกเมื่อแล
๑

นาจะหมายถึงโคมสาย คือการจุดดวงไฟ ผูกรอยเแลวหอยไปตามเสนเชือก
ชอม – ตาม
๓
กายขัว – ทอดสะพาน, เอาไมพาดเพื่อสรางเปนสะพาน
๔ แมทาง – สรางหรือขยายหนทาง
๕
วัจจกุฏิ – หองสุขา, สวม
๖
แตมเขียนปน – แตมเขียนให (ปน – ให)
๗
ชอง – เตียงนอน
๘
ไต – จุด
๙
ซองหนา – ตอหนา, เบื้องหนา
๑๐ แลม, แลมสาง – ยุงฉาง, หองหรือคลังเก็บของมีคา
๒

๕๐

อุทฺทกํ ทานํ ภิกฺขเว ดูราภิกขุทงั หลาย โย ปุคฺคโล สวนวาปุคคละผูใดไดหื้อเขาน้ําโภชนะอาหาร
เปนทานดั่ งอั้น อันวาปุคคละผูนั้น [น.๓๔] เกิดมาใน ภวชาติ ชาติใดก็ดี ก็เทียรมี วัณณะกําลังแรง มี
ลักขณะเนื้อตนก็บัวรสุทธิ์บานงามยิ่งนัก อุปมาเผียบเทียมเหมือนดั่งผิวฅํานั้นแล แมนวาภาวชาติใดก็ดี
อันวา ผิวพรัณณวัณณะเนื้อตนก็บจักหมน เรา เสา หมองผางรายสักชาติแล อัน บดูดีดูงามก็หาบได แ ก
ปุคคละผูนั้น ก็บมีสักที่สักแหง ยังปุคคละผูนั้นสักเทื่อแล เทียรยอมปริสุทธิ์หมดใสกับตนตัวทุกเมื่อแล
หามละมุลทินบไดแกปุคคละผูนั้นสักชาติ อันใดก็เทียรยอมมีกลิ่นคันธะเนื้อตนอั นหอมยิ่งลวน เผียบ
เทียมเหมือนดั่งดอกอุปลวัณณานั้นก็มีแล
คนฺธมุกขฺจ ประการ ๑ มีอายปากก็เปนอันหอมตลบทั่วไปในทิสสะอันไกลได ๗ โยชนะก็มีแล
เมื่ อนั้ นเจ าภิ ก ขุทัง หลายจื อซ้ํ าไหวส าถามยั งพระพุท ธเจ า วา ภนฺเต ภควา ขา แดสั พ พั ญ ู
พระพุทธเจา โย ปุคฺคโล อันวาปุคคละผูใดแลไดหื้อทานยังอัฏฐปริกขาร มีตนวาผาจีวระแลบาตร เอาไป
ถวายเปนทานแกแ ก วเจา ๓ ประการดั่งอั้ น (จัก ไดอานิสงสดั่ง รือนั้น ชา พระพุ ทธเจาจิ่ งเทศนาว า )
ปุคคละผูนั้นเกิดมาในฐานะที่ใดดั่งอั้น ก็เทียรยอมบัวรมวณดวยผาผอนทอนวัตถาอาภรณะเปนตนแล
บัวรพวก๑ ยังเสื้อผาวัตถาภารณะเครื่องทิพพอันยิ่งอันประเสิฏ ประหนิม อาภอรณอันมีวัณณะหลาย
ประการตางๆ หากตามใจใฝมัก อันหากเกิดมีในตนกาลพรึกส๒ นั้นก็มีแล ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ก็
ดวยเตชะผละอานิสงสอันหากไดหื้อผาจีวระเปนทานดั่งอั้น
สวนวา [น.๓๕] ทายกะผูนั้นคันจุติตายไป ก็บหอนวาจักไดไปเกิดในมหาอเวจีนารกสักเทื่อแล
ก็บหอนวาจักไดไปเปนเปตวิสัยแลเปนสัตตริจฉานสักฅาบชาแล ก็เทียรยอมไดไปเกิดในมัจฉิมเทส๓ อัน
เปนที่ใกลแกวเจา ๓ ประการ นั้นทุกเมื่อแล สวนวาปุคคละผูนั้น ก็จักไดพนจากทุกขในโอฆวัฏฏสงสาร
วัน ๑ บอยาชาแล
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ผิวาปุคคละผูใดหื้อไมเทาเหล็กเปนทานแล สวนวาทายากะผูน้นั ได
หื้อทานผาตรองน้ํา๔ เปนทาน ทีฆายุโก โหติ สวนวาทายกะผูนั้น แมวาเกิดมาในภาวชาติอันใด ก็จักมี
อายุอันหมั้นยืนยาวแล มีลูกเมก็ดี มีขายิงขาชาย ก็เปนอันดีงามประเสิฏยิ่งนักแทดีหลีแล ประกอบไป
ดวยญาติพี่นองวงสาทังหลาย ก็เปนอันรักแพงเที่ยงเทดีหลีแล

๑

บัวรพวก – บริโภค, ใชสอย
๒
ตนกาลพรึก – ตนกับปพฤกษ, ตนไมทิพยที่ผลิดอกออกใบและผลเปนของทิพย บันดาลใหเกิดขึ้นไดตาม
ความปรารถนา
๓
มัชฌิมเทส - มัชฌิมประเทศ คือดินแดนหรือถิ่นฐานที่อยูในความเจริญ ตรงขามกับปจจันตเทส (ปจจันต
ประเทศ) คือดินแดนหางไกลความเจริญ
๔ ผาตรองน้ํา – ผากรองน้ํา

๕๑

เมื่อนั้น เจาภิกขุทังหลายจือซ้ําไหวสาถามวา ภนฺเต ภควา ขาแดสัพพัญูพระพุทธเจา ปุคคละ
ผูใดไดหื้อเขาน้ําโภชนะอาหาร กับทังอัฏฐปริกขารแลผาจีวระเปนทานนั้น ก็จักไดสวย๑ ผละอานิสงส
เปนดั่งรือนั้นขาชา ขอพระพุทธเจาจุงจักเทสนาแกผูขาทังหลายแดเทิอะ
ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย ปุคคละทายกะอันไดหื้ออัฏฐปริกขารแลผาจีวระถวายเปนทานนั้ น
คันจุติตายจากเมืองฅนแลว ก็จักไดเอาตนไปเกิดในชั้นฟาที่ประเสิฏ ก็จักไดสวยสัมปตติทิพพ ก็จักได
เปนใหยแกเทวดาทังหลาย เหมือนดั่งพระญาอินทนั้นแล มีอายุประหมาณวาได ๓๖ กัปป แลวก็จักไดลง
เกิดในขัตติยราชกระกูลอันใหยแล สวยสัมปตติมากนัก บอยาชะแล ผิบอั้นก็จักไดเปนพระญาจักกวัตติ
ราชา มีอายุได ๓๖ กัปป แลวจือซ้ําพอยไดมาเกิดในขัตติยราชกระกูลอันไดเปนลูก [น.๓๖] ทาวพระญา
เสนาอามาจจ ปรากฏในประเทสราช ทุกบานนอยเมืองใหยทังหลาย จักคณนาสังขยาวานอยนักมาก
เทาใด ก็จักนับบไดแล
ดูราเจาภิกขุทังหลายเอิย ปุคคละผูใดไดบวชลูกทานก็ดี ลูกฅิงก็ดี ผิบอั้นไดไปเอาลูกหลานทาน
ผูอื่นมาบวชก็ดี เอาลูกหลานตัวมาบวชก็ดี เรียกวาไดค้ําชูสาสนายังคูพระตถาคตะ ดวยจิตปสาทสัทธา
แทดั่งอั้น สวนวาปุคคลผูนั้นก็เที่ยงวาจักไดเถิงยังสุขอันเปนที่แลว ตามดั่งคํามักคําปราถนา มีสัพพัญู
โพธิญาณเปนตน หากจักเปนปริโยสาน ก็จักมีเที่ยงแทดีหลี บอยาชาแล
เย ชนา อันวาฅนทังหลายฝูงใดแลไดสระดับรับฟงยังรัสสธัมมเทสนาอัน เปน โอวาทะคํ าสอน
แหงพระพุท ธเจาแลวแล จิ่งจักชวนกันปฏิบัติตาม รักสาสักการะปูชายั งพระไตรรัตตนะแกวเจา ๓
ประการ มีพระพุทธเจาเปนประธาน แลจุงจักชวนกันรักสาสีล ฟงธัมม เมตตาภาวนาไปไจๆ ดั่งอั้น เต
ชนา อันวาฅนทังหลายแลเทวดาทังหลายฝูงนั้น คันวามางปญจขันธทัง ๕ พายหนาแตนั้น คันจุติตาย
มรณา ก็จักไดเอาตนไปเกิดในชั้นฟาที่ประเสิฏ ไดสวยยังทิพพสัมปตติตามผลอานิสงสเสี้ยงกัปปทังหลาย
อันนานประหมาณนับบได ก็มีแล
เทสนาปริโยสาเน พหุ โสตา ปฏิผลทีนิ ปาปุณึสุ ในเมื่อแลวธัมมเทสนายังคาถาอันนี้ สวนปาณ
สั ตตทังหลาย ๔ จําพวก มีภิกขุแลปริสัททังหลายเปนตน ก็ไดตั้งอยูในธัมมวิเสส มีพระเภทวา โสดา
สกิทาคา อนาคา อรหันตา ตามบุญสมพารแหงตน อันไดกตาธิการมาแตปุพพชาติพายหลังแตกอน ก็มี
วันนั้นแล สพฺพทานนิสงฺสา [น.๓๗] นิฏฐิตํ กรียาสังวัณณนาเทสนายังอานิสงสสัพพทานทังมวล ก็สระ
เด็จบัวรมวณกาลควรเทานี้กอนแล ฯ
***************

[บันทึกทายเรื่อง]
ลิกขิตตะแลว ๑๓๓๕ ตัว เดือน ๑๒ ออก ๖ ฅ่ํา ยามนาฬี่ ๑๐ คําแล
สาธุ สาธุ นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ โน นิจฺจํ นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ฯ
อานิสงสสัพพทานแลวหนี้ขาแล ฯ
๑

สวย – เสวย (เขียนตามสําเนียงพูดของชาวไทขึน)

๕๒

การประดับตกแตงคัมภีรใบลานดวยการลงรัก ทาชาด ปดทอง ทําไมบัญชัก และผาหอคัมภีร
คัมภีรใ บลาน วัดสูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร

คางธัมม (ที่สําหรับวางคัมภีรธ รรม)
วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

๕๓

ศัพทานุกรม
ก็บ (ค็บ) – ถาไมเปนอยางนั้น
กวาดเผว – กวาดเผี้ยว
กั้งบัง – ปดกั้น
กั้งหลัง, ผากั้งหลัง – ผามาน, ฉากหลัง
กัปป – กัลป คือชวงเวลาที่ยาวนานมาก
กางธัมม – ตูหรือหีบเก็บคัมภีร
กายขัว – เอาไมพาดเพื่อสรางเปนสะพาน
ขอยขา – คนรับใช, บริวาร, ทาส
ขั้นไดแกว – บันไดแกว
ขาเขีย, ขาเขี่ย – กากะเยีย
คํา,ฅํา – ทองคํา
เคน – ประเคน
งนฅํา – เงินทอง (งน – เขียนตามเสียงไทขึน)
เจากู - คําที่ใชเรียกผูตนเคารพอยางยิ่ง
เจาะ – จุด, จุดไฟ
ชอง – เตียงนอน
ซองหนา – ตอหนา, เบื้องหนา
ชอม – ตาม
ซะพัง – ตระพัง, หนองน้ํา, สระน้ํา
ซายฅํา – ทรายทองคํา
ตนกาลพรึก – ตนกัลปพฤกษ
ตนฅิง – ตนเอง, รางกายของตน
ปณณสัตต (ปาณสัตต) – สัตวที่มีชีวิต
ตุสิดา – สวรรคชั้นดุสิต
แตมเขียนปน – แตมเขียนให (ปน – ให)
ไต – น.คบเพลิง, ก. จุด (จุดไฟ)
ถานันตระ – ฐานันดร
ทายยก – ทายก (ผูชาย)
ธรมาน – ยังทรงพระชนมชีพอยู

นระ – คน, มนุษย
นิรัพพาน – นิพพาน
บทอแตนั้น – บเทาแตนั้น
บหอน – ไมเคยปรากฏ
บอน – แหง, ที่
บอระมวณ, บัวระมวณ – บริบูรณ
บัวรพวก – บริโภค, ใชสอย
บุราณ – โบราณ
ปเทสราช – ประเทศราช
ปราการ – กําแพง
ปลงลง – หยุด
แปน – แผนไม, แผนกระดาน
ผง – ยัง, พึ่งจะ
ผาตรองน้ํา – ผากรองน้ํา
ผาบิ้ง – ผาเบี่ยง คือผาพาด หรือผาสไบ
ผารพ - ปรารภ คือการเปรย, กลาว, พูดถึง
ผารัตนกัมพล – ผากําพล, ผาทอจากขนสัตว
เผื่อน – ถาด, ที่วางสํารับอาหาร
พระญาอชาตสัตถุ – พระเจาอชาตศัตรู
พรึดสะเพิงกลัว – นากลัว, นาตกใจ
พ่ําเพ็ง – บําเพ็ญ
พิชชะ – พืชผล
พุมพวกน้ํา – ฟองน้ํา, อาการที่น้ํากระเพื่อม
เพิงใจ – พึงพอใจ
เพิงรู – พึงรู
มหาสิมพลี – พระสิวลี
มัชฌิมเทส - มัชฌิมประเทศ
มาว – เครื่องประดับที่รดั แขน
เม – เมีย (เม– เขียนตามเสียงของชาวไทขึน)

๕๔

แมทาง – สรางหรือขยายหนทาง
ไมรงุ – ไมลุง ? (ตนกราง)
ยองยอ – ยกยอง, สรรเสริฐ
รํา – (ฝน) ตกใส, พรํา, รด
รําเมาเอาใจ, ลําเมาเอาใจ– ชอบพอ, พึงพอใจ
ลวาดเจือ – ปู, ลาด
ลาภสการ – ลาภสักการะ
ลือชาผากฏ – ฤาฌาปรากฎ, เปนที่รูจักเลื่อง
ลือ
เลี่ยนเพียง – เกลี้ยงเกลาและราบเรียบเทากัน
เลมสาง, แลมสาง – ยุงฉาง, คลังเก็บของมีคา
วัจจกุฏิ – หองสุขา, สวม
สวย – เสวย (เขียนตามสําเนียงไทขึน)
สัตตปณคูหา – สัตตบรรณคูหา
สาลากวานทาน – ศาลาโรงทาน
สายสะเองแกว – สะอิ้ง, สายรัดเอวทําดวยแกว
สูงเหงี่ยงขึ้น – สูงขึ้นไป

หลัว – ฟน
หลิ้น - เลน
หวาน – น.จาน, ก.โปรย
หอน – เคย
หอมหยับ – สะสม, เก็บหอมรอมริบ
หีด – หีบ, ภาชนะใสสิ่งของ
หีนชาติ – ชาติที่ต่ําทราม
เหลม – เลม, แทง, ลํา
อยํา, ครบอยํา – เคารพยําเกรง
อสงขัย – ระยะเวลาที่ยาวนานจนไมอาจนับได
อันหยออันแฅวบ – อยางยนยอ, กระชับ
อานันทะ, มหาอานันทะ – พระอานนท
อามาจจ - อํามาตย
อึด – ปด
อุดรกรูทีป – อุดรกุรุทวีป ตั้งอยูทางทิศเหนือ
เขาพระสุเมรุ
อูบฅํา – ผอบทําดวยทองคํา

******************

คัมภีรใ บลาน อักษรธรรมลานนา เรื่อง ตํานานเชียงใหม (ผูกตน)

๕๕

เอกสารอางอิง
คัมภีรใบลานและพับสา

“อานิสงสเขียนธัมม” คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน.
จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๑ หนาลาน ไมระบุปที่จาร. ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และ
เอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-LP-01-A-022.
“อานิ ส งส ธั ม มาสน ” . คั ม ภี ร ใ บลาน. อั ก ษรธรรมล า นนา. วั ด ศรี ห มวดเกล า ต.ชมพู อ.เมื อ ง
จ.ลําปาง. จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๓ หนาลาน จารเมื่อ จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒).
คลังขอมูลเอกสารไมโครฟลม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 81.065.011.004-004.
“อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาคัมภีรแลกากะเยีย”. คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลาว. วัดสูงเมน ต.สูงเมน
อ.สูงเมน จ.แพร. จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๗ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส PNTMP 070106001_00.
“อานิสงสฟงธัมม”. คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดสูงเมน ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร. จํานวน ๑ ผูก
(๒๒ หนาลาน) ไมระบุปที่จาร จากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net)
รหัส PNTMP-070120111_02.
“อานิสงสสัพพทาน”. พับสา. อักษรไทขึน. วัดราชฐานหลวงยางควง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. จํานวน ๑ เลม รวมทั้งสิ้น ๔๓๔ หนา.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-CT-12-B-019.
“อานิสงสหอธัมม” คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.นาน. จํานวน ๑ ผูก
จํานวน ๑๕ หนาลาน. ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net)
รหัส DELMN-0793.
“อานิสงสหีดธัมม”. คัมภีรใบลาน. อักษรธรรมลานนา. วัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน.
จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๒๐ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๕.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสาและเอกสารอักษรตระกูลไท รหัส CMRU-LP-01-A-022
หนังสือทั่วไป
คณะอนุกรรมการตรวจชําระตํานานพื้นเมืองเชียงใหม. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป.
เชียงใหม: ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๙.
ศู นย ใบลานศึก ษา. รายชื่ อคั ม ภี รใ บลานและพั บสา: ไทขึน เมื องเชีย งตุ ง . เชี ย งใหม : สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๗.
ศู น ย ใ บลานศึ ก ษา. รายชื่ อ คั ม ภี ร ใ บลานและพั บ สา: อั ก ษรธรรมล า นนา ในภาคเหนื อ (เล ม ๑).
เชียงใหม: สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๙.
อนาโตล เปลติเยร. อานิสงสกลุมชาติพันธุไท. เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๗.
อุดรคณาธิการ,พระ (ชวินทร สระคํา) และ จําลอง สารพัดนึก. พจนานุกรม บาลี-ไทย. กรุงเทพฯ : รานเรืองปญญา
ทาพระจันทร, พิมพครั้งที่ ๓, ๒๕๓๘.
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ภาคผนวก
๑. อานิสงสเขียนธัมม
วัดสะปุงหลวง อ.ปาซาง จ.ลําพูน. จํานวน ๑ ผูก (๑๑ หนาลาน) ไมระบุปที่จาร.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหัส CMRU-LP-01-A-022.

๕๘

๒. อานิสงสฟงธัมม
วัดสูงเมน ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร จํานวน ๑ ผูก (๒๒ หนาลาน) ไมระบุปที่จาร
ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส PNTMP-070120111_02.

๕๙

๓. อานิสงสธัมมาสน
วัดศรีหมวดเกลา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง. จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๑๓ หนาลาน จารเมื่อ จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒).
คลังขอมูลเอกสารไมโครฟลม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัส 81.065.011.004-004.

๖๐

๔. อานิสงสผากั้งธัมมาสน ผาคัมภีร แลกากะเยีย
วัดสูงเมน ต.สูงเมนอ.สูงเมน จ.แพร. จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๗ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๙
ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส PNTMP 070106001_00

๖๑

๕. อานิสงสหีดธัมม
วัดสะปุงหลวง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน จํานวน ๑ ผูก รวมทั้งสิ้น ๒๐ หนาลาน จารเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๕.
ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสาและเอกสารอักษรตระกูลไท (www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database) รหัส CMRU-LP-01-A-022
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๖. อานิสงสหอธัมม
วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.นาน. จํานวน ๑ ผูก (๑๕ หนาลาน) ฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) รหัส DELMN-0793.

๖๓

๗. อานิสงสสัพพทาน
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