งานแปลธรรมใบลาน
เรื่องที่ ๔ ธรรมอานิสงสสรางธรรมมาศ
ผูแปลพระอธิการสาธิต อพฺทปฺโญ
วัดโปงคํา จังหวัดนาน
นะโมตัสสัตถุ ฯ1 อิมินา สุปะสะระตะ วันตานัสสะเรติ อิตัง สัตถา เวรุวันเน วิหะรันโต สาวะเท
โว ดูราสัปปุริสตังหลาย สัตถา อันวาสัพพันยูพระพุทธเจาแหงเรา วิหะระติ ก็อยูสําราญในปาเจตะวันอาราม
พระก็ผารบ เซิ๋งบุญกรรมแหงตน เมื่อกอนหื้อเปนเหตุ กเถสิ พระก็เตสนายังอุดตานะกาถาสันนี้ อันพระหา
กกดดวยบาทกาถาวา อิมินา สุปะ สะริติ๋ง จั๋นตะนัสสะเร ดังนี้เปนตนแลฯ กระดั่งจักรูมานี้ มหาจะโนสุ เมื่ออัน
คนตั้งหลาย มีตนพญามหามันดะปะการิเล กระตํายังมนดบใหญ อันประเสริฐแล มีดั่งอั๊น เอโกอามัจโจ อันวา
อมาตผูนึ่ง ฐิติกิ มีผญา จิเนตตวา ก็ร่ําเปงวา คนตั้งหลาย กระทํายังมนดบดั่งอั๊นอหํ อันวา กุไรยะ เปงกระทํา
ธรรมมิก๔กั๋ง ยังตี่อันสัปปญูเจา เตสนาธรรม ปนนะ ดวยมีแต ภควา อันวา พระพุทธเจา วสิกั๋งอยูในตี่ใดแล
บเตสนายังธรรม แกสัปะสัตแตนั้น บหอนมีแล อามาตผูนั้น ก็ผูดวยตนหเรติกั๋ง กระตํา ธรรมมิกะตะตานํ ยังตี่
อันเตสนาธรม ดวยกําลังแหงตนแลว ก็ประดับดวยปวงดอกไม อันหอมแลว ก็ผะผาย ใสจวนจั๋นคันธะระสะ
หลายประกานตางๆ อกาสิ ก็กระทํายัง ผาถนา วา สัมบัตติ ริวัตติมาโน ยัง ธรรมิสะ มะนะสาหิ ดังนี้เปนตนแล
ฯ ภันเต ขาไหวสัพพัญูเจา ยังธัมัง อันวา ระสะธรรมเตสนา ดวงใด ดวงหนึ่งอันสัพพัญูเจา หากเปนไปในตี่
ภะวะชั่วนี้ ญัตติโก มีผยาเตาใด อะหัง อันวาผูขา ปพพะชิตั๋ว ขอหื้อไดบวช ในศาสนาแหงสัพพัญูเจา ตั้ง
หลาย ในกาลอันมาปายหนา สัมมานุสาติ ขอหื้อระนึกรูยังระสะธรรมดวงนี้ อิมินา ดวยบุญรวายศรี อันขาได
สราง ธรรมมาสหื้อเปนตานนี้ แดเตอะ ฯ ภะคะวาอันวา สัพพัญุกะตวา ก็จะทํายังอามาต ผูนั้น ก็นําเอาบุพ
พกรรม แหงตน เมื่อกอน มาสําแดงแก ภิกขุ-ตั้งหลาย วา อตี๋เตภิกขเวปมาระ จาระจัง กาเรสิ ดั่งนี้เปนตน ฯ
ภิกขเว ดูราภิกขุตั้งหลาย วิมารา-ระจา อันวา พญาจิมาลา จะกาเรสิกั๋ง ก็จะทํา-เสวย ศีลสมบัติ เปนเจา ขษัต
ริยตัสมิ๋ง ในเมืองเมยะ มัดตินคร อติเต ในกาละอันลวงแลวดั่งอั๊นภะคะวา อันวา พระพุทธเจา ตนจื่อเรวติ ก็ปา
เปง-ปาระมะรรมได แปดอสงไขย ปายมหากัป อุตตะ-ปาทิกั๋ง ก็เกิดมีมาเปน พระในสาระเมนตะกัป เปนลูก
พญาวิมาราช ปางนั้น ฯ อะหัง อันวา-พระตถาคต อติเทวราชา ไดเปน พญาชื่อวา อติเทโวอันมีในเมือง อัน
เปนอนาฤกษ แหงเมืองไทยะปะตินคร อั้นนั้น กาโรติกัง ไดสรางเเปงยังเครื่อง-ตั้งหลาย หลายมี ธรรมมาสก
เปนตนดวยไมจันทร-แดง และประดับประดาดวยเครื่องทั้งมวล มีแกว-และคํา เปนตน หื้อเปนตาน กับดวย
ของควรเกีย้ ง-ควรกิ๋น อันประณีต ทิตวา ฟงแลว ยังธรรม-เตสนาดวย อันครบยํา กาโรนโต อันจักกระทํา ยังอัน
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ผาถนา อหํ อันวา ก็กลาววา อิมินา สุปะ สาริตัง จันตะนนัสสาเร ธัมมะสานัง อันผูขา หากประดับประดาแลว
ดวยแกนจันทร-แดงแลว ก็หื้อเปนทาน อหํ อันวาผูขา พุทโธ-ภะคะวา มิหัง ขอหื้อขาไดเปน พระองคหนึ่ง ในกาลอันจักมาปายหนานี้เตอะ ฯ อิมินานะ ดวย วัตถุ ทาน ฝูงนี้ เตอะ ฯ อหํ อันวาผูขา นิสันตัง ระยิสุ ขอหื้อ
ได ยกออก ยังสัพพะสัตรี- ทั้งมวล หื้อมันจากโอฆะสงสาร ดวยบุญอันได-สราง ธรรมมาสก หื้อเปนตาน
เมื่อกอนนั้นแล หัตถิ ระตะนัง อันวา ชางแกว มาแกว และพอเรือนแกว ลูกเรือนแกว มณีโชติ อุปะสันติกัง
เกิดมี-แก พญาตนนั้น ก็ดวย ผละบุญ อันไดสราง-ธรรมมาสก หื้อเปนตาน นั้นแล ฯ
โกดถะ กาละ
สัตตะสะหัสสานิ อันวา เลม-สราง ทั้งหลาย ไดแล แสนแลแสน อเหสุ ก็เกิดมีแก พญาตนนั้น ทุกป ก็ดวย เต
จะบุญ อันไดสราง ธรมมาสก หื้อเปนตาน นั้นแล สัตตะ ระตะนังปสสัง อันวา หาฝนแกว เจ็ด-ประการ
วะสินัง ก็ตกลงมาปูจา พญาตนนั้น-ทุกปแล จานะปะนัง มีผะมานเปยงหัวเขาก็ดวย ผละ อันไดสรางธรรม
มาสกก็หื้อเปนตาน-นั้นแล ฯ ราชา อันวา พญาตนนั้น แมน-จักไปที่ได ก็ขึ้นสู ปราสาททิพย อันนั้น มี
หมู-เสนาสี่จําพวก และนาง นาฏสนม หมื่นหก-ปนนาง หากแวดลอม เปน บริวาร ไปในติสสะ-ก้ําวันตก
และวันออก และหนใต และหนเหนือ พิปูชิโตอัยคนและเตวดา หากสักการะปูจา-ดวยเขาของ อันเปนตนวา
ไปในน้ํา พญานาค ก็ปูจาดวยแกวประการคัจฉันติ ไปในทวีปทั้ง 4 ตาวพญาและคนฝูงอยูในทวีปทั้ง 4 ก็มาปู
จาดวยขาวของมากนัก แมนคืนมาตางดวงอากาศ เตวดา อินทร พรหมณเปนเจา ก็ปูจาดวย-ของทิพย
ดอกไมทิพย และพญาตนนั้น ก็มา-กระทํา ปะทักขิณา เซิ่งเวียงแหงตน ดั่งอั๊น ฯ มเหสักขา เตวดาตั้ง
หลาย ฝูงมีบุญสมปาน อันรักษา ขงเขตบานเมือง โอการะหิ ก็หวานลงมายัง ดอกไมคํา ปูจานั้นแล ฯ
ธัมมะ กถิ กถานานิยันโตนะ ดวยอันสรางยังธรรมมาสกเปนตาน-เมื่อกอนนั้นแล ฯ อุยะ สัตตะสหัสสานิ- อัน
วา สวนอุยยาน ตั้งหลาย ไดแสนสวน หากแวดลอม เต็มไปดวย เครื่องควรเกี้ยงควรกิ๋น เปนตน มเหสุ ก็เกิดมี
เปนเครื่อสําหรับกับพญาตนนั้น ก็เพื่อ ผละอันไดสรางธรรมมาสก็เปนตามนั้นแล ฯ สัตตะ ปะการานิ อันวาก๋ํา
แปง ตั้งหลาย อันด เจ็ดจั้น เอโก ก๋ําแปงอันหนึ่ง เต็มไปดวย สระดอกไมตั้งหลาย ตางๆ เอโกปะกาโร อันวา ก๋ํา
แปงอันหนึ่ง เต็มไปดวย ไมจันทรแดงแล รัสสะติ๊บ ตั้งหลาย ตางๆ เอโก กาโร อันก๋ําแปงอันหนึ่ง ดวยแกวและ
คําตั้งมวล เอโกรัสสะผะปะกาโร ก๋ําแปงจั๋นหนึ่ง แลวดวยเงินและคําตั้งมวล เอโก รัตตินาป ทุมะยัง ปะกาโร
อันวาก๋ําแปงจั๋นหนึ่ง แลวดวยแกววิทูลยรัตนมณี ปะกาโร อันวา ก๋ําแปงจั๋นหนึ่ง อันแลวดวยแกว มณีโชติ เอโก
สัตตะระตะนะ มะยาปะกาโร อันวา ก๋ําแปงจั้นหนึ่ง แลวดวยแกวเจ็ดประการก็มีแล ฯ ธัมมะสานัง นิสันเทนะ
ดวยผลอานิสงสสรางธรรมมาสสหื้อเปนตานในเมื่อกอนนั้นแล ฯ โส ราชา อันวา พญาตนนั้น กาเลสิกัง ก็เสวย
ราชสมบัติบานเมือง ดวยอันผะกอบ ชอบอะทักโขนะ อันหาไมขอนกอนดินบไดสัตเตนดวยหอก อามะ ภันเต
อันรักษาเลี้ยงดูหมูคนตั้งหลาย อันมาก ดวยสังคหวัตถุทั้งมวลถาโลเปตวา ยังคนหื้อกระทํา สละตานๆ แหงมี
ประตูราจะ ขวงหลวง เปนตน แลวหื้อเปนไปยังอันหื้อตาน บหื้อขาด รักขันติ ก็รักษาศีล ๕ ศีล ๘ เปนนิจกาล
ฯ จุโตกั๊นวาตายจากจาติอันนั้น ยะถากัมมังกะโต ก็เปนไปตามกุสละแหงตน ก็มีแล ดูราภิกขุตั้งหลาย ธัมมะเต
สะนานังอันวาสรางธรรมมาสสหื้อเปนตาน โย ปุคคโล อันวา ปุคคะผูนั้น ลผสติ จักไดผละสุข ๓ ประการ มี
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นิพพานเปนตี่แลวสังสารันโตป แมนกระหาย คือหาธรรมอันมัวมืด หลงยู ในเกาะอันกวาง คือวา โอฆะธรรม
ตั้ง ๔ หื้อไดขี่สะเปาแกวกวาง คือวาปากแหงผูขา หื้อเถิงเมืองฬาและนิพปานอิมินา ตาเน ดวย ผลานิสงส อันผู
ขาสราง ธรรมมาสสหื้เปนานนี้เตอะ ฯ ภควาอันวา สัพพัญูเจา เรวติกั๋งสอนไปยัง อนาคตญาณ พระเจา
ทํานายยังตะถาคตปางเมืองวา จักไดเปนพระเจาตนนึ่งแล ฯ โสราจา อันวา พญาตนนั้น ก็ถือศีลกิ๋นตานบขาด
ฯ จุ โต กั้นวา กากาดจากจาตินี้ นิพะติกั๋ง ไดเกิดใน ตุสิตา เสวยสุขแดนแตอายุ จะวัตวา ก็กาดกลาจากจั๋นฟาตี่
นั้น กั๋นหิกั๋ง ไดลงมาเอาปฏินธิก๋ําเนิด ในตอง นางมัทราชเทวีอันเปนอัคคมเหสี แหงพญา อะสักราชกษัตริญกัส
มึนคเร ในเมือง อโสกะกั๋นยะนะครละภิตวา ก็ยังได สลีสมบัติ บานเมืองในกาละเลี้ยงอายุแหงพญาตนพอหั๋น
แล ทิพพะปาสาโท อันวา ปราสาทติ๊บ บางออกมาแลว จากยังแผนดิน อุทถาหิกั๋ง ออกมาตั้งอยู ในตี่ควรแก
พญาตนนั้น ก็ดวยผละอันไดสรางธรรมมาสส หื้อเปนตานในเมื่อกอนนั้นแล ฯ ปราสาท อัน ปดจะ ลภสติ ตะ
สันตะนาเถระถาดเต็มไปดวย
หมูขายหิ่งแกว ละปากิโตอันมีพื้นอันรั่ว อันปูไปดวย เครื่องติ๊บและรุงเรืองงาม ดวยผากั๋ง และ
ผาพิดานคํา และพวงแกวในหองตองตี่นอน อันสีพิลาส หากดวยหมูนางตั้งหลายฝูงฉลาดและดีประเสริฐหากมี
พรอมประการภะวะสุติ ตะสันจะนา อันเดระถาดเต็มไปดวยขายหิ้งแกวและใบไร หากหอยยอยในการตุ
กเมื่อลมหากถูกตองแล ดั่งมีเสียงอันมวน การสนุกจมจื่ยินดี ก็เกดปุคคละผูนั้น การเตียวไปมาในวะตะสงสาร
นะกะมะสะติ ก็บไดไปสูตี่ตุกสะกเตื่อแล ก็เตียนยอมไดเกิด ไดพบผูหื้อยังวามสุขทุกจาติ สัตถา สัพพัญูเจา
กลาวเตาอี่แลว ก็สําแดงยังสัจยจธรรม ตั้ง ๔ ประการ แกเจาภิกขุตั้งหลาย บางพองก็ไดถึงโสดา สกิตา
คาอนาคา มีผละสัมภิทา ตัญญาณ เปนตี่แลว อันสัจจธรรมดวงนั้น สโมทา เนนเต อันจุบนุมมายัง จาตะกะอัน
นี้ มาปนถะนาหื้อเปน เอกปตุปาติขันถะ ดวยอันเดียวกั๋นวา อโสกะราจา อะหุ ดังนี้เปนเกา ฯ ภิขเวดูราภิกขุตั้ง
หลาย สวนอันวา พญาอะโสวะระกษตริยปางนั้นคือวา พญาศรีสุทโทธนะ บัดนี้แล ฯ เตวีอันวา นาง มัดตะ เตวี
ถือนางศีมหามายา บัดนี้แล ฯ ราจา อันวา พญา ตะระนะกษัตริย อันหื้อสัมปตติสุขแกคนตั้งหลาย ปางนั้น บ
ใจคนโยยาสามานสังอะหัง เอวัง ถือตนครูรพะตถาคตะ อันนําสัตว เขาสูนิพปานบันนี้ แล ฯ ตุมเห อันวาสูตาน
ตั้งหลายไดฟงลว ปฏิบัติตามใจๆลภิสติ ก็หากจักไดยังกํา พรรณนาแตดีหลีแลฯ ธัมมานะจาตะกะ จาดวย
อานิสงส ธรรมาสส ก็แลวเตานี้กอนแล ฯ (แลวเดือน ๓ ออก ๒ ค่ํา วัน ๗ ยามเตี่ยง ๑๒๙๒ตั๋วปกดสราง)

ศูนย์วจิ ัยพุทธศาสตร์ น่าน. วิทยาลัยสงฆ์ นครน่ าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระ
เกียรติฯ หน้า
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