
๑๓ 

 

 
ภาพพระธาตพุนม  ถ่ายเมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:๓๙:๓๐ น. 

 



๑๔ 

 

ธาตุหัวอก๑ 
 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ  
ชะนะเวระ อะนาติเรพะ(กะ)  สิสวรชะดี ๒  
อันว่า  พระปุรมมะอุณณะมันตะถะ ล ้าวิเศษพระมหาอุปเทศ พระมหาธาตุพนมปุรมเตชะ 
พระเจ้าก็เสด็จเข้าสู่นิพพาน ประมาณว่าได้ ๙ ปีปลาย ๗ วัน เดือน ๑๒ เพ็งบริสุทธิ์ จันทชฎี 

(จันทรคต?ิ) มีนักขัตฤกษ ์ถืก๓ หน่วยกฤติกา  
ยามนั น  อันมหากัสสปะเถรเจ้า จีง๔ ร้าพึงว่า เถิงที่อันนั น  จักตั งศาสนาพระเจ้า  ก็ร้าพึงอนาคตเมื่อ

สัพพัญญูเจ้า  ยังทัวระมานวันนั น พระเจ้าก็ดูยังสัตว์โลกแล้ว ก็จีง โผด๕ สัตว์ให้พ้นจากโอฆะสงสารทั งมวลแล 
ใกล้จักรุ่ง  พระเจ้าตรัสรู้ว่าศาสนากูพระตถาคต จักรุ่งเรืองในที่ภูก้าพร้า เจ้า อ่วย๖ หน้าเข้าเมืองปาฏลีบุตรมา
ฮอดมรุกขนครแล้วไป แอ่ว๗ เอาข้าวบิณฑบาต  แห่งคนทั งหลาย  ทายกทั งหลายในเมืองมรุกขนครแล้ว จีงนั่ง
ฉันข้าว บรบวร๘ แล้ว จงี ปะวุตติ เทศนาเพื่อให้เป็นที่ไหว้แลบูชา  แก่โลกทั งหลายให้แจ้งแล้ว เจ้าจีงท้านายไว้
ว่าดังนั น  

อานันทะ ดูรา๙ อานนท์  ในเมื่อกูพระตถาคตได้นิรพานไปได้ ๘ ปี ปลาย ๘ เดือนนั น  ยังมีลูกศิษย์กู
ตน ๑ ชื่อว่ากัสสปะเถร เจ้าก็จักน้าเอามายังธาตุหัวอกกู ๒๔ ลูกมาสถาปนาไว้ในภูก้าพร้า  ให้เป็นที่ไหว้แลบูชา
แก่คนทั งหลายแล  

                                                           
๑
 หนงัสือใบลาน เร่ือง ธาตุหวัอก เป็นเอกสารใบลานสมบติัวดัมหาชยั รหสั L๑๓๐๐๔Sub๐๑_๐๓ จ านวน ๑๐ หนา้ลาน (ผกูเดียวจบ)  

จารดว้ยตวัอกัษรธรรม ภาษาไทยอีสาน-ลาวเก่า ไม่ระบุศกัราชท่ีจาร  มีช่ือเรียกอื่นดว้ย คือ พื้นธาตุ ผูเ้รียบเรียงสนันิษฐานวา่ทั้งสองเร่ือง
อาจสร้างเพือ่เป็นการบอกอานิสงส์การสร้างหนงัสือใบลานเร่ือง “อุรังคธาตุ” 
๒

 ชะนะเวระ อะนาตเิรพะ(กะ)  สิสวรชะดี  ในวรรคน้ี ไดรั้บการตรวจสอบภาษาบาลีจาก ผศ.ดร.อภิญวฒัน์ โพธ์ิสาน (ปธ.๗)  ซ่ึงท่าน

วนิิจฉยัจากอกัษรท่ีถ่ายถอดเป็นค า ๆ พบวา่ไม่อยูใ่นรูปของประโยคบาลีแต่อยา่งใด เป็นประโยคท่ีหาความหมายไม่ได ้ ท่านใหส้มญาบาลี
ประเภทน้ีวา่ "บาลีเถ่ือน" แต่ผูรู้้ท่านหน่ึงไดป้รารภกบัผูป้ริวรรตวา่ ในบทน้ีไม่ใช่บาลีเถ่ือน แต่ผูแ้ต่งใชว้ธีิเรียบเรียงไวยากรณ์แบบลาว  
เช่น ค าวา่ ชะนะ บางส านวนใช ้ชินะ  ค าวา่ เวระ หมายถึงเวร,  เวรา แต่ผูจ้ารจารเพี้ยนเป็น วร, ว  ระ (พระ),  อนาติเร พะสิ สวรชะดี (ติ) อนั
น้ีท่าน (ผูป้ริวรรต) วรรคผดิ  ท่ีถกูคือ อนาติพะ สิสวรชะดี,  อนาติเรก จารเพี้ยนจาก อติเรกะ หรือ อติเรก  หลายฉบบัจาร อติเรก เม่ือผูจ้าร
ท่านจารถวายพระเจา้แผน่ดินกต็อ้งถวายอติเรกก่อนเป็นการถวายพรพเิศษ   ส่วน สิสวรชะดี  อนัน้ีกเ็พี้ยนจาก สีสวสัดี, สีสวสัวะดี 
ความหมายเดียวกนั  แมใ้นสังกาดธาตุพนมท่านกใ็ชป้ระโยคคลา้ยกนัวา่ “ ชินะเจระวะอนัติเลกะสิทธิดี  บุรมมะคุณณะมะหนัตะอุตธะราติ
เรก  มหาอุประเทดธาตุพระนมบุรมมะ...” 
๓
 หมายถึง ถกู 

๔
 หมายถึง จีง, จึง 

๕
 หมายถึง โปรด 

๖
 หมายถึง หนั 

๗
 หมายถึง เท่ียว 

๘
 หมายถึง บริบูรณ์ 

๙
 หมายถึง ดูก่อน 



๑๕ 

 

สัพพัญญูเจ้า  ก็ท้านายไว้ดังนั นแล้วก็ไปสู่เมืองส่วน (สวรรค์/วัน?) นั น จีงนิรพานในเมืองกุสินารามีใน
ระหว่างไม้ฮัง ๒ ต้น อันเป็นคู่กันอยู่ สอนลอน๑๐  อันมีดอก มีหมากบานงาม  แต่เค้าเท่าเถิงปลาย ดูพวงพาย
งาม ยามนั น  คนแลเทวดาทั งหลาย  มีมหากัสสปะเถรเจ้า เป็นเค้าเป็นประธาน 

ส่งซะกาน๑๑ บรบวรแล้ว มหากัสสปะเถรเจ้า จีงค้าร้าพึงว่าดัง (ดูก/กระดูก) นี  พระเป็นที่ภูก้าพร้าว่า
ดังนั นแล้ว  ผิว่าเจ้ายัง ท านวย๑๒ ธาตุไว้แก่ว่าจักเอาธาตุหัวอก ๒๔ ลูกไปสถาปนาไว้ในธาตุหัวอกแห่งสัพพัญญู
เจ้า  ยังจักตั งอยู่ในภูก้าพร้าแท้ดังนั น  จงขอให้ธาตุหัวอกแห่งสัพพัญญูเจ้า ๒๔ ลูกนั น  เสด็จออกมาในฝ่ามือ
แห่งผู้ข้านี เทิน  

ว่าดังนั น เมื่อนั นยามนั น ธาตุหัวอกแห่งสัพพัญญูเจ้า ๒๔ ลูกก็เสด็จออกมาตั งอยู่ในฝ่ามือแห่งผู้ข้านี 
เทิน ว่าดังนั น ยามนั น ธาตุหัวอกแห่งสัพพัญญูเจ้า ๒๔ ลูกก็เสด็จมาตั งอยู่เหนือฝ่ามือแห่งมหากัสสปะเถรเจ้า
แลในขณะบัดนี แล 

เมื่อนั น  มหากัสสปะเถระเจ้ากับทั งอรหันตาทั งหลาย  อันได้ห้าร้อยตนเป็นประธานจีงพร้อมกันเอา
มายังธาตุหัวอกแห่งสัพพัญญูเจ้า ๒๔ ลูกนั น  มาตั งไว้ในภูก้าพร้าไปบรรจุไว้ในเค้าไม้โพธิ์ไทรหมด ๒๔ ลูกนั น
แล  

แต่นั น  มหากัสสปะเถระเจ้ากับอรหันตเจ้าทั งหลาย  มีพระยาพรหมเทวบุตรเทวดาทั งหลายมวล จีง
พร้อมกัน แปง๑๓ มณฑลไว้ประมาณ ๓ วาแล  

ตั งแต่นั น  เมื่อหน้าคนแลเทวดาทั งหลาย  มี พระยานันทิเสน๑๔ ตนหากพร้อมกันอุปัฏฐากรักษา  
เสี้ยง๑๕ เจียรกาล ทั งหลายมวลจีงพร้อมกัน  แปงมณฑลไว้ประมาณ ๓ วาแล  ตั งแรกนั น คนแลเทวดา
ทั งหลาย  มีพระยานันทเสนเป็นต้น  หากชวนกันอุปัฏฐากรักษาเสี ยงอายุ 

 
...เจียรกาลนานนักแล ยามนั้นยังมีพระยาตน ๑ ชื่อว่าสุมินทราชตนเป็นอาจกว่าคนทั้งหลายยังมี

อรหันต์เจ้า ๔ ตน เมื่อฉันข้าวในโรงพระยาสุมินทราชเป็นปกติทุกวัน ๆ จิงปฏิสัณฐานต้านเจรจาต่อพระยาสุมิ
นทราชว่า มหาราชา ดูรามหาราชเมื่อสัพพัญญูเจ้ายังทัวระมานวัฏฏะสงสารวันนั้นยังท านายไว้แก่มหาราชเจ้า
นี้เมื่อกุพระตถาคตนิพพานไปแล้วยังมีพระยาตนหนึ่งชื่อว่าสุมินทราชเมื่อจักได้สร้างมหาธาตุในภูก าพร้าให้
รุ่งเรืองงามบัดนี้กาลอันจักมาฮอดมาเถิงแก่มหาราชเจ้าแลเมื่อนั้นพระยาก็ได้ยินค าอรหันต์เจ้ากล่าวแล้วพระยา
ก็มีใจชมชื่นจิงบงอาชญ์แก่เสนาอามาตย์พร้อมกันสร้างแปงยังเจดีย์ในภูก าพร้าสืบ ๆ ๘ พัน บรรจุธาตุพระเจ้า
อันพระยาศรีธัมมาอโศกหากสถาปนาก่อตั้งไว้นา ก่อสร้างแปงอูบมุงเจดีย์หลังหนึ่งกว้างได้ ๗ วา สูงได้ ๑๖ วา 
ปลายหวายเอิก (?) พระยา สร้างแปงได้ ๗ วันก็จิงแล้วบริบวรหั้นแล เมื่อนั้นพระยาก็สร้างแปงธาตุพนมปุรม

                                                           
๑๐

 หมายถึง สลอน 
๑๑

 ส่งสการ, สังสการ หมายถึง พธีิกรรมเก่ียวกบัการปลงศพ 
๑๒

 หมายถึง ท านาย 
๑๓

 หมายถึง สร้าง 
๑๔

 หลายฉบบัใช ้นนัทะเสน 
๑๕

 หมายถึง หมดส้ิน 



๑๖ 

 

เจดีย์ พระยาก็มีอาชญ์เขาทุกบ้านให้ให้เขาปั้นดินจี่ (อิฐ) ให้ใส่ธาตุจิงชื่อว่าพอกกันบัดนี้แลบ้าน ๑ พระยาก็มี
...๑๖ 

 
ให้แก่เขาทั งหลาย  เอากันสร้าง (สาน) กะต่า กะถุง (ตะกร้า กระบุง?) แลกันเข้าให้ได้ ๕ หน่วยจีงได้

ซื่อว่าบ้านสานแลบ้าน ๑  
พระยาก็มีอาชญ์แก่เขา  ให้เอาน ้าอ้อย น ้าหนัง   จีงชื่อว่า บ้านโดน (ดง?) บัดนี แล  บ้าน ๑  
พระยาพรหม  ให้เอาค้ามาพอกธาตุเจ้า  ชื่อว่า ค า บัดนี แล บ้าน ๑  
พระยาก็มีอาชญ์  ให้เอาน ้าเกี ยงมาทา  จีงให้ชื่อว่า กก (บก?) บัดนี แล บ้าน ๑  
พระยาก็มีอาชญ์  ให้เขาเอาก้านต้นโพธิ์ศรี  จงีได้ชื่อว่า บ้านโพธิ์ บัดนี แล บ้าน ๑  
พระยาก็มีอาชญ์  เอาอุปัฏฐากธาตุเจ้า  จีงได้ชื่อว่า บ้านสอง (ส่อง?,ซอง?) บัดนี แล บ้าน ๑  
พระยาก็มีอาชญ์แก่เขา  ให้เอาเจ้า (ข้าว) ญาคูแลข้าวปายาส  มาอุปัฏฐากพระมหาธาตุเจ้า  จีงชื่อว่า 

บ้านยาคุบ (ยาคู?) ครั งนี แล บ้าน ๑  
พระยาก็มีอาชญ์  ให้เขาแปงบ้าน ฝูงนี ให้เป็นข้าโอกาสพระมหาธาตุ พระยาก็อุทิศน ้าตก เหนือดินไว้

แก่เขาก็มีแล  
ตั งแต่นั น  ยังมีพระยาตน ๑ (ชื่อวานิรุททราช) ๑๗ รุนราชโม พระยาเอาบ้านฝูงนั น  อันพระยาสุมิ

นทราชหากได้หลั่งน ้าตก  ไว้ให้เขาเป็นข้อยอุปัฏฐากพระเจ้า  
 
...พระยานิรุทธราชก็ข่มเหงเอายังข้าโอกาสฝูงนั้นมาเป็นข้อยส่วยไรแก่พระยาเสียหมดบ่นานเท่าใด

อุบาทว์ก็เกิดแก่พระยาตนนั้นหั้นแล ยังมีปุคละผู้ ๑ ก็ไปคั่วป่าหากิน  มันก็ได้ฟานตัว ๑ มันก็เอามาถวายแก่
พระยานิรุทธราชมันก็เอาบ้านเมืองบ้านเมืองฝูงอันพระยาสุมินทราชได้หลั่งน้ าให้เป็นข้อยโอกาสกับพระ
มหาธาตุหัวอกแห่งสัพพัญญูเจ้าแลด้วยแท้ในอ านาจอาชญ์แห่งพระยานิรุทธราชตนนั้นมีใจบาปจิงมาเถิงอันจิบ
หายตายไปจากเมืองทั้งมวลก็มีแลด้วยแท้ นรหญิงชายทายกฝูงใดได้นบคมรพย าแยงแลพระมหาธาตุพนมปุรม
เจดีย์หัวอกแห่งสัพพัญญูเจ้าดังนั้นก็จักได้เมือเกิดเอาก าเนิดเมืองฟ้าแลนิพพานก็มีแล…๑๘ 

 
เมื่อนั น  สัพพัญญูเจ้าจีงไขว่า อานันทะ ดูราอานนท์ ตะวัง (วัจจะนัง ค้ามีต้นว่า)๑๙ อันว่าทานจักน้า 

มีต้นว่าศาสนากูพระตถาคต  ยังจักรุ่งเรืองงามในภูก้าพร้า  ในกาลอันจักมาพุ้นภายพุ้นแล  
เมื่อนั น  พระยาอินทร์ก็ลงมา  อุปัฏฐากสัพพัญญูเจ้าในที่นั นแล ตั ง (แรกแต่) สัพพัญญูเจ้านิพพานไป

นานนัก พระยาศรีธัมมะอโศกสร้างแปงดังนั น พระยาอินทร์ก็ให้วิสุกัมมะเทวบุตร ลงมาช่วยตั งแรก  แต่นี พระ
ยา (สุ) มินทราช สร้างแปงเจดีย์ดังนั น  พระยาอินทร์ก็ให้สุกัมมะเทวบุตร  ลงมาช่วยขีดเขียนเจดีย์  อันมีอยู่
                                                           
๑๖

 สันนิษฐานวา่จะมีการคดัลอกสลบัหนา้ลาน ขอ้มูลส่วนวรรคน้ีไปปรากฏอยูใ่นลานท่ี ๔ หนา้ลานท่ี ๑ และหนา้ลานท่ี ๒ โดยผูป้ริวรรต

ไดเ้ปรียบเทียบเน้ือหากบัหนังสือใบลานเร่ือง “พื้นธาตุ” ในลานท่ี ๒ หน้าลานท่ี ๒ และลานท่ี ๓ หน้าลานท่ี ๑ ท่ีเน้ือหามาปรากฏใน
ตอนตน้ของเร่ือง  ซ่ึงอาจมีการสลบัเน้ือหาเฉพาะในวรรคน้ีซ่ึงล าดบัเหตุการณ์แลว้ หนงัสือใบลานเร่ืองพื้นธาตุมีการเรียงล าดบัเหตุการณ์
ไดส้มบูรณ์กวา่  นอกจากน้ีผูป้ริวรรตยงัตรวจสอบเน้ือหาหนงัสือใบลานเร่ือง “ธาตุหวัอก” วดัมหาชยั จ านวนอีก ๓ ฉบบั ในรหสั L๑๓๐๐๔
Sub๐๑_๐๑, L๑๓๐๐๔Sub๐๑_๐๒, L๑๓๐๐๔Sub๐๑_๐๔ ผลปรากฏวา่มีเน้ือความเดียวกนักบัฉบบัท่ีปริวรรตน้ี 
๑๗

 เทียบเคียงช่ือจากหนงัสือใบลานเร่ือง “พื้นธาตุ” 
๑๘

 ขอ้มูลส่วนวรรคน้ีปรากฏในลานท่ี ๓ หนา้ท่ี ๒ และ ลานท่ี ๔ หนา้ท่ี ๑ 

๑๙
 ค าบาลีท่ีขาดหายไปแต่ยงัปรากฏในหนงัสือใบลานเร่ือง “พื้นธาตุ” 



๑๗ 

 

ในเมืองลังกาทวีปพุ้น ก็มีแลด้วยแท้ ยังมี สังฆราชาพุทธโฆสาจารย์เจ้า ได้อุปัฏฐากยังวิหานหลัง ๑ อันอยู่ใน
ท่ามกลางทั งหลายมวลจีงเห็น (ให้วิสุกัมมะ) สุพรหมเทวบุตรจีงอาณัติ เจ้าภิกขุตนหนึ่งชื่อว่า อนุกกะภาพ๒๐ 
เอาผ้าทิพย์ลงให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั งหลาย  ฝูงรู้สร้างแปงขีดเขียนสืบสร้างยาน (ศาสนา?) 
พระพุทธเจ้า  ตราบต่อเท่ามหาธาตุหัวอกแห่งสัพพัญญูเจ้านั นแล   

...ฮอด ๕ พันพระวัสสานั้นก็มีหั้นแล๒๑ 
 
ตั งแรก  แต่เมื่อพระพุทธเจ้า  ฉันข้าวในร่มโพธิ์ไทรในภูก้าพร้าแลสัพพัญญูเจ้า  จีงแย้มหัวสักหน่อย

หนึ่งแล เจ้าอานนท์ จงีไว้สัพพัญญูเจ้าว่าดังนั นเหตุดังฤาแลมาแย้มหัวก็ข้าแล...  
 
กล่าวต้านานธาตุพนมปุรมเจดีย์เจ้ามีภายพุ้นแล  ปุคละผู้ใดได้ขีดเขียนก็ดี ได้จ้างท่านผู้อ่ืนเขียนก็ดี 

ปุคละทั งหลาย  ผู้ใดกระท้าผิดทุจริตด้วยวาจาอันบ่ชอบ  อันว่าบาปทั งหลายฝูงนั นก็ระงับกลับหาย  เสียเสี ยง
แก่ปุคละผู้นั น  

แม้นว่า  ปุคละผู้ใด  ได้สร้างแปงขีดเขียนนั น  หากได้กระท้าชู้สู่เมียท่านก็ดี  ก็หากจักระงับกลับหาย
เสียแล แม้นว่าผู้หญิงได้กระท้าชู้สู่ผัวท่านผู้อื่นก็ดี บาปทั งหลายนั น  ก็ระงับกลับหายเสียหมดแล  ด้วยกุศลบุญ
อันตนได้สร้างแปงขีดเขียนรสธัมม์ลูกนี ดีหลีแล  

ปุคละผู้ใด  ได้สร้างแปงขีดเขียน  พระมหาธาตุพนมปุรมเจดีย์เจ้านั น แม้นว่าเอาก้าเนิดเกิดมาได้ร้อย
ชาติก็ดี  บ่ห่อนได้ไปเกิดในที่ถ่อยร้ายนั นจักเทื่อ ดีหลีดาย ต้านานนิทานพระมหาธาตุพนมปุรมเจดีย์เจ้านั น
แม่นว่า  ปุคละผู้ใดได้ชมชื่นยินดีซึ่งสัพพัญญูเจ้า  แลกล่าวต้านานนิทานพระมหาธาตุเจ้าดังนั น  ปุคละทั งหลาย
ฝูงนั นหากจักได้เถิงโสดามัคคะผลญาณ  ทุกอันก็มีแล  

กล่าวนิทาน  พระมหาธาตุพนมปุรมเจดีย์วิเศษ นิตถิตัง ก็เสร็จบรบวรควรแล้ว  ท่อนี ก่อนแลฯฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๐

 ในหนงัสือใบลานเร่ือง “พื้นธาตุ” บอกวา่ “...ช่ือวา่ อนุกกะ ใหเ้ขียนภาพเอาแต่เมืองลงักาทีป...” 
๒๑

 เน้ือความน่าจะถกูจารสลบัต าแหน่งของประโยค ผูป้ริวรรตจึงยกมาไวใ้นต าแหน่งน้ีเพือ่ใหไ้ดค้วามหมายสอดคลอ้งกบัเน้ือความ 



๑๓ 

 

ใบลานธาตุหัวอก รหัส L13004Sub01_03 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 
ลานที ่: ใบปะหน้า, ตัวอกัษร : 
ï wxs}HxsOkgg]  ï mkLsH:vHDgg] 
ค าถ่ายถอด :  
-ไบหฺ Hลบหฺนาแล  -ทา  ฺสหฺHวอฺHกแล 
ค าอ่านปัจจุบัน :  
-ใบหลบหนา้แล  -ธาตุหวัอกแล 

 

 



๑๕ 

 

ลานที ่: ๑ หน้าที ่๑  ตัวอกัษร : 
ï og,k9~48;Kg9kvkikskg9kl,<kl,{6m~=tog;ivh9girlbl:i=iuErx6iH,<jI³,o9{]Yk4bglyF4,skjxXgmyFEr,skTk96EroH<x6i,<tg9=Erg0Hk8YEl 
ï gfy0Rg- Hkl6obr{kOExs<kO;Kwf+xuxkP)  ;yOgfbO@#gry”;yO%xYil6f0oM=fu,uod39µA57DsOP:db9µbdkpk<,tvyO,skd~Exg5ig0Hk0b”iH<grb”;kg5b”muvyO0y9y”lk 
ï ~OkErg0HkdYiH<grb”vh89kg,bVlr{\6g0Hkpy”mH:i,kO;yOoOyErg0HkdYf6py”l9µE]Dgg]:dY0b”EzFlyFwsrHO0kDEvD8lH”lkOmy”,:igg]wd0yi6’Erg0Hk0b”9~i6;klk 
ï ~Okd6Er9589k0yi6&gib”womu46dYk4kg0Hkv:PsOkg- Hkg,b”xk9ibx6f,kiVfi6d3o8Vigg]:wxggv:jHkg- HkxbIbMxkFggs”8HOm}ykTkpHDm}ykwog,b”]d3kI8Vigg]:0b”oy”lyOg-HkxYix:i]C: 

ค าถ่ายถอด : 
-นเมาตสฺสภควาเตาอาราหาเตาสมฺมาสมฺพุทสฺสชะนเวรอนาตเรพสิสฺวรชดิรีพฺรปุร Hมฺมอุณฺณมนตฺถล าภิเส Ñ  ฺดภะมหาอุปฺปเทฺ Ñดพฺรมหาธาตุพฺรนฺ HมปุรHมฺมะเตชพฺรเจ Hาค ส  ฺร 
-เดÑจฺจเข Hาสุนิพฺพา  ฺนปฺรหฺมา  ฺนวาได ๙ ปีปา  ฺย ๗ ว ฺÑน เดิ ฺน ๑๒ เพฺÑงป รสุดจนฺทชดีมีนกฺขตฺตฤถึ  ฺกหฺน ฺวยกิตฺติกายา  ฺมนฺÑนอฺÑนมหากสฺสปฺรเถรเจHาจิ ฺงรฺHมเพิ  ฺงวาเถิ  ฺงทีอฺÑนนฺÑนจÑตฺÑงสา 
-สฺสฺนาพฺรเจ Hาก้รฺHมเพิ ฺงอนาคตาเมิ  ฺอสพฺพญุเจ Hายฺ  ฺÑงทฺHวรมานว Ñ  ฺÑนนฺ Ñนพฺรเจ Hาก้ดูยฺÑงสตฺตโลฺกแลฺวก้จิ  ฺงโผฺดสฺÑดไหพฺHนจากโอฺกคสฺ Hงสา  ฺนทฺÑงมฺวรแลไกจ ÑรุงพฺรเจHาจิ ฺงตสฺสรุวาสา 
-สสฺนากุพฺรตถคตาจ Ñรุงเริ ฺงไนทีภุก าภาเจHาอฺวยหฺนาเข Hาเมิ ฺงปาตริบุดมาฮฺอดรุกฺขนคฺอรแลฺวไปแอฺวอุ HาเขHาปิณฺทิบา  ฺดแหฺงคฺ HนทฺÑลาธายฺHกทฺ Ñลาไนเมิ  ฺงลกฺขนคฺอรแลฺวจิ  ฺงนฺÑงสฺ Ñนเข H
าบ รบฺวรลฺ Cว 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-นะโมตสัสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ชะนะเวระ อะนาตเิรพะ(กะ)  สิสวรชะด ีอนัวา่พระปุรมมะอุณณะมนัตะถะ ล ้าวิเศษพระมหาอุปเทศ พระมหาธาตุพนมปุ
รมเตชะพระเจ้าก็ 
-เสดจ็เขา้สู่นิพพาน ประมาณวา่ได ้๙ ปีปลาย ๗ วนั เดือน ๑๒ เพง็บริสุทธ์ิ จนัทชฎี มีนกัขตัฤกษถื์กหน่วยกฤติกา ยามนั้นอนัมหากสัสปะเถรเจา้จิงร าพึงวา่เถิงท่ีอนันั้นจกัตั้ง 
-ศาสนา  พระเจา้กฮ็มเพิงอนาคตเม่ือสพัพญัญูเจา้ยงัทวัระมานวนันั้นพระเจา้กด็ูยงัสตัวโ์ลกแลว้ กจิ็งโผดสตัวใ์หพ้น้จากโอฆะสงสารทั้งมวลแล ใกลจ้กัรุ่งพระเจา้ตรัสรู้วา่ 
- ศาสนากพูระตถาคต จกัรุ่งเรืองในท่ีภูก าพร้า เจา้อ่วยหนา้เขา้เมืองปาฏลีบุตรมาฮอดมรุกขนครแลว้ไปแอ่วเอาขา้วบิณฑบาตแห่งคนทั้งหลายทายกทั้งหลายในเมืองมรุกขนครแลว้
จิงนัง่ฉนัขา้วบริบวรแลว้ 
 

 

 



๑๖ 

 

ลานที ่: ๑ หน้าที ่๒, ตัวอกัษร :   ( กะ)   
ï 0b”Ex;69µbgm~OkgrbVwsgxyOmuws:gg]x6=kggdE]ym}ykwsgg0”gg]:g0Hk0b”TYko:Pw;;kfy”oyOvoMEf6kvkoHOwog,b:d6Er95k89kgg]wfobir{kOwxwf_xuxkP_gfbOfy”oyOpy”,u]6ylbFd69HO @ 
=n:kd~xkgi 
ï g0Hk8Y0yhYjHk,kpy”mkLsH:vHDDd6=k:% ]6y,k5kxhOw;wo46dYkrkwsgxyOmuws:gg]x6=kggd8HOm}ykgg]lr{\6g0Hk8YTYko:Pw;fy”oyOgg]8Ywxl6g,b”l:ioyO0b”bir{kOwog,b” 
ï d6lb<hikPwos:k”w,iy” # 9HOvyOgxyO8^dyO?^lVi]VivyO,ufVy,us<ykxkO’k<gg9g8HkgmHkg5b”xkPf6r:&rkP’k<pk<oyO8HOgg]gm;fkm}yk,u,skd~xg5ig0HkgxyOg8Hk 
ï gxyOExmkOlH”=dkOxYix:igg]:gg],skd~Exg5ig0Hk0b”8YkiH<grb”;kfy”ouErgxyOmb46dYk4k;Kfy”oyOgg]:zb:kg0Hkpy”mYko:PmkLw;ggd;K0yjHkTkFsH:vHD=k:%]6ywx5kxhOw;womkFsH:vHD 

ค าถ่ายถอด : 
-จิ ฺงปฺรวุตฺติเทสฺสฺนาเพิ  ฺอไหเปฺÑนทีไหฺวแลบุชาแกโล Ñทฺ Ñลาไหแจฺงแลฺวเจ Hาจิ ฺงธ านฺวยไววาดฺ Ñงนฺ Ñนอานฺนทดุราอานฺ Hนไนเมิ ฺอกุพฺรตถาคตาแลไดนิรพฺพา  ฺนไปได ๘ ปีปา  ฺย ๘ เดิ ฺนนฺÑ
นยฺ Ñงมีลุ Ñสิ ฺดกุตฺHน ๑ ชื  ฺวา กสฺสปาเร 
-เจHาค จ Ñน าอุHามายฺ Ñงทาสหฺ HวอฺHกกุซา ฺว๔ ลุ Ñมาถาปนฺนาไวไนภุก าพาไหเปฺÑนทีไหฺวแลบุชาแกคฺ HนทฺÑลาแลสพฺพญุเจ Hาค ธ านฺวยไวดฺ ÑงนฺÑนแลค ไปสุเมิ  ฺงสฺวรนฺ Ñนจิ ฺงรพฺพา  ฺนไนเมิ  ฺง 
-กุสิ  ฺมนารายไนหฺวางไมรฺÑง ๒ ตฺHนอฺÑนเปฺ Ñนคุกฺ Ñนอยสฺูอรลฺอรอฺ ÑนมีดฺÑอมีหฺÑมาบานงามแต เคHาเท Hาเถิ  ฺงปายดุพฺวงพา  ฺยงา  ฺมยา  ฺมนฺÑนคฺHนแลเทวดาทฺ ÑลามีมหากสฺสปเถรเจHาเปฺÑนเคHา 
-เปฺÑนปฺรทา  ฺนสฺ Hงซะกา  ฺนบ รบฺวรแลฺวมหากสฺสปฺรเถรเจHาจิ ฺงค ารฺHมเพิ  ฺงวาดฺÑงนีพฺรเปฺ Ñนทีภุก าภาวาดฺÑงนฺÑนแลฺวผิฺ วาเจHาย ัฺ งท านฺวยทา  ฺสไวแกวาจ ÑอุHาธา  ฺดหฺHวอฺHกซา ฺว๔ลุ Ñไปถาปน  ฺนาไว
ไนทา  ฺดหฺHวอฺHก 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-จิงประวตุติเทศนาเพ่ือใหเ้ป็นท่ีไหวแ้ลบูชาแก่โลกทั้งหลายใหแ้จง้แลว้เจา้จิงท านายไวว้า่ดงันั้น อานนัทะ ดูรา อานนท ์ในเม่ือกพูระตถาคตไดนิ้รพานไปได ้๘ ปี ปลาย ๘ เดือนนั้น  ยงัมีลูกศิษย์
กตูน ๑ ช่ือวา่กสัสปะเถร 
-เจา้ก็จกัน าเอามายงัธาตุหวัอกก ู๒๔ลูกมาสถาปนาไวใ้นภูก าพร้าใหเ้ป็นท่ีไหวแ้ลบูชาแก่คนทั้งหลายแล สพัพญัญูเจา้ก็ท านายไวด้งันั้นแลว้ก็ไปสู่เมืองส่วน  ( สวรรค/์วนั?)  นั้น จิงนิรพานใน
เมือง 
-กสิุนารามีในระหวา่งไมฮ้งั ๒ ตน้ อนัเป็นคู่กนัอยูส่อนลอนอนัมีดอกมีหมากบานงามแต่เคา้เท่าเถิงปลาย ดูพวงพายงาม ยามนั้นคนแลเทวดาทั้งหลายมีมหากสัสปะเถรเจา้เป็นเคา้ 
-เป็นประธานส่งซะกานบริบวรแลว้มหากสัสปะเถรเจา้จึงค าร าพึงวา่ดงั  ( ดูก/กระดูก)  น้ี พระเป็นท่ีภูก าพร้าวา่ดงันั้นแลว้  ผิวา่เจา้ยงัท านวยธาตุไวแ้ก่วา่จกัเอาธาตุหวัอก ๒๔ ลูกไปสถาปนาไว้
ในธาตุหวัอก 



๑๗ 

 

ลานที ่:๒ หน้าที ่๑, ตัวอกัษร : 
ï ggs”lr{\6g0Hkpy”0y9y”?6wo46dYk4kggmfy”oyO0H”- YwsmkLsH:vHDggs”lr{\6g0Hk=k:%]6yoyOElgfy0RvyV,kwo/k,7ggs”z6-kobgmbO;Kfy”oyOg,b:oyOpk<oyOmkLsH:vHDggs”lr{\6g0Hk=k:%]6ydY 
Elgfy0Rv:y,k9y” 
ï ?6wo/k,7ggs”z^-kobgmbO;Kfy”oyOpk<oyOmkLsH:vHDggs”lr{\6g0Hk=k:%]6ydYElgfy0R,k9y”?6gsObv/k,7ggs”,skd~xkg5ig0Hkgg]wo-OtxyFobgg]g,b:oyO,skd 
ï Exg5ig0HkdyXmy”vYishµm}ykvyOwfskiN9HOgxyOExmkO0b”r:,dyOjHk,kpy”mkLsH:vHDggs”lr{\6g0Hk=k:%]6yoyO,k9y”w;wo46dYk4kwxx0R6w;wog8Hkw,Erw=s<Hf=k: 
ï %]6yoyOgg]gg9oyO,skd~Exg5ig0HkdyXvYishµg0Hkm}yk,bErPkrH<gm;x6fgm;fkm}yk,:i0b”rV,dyOggx”,HOmHOw;Exs<kO$;Kgg]9y”gg9oyOg,b:sOk8HOgg]gm;fkm}yk,bErPkooMbglyO 
9HOsyk 

ค าถ่ายถอด : 
-แหฺ งสพฺ พญุเจ HายฺÑงจÑตฺ Ñงอยไุนภุก าภาแทดฺ ÑงนฺÑนจฺHงข ไหทาฺ สหฺ HวอฺHกแหฺ งสพฺพญุเจ Hาซาฺ ว๔ลุÑนฺ ÑนสฺรเดÑจฺจอฺÑอมาไนฝามึแหฺ งผขุานิเทิฺ นวาดฺ ÑงนฺÑนเมิฺ วนฺ Ñนยาฺ มนฺ Ñนทาฺ สหฺHวอฺHกแหฺ งสพฺ พญุเจHาซาฺ ว๔ลุÑก สฺรเด Ñจฺจ 
อฺÑวมาตฺ Ñง 
-อยไุนฝามึแหฺ งผขุานิเทิฺ นวาดฺÑงนฺ Ñนยาฺ มนฺ Ñนทาฺ สหฺ HวอฺHกแหฺงสพฺ พญุเจHาซาฺ ว๔ลุÑก สฺรเด Ñจฺจมาตฺงอยเุหฺ นิอฝามึแหฺ งมหากสฺสปาเถรเจHาแลไนขฺนะบฺÑดนิแลเมิฺ วนฺ Ñนมหาก 
-ปฺรเถรเจ HากฺÑบทฺÑงอ รหนฺตาทฺÑลาอฺÑนไดหารฺอยตฺHนเปฺÑนปฺรทาฺ นจิฺ งพฺวมกฺÑนอุ HามายฺÑงทาฺ สหฺ HวอฺHกแหฺ งสพฺพญุเจ Hาซาฺ ว๔ลุÑนฺ ÑนมาตฺÑงไวไนภุก าภาไปปจฺจุไวไนเคHาไมโพไซหฺ Hมดซาฺ ว 
-๔ลุÑนฺ ÑนแลแตนฺÑนมหากสฺสปฺรเถรเจHากฺÑบอ รหนฺตาเจHาทฺ ÑลามิพฺรยาพฺHมเทวบุดเทวดาทฺÑลามฺวรจิฺ งพฺอมกฺÑนแปฺ งมฺ HนทฺHนไวปฺรหฺมาน๓วาแลตฺÑงแตนฺÑนเมิฺ วหฺนาคฺHนแลเทวดาทฺÑลามีพฺรยานนฺทิเสฺ Ñนตฺ HนหÑา 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-แห่งสพัพญัญูเจา้ยงัจกัตั้งอยูใ่นภูก าพร้าแทด้งันั้นจงขอใหธ้าตุหวัอกแห่งสพัพญัญูเจา้ ๒๔ ลูกนั้นเสด็จออกมาในฝ่ามือแห่งผูข้า้น้ีเทิน วา่ดงันั้น เม่ือนั้นยามนั้น ธาตุหวัอกแห่งสพัพญัญูเจา้ ๒๔ 
ลูกก็เสด็จออกมาตั้ง 
-อยูใ่นฝ่ามือแห่งผูข้า้น้ีเทิน วา่ดงันั้นยามนั้นธาตุหวัอกแห่งสพัพญัญูเจา้ ๒๔ ลูกก็เสด็จมาตั้งอยูเ่หนือฝ่ามือแห่งมหากสัสปะเถรเจา้แลในขณะบดัน้ีแลเม่ือนั้นมหา- 
-กสัสปะเถระเจา้กบัทั้งอรหนัตท์ั้งหลายอนัไดห้า้ร้อยตนเป็นประธานจิงพร้อมกนัเอามายงัธาตุหวัอกแห่งสพัพญัญูเจา้ ๒๔ ลูกนั้นมาตั้งไวใ้นภูก าพร้าไปบรรจุไวใ้นเคา้ไมโ้พธ์ิไทรหมด- 
-๒๔ ลูกนั้นแล แต่นั้นมหากสัสปะเถระเจา้กบัอรหนัตเ์จา้ทั้งหลายมีพระยาพรหมเทวบุตรเทวดาทั้งหลายมวลจิงพร้อมกนัแปงมณฑลไวป้ระมาณ ๓ วาแล ตั้งแต่นั้นเม่ือหนา้คนแลเทวดา
ทั้งหลายมีพระยานนัทิเสนตนหาก 

 

 



๑๘ 

 

ลานที ่:๒ หน้าที ่๒, ตัวอกัษร :   ( กา)   
ï rV,dyOjxX5ykiydLkl&Pg0yPidkOm}yk,:i0b”r:,dyOggx”,HOmHOw;Exs<kO$;Kgg]9y”gg]DoyO8HOgg]gm;fkmy}k,uErPkooMglyOgxyO9HOsyk=:idyOjxX5ykiydLkl&PvP6wsggdg-Hkm}yk 
jHkdyOlkOdt9kdt56&gg]dyOg-Hk 
ï wswf*sOP:0b”wf=n:kxkOlkOgg]xkO@ErPkdb<vkLggdg- HkwsjHkhYvNhYsOy’0b”=n:kxkOEfOxyfobgg]xkO@ErrH<pkwsjHk8Yk,krVymkL9µ 6g0Hk0b”=n:k8Ykxyfobgg]xkO@ 
ï ErPkdb<vkLwsjHkhYd&P,kmk0b”ws=n:kdHDxyfob]CxkO@ErPk8b<vkLwsg- HkjHkdkO9HOErlu0b”wf=n:kxkOE4xyfou]CxkO@ErPk8b<vkLwsg-HkjHkdkO9V&hY,k 
ï jxX5ykmk9µ6g0Hk0b”wf=n:kxkOlV&xyfobgg]xkO@ErPk8b<vkLggdg-HkwsjHkg0Hkpk86gg]g- HkxkpkL,kjxXk5ykEr,skmk9µ6g0Hk0b”=n:kxkOpk86x8y”ob]CxkO@ErPk8b<vkLwsg-Hk 

ค าถ่ายถอด : 
-พฺอมกฺÑนอุปฺปถÑารÑกฺสาสฺยงเจฺ Ñยรกาฺ นทฺÑลามฺวรจิฺ งพฺ วมกฺÑนแปฺ งมฺนทฺนไวปฺรหฺมาฺ น๓วาแลตฺÑงแลฺ กนฺÑนคฺHนแลเทวดาทฺÑลามีพฺรยานนฺทเสฺ Ñนเปฺ ÑนตฺHนห Ñาชฺวนกฺ ÑนอุปฺปถÑารÑกฺสาสฺยงอฺยไุหแกเข Hาทฺ ÑลาอุHากฺÑ
นสาฺ งกะตากะถุงแลกฺÑนเขHา 
-ไหได๕หฺนวยจิฺ งไดซึฺ วาบาฺ นสาฺ นแลบาฺ น๑พฺรยาพิฺ มอาฺ สแกเข Hาไหอุ Hาน าอฺอยน าหฺÑนงจิฺ งซึฺ วาบาฺ นโดฺ นบÑดนีแลบาฺ น๑พฺรยาพฺHมไหอุHาค ามาพฺÑอทาฺ สตฺตุเจHาจิฺ งซืฺ วาค าบÑดนีแลบาฺ น๑ 
-พฺรยาคิฺ มอาฺ สไหอุ Hาน ากฺยงมาทาจิฺ งไหซึฺ วากฺHกบ Ñดนิล Cบาฺ น๑พฺรยาคิฺ มอาฺ สไหเขHาอุHากาฺ นตฺ Hนโพสีจิฺ งไดซึฺ วาบาฺ นโภบ ÑดนิลCบาฺ น๑พฺรยาคิฺ มอาฺ สไหเขHาอุHากาฺ นตฺองน ามา 
-อุปฺปถÑาทาตฺตุเจHาจิฺ งไดซึฺ วาบาฺ นสฺองบÑดนิแลบาฺ น๑พฺรยาคิฺ มอาฺ สแกเขHาไหอุ Hาเจ HายาคุแลเขHาปายาฺ สมาอุปฺปาถÑาพฺรมหาทาตฺตุเจHาจิฺ งซึฺ วาบาฺ นยาคุบคฺÑงนิล Cบาฺ น๑พฺรยาคิฺ มอาฺ สไหเขHากา้นตองน ้ ามา 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-พร้อมกนัอุปัฏฐากรักษาเส้ียงเจียรกาล ทั้งหลายมวลจิงพร้อมกนัแปงมณฑลไวป้ระมาณ ๓ วาแล  ตั้งแรกนั้นคนแลเทวดาทั้งหลายมีพระยานนัทเสนเป็นตน้หากชวนกนัอุปัฏฐากรักษาเส้ียงอายุ
ใหแ้ก่เขาทั้งหลายเอากนัสร้าง  ( สาน)  กะต่า กะถุง  ( ตะกร้า กระบุง?)  แลกนัเขา้ 
-ใหไ้ด ้๕หน่วยจึงไดซ่ื้อวา่บา้นสานแล บา้น ๑พระยาก็มีอาชญแ์ก่เขาใหเ้อาน ้ าออ้ย น ้ าหนงั จิงช่ือวา่บา้นโดน  ( ดง?)  บดัน้ีแลบา้น ๑พระยาพรหมใหเ้อาค ามาพอกธาตุเจา้ช่ือวา่ค าบดัน้ีแล บา้น 
๑ 
-พระยาก็มีอาชญใ์หเ้อาน ้ าเก้ียงมาทาจิงใหช่ื้อวา่กก  ( บก?)  บดัน้ีแล บา้น ๑ พระยาก็มีอาชญใ์หเ้ขาเอากา้นตน้โพธ์ิศรีจิงไดช่ื้อวา่บา้นโพธ์ิบดัน้ีแล บา้น ๑ พระยาก็มีอาชญเ์อา 
-อุปัฏฐากธาตุเจา้จิงไดช่ื้อวา่บา้นสอง  ( ส่อง?, ซอง?)  บดัน้ีแล บา้น ๑ พระยาก็มีอาชญแ์ก่เขาใหเ้อาเจา้  ( ขา้ว)  ญาคูแลขา้วปายาสมาอุปัฏฐากพระมหาธาตุเจา้จึงช่ือวา่บา้นยาคุบ  ( ยาคู?)  คร้ัง
น้ีแล บา้น ๑ พระยาก็มีอาชญใ์หเ้ขา 
 

 



๑๙ 

 

ลานที ่:๓ หน้าที ่๑, ตัวอกัษร : 
ï ggx”xkO/6’obwsgxyO-kEvdkLEr,skmkLErPkdYjmRb~khY9HDgsObvfbOw;ggdg-Hk8b<gg]9y”gg9oyOpy”,uErPk9HO@i6oikLg,kErPkjHkxkO/6’oyOvyOErPkl6,bOmikLsykwfs}y’ 
hY9HDggzOfbOw;wsg 
ï -kgxyO-NjxX5ykErg0Hkg,b:oyOlr{\6g0Hk0b”w-;kvkooMEf6kvkoHO9:YibmkO0yhY,u9HO;Klk~Okd6Er95k89kpy”0yi6&gib”’k<wo4^dYk4kwod}kvyO0y,kr6irkPr6i 
ï gg]g,b:oyOErPkvbOdY]H ”,kjxX5yklr{\6g0HkwomuoyOgg]9y”lr{\6g0Hkobir{kOwxhOoydErPklbT,<vtElDlk”ggx”fy”oyOErPkvbOdYws;bl6dYkgm;x6f]H”,k=N9y”ggiDgg9ob 
ï ErPk,boMikLlk”ggx”g0fufy”oyOErPkvbOdYwsl6dYk,gm;x6f]H”,k=N-uf-POg0fuvyO,u?6wog,b”]d&kmbXr6i8b<gg]f:Pggmpy”,ulS&ik=k46mRg8klkvk0kOg0HkwfjxX5ykpy”;bskOs}y’ 

ค าถ่ายถอด : 
-แปฺ งบาฺ นฝงุนีไหเปฺ Ñนขาโอกาฺ สพฺรมหาทาฺ สพฺรยาก อุทฺทิสฺสาน าตฺ Hกเหฺนิอดิฺ นไวแกเขHาคิฺ มแลตฺ ÑงแตนฺÑนยฺ Ñงมีพฺรยาตฺ Hน๑รุนราฺ สเมาพฺรยาอุHาบาฺ นฝงุนฺÑนอฺ Ñนพฺรยาสุมิฺ นทราฺ สห ÑาไดหฺÑลงน าตฺ Hกแผฺ นดิฺ นไว
ไหเ- 
-ขHาเปฺ นขฺอยอุปฺปถ ÑาพฺรเจHาเมิฺ วนฺ Ñนสพฺพญุเจ Hาจิฺ งไขวาอานนฺทดุราอานฺ Hนตว ริทาฺ นจÑน ามีตฺ Hนวาสาสฺสฺนากพฺุรตถาคตายฺ ÑงจÑรุงเริฺ งงาฺ มไนภุก าภาไนกฺ ลาอฺÑนจ Ñมาพรุพาฺ ยพรุ 
-แลเมิฺ วนฺ Ñนพฺรยาอิฺ นก ลฺHงมาอุปฺปถÑาสพฺพญุเจ HาไนทีนฺÑนแลตฺ ÑงสพฺพญุเจHานิรพฺพาฺ นไปนานนกัพฺรยาสีธมฺมอะโสฺ กสาฺ งแปฺ งดฺÑงนฺ Ñนพฺรยาอิฺ นก ไหวสุิก าเทวบุดลฺ Hงมาซฺอยตฺ Ñงแฮฺ กแตนิ 
-พฺรยามินฺทราฺ สสาฺ งแปฺ งเจดีดฺÑงนฺ Ñนพฺรยาอิฺ นก ไหสุก ามเทวบุดลฺHงมาซฺอยขีดขฺยฺนเจดีอฺÑนมีอยไุนเมิฺ งลงกฺาทิฺ ปพรุคิฺ มแลดฺวยแทยฺÑงมีสงฆฺ ะราชาภุทฺธเคาสาอาจาฺ นเจHาไดอุปฺปถÑายฺÑงวหิาฺ นหฺÑลง 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-แปงบา้นฝงูน้ีใหเ้ป็นขา้โอกาสพระมหาธาตุ พระยาก็อุทิศน ้ าตกเหนือดินไวแ้ก่เขาก็มีแล ตั้งแตน่ั้นยงัมีพระยาตน ๑   ( ช่ือวานิรุททราช)  รุนราชโม พระยาเอาบา้นฝงูนั้นอนัพระยาสุมินทราช
หากไดห้ลัง่น ้ าตกไวใ้ห ้
-เขาเป็นขอ้ยอุปัฏฐากพระเจา้เม่ือนั้นสัพพญัญูเจา้จึงไขวา่อานนัทะดูราอานนท ์ตะวงั   ( วจัจะนงั ค  ามีตน้ว่า)   อนัวา่ทานจกัน า มีตน้วา่ศาสนากพูระตถาคตยงัจกัรุ่งเรืองงามในภูก าพร้าในกาลอนัจกัมาพุน้
ภายพุน้ 
-แลเม่ือนั้นพระยาอินทร์ก็ลงมาอุปัฏฐากสัพพญัญูเจา้ในท่ีนั้นแลตั้ง  ( แรกแต่)  สัพพญัญูเจา้นิพพานไปนานนกั พระยาศรีธมัมะอโศกสร้างแปงดงันั้นพระยาอินทร์ก็ใหว้สุิกมัมะเทวบุตรลงมาช่วยตั้งแรกแต่น้ี 
-พระยา  ( สุ)  มินทราชสร้างแปงเจดียด์งันั้นพระยาอินทร์ก็ใหสุ้กมัมะเทวบุตรลงมาช่วยขีดเขียนเจดียอ์นัมีอยูใ่นเมืองลงักาทวปีพุน้ ก็มีแลดว้ยแท ้ยงัมีสงัฆราชาพทุธโฆษาจารยเ์จา้ไดอ้ปัุฏฐาก
ยงัวหิารหลงั 
 

 



๒๐ 

 

ลานที ่:๓ หน้าที ่๒, ตัวอกัษร :   ( ก)ิ   
ï @vyO?6womYkdk”m}yk,:i0b”gsyOl6Er,<gm;x6f0b”vkoyfg0Hk4bd3 69HO@=n:kvo6dDrkPjHk]H”zkmbX]H”wsgxyOExEp=Otggdl9µE]Dm}yk/6’i6lk”ggx”i6-uf-POl7Xlk”pkOErr6mRg0Hk9kX 
9YgmHk,skmkLsH: 
ï vHDggs”lr{\6g0HkoyOgg]ErPkvyOobi6mRikLdY- H<gsy”jHkpy”-kEvdkL/6’oyO,kgxyO-Nl:PwiggdErPkglyPs<HfxYhOmYwfjxXkLdYgdbF,uggdErPk9HOoyOsyOgg]py”,u 
ï x68}tz6@dYwx8H:xkskdbO,yOdYwfakO9H:@,yOdYjHk,k5:PggdErPkobi65kikL,yOdYjHkxkOg,b”/6’vyOErPkl6,boMikLwfs}y’hYwsgxyO-NEvdkLdyXEr,skmkL96sH:vHD 
ï ggs”lr{\6g0Hkgg]f:PggmwovYkhLvkLggs”ErPkobi65kikL9HOoyO,uw0xkX0b”,kg5b”vyO0bXskP9kPwx0ykg,b”my”,:i8b<gg]f:PggmoYipb”=kPmkpHD/6’wf#oHX8H<iHX?Ykgg?”gg] 

ค าถ่ายถอด : 
-๑อฺÑนอยไุนท ากา  ฺงทฺ Ñลามว  ฺรจิ ฺงเห ฺÑนสุพฺรมฺมเทวบุดจิ  ฺงอานดัเจ HาภิกฺขตฺุHน๑ซื  ฺวาอนุกฺกพา  ฺบอุHาผาทิ  ฺบลฺ Hงไหเป  ฺÑนปฺรโยชฺนะแกส Ñตฺตโล  ฺกทฺ Ñลาฝงุฮุสา  ฺงแป  ฺงฮุขีดขฺยฺนสึ  ฺบสา  ฺงยา  ฺนพฺร
พุทฺธเจHาตา ฺบต เทHามหาทา  ฺสหฺHว 
-อฺHกแห  ฺงสพฺพญุเจHานฺÑนแลพฺรยาอฺÑนนิรุทฺธรา  ฺสก ขฺ HมเหฺÑงอุHายฺ Ñงขาโอกา  ฺสฝงุนฺ ÑนมาเปÑ  ฺนขฺอยสฺวยไฮแกพฺรยาเส  ฺÑยหฺ Hมดบ นา  ฺนท ไดอุปฺปา  ฺสก เกิ  ฺดมีแกพฺรยาตฺHนนฺÑนหฺ Ñนแลยฺ Ñงมี 
-บุคฺละผ๑ุก ไปคฺ Hวปาหากิ  ฺนมฺÑนก ไดฟา  ฺนตฺHว๑มฺ Ñนก อุHามาถฺวยแกพฺรยานิรุถารา  ฺสมฺ Ñนก อุHาบา  ฺนเมิ  ฺงฝงุอฺÑนพฺรยาสุมินฺทรา  ฺสไดหฺ Ñลงน าไหเป  ฺÑนขฺอยโอกา  ฺสกฺ Ñบพฺรมหาทา  ฺสตุหฺ HวอฺHก 
-แห  ฺงสพฺพญุเจHาแลดฺวยแทไนอ านา  ฺสอา  ฺสแห ฺงพฺรยานิรุถารา  ฺสตฺHนนฺÑนมีไจบา  ฺปจิ ฺงมาเถิ  ฺงอฺÑนจิ ฺบหา  ฺยตา  ฺยไปจ Ñาเมิ ฺงทฺ Ñงมฺวรคิ  ฺมแลดฺวยแทน รยิฺ งซา  ฺยทายฺ Hกฝงุได๒นฺHบคฺ HมรฺHบอย  า
แอยงแล 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-๑ อนัอยูใ่นท่ามกลางทั้งหลายมวลจิงเห็น  ( ใหว้สุิกมัมะ)  สุพรหมเทวบุตรจิงอานติัเจา้ภิกขตุนหน่ึงช่ือวา่อนุกกะภาพเอาผา้ทิพยล์งใหเ้ป็นประโยชน์แก่สตัวโ์ลกทั้งหลายฝงูรู้สร้างแปงขีดเขียน
สืบสร้างยาน  ( ศาสนา?)  พระพทุธเจา้ตราบต่อเท่ามหาธาตุหวั- 
-อกแห่งสพัพญัญูเจา้นั้นแลพระยานิรุทธราชก็ข่มเหงเอายงัขา้โอกาสฝงูนั้นมาเป็นขอ้ยส่วยไรแก่พระยาเสียหมดบ่นานเท่าใดอุบาทวก็์เกิดแก่พระยาตนนั้นหั้นแล ยงัมี 
-บุคละผู ้๑ ก็ไปคัว่ป่าหากิน  มนัก็ไดฟ้านตวั ๑ มนัก็เอามาถวายแก่พระยานิรุทธราชมนัก็เอาบา้นเมืองบา้นเมืองฝงูอนัพระยาสุมินทราชไดห้ลัง่น ้ าใหเ้ป็นขอ้ยโอกาสกบัพระมหาธาตุหวัอก 
-แห่งสพัพญัญูเจา้แลดว้ยแทใ้นอ านาจอาชญแ์ห่งพระยานิรุทธราชตนนั้นมีใจบาปจิงมาเถิงอนัจิบหายตายไปจากเมืองทั้งมวลก็มีแลดว้ยแท ้นรหญิงชายทายกฝงูใดไดน้บคมรพย  าแยงแล 

 

 



๒๑ 

 

ลานที ่:๔ หน้าที ่๑, ตัวอกัษร : 
ï Er,skmkL96EroH<x6iH,<,tg0fusH:vHDggs”lr{\6g0Hkfy”oyOdY0yDwfg,bVgdbFjHkdYkg]bFg,b”akgg]obir{kO8b<gg]9y”ggiDgg9g,b:Err6mRg0HklyOg-HkwoiH<Erw=wo4^dYk4kgg]lr{\6g0Hk 
0b”ggp<sH:  
ï =oN @gg]g0HkvkoHO0b”ws:lr{\6g0Hk;kfy”oyOgsyFFyfy”Agg],kggp<sH:dY-kgg]g0yPidkOhOoyDgg];yOoyOpy”,bErPk9HO@=b:kl6,boMikL9HOgxyOvkLdH:8HOmy}kpy”,bvYis 
ï hµg0Hk%9HOg,b:lyOg- HkwoEi”ErPkl6,boMikLgxyOxdD9bm6y;yO#0b”x9bµlyO5{kO9kO0kik0k9YErPkl6,boMikL;k,skik=kEf6k,skikLg,b:lr{\6g0HkpYmH:i,kOwo 
ï ;9µlH”kO;yOoyOpy”TYko:Pw;ggd,skikLg0Hkobg,b:d6Er95k89kobir{kOwxgg]:py”,uErPk9HO@=n:kl6,boMikLg,b:0ywflk”,skmkL96w;wo4^dYkrkwsi6&gib”’k<xyfobd}kvy O0y,kiVf,k 
g5b”ggd,skikL 

ค าถ่ายถอด : 
-พฺรมหาทาฺ สตุพฺรนฺ HมปุรHมฺมมะเจดีหฺHวอฺHกแหฺ งสพฺพญุเจ HาดฺÑงนฺÑนก จÑไดเมิฺ อเกิฺ ดอุ Hาก าเลิฺ ดเมิฺ งฟาแลนิรพฺพาฺ นคิฺ มแลตฺ Ñงแฮฺ กแตเมิฺ วพฺรพทฺุธเจ HาสฺÑนเข HาไนฮฺHมโพไซไนภูก าภาแลสพฺพญุเจ Hาจิฺ งแยฺ มหฺ Hว 
-ซนฺอย๑แลเจHาอานฺHนจิฺ งไหฺวสพฺพญุเจ HาวาดฺÑงนฺ ÑนเหÑฺ ดดฺÑงฤแลมาแยฺ มหฺHวก ขาแลเจฺ Ñยรกาฺ นนาฺ นนฺÑกแลยามนฺ ÑนยฺÑงมีพฺรยาตฺ Hน๑ซิฺ วาสุมินฺ ทราฺ สตฺ HนเปÑฺ นอาฺ สกฺHวคฺ HนทฺÑลายฺÑงมีอ รห 
-นฺ ตาเจHา๔ตฺ Hนเมิฺ วสฺÑนเข Hาไนโฮฺ งพฺรยาสุมินฺทราฺ สเปฺ ÑนปกฺกติทุÑวฺÑน๒จิฺ งปตฺติสฺÑนถฺถาฺ นตานจาราจาต พฺรยาสุมินฺทราฺ สวามหาราชาดุรามหาราฺ สเมิฺ วสพฺพญุเจ Hาย  ทฺ Hวรมาฺ นไน 
-วตฺตสฺHงสาฺ นวฺÑนนฺÑนยฺ Ñงธ านวฺยไวแกมหาราฺ สเจHานิเมิฺ วกพฺุรตถาคตานิรพฺพาฺ นไปแลฺวยฺ Ñงมีพฺรยาตฺ Hน๑ซืฺ วาสุมินฺ ทราฺ สเมิฺ วจ Ñไดสาฺ งมหาทาฺ สตุไนภูก าพาไหรุงเริฺ งงาฺ มบดันิกฺ ลาอฺÑนจÑมาฮฺอฺ ดมาเถิฺ งแกมหา
ราฺ ส 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-พระมหาธาตุพนมปุรมเจดียห์วัอกแห่งสพัพญัญูเจา้ดงันั้นก็จกัไดเ้มือเกิดเอาก าเนิดเมืองฟ้าแลนิพพานก็มีแล ตั้งแรกแต่เม่ือพระพทุธเจา้ฉนัขา้วในร่มโพธ์ิไทรในภูก าพร้าแลสพัพญัญูเจา้จึงแยม้
หวั 
-สกัหน่อยหน่ึงแล เจา้อานนทจึ์งไวส้พัพญัญูเจา้วา่ดงันั้นเหตุดงัฤาแลมาแยม้หวัก็ขา้แล เจียรกาลนานนกัแล ยามนั้นยงัมีพระยาตน ๑ ช่ือวา่สุมินทราชตนเป็นอาจกวา่คนทั้งหลายยงัมีอร- 
-หนัตเ์จา้ ๔ ตน เม่ือฉนัขา้วในโรงพระยาสุมินทราชเป็นปกติทุกวนั  ๆ  จิงปฏิสณัฐานตา้นเจรจาต่อพระยาสุมินทราชวา่ มหาราชา ดูรามหาราชเม่ือสพัพญัญูเจา้ยงัทวัระมาน 
-วฏัฏะสงสารวนันั้นยงัท านายไวแ้ก่มหาราชเจา้น้ีเม่ือกพุระตถาคตนิพพานไปแลว้ยงัมีพระยาตนหน่ึงช่ือวา่สุมินทราชเม่ือจกัไดส้ร้างมหาธาตุในภูก าพร้าใหรุ่้งเรืองงามบดัน้ีกาลอนัจกัมาฮอดมา
เถิงแก่มหาราช 

 

 



๒๒ 

 

ลานที ่:๔ หน้าที ่๒, ตัวอกัษร :   ( ก)ี   
ï g0Hkgg]g,bVoyOErPkdYwfpbO8YkvYishµg0Hkd}k:gg]:ErPk8Y,bw0=H<=nO0b”xH”vkLggdglOkvk,kLrV,dyOlk”ggx”py”g0fuwo46dYk4kl7X#_ryOEx0R6mkLErg0HkvyOErPkluT,<vElDsyk 
5kxhO8Y9y” 
ïw;hdYlk”ggx”v6x,6&g0fus}y’@d:k”wf)  ;Kl6&wf@  ( ;KxkPs:kPgvbDErPklk”ggx”wf)  ;yOdY0b”gg]:xYix:isyOgg]g,b:oyOErPkdYlk”ggx”mkL96EroH<x6iH,<,g0fuErPkdb< 
ï vkLg-Hk=6xkOwsg- HkxyOfbO0uwswlmkL0b”=n:krVydyOxyfougg]xkO@ErPkdb<iVf * ryOEr;~koyOdY,usyO]Cd}k:9YkhOmkL96EroH<x6iH,<,tg0fug0Hk,urkPw9r6i 
ï gg] x68}tz6wf-uf-POdbFwf0k”mkOz6v7O-POdbFx68}tm}ykz6wfdMYkzbfm6y0ts}bff:P;K0kvyOxY=VxvyO;KxkXm}yk/6’oyOdYi’yXdyXskPglyPl&Pggdx68}tz6oyOgg,O;Kx68}tz6wf#lk”ggx”-uf           
-POoyOsykwfdMYk 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-เจHาแลเมิฺ อนฺ Ñนพฺรยาก ไดยิฺ นค าอ  รหนฺตาเจHากฺลาฺ วแลวพฺรยาค มีไจซฺ Hมซืฺ นจิงปฺ Hงอาฺ สแกเสฺนาอามาฺ สพฺอมกฺ Ñนสาฺ งแปฺ งยฺÑงเจดีไนภุก าภาสึฺ บ๒๘พฺÑนปฺรจฺจุทาฺ สพฺรเจHาอฺ Ñนพฺรยาสีธมฺมอโสฺ กหÑาถาปนฺนาก ตฺÑง 
-ไวนาก สาฺ งแปฺ งอุบมุงเจดีหฺÑลง๑กฺวาฺ งได๗วาสุงได๑๖วาปาฺ ยหฺ วาฺ ยเอิฺ กพฺรยาสาฺ งแปฺ งได๗วฺÑนก จิงแลฺ วบ รบวฺ รหฺ Ñนแลเมิฺ วนฺ Ñนพฺรยาก สาฺ งแปฺ งทาฺ สตุพฺรนฺ HมปุรHมฺมเจดีพฺรยากิฺ ม 
-อาฺ สเขHาซุบาฺ นไหเขHาปฺ Ñนดิฺ นจีไหไสทาฺ สจิฺ งซืฺ วาพฺÑอกฺÑนบ Ñดนีแลบาฺ น๑พฺยากิฺ มฮฺอด๕พฺÑนพฺรวสฺสานฺÑนก มีหฺÑนลCกฺลาฺ วต านาฺ นทาฺ สตุพฺรนฺ Hมปุร HมฺมมะเจดีเจHามีพาฺ ยไตพรุ 
-แลปุคฺละผไุดขีดขฺยฺนกิฺ ดไดจาฺ งทาฺ นผอึฺุ นขฺยฺนกิฺ ดปุคฺละทฺÑลาผไุดกฺท าผิดทุÑจะหฺลิดดฺวยวาจาอฺ Ñนบ ซฺอบอฺ Ñนวาบาฺ ปทฺÑลาฝงุนฺÑนก รงฺ Ñบกฺ Ñบหาฺ ยเสÑฺ ยสฺยงแกปุคฺละผนฺุÑนแมฺ นวาปุคฺละผไุด๒สาฺ งแปฺ ง
ขีดขฺยฺนนฺÑนหÑาไดกฺท า 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-เจา้แลเม่ือนั้นพระยาก็ไดย้นิค าอรหนัตเ์จา้กล่าวแลว้พระยาก็มีใจชมช่ืนจิงบงอาชญแ์ก่เสนาอามาตยพ์ร้อมกนัสร้างแปงยงัเจดียใ์นภูก าพร้าสืบ ๆ  ๘ พนั บรรจุธาตุพระเจา้อนัพระยาศรีธมัมา
อโศกหากสถาปนาก่อตั้ง 
-ไวน้า ก่อสร้างแปงอูบมุงเจดียห์ลงัหน่ึงกวา้งได ้๗ วา สูงได ้๑๖ วา ปลายหวายเอิก  ( ?)  พระยา สร้างแปงได ้๗ วนัก็จิงแลว้บริบวรหั้นแล เม่ือนั้นพระยาก็สร้างแปงธาตุพนมปุรมเจดีย ์พระยา
ก็มี 
-อาชญเ์ขาทุกบา้นใหใ้หเ้ขาป้ันดินจ่ี  ( อิฐ)   ใหใ้ส่ธาตุจิงช่ือวา่พอกกนับดัน้ีแล บา้น ๑ พระยาก็มี...  ( น่าจะจารสลับใบลาน)  ฮอด ๕ พนัพระวสัสานั้นก็มีหั้นแล กล่าวต านานธาตุพนมปุรมเจดียเ์จา้มี
ภายพุน้ 
-แลบุคละผูใ้ดไดขี้ดเขียนก็ดี ไดจ้า้งท่านผูอ่ื้นเขียนก็ดี บุคละทั้งหลายผูใ้ดกระท าผิดทุจริตดว้ยวาจาอนับ่ชอบอนัวา่บาปทั้งหลายฝงูนั้นก็ระงบักลบัหายเสียเส้ียงแก่บุคลผูน้ั้น แมน้วา่บุคละผูใ้ด
ไดส้ร้างแปงขีดเขียนนั้นหากไดก้ระท า 



๒๓ 

 

ลานที ่:๕ หน้าที ่๑, ตัวอกัษร : 
ï =6l6g,yPmkOdYfudYsyk0yi’yXdyXskPglyPgg]gg,O;Kz6pb”wfdMYk=6l6zH:mkO/6’v7OdbFxkXm}ykoyOdYi’yXdyXskPglyPs<Hfgg]f:Pd6~}kx6ivyO9HOwflk”ggx”-uf-POiH~ 
T,<]6youfus}ugg]x68}z6wf#lk”ggx” 
ï -uf-POEr,skmkL96EroH<x6iH,<g0fug0HkoyOgg,O;kjHkdYkg]bfgdbF,kwfiN=kLdbFxYsViwfwxgdbFwomu5NikPoyO0ygmbVfus}ufkP9YkhOobmkOEr,skTk9µ 6 EroH<x6iH,<g0fug 
ï 0HkoyOgg,O;Kx68}tz6wf=H<=7OpbOfug=b”l9{\6g0Hkgg]d}k:9YkhOobmkOEr,skmkLg0Hkfy”oyOx68}tm}yk/6’oyOsyk0ywfg5b”glkfk,8¤tz}txyO\kO=6vyOdb<gg]d}k:obmkO4t,skTkL 
ï 96EroH<x6iH,<g0fu;bglyfob9{b9YdYElgfyfxYix:i8:igg]:mYoudViÄ ÏÏ 

ค าถ่ายถอด : 
-ซุสุเมฺ Ñยทาฺ นก ดีก หÑาจ Ñรงัฺ บกฺ Ñบหาฺ ยเสÑฺ ยแลแมฺ นวาผยุิฺ งไดกฺท าซุสุผฺ Hวทาฺ นฝงุอึฺ นกิฺ ดปาฺ ปทฺÑลานฺ Ñนก รงฺ Ñบกฺ Ñบหาฺ ยเสฺ ÑยหฺHมดแลดวฺยกสฺุสฺลาปุรอฺ ÑนตฺHนไดสาฺ งแปฺ งขีดขยฺนรHสฺสธมฺมลุ Ñนีดีหฺลีแลปุคฺลผไุด๒สาฺ ง 
แปฺ ง 
-ขีดขฺยฺนพฺรมหาทาฺ สตุพฺรนฺ Hมปุร Hมฺมเจดีเจ HานฺÑนแมฺ นวาอุ Hาก าเลิฺ ดเกิฺ ดมาไดฮฺอยซาฺ สกิฺ ดบ หฺอรไดไปเกิฺ ดในทีถฺอยฮาฺ ยนฺÑนจ Ñเทิฺ อดีหฺลีดาฺ ยต านาฺ นนิทาฺ นพฺรมหาธาตฺตุพฺรนฺ HมปุรHมฺมเจดีเ 
-จHานฺ Ñนแมฺ นวาปุคฺละผไุดซฺHมซึฺ นยิฺ นดีเซิฺ งสพฺพญุเจ Hาแลกฺลาฺ วต านาฺ นนิทาฺ นพฺรมหาทาฺ สเจHาดฺÑงนฺÑนปุคฺละทฺÑลาฝงุนฺ ÑนหÑาจÑไดเถิฺ งเสาดามคฺคะผฺละปฺÑนญาฺ นซุอฺ Ñนกิฺ มแลกฺลาฺ วนิทาฺ นภะมหาธาฺ ส 
-ตุพฺรนฺHมปุร HมฺมเจดีวเิสÑฺ ดนิตฺถิต ก สฺรเดฺÑดบ รบฺวรคฺวรแลฺ วท นีกฺอรลCฯฯ 

ค าอ่านปัจจุบัน : 
-ชูสู่้เมียท่านก็ดีก็หากจกัระงบักลบัหายเสียแล แมน้วา่ผูห้ญิงไดก้ระท าชูสู่้ผวัท่านผูอ่ื้นก็ดี บาปทั้งหลายนั้นก็ระงบักลบัหายเสียหมดแลดว้ยกศุลบุญอนัตนไดส้ร้างแปงขีดเขียนรสธมัมลู์กน้ีดีหลี
แล บุคละผูใ้ดไดส้ร้างแปง 
-ขีดเขียนพระมหาธาตุพนมปุรมเจดียเ์จา้นั้น แมน้วา่เอาก าเนิดเกิดมาไดร้้อยชาติก็ดีบ่ห่อนไดไ้ปเกิดในท่ีถ่อยร้ายนั้นจกัเท่ือดีหลีดาย ต านานนิทานพระมหาธาตุพนมปุรมเจดีย ์
-เจา้นั้นแม่นวา่ปุคละผูใ้ดไดช้มช่ืนยนิดีซ่ึงสพัพญัญูเจา้แลกล่าวต านานนิทานพระมหาธาตุเจา้ดงันั้นปุคลทั้งหลายฝงูนั้นหากจกัไดเ้ถิงโสดามคัคผลญาณทุกอนัก็มีแล กล่าวนิทานพระมหาธาตุ 
-พนมปุรมเจดียว์เิศษ นิตถติงั ก็เสร็จบรบวรควรแลว้ท่อน้ีก่อนแลฯฯ 


