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คาถาเสดาะ
โอมกิกะไลยะนังสุกขังหุรลุสิหุรลุชะหายะเขาใสขี้ลําหนากูสิเดาะเขาใสคาลําใหญกูสิเดาะซะเดาะทั้งเชือกมัดคอสะเดาะทั้ง
ปอมัดศอกนั้นยองยอเขาตัวไลดังกูสิเดาะหุนละสุสิหุนลุซะหายะจึงจิอวดใจยังมายากะตังหุรลุสุสิหุรลุสหายะ…โอมพังมหูสูตรใหมา
ชอยเทหูงเทใหมาชอยกูจักมานไลคัดแลไลตนแลเต็นไลเทินกูก็ซิผาไมแตปากูก็บมีกลัวโอมละเขโอมละผากูบคึดยากสังจักอันโอมผง
ทุกลีวิสุหะโอมลุดตีโอมลุดแตกซีกเหล็กซีกทองก็แตกก็มางปอกซางก็หลุดออกจากตีนลุเดเฝอขอใหหมื่นเสมอน้ํามันเยียนขอใหมัน
เลียนเสมอน้ํามันงากูก็จักสอกฝูงหมูหวายหมื่นแลหวายทอกกูจักสอกผูกฝูงหมูห นังลิ่วก็ใหปลิวอยูคีคีกูจักมางผูกฝูงหมูซีกแลคาโอม
ผลทุกลี(ธุลี)วิสุหะโอมเทพดาเขาใสซีกหนวยหมื่นใหลงมาถองซอยเนื้อเขาใสซีกหนวยทองใหลงมามางชอยเนอเชิญทั้งเทพไทอาปาก
เปาเปนไฟเปาไปใสเหล็ก เหล็กก็บีปเปนไฟ เปาใสทอง ทองก็ไหลเปนน้ํา เหล็กหอแลเหล็กยอแลเหล็กไหลก็แตกก็มางโอมผงทุกลี วิ
สุหะ..กิงกะระณังอะหังจิตตังโอมหุระลูสะหายะกูจักสบใสขื่อลําหนากูจักสบใสคาลําใหญกูจักสบใสไมขาวตอกไลดังโอมฮุลุสะหายะ
กูจักชะเดาะเชือกผูกคอกูจักสะเดาะปอผูกศอกเขานั้นยองยอเขาตอกไลดังโอมหุลุสะหายยะกิญจัสละปุญญังมะมะยากะตังอุญโญเสสิ
โอมหุลุสะหายะจักสะเดาะแลวใหหมื่นบานเฮียน กูจักสะเดาะแลวใหมันเลียนบานในหลาโอมอุลุสะหายะกูจักกูจักสะเดาะแฮออกลูก
มาตายคา กูจักซะเดาะกางปลาออกมาขวางปาก โอมอุลุสะหายยะกูจักซะเดาะเมื่อเหนือเสียแมซักใซ กูจักซะเดาะเมือใตเสียแมพานอน
โอมอุลุสะหายยะ..เขาตีชักเหล็กใสกูก็บมีทองตีชักชักทองใสกูก็บมีอยานโอมหุลุสะหายยะเขาตีชักหนวยหมื่นใสใหกูอยานกูก็บ
มีอยานเขาตีชักหนวยลานใสใหกูคากูก็บมีคาโอมอุลุสะหายะเขาตีชีกใสคอกูก็บเอาออกมาเขาตีซีกใสขากูก็เอาออกไดเขาตีเวียกไม
เหล็กแหลกไลซะเด็นโอมหูลุสะหายะโอมนโมเมสิทิไชยะวะวะวะไชยะติสิทิกัปปงสิกิจังสิทิโลกะระมากวางกัสสะตระภาคุลุนะหาโย
ทากะละมะติ ตะตาสะหะโอมตะติดตะตายยะกูจักเฮียกฝูงหมูอาคมซุมลุมกันอยูทุกหมูไมไพพะนอมแมนเขาจักมาเฮ็ดตนกูก็บมีถอง
หวายตะปองเกาเลาปากกูจักเปาขินแลขาซีกแลกะแจกูก็บมีงึดมีงอปานใดโอมผงทะลายสหายยะโอมขะเคงขะคั่งสิกาหายยะ..ภัณ
เตกัทธาเสวนาระมะนาประมุระไจยะสวาหายะ..สักกะยะทิตถิวิริกะสิโอมสงกะบุตตะคะวะโคไขสวาหายยะคาถาอันนี้ซะเดาะใดฮอย
พันสอง(ซอง)แลโอมสาเมโลคามุชะติสวาหายะมนตรสะเดาะกางคาคอแล ..อันนี้สะเดาะไดฮอยพันสองแลคาคายมีขัน ๕ ขัน๘ เงินตํา
(ลึง)๑ เทียนเหลมบาท๒ คูดอกไมขาวแล ฯ
คาถาเสือเผือก
ตะโยสิหะมิคคะลาซาเตชะทันตะอะภันทะสามะหันตะตะละสะมะโนเตปตตะอุนุรักขันตุอะโลเคยะนะสุกเขนะจะ.คาถาเสือ
เผือกสบใสน้ําสวายหนามีเตชะแล.
อาราธนาคาถา
เพทธะมะปงชะนะคังสติมะคังพุทธายะพุทธะยะอุอะเออิติปโสภะคะวานะโมพุทธ(ายะ)บทนี้ราธนาคาถาทั้งหลายแลใหจม
คาถานี้เสียกอนแลวจึงจําเริญคาถาฝูงอื่นเทิน

คาถามหาเสนห
โอมปูเจาเสนหานางทงคัพภลับดวนนางคําเหยียดปนหนาขึ้นเมือบนทาวจงซงเมือฟาทาวจิงเมือพายหนาจิงไปจวายสหายะ
โอมหายะโอมสิฎฐานใจกูหาญทอฟาปากกูกลาดังเหล็กไฟ กูจักเบาปานดงตัวผูใหลงกูจักเบาปานดงตัวแมไหเหี่ยวไหแหงใหกะแดง
บุนดังภูสาทุ พอคูกูใหอกกะตีอกกะตี ขัน ๕ เงินบาท ๑ แล
คาถาเปาพก
เปาพกแลสิริสมิงพุทธาสเสถโถเ
นตตาเมมะปะวะโลธรรมโมคายเย ระเมสังวะเสยารัทธนาเมหิคุรุทธาธัมมะปะวะ
สันติ
คาถาเสือเผือก
คาถาเสือเผือกไผเอาจําเริญมีเตชะอนุภาพมากนัก อัตตะโชโยนัญจัพพะยะกะโฆจะอภิสําหาระปะทิเส คาถาพระยาเสือโครง
จําเริญมีเตชะแล ฯ
คาถา(งู)เหาคํา
พุทโธรารังวิมารังสุวัณณะกิมิสิสังโตทิกะตัวตัววิริยิตัวมารามาระสุณณะ(วัน)กิงมิวักขาตังปุขาวะปุขาวังทังวันเตคาถา(งู)เหา
คําจําเริญคุณนักแล
คาถาเหาคํา
อะหังเชสุราชาโนคามิวะมะเปตวาตสะสิเสรุยหังนะเทเหถถาอุเทติยะนะลัมเหคาถาเหาคําแล
คาถาเหา
พุทโธมาลังวิมะกังสุวัณณังคิมิสิสังนิมิตวา กุโรกิมิวะชาตังบุพพะวะบุพพะวังทังเสติคาถาเหาค้ําคูณนักแล
คาถานางธรณี
ฯตัสสะเกสะเตอุทธะกังปะติหังคังคาโสตังมัญเญปะจะตีติคาถานาง ธอระณัง(ธรณี)คุณนักแลฯ
คาถาตอเพียงดิน
สะวะระสะจะติมัตถะภะยะสะระเทวามะระคิเตปาตรัมพังกะริสามิสิเทยยะภัจจันตุเมพุทโธมังคลัมภุโตทิปะทุตตะเมพุทธะ
มังคละกัมมะสัพพะทุกขาปามุญจะเร คาถาตอเพียงดินบนเพียงปลายตาลแลใหมีเสดตสัต ๙ ฮาน เทียน๙ เหลมบูชาไวกับเสดตสัต
ดอกไมขาว ๙ ดอกบูชาซูวันแตเดือนออกใหมค่ํา ๑ เทาฮอดเพ็งใหสูตร ๙ คาบดีนักแลฯปรารถนาเอาสิ่งใดไดดังใจมักแลเดือนแฮมอยา
ปรารถนาเทิน
คาถามหาสูบ
นัคคะละมะณีโชปะถะหวีจะมะหาเถโรก้ําจะก้ําบสูบนอยสูบหลวงกูสิสุบเอาเงินแลคําทั้ง ๙มาเขาในถงแหงกูโอมหอมมหา
หอม ๓๐ เงินใหมาเตา ๙ ฮอยเงินใหมาเขาถงแหงตนกูโอมติดมหาติดพระยาเมืองอยูหัวบานก็ใหมาซอยกู ซาวบานอยูหางเมืองก็ใหมา
ก็ใหมาซอยกูทั้งซาวเมืองแลทุกขยากก็ใหมาซอยกูทวยคาแลเศรษฐีก็ใหมาซอยกู อิดริดหมูสาวฮามก็ใหมาซอยกูทั้งสรางฮามแลสาน
โอมพุทธะสูบมหาสูบสูบนอยแลสูบหลวงกูสิสูบเอาเงินแลคําเทิง ๙ ใหเขามาในถงแหงกูโอมติดมหาติดสิบพระยาเมืองผูอยูหัวบานก็
ใหมาซอย(สอย) กูเทินเจาบานผูอยูหัวเมืองก็ใหมาซอยยอกูเทินชาวเมืองฝูงทุกขยากก็ใหมาซอยยอกูเทิญเจาบานพอคาแลเศรษฐีก็ให
มาซอยยอกูเทินออดหรอดหมูสาวฮามก็ใหมาซอยยอกูเทินสรางรามแลสรางฮอดก็ใหมาซอยยอกูอิดริดหมูสาวสนมก็ใหมาชวยยอกู
โอมพุทธาพระยาอินทรยอดภูใหกูเชิญเอาเงินแลคําอันอยูในสนธิกากมาใวเปนเคากาละกาเจามาไวเปนปาอยายกันมาทุกทีปจิงใหหมื่น
เปนแลพันถงใหซอนกันเยียบยียาบใหเปนดังมามณีกาบลงอาบน้ําคุงคาแสนพันตาเกาลานพระปาวคาถาบทนี้วาพุทธมูนมาธัมมะมูน
มาสังฆะมูนมาทาสาสะหุมสูบไทเศรษฐีแลพ่ําเพ็งภวนาไดพันซองคั้นวาไปเอยาอายุใหแตงขัน ๕ ซาวแปด ๑ คันวาไปเดินบานเมืองไกลให
แตงขัน แปดเทียนเหลมบาท คูหนึ่งแลฯ

คาถาเมฆะเทวบุตร
เมฆะสะเทเมฆะสะเทวามะหิทิโกเมฆะจันทะวะสุริโยเมฆะภูพรหมามะหิทิกาสาทาโหนตุเชยยะมังคะลังนิเอเตนะสัจจะ
วัชเชนะโสตถิเตโหนตุสัพพทาคาถาเมฆะเทวบุตรนี้บุคคลผูใดจักสูตรคาถาอันนี้ใหแตงเครื่องบูชาผาขาว ๔ คูเทียน ๔ คูเสื่อสาด
อาสนะแลวอาบน้ําดําหัวแลวจึงสูดมีเตชะปรากฎดังเมฆะเทวบุตรแลฯ
คาถาน้ําออกบอ
สิทธิกายะกติกะยะสิทิจตุวีระวีระกะมุสิทิเตโชกะลังสุขีสิทิลาโภนิรันตะรังสิทิอสีติอะระหันตะนังสิทิภุทาจตุวีสตีสิทิจตุมหา
ราชิกาเทวานังสัพพะภะยานิวินาสันตุสัพพะภะอุน(อัน)ตะรายานิวินาสันตุเมเชยะสิทิภจะตุเมนะโมพุทธัสสะนโมธัมมัสสะนโมสังฆัส
สะเสยยัตถิทังหุลุสวาหายะอันนี้มักยศศักดิ์ประริวานสูดเมื่อเชาปนหนาเมื่อเหนือจักให คนแลเทวดาฮัก กมหนาสูดเมื่อเชา ๘ คาบจัก
ใหหายอนตายแลพยาธิ ๗ คาบเมื่อตาวันเที่ยงออกปากจักใหแพ(ชนะ)ขาเศิกศรัตรู ยามเย็น ๙ คาบในไวปนหนาไปวันออกเทินฯสิทิอุ
ทะกะชานิตัตถิตังขาโกสิสับสะภัณณาเจยยังตัณหิติสัพพะเชยยังปยังมะมะสิทิอุทะกังชานะกิตตังจักกะวายยังปพพะวะตินันจะมะ
พานังทิปะพะวันติสัตตะมหาสาลาหิมมะวันตะปพพะวะติอิทธะลานิอุทธะกะมะลังนะขิยันติตันหิตังสัพพะชะภวันตะเม คาถาน้ําออก
บอกินเย็นสบเด็กนอยอาบสบน้ําใสขาวปลูกดีจําเริญค่ําเชาดีนักแลฯ
คาถาลูกแกวมณีโชติ
คุรุโทมหาเถโรกะจะกัญจะมหาเถรังกูไดมาแตเมืองอินทรกูจี่บาท ๓ ฝานพอครูใหแกกูกูจักสบใสน้ําในทาลืมใหลก็จักสบ
ใสไฟลืมมอดกูจักสบใสมอนในแควงลืมแลงกูจักใสงัวควายลืมหญากูจักสบใสชางมาปองเขาคอกโอมระงับสะหับมหาลัพพังปตติ
พันธะนังสะหุมติดนิ ละ ทิโกเมหังหัตวาโกเทสิบังกะพะชังสะทัมมะวะระชิหิโสสัพพะกาเรตุมังเสโนเคภะวันนาเชาค่ําดีนักแล คาถา
ลูกนี้ชื่อวาแกวมณีโชติถือคาพันคําคายมีเทียนเหลมบาท ๒ คูเทียนนอย๒๘ แล ๑ กะกูนนอยคาบาทหมื่นแสนเงินตั้งคําฮอยทาพระยา
พันตั้งเงินหมื่นคําหั้นแลผิวานอนที่มีโจรภะวันนา ๗ ที คึดถึงหาวาพระอาทิตยฯผิจักรบเศิกใหภวันนา ๗ ทีคิดถึงพระเกตุชะโรหิแต
สุรฯผิขามน้ําทิกลัวใหภาวนา ๓ ทีจิงคึดถึง สุหิเต ๓ หนฯผินอนที่มีเสือใหภาวันนา ๕ ทีคึดถึงพระพุทธะราผิอยากขาว ๘ ที จักมีขาว
ดายฯ
คาถาบังตน
อิติปเสาภะคะวาอิโทภควาติอิติระตะนังสิโสกันภะคะวารักษาอะระหะติดตันสํามะปนไวพุทโธรักษาวิชาติดตามจะละนา
ลักสัสสัมมาบังบนนาพุทโธเปนกกบก ๙ แหง ขาพระพุทธิเจานอมมัสสากานภควาสีสีมาบังตนกูสวาหายะอันนี้มนตร ๗ คาบ อุบาทว
ก็หายใขปวายก็หายคนจักใสก็บถืกเสกสมปอยสระหัว ๗ คาบเสกใสผาสามคาบนุงผาแลวจึงเสกน้ํามันงาทาหัวตนตัวทั่วแลวเขาเศิก
คนหมื่นคนแสนสองก็บเห็นสวดที่ยวาย ๕ คาบจึงภวนาไปก็ให ๑๕ คาบเขาบเห็นเฮาแลวถาวามันหากจนตนตัวแทบดีเอาใบไมอันบ
ขาดจักปองเหน็บทอง ๓ ใบ เหน็บหลัง ๓ ใบถือกั้งหนา ๓ ใบภาวนา ๑๕ คาบดัง เกาบเห็นเฮาแลคั้นเถิง ๑๗ คาบเขายังมาปานหาฝนก็
บถึกเฮาแล
โอมบังบังใดบังพระไอบังกะขา ละ เทวดาเฮยผองผองสะหายสิทิกานนาครูบาอาจารยกูใหวากูจิงวาปานเพิ่นวาเสือเหลืองทั้ง
เมืองเตนวาเสือโครงออกไปกินบนกลางนาทั้งเมืองหาบไดสวาหายะมนตรบทนี้ใหหาลิ้นเสือมามนตร ๗ คาบแลวเอาจุมะนาลูบตัวเฮา
ซูแหงนั้นไผบเห็นตัวแลฯ
คาถาสารพัด
โอมสิทธิจุละมหาจุละสิทิจุละพุทธะสิทธิจุประเตสิทิจุประเตสิทิสวัสสดีลาโภมหาปปะลาจุละสวาหายะอันนี้แปดหลักหิน
ใหเขียนมันใสผาอันมนตรแลวขว้ําไวสูด ๗ คาบก็ดีหากจักคืนมาบ ๒ วันก็๓วันแล คาถาอันนี้ใชไดพันซองแลฯ

คาถาคาถาอุ
อุเทนะระชาสิทิปุริโสมหาปุริอิมสั สะมิงสะกะละอาวาเสเทวะตะกุเทนะระชะสิทิระนิมุนิราชาอัถฐาทิโสหัตถิอุเทนะราชาสุก
ขาอุญญานะสิทิเอหิสิทิกํากะราชาเอหิสิทิสวาหุมอันนี้คาถาคาถาอุใหจําเริญทุกวันเทินมนตรใบไมปกฮอยชางตัวปลอยใปคนก็ดังเดียว
ดังนั้นแททานเฮยฯ
คาถาสารพัด
โอมสวาโตลาโมมะตุหโมกุติมะมะกุติโอมครูบาอาจารยพอหมอใหแกกูดอมเทวกานี้นิสิวะเทสวาหะคาถาบทนี้ดีดายใชได
พันซองแลจักสบเขากินกะดีสบน้ํากินก็ดีสบหมากเคี้ยวก็ดีคนทั้งหลายฮักเฮาแลผิวาโจรหากลักของใหเอาฮอยตีนมันมาปนฮูปคนใหเอาหมากเสียว
ใสในบุงแลวจิงสบคาถา ๗ คาบแลวจิงไตไฟลนเทินบทันฮอด ๓ วันมันจักคืนมาแลฯผิวาเขาเคียดแกเฮาใหเอายอดกลวยตีบมาเขียนชื่อ
มันผูเคียดนั้นใสยอดกลวยหั่นแลว สบมนตร ๗ คาบใหงัวควายกินก็ดีตบปากงัวควายเสีย ๓ บาดหายเคียดแลฯผิวาจักสะเดาะขื่อขาสิ่ว
ซอนดังนั้นจง
ใหเขียนชื่อมันผูจะชึกนั้นใสไวตางก็ดีแชน้ําตบยียองใหแตกหายแลฯผิวาจักสะเดาะขอยลักหนีใหเขียน
ชื่อ
มันใสใบรักสบ ๗ คาบฝงไวใตคันไดมันหากจักคืนมาแลคั้นบมาเสือจักกินมันแลฯผิวาขุนนางเคียดแกเฮาใหเขียนชื่อทานผูนั้นใส
ผานุงเฮาแชน้ําไวตอยดังเฮาเสียสิหายคําเคียดแลฯคั้นวาชางยอยใหเขียนมันนี้ใสยอดออยใหกินดีแลผิวาจักสอนความแกทานใหเอาราก
หญาคมปาวมามนตร ๗ คาบแลวแกวงคืนมาเบื้องเฮาเทินจักฮักเฮาแลใหแตงคายตามจาฮีตทั้งหลายเทินฯผิวาคนเปนขาเศิกกันจักใหดี
แกกันดังนั้นใหเอากาตายซากมาแลวจึงเขียนแลวจึงเขียนชื่อผูศรัตรูใสปกกาหั่นแลว จิงมนตร ๗ คาบสิเอาไปใกลจักหายแลฯ
คาถาสารพัด
โอมปุตถิเชยยะติโอมอิทิบขะติสุคัตวาตะชาสุคัตวาตถาสุคัตวาสุทธลประถะนังกานังกานังสุคัตวายัตถาสุคัตวานมิหังคาถา
ซอนี้ผิวาผิวาขุนนางเคียดแกเฮาดังนั้นใหมนตรผาหมี่ลูบอกลงเถิงทองนอยหายแลฯมนตรน้ําที่กินบอยากขาวมนตรตบเขียมผูประสูตริ
ลูกยากไดงายแลผิวาชางเสียขอยลักหนีใหมนตรใสใบฮุง ๓ ใบปกฮอยไวหากจักคืนมาแลฯ
เทหะเทหะวะกานิวาสุสุกานิวาโลกากาวสินิวาวาสุนานินิกาสุวะหิกาสุสุผุนะหิวากากาเกเลพะพะเลพะพะเลเลกานานิสนุ าคะ
ขาขาสุนิทธะหัทธะคาสักตาวผูแลทะลัทธะทะวะกาลินิกาวาเทหะทะนิวะลําบัพพะกังกาเลโลกานินิกัตตะนิวัดติตวาบทนี้คาถาสัตวตาว
แมแลคาถา ๒ บทนี้เอามาแตเมืองละกาทีปพุนแลใหจําเริญดีค้ําคูณแลอันหนึ่งใหสบใสเครื่องประดับประดาทั้งมวลเปนตนวาเครื่อง
เคาหมากตูมหมากยังหอกดาบสบหมากพริกนอยกินดีแกวคงแลเขียนใสคอเสื้อเขาเสื่อนุงดี ศรัตรูกระทํารายบไดแลใหบูชาเครื่อง ๗ขาวทั้ง
มวลขาวตอกดอกไมผึ้งเทียน ๗ คูเหลมบาทคู ๑ พระวัทวะวะหุลละออคาระชิวะกัปปนนัลละหันตังมูลละหันตังสวาหะสวาบัง ๑ บังพระ
พระยาบังภายพุนบเห็นชื่อวาใจมารคามีฮอยคําสูงแลใหเอาแค ๑ ผิมาสบฮอยเอ็ด คาบใหได ๗ วัน ๓ วันถือไปมาเพิ่งบเห็นสบหมาก
พริก๒๗ คาบกินคงสบไมตูมเตือกถือไปมาการคืนเพิ่นบเห็นแลเพิ่นเฮ็ดก็บถองเพิ่นลองก็บถืกดีสูอันทอวาใจฮายใหอดเอาเทินโอม
นโมมาสาวิทิไชยยันติสัถฐากาจังสัถฐีโลกังนะระมาติกาคัสสะติกุทธะกุหังกุถเฐนะมะหาโยโถทินิระสิสสะกากาโยระเชนะชัญเจหิตินิ
การะผิตวากีดกันกีดผีเขาคงมนตรน้ํามันทาใชไดพันซองแล ๘ ทีพระยาฮัก ๖ ที ผะเยิ่นจมหา ๘ ทีมีขาวของ ๑๘ ทีมีซาวเมืองฮัก๕ ที
ผาบหนาไมปนไฟ ๑๙ ที บังคนบใหเห็นเฮาผาขาวคาดหัวเฮา ๑๕ ทีมนตรสะเดาะลิ้น ๖ ที ผาบปา ๖ ทีเปางูตอด ๑๗ ทีเปาพราขวาน
บาดตนแลฯ
คาถาอินทร
กายังคิวันนาหังคาถาอินทรลงใสแขนแลฯ
คาถาสูบมนตร
โอมสูบสูบมหาสูบสูบกูจักสูบเอามนตรอยู ๑๖ ชั้นฟาอยู ๑๕ ชั้นคนกูจักสูบไดแลวขอติดขอตอกอนํากูโอมสะหุมโอมกระ
แจเหล็กโอมกระแจทองใสฮองฮองกระแจแกวกูสูดแลวกูใสกระแจมนตรโอมจังกังมหาจังกังโอมสหุมติดโอมพระเครื่องสัตตระเวมะ
เหสุราเทพพระอินทรตาตนวิเสดเทเวสไวภันตะขาจักเชิญอรหันตาตนตัดสองแจงฮูดวยปญญาคนผูขาจาก็ใหแลวแควแควอยาสนความ
ไหลหลามมาทุกดาวทุกหมูทาวประยาจาพิพากอาปากกลาวโวหารดูมวนหวานโอยออนโอมมะเหสักขาอัดอั้นตั้งปก กลาวาจาวา

ปญญาพูดหนอยเพิ่นคั้นคาทองคัดเสระโทตัวขามคึดอยูบฮูวาจานะมะสะเทเทเอวะสะหุมอันนี้สันทายคว่ํามีขัน ๕ ขัน ๘ เทียนเหลม
บาทขัน ๕ สองคูขัน ๘ สองคูเขากันเปน ๔คูซวย ๒ ๘ เงินบาท ๑ คือวาคายมีดังนี้ แล ฯฯมนตรลูกนี้สูกนักแล
คาถาออพูดคลอง (ออผยา)
โอมพุทโธออโอมธัมโมออโอมสังโฆอออออังอออาอออิอออีอออุอออูเอออเอโอออโอออโอออออนอยออหลวงออคองหอม
ออเตาออเตาสามสิบพระยาออใหลงมาชวยจาผญาปญญาใหถืกขอออแอใหแกฝูงฝูงหมูปญญาทานทั้งหลายอยาใหพายปญญาเฮาไปได
สักหนึ่งยักใหทั้งฮอยแปดพระยาออมาพลันเร็วแลนทานศรัทธาสัตตะพระพระยาออแกไดปญจะวิญเญพระยาออแพไดกูลาสิติ
ธัมมะทัณดะพระยาออแกไดอิอะตะติใหทานอยานซาทานตกใจกลัวใหเขาเอาตัวนอมเขามาใหวตนทานไทพระยาออราชาสะติมะตีมะ
ยะจงใหพระยาออลงมาเตายังตนผูขานี้วามัตติมายะจงใหพระยาออลงมาเทียนยังตนผูขานี้วาสัตติวิมานะจงใหพระยาออลงมาจับอยูเ บื้อง
บนหนหัวแหงผูข านี้วาใหหมั่นใหเที่ยงโอมพุทโธออโอมธัมโมออโอมสังโฆออออเวาออเขาสูน(ซูน)ใจเวาไวทั้งมื้อเอหิโอมสะหุมบัดนี้
ขอยจักเชิญออเวาออเขาสุนใจเวาใปทั้งมื้อพระพุทธพระธรรมประจําออเวาใหลงมาใหลมาไดฝูงพระยาเอามาเฮ็ดขอยเวานอยไดขอย
หมื่นซาวพระยาใหเขาปงใจออนนอมมาไหวครองธรรมไปจําออเวาอักขะครองลาส(ราช)ลาสทิสาสบาท(ปราชญ)หนังสือยังมีอาจารย
บานออกเปนออเวามวนนอมถวายพรขุนนางเถาแกพอแมชาวพระยาราชาศรีตัวประเสริฐเจาใหหลั่งใหลมาวาจาเสียงเวาเขาออนอาลม
(รมณ)ครองขุนเวนเหตุยึดชะบปะเขาออเวามวนเสียงใสเถิงซึ่งทาวผาไดลงมาชวยเวาชั่วชีวังบุญยังเหลือมากอาปากเปนความพระพุทธ
พระธัมมไปจําออเวาใหหลั่งไหลมาเชิญนางคําหยาดผูอยูหัวเมืองเชิญนางลงมาเชิญนางคําเหลืองผูอยูหัวบานเชิญเจาลงมาเชิญนางแพง
ศรีผูมีผญาขี่ชางเขามากินจะพาใสใหลมาอยาใหขาดอํานาจแข็งแทงความเขาออนเขาปอนขาวของมาเพื่อเฮามีออเวามีออ
เขา
สุนใจเวาใปทั้งมื้อไดลูกพระยาเอามาเฮ็ดขอยเขาอยานทั้งเมืองเขาเฮืองคุงฟาทาวหลาผูอยูเมืองบนเชิญเจาลงมาตัดความผญาวาความให
เผี่ยนเบียนพรากความเสียความเมียหลิ้นซูออเวาไปไขก็ดีใจจริงแลวเอเอหิโอมสหุมะเชยยันตุขาไหวเจายอดแกวแลเจดียเชิญทั้งเทพพ
ศรีแลพระอรหันตาเจาผูอยูฟาเชิญเจาลงมาเวาจิงขี่มาแกวกับบาทเกวียนคําเชิญเจาลงมาวีวอนๆคิงเจาซองปานคําแดงเชิญเจาลงมาเชิญ
ทั้งอรหันตาผูถือซาหนาเถิงเจาลง
ลงมาก้ําขวาใหเจาลงมาลีลายก้ําซายใหลีลาลีลาเชิญทั้งทาวมาดฟาลงมาบานปญญาลงมา
ตรัสผญาดีสับในซองแสนทางเชิญทั้งทาวคําใหลผูอยูเมืองฟาเชิญเจาลงมาวนเอายังน้ําใจบัวลงมาสาศรีลงใหผญาดีดังอรหันตาเจาคั้น
วาผูขาไดอาปากเวาผญาออกสนสวานในเมืองคนบมีไผตอไดดังวาผูขาไดสูดในแปบานธัมไทผญาใหลเปนสินน้ําบแกวใหลแจวๆใหล
ออกเงินนองผากฏ(ปรากฏ)ใสใหลลีลาวๆเชิญทั้งทาวบาทฟาผูอยูพื้นธรณีเชิญเจาลงมาเชิญทั้งผูมีผญาดีแตเวาเชิญเจาลงมาสับปญหา
ใหแกแมนเอหิโอมสะหุม ๓ บทนี้ออเวาแมนพระยาออทองปองไผไดบังเกิดเกิดมีสัตยตรัสติผญาปญญาวาความแพทานจักไดเปนใหญ
กวาทานทั้งหลายเหตุวาเตชะออนี้วิเศษนักแลคูณก็คูณแลฯคายเฮียนมีบาท ๑ ๒ซวยเหลากองไขหนวย
เทียนเหลมบาทคูหนึ่ง
เทียนนอย ๔ คูสิ่งแตซองวิลางคายเฮียนมีดังนี้แลอยาสงกาเทิญดีนักแลฯ
คาถาใสสาว
อม สาริกาลิ้นทองเจาพิบอกพี่ไปอยูถ้ํา คองหาสาริกา ลิ้นแกว ๒ บอกวานางมาอยูฟากภู ใหเจาขวมมาเนิ้อ อยูฟากน้ําใหเจา
รีบมาเนิ้อ อมเอิย๒ มหาเอย๒ อมเรียก๒ มหาเรียก๒ อมไปมิดไปมี กูจักใชลมใบตองตีนผมนางใหนางไหว หวั่นไหวใจนาง สะเหมน
ออนดังลิ้นทอง ใหนางเฮ็ดของบได ใหนางฮองใหหากู อมสะหุมติด++++ สิยิดิยะ--- คายบาท ๑ เทียนขัน ๕ ดอกไมขาว แพรมน ๑
เหลากองไขหนวย สิทธิดีนักแล
สักโก โว สัฏฐัง พุทธะโคสะ จะธัมมะลังกา ยะหิง หนระภาษาปะพะ หุสุขังพะหุรา พังพะหุปลโย พหุปญญา พหุสเนหะทิปตตวา ลัง
กังประสิทธิเม+++---------------------------คาถาไลผี
โอม เห เห วะ วะ เห เห สวา หะ มนตรบุญใสผี ก็ดี เปนฆามารหมกบุญ ไลแลว สบ ๗ คาบ คายทาขาดีนักแล คายบาท ๑ แล **

คาถามหานิยม
โอมจันทะมณีสี พอหมอกูใหขึ้นไตเพื่อนเพาเพิ่นวากูงานแมหญิงเห็นกูใหใจขาดหาย พอชายเห็นกู ใหใจขาวใหดูสะอาด
โอม โทธรณีสิพอหมอกูใหขึ้นสาวหนุม มนตรนารอดสิไปหา ขะขาดหายพอชายอิตถีฮักมักแล สุนักขัตตังสุมังคะลังสูบผลาสังสุหุตถิ
ตัง อันนี้ คาถาหมาบเหาแล โอมหมาอีดํา อีแดง มึงนอนสะแคง ขบมึงออกลูก มึงบอยูก้ําเดือน กูขึ้นเฮือนมึงอยาเหา แมเจามึงอยาขบสิ
สั้นพากูทบฟาอินทรภาแสนพายุ กูปงโอมสะหัย อันนี้มนตรหมาบเหาขบบเทาแล อยาสนเทหเทิน ** โอมเผิ้งใหญจับไมหนาผาเฮย กู
จักไดเผิ้งเจาใหญสิทัดกูจักสิทัดหื้อสาวอัวแลนมาหาเนอ กูจักใหสาวอาแลนมาสูกูเนอ อยูบไดใหสาวขวาม ๓ ทงมาหากูเนอ อยูบได
ใหผูสาวขวาม ๓
นามาสูกูเนอ อยูบไดใหผูสาวอุมซิ่นแลนมาสูกูเนิ้อ *** โอมสาสาหมติดโอมสุคัตติมทนิมาหื้อเอาไมไผตวดกับมือหมากนอมาแลว
ใหเสก ๗ คาบ นบใสบุญเทพานินิกวาเทปาปา โอมหัวงูแบๆอยูใตพุมไม++ กูไดมึงตายกูบายมึง++เนา กูเปามึงหาย++โอมสหัย+++
คาถาเปางู
โอมนําพุดดอกจาน ทําทานเหาหอมผีเขากลางจงอางแลสังฮาคอมกูสูเงิงหอ++ฮะ+ดาน **โอมสิทธิการครูบาอาจารยสระหัย
*
คาถาตอกระดูก
*โอม จอด จอด กู สิ จอด ทั้ง ตับแดงนั้น**โอม จอด จอด ทั้งปอดแดงใน โอมโอม จอด จอด กูสิ จอด กู สิ จอด สาย ใจ แล
ใสออน โอม จอด จอด ตอม ตอม แล หมาก หัวใจ ใจ ใจ ใจ โอม สหม ติด *****++++จอดบาดแลวกูสิซักดูกมาตั้ง กูสิซักหนังมาตอ
โอมดูกกูสิตั้ง โอมหนังกูสิตอ โอมขอกูสิติดจอดนํา โมมัน โอม+++สาหุมติดฯฯฯฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ขอความทั้งหมดเปนความเชื่อของแตละบุคคล โปรดพิจารณาดวยปญญา

