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พระลัก พระลาม หรือพระลามชาดก 

ดร.สมัย  วรรณอุดร : ย่อเรื่อง 
ฮูปแต้มวัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม : ภาพประกอบ 
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เนื้อหา 

ปรารภเหตุหรือปัจจุบันวัตถุ 

 พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุสงฆ์ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เพราะเหตุที่ภิกษุสงฆ์กล่าว
สรรเสริญรูปโฉมและผิวพรรณอันงามของพระพุทธองค์ 

อดีตวัตถุ  

 กล่าวถึงพรหมชายหญิงคู่หนึ่งลงมาบริโภคง้วนดินในโลกมนุษย์กลับขึ้นไปพรหมโลกไม่ได้ จึงสร้าง
เมืองอินทปัตถะนครอยู่ มีโอรส 101 คนต่างให้แยกย้ายไปสร้างบ้านเมืองในที่ต่างๆ ในชมพูทวีป  ต่อมาให้
ก าเนิดโอรสองค์สุดท้อง ตั้งชื่อว่า ท้าวตับบอระเมสวน  เมื่ออายุได้ 16 ปี บิดาได้ยกนางพรหมสังกาให้เป็น
ชายา และเมื่อบิดาสิ้นพระชนม์ได้ครองเมืองอินทปัตถะนครสืบต่อมา 

ก าเนิดท้าวทัตตะรัตถะและท้าววิรุฬหะ 

 นางพรหมสังกามเหสีท้าวตับบอระเมสวนได้ให้ก าเนิดโอรส 2 องค์ องค์พ่ีชื่อ ทัตตะรัตถะ องค์น้อง
ชื่อ วิรุฬหก เมื่อโอรสทั้ง 2 เจริญวัย ท้าวตับบอระเมสวนมอบราชสมบัติให้ท้าววิรุฬหกผู้น้องครองเมือง
อินทปัตถะนครแทน เป็นเหตุให้ท้าวทัตตะรัตถะผู้พ่ีพานางวิสุทธิโสดาชายาพร้อมทั้งบริวารหนีไปทางทิศ
เหนือเลียบแม่น้ าทะนะนัทที ผ่านที่ต่างๆ ได้แก่ แม่น้ ามูล ดงบังอี แม่น้ าสมคาม ห้วยหลวง แม่น้ าซวยค า 
(แต่ละแห่งมีเหตุการณ์เป็นที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆ ) จนไปถึงที่แห่งหนึ่ง มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งมีลูกดกหนา
ออกลูกปีละพันลูก จึงสร้างเมืองขึ้นชื่อว่า เมืองมหาธานีศรีพันพร้าว ต่อมาพญานาค 7 หัว ร าคาญเสียง
พูดจาและเสียงท าครัวจึงแปลงเป็นชายชราบอกให้ไปสร้างเมืองอยู่อีกฟากน้ า จึ งพากันท าตามและตั้งชื่อ
เมืองที่สร้างใหม่ว่า เมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค  

ก าเนิดท้าวลุนลู่/ท้าวราพพะนาสวน 

 มหาพรหมตนหนึ่งหมดอายุขัยลงไปตามชั้นฟ้าเพ่ือลงไปเกิดในมนุษย์โลก พอมาถึงเมืองแถนชาวผี
แถนหาเบ้าแลรางมาเพ่ือจะหล่อขวัญหล่อร่างใหม่ให้สวยงามมีอวัยวะครบบริบูรณ์ตามธรรมเนียมของพรหม
และเทวดาผู้จะไปเกิดใหม่  แต่มหาพรหมผู้นั้นทะนงตนว่าเป็นผู้มีบุญสมภารแก่กล้าไม่ยอมให้ชาวผีแถน
หล่อใหม่ จึงลงไปเกิดในท้องของภรรยากวานนาหลวง เมืองอินทปัตถะนคร พอครบ 10 เดือนคลอดออกมา
มีตัวกลมมนเหมือนหินลับมีด มีแขนขาสั้นโผล่ออกมาเหมือนเห็ดขาวผุดออกจากตอไม้ จึงได้ชื่อว่า ท้าวลุน
ลู่ 
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      ต่อมาพระอินทร์สงสารจึงอยากจะช่วยเหลือโดยจะไปถามปัญหาถ้าตอบได้ก็จะน ามาหล่อร่างใหม่
แล้วให้ไปเกิดใหม่ ซึ่งท้าวลุนลู่ก็สามารถตอบได้ พระอินทร์จึงน ามาให้พระยาแถนทั้ง 7 หล่อใหม่ แต่หล่อไม่
ส าเร็จจึงต้องไปน าเอาเบ้าของพระอินทร์มาหล่อจึงส าเร็จแล้วส่งลงไปเกิดในท้องของนางมะลิการาชเทวีของ
พระยาวิรุฬหก เมืองอินทปัตถะนครเช่นเดิมและพระอินทร์ได้มอบธนูศิลป์และดาบกายสิทธิ์ให้ถือออกมา
ด้วย และตั้งชื่อว่า ท้าวราพพะนาสวน 

 

ท้าวราพพะนาสวนไปแย่งชิงนางจันทา 

      เมื่อท้าวราพพะนาสวนอายุได้ 3 ขวบได้เหาะไปเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค ท้ารบข่มขู่พระยาทัตตะรัต
ถะผู้เป็นลุงจนยอมมอบนางจันทาให้แล้วพาไปอยู่กินเป็นชายาที่เมืองอินทปัตถะนคร 

 

ก าเนิดท้าวพิกพีและท้าวอินทะชี 

     ต่อมาพระอินทร์ส่งเทพบุตรผู้มีความรู้ความสามารถด้านโหราศาสตร์มาเกิดเป็นน้องชายของท้าว 
ราพพะนาสวนชื่อว่า ท้าวพิกพี  3 ปีต่อมาพระอินทร์ส่งเทพบุตรผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาเกิดเป็น
น้องชายของท้าวราพพะนาสวนและท้าวพิกพี ชื่อว่า ท้าวอินทะชี 
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ก าเนิดพระลัก พระลาม 

      หลังจากที่ท้าวราพพะนาสวนมาข่มขู่เอานางจันทาไปพระยาทัตตะรัตถะและนางวิสุทธิโสดาก็
ร้องไห้คร่ าครวญกินไม่ได้นอนไม่หลับจนซูบผอม น้อยเนื้อต่ าใจที่ตัวเองไม่มีศาสตร์ศิลป์จึงอธิษฐานขอเทว
บุตรเทวดาที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถชนะข้าศึกทั่วชมพูทวีปมาเกิดเป็นลูกตนเพ่ือจะได้มาปราบท้าวราพพะนา
สวนและน าเอานางจันทากลับคืนมา พระอินทร์จึงส่งเทวบุตรที่เป็นหน่อพุทธังกูรโพธิสัตว์และอัครสาวกที่มี
บุญสมภารมากสองตนซึ่งก าลังหมดอายุขัยลงมาเกิดพร้อมทั้งมอบธนูศิลป์และดาบกายสิทธิ์ให้ถือลงมาเกิด
ด้วย ต่อมานางวิสุทธิโสดาประสูติโอรสสององค์ในขณะที่เสด็จประพาสอุทยานกลางดอนแห่งหนึ่ง องค์พ่ีให้
ชื่อว่า ท้าวพระลาม องค์น้องชื่อ ท้าวพระลัก และดอนแห่งนั้นจึงเรียกว่า ดอนเกิด และเมื่อพระลักพระ
ลามเกิดมานั้นได้บังเกิดบ่อเงินบ่อค ามากมาย ผุดออกมาจากแผ่นดินริมฝั่งน้ าทะนะนัททีด้านทิศตะวันตกที่
แห่งนั้นจึงเรียกว่า ท่าบ่อเงินบ่อค า  
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      หลังจากพักอยู่ดอนแห่งนั้นได้เดือนหนึ่งแล้ว พระยาทัตตะรัตถะและพระเทวีจึงบอกให้เสนาอ ามาตย์
แต่งขบวนแห่พระโอรสเข้าเมือง โดยให้ขึ้นเรือข้ามไป พญานาค 7 หัวจึงเนรมิตดอนหาดทรายขาวพราว
บริสุทธิ์เพ่ือให้ผู้คนน ากุมารทั้ง 2 ออกจากเรือได้โดยสะดวก ผู้คนเห็นดอนหาดทรายที่นั้นสวยงามเป็นที่
อัศจรรย์ใจยิ่งนัก จึงเรียกที่แห่งนั้นว่า หาดทรายดอนจัน เพราะว่าคนทั้งหลายอัศจรรย์ใจ  

 

พระลามได้ม้ามนีกาบ 

      เมื่อพระลามเจริญวัย พระยาทัตตะรัตถะได้เล่าเรื่องที่ท้าวราพพะนาสวนมาข่มขู่จับตัวนางจันทาผู้
เป็นพ่ีสาวไป จึงบอกให้พระลักพระลามออกตามนางจันทากลับมา แต่พระลักพระลามไม่สามารถไปได้
เพราะเหาะเหิรเดินอากาศไม่ได้ พระอินทร์จึงให้วิสุกรมเทพบุตรน าม้ามนีกาบตัวมีฤทธิ์เดชมากมาปล่อยไว้ที่
หน้าปราสาทของพระยาทัตตะรัตถะและไม่มีใครสามารถจับได้ พระลามจึงออกไปจับและสามารถได้แล้ว
ม้ามนีกาบจึงได้พาพระลามเหาะไปเที่ยวทั่วชมพูทวีปและทั่วขอบจักรวาล และพระอินทร์จึงขี่ม้าลงมาหา
ท้าวพระลามและชวนตีคลีบนอากาศแล้วเหาะลงไปตีคลีที่เกาะดอนกลางน้ าแห่งหนึ่งด้านทิศใต้ของแม่น้ า
ทะนะนัททีใกล้เมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค และที่แห่งนั้นจึงเรียกว่า ดอนบ่อคลี หลังจากเล่นกันเหนื่อยแล้ว
ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับที่อยู่ของตน 
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พระลักพระลามออกตามนางจันทา 

      หลังจากที่พระยาทัตตะรัตถะเห็นโอรสตนได้ม้ามนีกาบสามารถเหาะเหิรเดินอากาศได้แล้วจึงบอก
ให้พระลักพระลามออกเดินทางไปตามนางจันทากลับคืนมาพร้อมทั้งบอกทางไปเมืองอินทปัตถะนครแล้วทั้ง
สองก็กราบขอขมาบิดามารดาแล้วจึงออกเดินทางไประหว่างทางได้พบและต่อสู้กับเหล่าผีสางเทวดา ฤๅษี 
สัตว์ พญาช้าง พญาโคเผือกในสถานที่ต่างๆ ที่เดินทางผ่าน และเป็นที่มาของชื่อแม่น้ าและสถานที่ต่างๆ 
ได้แก่      

 

แม่น้ างึม เพราะเทวดาตนหนึ่งเอาฝ่ามือปิดบังหน้า (งึมหน้า) เดินเข้ามาหา  

แม่น้ าเงียบ เพราะฤๅษีตนหนึ่งมาอาบน้ าแล้วเอาผ้าซะเงียบห้อยไว้ที่ต้นไม้แล้วลืม และลมพัดผ้า 
ซะเงียบนั้นตกถูกโคลนตม ฤๅษีนึกขึ้นได้จึงกลับมาเห็นผ้าซะเงียบเปื้อนโคลนจึงซักผ้าซะเงียบที่แม่น้ านั้น  
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แม่น้ าซัน เพราะฝูงนกกาน้ ามุดด าน้ าหากินปลาโดยขวิดก้นขึ้นซัน(ตั้งตรง) มุดหัวลงทุกตัว 

แม่น้ าซะดิง เพราะพญางูตัวหนึ่งที่มีฤทธิ์มากได้ยินเสียงพระลักพระลามและม้ามนีกาบพูดจาหยอก
ล้อกันในเขตของตนแล้วกริ้วโกรธมากจึงแสดงอิทธิฤทธิ์โดยร้องให้มีเสียงดังเหมือนเสียงกระดิ่ง เพ่ือให้พระลัก
พระลามและม้ามนีกาบกลัว 

วังฟอง เพราะพญางูตัวนั้นเอาหางฟาดตีแม่น้ าซะดิงเป็นเวิ้งเป็นวังกว้างจนน้ าขุ่นมัวและเกิดเป็น
ฟอง 

แม่น้ าซะเทิน เพราะพญางูตัวนั้นตกคะมะซะเทินใจกลัวอิทธิฤทธิ์พระลักพระลาม จึงได้ชื่อว่าพญา
งูซะเทิน ต่อมาได้ข้ามภูหลวงไปอยู่ด้านเหนือจึงชื่อว่าแม่น้ าซะเทินตามชื่อพญางู ด้านใต้ภูเขาหลวงจนถึง
ปากน้ าชื่อแม่น้ าซะดิง ต่อมาแม่น้ านี้จึงได้ชื่อว่า แม่น้ าเทิน 

แม่น้ าซะท้อน เพราะควายตัวผู้สองตัวชนกันซะท้อน(กระเด็น)ออกจากกันที่ริมแม่น้ านั้น 

หินบุญ เพราะนางผีเสื้อน้ าเห็นโง่นหินอันหนึ่งเหมือนพระพุทธรูปแล้วนบไหว้และกล่าวว่าหินบุญๆ 
(ปัจจุบันเป็นชื่อเมืองหินบูน แขวงค าม่วน) 

จ าผีเสื้อ เพราะนางผีเสื้อเขียนค าอธิษฐานไว้ที่โง่นหินบุญ และยังมีตัวหนังสืออยู่ริมแม่น้ าหินบูน
ด้านทิศใต้เท่ากาละบัดนี้ 

แม่น้ าเซ เพราะลูกวัวไล่ขวิดหยอกล้อกันไปมาแล้วซวนเซกลิ้งตกลงในแม่น้ านั้น 

แม่น้ าโรหิณี เพราะมีสีแดงเหมือนดั่งสีน้ าครั่งและน้ าฝาง   

อีกท้ังในระหว่างทางพระลักพระลามก็ได้นางเทวดาเป็นชายาอีกด้วย 

 

พระลักพระลามเดินทางถึงหมู่บ้านชาวข่าทมิฬและถามทาง 

      พระลักพระลามเดินทางไปถึงหมู่บ้านชาวทะมีละ(ทมิฬ) หลายกลุ่มปลูกเรือนอยู่ราวเชิงภูผา เช่น ข่าภู
เก้าภูนาค ข่าจะลาย ข่าพิสูน ข่าซะเลย ข่ายางด า ข่ายางแดง แล้วถามทางไปเมืองอินทปัตถะนคร  ชาวข่าบอก
ให้เดินทางไปทิศใต้โดยต้องผ่านเมืองข่า 3 แสนแล้วจะไปถึงแม่น้ าอันกว้างใหญ่ชื่อว่า แม่น้ าซะเลตม แล้วข้าม
แม่น้ านั้นไปเจอแม่น้ าใหญ่ 3 สายแล้วก็จะไปพบน้ ามหาสมุทรกว้างใหญ่แล้วเห็นแม่น้ าทะนะนัททีที่ไหลไปตก
มหาสมุทรแล้วจึงข้ามแม่น้ าทะนะนัททีไปด้านทิศตะวันตกแล้วก็จะเจอเมืองอินทปัตถะนครตั้งอยู่ริมน้ าที่นั้น 
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พระลามได้นางค าเพา 

      ต่อจากนั้นพระลักพระลามก็เดิมทางผ่านหมู่บ้านข่าและแวะขอกินน้ าตามล าดับแล้วจึงเดินทางไป
ถึงดอยจิง อันเป็นบ้านชาวข่าภูจวงอันมีขุนพิพักเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและขอพักที่นั่นและนางค าเพาลูกสาว
ขุนพิพักมีใจปฏิพัทธ์กับพระลาม ขุนพิพักจึงมอบนางให้เป็นภรรยาพระลามโดยท าพิธีบายศรีผูกข้อต่อแขน
ตามธรรมเนียมประเพณีอยู่ได้ 3 คืนจึงขอเดินทางต่อแล้วบอกจะกลับมารับนางค าเพาภายหลัง 

      

พระลักพระลามได้ธิดาเจ้าเมืองขุนขอม 

      พระลักพระลามได้เดินทางต่อไปถึงเมืองข่า 3 แสนใกล้เมืองอาหนามอันเป็นเมืองอาณารัฐของ
เมืองกับปิละวัตถุ ได้ขอเข้าเฝ้าพระยาจันทะเสนาเจ้าเมืองขุนขอม และพระยาจันทะเสนาได้ขอให้แสดง
อิทธิฤทธิ์ให้ดู เป็นที่ประทับใจยิ่งนักจึงมอบธิดาทั้ง 2 ให้พร้อมทั้งจัดพิธีอภิเษกให้ โดยมอบนางค าซาวให้
เป็นภรรยาพระลาม และมอบนางนางแอดไค้ให้เป็นภรรยาพระลัก พร้อมทั้งยกราชสมบัติบ้านเมืองให้
ปกครอง อยู่ได้หนึ่งเดือนจึงขอลาเดินทางต่อไป 

     

  พระลักพระลามถึงเมืองอินทปัตถะนคร 

      พระลักพระลามเดินทางต่อไปถึงริมฝั่งปากแม่น้ าทะนะนัททีมองเห็นเมืองอินทปัตถะนครอยู่ฝั่ง
ตรงกันข้าม ม้ามนีกาบอาสาไปสืบข่าวเหตุการณ์ในเมืองรู้ว่าท้าวราพพะนาสวนป่วยเป็นโรคสันนิบาต ตา
ทิพย์ไม่สามารถมองไม่เห็นได้เหมือนเดิม หูไม่ได้ยินเสียง กินข้าวไม่ได้ นอนหลับ 3 เดือนจึงตื่นครั้งหนึ่ง 
ม้ามนีกาบจึงกลับมาบอกข่าวแก่พระลักพระลาม  

 

พระลักพระลามพานางจันทากลับเมือง 

      หลังจากท่ีม้ามนีกาบมาบอกข่าวแล้ว พระลักพระลามจึงขี่ม้ามนีกาบเข้าไปในเมืองแล้วพระลามให้
พระลักข่ีม้าเวียนรอบปราสาทของท้าวราพพะนาสวนส่วนพระลามจึงแกว่งดาบขึ้นไปบนปราสาทพานางจัน
ทาออกมาแล้วทั้ง 3 คนจึงขี่ม้ามนีกาบไปพักอยู่ศาลานอกเมือง คนทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระยาวิรุฬหกๆ 
จึงรีบไปปราสาทท้าวราพพะนาสวนเห็นเพียงท้าวราพพะนาสวนนอนหลับอยู่   

      หลังจากพระลักพระลามพานางจันทาหนีไปพักอยู่ที่ศาลานอกเมืองแล้ว พระลามจึงย้อนกลับไป
ปราสาทท้าวราพพะนาสวนหวังจะไปปลุกท้าวราพพะนาสวน แต่ไปพบพระยาวิรุฬหกผู้เป็นอาเกิดการ
ถกเถียงกันถึงความผิดของกันและกัน พระยาวิรุฬหกจึงให้ไปเชิญท้าวพิกพีและท้าวอินทะชีมาช่วยตัดสิน 
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ท้าวพิกพีบอกให้พระลามพานางจันทากลับไปเมือง พระลามจึงกราบลาพระยาวิรุฬหกกลับไปศาลาโดย
ไม่ได้ปลุกท้าวราพพะนาสวน 

     

 

ท้าวราพพะนาสวนตามนางจันทาและสู้รบกับพระลักพระลามและก าเนิดดอนโขง 

      หลังจากท่ีพระลามหนีไปจากปราสาทแล้วท้าวราพพะนาสวนก็สะดุ้งตื่นแล้วลุกขึ้นมาไม่เห็นนางจัน
ทาจึงถามพระยาวิรุฬหกๆ จึงเล่าความจริงให้ฟังและห้ามไม่ให้ตามไป ท้าวราพพะนาสวนจึงกริ้วโกรธและ
ต่อว่าพระยาวิรุฬหกที่ไม่ขัดขวางพระลาม  แม้พระยาวิรุฬหกและท้าวพิกพีจะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง จึงออกไป
ถือเอาธนูศิลป์ชื่อโมกขะสัคคะสิปปามาดีดเสียงดังสนั่น บังเกิดเป็นรี้พลโกฏิหนึ่ง มีเสนาใหญ่ 4 คน คือ ขุน
ฟ้าแดด ขุนฟ้าเฮ่ือ  ขุนฟ้าเหลื้อมแล้ง และขุนดาวซะเด็ดขึ้นขี่ช้างหลั่งไหลออกจากเมืองไปถึงศาลานอก
เมืองอยู่กลางทุ่งนาหวังจะฆ่าพระลักพระลามให้ตาย 

      พระลามจึงบอกให้พระลักหยิบเอาธนูศิลป์ชื่อมัชฌิมสิปปามาดีดบังเกิดเป็นรี้พล 2 โกฏิ มีเสนาใหญ่ 
8 คน คือ ขุนสักดา ขุนกาเลียบหาด ขุนอาดตาสาว ขุนซะหาวใจกล้า ขุนฟ้าสนั่น ขุนน้อยต่ าตั้นผยาดี ขุ น
โสมสีหมากเดื่อ ขุนฟ้าเฮ่ือเดือนสาม แล้วรี้พลและขุนพลทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กัน ขุนเสนาใหญ่ทั้ง 4 ของท้าวรา
พพะนาสวนตายหมด  ท้าวราพพะนาสวนโกรธมากจึงเนรมิตราชสีห์ตัวใหญ่ 8 หัว 16 งา ขึ้นขี่เดินเข้าไปหา
พระลักพระลามและต่อสู้กัน ท้าวราพพะนาสวนและรี้พลถูกทั้งดาบกายสิทธิ์ของพระลักพระลาม ถูกทั้ง
ม้ามนีกาบถีบกระเด็นไปตกที่ต่างๆ ก็ไม่ยอมแพ้ จึงร่ายมนต์เรียกสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งสัตว์บก เป็นต้นว่า
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เสือโคร่ง เสือเหลือง ราชสีห์ และสัตว์น้ าเป็นต้นว่า ปลาสม่อยอานนท์ ปลาบึก ปลาซวย มากมายมหาศาล
มาช่วยก็ถูกพระลักพระลามและม้ามนีกาบปราบได้หมด   

 

ท้าวราพพะนาสวนขอให้พญานาคมาช่วยรบ และก าเนิดดอนโขง 

ท้าวราพพะนาสวนก็ยิงลูกศรธนูศิลป์ไปขอความช่วยเหลือจากพญานาค แต่ก็สู้ไม่ได้เงือกงูรี้พล
พญานาคตายเป็นอันมากเต็มทุ่งนาส่งกลิ่นเหม็นคาว ม้ามนีกาบจึงพาพระลักพระลามและนางจันทาเหาะ
เลียบแม่น้ าทะนะนัททีขึ้นไปทางเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค พอถึงที่แห่งหนึ่งมีท าเลดีและน่ารื่นรมย์แล้วพระ
ลามจึงจับเอาปืนศรซัดใส่ในแม่น้ าแล้วบอกให้ไปแต่งเกาะดอนกลางน้ าให้เป็นที่อยู่แล้วปืนศรจึงไปสักแทง
ดินริมฝั่งแม่น้ าทะนะนัททีให้พังแล้วกวาดเอาดินไปกองไว้กลางแม่น้ าเพ่ือให้เป็นขดเป็นโขงดีงามจึงเรียกว่า 
ดอนโขง เท่ากาลบัดนี้ แล้วพระลักพระลามและนางจันทาก็ข้ึนขี่ม้ามนีกาบข้ามแม่น้ าไปอยู่ในดอนนั้น 

      

ท้าวราพพะนาสวนขอให้พญาครุฑมาช่วยรบ และก าเนิดลี่ผี 

  เมื่อพระลักพระลามพานางจันทาไปพักอยู่ที่ดอนโขง ท้าวราพพะนาสวนก็มองตามสุดชั่วสายตา
และร้องไห้คิดถึงนางจันทาแล้วจึงกลับเข้าเมือง พระบิดาพระมารดาปลอบใจและห้ามปรามโดยจะหานาง
คนใหม่ให้ท้าวราพพะนาสวนก็ไม่ยอม จึงเหาะไปหยุดอยู่ทิศใต้ของดอนโขงแล้วจึงยิงธนูศิลป์ไปขอความ
ช่วยเหลือจากพญาครุฑอันอยู่ปราสาทวิมานไม้งิ้วมาช่วยรบพร้อมทั้งขุนเสนาครุฑมากมายแต่สู้พระลักพระ
ลามและม้ามนีกาบไม่ได้ด าน้ าหนีไปตามแม่น้ าทะนะนัทที พญาครุฑจึงเอาหินไปขวางกั้นแม่น้ าทะนะนัทที
ไว้ แล้วให้กลับไปสู้รบต่อ และถูกดาบกายสิทธิ์ของพระลักตายเกลื่อนกลาดลอยมาตามน้ าติดค้างอยู่ที่ผาหิน
ที่พญาครุฑกั้นไว้คล้ายคนท าลี่ดักปลาจึงเรียกว่า ลี่ผี เพราะผีครุฑลอยมาติดอยู่ เสนารี้พลพญาครุฑที่เหลือ
จึงไปอุ้มเอาภูเขาและโง่นหินคนละลูกมาโยนทิ้งใส่พระลักพระลาม ม้ามนีกาบจึงดีดภูเขาเหล่านั้นกระเด็นไป
ตกเต็มแม่น้ าจึงกลายเป็นแก้ง เป็นร่องน้ าเท่าถึงทุกวันนี้ ส่วนรี้พลเสนาครุฑอีกกลุ่มหนึ่งไปถอนเอาต้นไม้
ต่างๆ มาโยนใส่พระลักพระลาม และหลุมที่รี้พลเสนาครุฑถอนต้นไม้นั้นจึงกลายเป็นหนองกว้างใหญ่จนถึง
บัดนี้ ส่วนไม้ที่รี้พลเสนาครุฑโยนใส่นั้น ม้ามนีกาบได้ถีบกระเด็นไปตกที่ต่างๆ กลายเป็นเกาะเป็นดอน
ประมาณพันหนึ่งรอบดอนโขงที่นั้นจนถึงทุกวันนี้ 

     ต่อจากนั้นพระลามจึงแกว่งดาบกายสิทธิ์ไปโดนเสนาครุฑตนหนึ่งกระเด็นไปตกแม่น้ าน้อยแห่งหนึ่ง
อยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าทะนะนัทที ซวนเซไปหลบลี้อยู่ใต้ต้นปอเหียงริมแม่น้ านั้นๆ จึงได้ชื่อว่า น้ าเซ
โดน น้ าเซบั้งเหียง น้ าเซบ้ังไฟ เท่าทุกวันนี้  

      หลังจากนั้นรี้พลครุฑก็ต่อสู้ไม่ไหวหนีแตกพ่ายกระจัดกระจายไป พญาครุฑจึงเข้าไปต่อสู้ถูกแสง
ดาบกายสิทธิ์ของพระลักและถูกม้ามนีกาบถีบกระเด็นไปถูกท้าวราพพะนาสวน แล้วทั้งสองก็กระเด็นต่อไป
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ถูกโง่นหินลี่ผีทะลุเป็นร่องน้ า เป็นรูต่างๆ พอเรือผ่านได้ หลังจากได้สติก็เต้นถีบแม่น้ าใต้ลี่ผีเป็นวังหนองทั้ง
ลึกและกว้างใหญ่จนถึงทุกวันนี้ 

      

ก าเนิดภูบาโลง 

      หลังจากชนะศึกพญาครุฑแล้วที่แห่งนั้นก็เหม็นคาว ม้ามนีกาบจึงพาพ่ีน้องทั้ง 3 เหาะไปตามริมน้ า
ทะนะนัททีด้านทิศตะวันตกแล้วพักอยู่ที่แห่งหนึ่ง ในที่นั้นมีงูกะบาก้นลงตัวหนึ่งเข้ามาหวังจะกินเจ้าทั้ง 4 
เป็นอาหาร แต่ถูกม้ามนีกาบดีดถูกหัวแตกตาย แต่งูตัวนั้นใหญ่และยาวมาก พระลามจึงให้ม้ามนีกาบคุ้ยเขี่ย
ดินมาถมร่างงูนั้นอย่างแน่นหนาเป็นรูปหีบรูปโลงสูงใหญ่เท่าภูเขา จึงเรียกว่า ภูบาโลง  

     

ท้าวราพพะนาสวนขอให้พระยาธรมาช่วยรบ 

      หลังจากพญาครุฑพ่ายแพ้หนีกลับเมืองตนแล้ว ท้าวราพพะนาสวนเห็นพระลักพระลามพาภรรยา
ตนหนีไป จึงยิงธนูศิลป์ขอความช่วยเหลือจากทิพยาธร พระยาธรและขุนเสนาพร้อมทั้งรี้พลเดินทางมาช่วย
รบ แม้รี้พลทิพยาธรไปอุ้มเอาภูเขาหินผามาโยนใส่ก็ถูกม้ามนีกาบถีบกระเด็นเป็นเกาะแก่งเต็มแม่น้ าและ
เป็นภูผาเต็มริมฝั่งแม่น้ าแล้วพ่ีน้องทั้ง 3 จึงขี่ม้ามนีกาบเหาะไปพักอยู่ที่ปากน้ ามูล  แล้วพระยาธรและรี้พล
ตามไปสู้รบในที่สุดก็สู้ไม่ได้และหนีกลับเมืองตน 

      

ก าเนิดท่ายักษ์คุเฮือนหิน 

      ต่อจากนั้น ม้ามนีกาบจึงพาพ่ีน้องทั้ง 3 เลาะเลียบแม่น้ าไปทางทิศเหนือเพ่ือให้พ้นจากกลิ่นเหม็น
คาวซากศพทิพยาธรไปพักอยู่ริมฝั่งน้ าแห่งหนึ่ง มียักษ์ตนหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมาเห็นพ่ีน้องทั้ง 3 ทะยาน
เข้าหวังจะจับกินเป็นอาหาร ม้ามนีกาบจึงทะยานไปเหยียบย่ าคอยักษ์ตนนั้นไว้จนยักษ์ยอมแพ้ แล้วจึงสั่งให้
ยักษ์เอาหินมาสร้างปราสาทให้พ่ีน้องทั้ง 3 อยู่ เสร็จแล้วผียักษ์จึงคุเข่าลงกราบไหว้พ่ีน้องทั้ง 3 แล้วหนีไป 
ส่วนท่าน้ าแห่งนั้นได้ชื่อว่า ท่ายักษ์คุเฮือนหิน เท่าทุกวันนี้ 

 

ท้าวราพพะนาสวนขอความช่วยเหลือจากคันทียักษ์ 

      หลังจากพระยาธรแพ้และหนีไปแล้ว ท้าวราพพะนาสวนจึงขอความช่วยเหลือจากพระยายักษ์ชื่อ
คันทียักษ์พร้อมทั้งบริวารมากมายมาช่วยในที่สุดรี้พลยักษ์ก็ล้มตายพ่ายแพ้แก่พระลักพระลามและม้ามนี
กาบ 
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พระลักพระลามพักที่ปากแม่น  าบังมุก 

      ต่อจากนั้นม้ามนีกาบพาพ่ีน้องทั้ง 3 เหาะเลียบฝั่งแม่น้ ามาทางทิศเหนือ แล้วก็ไปหยุดพักที่ปาก
แม่น้ าน้อยแห่งหนึ่งที่ไหลมาลงแม่น้ าทะนะนัทที  มีปลาบึกตัวหนึ่งเป็นอันมุกพีดีงามมากลอยเข้ามาในที่นั้น
และหลบลี้บังอยู่ พระลามจึงกล่าวว่า แม่น้ าอันนี้จงเรียกว่า แม่น้ าบังมุกนั้นเทิน แล้วพระลามจึงซัดปืนศรใส่
แผ่นดินให้บังเกิดเป็นปราสาทและพักอาศัยอย่างส าราญใจ 

      

ท้าวราพพะนาสวนยอมแพ้ 

      หลังจากที่พระลักพระลามมาพักอยู่ที่ปากแม่น้ าบังมุกแล้ว ขุนเสนาของพระยาคันทียักษ์ก็กลับไป
ทูลเชิญพระยาคันทียักษ์มาช่วยรบแต่ก็ไม่สามารถสู้พระลักพระลามและม้ามนีกาบได้ พระยาคันทียักษ์จึงให้
เสนายักษ์ผู้หนึ่งไปตามท้าวราพพะนาสวนมาช่วยรบและออกรบพร้อมกัน ในที่สุดท้าวราพพะนาสวนถูก
เชือกใยบัวอันเกิดจากการยิงธนูศิลป์ของพระลามผูกไว้ตกลงกลิ้งบนพ้ืนดินเจ็บปวดยิ่งนักและในที่สุดก็ยอม
แพ้ ส่วนพระยาคันทียักษ์และรี้พลแตกกระจัดกระจายหนีกลับเมืองตน 

      เมื่อท้าวราพพะนาสวนยอมแพ้แล้วจึงเนรมิตขันเงินขันค าใส่เทียนเงินเทียนค า ดอกไม้เงินดอกไม้ค า
ขึ้นไปขอขมาพระลักพระลามบนปราสาทแล้วพระลามจึงให้ท้าวราพพะนาสวนเดินทางไปสู่ขอนางจันทาให้
ถูกต้องตามประเพณีที่เมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคกับพระบิดาพระมารดาโดยให้สร้างสะพานดินและสะพาน
หินจากเมืองอินทปัตถะนครจนถึงเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค แล้วจึงให้ท้าวราพพะนาสวนเนรมิตเรือล าใหญ่
ให้ ซึ่งเรือนั้นสามารถไปได้ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศก็ได้โดยไม่ต้องพายให้ไปได้ดั่งใจปรารถนา 
ภายในเรือมีปราสาทพร้อมทั้งข้าวปลาอาหารบริบูรณ์แล้วพระลักพระลาม นางจันทาและม้ามนีกาบก็ขึ้น
เรือส าเภานั้นออกเดินทางกลับเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค แล้วท้าวราพพะนาสวนจึงกลับเมืองอินทปัตถะนคร 

      

พระลักพระลามพานางจันทาเดินทางกลับเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค 

      หลังจากพระลักพระลาม นางจันทาและม้ามนีกาบออกเดินทางล่องเรือไปตามคดน้ าและวังปลา
กลับเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค ก็ได้พบปลาต่างๆ ในแม่น้ าเช่น ปลาบึก ปลาปาก ปลาคูน ปลาเคิง เป็นต้น
และรอบๆ ริมฝั่งน้ าก็เห็นต้นไม้นานาพรรณ เช่น ไม้รัง ไม้จิก เป็นต้น ออกดอกบานสะพรั่ง ลมพัดกลิ่นหอม
โชยมาเป็นที่สุขส าราญใจแล้วผ่านไปดอนขี้ควาย ดอนหมาไหล  

 

 

RIN
AC



13 

 

พระลักพระลามต่อสู้กับพญาเงือก  

      พระลักพระลามเดินทางต่อไปได้ถึงเกาะดอนแห่งหนึ่งได้ต่อสู้กับพญาเงือก พระลามยิงปืนศรไปใส่
ไม้โดนจ านวนมากที่พญาเงือกเนรมิตเพ่ือให้หักล้มทับพระลักพระลามกระเด็นไปตกปากห้วยน้อยอันหนึ่ง
ฟากแม่น้ าทิศตะวันออก จึงเรียกชื่อว่า แม่น้ าโดน จนถึงปัจจุบัน ส่วนตอไม้โดนที่เหลืออยู่บนกลางดอนนั้น 
จึงชื่อว่า ดอนโดน จนเท่าทุกวันนี้ พญาเงือกกลัวจึงพาบริวารหนีไปหลบซ่อน 

      พระลักพระลามเดินทางต่อไป ได้ต่อสู้กับพญาเงือกอีกตัวหนึ่ง ม้ามนีกาบดีดไปตกถูกต้นกุ่มต้นหนึ่ง
ริมฝั่งแม่น้ าทะนะนัททีด้านทิศตะวันตก พญาเงือกดีดเต้นถีบฝั่งน้ าเพพังคดโค้งเข้าไป น้ าก็ไหลเวินไปเวินมา
เพราะการตะเกียกตะกายของพญาเงือก จึงเรียกว่า เวินกุ่ม และหาดแห่งนั้นได้ชื่อว่า หาดแก้งโงก เพราะ
พญาเงือกเอาหลังหนุนเรือพระลักพระลามจนโงกงอนโยกมามา และดอนแห่งนี้ได้ชื่อว่า ดอนเสก เพราะ
พญาเงือกร้องอ่อนยอมต่อม้ามนีกาบด้วยภาษาเงือกว่า กาเสกๆ  

      ต่อจากนั้นพระลักพระลามเดินทางต่อไปถึงปากห้วยน้อยแห่งหนึ่ง ได้ต่อสู้กับพญาเงือกอีกตัวหนึ่ง 
ม้ามนีกาบดีดพญาเงือกกระเด็นตกใส่แม่น้ าน้อยนั้น พญาเงือกดีดเต้นถีบแม่น้ าจนเป็นโคลนเป็นพงขุ่นมัว จึง
เรียกว่า หาดแก้งพง จนเท่าทุกวันนี้  

 

      พระลักพระลามเดินทางต่อไปจอดพักอยู่ริมฝั่งน้ าแห่งหนึ่ง ได้ต่อสู้กับพญาเงือกอีกตัวหนึ่ง ถูกแสง
ดาบพระลามเข้าที่สันหลังเป็นบาดแผลเจ็บปวดซวนเซไปหลบอยู่ซอกหินแห่งหนึ่งในปากห้วยน้อยทิศ
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ตะวันตก ห้วยน้อยนั้นจึงได้ชื่อว่า ห้วยบังบาด จนเท่าทุกวันนี้ พญาเงือกโกรธยิ่งนักเรียกไพร่พลมาอุ้มเอา
หินผาโยนใส่เรือพระลักพระลาม ม้ามนีกาบทะยานไปดีดหินกระเด็นไปตกท่ามกลางแม่น้ าทะนะนัทที
กลายเป็นแก้ง เป็นช่องทางน้ าจนเท่าทุกวันนี้ แล้วพญาเงือกก็เนรมิตเป็นมัดหลัวดอกไหลมาจากทางเหนือ
แม่น้ าเต็มไปหมด พระลามจึงยิงปืนศรไปใส่แตกกระจัดกระจาย(ซะ)เต็มไปหมด จึงเรียกว่า หาดแก้งซะ
ดอก แล้วพญาเงือกก็หลบหนีไป  

      

พระลักพระลามได้น้องสาวและธิดาพญานาคเป็นชายา 

    หลังจากนั้นพระลักพระลามก็ล่องเรือไปตามแม่น้ าและแวะเที่ยวที่เกาะดอนแห่งหนึ่งมีไข่นกบน
หาดทรายมากมาย จึงพากันเรียกว่า ดอนไข่นก แล้วก็ปรบมือหัวเราะกัน และที่ทิศเหนือดอนแห่งนั้นมี
น้องสาวพญานาคชื่อนางจันทะมุกขี และลูกสาวพญานาคชื่อนางอุชุลิกาอันมีรูปโฉมสวยงามมากออกมา
เที่ยวเล่น ได้ยินเสียงหัวเราะจึงไปแอบดูแล้วหัวเราะตอบพระลักพระลามๆ ได้พบนางทั้ง 2 เกิดใจรักใคร่กัน 
นางทั้ง 2 แล้วนางทั้งสองก็กลับลงไปเมืองนาคบอกแก่พระยาสิมพะลิกาๆ จึงส่งกระต่าย 2 ตัวผัวเมียไป
ทดสอบศาสตร์ศิลป์ ม้ามนีกาบจึงดีดกระต่าย 2 ผัวเมียที่จะมาท าร้ายกระเด็นไปอยู่ที่โขดหินแห่งหนึ่งปาก
ห้วยแม่น้ าเงียบ และดอนที่กระต่าย 2 ผัวเมียเทียวไปเทียวมาถ่ายอุจจาระไว้ประจ าที่โขดหินนั้น จึงเรียกว่า 
ดอนขี้กระต่าย จนเท่าทุกวันนี้  เมื่อพระยาสิมพะลิการู้ว่าพระลักพระลามมีศาสตร์ศิลป์อาคมมากจึงให้นาง
ทั้ง 2 ขึ้นไปตามพระลักพระลามลงมาเมืองนาคที่แก้งอาฮงอันเป็นประตูลงสู่เมืองนาค แล้วพระยาสิมพะลิกาจึง
อภิเษกนางจันทะมุกขีกับพระลาม นางอุชุลิกากับพระลัก แล้วพระลักพระลามอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วจึงลากลับ
ขึ้นไปเพ่ือเดินทางต่อไป เรือส าเภาพระลักพระลามลอยทะลุผ่านโขดหินที่นางทั้งสองเอามาปิดแม่น้ าไว้เมื่อ
ครั้งก่อนขาดเป็นช่องเป็นรูจึงท าหให้แก้งอาฮงจึงเป็นช่อง เป็นร่อง เป็นรูแคบจนเท่าทุกวันนี้   

      

พระลักพระลามได้ธิดาทั ง 4 ของเจ้าเมืองทวายเป็นชายา 

  หลังจากพระลักพระลามสั่งลากับภรรยาแล้วก็เดินทางต่อไปถึงเกาะดอนแห่งหนึ่ง ได้พบกับธิดาเจ้า
เมืองทวายที่อยู่ฟากน้ าทิศตะวันออก 3 คนเหาะมาเที่ยวเล่นบนดอนนั้นพร้อมทั้งบริวารคนละร้อย คือ นาง
พิมมะสอนคอนลาด นางทิพพะอาดชานมน และนางสากลจาวจ่อ นางทั้ง 3 ให้พระลักพระลามแสดง
อิทธิฤทธิ์ให้ดู พระลามยิงธนูมีเสียงดังกึกก้องใส่หินผากระเด็นตกลงมาแล้วจึงให้ม้ามนีกาบดีดหินผาไปตก
แม่น้ ากลายเป็นแก้ง เป็นร่องมากมาย และหินผากระเด็นไปตกรับรองกองกันเป็นชั้นๆ เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ
ของพวกนางและเกิดระอาใจ หาดแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า หาดแก้งอาฮอง จนเท่าทุกวันนี้   

      พระยาพรหมจักรได้ยินเสียงธนูศิลป์พระลามตกใจจึงสั่งให้เสนาไปตามธิดาทั้ง 3 กลับเมืองแล้วเล่า
เหตุการณ์ทุกอย่างให้พระบิดาฟังแล้วพระยาพรหมจักรจึงให้ชวนน้องสาวสุดท้องไปหาพระลักพระลามที่เรือ
ส าเภาด้วย แล้วนางทั้ง 4 ก็พาพระลักพระลามกลับไปเมืองทวายแล้วพระยาพรหมจักรก็อภิเษกพระลักพระ
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ลามกับธิดาทั้ง 4 คน คือ นางพิมมะสอนคอนลาดกับนางทิพพะอาดชานมนแต่งกับพระลาม นางสากลจาว
จ่อกับนางทิพพะหล่อเหลาแต่งกับพระลัก อยู่ด้วยกันได้ 4 เดือนก็ลาเดินทางต่อไป 

      

พระลักพระลามเดินทางถึงเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค 

      พระลักพระลามเดินทางต่อไปพักค้างคืนที่ปากน้ างึมแล้วเดินทางต่อไปผ่านดอนสังคีและไปพักที่
ดอนเกิดแล้วก้มกราบแผ่นดินเกิดของตนเอง เหล่าเทวดามาสังสรรค์หยอกล้อเล่นกันกับพระลักพระลาม
เสียงดังอ้ืออึงไปทั่วทั้งดอนจนถึงเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค เทวดาตนหนึ่งจึงไปเข้าฝันเพ่ือให้พระยาทัตตะรัตถะ
แต่งขบวนมาแห่พระลักพระลามเข้าเมือง แล้วพระยาทัตตะรัตถะก็ให้จัดแต่งขบวนรี้พลโยธาเสนาอ ามาตย์
ไปแห่แหนพระลัก พระลาม นางจันทาเข้าเมืองอย่างยิ่งใหญ่  

      พระยาทัตตะรัตถะได้อภิเษกพระลามกับนางสีพิมพา และพระลักกับนางสีกัลยาสองพ่ีน้องลูกสาว
อุปราชแสนเมือง แล้วมอบราชสมบัติให้พระลามปกครองสืบต่อ และแต่งตั้งให้พระลักเป็นอุปราช   

      หลังจากนั้นพระลักพระลามก็ให้ม้ามนีกาบพาขุนเสนาอ ามาตย์ แต่งเครื่องบรรณาการไปสู่ขอ
ภรรยาคนก่อนๆ ทั้ง 14 คนมายังเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคตามค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้และมาอยู่ด้วยกันอย่างมี
ความสุข 

      

ก าเนิดเมืองต่างๆ ฝั่งซ้ายแม่น  าโขง (ประเทศลาว) 

      เมื่อขุนเสนาพระลักพระลามไปสู่ขอนางค าซาวและนางแอดไค้ธิดาพระยาจันทะเสนาเจ้าเมืองขุน
ขอมแล้ว พระยาจันทะเสนาและมเหสีพร้อมทั้งชาวเมืองขุนขอมได้เดินทางมาส่งนางทั้งสองถึงเมืองจันทะ
บุรีศรีสัตตนาคและพักอยู่เป็นเวลาแรมเดือน ท้าวเชียงขวางลูกขุนเมืองกลาง ชอบพอกับนางค าพวนลูก
สาวอุปราชแสนเมืองของเมืองขุนขอมชอบพอกันอยากแต่งงานกันจึงพร้อมกันไปขออนุญาตเจ้าเมืองทั้งสอง
แต่ไม่ได้รับอนุญาตจึงพากันหนีข้ามภูผาป่าไม้ไปทางทิศตะวันออก แล้วก็สร้างบ้านแปงเมืองระหว่างเขาที่
หนึ่ง ได้สืบลูกแผ่หลานเต็มบ้านเต็มเมืองจึงเกิดเป็นเมืองพวนเชียงขวาง จนเท่าทุกวันนี้   

      หลังจากนั้นพระยาจันทะเสนาพาชาวเมืองเดินทางกลับเมืองขุนขอมไปหยุดพักที่แม่น้ าหินบุญ ท้าว
เกิด ลูกขุนหมื่นหน้าแอบมากับนางค าสิงชาวเมืองขุนขอม กลัวขุนหมื่นหน้ามาตามกลับจึงชวนชาวเมืองขุน
ขอม 3,333 คนหนีไปพร้อมกับตนและนางค าสิงขึ้นเหนือไปตามแม่น้ าหินบุญ ไปถึงทุ่งระหว่างเขาลูกหนึ่ง
แวดล้อมเป็นวงอยู่เหมาะแก่การท าไร่ท านาจึงสร้างบ้านเมืองที่นั่นตั้งชื่อว่าเมืองค าเกิด 

      ท้าวไชแอบมากับนางค ามะฮา พร้อมกันหนีไปตามแม่น้ าหินบุญไปถึงห้วยน้อยแห่งหนึ่งที่ไหลมา
ตกแม่น้ าหินบุญด้านทิศตะวันออก จึงพร้อมกันเลาะเลียบไปตามห้วยน้อยนั้นลอดถ้ าไปโผล่อีกด้านหนึ่งของ
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ถ้ าแล้วแผ้วถางที่ท าไร่ท าสวนในที่สูงเลี้ยงชีพและสร้างบ้านแปงเรือนอยู่ พอดีมีนกมากินข้าวที่ไร่จึงผ่าไม้
เจาะรูเอาเถาวัลย์ร้อยดึงให้มีเสียงดังเรียกว่าเหิบไล่นก จึงได้ชื่อว่า บ้านเหิบ จนเท่าทุกวันนี้  

     ท้าวสะอาดแอบมากับนางค าตาหนีไปตามแม่น้ าหินบุญไปถึงห้วยน้อยแห่งหนึ่งชื่อว่าขี้ผีแถน 
เพราะผีแถนลงมาเลียบโลกแล้วขี้ใส่ยอดห้วยนั้นขาวพราวบริสุทธิ์มากมายทับถมกันเป็นกองสูงขึ้นเท่าภูเขา
แล้วแข็งกลายเป็นภูเขาชื่อ ภูคูน ต่อมามีต้นไม้เกิดจึงกลายเป็นภูเขาจนเท่าทุกวันนี้ ยอดบุ่น ยอดทูน ยอด
หวายจักแลหวายหนามขาวทั้งมวลจึงใส่ชื่อว่า ภูทูน มีบ่อตะกั่วบ่อชืนเพราะบังเกิดจากขี้ผีแถน ได้ชื่อว่าห้วย
ผีแถนก่อนแล้วภายหลังคนจึงเรียกว่า น้ าประแทน (บ่อซะแทน) จนเท่าทุกวันนี้  เมื่อท้าวสะอาดและนางค า
ตาเลาะเลียบห้วยนั้นไปพบทุ่งนาแห่งหนึ่งสวยงามมากจึงปลูกบ้านแปงเรือนชื่อว่า บ้านสะอาดนาค า จน
เท่าทุกวันนี้   

      ท้าวหลงพ่อลูกหลานสาวพระยาทัตตะรัตถะที่แอบเล่นชู้กับลูกขุนเมืองซ้ายเกิดมาไม่เห็นหน้าพ่อ 
แอบไปกับนางปงลิงหลานสาวพระยาจันทะเสนาหนีไปตามแม่น้ าหินบุญไปถึงห้วยน้อยแห่งหนึ่งที่ไหลมาตก
แม่น้ าหินบุญแล้วเลาะเลียบไปตามห้วยน้อยนั้นแล้วพูดกันว่าอย่าละปะหนีจากกัน ห้วยน้อยนี้จึงชื่ อน้ าปะ
กัน แล้วเลาะเลียบลอดถ้ าไปตามแม่น้ าถึงช่องผาแห่งหนึ่งที่น้ าปะกันนั้นไหลผ่านไป จึงเห็นช้างถูกงูดตอด
ตายขวางทางน้ าบูดเน่าเหม็นคาวมากนักจึงได้ชื่อว่า แม่น้ าบูด จนเท่าทุกวันนี้ ทั้งสองเดินทางไปถึงร่องผา
แล้วจึงสร้างบ้านแปงเรือนอยู่แล้วออกลูกแผ่หลานมากมายกลายเป็นตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อว่า หลงปงลิง 
จนเท่าทุกวันนี้   

      พระยาจันทะเสนาพาไพร่พลไปหยุดพักอยู่ริมแม่น้ าเซแล้วผ่านไปได้ 2 – 3 วัน ท้าวสีค าตาลูกเมีย
น้อยพระยาทัตตะรัตถะแอบมากับนางบุญทัน ลูกพระยาจันทะเสนาหนีกลับไปปลูกบ้านแปงเรือนที่ริม
แม่น้ าเซ แล้วออกลูกแผ่หลาน กลายเป็นบ้านเมืองใหญ่ จึงได้ชื่อว่า เมืองสีโคตตะบูร 

      ท้าววังเวินลูกชายคหบดีแอบมากับนางค าลอดเบ้า พากันหนีไปทางทิศตะวันออกไปถึงที่แห่งหนึ่ง
มีมีขุมทองค าที่เศรษฐีฝังไว้ตั้งแต่สมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าเม็ดเท่าเม็ดข้าวโพด มีในแม่น้ าน้อยใหญ่มากมาย 
แล้วจึงปลูกบ้านแปงเรือนได้ลูกหลานมากมายจึงตั้งเป็นเมืองชื่อเมืองวัง ตามชื่อท้าววังเวิน 

      พระยาจันทะเสนาพาไพร่พลไปหยุดพักอยู่แห่งหนึ่ง ท้าวปือลือ ลูกชายขุนแก้วหมูนเมืองแอบมา
กับนางอัตตะปา พากันหนีไปตามวิสัยแล้วปลูกบ้านแปงเรือนตามสุขส าราญใจ ได้ลูกเต็มบ้านหลานเต็ม
เมือง จึงบังเกิดเป็นเมืองชื่อเมืองอัตตะปือ  

      

ท้าวราพพะนาสวนส่งขุนเสนาสู่ขอนางจันทา 

      ท้าวราพพะนาสวนหลังจากกลับไปเมืองอินทปัตถะนครแล้ว มีแต่ความทุกข์เพราะคิดถึงนางจันทา 
ไม่นานจึงส่งขุนจงกับขุนฟ้าแดดพร้อมไพร่พลประมาณ 300 คนแต่งเครื่องบรรณาการแก้วแหวนเงินทองสิ่ง
ละโกฏิไปสู่ขอนางจันทาโดยเนรมิตกงจักรให้ขี่ไปตามใจปรารถนาทั้งทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ ขุนจง
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จึงบอกให้กงจักรเหาะไปทางอากาศไปหยุดอยู่ที่กลางทุ่งนาแห่งหนึ่งใกล้เมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคแล้วให้
ปลูกที่พัก ต่อจากนั้นจึงให้ไพร่พลรวมทั้งตน 4 คนถือเทียนเงินเทียนค าสิ่งละคู่เข้าไปในเมืองแล้วเข้าไปสู่
ปราสาทพระยาลามราช กราบทูลสู่ขอนางจันทา พระยาลามราชจึงให้แต่งเครื่องวัตถุข้าวของสิ่งละโกฏิ
พร้อมทั้งให้สร้างสะพานดินและสะพานหินมาจากเมืองอินทปัตถะนครจนถึงเมืองเวียงจันทน์ล้านช้างเพ่ือให้
คนทั้งหลายที่เหาะไม่ได้ใช้เดินทางไปมาถึงกัน แล้วขุนจงจึงให้ขุนฟ้าแดดพร้อมทั้งไพร่พล 4 คนขี่กงจักร
กลับไปกราบทูลท้าวราพพะนาสวน แล้วท้าวราพพะนาสวนจึงให้ขุนฟ้าแดดขี่กงจักรกลับไปก่อนส่วนตนก็
เนรมิตสะพานกว้าง 20 วาสูงเพียงยอดเขาจากเมืองอินทปัตถะนครจนถึงที่พักกลางทุ่ งนาเมืองจันทบุรีศรี
สัตตนาค และมาถึงพร้อมกันกับขุนฟ้าแดด เมื่อท้าวราพพะนาสวนมาถึงแล้วขุนจงจึงเข้าไปกราบทูลพระยา
ลามราชๆ จึงสั่งให้ขุนจงไปน าเอาเครื่องบรรณาการส าหรับสู่ขอแห่เข้ามาในเมือง แล้วจึงให้สร้างปราสาทจัด
งานอภิเษกนางจันทากับท้าวราพพะนาสวนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งตั้งค าสัตย์สาบานจะยกโทษไม่ถือโกรธกัน
ในเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นพ่ีเป็นน้องกัน ซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป 

      

ท้าวราพพะนาสวนพานางจันทากลับเมืองอินทปัตถะนคร 

      วันต่อมาเมื่อท้าวราพพะนาสวนจะเดินทางกลับเมือง ได้เนรมิตสะพานข้ามแม่น้ าทะนะนัททีจาก
เมืองเวียงจันทน์(จันทบุรีศรีสัตตนาค)ไปถึงเมืองพันพร้าวเพื่อให้ชาวเมืองได้ไปเดินทางไปส่ง พระยาลามราช
จึงบอกให้ชาวเมืองหญิงชายบ่าวสาวไปส่งนางจันทากับท้าวราพพะนาสวนให้ถึงเมืองอินทปัตถะนครแล้วจึง
กลับคืนมา นางจันทากับท้าวราพพะนาสวนจึงลาพระยาลามราชแล้วเดินทางไปตามสะพาน แล้ว คน
ทั้งหลายจึงหามแห่ไปตามสะพาน นางจันทากับท้าวราพพะนาสวนจึงขึ้นขี่กงจักรไปเมืองอินทปัตถะนคร 
ส่วนคนทั้งหลายก็เดินทางไปตามสะพานที่ท้าวราพพะนาสวนเนรมิตมาจากเมืองอินทปัตถะนครตามเดิม
จนถึงเมืองอินปัตถนคร ระหว่างทางบนสะพานก็ผ่านตลาดขายสิ่งของต่างๆ เป็นระยะและมีการ พูดหยอก
ล้อกันระหว่างแม่ค้ากับชาวเมืองอย่างสนุกสนานตลอดเส้นทางจนถึงเมืองอินทปัตถะนคร 

      

ก าเนิดเมืองต่างๆ ฝั่งขวาแม่น  าโขง (ลาว ไทย และกัมพูชา) 

      ต่อมาท้าวราพพะนาสวนได้สั่งให้ขุนจงกลับไปส่งชาวเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคที่เดินทางมาส่งตน
และนางจันทาให้กลับถึงเมืองโดยสวัสดิภาพ ซึ่งบ่าวสาวทั้งสองเมืองต่างอาลัยอาวรณ์ต่อกัน เมื่อออก
เดินทางได้ครึ่งทางหนุ่มสาวที่ชอบพอกันก็ได้แอบพากันหนีไปสร้างบ้านแปงเมืองมากมาย เช่น  

      ท้าวปานด ากับนางสักดาพากันหนีไปทางทิศตะวันตกถึงริมแม่น้ าทะนะนัททีแล้วปลูกบ้านแปง
เรือนอยู่ริมน้ าใหญ่ เกิดลูกออกหลานมากมาย จึงได้ชื่อว่า เมืองปาสัก 
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      ท้าวค ามูนกับนางคูนค าหนีไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ที่แห่งหนึ่งเกิดลูกออกหลานมากมาย จึงได้ชื่อ
ว่า เมืองค าคูน แต่ภายหลังเพราะทางไปเมืองนั้นไกลนักและมีการท าปิตุฆาตด้วย จึงได้ชื่อว่า เมืองพูขัน
ทะไลไกลศาสนา  

      ท้าวมิคคะสิละกับนางสังขารกุมารีหนีไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ที่แห่งหนึ่งเกิดลูกหญิงลูกชาย
มากมายเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อว่า เมืองสังคะ 

      ท้าวสุรินทราชกับนางพิมพาหนีไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ที่แห่งหนึ่งเกิดลูกหญิงลูกชายมากมาย 
และพร้อมกันเรียนศาสตร์ศิลป์อาคม จึงเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อว่า เมืองสุรินทร์นางลอง ตามชื่อท้าว
สุรินทร์และมีลูกหลานรู้เหตุลองแล 

      ท้าวโพทิสสะลาดกับนางสีสัตตะนาค หนีไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ที่แห่งหนึ่งเกิดลูกออกหลาน
มากมาย จึงเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อว่า เมืองโพธิสัตว ์จนทุกวันนี้ 

      ท้าวมัตตะลุสานกับนางบุญกองที่ถือบั้งแจ่วไปบองกินตามทางหนีไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ริม
ห้วยอันหนึ่ง ส่วนบั้งแจ่วบองได้ตกกลิ้งลงไปในห้วยนั้น จึงได้ชื่อว่า แม่น้ ามัตตะบอง ต่อมาเกิดลูกออก
หลานมากมาย จึงเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อว่า เมืองมัตตะบอง 

      ท้าวพิมพิสารกับนางสีบัวบานหนีไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ที่แห่งหนึ่งเกิดลูกหญิงลูกชายมากมาย 
แล้วเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองมีรั้วก าแพงสวยงาม มีประตูถึงร้อยเอ็ดประตู จึงได้ชื่อว่า เมืองร้อยเอ็ดปักตู 

      ท้าวสังเกตตะกุมารกับนางสีบุญเรือง หนีไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ที่ริมสระโบกขรณีแห่งหนึ่ง เกิด
ลูกหญิงลูกชายมากมาย จึงเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อว่า เมืองสังเกตตะนคร เมื่อภายหลังจึงได้ชื่อว่า เมือง
ศรีสะเกษ  

      ท้าวพิมพาและท้าวสีดาสองพ่ีน้องกับทั้งคนหญิงชายหนุ่มสาวพร้อมกันหนีไปคนละที่ ท้าวพิมพา
ไปปลูกบ้านแปงเรือนอยู่ที่แห่งหนึ่งเกิดลูกออกหลานมากมาย จึงเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อว่าพิมพาชาดา
ขุนขอม ภายหลังได้ลูกสาวชื่อว่านางไอ่เป็นที่รักของท้าวค าแดง ได้มีพญานาคตัวหนึ่งเนรมิตเป็นกระรอก
เผือกขึ้นมากินผลงิ้วที่ท่ามกลางเมือง พระยาเจ้าเมืองขุนขอมบอกให้นายพรานไปยิงกระรอกเผือกตัวนั้น
ตายแล้วมีตัวใหญ่เท่าช้างสาร คนทั้งเมืองจึงไปแร่เอาเนื้อมาแบ่งกันกินทุกบ้านยกเว้นบ้านผู้เป็นแม่หม้าย 
พญานาคจึงแหวกดินมาท าให้เมืองขุนขอมถล่มจมลงเป็นเกาะเป็นดอน ท้าวค าแดงเห็นเมืองขุนขอมถล่มจม
ลงจึงไปอุ้มเอานางไอ่ขี่ม้าบักก่ าหนีด้วยหวังจะหนีไปเมืองสีโคตตะบูร พญานาคจึงแหวกดินตามหลังม้าบัก
ก่ าแล้วเอาหางรัดเอานางไอ่ได้แล้วจึงหยุด ส่วนเมืองขุนขอมกลายเป็นหนองใหญ่ชื่อว่า หนองหาน เท่าถึง
ทุกวันนี้ ส่วนเรือนแม่ฮ้างแม่หม้ายที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือก กลายเป็นเกาะเป็นดอนเท่าทุกวันนี้ หนทาง
ที่ม้าบักก่ าพานางไอ่หนีไปและพญานาคแหวกแผ่นดินตามหลังไปนั้นเกิดเป็นร่องน้ าเป็นห้วยอันคดเคี้ยวตาม
ทางม้าบักก่ าวิ่งไป จึงเรียกว่า แม่น้ าก่ า เชื่อมต่อกับแม่น้ าทะนะนัทที   ส่วนดังท้าวสีดาพาไพร่พลหนีไป
สร้างบ้านอยู่ทางทิศเหนือจึงเกิดเป็นเมืองขึ้นชื่อว่า เอพัสสะราสีดานครราช และเจ้าเมืองนี้มีใจกล้าหาญ
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มากเอาหอกแทงพญานาคที่แหวกแผ่นดิน พญานาคโกรธมากจึงไปแหวกแผ่นดินท าลายเมืองเอพัสสะราสี
ดานครราชถล่มจมลงเกิดเป็นหนองน้ าชื่อว่าหนองหานน้อยเท่ากาลบัดนี้ 

      ท้าวพันมหาซึ่งนุ่งเสื้อผ้าขาวทั้งตัว กับนางนะลีกาหนีไปตามป่าดงถึงที่แห่งหนึ่งเป็นทุ่งนา
กว้างขวางมากแล้วจึงปลูกบ้านแปงเมืองแล้วเกิดลูกออกหลานมากมายจึงเกิดเป็นเมืองชื่อว่า เมืองผ้าขาว
พันนะ 

      ท้าวหลังด ามีอิทธิฤทธิ์มากซื้อเอาข้าวของมาจากเมืองอินทปัตถะนครเพ่ือเอาไปขายเมืองจันทบุรี
ศรีสัตตนาคกับขุนจงพานางกะนีกาหนีไปปลูกบ้านแปงเฮือนอยู่ตีนภูดอยแห่งหนึ่งแล้วเอาข้าวของเงินทอง
ไปฝังไว้ที่ตีนดอยนั้น มีพญาเงือกตัวหนึ่งอยู่ในสุ่งรูในพ้ืนรากดอยลูกนั้นแหวกด าดินมาเอาข้าวของของท้าว
หลังด าไปซ่อนไว้ในที่อยู่ของตน ท้าวหลังด าอยู่กินกับนางกะนีกาได้ลูกหญิงลูกชายมากมายจึงไปขุดเอาข้าว
ของที่ฝังไว้หาอย่างไรแต่ก็ไม่เห็นจึงโกรธมากได้ถอนเอาภูดอยลูกนั้นแกว่งทิ้งไปทางทิศตะวันออก ภูดอยลูก
นั้นกลับด้านเอายอดดอยลงด้านล่างเอารากดอยขึ้นด้านบนจึงได้ชื่อว่า ภูหลังกา ส่วนที่รากภูดอยที่ถอนไป
นั้นกลายเป็นหนองน้ าใหญ่น้อยตามขนาดรากภูดอยนั้น คนทั้งหลายเรียกว่า แม่น้ าของหลง เพราะท้าวหลัง
ด าฝังของไว้แล้วหลงลืม ส่วนพญาเงือกเห็นท้าวหลังด าถอนภูหลังกาหนีจากที่อยู่ของมันจึงเกรงกลัวแหวก
ด าดินไปถึงแม่น้ าสมคามไปอยู่ในซุ่งรูที่หนึ่ง วังน้ าอันนั้นจึงได้ชื่อว่า วังซุง จนเท่าถึงบัดนี้  ส่วนหนทางอัน
พญาเงือกแหวกดินมาเกิดเป็นห้วยเป็นร่องน้ าอันหนึ่งไหลมาแต่น้ าของหลงมาถึงน้ าสมคาม คนทั้งหลายจึง
เรียกว่า แม่น้ าเมา เพราะพญาเงือกเกรงกลัวเมามัวรีบแหวกดินหนีมา ส่วนท้าวหลังด าหาข้าวของเห็นแล้ว 
จึงเอานางกะนีกาและลูกหลานหนีไปถึงแม่น้ าสมคามแล้วหยุดอยู่ปากห้วยแห่งหนึ่งแล้วปรึกษาชุมนุมกันว่า
จะไปอยู่ไหนดี วันนี้เป็นวันเดือนเพ็ง(เพ็ญ) ปากห้วยอันนั้นจึงได้ชื่อว่า ห้วยชุมเพ็ง เท่ากาละบัดนี้ เมื่อ
ปรึกษากันแล้วจึงเดินทางต่อไปถึงที่แห่งหนึ่งมีหนองน้ าเต็มไปด้วยปูปลามากมาย จึงตั้งบ้านแปงเมืองที่นั่น
แล้วก็สร้างขัว(สะพาน) ดินติดต่อเกาะก่ายกันไปมาที่หนองนั้น จึงได้ชื่อว่า เมืองขัวก่ายปลาหลาย 

      เช้าวันรุ่งขึ้นขุนจงจึงพาหญิงชายหนุ่มสาวชาวเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคเดินทางต่อไปแล้วไปหยุดพัก
ที่พันพร้าว หญิงชายหนุ่มสาว 100 คน คือ หญิง 50 ชาย 50 พร้อมกันหนีไปถึงหนองน้ าแห่งหนึ่งที่เต็มไป
ด้วยดอกบัวมากมายใกล้ภูลูกหนึ่งแล้วจึงพร้อมกันตั้งบ้านแปงเมือง จึงได้ชื่อว่า หนองบัวลุมภู เท่ากาละ
บัดนี ้

   

ขุนจงส่งหนุ่มสาวชาวเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคถึงบ้านเมือง 

      ขุนจงไปส่งหนุ่มสาวเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคถึงพันพร้าวแล้วจึงนับดูพบว่าคนเหลืออยู่ส่วน 1  
หายไป 3 ส่วน แล้วจึงพาคนที่เหลือข้ามแม่น้ าทะนะนัททีเข้าไปในเมืองแล้วไปกราบทูลขออภัยโทษที่ไม่
สามารถพาชาวเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคที่ไปส่งนางจันทาถึงเมืองอินทปัตถะนครกลับมาไม่ครบ พระยาลาม
ราชอภัยโทษให้และให้พักพักอยู่ที่เมืองจันทบุรี 2-3 วันก่อนแล้วจึงเดินทางกลับเมืองอินทปัตถะนคร 
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พระลามไปเที่ยวจักรวาลและได้พญาครุฑเป็นสหาย 

      หลังจากพระยาลามราชกล่าวกับขุนจงแล้วจึงไปลาพระลักไปเที่ยวทั่วจักรวาลขี่ม้ามนีกาบเวียน
รอบเขาพระสุเมรุ 3 รอบแล้วไปวิมานไม้งิ้วของพญาครุฑและสาบานเป็นสหายกันช่วยเหลือกันเมื่อมีภัยแล้ว
จึงขี่มา้มนีกาบไปหยุดอยู่เหนือขอบจักรวาลแล้วเวียนไปทุกทิศเลียบขอบจักรวาล แล้วขี่ม้ามนีกาบไปอุตรกุรุ
ทวีป บุพพวิเทหทวีป ชมพูทวีป และอมรโคยานทวีป เสร็จแล้วจึงเสด็จไปป่าหิมพานต์และลังกาทวีป
ตามล าดับ แล้วจึงเสด็จกลับเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค 

 

พระลักพระลามได้โอรสธิดา 

      พระยาลามราชครองราชย์สมบัติเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคได้ 3 ปีแล้วนางเทวีทั้ง 9 ก็ทรงครรภ์ได้ 
10 เดือนแล้วประสูติโอรสธิดา ได้แก่ 

       นางสีพิมพาราชเทวี ได้ลูกชายชื่อ ท้าวองคต 

       นางพิมมะสอนคอนลาด ได้ลูกชายชื่อ ท้าววรยศ 

       นางทิพพะอาดชานมน ได้ลูกชายชื่อ ท้าวทศกัณฐ์ 

        นางจันทะมุกขี ได้ลูกชายชื่อ พันลูกท้าว 

       ลูกนางเทวดาผู้หนึ่งชื่อ นางประทุมมา  

       ลูกนางเทวดาผู้หนึ่งชื่อ นางนาลีกา 

       ลูกนางเทวดาผู้หนึ่งชื่อ นางพิมมะสะรา 

      ลูกนางค าเพาชื่อ ท้าวห้าวกว่าเสือ 

      ลูกนางค าซาวชื่อ ท้าวไหมค าเฝือฝั้น 

 

      ส่วนเทวีของพระลักก็ทรงครรภ์และประสูติพร้อมกัน ได้แก่ 

       ลูกนางสีกัลยาชื่อ ท้าวจันทปัชโชติ 

       ลูกนางสากลจาวจ่อชื่อ ท้าวทิพพะโสตใสแสง 

       ลูกนางทิพพะหล่อเหลางามชื่อ นางอุททรา 
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       ลูกนางอุชุลิกาชื่อ นางสารัตถี 

      ลูกนางเทวดาทั้งสองชื่อ นางสีลิสา และนางบุษบา 

       ลูกนางแอดไค้ชื่อ นางทาลิกา 

 

พระยาตับบอระเมสวนพาพระยาวิรุฬหกและพระยาทัตตะรัตถะไปอยู่เขายุคันธร 

      หลังจากขุนจงกลับมาถึงเมืองอินทปัตถะนครแล้วจึงไปกราบทูลท้าวราพพะนาสวนถึงเหตุการณ์ที่ไป
ส่งหนุ่มสาวชาวเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคเหลือถึงเมืองเพียงส่วนเดียวและพระยาลามราชก็ให้พักผ่อนเที่ยวเล่น 
2-3 วันจึงกลับมา แต่เพราะท้าวราพพะนาสวนยังโกรธพระลักพระลามอยู่ในใจที่มาลักพานางจันทาไปจึง
กล่าวหาว่าพระลักพระลามใส่โทษกักขังขุนจงไว้ ซึ่งขุนจงบอกความจริงให้ฟังก็กล่าวหาว่าขุนจงเข้าข้างพระลัก
พระลามแล้วเอาดาบมาไล่ฟันขุนจงๆ จึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพระยาตับบอระเมสวนและเล่าความจริง
ให้ฟัง  พระยาตับบอระเมสวนเอือมระอาในพฤติกรรมของท้าวราพพะนาสวนจึงชวนพระยาวิรุฬหะหนีไปอยู่
เขายุคันธร และเหาะไปชวนพระยาทัตตะรัตถะที่เมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค หลังจากพระลักพระลามและเหล่า
ชายามากราบคารวะแล้วจึงเนรมิตกงจักรพาพระยาวิรุฬหะพร้อมนางมะลิกา พระยาทัตตะรัตถะพร้อมนางวิ
สุทธิโสดาและมเหสีของตน พร้อมทั้งชาวเมือง 1 โกฏิครอบครัวขึ้นกงจักรเหาะไปอยู่ยอดเขายุคันธร 

      

พระอินทร์อภิเษกพระยาตับบอระเมสวนเป็นพระยาไอยะสวน  

      พระอินทร์จึงอภิเษกพระยาตับบอระเมสวนให้เป็นพระยาแห่งผีสางและคนทั้งหลายอันอยู่ในทวีปทั้ง 
4 พร้อมตั้งชื่อให้ใหม่ว่า พระยาไอยะสวน ส่วนพระยาทัตตะรัตถะให้อยู่เหนือเขายุคันธรด้านทิศตะวันออก 
พระยาวิรุฬหะให้อยู่ยอดเขายุคันธรด้านทิศใต้ พร้อมทั้งสอนศาสตร์ศิลป์และมอบธนูศิลป์โมกขะสัคคะสิปปา
และดาบกายสิทธิ์ให้ทุกองค์ แล้วแบ่งไพร่พลเป็นห้าส่วนๆ หนึ่งให้แก่พระยาไอยะสวน ส่วนหนึ่งให้กับพระ
ยาทัตตะรัตถะ ส่วนหนึ่งให้กับพระยาวิรุฬหะ ส่วนหนึ่งให้ไปอยู่เหนือฟากเขาด้านทิศตะวันตก และส่วนหนึ่งให้
ไปอยู่เหนือฟากเขาด้านทิศเหนือ และต่อมาพระยาไอยะสวนจึงได้บุตรชายแฝดสองคนชื่อ ท้าววิรูปักขา กับ
ท้าวกุเวระ โตขึ้นจึงสอนศาสตร์ศิลป์และมอบธนูศิลป์พร้อมทั้งดาบกายสิทธิ์ให้แล้วจึงให้ท้าววิรูปักขาไป
ปกครองเหนือฟากเขาด้านทิศตะวันตก และท้าวกุเวระไปปกครองเหนือฟากเขาด้านทิศเหนือ 

      หลังจากนั้น 4 ปี พระยาทัตตะรัตถะกับนางวิสุทธิโสดาก็ประสูติบุตรชายแฝด 2 คนชื่อท้าวคันทัพพะ 
กุมาร กับท้าวกุมภัณฑะกุมาร และพระยาวิรุฬหะกับนางมะลิกา ก็ประสูติบุตรชายแฝด 2 คนชื่อ ท้าวนาคะ
กุมาร และท้าวยักขะกุมาร  เมื่อกุมารทั้ง 4 เจริญวัยขึ้น พระยาทัตตะรัตถะกับพระยาวิรุฬหะก็แบ่งไพร่พล
ให้แล้วจึงให้ไปปกครองที่เชิงเขา คือ 

      ท้าวคันทัพพะกุมารให้ไปปกครองที่เชิงเขายุคันธรด้านทิศตะวันออก  
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      ท้าวกุมภัณฑะกุมารให้ไปปกครองที่เชิงเขายุคันธรด้านทิศใต้  

     ท้าวนาคะกุมารให้ไปปกครองที่เชิงเขายุคันธรด้านทิศตะวันตก  

      ท้าวยักขะกุมารให้ไปปกครองที่เชิงเขายุคันธรด้านทิศเหนือ  

 

      ส่วนพระยาทัตตะรัตถะเป็นเจ้าแห่งพระยาคันทัพพะ ด้านทิศตะวันออก   

      พระยาวิรุฬหะเป็นเจ้าแห่งพระยากุมภัณฑ์ ด้านทิศใต้  

      พระยาวิรูปักขะ เป็นเจ้าแห่งพญานาค ด้านทิศตะวันตก  

     พระยากุเวระหรือพระยาเวสสุวัน เป็นเจ้าแห่งพระยายักษ์ ด้านทิศเหนือ  

      พระยาทั้ง 4 ที่อยู่เหนือเขายุคันธรทั้ง 4 ทิศทุกวันศีลวันพระข้างขึ้นและข้างแรมจะเข้าเฝ้าคารวะ
กราบไหว้พระยาไอยะสวนเป็นประจ ามิได้ขาด 

 

อภิเษกสมรสโอรสธิดาพระลามพระลัก      
 เมื่อโอรสและธิดาพระลามพระลักเจริญวัยได้ 8 ขวบ พระลามพระลักได้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับ
โอรสและธิดาทั้งแปดเป็นคู่ครองกัน คือ ท้าวองคตลูกนางสีพิมพา กับนางปทุมมาลูกนางเทวดา ท้าววรยศ
ลูกนางพิมมะสอนคอนลาดกกับนางนาลิกาลูกนางเทวดา ท้าวทศกัณฐ์ลูกนางทิพพะอาดชานมนกับนาง  
พิมสาลา  พันลูกท้าวลูกนางจันทะมุกขีกับนางทาสิกาลูกนางแอดไค้  ท้าวห้าวกว่าเสือลูกนางค าเพากับนาง
อุททราลูกนางทิพพะหล่อเหลางาม ท้าวไหมค าเฝือฟ่ันลูกนางค าซาวกับนางสารัตถีลูกนางอุชุลิกา ท้าวจันท
ปัชโชติลูกนางสีกัลยากับนางสีลิสาลูกนางเทวดา  ท้าวทิพพะโสตใสแสงลูกนางสากลจาวจ่อกับนางบุษบาลูก
นางเทวดา แล้งจึงสร้างปราสาทให้ 8 หลังให้อยู่กันเป็นคู่  

 

ท้าวราพพะนาสวนย้ายเมืองไปสร้างเมืองลังกา     
 ท้าวราพพะนาสวนแค้นเคืองพระลักพระลามยิ่งกว่าเดิมโดยกล่าวหาว่าพระบิดาของพระลักพระ
ลามได้ชักชวนพระบิดา พระมารดา พระอัยยกาและพระอัยยิกาของตนหนีไปอยู่ที่เขายุคันธร จึงเกิดความ
เบื่อหน่ายคิดจะหาที่อยู่ใหม่ เล็งเห็นเกาะลังกาด้านทิศใต้ ไม่มีคนอยู่และเหมาะแก่การสร้างเมืองใหม่จึง
ชักชวนท้าวพิกพี ท้าอินทะชีและเหล่าเสนาอ ามาตย์ชาวเมืองทั้งหลายไปด้วยโดยให้แต่งส า เภาขบวนใหญ่
เดินทางไปเกาะลังกา ในระหว่างเดินทางก็แวะเที่ยวชมตามเกาะต่างๆ และใช้เวลา 6 เดือนจึงเดินทางถึงเกาะ
ลังกา ส่วนท้าวราพพะนาสวนได้เดินทางไปเนรมิตปราสาทราชมณเฑียรและบ้านเมืองไว้อย่างสวยงามตลอดถึง
สวนผักผลไม้ไร่นามากมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่ขบวนส าเภาจะเดินทางถึง 1 วัน และเสนาอ ามาตย์ได้สถาปนาท้าว

RIN
AC



23 

 

ราพพะนาสวนเป็นพระยาราพพะนาสวนครองเมืองลังกา และแต่งตั้งท้าวพิกพีเป็นอุปราช ท้าวอินทะชีเป็น
แสนเมือง 

เวลาผ่านไปได้ 3 ปี นางจันทามเหสีพระยาราพพะนาสวนได้ประสูติพระโอรสนามว่า เชตตกุมาร 
นางค าสิงชายาอุปราชพิกพี ให้ก าเนิดโอรสชื่อท้าวหานซะด่อง นางค ากลมชายาแสนเมืองอินทะชีให้ก าเนิด
โอรสชื่อว่าท้าวควงแก่ตา         ส่วนเมือง
อินทปัตถะนครเมื่อท้าวราพพะนาสวนหนีไปแล้วก็เศร้าหมองเหมือนเมืองร้าง ยังคงเหลืออยู่แต่พวกข้าทาส
ที่เหม็นหน้าแหนงหน่ายเจ้าเรือนเจ้านายมาอยู่กินในเมืองนี้จึงได้ชื่อว่า ข้าเหม็น หรือ เขมร 

 

พระยาราพพะนาสวนเรียนวิชากับพระอินทร์และแอบเป็นชู้กับชายาพระอินทร์ 
 พระยาราพพะนาสวนเมื่อได้ครองเมืองลังกาแล้วจึงคิดอยากจะมีวิชาอาคมเพ่ิมมากขึ้น จึงเหาะขึ้น
ไปขอเรียนวิชากับพระอินทร์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพราะรับปากว่าจะไม่ท าบาปกรรมพระอินทร์จึงได้สอน 
ศิลปศาสตร์ทั้งปวงให้และยังหล่อหลอมพระยาราพพะนาสวนใหม่ในเบ้ารางทิพย์ของพระอินทร์เพ่ือให้มี
รูปร่างงดงามเหมือนพระอินทร์ แล้วสอนศิลปศาสตร์ให้เพียงสามคืนก็จบพระเวทแล้วจึงไปเชยชมเทพธิดา
นางฟ้าทั่วทั้งสวรรค์เพราะเทพธิดาเหล่านั้นเข้าใจว่าเป็นพระอินทร์ คืนที่สี่เข้าไปลาพระอินทร์กลับเมืองแต่
ยังติดใจเทพธิดานางสวรรค์จึงลักลอบไปสมสู่กับนางสุชาดาแล้วจึงกลับเมืองลังกา   เมื่ อ กลั บ
มาถึงเมืองแล้วอุปราชพิกพีขอเรียนวิชาตบตีแผ่นดินให้แยก แสนเมืองอินทะชีเรียนวิชาท าให้แผ่นดินไหว 
และเสนาทั้ง 5 ก็มาขอเรียน ได้แก่ ขุนเมืองจันทร์เรียนวิชาเสกต้นกล้วยเป็นคน ขุนเมืองกลางเรียนวิชาเสก
เครือเขาเถาวัลย์เป็นงู ขุนเมืองขวาเรียนวิชาเสกไม้อ้อเป็นล าตาล ขุนเมืองซ้ายเรียนวิชาเสกหินเป็นค่ายคูรั้ว
ก าแพง ขุนชิวหาเรียนวิชาเสกลิ้นให้ใหญ่และยืดยาวได้  

 

ก าเนิดนางสีดา         
 วันต่อมาเมื่อพระยาราพพะนาสวนกลับเมืองแล้ว พระอินทร์ได้เข้าหานางสุชาดา และนางสุชาดาก็
ประหลาดใจที่พระอินทร์มาติดต่อกันจึงถามพระอินทร์ พระอินทร์และนางสุชาดาจึงรู้ความจริง นางสุชาดา
โกรธพระยาราพพะนาสวนมากจึงขอพรพระอินทร์ลงไปเกิดเป็นธิดาของพระยาราพพะนาสวนเพ่ือแก้แค้น 
และขอให้พระอินทร์คอยดูแลตนขณะที่เกิดในโลกมนุษย์ด้วย นางสุชาดาจึงลงมาปฏิสนธิในครรภ์นางจันทา
มเหสีพระยาราพพะนาสวน คืนนั้นนางจันทาฝันร้าย อุปราชพิกพีจึงมาท านายว่านางจะตั้งครรภ์เป็นธิดา
และธิดาองค์นี้ก็จะท าให้พระยาราพพะนาสวนสิ้นชีวิต ควรที่จะเอาไปลอยแพนางเสีย เมื่อนางจันทา
ตั้งครรภ์ได้ 10 เดือนแล้วจึงประสูติธิดาและเลี้ยงดูมาจนมีอายุได้ 1 ขวบเป็นที่รักใคร่ของพระยาราพพะนา
สวนมากและไม่เชื่อค าท านาย วันหนึ่งพระยาราพพะนาสวนอุ้มพระธิดา นางได้คว้ามีดในพานหมากมาแทง
พระยาราพพะนาสวนๆ จึงเชื่อค าท านายและสั่งให้เอาธิดาไปลอยแพเสีย 
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นางสีดาถูกลอยแพ        
 พระอินทร์เห็นเหตุการณ์แล้วจึงลงมาเนรมิตเรือส าเภาที่มีปราสาทบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารของ
ทิพย์ทั้งมวลและสามารถลอยไปตามที่ใจปรารถนา ให้นางระลึกชาติได้และตั้งชื่อให้ว่า นางสีดา พร้อมทั้งให้
นางกินน้ าทิพย์แล้วรู้แจ้งภาษาและตัวหนังสือได้ถึงร้อยเอ็ดภาษา และสอนคาถาเมตตามหานิยมให้ เมื่อไป
บ้านใดเมืองใดแล้วสามารถดลใจคนทั่วไปมีความรักความเมตตาต่อนางเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกัน นางสีดาสั่ง
ให้ส าเภาพาไปยังที่สุขส าราญในมหาสมุทร แวะพักตามเกาะต่างๆ มีคนเมตตาเอ็นดูนางและมาอยู่เป็นเพ่ือน
ตลอดทาง วันหนึ่งพญานาคชื่อว่าโอตถาลิกาเล่นน้ าอยู่แลเห็นนางสีดาจึงไต่ถามแล้วเกิดความเอ็นดูจึงพาไป
เลี้ยงดูอยู่ในเมืองบาดาลกับนางบัพพาวรรณธิดาพญานาค นางสีดาอยู่เมืองนาคได้ 15 ปีจึงลาพญานาค
กลับมาเรือส าเภาของตนซึ่งรออยู่บนโลกมนุษย์แล้วเดินทางต่อไป 

 

นางสีดาอยู่กับพระฤๅษี        
 นางสีดาเดินทางต่อไปหลายเดือนตามเกาะต่างๆ และมีผู้เมตตาคอยช่วยเหลือเสมอ แล้วจึงเดินทางไป
ถึงเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีฤๅษีตนหนึ่งอาศัยอยู่ ฤๅษีตนนี้มีฌานตบะแก่กล้าและเคยเรียนวิชากับพระอินทร์ และพระ
อินทร์ได้มอบธนูศิลป์ชื่อมะชิมะสิปปา(มัชฌิมสิปปา) และดาบกายสิทธิ์ให้ วันหนึ่งฤๅษีลงมาที่ท่าน้ าเห็นนาง   
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สีดาและไต่ถามความจริงแล้วจึงรับนางมาอยู่ด้วย โดยเนรมิตเรือส าเภาเป็นปราสาทให้นางอยู่อาศัยและเนรมิต
หญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาเหมือนนางสีดา 10 คนไว้เป็นเพ่ือนพร้อมเนรมิตหญิงค่อม 2 คนไว้คอยรับใช้ 

 

นายพรานพบนางสีดา        
 นายพรานเมืองอินทปัตถะนครเดินทางไปล่าสัตว์ตามเกาะต่างๆ และได้พบพญาช้างเผือกตัวสูง
ใหญ่มีงาเป็นแสงเลื่อมพรายเหมือนแสงแก้วและฝูงบริวารที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วยิงปืนใส่ก็ไม่สามารถท า
อันตรายได้ แต่ฝูงช้างตกใจเสียงปืนจึงวิ่งลงทะเล โดยสามารถเดินบนน้ าได้แล้วหนีไปเกาะอ่ืน นายพรานก็
ตามไปเกาะนั้นๆ จนถึงเกาะที่นางสีดาอยู่กับฤๅษี ได้พบนางสีดามีรูปโฉมงดงามยิ่งจึงเข้าไปถามจึงรู้ว่าเป็น
ลูกฤๅษีอีกทั้งช้างเข้ามาในเขตฤๅษีจึงไม่กล้าตามต่อ จึงกลับลงส าเภาเดินทางไปล่าสัตว์ที่เกาะอ่ืน ไปถึงไหนก็
กล่าวชมโฉมนางสีดาทุกท่ีๆ ไป พ่อค้าส าเภามาจากเมืองกบิลพัสดุ์มาพักอยู่เกาะเดียวกันกับนายพรานได้ยิน
นายพรานกล่าวชมความงามของนางสีดา เมื่อเดินทางไปค้าขายที่เกาะลังกาก็ได้สรรเสริญชมความงามของ
นางสีดาจนเลื่องลือต่อๆ กันไปจนถึงหูพระยาราพพะนาสวนจึงสอบถามที่มาของข่าวนี้จึงเรียกพ่อค้าเข้ามา
ถามและพ่อค้าก็บอกได้ฟังมาจากนายพรานอีกทีหนึ่งซึ่งได้เห็นกับตาตัวเอง  

 

พระยาราพพะนาสวนได้ข่าวนางสีดาและออกตามหา    
 หลังจากที่พระยาราพพะนาสวนได้ทราบข่าวนางสีดาแล้วก็เกิดความปฏิพัทธ์อยากได้นางสีดามา
เป็นชายาจึงแต่งส าเภาไปกับขุนชิวหาสืบถามไปตามเกาะต่างๆ บางเกาะก็ถูกผีเสื้อหลอกว่าเป็นนางสีดาแต่
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ก็จับได้ เดินทางรอนแรมไปจนถึงเกาะที่นางสีดาอยู่แล้วจึงเข้าไปขอนางสีดากับฤๅษี และฤๅษีก็ไม่ได้ปฏิเสธ
แต่ต้องยกธนูศิลป์มะซีมะสีให้ได้ก่อนจึงจะยอมยกนางสีดาให้ พระยาราพพะนาสวนยกอย่างไรก็ยกไม่ขึ้น 
ฤๅษีจึงกล่าวว่าผู้ยกไม่ข้ึนแสดงว่าไม่มีฤทธิ์เดชและไม่ใช่คู่ครองนางสีดา ถึงได้นางสีดาไปก็ถูกต้องตัวนางสีดา
ไม่ได้เพราะเม่ือสัมผัสกายนางสีดาจะร้อนดั่งไฟ 

พระยาราพพะนาสวนได้นางสุทโทแทนนางสีดา     
 พระยาราพพะนาสวนโกรธฤๅษีที่หาว่าตนไม่มีฤทธิ์เดชจึงท้าลองวิชาแต่ก็สู้ฤๅษีไม่ได้จึงยอมรับความ
พ่ายแพ้ได้แต่โศกเศร้าคร่ าครวญ ฤๅษีสงสารจึงเนรมิตรากไม้ที่เป็นว่านยาเป็นหญิงมีรูปร่างหน้าตางดงาม
เหมือนนางสีดา ตั้งชื่อว่า นางสุทโท มอบให้พระยาราพพะนาสวน แล้วพระยาราพพะนาสวนจึงลาฤๅษีกลับ
เมือง  แต่ก่อนกลับพระยาราพพะนาสวนจึงแอบไปควานเอานางสีดาและบริวารที่หนีไปแอบอยู่ในสระน้ า
เพราะได้ยินเสียงการต่อสู้กันของฤๅษีกับพระยาราพพะนาสวน และเมื่อนางสีดากับบริวารถูกจับก็ร้องเสียงดัง 
ฤๅษีได้ยินเสียงร้องก็รู้ว่า  พระยาราพพะนาสวนแอบไปจับเอานางสีดาและพวกไปจึงดีดธนูมีเสียงอันดังเหมือน
ฟ้าฝ่า พระยาราพพะนาสวนตกใจจึงปล่อยนางสีดาและบริวารกลับปราสาทไปแล้วจึงหนีลงส าเภาเดินทาง
กลับไปเมืองลังกา 

 

นางสุทโทให้ก าเนิดโอรส 9 คน       
 ในระหว่างเดินทางกลับเมืองลังกา นางสุทโทได้อยู่กินกับพระยาราพพะนาสวนเดือนหนึ่งแล้วก็
ตั้งครรภ์อยู่สามวันก็ประสูติโอรส ชื่อท้าวทองค ามีฤทธิ์เดชมากเหมือนพ่อ ต่อมาก็ประสูติโอรสอีกเดือนละ
คน คือ ท้าวหล้าสร้อย ท้าวอ่อยฮ่อยค าซาว ท้าวตาขาวดอกฝ้าย ท้าวพ่ายหลายเมือง ท้าวค าเหลืองลอดเบ้า 
ท้าวขวัญเท่าเมืองพรหม และท้าวคีงกลมหมากแปบ  รวมระยะเดินทางถึงเมืองลังกา 9 เดือน เมื่อโอรสทั้ง 
9 อายุได้ 3 ขวบก็เรียนจบศาสตร์ศิลป์ทั้งมวล โอรสทั้ง 9 นี้แม้จะถูกอาวุธปืนหอกดาบเป็นแผลฉกรรจ์แค่
ไหนก็ตามอาการบาดเจ็บนั้นก็จะหายเป็นปกติเมื่อได้เลียน้ าจากกายนางสุทโท กล่าวคือ คนที่หนึ่งเลียน้ าตา
ข้างขวา คนที่สองเลียน้ าตาข้างซ้าย คนที่สามเลียหูข้างขวา คนที่สี่เลียหูข้างซ้าย คนที่ห้าเลียรูจมูกขวา คนที่
หกเลียรูจมูกซ้าย คนที่เจ็ดเลียปาก คนที่แปดเลียนมข้างขวา คนที่เก้าเลียนมข้างซ้าย  

 

พระลามได้ข่าวนางสีดาและออกตามหา      
 พระลามได้ยินข่าวเกี่ยวกับความงดงามของนางสีดาที่โจษขานกันมาถึงเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค
แล้วมีใจปฏิพัทธ์นางสีดา จึงชวนพระลักขี่ม้ามนีกาบออกจากเมืองเพ่ือเดินทางไปตามหานางสีดา เมื่อ
เดินทางถึงเมืองอินทปัตถะนครเดินทางเข้าไปในเมืองก็เห็นคนแปลกหน้าแปลกตามีแต่ข้าทาสโดยมีเจ้าเมือง
ชื่อมุนจิราชแล้วจึงถามข่าว พอทราบข่าวว่าพระยาราพพะนาสวนพาพ่ีสาวและชาวเมืองย้ายไปอยู่เมือง
ลังกาได้ 15 ปีแล้วจึงเนรมิตศรส าเภาเดินทางต่อไป 
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พระลามเดินทางถึงเกาะแม่ย่าหมาลาย      
 พระลามออกเดินทางไปผ่านเกาะต่างๆ แล้วก็แวะพักตามเกาะนั้นๆ และมีสาวแก่แม่หม้ายมาพูด
จากหยอกเย้าให้เพลินใจตลอด แล้วจึงเดินทางไปถึงเกาะแห่งหนึ่ง เป็นที่อยู่ของหญิงปากจัดที่เคยด่าผัวเมื่อ
ชาติก่อนเมื่อตายแล้วจึงมาเกิดรับใช้กรรมเป็นเมียหมาลายบนเกาะแห่งนี้ เมื่อสิ้นพันปีจึงหมดกรรมนี้พร้อม
กัน หมาลายเหล่านั้นเห็นส าเภาพระลามเข้ามาใกล้เกาะก็พากันลงมาที่ท่าน้ าหวังจะท าร้ายเพราะหึงหวง
เมีย พระลามเห็นหมาลายวิ่งกรูเข้ามาจึงแกว่งดาบกายสิทธิ์ถูกหมาลายกระเด็นไปไกลกลับมาไม่ได้แม้แต่ตัว
เดียว ภายหลังพระลามทราบจากหญิงเหล่านั้นว่าหมาลายพวกนั้นเป็นผัวตน พระลามเสียใจที่ได้ก่อกรรม
ท าให้ผัวเมียต้องพลัดพรากจากกัน และเล็งเห็นว่าตนเองก็ต้องพลัดพรากจากภรรยาเพราะกรรมอันนี้ แต่ก็
เชื่อว่าต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันเพราะตนเองไม่ได้มีเจตนา ส่วนหญิงเมียหมาลายเหล่านั้นครั้นหมาลาย
หายไปหมดแล้วก็สิ้นกรรมแล้วก็จุติไปตามยถากรรมของแต่ละคน หญิงอ่ืนที่ด่าผัวก็มาเกิดแทนพร้อมผัวซึ่ง
เป็นหมาลาย แล้วส าเภาพระลามก็เดินทางต่อไปจนถึงเกาะที่นางสีดาอยู่ 

 

 

พระลามยกศร         
 พระลามขึ้นไปขอนางสีดาจากฤๅษีแล้วฤๅษีจึงให้พระลามยกศรธนูศิลป์ชื่อมะซีมะสีและพระลาม
สามารถยกได้โดยง่ายดายเหมือนผู้หญิงยกคันกงดีดฝ้ายแล้วฤๅษีจึงยกนางสีดาให้ แต่ก่อนจะเจอกับนางสีดา
ฤๅษีขอให้รออยู่ก่อนเพราะจะไปเอาน้ าวิเศษจากสระอโนดาตมาท าพิธีอภิเษกเพ่ือจะได้มีอายุยืน เมื่อฤๅษีไป
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แล้วพระลามปรึกษากับพระลักว่าควรที่จะรอหรือไม่หรือเดินทางไปพานางสีดากลับเลย พระลักแนะน าให้
กลับเลยเพราะไม่รู้ว่าฤๅษีจะกลับมาเมื่อไหร่ ทั้งสองจึงเข้าไปในปราสาทของนางสีดาเห็นนางสีดาเหมือนกัน
ทั้ง 11 คนไม่รู้ว่าใครคือนางสีดา เพราะร้องถามว่าใครคือนางสีดา ทั้ง 11 คนก็ตอบว่าตนคือนางสีดา จึง
เห็นนางค่อมแล้วถามหานางสีดาตัวจริง นางค่อมจึงบอกให้เอานิ้วมือชี้ที่ตาของนางทั้ง 11 คน ใครกระพริบ
ตาคนนั้นคือนางสีดา เมื่อพระลามรู้ว่าใครคือนางสีดาแล้วก็จะพานางกลับ นางสีดาได้สั่งเสียให้บริวารดูแล
ปรนนิบัติฤๅษีแทนนาง 

 

ฤๅษีอภิเษกพระลามกับนางสีดา       
 เมื่อทั้งสามก าลังจะออกจากปราสาทฤๅษีก็น าน้ าวิเศษมาถึงอาศรมไม่เห็นพระลามแล้วจึงรีบไป
ปราสาทนางสีดาเห็นพระลามก าลังจูบชมนางสีดาอยู่ พระลามสารภาพว่าก าลังจะพานางสีดากลับเมือง แต่
ฤๅษีไม่ถือโทษและได้ท าพิธีอภิเษกพระลามกับนางสีดา และรดให้พระลักมีอายุยืนเช่นกัน พร้อมทั้งได้สั่ง
พระลาม พระลักให้ดูแลนางสีดาให้ดีเพราะในกาลภายหน้าอาจต้องพลัดพรากกัน แต่ก็ยังจะได้กลับมาอยู่
ร่วมกันอีกเพราะบุพกรรมส่งผล พระลามคิดว่าคงจะเป็นกรรมเพราะท าให้หมาลายต้องพลัดพรากจากเมีย 
กรรมนั้นคงจะตามสนองเป็นแน่  เมื่อเสร็จพิธีแล้วทั้งสามพระองค์จึงลาฤๅษีเดินทางกลับเมืองจันทบุรีศรี
สัตตนาค 
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พระยาราพพะนาสวนลักพาตัวนางสีดา 

 พระยาราพพะนาสวนกลับไปเมืองแล้วก็ยังคงคิดถึงนางสีดาอยู่แล้วจึงเพ่งจักษุญาณดูจึงได้รู้ว่าพระ
ลามได้นางสีดาไป ก็มีใจโกรธและริษยาพระลามมาก คิดจะไปแย่งชิงนางสีดามาจากพระลาม จึงบอกนาง
จันทาและนาง  สุทโทว่าจะไปน านางสีดามาให้ได้ จึงเหาะไปยังที่ม้ามนีกาบพาทั้งสามพระองค์ผ่านและได้
เนรมิตหมัดเต็มป่าดงไปหมดกระโดดเข้ากัดม้ามนีกาบเต็มตัว ม้ามนีกาบจึงยกขาดีดหมัดกระเด็นไปจนหมด
สิ้น แล้วพระยาราพพะนาสวนจึงเนรมิตเห็บ เหา ทาก ปลิง แมลงหวี่ แมลงวัน ผึ้ง ต่อ แตนตามล าดับ
มากมายแต่ก็ถูกม้ามนีกาบและพระลักพระลามฆ่าตายหมด ม้ามนีกาบจึงกราบทูลพระลักพระลามว่า สัตว์
เหล่านี้ชะรอยจะเป็นการกระท าของพระยาราพพะนาสวนแน่เพ่ือจะแย่งนางสีดา ต่อจากนั้นพระยาราพพะนา
สวนจึงเนรมิตเป็นนกกระจิบ นกกระจาบ นกจีจู้ และนกแจนแวนมาสับตอดรบกวนซึ่งก็ถูกลมจากดาบ
กายสิทธิ์พัดปลิวไปจนหมด แล้วจึงเนรมิตเป็นบ้านเมืองเพ่ือหลอกให้พระลักพระลามเข้าไปแล้วจะท าให้
คาถาอาคม เสื่อมลง แต่พระลามรู้ทันจึงยิงธนูศิลป์ใส่เมืองนั้นๆ จึงอันตรธานหายไป เมื่อเห็นว่าเอาชนะ
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ผู้ชายไม่ได้ จึงเนรมิตสิ่งต่างๆ ล่อนางสีดาหลายอย่าง จนในที่สุดพระยาราพพะนาสวนจึงได้เนรมิตกวางทอง
เดินผ่านหน้าพระลักพระลามและนางสีดาไป นางสีดาอยากได้มากแม้พระลามจะบอกว่าเป็นกวางที่พระยา
ราพพะนาสวนเนรมิตมาหลอกแต่นางไม่ฟังเหตุผลร่ าร้องอยากจะได้กวางทองจนสลบไป  

พระลามตามกวางทอง        
 เมื่อนางสีดาฟ้ืนขึ้นมาก็ยังร้องไห้อยากได้กวางทองเช่นเดิม พระลามจ าเป็นต้องตามกวางทองไป
และฝากนางสีดาไว้กับพระลักแล้วพระลามก็ขี่ม้ามนีกาบตามกวางทองไปจนพบ กวางทองวิ่งคดเคี้ยวเลี้ยว
ไปมาเมื่อห่างกันก็วิ่งช้าลง เมื่อพระลามเข้ามาใกล้เหมือนจะทันก็วิ่งเร็วขึ้น พระลามคิดว่าถึงอย่างไรก็คงไล่
ไม่ทันจึงยิงธนูศิลป์ใส่ถูกกวางทองได้รับบาดเจ็บส่งเสียงร้อง นางสีดาได้ยินเป็นเสียงร้องของพระลามตะโกน
เรียกให้พระลักไปช่วย พระลักบอกนางสีดาว่าไม่ใช่เสียงพระลาม นางสีดาจึงตัดพ้อต่อว่าพระลักต่างๆ 
นานาจนพระลักขัดขืนไม่ได้จ าต้องออกไปและฝากนางสีดาไว้กับนางธรณี พระยาราพพะนาสวนได้โอกาสจึง
เข้าไปหานางสีดาแสดงความรักใคร่ชวนนางไปด้วยกัน นางสีดาไม่ยอมจึงพยายามอุ้มนางแต่ก็อุ้มไม่ขึ้น
เพราะนางธรณียึดนางไว้ และเมื่อถูกต้องกายนางสีดาก็ร้อนราวกับไฟ พระยาราพพะนาสวนจึงเนรมิตโง่น
หินเป็นรูปคนเข้าไปอุ้มนางแต่ก็ไม่ส าเร็จ  ส่วนพระลักเดินทางไปหาพระลามจนพบและเล่าเรื่องราวทั้งหมด
ให้ฟัง พระลามต่อว่าพระลักที่ฝากนางสีดาไว้กับนางธรณีหาว่านางธรณีจะช่วยอะไรได้ ฝ่ายนางธรณีได้ยิน
ดังนั้นก็โกรธจึงปล่อยนางสีดา โง่นหินนั้นจึงสามารถอุ้มนางสีดาขึ้นได้ พระยาราพพะนาสวนดีใจจึงสั่งให้รีบ
อุ้มนางสีดาเหาะไปเมืองลังกาโดยเร็วและเหาะตามไป   ส่วนพระลักพระลามกลับมาไม่เห็นนางสีดา พระ
ลามโกรธมากจนขาดสติเงื้อดาบจะฟันพระลักที่ไม่ท าตามค าสั่ง พระลักจึงขอชีวิตและม้ามนีกาบก็ช่วยห้าม 
พระลามได้สติจึงมีความรักเมตตาพระลักเหมือนเดิม  
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พระลามตามนางสีดา        
 พระยาราพพะนาสวนให้โง่นหินรูปคนอุ้มนางสีดาไปจนถึงเมืองลังกา ครั้นจะให้อยู่ในปราสาทใน
เมืองก็กลัวไฟจะไหม้ จึงให้ขุนชิวหาสร้างปราสาทไว้นอกเมืองให้นางสีดาไปอยู่กับสาวใช้สองคน ส่วนพระ
ลักพระลามขี่ม้ามนีกาบออกตามหานางสีดาไปพักอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วจึงให้ม้ามนีกาบท าพิธีสูบหัวใจท าให้
พระยาราพพะนาสวนร้อนรนอยากพานางสีดาออกมาเที่ยวเล่น พระยาราพพะนาสวนจึงเนรมิตโง่นหินอุ้ม
นางออกมาเหมือนเดิมเหาะไปเที่ยวเล่นยังเกาะที่พระลักพระลามพักอยู่  

 

พญาครุฑขัดขวาง        
 พญาครุฑสหายของพระลามผ่านมาที่เกาะนั้นได้ยินเสียงพระยาราพพะนาสวนกับนางสีดาโต้เถียง
กันจึงรู้ว่าพระยาราพพะนาสวนลักนางสีดามาจากพระลามจึงเข้าขัดขวางโดยเนรมิตปีกให้กว้างใหญ่กาง
ออกปิดแสงอาทิตย์เกาะนั้นจึงมืดเป็นกลางคืนและบังคับให้พระยาราพพะนาสวนคืนนางสีดามาให้ตน 
มิฉะนั้นจะฆ่าเสียเพราะตนไม่แพ้ใครในชมพูทวีปนี้นอกจากแหวนที่นิ้วมือของนางสีดา พระยาราพพะนา
สวนได้ยินดังนั้นจึงถอดเอาแหวนที่นิ้วมือนางสีดาขว้างใส่พญาครุฑถูกปีกหักตกลงดินและเกาะนั้นก็สว่าง
ดังเดิม แล้วพระยาราพพะนาสวนจึงรีบพานางสีดากลับเมืองลังกา   ส่วนพระลักพระลามขี่ม้ามนีกาบ
เดินทางมาพบพญาครุฑ เมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงเสกคาถาช่วยรักษาพญาครุฑให้หายเป็นปกติแล้วจึง
ลาจากไป ส่วนพระลามได้หาแหวนของนางสีดาจนพบแล้วจึงเดินทางต่อไป 

 

พระลามกลายเป็นลิง        
 พระลามคิดถึงนางสีดาโศกเศร้าโศกาอย่างมากในระหว่างทางที่พักแรมมักมีเทพธิดานางไม้แปลง
เป็นนางสีดามาหลอกล่อเสมอ ครั้นเดินทางถึงต้นนิโครธต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้กายสิทธิ์ มีผลดกมาก ผู้ใดกิน
ผลจากกิ่งที่ชี้ไปทิศตะวันออกจะกลายเป็นลิง กิ่งทิศใต้จะกลายเป็นนกเจ่า(นกกระยาง) กิ่งทิศเหนือจะ
กลายเป็นนกกก กิ่งที่ชี้ขึ้นอากาศจะกลับกลายเป็นคน ส่วนม้ามนีกาบได้เนรมิตปราสาทให้พระลักพระลาม
พักอาศัยใต้ต้นนิโครธนี้ รุ่งเช้าพระลามได้เดินไปเก็บลูกนิโครธกิ่งด้านทิศตะวันออกกินจึงกลายเป็นลิง  
ม้ามนีกาบจึงบอกพระลักว่าที่พระลามต้องกลายเป็นลิงเพราะเทวดาดลใจให้เ ก็บผลนิโครธด้านทิศ
ตะวันออกกิน เพราะเมื่อพระลามกลายเป็นลิงแล้วจึงจะลืมคิดถึงนางสีดาได้ จะได้ไม่ทุกข์ทรมานหนัก ถ้า
ขืนยังเป็นคนอยู่อาจจะอกแตกตาย และพระลามจะต้องเป็นลิงอยู่ 3 ปีจึงจะสิ้นกรรมและกลับเป็นคน
ตามเดิม และพระลักกับม้ามนีกาบก็อยู่รอพระลามที่ปราสาทใต้ต้นนิโครธนี้จนกว่าพระลามจะกลับเป็นคน RIN
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ก าเนิดนางแพงสี ท้าวสังคีบ และพะลีจัน      
 ฤๅษีตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ าใกล้ต้นนิโครธต้นนั้นบ าเพ็ญตบะมาจนมีอายุได้สองกัป คิดอยากจะมี
คู่ครอง คิดว่าเราถือศีล 5 และศีลข้อหนึ่งใน 5 ข้อ พระพุทธเจ้าตั้งไว้ว่า ห้ามเล่นชู้สู่เมียท่าน พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ห้ามการมีเมีย เพราะฉะนั้นเรามีเมียจึงไม่เป็นการละเมิดศีลเลย จึงขูดเอาเหงื่อไคลตนชุบเสกเป็นหญิง
สาวสวยงามให้ชื่อว่า นางไค ฤๅษีสมสู่อยู่กินกับนางไคจนได้ธิดาชื่อว่า นางแพงสี ฤๅษีให้นางไคและนางแพง
สีอยู่ในถ้ าเวลาจะไปหาผลไม้ก็เอาหินมาเสกปิดปากถ้ าไว้ไม่ให้ใครยกได้ เวลาผ่านไป 3 ปี ในวันหนึ่งพระ
อาทิตย์เดินส่องทวีปทั้งสี่รอบเขาพระสุเมรุมาเห็นฤๅษีออกจากถ้ าตอนเช้า เข้ามาตอนเย็นทุกวัน เมื่อฤๅษี
ออกไปแล้วจึงลงมาจากเขาพระสุเมรุจะเปิดประตูถ้ าดูแต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะหินหนักมาก จึงแอบรออยู่
จนฤๅษีมาถึงแล้วเสกคาถาด้วยเสียงอันดังเพราะคิดว่าไม่มีใครได้ยิน วันต่อมาเมื่อฤๅษีออกไป พระอาทิตย์จึง
ร่ายคาถาและแอบเข้าไปสมสู่กับนางไคทุกวันจนนางไคให้ก าเนิดลูกชายฝาแฝด ฤๅษีนึกว่าเป็นลูกของตนตั้ง
ชื่อคนพ่ีว่า สังคีบ  คนน้องว่า พะลีจัน เมื่อโตขึ้นอายุได้ 12 ปี ฤๅษีได้สอนศิลปศาสตร์แก่พ่ีน้องทั้งสองนั้น 
และขณะที่สอนนั้นควายป่าฝูงหนึ่งหากินผ่านมา ควายตัวเป็นเจ้าฝูงเข้าไปหากินใกล้กับฤๅษีสอนคาถาจ าได้
คาถาบทหนึ่งเรียกว่าคาถาสรรพหลีก เป็นคาถาอยู่ยงคงกระพันหลบหลีกพ้นอันตรายทั้งปวงควายตัวนั้นได้
ชื่อว่า ทรพ ี  
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ส่วนท้าวสังคีบและท้าวพะลีจันเรียนจบศาสตร์ศิลป์แล้วมีความเก่งเกินกว่าฤๅษีเสียอีก ฤๅษีจึงสงสัย
ว่าอาจไม่ใช่ลูกตนจึงอยากจะทดลอง วันหนึ่งจึงพาลูกทั้งสามคนไปริมทะเล อธิษฐานว่าจะโยนลูกทั้งสามลง
ในทะเล คนใดเป็นลูกของตนจงว่ายน้ ากลับมาหา ถ้าคนใดไม่ใช่ลูกตนให้ว่ายน้ าเลยไป ปรากฏว่านางแพงสี
ว่ายกลับมาคนเดียว ส่วนท้าวสังคีบและท้าวพะลีจันว่ายไปไกลร้อยโยชน์ถึงเกาะกว้างใหญ่แห่งหนึ่งจึง
ช่วยกันเนรมิตเป็นบ้านเมืองและผู้คนมากมายตั้งชื่อว่าเมืองกาสี โดยท้าวสังคีบเป็นกษัตริย์ ท้าวพะลีจันเป็น
อุปราช  

 

ก าเนิดหุนละมาน        
 เมื่อนางแพงสีว่ายน้ ากลับมาหาฤๅษีจึงซักถามความจริงจากนางแพงสี เมื่อรู้ความจริงจึงโกรธนางไค
มากเพราะเป็นเหงื่อไคของตนแท้ๆ ยังนอกใจได้จึงไม่ยอมกลับไปหานางไคอีก นางแพงสีขอไปอยู่กับฤๅษีแต่
ขอกลับไปลาแม่ก่อน นางไคเห็นนางแพงสีกลับมาคนเดียวจึงซักถามนางแพงสีแล้วรู้เรื่องราวทั้งหมดและ
โกรธนางแพงสีมากที่เล่าความลับให้ฤๅษีฟังแม้จะห้ามไว้แล้วจึงจับนางแพงสีขว้างไปตกที่ยอดไม้ นางแพงสี
ไต่ลงจากยอดไม้ไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ปากถ้ า นางไคส านึกได้ว่าตนเองท าผิดแล้วยังมาท าร้ายลูกอีกแล้วจึงเดิน
เข้าไปปลอบลูก นางแพงสีเห็นแม่เดินมาคิดว่าแม่จะมาจับแขนเหวี่ยงไปอีกจึงวิ่งหนีพลางร้องไห้พลางร้องว่า
กลัวแล้วๆ นางไควิ่งตามไปทัน และขอให้นางแพงสีช่วยขอร้องให้ฤๅษียกโทษให้และขอให้เลี้ยงเป็นเพียงบ่าว
รับใช้ก็พอเพราะไม่มีใครหาเลี้ยงดู ฤๅษีถามซักไซ้และนางไคก็แก้ตัวได้ทุกอย่าง ในที่สุดฤๅษีก็ใจอ่อนจึงชุบ
เสกไคลตัวเองเป็นชายหนุ่มให้อยู่กินเลี้ยงดูนางไค ส่วนฤๅษีพานางแพงสีไปอยู่ที่อ่ืนและได้ชุบเสกหญิงจาก
เหงื่อไคลตัวเองอีกคนหนึ่งให้ชื่อว่า นางใยบัวอยู่กินกับฤๅษ ี  
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เวลาผ่านไป 1 ปี วันหนึ่งนางแพงสีคิดถึงนางไคผู้เป็นมารดาจึงขอลาฤๅษีไปเยี่ยมแม่ นางแพงสี
เดินทางไปบุกป่าฝ่าดงไปค่ าไหนนอนนั่นโดยมีเทพธิดามาอยู่เป็นเพื่อนจนไปถึงที่อยู่ของนางไคพักอยู่คืนหนึ่ง 
เช้าวันรุ่งขึ้นนางแพงสีได้ออกไปหาอาหารกับชายที่ฤๅษีชุบเป็นสามีใหม่ของแม่และเกิดหลงทาง นางแพงสี
เดินทางไปถึงต้นนิโครธที่ลิงพระลามอาศัยอยู่ และได้เก็บผลนิโครธจากกิ่งที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกกินจึง
กลายเป็นลิง ได้ข้ึนไปอยู่บนต้นนิโครธ พบลิงพระลามแล้วจึงอยู่กินกันจนนางตั้งครรภ์และให้ก าเนิดลูกลิงตัว
ผู้ชื่อว่า หุนละมาน เป็นลิงที่มีอิทธิฤทธิ์มาก 

 

ก าเนิดควายทรพี        
 กล่าวถึงควายทรพีท่ีจ ามนต์สรรพหลีกได้จากฤๅษีก็เชี่ยวชาญในการรบหลบหลีกแต่ไม่สามารถเหาะ
ได้ พาควายตัวเมียฝูงหนึ่งเที่ยวหากินไปตามที่ต่างๆ เมื่อมีลูกตัวเมียจึงเลี้ยงไว้ ถ้าเป็นลูกตัวผู้ก็จะฆ่าเพราะ
กลัวว่าโตขึ้นจะมาแย่งความเป็นใหญ่และแย่งฝูงควายตัวเมียแทนตน นางควายตัวหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่สุดในฝูง
ควายตัวเมียตั้งท้องแล้วเห็นว่าควายทรพีกระท าชั่วช้าสาโหดมากและคิดจะฆ่าเสียจึงใช้อุบายขอเรียนมนต์
สรรพหลีกจนจบ ครั้นท้องแก่ได้แอบไปออกลูกในถ้ าแห่งหนึ่งได้ให้ก าเนิดลูกควายตัวผู้ให้ชื่อว่า ทรพี เมื่อลูก
โตแล้วจึงเล่าเรื่องความชั่วร้ายของพ่อให้ลูกฟัง ทรพีตัวลูกโกรธมากที่พ่อฆ่าพ่ีชายของตนหมด จึงคิด
อยากจะฆ่าพ่อ นางทรพีจึงสอนมนต์สรรพหลีกให้ลูกชายตนแล้วให้ฝึกฝนให้คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพ่อ
โดยให้ฝึกขวิดหวาย ผลมะขามป้อม และก้อนอาจมของตนก่อนตกถึงพ้ืนจนคล่องแคล่ว แล้วให้คอยวัดรอย
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เท่าพ่อ เมื่อรอยเท้าเท่ากันแล้วจึงไปท้าทรพีตัวพ่อต่อสู้ ในที่สุดก็สามารถฆ่าพ่อได้ แล้วมีใจก าเริบคิดว่ า
ตนเองเก่งกล้าจึงไปท้าเทวดาที่อยู่ในที่ต่างๆ สู้รบแต่ไม่มีใครต่อสู้ด้วยเพราะไม่อยากเกลือกกลั้วกับลูกทรพี
ฆ่าพ่อ จึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองกาสีเที่ยวอาละวาดอยู่ในเมือง 

 

ท้าวสังคีบและพลีจันปราบควายทรพี      
 ท้าวสังคีบและท้าวพะลีจันสองพ่ีน้องพร้อมด้วยนางกตตะราชมเหสีท้าวสังคีบซึ่งก าลังท้องแก่และ
ขอออกไปช่วยรบเพราะได้เรียนวิชามาเหมือนกับสามี ทั้งสามจึงพากันออกไปรุมต่อสู้กับทรพี นางกตตะราช
พลาดท่าถูกทรพีขวิดกระเด็นไปตกพ้ืนแล้วคลอดลูกฝาแฝดในสนามรบ ท้าวสังคีบได้จับรกลูกตนขว้างไปใส่
ทรพีติดอยู่ปลายเขาขวาแล้วสะบัดอีกทีจึงหลุดและเวทย์มนต์ของทรพีก็เสื่อมไปส่วนหนึ่งในสี่ส่วน ทั้งสองจึง
ช่วยกันน านางกตตะราชและโอรสทั้งสองกลับเข้าเมือง และตั้งชื่อคนพ่ีชื่อว่า ท้าวชาตาพระยา คนน้องชื่อ
ว่ากัลละหาพระยา แล้วจึงพากันไปรบกับทรพีอีกแต่ก็ไม่มีใครแพ้ชนะ ทรพีจึงชวนไปรบในถ้ า ท้าวสังคีบสั่ง
ให้ท้าวพะลีจันเฝ้าปากถ้ าและให้คอยสังเกตเลือดที่ไหลออกมา ถ้าเลือดที่ไหลออกมาเป็นเลือดใสเป็นเลือด
ของตน ถ้าเป็นเลือดข้นเป็นเลือดของทรพี และถ้าเห็นเลือดใสไหลออกมาให้เอาหินปิดปากถ้ าแล้วกลับไป
ครองเมืองแทน แล้วจึงเข้าไปต่อสู้กับทรพีในถ้ า และในที่สุดสังคีบสามารถใช้ง้ าวฟันคอทรพีขาดกระเด็น 
ทรพีสิ้นชีวิตทันที ขณะนั้นเกิดฝนตกพอดีท าให้น้ าฝนผสมกับเลือดทรพีที่ข้นกลายเป็นเลือดใสไหลออกมา 
ท้าวพะลีจันเห็นแล้วคิดว่าเป็นเลือดสังคีบพ่ีชายตนจึงเอาหินปิดปากถ้ าแล้วกลับไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้นาง
กตตะราชฟัง และบอกจะครองเมืองแทนตามที่สังคีบสั่งไว้ นางกตตะราชไม่เชื่อจึงไปดูที่ปากถ้ าได้ยิน
เสียงสังคีบร้องตะโกนอยู่ในถ้ าออกมาไม่ได้ นึกว่าท้าวพะลีจันแกล้งให้ตายจะได้ครองเมืองจึงโกรธมากและ
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หาทางออกอย่างไรก็ไม่ได้จึงเอาหัวทรพีขว้างใส่หินปากถ้ าจึงกระเด็นออกแล้วออกมากอดจูบนางกตตะราช
แล้วเหาะไปเมืองกาสี เห็นท้าวพะลีจันนั่งบนบัลลังก์แทนตนจึงเอาดาบไล่ฟันท้าวพะลีจันๆ หลบทันจึงหนี
ออกจากเมืองมาถึงเกาะที่พระลักพระลามและม้ามนีกาบอาศัยอยู่ โดยไปนั่งร้องไห้อยู่ต้นห้วยน้อยแห่งหนึ่ง
น้ าตาไหลไปตามห้วยและมีข้ีตาพอกจนเป็นจอมปลวกพูนขึ้นจนถึงคอ 

 

พระลามกลับเป็นคนและพบพะลีจัน      
 เวลาผ่านไป 3 ปี พระลามหมดกรรมจึงได้ไต่ขึ้นไปกินผลนิโครธกิ่งบนสุดกลับร่างเป็นคนตามเดิมและ
งุนงงมากที่ตนเองขึ้นมาอยู่บนต้นไม้จึงร้องเรียกพระลักให้ขึ้นมาช่วยพาตนลง พระลักจึงให้ม้ามนีกาบไปพาพระ
ลามลงมาและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระลามฟัง ส่วนหุนละมานได้ยินเสียงพระลักพระลามและม้ามนีกาบ
พูดจากันหัวเราะจึงถามนางแพงสีๆ บอกว่าพ่อได้กลายเป็นคนและลงไปอยู่ในปราสาทนั้น จึงอยากจะลงไปหา
พ่อแต่นางแพงสีห้ามไว้ ม้ามนีกาบทราบเรื่องตลอดจึงบอกพระลามว่านางแพงสีกับหุนละมานเป็นเมียและลูก
ของพระลามตอนที่เป็นลิง พระลามจึงเรียกให้นางแพงสีและหุนละมานลงมาหา หุนละมานกระโดดขึ้นบนตัก
พ่อ ส่วนนางแพงสีนั่งร้องไห้อยู่ประตูปราสาทแม้พระลามจะบอกให้เข้ามาใกล้ๆ แต่นางก็ไม่เข้าไปเพราะเห็นว่า
ไม่คู่ควรกัน พระลามจึงบอกให้นางแพงสีเลี้ยงลูกรออยู่ที่ปราสาทนั้นก่อน เพราะตนเองกับพระลักและม้ามนี
กาบจะไปตามหานางสีดาที่เมืองลังกา    

 

พระลามพบพะลีจัน        
 พระลามพระลักขี่ม้ามนีกาบออกเดินทางต่อไปถึงห้วยน้อยแห่งหนึ่งจึงหยุดพัก พระลักจึงลงไป
อาบน้ าในห้วยนั้นและได้กลิ่นคาวเหงื่อไคล พระลามจึงให้พระลักเดินเลียบขึ้นไปดูเหนือน้ าได้เห็นท้าวพะลี
จันนั่งร้องไห้ขี้ตาพอกจนถึงคอแล้วจึงพาท้าวพะลีจันกลับมาเฝ้าพระลาม ท้าวพะลีจันได้เล่าเรื่องราวทั้งหมด
ให้ฟังและขอร้องให้พระลามช่วยเหลือตน แล้วพระลามจึงให้ท้าวพะลีจันกลับไปเมืองกาสีก่อน ท้าวสังคีบท า
ร้ายอย่างไรก็ให้หลอกล่อท้าวสังคีบมารบที่นี่จึงจะได้ช่วยเหลือ เพราะถ้าจะให้เข้าไปชิงเอาบ้านเอาเมืองนั้น
เป็นการกระท าท่ีผิดศีลธรรม ท้าวพะลีจันรับค าแล้วจึงลากลับไปเมืองกาสี 

 

นางแพงสีกลับเป็นคน        
 ฝ่ายนางแพงสีคิดถึงพระลามจึงพาลูกตามพระลามไปจนพบ พระลามจึงให้นางแพงสีและลูก
เดินทางไปด้วย แต่ม้ามนีกาบกลัวเขากล่าวโพนทะนาว่าพระลามมีเมียเป็นลิง จึงให้ไปเอาผลนิโครธกิ่งยอด
มาให้กินกลับเป็นคนเสียก่อน พระลามจึงให้ม้ามนีกาบไปเก็บผลนิโครธมาให้นางแพงสีและหุนละมานกิน 
นางแพงสีกลับเป็นคนเหมือนเดิม ส่วนหุนละมานยังคงเป็นลิงเหมือนเดิมเพราะบุพกรรมยังไม่หมด ม้ามนี
กาบจึงเนรมิตปราสาทให้พักอยู่ด้วยกัน 
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สังคีบต้องศรพระลาม        
 ฝ่ายท้าวพะลีจันกลับไปถึงเมืองกาสีแล้ว ท้าวสังคีบรู้ข่าวจึงถือดาบเข้าท าร้ายท้าวพะลีจันและต่อสู้
กันไม่มีใครแพ้ชนะ นางกตตะราชอาสาช่วยท้าวสังคีบรบด้วยต่อสู้กันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันบนอากาศกระโจน
มาถึงที่พระลามพักอยู่ นางกตตะราชเสียทีถูกปลายดาบท้าวพะลีจันทิ่มตาบอดทั้งสองข้างตกลงพ้ืนดิน
คลานคล าทางไปอาศัยอยู่ใต้ต้นมะเดื่อที่มีผลสุกหล่นลงมากินพอประทังเป็นอาหารเลี้ยงชีพ แล้วท้าวพะลี
จันขอให้พระลามช่วย พระลามบอกให้ท้าวพะลีจันเอาผ้าขาวคาดหัวเพ่ือเป็นเครื่องหมาย ท้าวสังคีบรู้ทันใช้
ผ้าขาวคาดด้วย พระลามจึงไม่สามารถแผลงศรช่วยท้าวพะลีจันได้เพราะเกรงจะผิดตัว ท้าวพะลีจันต่อว่ า
พระลามที่ไม่ยอมช่วย พระลามจึงให้นุ่งผ้าแดงไปรบ ท้าวสังคีบก็รู้ทันท าตามเช่นเคย ในที่สุดพระลามให้
ท้าวพะลีจันเอาปูนแดงแต้มที่ฝ่าเท้าแล้วให้ออกไปรบ ท้าวสังคีบไม่ทันสังเกต พระลามจึงแผลงศรธนูศิลป์ไป
ถูกเท้าท้าวสังคีบ พระลักดึงศรไว้ไม่ให้ทะลุเข้าหัวใจ ท้าวสังคีบเจ็บปวดสาหัสตกลงพ้ืนดินต่อหน้าพระลาม 
ท้าวสังคีบโกรธพระลามจึงถามว่าตนท าอะไรผิด พระลามตอบว่าเป็นเพราะล่วงล้ าเข้ามาในเขตแดนตน แล้ว
ท้าวสังคีบจึงขอดกรรมท าเวรสาปแช่งขอให้พระลามถูกศรแทงทะลุเท้าได้รับความเจ็บปวดเหมือนตนแล้ว
พระลามขอให้ท้าวสังคีบอย่าได้ขอดกรรมท าเวรแก่ตนและจะช่วยไม่ให้ถึงแก่ความตาย แต่จะมีรอยแผลเท่า
เมล็ดข้าว แต่สังคีบยอมตาย พระลามต่อรองให้มีแผลเท่าเส้นผมผ่า 7 เสี่ยงท้าวสังคีบก็ไม่ยอม เพราะตราบ
ใดที่มีรอยแผลก็ขอยอมตาย พระลามจึงให้พระลักปล่อยศรเข้าไปเสียบหัวใจของท้าวสังคีบสิ้นชีวิตแล้ว
วิญญาณก็ไปอยู่กับพระอาทิตย์ผู้เป็นบิดา ส่วนพระลามก็ได้ยิงธนูศิลป์บังเกิดเป็นเมรุทองเผาศพท้าวสังคีบ
อย่างสมเกียรติ์ 

 

นางทิพพะโสตปราบนนทยักษ์และก าเนิดท้าวควันเท่าฟ้า     

กล่าวถึงนนทยักษ์เป็นยักษ์เฝ้าประตูเมืองของพระยาไอยะสวนปู่ของพระลามบนยอดเขายุคันธร 
นนทยักษ์ตนนี้มีนิ้วเพชรชี้ไปที่ผู้ใดผู้นั้นต้องตาย พระยาไอยะสวนเห็นผียักษ์ทั้งหลายล้มตายมากมายเพราะ
ฝีมือ นนทยักษ์จึงให้โอรสทั้ง 4 ปราบนนทยักษ์ พระยาทั้ง 4 ปรึกษาหาคนที่จะไปปราบนนทยักษ์นั้น นาง
ทิพพะโสตธิดาพระยาคนธรรพ์อาสา นนทยักษ์เห็นนางเกิดความรักใคร่จึงเข้าไปเกี้ยวพาราสี นางบอกนนท
ยักษ์ว่าถ้าสามารถร าตามนางได้ทุกท่าจะยอมเป็นเมีย นางจึงร าท่าต่างๆ ให้นนทยักษ์ท าตามแล้วจึงร าท่า
เอานิ้วมือชี้ใส่ศีรษะตนเอง นนทยักษ์ร าตามนิ้วเพชรชี้ที่ศีรษะตัวเองจึงตายทันที นางทิพพะโสตกลับเข้ามา
เฝ้าพระยาไอยะสวนๆ ขอให้นางร าให้ดูและเกิดความกระสันจนน้ าอสุจิไหล นางทิพพะโสตเอาถังมารองไว้ได้
หาบหนึ่งแล้วหาบเหาะไปในชมพูทวีปพบนางกตตะราชตาบอดนอนอ้าปากคอยรับลูกมะเดื่ออยู่ใต้ต้นมะเดื่อ 
นางทิพพะโสตจึงเทน้ าอสุจิของพระยาไอยะสวนลงในปากของนางถังหนึ่ง นางดีใจนึกว่าท้าวสังคีบมาหาแล้ว
นางทิพพะโสตจึงบอกข่าวท้าวสังคีบว่าถูกพระลามสังหารแล้วจึงลาจากไป นางกตตะราชได้ยินข่าวว่าสามี
ตายแล้วจึงร้องไห้เสียงดังพระลามได้ยินเสียงจึงเดินตามเสียงมาพบนางกตตะราชอ้อนวอนให้พระลามช่วย
รักษาตาให้ พระลามจึงเสกคาถารักษาตาหายดีแล้วจึงยอมปรนนิบัติรับใช้และอยู่กินกับพระลามจนตั้งครรภ์
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ได้โอรสหนึ่งคนได้ตั้งชื่อว่า ท้าวควันเท่าฟ้า มีอิทธิฤทธิ์มากและพระลามเนรมิตปราสาทให้สองแม่ลูกอยู่
อาศัยในท่ีนั้น 

 

พระลักพระลามกลับไปรวมพลท่ีเมืองอินทปัตถะนคร    
 หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบเรียบร้อยแล้ว พระลักพระลามจึงเดินทางเข้าไปพักที่เมืองกาสี อยู่
ได้สามเดือนก็คิดถึงนางสีดาแล้วจึงให้ท้าวพะลีจันแต่งรี้พลไปสมทบกันที่เมืองอินทปัตถะนครเพ่ือรวบรวม
พลและจะได้ยกทัพไปเมืองลังกาโดยให้ม้ามนีกาบเนรมิตเรือส าเภาใหญ่บรรทุกไพร่พล ส่วนพระลามจะ
เดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดินทางไปแวะพักรอนแรมตามเกาะต่างๆ จนถึงเมืองอินทปัตถะนคร พระ
ยามุนจิราชได้ต้อนรับอย่างดีพร้อมทั้งจัดไพร่พลร่วมด้วย แล้วพระลามจึงคิดที่จะส่งคนไปสืบข่าวว่านางสีดา
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ จึงให้หาคนที่มีฤทธิ์สามารถเหาะไปเมืองลังกาได้ ท้าวพะลีจันรับอาสาไปค้นหาคนที่มี
ฤทธิ์ทั่วชมพูทวีปจึงไปพบท้าวควันเท่าฟ้าโอรสพระลามกับนางกตตะราชแล้วจึงพาทั้งสองคนมาเฝ้าพระลาม 

 

ท้าวหุลละมานและท้าวควันเท่าฟ้าไปสืบข่าวนางสีดา    
 หุนละมานอาสาไปเมืองลังกากับท้าวควันเท่าฟ้าเพ่ือสืบข่าวนางสีดา แต่ทั้งสองไม่เคยเห็นหน้านาง
สีดาพระลามจึงเอาแหวนของนางสีดาที่พระยาราพพะนาสวนถอดจากนิ้วมือนางสีดาขว้างใส่พญาครุฑมา
มอบให้หุนละมานโดยให้ใส่แหวนนั้นไว้ ถ้าหญิงใดเห็นแหวนนั้นแล้วร้องไห้คร่ าครวญถึงพระลาม หญิงนั้น
คือนางสีดา แล้วทั้งสองคนก็ทะยานไปในอากาศ แต่เพราะมีอิทธิฤทธิ์มากจึงเหาะทะยานเลยเมืองลังกาไป
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ถึงเกาะแห่งหนึ่งที่ฤๅษีตาไฟนั่งหลับตาภาวนาอยู่โดยไม่ยอมลืมตาเพราะถ้าลืมตาไฟจะไหม้ทุกอย่างที่ขวาง
หน้า หุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าได้เข้าไปเคาะประตูอาศรมของฤๅษีตาไฟๆ ถามว่าใครแต่ทั้งสองไม่ตอบ 
ฤๅษีตาไฟจึงลืมตาขึ้นมองไปทางประตู บังเกิดเป็นไฟไหม้หุนละมานกับท้าวควันเท่าฟ้าจนเป็นเถ้าเหลือแต่
เลือดหัวใจติดอยู่ที่แม่ประตู ฤๅษีจึงถ่มน้ าลายรดทั้งสองพ่ีน้องจึงกลับเป็นร่างเดิม หุนละมานได้ถามถึงทาง
ไปเมืองลังกาแต่ฤๅษีให้ทั้งสองพ่ีน้องพักอยู่ที่เกาะแห่งนี้ก่อนเพราะมืดค่ าแล้วอีกทั้งเดินทางเกินเลยจากเมือง
ลังกามามากต้องใช้เวลาเดินทางถึงเจ็ดวัน สองพ่ีน้องจึงพักอยู่ที่เกาะนั้นให้หายเหนื่อย 

 

หุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าลองดีฤๅษี      
 ฤๅษีถามเรื่องราวที่หุนละมานกับท้าวควันเท่าฟ้าจะเดินทางไปเมืองลังกาแล้วจึงให้สองพ่ีน้องไปพัก
อยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่ง แล้วเนรมิตผ้าผืนน้อยให้ห่ม หุนละมานกับท้าวควันเท่าฟ้าจึงบอกฤๅษีว่าผ้าผืนเล็กไปคง
ห่มไม่พอ ฤๅษีจึงให้ลองห่มดูก่อนแล้วผ้าผืนนั้นก็ห่มคลุมตัวมิดพอดี สองพ่ีน้องจึงคิดจะลองดีกับฤๅษีโดย
เนรมิตตัวให้ใหญ่ขึ้น ผ้าผืนนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นห่มพอดีตัวทุกครั้ง สองพ่ีน้องจึงเลิกคิดที่จะลองดีกับฤๅษี     
รุ่งเช้าฤๅษีเรียกสองพ่ีน้องให้ไปล้างหน้าและให้เอาชายผ้าเช็ดหน้าอิทธิฤทธิ์จะได้ลดลงพอดีตัว ไม่เช่นนั้น
เรี่ยวแรงจะมากเกินไปแล้วจะท าให้เหาะเกินเมืองลังกาไปอีก และเม่ือจะออกบิณฑบาตได้สั่งห้ามสองพ่ีน้อง
ไม่ให้เข้าไปใกล้อ่างล้างเท้า เมื่อฤๅษีออกไปแล้วหุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าสองพ่ีน้องสงสัยที่ฤๅษีห้ามจึงไป
ที่อ่างล้างเท้าและเอาเท้าลองแกว่งดู ปลิงใหญ่ 2 ตัวกระโดดเกาะที่หน้าผากของสองพ่ีน้องๆ พยายามดึง
เท่าไหร่ก็ไม่หลุด  แม้จะทะยานขึ้นไปสองร้อยโยชน์และเวียนรอนเขาพระสุเมรุ 3 รอบปลิงก็ไม่พ้นจากอ่างและ
ไม่หลุดจากหน้าผาก จนตัวยืดเท่าใยบัวแล้วมันก็เหนี่ยวดึงสองพ่ีน้องให้ลงมาติดปากอ่าง อีก สองพ่ีน้อง
พยายามจนเหนื่อยอ่อนหมดก าลัง จนฤๅษีกลับจากบิณฑบาตและดุสองพ่ีน้องว่าห้ามแล้วไม่ฟังแล้วจึงให้ถ่ม
น้ าลายลูบปากปลิงๆ ก็หลุดออก แต่นั้นมาปลิงเกาะผู้ใดจึงได้เอาน้ าลายลูบแล้วปลิงก็หลุดออกเอง  ต่อจากนั้น
หุนละมานกับท้าวควันเท่าฟ้าจึงลาฤๅษีเพ่ือเดินทางต่อไป ฤๅษีจึงบอกทางไปเมืองลังกาและบอกข่าวเกี่ยวกับ
นางสีดาว่าพระยาราพพะนาสวนไม่สามารถถูกต้องตัวนางได้เพราะกายนางสีดาร้อนราวกับไฟ พระยาราพ 
พะนาสวนจึงสร้างปราสาทให้นางอยู่นอกเมืองด้านทิศใต้ แล้วสองพ่ีน้องจึงทะยานออกเดินทางต่อไป แต่
เนื่องจากอิทธิฤทธิ์ลดลง จึงไม่สามารถเหาะข้ามมหาสมุทรไปได้ จึงตกลงไปในทะเลถูกปลาอานนท์กลืนกิน แต่
ทั้งสองพ่ีน้องสามารถแหวกท้องปลาอานนท์ออกมาได้ เดินบนผิวน้ า 7 วันจึงไปถึงเมืองลังกา  

 

หุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าพบนางสีดา     
 เมื่อถึงเมืองลังกาแล้วหุนละมานจึงแปลงเป็นชายหนุ่มเข้าไปในเมืองกับท้าวควันเท่าฟ้า ได้พบหญิง
สองคนมาตักน้ าพูดคุยกันจึงรู้ว่าเป็นสาวใช้ในปราสาทของนางสีดาและพูดเกี้ยวพาราสีนางทั้งสอง นางสีดา
ได้ยินเสียงจึงออกมาดูเห็นสองพ่ีน้องพูดเกี้ยวสาวใช้ของตนแล้วเหลือบไปเห็นแหวนที่หุนละมานสวมอยู่จ า
ได้ว่าเป็นแหวนที่พระลามให้ไว้ จึงเรียกมาสอบถามได้ความว่าพระลามส่งสองพ่ีน้องมาสืบข่าวจึงดีใจยิ่ง  
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หุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าเผาเมืองลังกา     
 เมื่อหุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้ารู้ข่าวนางสีดาแล้วสองพ่ีน้องจึงเล่นชู้สู่สาวเมืองลังกาอย่าง
เพลิดเพลินใจ 7 วัน 7 คืนแล้วจึงเข้าไปปราสาทของพระยาราพพะนาสวนร่ายมนต์สะกดให้พระยาราพพะนา
สวนและนางจันทาหลับสนิทแล้วผูกผมทั้งสองคนเข้าด้วยกัน และได้เขียนหนังสือบอกไว้ว่า ถ้าอยากจะให้
ผมหลุดออกจากกันให้นางจันทาตบศีรษะพระยาราพพะนาสวน 3 ครั้ง แล้วหุนละมานก็กระชากหมอนที่
พระยาราพพะนาสวนและนางจันทาหนุนออก ศีรษะของทั้งสองตกฟาดพ้ืนดังลั่นแล้วทั้งสองก็สะดุ้งตื่นผุด
ลุกขึ้นฉุดรั้งผมกันไปมา พยายามดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุด พระยาราพพะนาสวนเหลือบไปเห็นหนังสือที่หุน
ละมานเขียนไว้จึงให้นางจันทาตบศีรษะตน 3 ครั้งผมจึงหลุดออกจากกันเป็นเหตุให้ญาณวิเศษของพระยารา
พพะนาสวนเสื่อม  ส่วนหุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าสองพ่ีน้องจึงเนรมิตเป็นลิงน้อย 2 ตัวพดหางนั่งสูง
กว่าพระยาราพพะนาสวนๆ โกรธมากจึงสั่งให้จับไปฆ่า สองพ่ีน้องจึงเนรมิตเป็นลิงหลายแสนตัวส่งเสียงร้อง
พลุกพล่านเต็มเมือง และเข้าท าลายผลไม้จนหมดเมือง  พระยาราพพะนาสวนเนรมิตห่วงจับลิงสองพ่ีน้องได้
แล้วใช้ดาบฟัน เอาหอกแทง ใส่ครกต า เอาค้อนทุบ แต่ก็ไม่สามารถท าร้ายลิงทั้งสองตัวนั้นได้ ลิงสองพ่ีน้อง
บอกว่าถ้าอยากให้ตายให้เอาผ้าชุบน้ ามันยางมาพันตัวแล้วจุดไฟเผา เหล่าทหารจึงท าตาม และไฟก็ลุกท่วม
ตัวลิงทั้งสองแล้ววิ่งออกไปทั่วเมืองกลิ้งเกลือกบนหลังคาบ้านและปราสาทเป็นเหตุให้ ไฟไหม้ทั่วเมืองลังกา
อยู่ 7 วัน 7 คืนไฟจึงดับมอดลง เมื่อเสร็จภารกิจหุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าจึงกระโดดลงมหาสมุทรเพ่ือ
ดับไฟ แต่ไฟยังติดอยู่ที่ปลายหางหุนละมานและหน้าผากท้าวควันเท่าฟ้าคนละเล็กน้อยแล้วจึงทะยานไป
เมืองอินทปัตถะนครเพียงลัดมือเดียวก็ถึงแล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแก่พระลามแล้วหุนละมานขอให้พระ
ลามช่วยดับไฟที่หางของตนและท่ีหน้าผากของท้าวควันเท่าฟ้า พระลามจึงกล่าวว่า ไฟไหม้ที่เมืองใด ให้เอา
น้ าที่เมืองนั้นดับ สองพ่ีน้องจึงเหาะไปเมืองลังกาอีกครั้งและเห็นเมืองลังกาสวยงามดังเดิมเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้นแล้วเข้าไปหานางสีดาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง นางสีดาจึงเอาน้ าในคนโทรดไฟจึงดับลง แล้วจึงลา
นางสีดากลับเมืองอินทปัตถะนคร 

 

หุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้าออกตามหาแผนที่     
 พระลามปรึกษาม้ามนีกาบเกี่ยวกับการยกทัพไปเมืองลังกาโดยไม่ต้องเสียก าลังพล ม้ามนี กาบ
แนะน าว่าควรหยั่งมหาสมุทรเดินข้ามไปเพราะมีที่ตื้นอยู่ และให้ไปสืบถามดูคนที่รู้ทางไปเมืองลังกาที่มี น้ า
ตื้นพอจะหยั่งข้ามไปได้ หุนละมานและท้าวควันเท่าฟ้ารับอาสาไปสืบถามดูทั้งเทพธิดาและฤๅษี ตามเกาะ
ต่างๆ ก็ไม่มีใครรู้  และไปถึงฤๅษีตนหนึ่งที่เข้าฌานจนหินงอกคลุมทั้งตัวบอกว่า มีคัมภีร์เล่มหนึ่งอยู่ในท้อง
ปลาอานนท์ได้เขียนแผนที่ทางไว้บริบูรณ์ แล้วสองพ่ีน้องจึงลาฤๅษีไปค้นหาปลาอานนท์ในมหาสมุทร พบ
ปลาอานนท์ตัวยาวใหญ่เท่าภูเขายาวหมื่นโยชน์ แล้วเข้าไปในปากค้นหาคัมภีร์ในท้องปลาอานนท์ได้แล้วจึง
ทะยานกลับเมืองอินทปัตถะนครมอบคัมภีร์นั้นแก่พระลาม 
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พระลามยกทัพไปเมืองลังกา       
 เมื่อพระลามได้แผนที่น้ าตื้นไปเมืองลังกาแล้ว จึงได้รวบรวมไพร่พลเมืองกาสีและเมืองอินทปัตถะ
นครแล้วจึงแผลงศรไปถึงโอรสเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคมาสมทบแล้วยกพลออกเดินทางไปหยุดพักที่แม่น้ า
แห่งหนึ่งแล้วแผลงศรส่งสารไปถึงพระยาราพพะนาสวนให้ส่งนางสีดาคืน ไม่เช่นนั้นจะยกทัพเข้าตีเมืองลังกา 
แต่พระยาราพพะนาสวนไม่ยอมและยังท้าให้ยกทัพมา แล้วจึงเรียกท้าวพิกพี อินทะชีและโอรสทั้งหมด
พร้อมทั้งเหล่าเสนาอ ามาตย์มาประชุมปรึกษาการสงครามกัน ท้าวอินทะชีและท้าวเชตตะราชแนะน าให้ส่ง
นางสีดาคืน และท้าวพิกพีได้ตรวจดูดวงชะตาของพระยาราพพะนาสวนท านายว่าจะมีเคราะห์ให้ส่งนางสีดา
คืนเสีย แต่โอรสทั้ง 9 ของนางสุทโทและเสนาอ ามาตย์ไม่เห็นด้วย พระยาราพพะนาสวนเห็นด้วยกับกลุ่มที่
ไม่ยอม และโกรธกลุ่มที่ยอมให้คืนนางสีดามากจึงจับท้าวพิกพี ท้าวอินทะชีและท้าวเชตตะราชขว้างออก
นอกเมืองลังกาไปตกจมลงแผ่นดินเหลือเพียงคอใกล้ทัพของพระลาม  หลังจากนั้นพระลามจึงแผลงศรไป
เรียกพญาครุฑ และท้าวชาตาพระยา ท้าวกัลละหาพระยาลูกนางกตตะราชมาสมทบอีก 

 

ขุนชิวหาเนรมิตลิ นเป็นสะพาน       
 ขุนชิวหาอาสาเนรมิตลิ้นเป็นสะพานจากเมืองลังกาไปจนถึงฝั่งที่กองทัพพระลามอยู่เพ่ือลวงให้ไพร่
พลพระลามข้ามมาแล้วก็จะพลิกลิ้นให้ไพร่พลเหล่านั้นตกลงในมหาสมุทร  กองทัพพระลามยกพลมาถึง
สะพานที่ขุนชิวหาเนรมิตแล้วพ่ีน้องทั้งสี่คือหุนละมาน ท้าวควันเท่าฟ้า ท้าวชาตาพระยา และท้าวกัลละหา
พระยาจึงพาไพร่พลไต่ตามสะพานไป แล้วขุนชิวหาจึงพลิกลิ้นไพร่พลเหล่านั้นจึงตกลงในมหาสมุทร พ่ีน้อง
ทั้งสี่จึงเนรมิตฝ่ามือใหญ่รับเอาไพร่พลขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วหุนละมานก็เห็นสะพานเป็นปกติเหมือนเดิมจึง
สงสัย สี่พ่ีน้องจึงแปลงเป็นแมลงวันเขียวบินไปตามสะพานถึงฝั่งเมืองลังกาเห็นขุนชิวหานั่งอ้าปากแลบลิ้น
พาดเป็นสะพาน ทั้งสี่พ่ีน้องจึงพร้อมกันถีบจนโคนลิ้นขาด แล้วขุนชิวหาก็จับเอามาต่อใหม่ หุนละมานจึงถีบ
ซ้ าจนโคนลิ้นขาดอีกแล้วให้ท้าวควันเท่าฟ้าจับเอาลิ้นที่ขาดเหาะไปโยนลงในมหาสมุทร ขุนชิวหาเอาลิ้นมา
ต่อไม่ได้จึงสิ้นใจตาย RIN
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ท้าวพิกพี ท้าวอินทะชีและท้าวเชตตะราชขออยู่กับพระลักพระลาม    สี่
พ่ีน้องเดินไปตามริมมหาสมุทรฝั่งตะวันตกได้พบท้าวพิกพี ท้าวอินทะชีและท้าวเชตตะราชมีตัวจมอยู่ใน
แผ่นดินเหลือเพียงคอ จึงได้ไต่ถามเรื่องราว เมื่อทราบเรื่องแล้วจึงดึงขึ้นมาแล้วพาไปหาพระลามและท้าวทั้ง
สามทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระลามทราบพร้อมทั้งขอติดตามพระลามไปเมืองลังกาด้วย แล้วพระลามจึงสั่ง
ให้หุนละมานและน้องทั้งสามไปหาที่น้ าตื้นตามแผนที่ในคัมภีร์นั้น 

 

ท้าวหุลละมานและพี่น้องทั ง 3 จองถนนและได้ลูกสาวพญานาคทั ง 4 เป็นภรรยา 
 พ่ีน้องทั้งสี่พบที่น้ าตื้นตามแผนที่แล้วกลับมาบอกพระลามและคิดว่าการเดินลุยน้ าไปในระยะทางที่
ไกลจะท าให้ไพร่พลเมื่อยล้าจึงอาสาไปสร้างสะพานโดยไปถอนไม้ยางปักเป็นเขื่อนแล้วขนเอาหินมาถมไป
จนถึงเมืองลังกา 3 วันจึงแล้วเสร็จ ขณะนั้นลูกสาวพญานาคทั้ง 4 คือ นางมัจฉา นางจ าปาดอกแก้ว นาง
ผ่านแผ้วดอกค า และนางค าตันอุ่นหล้าขึ้นมาเล่นน้ า เห็นสะพานหินขวางทางจึงให้บริวารพังหินเปิดช่อง

RIN
AC



43 

 

ประมาณโยชน์หนึ่ง พ่ีน้องทั้งสี่กลับมาเห็นก็น าหินมาซ่อมแซม บริวารนางนาคก็พังอีกเช่นนี้หลายครั้ง พ่ี
น้องทั้งสี่ประหลาดใจจึงพากันด าน้ าลงไปดูจึงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเข้าไปต่อว่าแต่ในที่สุดทั้งสี่คู่ก็พูดจา
เกี้ยวพากันและสมสู่อยู่กินกัน ต่อมานางทั้งสี่ตั้งครรภ์ให้ก าเนิดลูกชาย ลูกนางมัจฉากับหุนละมานชื่อท้าววลุยี 
ลูกนางจ าปาดอกแก้วกับท้าวควันเท่าฟ้าชื่อ อัคคีทะนา ลูกนางผ่านแผ้วดอกค ากับท้าวชาตาพระยาชื่อท้าว
ค าภาแก่กล้า ลูกนางค าตันอุ่นหล้ากับท้าวกัลละหาพระยาชื่อท้าวยอดฟ้าครองสวรรค์ต่างบอกชื่อพ่อให้ลูก
จ าไว้ทุกคน 

 

พระลักพระลามยกทัพข้ามสะพานถึงเมืองลังกา     
 เมื่อพ่ีน้องทั้งสี่ซ่อมสะพานหินเรียบร้อยแล้ว พระลามจึงจัดทัพเป็น 6 ขบวนเคลื่อนไปบนสะพาน 
โดยขบวนที่ 1 สี่พ่ีน้องมีหุนละมานเป็นหัวหน้า ขบวนที่ 2 แปดกุมารแห่งเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค มีท้าว
องคตเป็นหัวหน้า ขบวนที่ 3 พระลักกับท้าวพะลีจัน ขบวนที่ 4 ท้าวพิกพี ท้าวอินทะชีและท้าวเชตตะกุมาร 
ขบวนที่ 5 นางแพงสี นางกตตะราชและม้ามนีกาบ ขบวนที่ 6 พระลามกับพญาครุฑ เดินทางไปสามเดือน
จึงถึงเมืองลังกาแล้วตั้งทัพห่างจากเมืองลังกาด้านทิศตะวันตกพันวา แล้วหุนละมานจึงเนรมิตศาลาที่พักสาม
หลัง โดยหลังแรกให้พระลาม พระลัก ท้าวพะลีจันและพญาครุฑพักหลังที่ 2 กุมารทั้ง 12 คน หลังที่ 3 
ท้าวพิกพี ท้าวอินทะชี และท้าวเชตตะกุมาร แล้วเนรมิตรั้วก าแพงล้อมรอบพร้อมทั้งหอรบที่พักของเหล่า
ไพร่พลโยธาทั้ง 9 อักโขเภณี 
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พระลามส่งสาส์นถึงพระยาราพพะนาสวน      
 พระลามแผลงศรไปแจ้งข่าวแก่พระยาราพพะนาสวนอีกครั้งว่าได้ยกทัพมาถึงเมืองลังกาแล้วจะ
ยอมยกนางสีดาให้หรือไม่ พระยาราพพะนาสวนไม่ยอมและประกาศสงครามพร้อมทั้งให้น านางสีดาเข้ามา
อยู่ในปราสาทของนางจันทา แล้วให้ขุนเมืองจันทร์ประลองวิชา 

 

นางลอย         
 ขุนเมืองจันทร์ผู้เรียนคาถาเสกต้นกล้วยเป็นคนจึงเสกต้นกล้วยเป็นรูปนางสีดาที่เป็นศพแล้วให้คน
หามไปพร้อมทั้งป่าวประกาศว่านางสีดากลั้นใจตายแล้ว พระยาราพพะนาสวนให้เอาศพไปทิ้งน้ า เพราะคิด
ว่าเมื่อพระลามพบศพนางสีดาแล้วจะได้ยกทัพกลับ ขุนเมืองจันทร์ลอยต้นกล้วยรูปนางสีดาไปติดที่ฝั่งสมุทร
ริมค่ายพระลามไพร่พลโจษกันเซ็งแซ่ว่าซากศพใครลอยมา ท้าวหุนละมานกับท้าวควันเท่าฟ้าไปที่ท่าเห็น
เป็นศพนางสีดาจึงหามไปให้พระลามดู พระลามเห็นนึกว่านางสีดาตายจริงจึงร้องไห้คร่ าครวญเป็นอย่างมาก 
ท้าวเชตตะกุมารได้ยินเสียงเซ็งแซ่จึงวิ่งออกมาดู พิจารณาถี่ถ้วนแล้วจึงบอกว่า ผีนั้นไม่ใช่ศพนางสีดา แต่
เป็นต้นกล้วยที่ขุนเมืองจันทร์เสกมาให้เราหลงเชื่อ แล้วจึงบอกฤทธิ์เดชของพระยาราพพะนาสวนและโอรส
ทั้ง 9 พร้อมทั้งเหล่าเสนาทั้ง 5 ในเมืองลังกาให้พระลามทราบ พระลามดีใจที่ไม่ใช่ศพนางสีดาและหาย
โศกเศร้าแล้วให้หุนละมานเอาต้นกล้วยนั้นไปทิ้งเสีย 

 

ศึกสี่ขุนเสนา         
 พระยาราพพะนาสวนให้ขุนเมืองซ้ายออกรบโดยเสกหินเป็นค่ายคูรั้วเวียง และพระลามให้หุน
ละมานออกรับศึก และไพร่พลหุนละมานถูกหน้าไม้ปืนของขุนเมืองซ้ายล้มตายเป็นจ านวนมาก หุนละมาน
เสกกระบองไฟฟาดศีรษะขุนเมืองซ้ายสิ้นชีวิต  

พระยาราพพะนาสวนให้ขุนเมืองขวาออกรบต่อ โดยเสกไม้อ้อ ไม้เลาเป็นล าตาลล้อมทัพพระลามไว้ 
พระลามให้ท้าวควันเท่าฟ้าออกรับศึก ท้าวควันเท่าฟ้าเนรมิตฝ่ามือใหญ่เท่าภูเขาจับขุนเมืองขวาขยี้จนแหลก
ละเอียดและสิ้นชีวิต         พระยารา
พพะนาสวนให้ขุนเมืองจันทร์และขุนเมืองกลางออกรบต่อ โดยไปถึงสนามรบแล้วเก็บกระดูกขุนเมืองขวา
และขุนเมืองซ้ายแล้วเสกคาถาใส่จนกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ พระลามให้นางกตตะราช ท้าวชาตาพระยา  ท้าว
กัลละหาพระยาและท้าวพะลีจันออกรับศึก ขุนเมืองซ้ายเสกหินเป็นก าแพงล้อมค่าย ท้าวพะลีจันเอาก าปั้นตี
ก าแพงพังทะลายทับไพร่พลขุนเมืองซ้ายตายเป็นจ านวนมาก  ขุนเมืองขวาเสกไม้อ้อไม้เลาเป็นต้นตาลล้อม
ค่ายไว้ นางกตตะราชเนรมิตขวานใหญ่ตัดต้นตาลล้มหมด ขุนเมืองกลางเสกเครือเถาเป็นงูไล่กัดและเรียกงู
ทั่วชมพูทวีปมาด้วย ท้าวชาตาพระยาเนรมิตเป็นพญาครุฑบินมามืดฟ้ามัวดินมาจับงูกิน ขุนเมืองจันทร์เสก
หยวกกล้วยเป็นนางสีดาวิ่งร้องไห้ไปหาท้าวพะลีจันหลอกว่าถูกพระยาราพพะนาสวนไล่ฆ่าหนีมาได้ ขอให้
พาไปหาพระลาม ท้าวกัลละหาพระยาเนรมิตเป็นพระลามวิ่งเข้าไปจับนางสีดาขว้างข้ามศีรษะขุนเสนาทั้งสี่ 
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เป็นเหตุให้คาถาอาคมเสื่อม แล้วขุนเสนาทั้งสี่ก็ถูกนางกตตะราช ท้าวชาตาพระยา ท้าวกัลละหาพระยาและ
ท้าวพะลีจันสังหารตายหมด 

 

พระยาปัตตะหลุมลักพาตัวพระลามไปเมืองบาดาล     
 เมื่อขุนเสนาทั้งสี่ตายแล้ว พระลามจึงถามท้าวเชตตะกุมารเกี่ยวกับขุนพลแม่ทัพของพระยาราพ 
พะนาสวนได้ความว่า เมื่อขุนเสนาทั้งสี่ตายแล้ว ก็เหลือแต่โอรสทั้ง 9 ของพระยาราพพะนาสวนกับนาง  สุท
โทที่มีฤทธิ์มากเท่านั้นเป็นก าลังส าคัญ ท้าวเชตตะกุมารจึงขอให้ท้าวพิกพีตรวจดูดวงชะตาของพระลาม 
ท้าวพิกพีกราบทูลว่า พระลามจะมีเคราะห์ จะถูกจับขังในคอกเหล็ก แต่ถ้าพ้นคืนนี้ไปแล้วจะพ้นเคราะห์ จะ
ประสบลาภที่หายไปคือได้นางสีดาคืน พระลามตกใจแล้วจึงประชุมขุนพลเสนาหาวิธีป้องกันตน โดยให้โอรส
ทั้ง 12 คนลาดตะเวนรักษาการในอากาศ ส่วนม้ามนีกาบ พระลัก พะลีจัน นางกตตะราช พญาครุฑดูแล
ทางพ้ืนดิน เฝ้าคุ้มครองศาลาที่พัก                        กล่าวถึงพญานาค
ปัตตะหลุม เจ้าเมืองบาดาลได้ยินเสียงสู้รบกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว จึงขึ้นมาดูเห็นไพร่พลโยธาจ านวนมาก
และเห็นพระลามบัญชาการทัพอยู่จึงคิดว่า พระลามเป็นต้นเหตุของสงคราม จึงจะจับพระลามไปฆ่าเสียเพ่ือ
จะยตุิสงคราม พญานาคจึงร่ายมนต์ก าบังตัวเข้าไปในค่าย และขุนพลเสนาเหล่านั้นนอนหลับสนิทหมดจึงจับ
พระลามลงไปขังไว้ในคอกเหล็กที่เมืองบาดาลและสั่งให้ทหารน ายาพิษมาให้พระลามกิน ทางฝ่ายพระลัก
รู้สึกตัวไม่เห็นพระลามจึงตกใจค้นหากันวุ่นวายไปหมด ท้าวพิกพีบอกว่าอย่าหาเลยเพราะพญานาคปัตตะ
หลุมเป็นผู้มาลักพระลามไปขังไว้ที่เมืองบาดาล ท้าวสี่พ่ีน้องอาสาตามไปช่วยเหลือพระลาม และท้าวพิกพี
บอกทางไปเมืองบาดาลให้แล้วก็เดินทางลงไปช่วยเหลือพระลามได้ส าเร็จแล้วขึ้นไปพักอยู่ที่หาดทรายและใช้
คอกเหล็กนั้นขังพญานาคปัตตะหลุมเอาไว้ด้วย พญานาคปัตตะหลุมขอให้มเหสีมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้จึงขอให้
หลานทั้งสี่คือ ท้าววลุยี ท้าวอัคคีทะนา ท้าวค าภาแก่กล้า และท้าวยอดฟ้าครองสวรรค์มาช่วยจึงสามารถช่วย
ได้และเสกคอกเหล็กให้เป็นคนโดยถอดหัวใจไว้ที่เขาคิชกูฏแล้วให้ตามไปฆ่าผู้ที่มาช่วยพระลาม รูปคนเนรมิต
นั้นตามขึ้นไปถึงหาดทรายกอดรัดจับกุมหุนละมานแต่ก็ถูกหุนละมานจับขว้างไป แล้วเหาะกลับมากอดรัด
จับกุมท้าวควันเท่าฟ้า ท้าวชาตาพระยา และท้าวกัลละหาพระยา แต่ก็ถูกหุนละมานจับขว้างไปอีกทุกครั้ง หุน
ละมานสังเกตและรู้ว่ารูปคนเนรมิตนั้นถอดหัวใจไว้ที่เขาคิชกูฏจึงเนรมิตแขนให้ยาวไปบีบขยี้หัวใจรูปคน
เนรมิตที่ยอดเขาคิชกูฏ รูปคนเนรมิตนั้นจึงไม่กลับมาอีก 

 

ท้าวสี่พ่ีน้องพบโอรส        
 ท้าววลุยีกับพ่ีน้องไม่เห็นรูปคนเนรมิตกลับมาจึงออกติดตามไปพบท้าวสี่พ่ีน้องจึงเกิดการต่อสู้กัน
เป็นคู่ๆ โดยท้าววลุยีแผลงศรไปใส่หุนละมานกลับกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้บูชา ส่วนหุนละมานแผลงศร
กลับมากลายเป็นขนมนมเนย จึงซักถามกันและกัน จึงได้รู้ว่าเป็นบิดาและโอรสของกัน ท้าววลุยีจึงเชิญบิดา
และอาเข้าเมือง ภายหลังรู้ว่าเป็นญาติกันหมด พญานาคปัตตะหลุมรู้สึกส านึกผิดจึงมาขอให้พระลามยกโทษ
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ให้ แล้วพระลามและท้าวทั้งสี่ก็กลับค่ายพัก โอรสของท้าวทั้งสี่ขอติดตามไปช่วยรบ แต่พระลามขอให้อยู่
เมืองบาดาลก่อน ถ้าต้องการความช่วยเหลือจะเรียกข้ึนไปช่วย 

 

ศึก 9 กุมาร         
 พระยาราพพะนาสวนให้โอรสทั้ง 9 ออกรบคราวละคนและพระลามก็ให้โอรสจากเมืองจันทบุรีศรี
สัตตนาคทั้ง 8 และหุนละมานออกต่อสู้ทีละคนเช่นกัน โอรสทั้ง 9 ของพระยาราพพะนาสวนถูกโอรสพระ
ลามใช้อาวุธท าร้ายบาดเจ็บสาหัสทุกคนและรีบกลับเข้าเมืองไปหาแม่เลียน้ ายาทิพย์ที่ตาหูจมูกปากและนม
ของนางสุทโทแล้วก็หายเป็นปกติไม่มีบาดแผล 

 

พระอาทิตย์ 3 ดวง        
 วันรุ่งขึ้น  พระยาราพพะนาสวนเนรมิตกายใหญ่เท่าเขายุคันธร เฝ้าดูก าลังพลในค่ายพระลาม ผู้คน
เห็นดวงตาของพระยาราพพะนาสวนสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ก็คิดว่ามีพระอาทิตย์ 3 ดวง ท้าวพิกพีบอกว่า
พระอาทิตย์มีดวงเดียวเท่านั้นอีก 2 ดวงเป็นดวงตาของพระยาราพพะนาสวน พระลามปรึกษากับเหล่าโอรส
และเสนาอ ามาตย์ว่าจะท าอย่างไรดี ม้ามนีกาบบอกว่าอายุขัยของพระยาราพพะนาสวนยังไม่ถึงฆาต พระ
ลามยังไม่ควรแผลงศรไปสังหารเพราะจะเปล่าประโยชน์ แต่ให้แผลงศรไปไล่พระยาราพพะนาสวนเท่านั้น 
ท้าวองคตจึงเนรมิตกายให้ตัวใหญ่สูงเท่าพระยาราพพะนาสวนแล้วให้พระลามขี่บ่าและแผลงศรไล่พระยารา
พพะนาสวนเล่นๆ ศรได้ไล่พระยาราพพะนาสวนหนีลงไปในมหาสมุทรแล้วด าผุดขึ้นไปแอบหลบอยู่เชิงเขา
พระสุเมรุ ศรจึงเวียนกลับเมืองลังกาไปไล่โอรสทั้ง 9 ของนางสุทโทหนีไปคนทะทิศละทาง ศรจึงกลับมาเข้า
แล่งตามเดิม    

 

ศึกพระยาราพพะนาสวน        
 ท้าวเชตตะกุมารบอกพระลามว่าพระยาราพพะนาสวนจะแผลงศรโมกขะสัคคะสิปปามา ซึ่งศรนี้ถ้า
ถูกใครแล้วหายาแก้ไม่ทันในวันนั้นจะต้องตาย แต่ถ้าใส่ยาทันก็หายซึ่งยานั้นมี 3 สิ่งคือ สมุนไพรที่เขาคันธ
มาทน์ มูลโคอุสุภราช และหัวหมอนพญากาลนาค และถ้าจะฆ่าพระยาราพพะนาสวนต้องใช้ศรแก้ววชิระ
เพชรซึ่งอยู่ใต้มหาสมุทร          ฝ่ ายพระ
ยาราพพะนาสวนหลังจากหนีศรพระลามไปหลบอยู่เชิงเขาพระสุเมรุแล้วจึงรีบกลับเมืองลังกาเพราะกลัว
พระลามจะกวาดต้อนหนีไปหมด พอเห็นนางจันทา นางสุทโทและนางสีดาก็ดีใจและโอรสทั้ง 9 ก็กลับมาถึง
พร้อมกัน วันรุ่งขึ้นพระยาราพพะนาสวนยกทัพไปเองโดยให้โอรสทั้ง 9 และนางสุทโท ออกรบด้วย พระลาม
จึงน าทัพออกศึก ในการรบครั้งนี้ โอรสทั้ง 9 ของพระยาราพพะนาสวนถูกอาวุธของโอรสทั้ง 9 ของพระลาม
ได้รับบาดเจ็บก็รีบกลับไปเลียน้ ายาทิพย์จากกายนางสุทโทบาด แผลก็หายเป็นปกติแล้วกลับมารบอีก หุน
ละมานประหลาดใจจึงถามท้าวเชตตะกุมารจึงรู้ว่านางสุทโทมีอวัยวะทั้ง 9 เป็นยาทิพย์ส าหรับโอรสทั้ง 9 จึง
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เนรมิตตนเป็นโอรสทั้ง 9 ของนางสุทโทไปเลียตามร่างกายของนางสุทโทแล้วเสกเส้นขนอุดรูน้ ายาทิพย์ที่
ไหลออกมาตามอวัยวะทั้ง 9 แห่งเพื่อไม่ให้น้ ายาทิพย์ไหลออกมาแล้วกลับมาสนามรบ เมื่อโอรสทั้ง 9 ถูกท า
ร้ายแล้วกลับไปเลียอวัยวะนางสุทโทอีกน้ ายาทิพย์จึงไม่ไหลออกมาท าให้โอรสทั้ง 9 ของนางสุทโทสิ้นชีวิต  

 

พระลามต้องศร 

พระยาราพพะนาสวนโกรธแค้นมากจึงแผลงศรโมกขะสัคคะสิปปา ม้ามนีกาบเห็นศรพุ่งออกมาจึง
ให้พระลามยื่นเท้าออกมารับ เพ่ือว่าจะได้หมดบุพกรรม ศรแทงทะลุหลังเท้าพระลามได้รับความเจ็บปวด
มาก หุนละมานอาสาไปเก็บสมุนไพรที่เขาคันธมาทน์เรียกหาตัวยา มีเสียงขานรับทั่วทั้งเขาจนไม่รู้ว่าต้นไหน 
หุนละมานจึงใช้หางฉุดถอนภูเขาลูกนั้นมาทั้งลูกเพ่ือให้ท้าวเชตตะกุมารเลือกเก็บตัวยา ต่อจากนั้นได้ไปขอ
มูลโคอุสุภราชและโคอุสุภราชบอกว่าขี้หมดแล้วต้องรออีก 7 วัน หุนละมานเห็นว่า ถ้ารออีก 7 วั นบิดาคง
ตายแล้วจึงบีบเค้นท้องโคอุสุภราชแล้วขี้โคอุสุภราชจึงทะลักออกมาแล้วเอาไปให้ท้าวเชตตะกุมารแล้วจึง
ทะยานไปเพ่ือหาหมอนพญากาลนาค แต่ขณะนั้นเห็นว่าตะวันรอนใกล้ค่ าแล้วจึงแวะไปขอร้องให้พระ
อาทิตย์หยุดเคลื่อนก่อน แต่พระอาทิตย์ไม่ยอมบอกว่าผิดประเพณี หุนละมานเห็นว่าคงไม่ส าเร็จจึงจับท้าย
รถพระอาทิตย์ขว้างคืนไปทิศตะวันออก พระอาทิตย์โกรธมากเลยไม่โผล่ขึ้นมาอีก โลกก็ย้อนมืดเป็นวันเก่า 
ท้าวหุนละมานด าลงไปในมหาสมุทรถึงเมืองบาดาลได้ยินเสียงพญากาลนาคนอนกรนอยู่ในปราสาทจึงเข้าไป
ปลุกพญากาลนาคและเล่าสาเหตุให้ฟังแล้วพญากาลนาคจึงเฉือนหัวหมอนให้แล้วหุนละมานจึงเอาไปให้ท้าว
เชตตะกุมารบดประสมเป็นยาแล้วน ามาทาเท้าของพระลาม ศรจึงหลุดกระเด็นไปถูกหน้าผากพระยารา
พพะนาสวนจนสลบไป 

 

พระยาราพพะนาสวนสิ นชีวิต       
 เมื่อพระยาราพพะนาสวนฟื้นข้ึนมาถูกพระลามฟันแขน ขา หัว แต่ก็น ากลับมาต่อได้ดังเดิม แล้วถูก
ม้ามนีกาบถีบกระเด็นไปตกที่ปราสาทในเมืองลังกา พระลามจึงให้หุนละมานไปน าศรแก้ววชิระเพชรที่อยู่ใต้
สมุทรมาโดยท้าวเชตตะกุมารบอกทางไปโดยไปทางเดียวกันกับทางไปเมืองปัตตะหลุมแล้วไปทางทิศใต้ 
และได้พบยักษ์ตัวหนึ่งเฝ้ารักษาศรแก้ววชิระเพชรอยู่จึงแปลงเป็นแมงแดงจับท้ายทอยยักษ์แล้วเอามือบีบ
คอยักษ์จนตาเหลือก ยักษ์จึงยอมมอบศรแก้ววชิระเพชรให้และบอกเสร็จธุระจะน ากลับมาคืนแล้วหุน
ละมานจึงไปถอนศรแก้ววชิระเพชรซึ่งปักพ้ืนอยู่ น้ าในมหาสมุทรจึงไหลลงในรูนั้นยุบลงครึ่งหนึ่ง (เมื่อเอามา
ปักไว้ที่เดิมน้ าทะเลจึงจะเต็มฝั่งเหมือนเดิม) จึงน าไปถวายพระลาม       เ มื่ อ พ ร ะ
ยาราพพะนาสวนถูกม้ามนีกาบถีบไปตกที่ปราสาทแล้วจึงเข้าไปหานางจันทาเพ่ือลาตาย นางจันทาบอกให้น า
นางสีดาไปคืนเสียแต่พระยาราพพะนาสวนไม่ยอมแล้วจึงกลับออกมารบอีก พระลามจึงแผลงศรแก้ววชิระเพชร
ถูกพระยาราพพะนาสวนสิ้นชีวิต ยมบาลก็มารับตัวไปลงนรกอเวจีได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส   
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พระลามได้นางสีดาคืน และแต่งตั งท้าวพิกพีและนางจันทาครองเมืองลังกา 
 เมื่อปราบพระยาราพพะนาสวนได้แล้ว พระลามจึงยกทัพเข้าเมืองลังกา นางจันทาจัดขบวนต้อนรับ
พร้อมทั้งน านางสีดาไปถวาย และเชิญพระลามครองเมืองลังกาแต่พระลามปฏิเสธและได้อภิเษกท้าวพิกพี
กับนางจันทาครองเมืองลังกา ท้าวอินทะชีเป็นอุปราช แล้วมอบบ าเหน็จแก่แม่ทัพนายกองไพร่พลโยธาและ
อยู่กันอย่างมีความสุขจนลืมความเหน็ดเหนื่อยในการสงครามครั้งนี้ 

 

พระลามยกทัพกลับเมืองอินทปัตถะนคร      
 พระลามและเหล่าแม่ทัพนายกองเสนาอ ามาตย์พักอยู่ในเมืองลังกาได้ 3 เดือนแล้วจึงยกทัพกลับ
ทางเดิม เมื่อเดินทางมาถึงเมืองอินทปัตถะนคร พะลีจันขอน าไพร่พลกลับเมืองกาสี พระลามให้นางกตตะ
ราช ท้าวควันเท่าฟ้า ท้าวชาตาพระยาและท้าวกัลละหาพระยาช่วยปกครองเมืองกาสี และพญาครุฑก็ ลา
กลับเมือง 

 

พระลามเดินทางกลับเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคและสร้างเมืองให้โอรสธิดา (ในฝั่งไทย) 
 ต่อจากนั้น พระลามจึงลาท้าวมุนจิราชกลับเมือง และได้แผลงศรอธิษฐานว่า ถ้าตกลง ณ ที่ใดก็จะ
สร้างเมืองที่นั่น แล้วจึงยิงศรไป ศรได้ไปตกลงกลางทางพระลามได้เนรมิตพระธาตุองค์หนึ่งมีลวดลายสวยงาม 
ผู้ใดเข้าไปใกล้และตบอกตนเองจะเกิดเสียงดังเหมือนฆ้อง จึงเรียกพระธาตุองค์นั้นว่า ธาตุฆ้องหัวอก   
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พระลามแผลงศรไปอีกครั้ง และได้สร้างสระอโนดาตตรงที่ศรตกนั้นแวดล้อมด้วยก าแพงหิน มีทาง
ลงอาบน้ า  ต่อมาพระลามได้แผลงศรอีกแล้วให้หุนละมานอุ้มเอาเขาลูกหนึ่งที่มีต้นไม้ที่เป็นว่านยาตามไป
วางลงด้านทิศเหนือที่ศรตกแล้วหุนละมานจึงเอาหางกวาดพ้ืนดินให้ราบเรียบนั่งรอพระลามอยู่ พระลามขี่
ม้าตามมาภายหลังไม่พอใจที่หุนละมานไม่ดูฤกษ์ยามก่อนปัดกวาดพ้ืนที่ให้เรียบ แล้วจึงปละละที่นั้นไว้ไม่
สร้างเป็นเมือง ที่แห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า ละไว ้เท่ากาละบัดนี้    
 ต่อจากนั้นพระลามและนางสีดาพร้อมทั้งโอรสจึงเดินทางต่อไปถึงป่ามะเดื่อแห่งหนึ่งเป็นชัยภูมิที่ดี
ได้ฤกษ์แล้วจึงให้ม้ามนีกาบเนรมิตเป็นเมืองขึ้นประกอบด้วยปราสาทราชมณเฑียรและบ้านเรือนเป็นที่สุข
ส าราญมากจึงให้ชื่อว่าเมืองพิษณุโลก(พิดสุโลก) เท่ากาละบัดนี้     
 ต่อจากนั้นเดินทางไปอีกประมาณพันวา ม้ามนีกาบได้เนรมิตบ้านเมืองขึ้นอีกเต็มไปด้วยหนุ่มสาว
ชายหญิงแล้วให้ตั้งงานบุญขึ้นแล้วให้มีการมหรสพเสพงันกันอย่างสนุกสนานรื่นเริง จึงให้ชื่อว่า เมือง
นครสวรรค์ เท่ากาละบัดนี้         
 เมื่อนั้นมีเทพดาองค์หนึ่งมาบอกพระลามว่า เมืองที่สร้างมาแล้วยังไม่เป็นชัยมงคลดีงาม ควรไป
สร้างบ้านเมืองอยู่ที่แห่งหนึ่งริมแม่น้ า แต่ที่แห่งนั้นมียักษ์ชื่อนนทิยักษ์และบริวารพันหนึ่งอาศัยอยู่ให้ไปรบ
ไล่ยักษ์พวกนั้นหนีไปแล้วสร้างบ้านแปงเมืองที่นั่น แล้วพระลามจึงพา นางสีดาพร้อมทั้งโอรสเดินทางไปยัง
ที่เทวดาบอก นนทิยักษ์เห็นพระลามมาบุกรุกที่ของตนจึงจับเอาขวานเพชรและค้อนกระบองปราดเข้าใส่
เพ่ือไล่ฆ่าพระลามให้หนีจากที่ของตน พระลามจึงยิงปืนศรถูกนนทิยักษ์ทะลุออกไปสักอยู่ป่าไม้กุงใกล้แม่น้ า
แห่งหนึ่ง จึงได้ชื่อว่า แม่น้ าสัก เท่ากาละบัดนี้ และที่พระลามยืนยิงปืนศรใส่นนทิยักษ์นั้นได้ชื่อว่า ไชยะไช
ยะ ภายหลังจึงได้ชื่อว่า ชัยนาท เท่ากาละบัดนี้  นนทิยักษ์ถูกปืนศรพระลามเจ็บปวดยิ่งนักรีบพาบริวารหนี
ไปทางทิศอาคเนย์และขาดใจตาย บริวารจึงขนเอาดินและเครือเขาเถาวัลย์มาถมศพนนทิยักษ์เกิดเป็นภูเป็น
ดอย 9 ลูกชื่อว่า ดอยนนทิราช เท่ากาละบัดนี้   

เมื่อพระลามปราบนนทิยักษ์ได้แล้วจึงให้ม้ามนีกาบเนรมิตบ้านเมืองขึ้นตั้งชื่อว่า กรุงศรีอยุทธิยา 
เท่ากาละบัดนี้ พระลามจึงให้ท้าวองคตเป็นเจ้าเมือง ท้าววรยศเป็นเจ้าฝ่ายหน้า(อุปราช)  แล้วพระลามจึงให้
หุนละมานไปตามหานนทิยักษ์และบริวารเพื่อให้รู้ว่าตายหรือยังไม่ตายแล้วค่อยกลับมา หุนละมานไปค้นหา
ทุกที่ก็ไม่พบแล้วจึงไปหยุดพักท่ีแม่น้ าแห่งหนึ่งด้านทิศหรดีของเมือง นางเทวดาตนหนึ่งเห็นหุนละมานมานั่ง
ที่ริมแม่น้ านั้น จึงคิดว่าแม่น้ าแห่งนี่สมควรชื่อแม่น้ าหุนละมานแลนอ แม่น้ าแห่งนั้นจึงได้ชื่ อว่า แม่น้ าหุน
ละมาน เท่ากาละบัดนี้  เมื่อหุนละมานหานนทิยักษ์ที่ใดก็ไม่พบจึงกลับไปบอกแก่พระลาม แล้วพระลามจึง
สั่งสอนองคตและวรยศให้ปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ท้าวองคตและท้าววรยศขอกลับไปกับพระ
ลามก่อน        

เมื่อนั้นจากนั้นพระลามพร้อมด้วยนางสีดาและโอรสก็ทะยานไปด้านทิศตะวันออกผ่านป่าไม้ดงดอน
ไปลงหยุดพักอยู่ริมน้ าแห่งหนึ่ง แล้วจึงให้ม้ามนีกาบเนรมิตบ้านเมืองขึ้น แล้วให้ท้าวทศกัณฐ์เป็นเจ้าเมือง
และให้พันลูกท้าวเป็นฝ่ายหน้า แล้วจึงตั้งชื่อเมืองว่า เมืองคอนราช    
 ต่อจากนั้นจึงทะยานต่อไปทางทิศตะวันออก แล้วลงหยุดพักที่ท่ามกลางป่าโคกที่หนึ่งแล้วจึงให้
ม้ามนีกาบเนรมิตเป็นบ้านเมือง ชื่อว่า เมืองพายสง แล้วให้ท้าวห้าวกว่าเสือเป็นเจ้าเมือง ท้าวไหมค าเฝือฝั้น
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เป็นฝ่ายหน้า          
 ต่อจากนั้นจึงทะยานไปทางทิศตะวันออกแล้วจึงไปถึงแม่น้ ามูลด้านทิศใต้แล้วลงหยุดพักที่ริมแม่น้ า
มูลนั้นแล้วจึงให้ม้ามนีกาบเนรมิตเป็นบ้านเมือง ชื่อว่า เมืองพิมาย แล้วให้ท้าวจันทปัชโชติเป็นเจ้าเมือง ท้าว
ทิพโสตใสแสงเป็นฝ่ายหน้า       
 ต่อจากนั้นจึงทะยานไปด้านทิศตะวันออกจึงไปถึงแม่น้ าทะนะนัททีแล้วทะยานข้ามแม่น้ าไปถึงเมือง
จันทบุรีศรีสัตตนาคแล้วนางสีพิมพาและชายาคนอ่ืนๆ ออกมาต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีมากนัก อยู่
ด้วยกันนานได้ 3 เดือนแล้วโอรสทั้ง 8 พร้อมทั้งภรรยาจึงลากลับไปปกครองเมืองของตน 

 

หุนละมานกลายเป็นมนุษย์และบุพกรรมหุนละมาน     
 พระลาม ให้ม้ามนีกาบไปน าผลนิโครธมาให้หุนละมานกินแล้วจึงกลายร่างเป็นมนุษย์ที่ มีรูปงาม
เพราะหมดกรรมแล้ว ซึ่งบุพกรรมของหุนละมานนั้นในชาติก่อนเป็นลูกเจ้าเมืองพาราณสีชื่อท้าวกนิษกราช 
อายุได้ 7 ขวบไม่ได้กลัวเกรงใจ เล่นซนคะนองมือฟาดผลไม้ในเขตวัด ไม่มีใครกล้าห้าม ครั้นอายุได้ 15 ปี
ส านึกถึงโทษที่ท ามา จึงเอาผ้าชุบน้ ามันพันตัวจุดบูชาพระมหาธาตุเดินเวียนเจ็ดรอบก็สิ้นใจแล้วมาเกิดเป็น
ลิงหุนละมานเพราะท าราวีต่อศาสนา มีฤทธิ์มากเพราะพลีชีวิตบูชาพระมหาธาตุ   

   

นางสีดาวาดรูป         
 อยู่มาวันหนึ่ง พระลามคิดว่าตั้งแต่ไปรบกับพระยาราพพะนาสวนกลับมาได้ 3 ปีแล้ว จนนางสีดา
ตั้งครรภ์แก่แล้ว แต่ยังไม่เคยได้ออกไปตรวจความเรียบร้อยของบ้านเมืองเลย จึงขี่ม้ามนีกาบไปตรวจเยี่ยม
บ้านเมือง พวกนางสนมอยากเห็นรูปร่างพระยาราพพะนาสวนจึงขอร้องให้นางสีดาวาดรูปให้ดูต่างแย่งยื้อกันดู
ไม่รู้จักเบื่อ ครั้นพระลามกลับมาถึงปราสาท พวกนางสนมตกใจจึงซุกรูปนั้นไว้ใต้ตั่ง พอพระลามเข้ามาและนั่ง
ลงบนตั่งก็ได้ยินเสียงพระยาราพพะนาสวนดังขึ้นมาว่า เราก็เป็นกษัตริย์ ท่านก็เป็นกษัตริย์ เหตุใดจึงมานั่งทับ
หัวเรา  พระลามประหลาดใจค้นดูพบรูปพระยาราพพะนาสวนสอบถามได้ความว่านางสีดาเป็นผู้วาดก็กริ้วโกรธ
ยิ่งนักหาว่านางเป็นชู้กับพระยาราพพะนาสวน แม้พระลักบอกว่านางเขียนเพราะมีผู้ขอร้องให้เขียน และนางสี
พิมพาและพวกนางสนมอ่ืนๆ ออกมาช่วยนางสีดาโดยรับรองว่าเป็นผู้ขอให้นางสีดาเขียนให้ดู พระลามก็ไม่ได้
ฟังเสียงเพราะกริ้วโกรธมากใครมาห้ามก็จะฆ่าพร้อมกับนางสีดาเลยแล้วสั่งให้พระลักเอาไปฆ่า พระลักเข้าไป
ห้ามกลับกริ้วมากยิ่งขึ้นถือเอาดาบกายสิทธิ์วิ่งมาจะฟันพระลักๆ เห็นพี่ชายจะฟันตัวเองจึงไปอุ้มเอานางสีดา
หนีลงปราสาทไปจนถึงม้ามนีกาบแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟัง ม้ามนีกาบแนะน าให้เอานางสีดาไปฝากไว้กับฤๅษีและ
ม้ามนีกาบอาสาพาไปเอง แล้วให้พระลักเอาดาบไปหาฟันสัตว์อะไรสักอย่างพอให้เลือดติดดาบแล้วไปให้พระ
ลามดูว่าฆ่านางสีดาแล้ว พระลักเดินค้นหาสัตว์ตาย พระอินทร์ได้เนรมิตหมาตายไว้ข้างหน้าแล้วพระลักจึงเอา
ดาบฟันให้เลือดติดตาบแล้วจึงเข้าไปหาพระลามส่งดาบให้ดูว่าตนได้ฆ่านางสีดาแล้ว 
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ก าเนิดพระบุตร พระฮูบ          
 ม้ามนีกาบพานางสีดาไปอยู่กับฤๅษีซึ่งเคยเลี้ยงดูนางสีดามาก่อนแล้วม้ามนีกาบจึงสอนศาสตร์ศิลป์
ให้นางสีดา ฤๅษีได้เนรมิตปราสาทให้นางอยู่มีนางค่อมคอยรับใช้ ต่อมานางให้ก าเนิดโอรสชื่อท้าวพระบุตร 
อายุได้ 3 ขวบนางสีดาสอนศาสตร์ศิลป์ที่เรียนมาจากม้ามนีกาบให้ พระบุตรจึงมีฤทธิ์เดชเหมือนพระลาม
และม้ามนีกาบ วันหนึ่งได้ทะยานไปเที่ยวเล่นในเกาะดอนในมหาสมุทรตั้งแต่เช้าคนค่ ายังไม่กลับ นางสีดา
กังวลเป็นทุกข์คิดถึงลูกมากฤๅษีจึงแต่งท่อนไม้เป็นรูปท้าวพระบุตรให้เหมือนทุกอย่างให้นางสีดาไว้ดูแทนลูก
เพ่ือให้คลายความคิดถึง ท้าวพระบุตรกลับมาเห็นท่อนไม้รูปตนนั้นจึงอยากให้เป็นคนจริงๆ จะได้เป็นเพ่ือน
เล่นกัน นางสีดาจึงไปขอให้ฤๅษีชุบท่อนไม้ให้เป็นคนจริงๆ ที่มีชีวิต ตั้งชื่อว่า ท้าวพระฮูบ และสอนศาสตร์
ศิลป์ให้มีฤทธิ์เดชเหมือนพระบุตร  

 

พระลามรับนางสีดา พระบุตร และฮูบเข้าเมือง       
ต่อมาพระบุตรถามถึงบิดา นางสีดาเล่าให้ฟังแล้วรับปากจะพาไปหา จึงไปลาฤๅษีแล้วทั้งสามคนก็เดินทางไป
ทางอากาศมาจนถึงเขตเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาค นางสีดาเนรมิตเป็นหญิงมีรูปโฉมสวยงามกว่าเดิมเพ่ือไม่ให้
ใครจ าได้ ไปขออาศัยอยู่กับบ้านคนขายแตง เจ้าของบ้านนั้นมีลูกสาว 2 คนชื่อนางบัวสีและนางค ามี วันหนึ่ง
สองพ่ีน้องหาบแตงไปขายตลาดในเมือง สามแม่ลูกตามไปด้วยไปนั่งขายแตงที่ตลาด วันนั้นท้าวหุนละมาน
ให้ลูกบ่าวบริวารมาเก็บภาษีตามตลาดไปถึงร้านขายแตงเรียกเก็บลูกหนึ่ง แต่พระบุตรไม่ยอมเพราะเป็นของ
ที่ลงทุนมาขาย ให้เปล่าๆ ไม่ได้ เมื่ออยากได้ก็ให้ไปเอาเงินที่ท้าวหุนละมานมาซื้อเอง ลูกบ่าวบริวารท้าวหุน
ละมานได้ฟังดังนั้นจึงกลับไปบอกท้าวหุนละมานๆ รีบปราดเข้าไปหาร้านขายแตงจะหยิบเอาลูกหนึ่งให้ได้
แต่พระบุตรไม่ยอมจึงเกิดการโต้เถียงกันถึงขึ้นต่อสู้กัน ท้าวหุนละมานถูกปืนศรปลิวไปตกที่ปราสาทพระ
ลาม ทั้งสามจึงอุ้มเอานางบัวสีกับนางค ามีกลับไปส่งที่บ้านแล้วกลับมานั่งริมถนนรอดูว่าใครจะมาตามหาตน 
จึงเห็นพระลักพระลามข่ีม้ามนีกาบมา แล้วเกิดการต่อสู้กันทั้งกับพระลักพระลามและม้ามนีกาบแต่ไม่มีใคร
แพ้ชนะต่างเหน็ดเหนื่อยอ่อนก าลังลง พระลามจึงถามสองกุมารว่ามาจากที่ใดเป็นลูกเต้าเหล่าใคร แล้วนาง
สีดาจึงตอบแทนว่าเป็นลูกตนและตนชื่อสีดามเหสีของพระลาม  พระลามดีใจมากจึงเข้าไปอุ้มจูบชมโอรสทั้ง
สองและส านึกผิด จึงอ้อนวอนนางสีดาให้กลับเข้าไปอยู่ในเมืองตามเดิม เมื่อพระลามให้ค ามั่นสัญญาแล้ว
นางสีดาจึงยินยอมไปอยู่ด้วย พระลามจึงพานางสีดาและโอรสทั้งสองเข้าเมืองและปกครองบ้านเมืองโดย
ทศพิธราชธรรม แล้วพระลามจึงได้อภิเษกให้ท้าวพระบุตรเป็นเจ้าเมืองจันทบุรีศรีสัตตนาคและให้ท้าว
พระฮูบเป็นอุปราช  ต่อมาพระลาม พระลักกับท้ังมเหสีทั้งหลายก็สิ้นอายุขัยในปีเดียวกันแล้วจึงได้ไปเกิดบน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์          RIN
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 ประชุมชาดก/ม้วนชาดก 

หลังจากพระพุทธเจ้าได้น าอดีตนิทานมาแสดงจบลงแล้ว พระพุทธองค์ก็ได้ประชุมชาดกหรือม้วน
ชาดกโดยกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดในปัจจุบันชาติของตัวละครต่างๆ ดังนี้ 

พระยาราพพะนาสวน  กลับชาติมาเกิดเป็น  เทวทัตเถร  
นางจันทาราชเทวี  กลับชาติมาเกิดเป็น  นางกิญจมานะวิกา 
ท้าวพกิพี   กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาชมพูปัตติ 
ท้าวอินทะชี   กลับชาติมาเกิดเป็น  มหาอุปาลีเถร 
พระยาไอยะสวน   กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาสีหนุตะราช  
พระยาวิรุฬหะ   กลับชาติมาเกิดเป็น  ท้าวสุกโกทะนะ 
นางมะลิการาชเทวี  กลับชาติมาเกิดเป็น  นางวิสาขา 
เจ้ารัสสีพ่อเลี้ยงนางสีดา   กลับชาติมาเกิดเป็น  มหากัสสปะเถร  
เจ้ารัสสีพ่อนางแพงสี   กลับชาติมาเกิดเป็น  มหาสารีบุตร 
ท้าวสังคีบ   กลับชาติมาเกิดเป็น  องคุลีมาลเถร  
ท้าวพะลีจัน   กลับชาติมาเกิดเป็น  มหาจุนทะเถร 
นางสุทโท   กลับชาติมาเกิดเป็น  นางโคตมี  
เจ้ากุมารทั้ง 9 ลูกนางสุทโท  กลับชาติมาเกิดเป็น  ขีณาสาวกแห่งเทวทัตเถร  
ท้าวเชตตะกุมาร   กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาศรีธรรมอโศก 
พระยาปัตตะหลุม   กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาเทวานัมปิยะติสสะ 
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พระยาจันทะเสนา  กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาปัสเสน 
ขุนพิพัก    กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาพิมพิสาร 
พระยาสิมพะลีกา   กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาอชาตศัตรู 
พระยาพรหมจักร   กลับชาติมาเกิดเป็น   ท้าวกุมารเพชร(กุมารแพทย์) 
พระยาทัตตะรัตถะ  กลับชาติมาเกิดเป็น  พระยาศรีสุทโธทะนะ  
นางวิสุทธิโสดา   กลับชาติมาเกิดเป็น  นางศรีมหามายา 
ท้าวพระลัก   กลับชาติมาเกิดเป็น  พระอานนทะเถร 
ม้ามนีกาบ   กลับชาติมาเกิดเป็น  มหาโมคัลลานะเถร 
นางสีกันยา   กลับชาติมาเกิดเป็น  นางสุนันทา 
นางสีพิมพาราชเทวี  กลับชาติมาเกิดเป็น  นางยสนทรา(ยโสธรา)ภิกขุณี 
ท้าวพระบุตร   กลับชาติมาเกิดเป็น  ราหุลเถร 
นางสีดาราชเทวี   กลับชาติมาเกิดเป็น  นางทาสิกา 
กุมารทั้ง 9 มีท้าวองคตเป็นต้น  กลับชาติมาเกิดเป็น  ขีณาสาวกแห่งพระตถาคต 
พระลามราชกุมาร  กลับชาติมาเกิดเป็น  พระตถาคต 
 
 
 
 
 
ฮูปแต้มวัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ต าบลดงบัง อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
ถ่ายโดย : ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ ; วันที่ 11  มีนาคม  2561,  เวลา 12:17:56 น. 
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