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พระธาตุสีโคดตะบอง แขวงค าม่วน สปป.ลาว ถ่ายโดย  สมชาย  นิลอาธิ 



๓๕ 

 

1บัดนี้  จักกล่าวอุรังคธาสนี้ ปาทลักขนานิทาน2 สาสนคลนิทาน3  อรหันตาเจ้าทั้ง ๕4   แปง5 ไว้  
ให้แจ้งแก่ นักปราส6 เจ้าทั้งหลาย นิทานอันนี้  พระพุทธเจ้าธ านายไว้แล ฯ ปุคละ ผู้มี ประยา7 จงค่อย พิจาล
นาตอง8 ดู  ยังอทิบายอันนี้ให้แจ้งเทินฯฯ  
 
ศาสนนครนิทาน (ศาสตร์นครนิทาน) 

 
เมื่อสัพพัญญูเจ้า  ยัง ทัวรมาน9 อยู่ ส าราน10

 ๑/๖/๒ (ครู)  ในป่าเชตตวันอาราม  ยามใก้ฮุ่ง  เจ้า
อานน11  ตนอุปัฏฐากไม้สีฟันแลน้ า ส่วย12 หน้า สัพพัญญูเจ้า เม้ียน13 กิจจช าระแล้ว  เล็งเห็นปุราณแห่งพระ
เจ้า ๓ ตน  อันเข้าสู่นิรัพพานได้ไว้ ธาตุ14 ในดอยกัปปันนะคีรี  มีที่ใกเ้มืองสีโคตรบอง  

พระเจ้า ธรง15 ผ้ากัมพลผืนแดงงาม  มีวัณณะเหมือนดั่งแสง สุริยะอาทิด16 เมื่อขึ้นมานั้นแล  ผ้า
กัมพลผืนนี้  นางกีสาโคตมี17 ให้เป็นทานแล  เมื่อจัก ปุก18 ฝ้ายนั้น  นางก็เอาค า แสนนึง19 มา เฮ็ด20อ่าง  จีง

                                                           
1

 อุรังคธาตุ (ต านานพระธาตุพนม) ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)   วรรคน้ี เป็นบทเร่ิมตน้ อุรังคธาตุ ต านานพระธาตุพนม โดย
ข้ึนตน้วา่ “นโม พทุธาย จกักล่าวยงัอรัุงคนิทาน ปาทลกัษณนิทาน ศาสนานครนิทาน อนัพระอรหนัตท์ั้ง ๕ องค.์..” หนา้ ๑. 
2

 ปาทลกัษณ์นิทาน-ผูป้ริวรรต 
3

 ใบลานหนา้ลานน้ีจาร lklo8]obmkO สาสนคลนิทาน แต่จะพบจาร lkloo81iobmkO สาสนนคฺครนิทาน เป็นส่วนมาก 
สนันิษฐานวา่ คือ ศาสตร์นคร-ผูป้ริวรรต 
4

 อรหนัตเ์จา้ทั้ง ๕ ตามงานปริวรรตอุรังคนิทาน (ฉบบัลายมือ, ๒๕๒๔)  ของพระอริยานุวตัร ระบุว่า ประกอบดว้ย พระมหารัตนะเถระ, 
พระจุลรัตนะเถระ, พระมหาสุวรรณปาสาทะ, พระจุลสุวรรณปาสาทะ และ พระสังขวชิยั  
5

 หมายถึง แปลง 
6

 นกัปราชญ-์ผูป้ริวรรต 
7

 ปรัชญา/ปัญญา-ผูป้ริวรรต 
8

 พจิารณาไตร่ตรอง-ผูป้ริวรรต 
9

 หมายถึง ทรมาน, ฝึก, อบรม 
10

 ส าราญ-ผูป้ริวรรต 
11

 อานนท-์ผูป้ริวรรต 
12

 หมายถึง ช าระ, ลา้ง 
13

 หมายถึง เกบ็, รักษา 
14

 ในตน้ฉบบัใบลานเขียนหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ทาด, ทาส, ธาด,ธาตุ,ธาส อาจมีหลากหลายในฉบบัการปริวรรตน้ี 
15

 ทรง-ผูป้ริวรรต 
16

 สุริยะอาทิตย-์ผูป้ริวรรต 
17

 กสีาโคตรมี  ปีตุจฉาธิดา  พระราชธิดาในสกลุศากยราช  ซ่ึงไดถ้กูน ามาถวายตวัเป็นบาทบริจาริกาเจา้ชายสิทธตัถะ  ในวนัทรงอภิเษก
สมรสกบัพระนางพมิพา  พร้อมกบันางอื่น ๆ  ทั้งหมด  ๘๔,๐๐๐ นาง  ตอนเจา้ชายสิทธตัถะเสดจ็กลบัจากทรงกรีฑาในพระราชอุทยาน  จึง
ชมโฉมเจา้ชายสิทธตัถะ...-ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๔).  หนา้ ๕. 
18

 ปลกู-ผูป้ริวรรต 
19

 แสนหน่ึง-ผูป้ริวรรต 



๓๖ 

 

เอา แก่นจัน21 แลคันธารัสสของหอม  กับทั้งฝนใส่ในอ่างเป็นปัถถวีแล้ว  จีงเอาฝ้ายมาปุกเท่าเป็นดอกจีงแดง
งามแล   

พระเจ้าทรง บาส22  อว่ายหน้าสู่ทิสสตะวันออก เจ้าอานนน า พุทธลีลามาทางอากาดลง เนา23 ที่ดอน
กอนเนา24 (ดอนก้อนเน่า, ดอนกอนเน่า, ดอนก้อนเนา) หั้นก่อน  จีงมา สรัฏฐิด25 แคมหนองคันแทเสื้อน้ า  
หลิงเห็น26 แลน ๑/๗/๑ ค า27 ตัว ๑ แปบ28 ลิ้นออก  ทีโ่พนจิกเวียงงัว ใตป้ากห้วยคุกก้ าหั้น  สัพพัญญูเจ้ากท า 
หะสิวะหะสิตุกาน แย้มหัว29 เจ้าอานน  จีงไหว้พระพุทธเจ้าแย้มหัวด้วยเหดสิ่งใดก็ข้าจา   

ดูราอานน  ตถาคต หลิงเห็น แลนค าตัว ๑ แปบลิ้น  ให้เป็นเหดแล  เมืองสุวัณณภูมมนี้  เป็นที่อยู่แห่ง
นาง (นาค) ทั้งหลาย  มี (สุ) วัณณนาคเป็นเค้าแล ผีเสื้อน้ าทั้งมวรแล  พาย30 หน้าพุ้น  คนทั้งหลายฝูงอยู่ใน
เมืองอันนี้  แม้นฮู้ธัมมก็ดี จักเลือกเอาผู้มีสัจจได้ยากนักแล จัก หล่าค่า31 ฮู้ปิ่น32แปร ไปมา หล่า33เทื่อหลายที
แล  

บางพ่อง34  จักเชื่อ บุรคุร35 แก้ว ๓ ประกาน36 ส่วน ๑ ก็มี  
บางพ่อง  เชื่อ  ๒ ส่วน  
บางพ่อง  เชื่อบุรคุร ๓ ประกาน ทั้งมวร ก็มีหั้นแล  
บางพ่อง  เชื่อมิจสาทิฐิสิบส่วนนึง ก็มี ๒ ส่วนก็มี  
บางพ่อง  เชื่อมิจสาทิฐิทั้งมวร ก็มีหั้นแล 
เหดว่า  พระตถาคตเห็นแลนค าแปบลิ้นนั้น  เป็น ๑/๗/๒ (เค) นิมิดหั้นแล เมื่อใด ท้าวพระยาตนเป็นข้อ 

(ช่อ,เชื้อ) หน่อพุทธวงสาขีณาสว (ขีณาสพ) ได้มา เสวยราส37  พุทธสาสนาบานเบ่งจักฮุ่งเฮืองเหมือนดังพระ

                                                                                                                                                                                     
20

 หมายถึง ท า, สร้าง 
21

 แก่นจนัทน-์ผูป้ริวรรต 
22

 บาตร-ผูป้ริวรรต 
23

 หมายถึง อยู ่
24

   นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าวว่า “ดอนคอนพระเนา”  หนา้ ๔๕., และอุรังคธาตุ (ต านานพระ
ธาตุพนม) ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ “ดอนกอนเน่า” หนา้ ๑. 
25

 สถิต-ผูป้ริวรรต 
26

 หมายถึง เลง็, แลดู 
27

 หมายถึง ตะกวดทอง 
28

 แปลบ, แมลบ,  แลบ-ผูป้ริวรรต 
29

 หมายถึง ยิม้ 
30

 ภาย-ผูป้ริวรรต 
31

 ละค่า, ลืมค่า, ดอ้ยค่า-ผูป้ริวรรต 
32

 หมายถึง หมุน 
33

 หมายถึง หลาก 
34

 หมายถึง บางพวก 
35

 บุญคุณ-ผูป้ริวรรต 
36

 ประการ-ผูป้ริวรรต 



๓๗ 

 

ตถาคตยังทัวรมานนี้แล  เมืองอันนี้เป็นที่เที่ยวไปมาแห่ง โพธิสัด38 แต่ก่อนกัป  ด้วยเหดจีงมาส่งผล เวน39หั้น
แล   

 
ยามเมื่อ  พระตถาคตเป็น ท้าวสุทธนู   ได้มาเซาสาลา ยักข40 ที่นี ้ จีงพัดนางแก้วเจียรบัพพาหั้นแล   
เมื่อเป็น ท้าวพุทธเสน ก็ได้มาเซาที่นี้  ยังมีรัสสีตน ๑ ชื่อว่า รัสสีสังหอร อยู่ในป่าที่นี่  จีงมามิตตาให้

พ้นจากยักขอันจักกินปางนั้น หั้นแล   
ดูราอานน  เมื่อพระตถาคตนิรัพพานแล้วพุ้น  พระยานาคจักจีงก่อแฮกเป็นเมืองตั้งไว้แคมน้ า หาด

ซาย41 หั้นแล   
 
ยังมีพระยาตนนึง  ชื่อว่าสุมิตตธัมมวงสา เสวยราสในเมืองมรุกขนคร จีงให้น า เคื่อง42 ปัญจราชกุก

กุฏมา หดสง43 กระไทชาย44
 ๑/๘/๑ ผู้ ๑ อันเป็นพ่อไฮ่พ่อนา  กับท้ังลูกสาวพระกุลลวงสา  อันเป็นใหย่ในเมือง

สุวัณณภูมมนั้น พระยาจันทบุรีประสิทธิสักกะเทวะ  ก็จักได้ตั้งไว้ยังพุทธสาสนา ประถมหัวที45 หั้นแล  
พระยาจันทบุรีประสิทธิสักกเทวะตนนั้น  แม่น พระยาปเสน46 (ปเสนทิโกศล) มาเกิดใช้ กัมมะ

กระเสด47 ปูม48 ใหย่นั้น เป็นเค้าหั้นแล  อันนึงได้เข้า ลุก49 อ านาจแห่ง มาตุคาม50  คือนางมริกา (มัลลิกา) 
พระยาได้ลงมาจากปราสาทไปสู่ ส้วม51 อาบดังนั้น  จีงเกิดใน กระกูล52 พ่อนาเพื่อดังนั้นแล  

ลูกสาวกระกูล วง53 นั้น  แม่นนางมลิกา  มาเกิดใช้กัมมะกระเสด  อันนางได้ให้ หมาเสบ54  ได้ตก
นรกเจ็ดวันบาปนักหมดแล้ว กัมมะยังจักได้กระกูลพ่อนาเป็นผัวเพ่ือดังนั้นแล   
                                                                                                                                                                                     
37

 เสวยราช-ผูป้ริวรรต 
38

 โพธิสัตว-์ผูป้ริวรรต 
39

 หมายถึง เวร 
40

 ยกัษ-์ผูป้ริวรรต 
41

 หาดทราย-ผูป้ริวรรต 
42

 เคร่ือง-ผูป้ริวรรต 
43

 หมายถึง สรงโสรจ 
44

 หมายถึง กระทาชาย เป็นค าโบราณ มีความหมายวา่คนผูช้าย 
45

 หมายถึง ตั้งแต่แรก 
46

 ใน โพธิสตฺตา หรือ ทสโพธิสตฺตา : พระโพธิสัตว ์๑๐ จ าพวก พระโพธิสัตวน์ามว่า ปเสนทิโกศล จกัไดเ้ป็นพระพุทธเจา้พระนามว่า 
ธรรมราชา มีไมก้ากะทิง เป็นไมต้รัสรู้-ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๐).  พระคัมภีร์อนาคตวงศ์.  กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพสุ์รวฒัน์. หน้า 
๑๗๙. 
47

 กมัมเกษตร,กมัมกษตัริย-์ผูป้ริวรรต 
48

 หมายถึง ทอ้ง, พงุ 
49

 หมายถึง  ล  ้า 
50

 หมายถึง ผูห้ญิง 
51

 หมายถึง หอ้งน ้ า 
52

 หมายถึง ตระกลู 
53

 วงศ-์ผูป้ริวรรต 



๓๘ 

 

แข่นว่า55  บ่ติดด้วยอันเป็นเมียแห่ง โพธิยาน56  ยังจักให้ปวุตติวิบากยิ่งกว่านั้นแล  อันนางตกนรก
เจ็ดวันบ่นาน  เหดหมาถ่อยบาปยังเบา ๑/๘/๒ (แค)  อันนางล่ายว่าพระยาเสบกับด้วยแม่ แพะ57 นั้น  เป็นบาป
เหดผัวเมียใส่โทด (โทษ) กันบ่ขึ้น  ท่อ58 เป็นกัมมะกระเสดสิ่งเดียวแล  

เหดดังนั้น  พระตถาคตว่าเมืองสุวัณณภูมมนี้  ติดกับด้วยกัมมะกระเสด  เวนแห่งพระโพธิสัดจีงน ามา
เกิดใช้ดังนั้นแล  

เมื่อพ่อนาผู้นั้นเป็นพระยา  อรหันตาจะมีสิบตน ในเมืองสุวัณณภูมม  ตน ๑ จักได้เอาธาตุอรหันตอัน
เป็นวงสาพระตถาคตทั้งมวรมาไว้ในป่าที่แคมน้ างึมหั้น พระยาตนนั้น จักได้พ้อมกับอรหันตถะปันนาไว้หั้นแล 
อรหันตา ๕ ตน  เล่าจักได้เอาธาตุพระตถาคต  มาไว้ทีภู่เขาลวง (หลวง?) หั้นแล  

เล่าพระยาตนนั้น  จักได้พ้อมกับอรหันต ถะปันนา59 ไว้หั้นแล   สุด เซ่น60 อรหันตแล้ว พระยา
จันทบุรีจุติได้เป็น พระยาจันทพานิด (จันทพานิช) ตั้งเมืองอยู่ในแดนหนองคันแทเสื้อน้ าหั้นแล   

 
ดูราอานน  อรหันต ๒ ตน จักได้มาก าจัด ๑/๙/๑ ผีเสื้อน้ าทั้งหลายฝูงนี้  แล้วยังมีพระยาตนนึงชื่อว่า  

สีธัมมาอาโสกราช จักเอาธาตุพระตถาคตมาถะปันนาไว้หั้นบ่อนนึงแล  
 
ยังมี รัสสี61 ตนนึง  ชื่อว่า ถิตะกัปปิ อยู่ใน ป่าหิมมมัพพาน62 พุ้น  มีอายุเสี้ยงกัปนึง  มาเอาพระยา

ทั้ง ๒ อันกินเมืองกุรุนทนคร  ไป บวด63 เป็นรัสสี  ตนนึงชื่อว่าอมรรัสส ี  ตนนึงชื่อว่าโยธิกะรัสสี  ดังพระยาสุ
มิตตธัมมพ่อนาเป็นพระยานั้น  จุตติได้ไปเกิดในเมืองพาราณสี  ได้บวดเป็นรัสสีอยู่ที่เดียวกันหั้นแล   

อมรรัสสีแลโยธิกรัสสี  จักได้มาแฮกเมืองไว้ที่ดอยนันทกังฮี  มีชื่อว่าเมืองสีสัตตนาค  ด้วยเหดนาคตัว
นี้มีเจ็ดหัวนั้น มูลลบ้านเมืองแลสาสนาจักเกิดมีสืบ ๆ ไปแล   

โยธิกรัสสีจุตติ  ได้ไปเกิด เมืองอินทะปัฏฐนคร  ไปบวดเป็นมหา ๑/๙/๒ (ไค) เถน64  
อมรรัสสี  จุตติได้มาเกิดใน เมืองสีสัตตนาค นั้น   
เมื่อชาติพุ้น  ได้ไหลหลั่งเมือ (แมว?) เสียเวนอันนั้น  จีงมีแก่ กุมมาน65 แล  ไหลไปฮอดมหาเถนจีงมา

เลี้ยงสั่งสอน ๑ กุมมานก็ได้ให้สัจจแก่มหาเถน  พายลุนมีก าลังคืนมา คว่า66 ยุทธก า67 บ้านเล็กเมืองน้อย   มา 

                                                                                                                                                                                     
54

 เสพ-ผูป้ริวรรต 
55

 คร้ันวา่,หากวา่-ผูป้ริวรรต 
56

 โพธิญาณ-ผูป้ริวรรต 
57

 นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ “เสพแม่แกะ” หนา้ ๔๗. 
58

 หมายถึง เท่า, เสมอ 
59

 หมายถึง สถาปนา 
60

 หมายถึง ยคุ, สมยั, ปาง, ชัว่อายคุน 
61

 หมายถึง ฤาษี  
62

 ป่าหิมพานต-์ผูป้ริวรรต 
63

 บวช-ผูป้ริวรรต 
64

 มหาเถร-ผูป้ริวรรต 
65

 กมุาร-ผูป้ริวรรต 
66

 หมายถึง คน้, เสาะหา, แสวงหา 



๓๙ 

 

ห่ม68 มา แขวน69 ตนตั้งเป็นเมืองหั้น  ใหย่แล้วจักได้ก่อแฮกพุทธสาสนา  ไว้ใน ดอยนันทกังฮีสีสัตตนาค หั้น
แล   

สุมิตตธัมมรัสสี  จุตติมาเกิดในเมืองสีสัตตนาค  เทวดาจักได้ฮักสายิ่งนัก  
พระยาทุคคตะไหลน้ า ตนนั้น  อันมีค า ปราถนา70 เป็น พุทธบิดา นั้นแล ท่อว่ามักกท ามิจสา

จารกัมม71 มากนัก  คันว่า72  เสี้ยงชีวิตจั่ง (จิต) บ่หวั่นไหว  จักไปเกิดใน เมืองพาราณสี  ออกบวดชื่อว่า ทุคค
ตะรัสส ีอยู่ที่เก่าหั้นแล 

 

 ๑/๑๐/๑ ผิว่า (ผัว) แห่งนาค (นาง) เทวีปาปะ ผู้นึง  จักได้เสวยราสสืบ ๆ พุทธสาสนาบ้านเมือง สุกข
กระเสิม73 อ่ิมเต็ม  พระยาตนนั้นแม่น อามาส74 มิตตธัมมวงสา แต่ชาติอันก่อนนั้น  มาเกิดแล   คันจุตติ  ได้
เป็นรุกขภูมมเทวดา  อยู่ฮักสาพุทธสาสนา บ้านเมืองกับเทวดาทั้งหลายหั้นแล  

ปาปะเทวี  ได้เป็นใหย่จักให้หม่นหมองแก่พุทธสาสนาบ้านเมือง  พระยารุกขภูมมเทวดาโกดเคียด75  
กลัวเป็นอนตายแก่กุมมาน  จีงพ้อมกัน บันดน76 ใจ เสนาอามาส77  ให้กท าปาปะเทวีเถิง วินาด78  ตายไปได้
ตกนารกอยู่ก็มีหั้นแล   

ยามนั้น  สังฆเถนแลเสนาอามาสทั้งหลาย  พ้อมกันราชาพิเสกยังกุมมานผู้นึงเป็นพระยา ชื่อว่า  ไชย
จักร เหดประจนแพ้ (ชนะ) บ้านเมืองทั้งหลาย  มีปาปะเทวีเป็น ๑/๑๐/๒ (โค) เค้าหั้นแล   
พระยาไชยจักรตนนั้น  ได้สืบพุทธสาสนาบ้านเมืองแล้ว  จีงมาส้างสาสนาในจันทบุรี  อันพระยานาคหาให้สี
สิทธิ (สีสวัสสดี) แต่ก่อนไว้นั้นแล  พระยาอินทา จีงให้ วิสุกัมมเทวบุด79  ลงมาแฮกพุทธสาสนาซ่อย  ที่แคม
น้ าห้วยมังคละหั้น  บ่อย่าหั้นแล   

ยามนั้น  พระยาปุตตะจุลลณี  จุตติมาเกิดชื่อว่า เอกกะจักขุกุมมาน   
พระยาไชยจักรตนนั้น  จุตติได้ไปเกิดใน เมืองพาราณสี ได้บวดชื่อว่า ไชยะจิกขรัสส ี อยู่ที่เก่าหั้นแล   
 

                                                                                                                                                                                     
67

 ยทุธกรรม-ผูป้ริวรรต 
68

 หมายถึง คุม้ครอง, ปกป้อง 
69

 หมายถึง พึ่งพงิ 
70

 ปรารถนา-ผูป้ริวรรต 
71

 มิจฉาจารกรรม หมายถึง ประพฤติผดิ 
72

 หมายถึง ถา้, ถา้จะ, ถา้หากวา่ 
73

 สุขเกษม-ผูป้ริวรรต 
74

 อ ามาตย-์ผูป้ริวรรต 
75

 โกรธ-ผูป้ริวรรต 
76

 บนัดลใจ-ผูป้ริวรรต 
77

 เสนา อ ามาตย-์ผูป้ริวรรต 
78

 วนิาศ-ผูป้ริวรรต 
79

 วสุิกรรมเทวบุตร  คือ  เทวบุตรซ่ึงมีฐานะเป็นวศิวกร และ สถาปนิกประจ าเทวส านกั  บางคราวแปลงตนเป็นชา้งเอราวณัเทวราช
พาหนะ  เทวบุตรตนน้ีถือวา่เป็นบิดาแห่งการก่อสร้าง  จึงเรียกผูเ้ช่ียวชาญชั้นสูงวา่  “วศิวกรรมโยธา” -ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๔).  หนา้ 
๕. 



๔๐ 

 

เอกกะจักขุกุมมาน  ได้เสวยราส  มีอัครมเหสีผู้นึง เทวดาทั้งหลาย ให้ฝันเห็น ต้นฮัง80 ลุม (ล้อม) สี
มหาโพธิ  สังฆเถน จีงชุมนุมนิมิดอันนางฝันนั้นแล  กท านวยทวาย81 ว่า  นางจักมีกุมมานผู้นึง แม่นพุทธปิตตา
กุมมานผู้นั้น ๑/๑๑/๑ แล จักมีลูกผู้นึง  อันเป็นช่อหน่อ พุทธวง82  สังฆเถนท านวยทวายดังนี้ 
 

ทุคคตะรัสสี  จุตติมา ปฏิสนทิ83 ในท้องนางแล้ว ประสูด84 ออก สังฆเถนให้ชื่อว่า สาลโพธิกุมมมาน 
(สาลโพธิ,โพธิสาล) สาละ ได้ไม้อันล้อม คือว่าโพธินั้น  ได้ลูกจักเกิดมาแก่กุมมานผู้นั้นแล สาลโพธิกุมมานได้
เสวยราส  เอานางปัจสิมกุมมารี  อันฮ่วมชาติเป็นเทวีปางนั้น พุทธสาสนาบ้านเมือง  ก็ฮุ่งเฮืองปราสสจากมิจ
สาทิฐิ ทั้งหลายหั้นแล  
  

ยามนั้น  ไชยจักรรัสสี  จุตติมาเกิดในท้องเทวีประสูดแล้ว เทวดาทั้งหลายจักฮักสายิ่งนัก จีงบันดนใจ
อุคคเทด (เอกกเทศ?) มาเอาเป็นใหย่ชื่อว่า  ไชยประเสิด85  จักได้โลกียสมปัตติอันมากในที่นั้นหั้นแล  พระยา
สาลโพธิสัดตนพ่อนั้น  ก็จักได้เทียวส้างที่ เมืองพระยาจันทบุรี อันนี้แล ๑/๑๑/๒ (เคา)   เมื่อก่อนพระยาตนนี้ยาม
ได้เป็นกุมมานนั้น  พา รี้พน86 ไปออกอ้อมไว้ยังพระยาตนนึงก็เสวยราสตามประเวณีธัมม  ลวดป้อยเป็นพันธะ
นัง  คือว่าตายไปแล พระยาสาลโพธิ จักเถิงปวัตติกัมมแห่งพันธนังหัตถีตัวนึง  ก็ตายไปหั้นแล  จีงไปเกิดใน
เมืองพาราณสี  ได้บวดชื่อว่า สาลโพธิรัสสี อยู่ที่เก่าก็มีแล   
 

ดูราอานน  พระยาไชยประเสิดจากอุคคประเทด (เอกประเทศ) ที่นั้น  มาอยู่เสวยราสเอานาง (เท) วี
แก้ว (เทวีแก้ว, แก้วเทวี?) อันเกิดกับนั้น  มาแล้วจักขึ้นชื่อเมืองว่า จันทบุรีสีสัตตนาค ว่าเมืองพระยานาคให้สี
สิทธิ์ (สวัสสดี?) แก่บุรีจันแล   

ยามนั้น  เทวดา นาค มหาสักข87 ทั้งหลาย  ชมชื่นยินดีให้เสียงสาธุกานสืบกันไปทั่วทิสสทุกแห่งก็มี
แล  เล่าจักได้โชตนาพุทธสาสนา  อยู่ไปในอาณารัฏฐาบ้านเมืองเป็น ๑/๑๒/๑ อันยิ่งกว่าท้าวพระยา  จักได้ก่อเจ
ติยะโลมธาตุพระตถาคต  อันพระยาสีธัมมะอโสกเอามาถะปันนาไว้นั้นแล  ท้าวพระยาฝูงอ่ืนมี บุญสมพ
พานกัตตาธิกาน88 น้อย  บ่มีอายุจักก่อ (เจ) เตียะโลมธาตุ  อันพระยาสีธัมมะอโสกส้างไว้นั้น  ท่อเวนไว้อันเป็น
ช่อหน่อพุทธ (วง) สามีบุรสมพพานอันมากนักแล  พระยาตนนั้นจักได้ก่อเจติยะโลมธาตุหัวเหน่าพระตถาคต  
ไว้ที่ภูเขาลวงนั้น  เพ่ือสืบพระยาจันทบุรีหั้นแล  บ่ท่อแต่นั้นเล่าจักได้ก่ออูป (มุง) แม่นโลมธาตุอรหันตขีณา
สาวก  อันอรหันตาเจ้าทั้ง ๒ ตนกับทั้งพระยาจันทบุรี  ได้มาถะปันนาไว้ในป่าวันหั้นแล   

                                                           
80

 รัง, เตง็-ผูป้ริวรรต 
81

 ท านายทายทกั-ผูป้ริวรรต 
82

 พทุธวงศ-์ผูป้ริวรรต 
83

 ปฏิสนธิ-ผูป้ริวรรต 
84

 ประสูติ-ผูป้ริวรรต 
85

 ไชยประเสริฐ-ผูป้ริวรรต 
86

 ร้ีพล-ผูป้ริวรรต 
87

 มเหสักข-ผูป้ริวรรต 
88

 บุญสมภารกตัตาธิการ-ผูป้ริวรรต 



๔๑ 

 

พระยาไชยประเสิดตนนั้น  เมื่อชาติก่อนพุ้นพารี้พนประริวาน ทารากา89 หลิ่นน้ าในที่ ๑ เด็กน้อย
ทั้งหลาย  ลอยน้ าไปเ่ป็น  ได้จ าลอย ๑/๑๒/๒ (ค า) น้ าอันยาวไย  เด็กน้อยทั้งหลายฝูงนั้น  ได้กินน้ าล าบากเวทนา  
กัมมกระ (ก็) เสกเวน  จักเถิงพระยาตนนั้น จักได้พารี้พนทั้งหลาย  ไปยุทธกัมมในแม่น้ าแล  ตั้งอยู่ในเขดเมือง
มรุกขนคร  อันเป็นเมืองเก่าแต่ชาติก่อนนั้น ก็บังเกิดยังกุสละจักก่อแฮกพุทธสาสนาเจติยะใหม่ในที่นั้น  จักไป
ยุทธกัมม สมคาม90 ลืมยามนั้น  

พระยามรุกขภูมมะ  ตั้งอยู่ฮักสาเมืองสีสัตตนาคแต่ก่อนนั้น  ได้เกิด (มา) ใน ณ กระกูลอันต่ านัก  ก็
ได้เป็นเสนาใหย่แก่ มหาไชยประเสิด ตนนั้น  ได้ยุทธกัมมะน้อมทางนึง  เด็กน้อยทั้งหลายได้ไปเกิดในเมือง
อินทปัฏฐนคร ก่อนนั้น  ก็ได้เป็นแก่กว่าในพนเสก (เศิก) เขาก็ล้อมวังขังไว้ยังรี้พนพระยาไชยประเสิด  บาง
พ่องตาย  บางพ่องลอยพ้น   ส่วนดังพระยาตนนั้น  ได้ส้างบุรสมพพานอันเทวดา ๑/๑๓/๑ หากพิพัก (พิทักษ์) 
ฮักสาซูย่ามนั้น  วิสุกัมมเทวบุด จีงหลิงเห็นอนาคตให้จักเกิดมีมาก  ก็ลงมาเอาชีวิตไว้แล้ว  จีงเอาหนีไปบวดชื่อ
ว่า ไชยะรัสส ีอยู่ที่เก่าหั้นแล  
 

ดูราอานน  เสนาใหย่ผู้นั้น  จักพารี้พนโยธาคืนมาเป็นพระยากุญชลประเทด (กุญชรประเทศ, กุญชร
ประเสิด?) ด้วยอันหล่าชื่อเมืองเสีย  ได้ชื่อว่า เมืองล้านช้าง หั้นแล พระยากุญชลประเทด  สืบพุทธสาสนา
บ้านเมือง  จักก่อเจติยะโลมธาตุฝ่าตีนขวา  อันอรหันตไว้ที่เมืองไว้ที่ เมืองหล้าหนองทั้งหลาย นั้นหั้นแล  คัน
ว่า  พระยาตนนั้น  จุตติไดเ้มือเกิดในชั้นฟ้าตุสิดา  ปรากดชื่อว่า กุญชลเทวบุด แล้ว  จีงได้ลงมาเกิดพ้อม พระ
เมตเตยยะโพธิสัด พุ้นแล  

ยามนั้น   (สาล) โพธิรัสสี  จุตติมาเกิดในวงสาไชยยะ (ประเสิด) ชื่อว่า วงสากุมมาน จักได้เสวยราส  
สืบพุทธสาสนา  บ้านเมืองก็ฮุ่งเฮืองท่อคนทั้งหลายจักเพิงใจนัก  อนา ๑/๑๓/๒ (คระ) คคะตะ เภยยะ ก็จักเกิดมี
แก่พระยา  เหด ราชบุด91 ผู้เก่านั้นหั้นแล   พระยาตนนั้น  เมื่อเป็นทุคคตะกุมมาน  ได้ให้สัจจะแก่มหาเถน  
พายลุนแล (พัว?) พันกัน  ท่อเอาเหดอันได้เป็นใหย่แก่แผ่นดินแล  กท ามิจสาจารกัมมนั้น  พระยาวงสาตนนั้น  
ได้พารี้พนสู่ที่เก่า  ก็ได้เถิง อุบฆาปก า (อุบาทว์กัมม) ลวดเป็น กนละหน92 แก่พุทธสาสนาบ้านเมืองแล   
 

                                                           
89

 หมายถึง เดก็ยงัไม่เดียงสา 
90

 หมายถึง สงคราม 
91

 ราชบุตร-ผูป้ริวรรต 
92

 หมายถึง โกลาหล, วุ่นวาย-ผูป้ริวรรต,  โกลาหล ๓  : ๑.  กัปปโกลาหล  ไดแ้ก่ ความโกลาหลแห่งกปั คือ  เหล่าเทพชั้นกามาวจร ช่ือ  
โลกพยหูะ  พากนัคิดวา่ เม่ือ ๑๐๐๐๐๐ ปีล่วงไปแลว้ จกัมีความผนัผวนแห่งกปั  จึงพากนัสยายผม  ร้องไห ้ น ้ าตานองหนา้  เอามือเช็ดน ้ าตา  
นุ่งผา้แดง  ถือเพศแปลกประหลาด  เท่ียวโพทนาในถ่ินมนุษยว์่า  "ชาวเราทั้งหลายเอ๋ย  ต่อแต่น้ีไปเม่ือ  ๑๐๐๐๐๐  ปีล่วงมาแลว้กปัจกัผนั
ผวน  โลกจกัพนิาศ  ทะเลหลวงจกัเหือดแห้ง  มหาปฐพแีละขนุเขาสิเนรุ  จกัถกูไฟไหม ้ จกัพนิาศ  จนถึงพรหมโลก  ขอท่านทั้งหลายจงพา
กนัเจริญเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  จงบ ารุงบิดามารดา  อ่อนนอ้มต่อผูเ้ป็นใหญ่ในตระกลู"  ความโกลาหลดงัว่ามาน้ีช่ือว่า  กปัปโกลา
หล  ๒.  พุทธโกลาหล  ไดแ้ก่  ความโกลาหลแห่งพระพทุธเจา้  คือ เหล่าเทพท่ีคุม้ครองโลก  คิดว่า  "เม่ือ  ๑๐๐๐๐๐ ปีล่วงไป  พระพุทธเจา้
จกัเสดจ็อุบติัข้ึนในโลก"  จึงพากนัเท่ียวป่าวร้อง  น้ีช่ือวา่ พทุธโกลาหล  ๓.  จักกวตัตโิกลาหล  ไดแ้ก่  ความโกลาหลแห่งพระเจา้จกัรพรรดิ
เหล่าเทพทั้งหลายนั้นแล  คิดวา่  "เม่ือ ๑๐๐๐๐๐ ปีล่วงแลว้  พระเจา้จกัรพรรดิจกัเสด็จอุบติัข้ึน"  จึงเท่ียวโพทนาดงัท่ีว่ามาน้ี  น้ีช่ือว่า  จกัก
วตัติโกลาหล  -ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๐).  พระคมัภีร์อนาคตวงศ์.  กรุงเทพฯ : หจก. โรงพมิพสุ์รวฒัน์.  หนา้ ๑๔๙. 



๔๒ 

 

ดูราอานน  พระอินทา  จีงหลิงเห็นเหดดังนี้  จีงให้วิสุกัมมเทวบุดลงมาให้ไชยรัสสี ขืน93 ชีวิตได้แล้ว   
จีงจุตติมาเกิดเป็นลูกพระยาวงสาตนนั้น  มีชื่อว่า สุริยกุมมาน ตามนิมิดแต่ เมืองฮ้อยเอ็ดประตู (พุ้น) แล วิ
สุกัมมเทวบุด  จีงมาคาดยังนาคแลเทวดาอารักข์ มเหสักขา ทั้งหลาย  ด้วยค าว่าเจ้าทั้งหลาย จงสะมะคี 
(สามัคคี) สะมะคา ซึ่งกัน  ฮักสาเจ้าสุริยกุมมานไว้  กันเถิงมังคลสังกาส  ให้ได้เสวยราสเป็นพระยา ๑/๑๔/๑ 

เทิน  จีงสั่งสันนี้แล้วจีงหนีหั้นแล  
ยามนั้น  พระยาวงสา ตนว่าเถิงยัง กัมมะปัตติ  เต (แต่) หลังแล  จุตติไปเกิดด้วยโอปาปติกกะ เป็น

ภูมมเทวดาได ้ซาววัสสา94  จีงได้เกิดในอินทปัฏฐนคร  ก็ได้เสวยราสพุทธสาสนาในที่นั้น  แล้วจุตติได้ไปเกิดใน
เมืองพาราณสี  ออกบวดชื่อว่า วงสารัสสี อยู่ที่เก่าหั้นแล   แต่นั้น อัปปสัทธามิจสาทิฏฐิกัมมระมึนทึน จักเกิด
มีในเมืองบ้านนั้นหั้นแล   
ยังมี  วัสสาพาละ (กาละ) อันนึงเทวดาอารักข์ มเหสักขา ทั้งหลายฝูง  ฮักสาเจ้าสุริยกุมมาน  เห็นยังสังกาส
พ้อมทั้ง มัตตา (มิตตา) มีชื่อว่า ปุณณสหัสส  วุฒิมังคละสังกราส95 อันควรแก่เจ้าสุริยกุมมานชาตติอันถ้วน ๓ 
ในที่นี้แล  
 

ดูราอานน  เทวดาทั้งหลาย  เห็น รมเพิง96 ดังกล่าวแล้วนี้  จงให้ได้เถิงยังราชสมบัตติเป็น ๑/๑๔/๒ (ขร) 

พระยาหั้นแล  ยามนั้นเทวดาฝูงฮักสายังภูมมเสตรสัด (เศวตฉัตร) แล ฮักสาพุทธสาสนาแล เทวดาฝูงอยู่ใน
อาณาเขดบ้านเมอืงทั้งมวร  สังกาสไดแ้สนสามหม่ืนสามพันฮ้อยสามสิบเก้าตน  จักพ้อมกันให้สาธุกานส่งข่าว
สืบ ๆ กันไปด้วยค า  ดูราเจ้าทั้งหลาย เจ้าสุริยกุมมานจักเสวยราส เป็นใหย่แก่บ้านเมืองในจันทบุรีแล้วจง
ลงมาชุมนุมกันปงราชนุตามค ามักแห่งเฮาทั้งหลายเทิน  เทวดาทั้งหลาย  กล่าวดังนี้แล้วจีงลงมาชุมนุมกันใน
ดอยเขาควายนั้น  หลิ่น มโหสบ97 ปัตติพบกัน ๓ วัน ๓ คืน จักพ้อมกันปงราชนามว่า  พระยาสุริยวงสาไชย
จักกธัมมิกกราชาเสฏฐาธิราส  ดังนี้ปางนั้นหั้นแล   
 

ดูราอานน  พระยาตนนั้นได ้พ าเพ็ง98 ทาน สีน99 บารมีอันมาก  จักเป็นพระยาตนประเสิดยิ่งกว่าท้าว
พระยาท้ังหลาย  จักมีอายุหมั้นยืน ๑/๑๕/๑ โชตนาพุทธสาสนาพระตถาคตที่เก่าที่ใหม่  จักได้ก่อเจติยะถ้วน ๒ ที่
โลมไว้ยัง อูปมุง100 อุรังคธาสพระตถาคต  ไว้ที ่ภูก าพ้า101 นั้นแล  

                                                           
93

 หมายถึง คืน,ฟ้ืน 
94

 ยีสิ่บพรรษา-ผูป้ริวรรต 
95

 ตามขอ้สันนิษฐานของ  พิเศษ  เจียจนัทร์พงษ ์(๒๕๒๑ : ๑๒-๑๕)  ท่ีว่า  ตรงกบัปีข้ึนครองราชยข์องพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราชใน
ต านานอุรังคธาตุ  หรือต านานพระธาตุพนม  ซ่ึงไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน  แต่ท่ีถกูมองขา้มไปคือ  ในต านานอุรังคธาตุไดร้ะบุปี  ท่ีเขียนเป็น
ภาษาบาลีว่า  “ปุณณสหัสส  วุฒิมงัคละสังกราช”  ฝงูเทวดาอารักษจึ์งอญัเชิญเจา้สุริยกุมารข้ึนเสวยราชสมบติั  ศกัราชท่ีผกูประโยคเป็น
ภาษาบาลีน้ี  คือ  พ.ศ. ๑๐๐๐ นัน่เอง  (ค าวา่ “สหสัส” มีความหมายถึง  ๑,๐๐๐) 
96

 หมายถึง ร าพงึ 
97

 มหรสพ-ผูป้ริวรรต 
98

 หมายถึง บ าเพญ็ 
99

 ศีล-ผูป้ริวรรต 
100

 อบูมุง  ก่อดว้ยอิฐโบกปูนทั้งหลงัแมก้ระทัง่หลงัคา  รูปทรงของหนา้บนัมีลกัษณะโคง้แหลม  ลางแห่งกเ็ป็นหลงัคาชั้นเดียว  ลางแบบ
เป็นหลงัคาซอ้นสองชั้น  หนา้บนัมีลวดลายเครือวลัยป้ั์นปูนประดบั  ท่ีนครหลวงพระบาง  มีอบูมุงอยูห่ลายวดัเช่นท่ีวดัเชียงทอง  วดัเชียง



๔๓ 

 

คันว่า  จุตติได้ไปเกิดในเมืองพาราณสี  ออกบวดชื่อว่า สุริยวงสาจักกรัสสี อยู่ที่เก่าก็มีแล้วแล  จีง
จุตติมาเกิดในเมืองอินทปัฏฐนคร  ส้างพุทธสาสนาหั้น ๒ ที่ เล่าจุตติมาเกิดในเมืองกุรุนทนคร  ชื่อว่า สุริยวงสา
กุรุทธนคร นั้นก็มีแล   
 

ดูราอานน  ยามนั้น  วงสารัสสี ก็จุตติมาเกิดในเมืองกุรุทธะ ชื่อว่า สรวงสา ก็ด้วยว่าต่างแม่แลสุริ
ยวงสา ได้เสวยราส เป็นพระยาสุริยวงสาแล้ว  จักได้มาตั้งอยู่ในเมืองฮ้อยเอ็ดประตูดังแต่ก่อนเป็นถ้วน ๓ นั้น
แล   

สรวงสา นั้นก็ได้เสวยราสเป็น พระยากุรุทธะนคร  จักได้ส้างพุทธสาสนาในที่นั้น คันว่าจุตติก็ได้เมือ
เกิดใน ๑/๑๕/๒ (ขรา) ชั้นฟ้าตุสิดา ปรากด102 ชื่อว่า  วงสาเทวบุด  จักลงมาพ้อมเมตเตยยะโพธิสัดพุ้นแล   
สุริยวงสา ส้างบ้านเมืองฮ้อยเอ็ดประตู ก็ได้นางเทวีแก้ว เล่าจักได้ส้างสาสนาก็ฮุ่งเฮืองเหมือนเมื่อแต่ก่อนนั้นแล  
แล้วจุตติมาเกิดในเมืองสาวัตถี  สืบพุทธสาสนาหั้น ๓ ทีแล เมือเมืองกุสินารา เมืองราชคึห เป็นเค้า จักได้โชต
นาพุทธสาสนาแลเมืองแล ๓ ที ด้วยล าดับ โสรัสสมหานคร (โสฬสมหานคร) แลเมืองใหย่แลเมืองน้อย
ทั้งหลาย  เวียนไปนาคทีป ลังกาทีป จีงคืนมาเมืองอินทปัฏฐนคร ชาตติอันถ้วน ๓ ต่อเท่า ๕ พันวัสสาพุ้นแล  
คัน (ครัน) จุตติ  จักได้เมือเกิดเมืองฟ้าตุสิสดา  ปรากดชื่อว่า วงสาเชยยะจักกะเทวบุด เมตเตยยะโพธิสัดลงมา
เป็นพระเจ้า  จักลงมาบวดเป็นภิกขุในส านักพุ้นก็มีแล  
 

ดูราอา ๑/๑๖/๑ นน   ตถาคต กท านวาย103 ไว้  ต่อเป็นอุกกเทด (เอกเทศ) สน่อยแล อันจักกล่าวก็เป็น
อันกว้างขวาง  ก็เป็นอันมากหลายแท้ดีหลีแล พระพุทธเจ้ามา สรัฏฐิด104 แคมหนองคันแทเสื้อน้ า  กท าท า
นวาย สาสนนัคคร (ศาสตร์นคร) แก่เจ้าอานน นิตถิตัง ก็แล้วท่อนี้ก่อนแล ฯฯ  
 
 

                                                                                                                                                                                     

ม่วน  วดัหม่ืนนา  วดัสุวนันะพมูมาราม  ส่วนท่ีนครเวยีงจนัท ์ มีท่ีวดัอินแปง  วดัแสน  วดัหวัซียง  และวดัอบูมุง  เป็นตน้  ค าวา่อบูมุง ลางที
เรียกวา่  “กะตึบ” -สงวน  รอดบุญ.  (๒๕๔๕).  พทุธศิลปลาว (พมิพค์ร้ังท่ี ๒).  กรุงเทพฯ : สายธาร.  หนา้ ๑๓๐. 
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 ภกู าพร้า-ผูป้ริวรรต 
102

 ปรากฏ-ผูป้ริวรรต 
103

 กระท านาย/ กท็  านาย-ผูป้ริวรรต 
104

 สถิต-ผูป้ริวรรต 


