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พระมหากัสสัปปะ อรหันตา ๕ ฮ้อย อัญเชิญอุรังคธาสสู่ภูก าพร้าและพระยาทั้ง ๕ ก่ออูปมุง 
 

มหากัสสัปปะเถรเจ้า  จีงเอาอรหันตทั้งหลาย ๕ ฮ้อยตน  น าอุรังคธาสพระเจ้าไปไว้ภูก าพ้าแล  มา
จอดยังเมืองหนองหานหั้นแล  

ก่อนยามนั้น  ท้าวพระยาทั้งหลายฮู้ข่าว  มีพระยาจุลลณีแลพรหมทัด แลพระยาอินทปัฏฐนคร 
แลนันทเสน  ก็มาเค้าโฮมกันที่แคมน้ าเบื้องใต้ปากน้ าเซหั้น  ตกแต่งคนทั้งหลายฟันหินมุกจักก่อเป็นอาราม
ไว้ถ่ามหากัสสัปปะเถรเจ้า   

แม่นชาวเมืองหนองหานหลวง อันพระยาสุวัณณภิงคละเป็นเค้า  ชาวเมืองหนองหานน้อย มีพระยา
ค าแดงเป็นเค้า ตกแต่งกันฟันแลงมาไว้แล้ว คนทั้งหลายจีงจาพัน (พนัน) กันว่า  ผู้ชายชาวเมืองหนองหาน
หลวง  จักก่ออูปมุงอันนึงเทิงดอยที่แท่นพระเจ้าสรัฏฐิดแต่ก่อนนั้น ให้สิ่วหินเข้า ไลหางปา1 ทั้งมวร ผู้ยิง2 ให้
ก่ออูปมุงอันนึงแข่งกันดูเทิน ๒/๙/๑ วันหน้าพอฮุ่งแจ้งเห็นลายมือ  ให้ก็เอา ส าคัน3 หมาย ดาวเพ็ก4 ออกให้
แล้ว ผิว่าผู้ใดก่อแล้ว พ้อม5 ดาวเพ็กออก  จักไว้ธาตุหัวอกให้ไปถาปันนาหั้นแล 

ยามนั้น  ผู้ยิงทั้งหลายออกเป็นชาวเมืองหนองหานหลวงแลหนองหานน้อย  ก็ เข้าแฮง6 กันก่ออูปมุง
คัดแข่งผู้ชาย  เขาว่า ไผ7 มีมือดังพระนารายนั้นจา  ก็หากมีมือห้านิ้วซู่คนแล ว่าดังนั้นแล้วจีงก่อ  

ฝูงพ่อชายทั้งหลาย โอด8 ว่า  มีก าลังกว่า (บ่) จักพ่ายผู้ยิง (จีง) ลวดจักก่อขัว (สะพาน) หินอันนึง  
ยาวได้ฮ้อยวา ทางขวางได้ห้าวาไปจุ (ถึง) ตีนภูแล้ว จีงก่อขั้นไดแก้วขึ้น ผู้เถ้าผู้แก่ว่า ให้ก่ออูปมุงให้แล้วทันดาว
เพ็กออกก่อนเทิน ยังเหลือท่อใดจีงก่อขัวแลขั้นไดเทิน  ลวดบ่ฟังท่อติจักกายเสียว่าดังนี้  จีงก่ออูปมุงเป็นเตาไว้
สี่ด้าน  แต่ฝาไปทันได้ก่อพานอูปปรารมี  หินอันขนมาไป่ทันฮอด ๒/๙/๒ (ไส) นั้น  ท่อแผ่นกาลา ท่อแผ่นแถบก็มี 
เข้าป่องซอดคอนซา (หิ้ว) เขาก็มีหลายหามแด่ก็มี หิ้วแด่ก็มี  

ยามนั้น  ผู้ยิงทั้งหลายเห็นผู้ชายก่อจักแล้วก่อน  จีงแต่งกันเป็นหมู่เป็นชุม  อันมีมายาช่างปฏิโลม
ตระหลุให้ไปเย้า (ยัวะ) ไยผู้ชาย  ซุมเป็นก าลังขนหินนั้น ผู้ชายจีงพ้อมกันปละหนีไปที่นึง  แล้วแต่งกันขึ้นเทิง
ดอยมัดโคมไฟ  ให้ว่าดาวเพ็กออกเสียแล้ว ว่าดังนั้นจีงเอากันไปน าผู้ยิง แม่นว่าผู้ยิงทั้งหลาย  ฝูงผู้ชายไปก่อ
ซ่อยนั้นก็แล้วก่อนดาวเพ็กออกหั้นแล9  

                                                           
1

 ไลหางปลา-ผูป้ริวรรต 
2

 ผูห้ญิง-ผูป้ริวรรต 
3

 ส าคญั-ผูป้ริวรรต 
4

 หมายถึง ดาวประกายพรึก 
5

 พร้อม-ผูป้ริวรรต 
6

 ร่วมแรง-ผูป้ริวรรต 
7

 หมายถึง ใคร 
8

 หมายถึง พดู, เจรจา, สนทนา, โอดอา้ง, อวด 
9

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าวถึงเหตุการณ์น้ีวา่  “ขณะนั้น ฝ่ายหญิงเห็นฝ่ายชายจะก่อแล้วก่อน  จึงแต่งกันเป็นพวกเป็นหมู่  
ออกไปพดูจา เล้าโลมเย้าหยอก พวกชายท่ีก าลังขนหินอยู่นั้น ชายเหล่านั้นเห็นหญิงมากระท าเช่นนั้น กพ็ากันวางหินไว้ ณ ท่ีนั้น แล้วแต่ ง
กนัขึน้บนดอยท่ีก่ออุโมงค์ ท าโคมไฟจุดขึน้แขวนไว้ จึงกล่าวกันว่าดาวเพก็ขึน้แล้ว ๆ แล้วพากันตามหญิงไป แม้ผู้ ท่ี ก่อบนดอยนั้นรู้กต็าม
กนัลงไปหมดส้ิน ส่วนผู้เฒ่าผู้แก่ท้ังหลายท่ีอยู่ณท่ีนั้น จึงจ่ม (บ่น) ว่าแค้นใจแท้ และเขากองหินไว้นั้น คนท้ังหลายจึงได้เรียกช่ือว่า แค้นแท้ 
มาจนกาลบัดนี”้  หนา้ ๔๒. จากนั้นเน้ือหาในตอนน้ีไดข้าดหายไป  ผูป้ริวรรตจึงตรวจสอบและพบว่ามีการปรากฏเน้ือหาต่อบั้น (ตอน) น้ี
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ยามนั้น  มหากัสสัปปะเถรเจ้า  พาอรหันตา ๕ ฮ้อยตน  น าอุรังคธาสไปไว้เท็งที่อูปมุงอันก่อบ่แล้วนั้น 
จีงเข้าไปบิณฑิบาส ในเมืองหนองหานหลวง หนองหานน้อย พระยาสุวัณณภิงคละ พระยาค าแดงแลชาวเมือง
ทั้งหลายใส่บาสแล้ว ๒/๑๐/๑ จีงไตป้ระทูบ ประทีป คันทรัสสะ10 ของหอมทุก เยื่อง11  พระยาสุวัณณภิงคละจีง
พา ประริวาน12 ไปน าอรหันตาเจ้า  ขึ้นดอยไปไหว้อุรังคธาส ๓ ฮอบ หดสง13 สักกระบูชา 

พระยาเห็นอูปมุงบ่แล้วแลโกดเคียดแก่ชาวเมืองทั้งหลาย  ล่ามเวียก14 (นายหมู่) จีงทูลถวายยังเหด
ทั้งมวรให้แจ้งแก่พระยา เร่งท าโกดเคียดยิ่งนัก แต่ผู้ยิงจักกท าตาม โจด15 มหากัสสัปปะเจ้าจีงฮมเพิงเถิง
วิรุธปัณหา มาเทสสนาว่า  

กิงสุ อุณโห ชาโต อัคคินา กิงสุ มะณีนัง อะติโรจะติ อะสะริโล (โร) จะระติ อะจิตตะโก นะโร ขาทิ 
(มิ) ดังนี้  

ดูรามหาราส  พระเจ้าเทสสนาธัมมวิรุทธปัณหา (ปัญหา) คาถาอันนี้ว่า  
 

อันใด แควน16 ฮ้อนยิ่งกว่าไฟ  
อันใดยังแควนเฮืองยิ่งกว่าแก้ว  
อันใดบ่มีตนแลฮู้ตระเดินไป  
อันใดบ่มีจิดแล้วฮู้เกี้ยวกินคน  
จักได้อันใดจา  

 
พระยาก็บ่แก้ได้ จีงไหว้  มหากัสสัปปะเจ้า ๒/๑๐/๒ (โส) จีงไขให้แจ้งว่า  
 

อันแควนฮ้อนกว่าไฟนั้น ได้ราคคะตัณหาแล  
อันแควนเฮืองกว่าแก้วนั้น  ได้สัตติปัญญาอันฮู้ติ ป่อง17 นั้น  
อันบ่มีตนฮู้ตระเดินคว่านั้น ได้นามมธัมมจิดใจแล  
ฮู้เกี้ยวกินคนนั้น  ได้ชราธัมมค าเถ้าแก่เหี่ยวแห้ง  นั้นแล  

 
อันว่า  ราคคะตัณหาธัมมนี้  ฮ้อนกว่าไฟ ชาตติไฟนี้  น้ าห้ามก็ยังฟัง ราคคะตัณหาเกิด  แม่นว่าเอาน้ า

แลไฟมาห้ามก็บ่ฟังแล สัพพัญญูเจ้าแลพระปัจเจกโพธิเจ้า แลขีณาสวเจ้าทั้งหลาย อันเห็นมาปาน (มายา) 
ดังเฮาทั้งหลายนี้  จีงตัดเสียยังกิเลสสธัมมหั้นแล   
                                                                                                                                                                                     

ในหนา้  ๑๔๕ กล่าววา่  “...และอุโมงค์ท่ีท้ังหลายก่อไป่แล้ว อุโมงค์ท่ีผู้หญิงท้ังหลายก่อนั้น ผู้ชายท้ังหลายพากนัไปช่วย จึงได้แล้วก่อนดาว
ประกายพรึกขึน้...”  หนา้ ๑๔๕. 
10

 คนัธรส-ผูป้ริวรรต 

11
 หมายถึง อยา่ง, ชนิด 

12
 บริวาร-ผูป้ริวรรต 

13
 โสรจสรง-ผูป้ริวรรต 

14
 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ “ล่ามเวยีกเกียกกาย” 

15
 โจทก-์ผูป้ริวรรต 

16
 หมายถึง ล  าบาก, ตรากตร า 

17
 หมายถึง จดจ าอะไรไดง่้าย 
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บัดนี้  ผู้ยิงทั้งหลายกั้วเกาเย้าไยยังผู้ชายทั้งหลาย  ก็บ่สังวรยังจิดใจตน ให้ระงับดี อูปมุงอันนี้จีงบ่แล้ว
หั้นแล  

พระยาได้ยินปัณหา (ปัญหา) คาถาแล้ว ก็จีงหายค าเคียดแก่คนทั้งหลายหั้นแล  
มหากัสสัปปะเจ้า  จีงว่าอูปมุงอันนี้  แม่นว่าก่อแล้ว ก็บ่ได้ ใส่ไว้อุรังคธาสสัพพัญญูเจ้า  มา ๒/๑๑/๑ 

สรัฏฐิดแท่นอันนี้  พอเฮาได้เอาไปไว้ภูก าพ้าพุ้นแล  
 
พระยาจีงขอแบ่งเอา ถ่อง18 ๑ จีงซ้ าก่ออูปมุงนั้นให้แล้ว จีงถาปันนาไว้หั้นแล มหากัสสัปปะจีงห้าม

อย่าได้ ม้าง19 พุทธวัจจนะเทิน  บ่เป็นมังคละแก่บ้านเมือง  บูฮานณธัมมสัพพัญญูเจ้าบ่ให้วุฒิธัมมแก่บ้านเมือง
เป็น โภยไภ20 แท้ดีหลีแล 

ดูรามหาราส  ปางเมื่อพระเจ้ากัสสัปปะ (กัสสปะพุทธเจ้า) จักนิพพานสั่งไว้ว่า  ให้อรหันตาตนนึงเอา
ธาตุไปไว้ในคูหา  ถ่าพระยาตนนึงอันจักเกิดมาพายหน้าพุ้น เหดสัพพัญญูเจ้าหลิงเห็นพระยาตนนึง  จักได้ถา
ปันนาโชตนาพุทธสาสนาสัพพัญญูเจ้าตนนั้นแล   

 
พระยาลังกา ขอบ่ฮักสาพุทธวัจจนะ  ได้ไปเอาธาตุพระเจ้ากัสสัปปะ  หนีจากที่นั้นมาฮักสาไว้สักกระ

บูชาเพ่ืออยากได้บุร  ยามนั้นเทวดามเหสักขา อันฮักสาภูมมสถานบ้านเมืองแลเทวดาฝูงฮักสาธาตุใน ๒/๑๑/๒ 

(เสา) คูหาที่นั้น  คองดูอันเป็นเหมื่อ (เมื่อ) นาน  คูหาเป็นอันเป่าสูรเสีย  แม่นว่าเทวดาฝูงอ่ืนเคยได้ไหว้นบ
อุปัฏฐากนั้น  มาบ่เห็นธาตุพระเจ้าดังนั้น จีงถามเทวดาฝูงฮักสานั้น  จีงบอกว่าพระยาลังกาเอาไปฮักสาสักกระ
บูชา  เทวดาทั้งหลายพ้อมกันติเตียนโกดเคียด  ประสบพบกับเทวดาอันอยู่ขงเขดท้าวพระยาฮ้อยเอ็ดเมืองให้
บันดน จิดใจ21  ท้าวพระยามายุทธกัมม สมคาม22 อ้อมเมืองลังกา   

พระยาลังกาจีงเอาธาตุพระยา (พระกัสสัปปะ) พุทธเจ้าทั้งมวร ไปถะปันนาไว้ในขุมอันนึง  แต่งเปว 
(แปว?) ป่องเป็น ยน23 ซาวเก้าซั้นกวัดแกว่งไว้   

ยามนั้น  พระยาลังกาแลเสนาอามาสทั้งมวร  พ้อมกันออกไปเล็วท้าวพระยาฮ้อยเอ็ด  ท้าวพระยาฮ้อย
เอ็ดเมือง  กุมเอาได้พระยาลังกาท้ังเสนาอามาสหมดทั้งมวร  บ้านเมืองลังกาลวดจิบหายเสียแล  

ท้าวพระยาทั้งหลาย  เข้าชิง (ซอก) บ้านเมืองเทเอา เขาจีงเห็นขุมยน ง้าว24  เยียวว่าขุมค า ๒/๑๒/๑ จีง
ลงเอาบ่ได้ เทวดาทั้งหลายจีงนิมิดเป็นพราม  มาเล่าให้แจ้งว่า  ธาตุพระเจ้าเป็นอันประเสิดยิ่งกว่าข้าวของเงิน
ค าแล  

ยามนั้น  บัณฑุกัมพลสิลาบาส25 กะด้างแข็ง  พระยาอินทาหลิงเห็นด้วยทิพพจักขุจีงเอาเทวดา เทว
บุด เก้าตนเป็นเค้า  ลงที่เขาพระยาท้ังหลายชุมนุมกันนั้น  พระยาอินทาจักให้เทวดาเทวบุดทั้งเก้าตนมีสุริยเทว
บุดแล  จันทเทวบุดตาบต่อเท่าราหูอสุรินทเทวบุด พ้อมกัน ผาบ26 ยนง้าวแลตนแลชั้นจีงตกเสียแล  

                                                           
18

 หมายถึง แถว, ฝ่าย, ส่วน,คร่ึง 
19

 หมายถึง ท าลาย, ลา้ง, ร้ือ 
20

 โพยภยั-ผูป้ริวรรต 
21

 จิตใจ-ผูป้ริวรรต 
22

 หมายถึง สงคราม 
23

 ยนต ์หมายถึง เคร่ืองท่ีมีกลไก-ผูป้ริวรรต 
24

 หมายถึง ดาบ  
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ท้าวพระยาทั้งฮ้อยเอ็ดเมือง  จีงเข้าเอาธาตุพระเจ้าคืนมาไว้ในถ้ าคูหาดังเก่าหั้นแล  ยามนั้นเทวดา
ทั้งหลายชมชื่นยินดีมาเล่าแก่ท้าวพระยาฮ้อยเอ็ดเมือง  ไปเอาเงินค าแก้วแหวนในถ้ าอันนั้น บ่ฮู้เสี้ยงฮู้หมดดีหลี
แล   
 

ดูรามหาราส  เมื่อพระพุทธเจ้าเฮาก่อแฮกตรัสสผญาสัพพัญญูนั้น  ให้ ๒/๑๒/๒ (ส า) เกสาธาตุแก่ตัปปุสส  
พลิกะ (ตปุสสะ,  ภัลลิกะ) ๘ เส้น วันนั้นสั่งไว้ว่า  ให้เอาไปไว้ดอย (สิง) คุตตรพุ้น พระยาเชฏฐนครมาเอา ๒ 
เส้น ขาจีงเอาไปทางสะเภา พระยานาคลักเอา ๒ เส้น ขาจีงจากที่นั้นไปฮอดเมืองอุปปะระนคร (อุปลนคร)  จี
งบอกแก่พระยาว่า เกสาธาตุแต่ก่อนมี ๘ เส้น พระยาเชตถนคร (เชฏฐนคร) เอา ๒ เส้น พระยานาคลักเอา ๒ 
เส้น พระเจ้าจีงสั่งไว้เพ่ือขาเอาไปไว้ในดอยสิงคุตตระพุ้นแล  

ยามนั้น  มเหสักขาอารักข  จ่มแก่พระยาเชฏฐนครแลพระยานาค  มาม้างพุทธวัจจนะนั้น  จักให้เป็น
โภยไภแก่บ้านเมืองดังนั้น  พระพุทธเจ้าตรัสสรู้แจ้งจีงมิตตาให้เทวดา  เอาเกสาธาตุหนีจากพระยาเชฏฐนคร 
พระยานาคลักเอานั้น เทวดาก็เอามาเข้าอูป (ผอบ?) เป็น ๘ เส้นดังเก่า  ด้วยค าสัจจอธิฏฐานแห่งพระยาอุปป
ลนคร  จีงไขดูก็เห็นดังเก่าหั้นแล พระยา ๒/๑๓/๑ บ่ฮู้ที่ดอยสิงคุตตระดังนั้น พระยาอินทา พระยาพรหม แลวิ
สุกัมมเทวบุด เทวดาทั้งหลาย ก็ชมชื่นยินดีก็ลงมาบอกบ่อนดอยสิงคุตตระแล  ซ่อยก่อเจติยะดินจัก (ดินจี่,อิฐ) 
ค าแล้ว ถะปันนาเกสาธาตุพระพุทธเจ้าไว้วันนั้น บ่ละพุทธวัจจนะอันได้สั่งนั้นแท้ดีหลีแล  
 

พระยาสุวัณณภิงคละ  แจ้งธัมมเทสสนาห้ามว่าม้างพุทธวัจจนะมิดี พระยาจีงแต่งขันคารวะแล้ว  ให้
คนทั้งหลายเอาหินอันแปงไว้  ก่อยอดอูปมุงอันบ่แล้วนั้น  มาเจาะแล้วล้างสรงอบรมแล้ว  เอาอุรังคธาสทั้งมวร
ใส่ จั่งเอาผ้ากัมพลปกเท็ง  ตั้งไว้ท่ ากลางปราสาท จีงคาด (จัด) คน ส าแดง27 ดี  นุ่งเสื้อขาวผ้าขาวหาม  เพ่ือไว้
ไปภูก าพ้าดอมอรหันตเจ้าทั้งหลายหั้นแล  

พระยาจีงว่า ผู้ใดอย่าได้พนันกัน  ด้วยอัน หลิ้น28 สิ่งแต่ก่อนนั้นเทิน อย่าได้เอาผู้ยิงไปสู่ภูก าพ้าสักคน  
เขาย่อม ๒/๑๓/๒ (สระ) ให้เป็นเหดแก่กุสลบุรแท้ดีหลีแล  ผู้ใดได้เอาผู้ยิงไปจักใส่ทัณฑะกัมมเสียแล 

ยามนั้น  ผู้ยิงทั้งหลายมาไหว้มหากัสสัปปะเถระเจ้าว่า  ฝูงข้าทั้งหลายได้ก่ออูปมุงแล้ว  ขอเอาอุ
รังคธาสพระเจ้าถะปันนาไว้แด่ก็ข้าเทิน  มหากัสสัปปะเจ้าจีงให้อรหันตคืนไปด้วยริทธี  เอา ฝุ่นไฟ29 ที่สัพพัญญู
เจ้านิพพานมา ๓ ทนาน ฟ้าวมาให้ผู้ยิงทั้งหลาย  เอาไปถะปันนาไว้ จีงได้ชื่อว่า “ธาตุนาราย” ตามค าอันผู้ยิง
ทั้งหลายกล่าวว่า  ไผมาแฮงดังพระนารายนั้นดาย มือหากห้านิ้วสิ่งเดียวกันนั้นแล ผู้เถ้าผู้แก่ทั้งหลาย  จีงใช้ชื่อ
ว่า อูปมุงอิตถีมยา ดังนั้น   พระยาสุวัณณภิงคละว่า  อย่าได้ม้างค าอรหันตาเจ้า  อันใช้ชื่อว่า ธาตุนาราย นั้น
เทิน  

อูปมุง อันผู้ชายก่อบ่แล้วนั้นใส่ชื่อว่า ภูเพ็ก หั้นแล  
 

                                                                                                                                                                                     
25

 บณัฑุกมัพลศิลาอาสน-์ผูป้ริวรรต 

26
 หมายถึง ปราบ 

27
 แสดง-ผูป้ริวรรต 

28
 เล่น-ผูป้ริวรรต 

29
 พระองัคารธาตุ-ผูป้ริวรรต 



๖๖ 

 

ยามนั้น  พระยาค าแดง  ก่ออูปมุงใส่ฮูป ๒/๑๔/๑ พระพรหม ๔ หน้าแล้ว ที่ปักตูหลวงบ่อนนึง บ่อนปัก
ตูนบ (น้อย) บ่อนนึง30  ที่อันก่อไก (ไกล) กันบ่ปรากดนั้นก็มี  พระยา (ค าแดง) ฮู้ข่าวว่าอรหันตาเจ้าทั้งหลาย  
บ่ให้อุรังคธาสไป่ให้ถะปันนาจีงเอาธาตุหนีไปไว้ภูก าพ้า ว่าดังนั้นพระยาจีงเอาข้าวของเงินค าใส่ช้างแล้ว พระยา
จีงขว่ี31ช้างมังคละ เสนาขวี่ม้า  พา รี้พนประริวาน32 มาสู่หนองหานหลวง เพ่ือว่าจักพ้อมกันสู่ภูก าพ้าหั้นแล 
ชาวเมืองหนองหานหลวงตื่น ค้อง33 ไวใจเสือ (เศิก) มา พระยาสุวัณณภิงคละ  จีงใช้คนผู้สลาดเว้าไปยามดู  
เห็น พระยาค าแดงผู้เป็นลูกน้อง34 แห่งพระยาหั้นแลเคื่องบุร เคื่องทาน อามาสจีงคืนมาคอบ (ทูล) พระยาสุ
วัณณภิงคละฮู้ว่า น้องตนมามีใจชมชื่นยินดี  ซ้ าให้อามาสไปราทนามาไหว้ ทั้งไปพ้อมอรหันตเจ้า  เข้าสู่ภูก า  ๒/

๑๔/๒ (ทร) พ้าหั้นแล   
ยามนั้น  พระยาค าแดงก็มาฮอด  ปฏิสรัฏฐาน35 ต้านจารจากับดอมพระยาสุวัณณภิงคละแล้ว  ก็เอา

กันพ้อมกับอรหันตาเจ้าไปฮอดภูก าพ้าหั้นแล  
พระยาพ่ีน้องทั้ง ๓36 ฮู้ข่าวว่ามาฮอดแล้ว  จีงพ้อมกันขว่ามน้ าไปตั้งเพียงปากเซหั้น  พระยาสุวัณณ

ภิงคละ พระยาค าแดงจีงเห็น เคื่อง อาวุดสมคาม37 แห่งพระยาทั้งหลาย  ทั้ง ๓ ลวดเกิด ค าสงกา38  เหดว่า
พระยาท้ัง ๒ พ่ีน้อง  บ่ได้เอาเคื่องสมคามมา  
 

ยามนั้น  มหากัสสัปปะเถรเจ้า  แกวด39 กดหมาย40 ฮู้ด้วย ปะริสัญจิตตะญาณ ในใจแห่งพระยาทั้ง 
๒   เจ้าบ่ให้ จิดกระด้าง41 หดหย้อ42  จีงให้มีใจชื่นบานงามดี จีงให้ท้าวพระยาทั้ง ๕ เข้า สังสันทนาจากัน43 
ในท่ ากลาง44 อรหันตเจ้าทั้งหลายแล  

มหากัสสัปปะเจ้า  กล่าว ปัณหาพระยาธัมม ว่า  
 
                                                           
30

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่  “บวัหลวง-บวักุ่มนอ้ย”, นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๔๓)  
กล่าววา่  “ภหูลวง-ภนูอ้ย” 
31

 ข่ี-ผูป้ริวรรต 
32

 ร้ีพลบริวาร-ผูป้ริวรรต 
33

 ฆอ้ง-ผูป้ริวรรต 
34

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  “กล่าววา่ อนุชาฝ่ายมารดา”, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๔๓)  กล่าววา่ “ลกูนอ้งแม่
ของตน” 
35

 ปฏิสันถาร-ผูป้ริวรรต 
36

 พระยาอินทปัตถนคร  พระยาจุลลณีพรหมทตั และ พระยานนัทเสน 
37

 อาวธุสงคราม-ผูป้ริวรรต 
38

 ความสงสัย-ผูป้ริวรรต 
39

 หมายถึง รับรู้ 
40

 กฎหมาย-ผูป้ริวรรต 
41

 จิตกระดา้ง-ผูป้ริวรรต 
42

 เลก็ลง-ผูป้ริวรรต 
43

 สังสันทนาพดูจากนั-ผูป้ริวรรต 
44

 ท่ามกลาง-ผูป้ริวรรต 



๖๗ 

 

เขือ45 ไป ขา46 มา ขาไป ๒/๑๕/๑ เขือมา ดังนี้ 
 

จีงขอดเป็นคาถาพระยาธัมมไว้กับปัณหา  เพื่อเล้าโลมพระยาทั้ง ๕ ว่า  
 

คัจสันติ นะระคัจสันติ โกเว นะระโกเว เยยา (เญยยา) นะระเยยา (นะระเญยยา) สากันติ นะรัสสา
กันติ โจรัง นะระโจรัง เถโน นะระเถโน นะรา นุเร นุเร  
 

มหากัสสัปปะเจ้า  ให้พระยาทั้ง ๕ ถัดเข้าใก้กันจน สว่าง47 ค าเคียดแล  จาถ้อยค าซึ่งกันแลกันไปมา   
เจ้าหลิงเห็นอันพระยาสุวัณณภิงคละ  พระยาค าแดง  จักจุตติไปเกิดฮ่วมพ่อแม่เดียวกัน  ในเมืองอินทปัฏฐนคร 
จีง กล่าวว่า เขือไป ดังนั้นแล   

บดว่า ขามา นั้น ได้พระยาจุลลณีพรหมทัด พระยาอินทปัฏฐนคร จุตติมาเกิดฮ่วมท้องพ่อแม่เดียวกัน
ในเมืองจุลลณีพรหมทัด   

บดว่า ขาไป นั้น พระยาติโคตรบูร จุตติได้ไปเกิดในเมืองสาเกตตนคร ได้เสวยราส  ๒/๑๕/๒ (ทา) เป็น
พระยาสุริยวงสา  พระยานันทเสนผู้เป็นน้อง  ได้เสวยราสสืบแทน ๓ ปี48  มาสู่ภูก าพ้าแล้ว  จีงจุตติไปเกิดเป็น
ลูกนางสีรัตตนะเทวี แห่งพระยาสุริยวงสาแล   

บดว่า เขือมา นั้น ได้นางสีรัตตนะเทวี  จักจุตติมาเกิดในวงสาพระยานันทเสนแล พระยาสุริยวงสา   
จุตติมาเกิดเป็นลูกพระยามรุกขนคร  ได้เสวยราสชื่อว่า พระยาสุมิตตธัมม  เล่าซ้ าได้นางสีรัตตนะนั้น  เป็นราช
เทวีดังเก่า  

อันนึง  เจ้าหลิงเห็นท้าวพระยาทั้งหลาย  อันจักได้เป็น พระยาธัมม (ธัมมิกราช) ค้ าพุทธสาสนาใน
เมืองสีสัตตนาค  ที่ดอยนันทกังฮีแลเมืองจันทบุรีสีสัตตนาค  ด้วยอันเทียวไปมาเปลี่ยนกัน  เป็นพระยาติโคตร
บูรแลอมรรัสสี อันเป็นเจ้าเมืองสาเกตตนครเป็นเค้าหั้นแล  

เจ้ากัสสัปปะ  ตรัสสรู้แจ้งด้วยตน ๒/๑๖/๑ ดังนี้  จีงกล่าวปัณหาพระธัมม  ขอด49 ไว้แก่พระยาทั้ง ๕ 
บ่แปลให้แจ้ง คันว่าแปลให้แจ้ง  เป็นอุตตริมนุสสธัมม แม่นพระพุทธเจ้า  บ่ตรัสสรู้ธัมม บ่เสดบ่หลอ50 สักตัว   
เหดด้วยพุทธวิไส ก็ยังกล่าวให้หมด เจ้าฮมเพิงดังนี้  จีงกล่าวว่าท่อนั้นหั้นแล  ผู้มีผญาหากจักตรัสสรู้แจ้ง  แห่ง
พายหน้าพุ้นแล  

คาถาอันเป็น ปัจจุบันนชาส51  เห็นต่อหน้าจักให้แปลให้แจ้งว่า  
คัจสันติ นะระคัจสันติ ผู้ประเสิดเทียวทางมาจวบกัน ก็แฮงซ้ าประเสิดยิ่งกว่าเก่า มัด (บัด) นี้เจ้าหลิง

เห็นท้าวพระยาท้ัง ๕ ได้ส้างสมพพานแสนมหากัปแล พัดมาจวบกัน  เล่าซ้ าประเสิดพายหน้าพ้อมกัน  จีงกล่าว
เพ่ือดังนั้นแล  

                                                           
45

 หมายถึง บุคคลท่ีเราพดูดว้ย 
46

 หมายถึง เขา สรรพนามบุรุษท่ี ๓ 
47

 ส่วง หมายถึง คลาย 
48

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  “๑๓ ปี” 
49

 หมายถึง ขมวด 
50

 ไม่เศษ ไม่เหลือ-ผูป้ริวรรต 
51

 ปัจจุบนัชาติ-ผูป้ริวรรต 



๖๘ 

 

บดว่า โกเว นะระโกเว นั้น ผู้สลาดต่อผู้สลาดเทียวทางมาจวบกัน  ก็แฮงซ้ าสลาดอาจดูดีงามยิ่งกว่า
เก่า 

 ๒/๑๖/๒ (ทิ) บดว่า เญยโย (ยา) นะระเญยยา นั้นผู้ฮู้ต่อผู้ฮู้เทียวทางมา จวบ52 กัน  ก็แฮงฮู้ หลัก53 
นักปราสยิ่งกว่าเก่า   

บดว่า สากันติ นะระสากันติ นั้น ผู้ฮักต่อผู้ฮักเทียวทางมาจวบกัน  ก็แฮงซ้ าฮักยิ่งกว่าเก่า  
อทิบายคาถา ๔ บดนี้ว่า  ซู่คนซู่เป็นท้าวพระยา ปุญญะ วันตะ สัตตา ระโห แต่ ธัมมะชาส54 ว่า

สลาด  อาจมักตนตัวกว่า แต่ สังสาระ ทุกขะ เภยยะ มีหัวใจเป็นมุงคุล  ฮักแก้วทั้ง ๓ เพ่ือตามไต่เอานิรัพพาน   
ความคดเลี้ยวด้วยกานสมคาม (สงคราม) บ่มีแล   
 

บดว่า โจรัง นะระโจรัง นี้ผู้เป็นโจรต่อผู้เป็นโจรเทียวทางมาจวบกัน  ก็เฮิง (แฮง) ซ้ าชวนกันเป็นโจรยิ่ง
กว่าเก่าแล  

บดว่า เถโน (นะระเถโน) นี้ ผู้ฮู ้ลัก55 ต่อผู้ฮู้ลักเทียวทางมาจวบกัน  ก็แฮงซ้ าชวนกันลักยิ่งกว่าเก่าแล  
บดว่า นะรา นุเร นุ (เร) คนทั้งหลายฝูงเป็นสัปปุริสสะมีค า ๒/๑๗/๑ เพียรมาจวบกัน  ก็แฮงซ้ ามีค า

เพียรยิ่งกว่าเก่าแล   
อธิปปายว่า พระยาทั้ง ๓ นี้ แม้นว่า  เมื่อเคื่องสมคามดังนั้นก็ดี บ่ใช่ลัก ใช่โจรดาย แม่นสัปปุริสสะ มี

ค า เพียร56 เสมิ (เสมอ) ดังพระยาท้ัง ๓ นั้นแล  ฮู้ข่าวว่าพระยาทั้ง ๒ น าอุรังคธาสมาที่นี้  จีงแสวงเอานิพพาน
ดังพระยาท้ัง ๒ นั้นแล  
 

อันนี้มาหา (มหา) กัสสัปปะ หลิงเห็นพุทธวิไสอันท านวาย  ยังชื่อดอยเป็นบาลีว่า กัปปันนะคีรี แล
พระพุทธเจ้าอาไสซึ่งพระยาติโคตรบูรนั้น  เมื่อชาตติอันหลังพุ้น พระยาได้เอา ลูกนกแลไข่เต่า ไข่แลน มากิน   
จีงเข็ญใจปราสสจากพ่อแม่ลูกเมียฮักแลเสนาอามาสผู้เพิงใจหั้นแล พระยาตนนี้  จักได้ถะปันนาอุรังคธาสใน
ดอยอันนี้ จีง ขีนใจ57 ภูก าพ้าก็ว่าแล พระพุทธเจ้าสั่งให้เอาอุรังคธาสหัวอก  มาใส่ไว้ในดอยเข็ญใจ ๒/๑๗/๒ (ที) 

ที่นี้  ฮอยท่ีพระเจ้าว่าพระยาติโคตรบูร  เสมิ (เสมอ) พระยาเป็นหน่อพุทธวงสา  กว่าพระยาทั้ง ๕ อันมาบัดนี้   
แม่นช่อหน่ออรหันตหั้นแล  มหากัสสัปปะเจ้าหลิงเห็นดังนี้  ท่อเจ้าบ่แปลให้พระยาทั้ง ๕ แจ้ง ท่อกล่าวแต่พอ
ประหน่อย (นิดหน่อย) เมื่อใดทั้ง ๕ ม้างขันธ์ ๕ ได้มาเกิดเป็นอรหันต  ก็หากจักแจ้งด้วย บุพเพเนวาสสะ
ญาณ (ปุพเพสันนิวาสญาณ) ปะระสะญิตตะสัญญาน (ปรสัญญิตญาณ) ในปัณหาอันว่า เขือไป ขามา นั้น
แล มหากัสสัปปะเจ้า  ฮู้บุรคุร พระยาทั้ง ๕  จีงแปงนิทานอันนี้  เพ่ือให้นักปราสเจ้าทั้งหลาย  ตรัสสรู้พาย
หน้าพุ้นแล  
 

ยามนั้น  พระยาทั้งห้า  ได้ยินมหากัสสัปปะเจ้ากล่าวคาถาให้แจ้ง  มีหัวใจชื่นบานฮักแพงซึ่งกันไปมา    
แล้วจีงพ้อมกันตกแต่งให้คนทั้งหลาย  ไปเอาหินอันก่อบ่แล้วนั้น  มาก่ออูปมุงใส่อุรังคธาส มหากัสสัปปะเจ้าแล
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 พบ-ผูป้ริวรรต 
53

 ฉลาด, หลกัแหลม-ผูป้ริวรรต 
54

 ธรรมชาติ-ผูป้ริวรรต 
55

 โจร, ขโมย-ผูป้ริวรรต 
56

 อกัขรวธีิธมัม ์เขียนเป็น พฺยร 
57

 เขญ็ใจ-ผูป้ริวรรต 



๖๙ 

 

อรหันตาเจ้าทั้งหลายจีงว่า  หินอันก่อแต่ก่อนบ่แล้วนั้น  บ่ ๒/๑๘/๑ เป็นมังคละแล้ว ให้ปั้นดินดิบก่อ  จีงสุมไฟ
ถ้อน58 บ่ล้ าทีปุ่น (เปรียบ) สาสนาพายหน้าพุ้นแล้ว  
 

ว่าดังนั้น  ท้าวพระยาทั้ง ๕ จีงแต่งให้คนทั้งหลายปั้น ดินจี่59 นั้น  เอาฝ่ามือมหากัสสัปปะเป็นด้าม60 
ได้ดินก่อทุก (อัน) แล้ว ให้พระยาสุวัณณภิงคละ แฮกขุดขุมก่อน  พระยาเจ้าพ่ีน้องทั้ง ๔ ขุดน า  จีงให้เสนาอา
มาสแลคนทั้งหลาย  ขุดซู่คนด้วยล าดับ ขุดฮา (ก) เลิ๊กเอาสอก (ศอก) มหากัสสัปปะเจ้าแลลวงกว้างทั้ง ๔ ด้าน
สองวามหากัสสัปปะเจ้าหั้นแล   

พระยาจุลลณีพรหมทัด มี เงินแหน้น61 ๕ พัน ห้าฮ้อยห้าสิบแหน้นแล แหน้นหนัก ๔ ฮ้อยเค้า (เก้า?) 
มีค า ๕ ฮ้อย ๕ สิบ แหน้นแลแหน้นหนัก ๓ ฮ้อย เอาค้องสิบเก้า จับ62 เก้าหน่วย  สิบเจ็ดจับ มีเจ็ดหน่วย ใส่
ไว้ฮองลุ่มก้ าด้านวันออก  

พระยาอินทปัฏฐนคร มีเงินแปเก้าล้าน (เก้า) แสน ๒/๑๘/๒ (ทุ) เก้าหมื่น เก้าพัน เก้าฮ้อย มีค าบอก 
(ปลอก) มือ ๓ หมื่น ๓ พัน ๓ ฮ้อย ๓ สิบ จีงหล่อทองเป็นฮูปเฮือง (เฮือ) ใส่ไว้หลุมด้านใต้  
พระยาค าแดง63 (พระยานันทเสน) มีโถน (กระโถน) หมากค าหน่วยนึง  หนักเจ็ดพันใส่แหวนเต็ม   ขันเงิน
หน่วยนึงหนักเก้าพัน  ไตค า64 หน่วยนึง ไตเงิน ๒ หน่วย หนักหมื่นเก้าพัน ใส่ ม้าว65 เต็มมีฮ้อยคู่แล้วแล คู่
หนัก ๒ พันค าเถิงเก้าหมื่น ใส่ค้องสิบเจ็ดจับ  เจ็ดหน่วย สิบห้าจับ  ห้าหน่วย สิบสามจับ ๓ หน่วย ใส่ไว้ฮอง
หลุมด้านเหนือ  

พระยาสุวัณณภิงคละ กระโจมหัว ๒ อัน  แลอัน (แล) หนัก ๓ หมื่น สังวานค า ๒ อัน  แลอัน (แล) 
หนัก ๓ แสน มี (กระ) โถน66 หมากค าหน่วย ๑ หนัก ๙ หมื่น ใส่แหวนแล  กระจอนหู67 เต็มขันค าหน่วยนึง 
หนักเจ็ดหมื่น ใส่ วันลักคัง68 เต็มไตค าหน่วยนึง หนักแสนนึง โอค า ๙ หน่วย หนักสองพัน โอเงินเก้าหน่วย  
แลหน่วย (แล) หนัก ๓ พัน โอนากเจ็ดหน่วย แลหน่วย (แล) หนัก ๕ พัน ใส่ไว้ฮองหลุมท่ ากลาง ๒/๑๙/๑ หั้นแล   
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 ค าลงทา้ย คลา้ย เถิน้, เทิน 
59

 อิฐ-ผูป้ริวรรต 
60

 ตน้แบบ-ผูป้ริวรรต 
61

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ “แน่น” และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  “แนน” 
62

 สันนิษฐานวา่ ก า 
63

 เน้ือความในใบลานฉบบัน้ีขาดหาย  จากเน้ือความฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) เน้ือหาการบริจาคพระราชทรัพยบ์ูชาตรงกบั
ของ พระยานนัทเสน  ซ่ึงในส่วนการบริจาคของพระยาค าแดง ท่ีปรากฏในเล่มนั้น กล่าววา่  “พระยาค าแดง  ทรงก่อดา้นตะวนัตก และทรง
บริจาคพระราชทรัพยบ์ูชา  เป็นตน้ว่า กระโถนทองค าลูกหน่ึงหนกั ๖๐,๐๐๐  แลว้เอาแหวนใส่ให้เต็ม  เงิน ๓๐๐,๐๐๐ มงกุฎแกว้มรกตคู่
หน่ึง  ป่ินทองค าคู่หน่ึง พานทองค า ๗,๐๐๐ ลกู แลว้เอาหินมุกดม์าท าเป็นหีบใส่ขา้วของนั้น ๆ เอาลงไปรองภายใตด้า้นท่ีพระองคก่์อ หนา้ 
๑๕๘-๑๕๙. 
64

 หมายถึง ขนั, ถาดทอง 
65

 หมายถึง พาหุรัด เคร่ืองประดบัตน้แขน 
66

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ โถ 
67

 หมายถึง ตุม้หู 
68

 น่าจะเป็นเคร่ืองประดบัประเภทหน่ึง 



๗๐ 

 

มหากัสสัปปะเจ้า  บอกให้เอาไหใหม่ใส่น้ ามาตั้งแลด้านแลหน่วย จีงเขียน  คาถามังคละโลก ใส่ซู่หน่วย สูด 
(สูตร/สวด) ราหูปริตตใส่น้ า 

แล้วพระยาสุวัณณภิงคละ  เอาน้ าหดทั้งสี่ด้านเวียนเมื่อขวา ๓ ฮอบ  
แล้วพระยาจุลลณีพรหมทัด  จีง (เอา) น้ าหดเบื้องตาวันออก จีงก่อขึ้น  
พระยาทั้ง ๓69 นั้นอยู่ได้ก่อด้านใด  ก็ก่อดังเดียวกันนั้นแล้ว คันว่าพ้ืนดินได้วานึงเป็น ลูบ (รูป)70  จีง

ปละไว้ แต่นั้นพระยาสุวัณณภิงคละ จีงก่อขึ้นให้เป็นฮูปฝาบารมี (ฝาระมี) ทั้งยอดสุดให้ได้วานึงแท้  แต่เค้าขึ้น
เมื่อสุดยอดได้ ๒ วามหากัสสัปปะเจ้าแล  จีงขุด เตาฮาง71 ทั้งสี่ด้าน ไม้จวง ไม้จัน72 ไม้ค าพัก73 ไม้คันธัสสะ 
(คันทรัสสะ) ไม้ชุมพู ไม้นิโคด74 ไม้ฮัง  มาเป็นฟืน สุม ๓ วัน ๓ คืน สุกดีแล้ว  จีงเอาหินหมากคอมกลางโคก 
ที่เป็นมังคละมาถม ขุม75 มหากัสสัปปะแลอรหันตาเจ้าทั้งหลาย  ทั้งท้าวพระยาทั้งห้า  จีง ๒/๑๙/๒ (ทู) เอาอุ
รังคธาส  ไปถะปันนาไว้ในอูปมุงหั้นแล  จีงบอกให้ตั้งปักตูอัดไว้ดีแล้ว  
 

ยามนั้น  อุรังคธาสหากบัดบอก (ปัดออก?) ผ้ากัมพล  สระเด็ดจจจักออกมาตั้งอยู่ในฝ่ามือเบื้องขวา
แห่งมหากัสสัปปะเจ้าหั้นแล อรหันตาเจ้าทั้งหลายแลท้าวพระยาเสนาอามาส  ยิ่งอัจสะจันยิ่งนักให้เสียง  สาธุ
กาน76 มากนัก  

ยามนั้น  มหากัสสัปปะเจ้า  คึดฮอดพุทธวัจจนะ  สั่งให้เอาอุรังคธาสไปไว้ภูก าพ้า  พระเจ้าสั่งท่อนั้น  
บ่ได้สั่งถะปันนาไว้  เจ้าตรัสสรู้แจ้งแล้ว  จีงเสี่ยงค ากล่าวว่า  ฮอยที่พุทธวิไสหลิงเห็นปุคละทั้งหลาย  ผู้เป็น
หน่อพุทธวงสาแลเชื้อหน่ออรหันต  จักมี เม่ือสุดเม่ือช้อย77 พุ้น  ได้ส้างแปงสืบถะปันนาไว้แล บัดนี้เฮาอย่าได้
ถะปันนาถ้อน  ตั้งไว้ตามค าพุทธวัจจนะสั่งเทิน  

ยามนั้น  อุรังคธาสหากสระเด็ดจจ ๒/๒๐/๑ เข้าไปในอูปมุงผ้ากัมพลนั้น  หาก มาย78 ออกปกอยู่ดังเก่า
แล พระยาสุวัณณภิงคละ  เป็นอัจสะจันคึดฮอคค าอันเจ้ากัสสัปปะหากห้ามยังซะดุ้ง (สะดุ้ง) ดวงใจยิ่งนัก  ท้าว
พระยาท้ังหลาย  จีงแปง แป้นไม้ดู่หับ79 ไว้ด้วย ขอกะดาน80  

จีงไปเอาหินในเมืองกุจสินาราย (กุสินารา) หน่วยนึง  ฝังไว้แจเหนือ  แปงฮูปอัสสหมูขีไว้กกหั้น  เพ่ือ
ว่าหมายเมืองมังคละสองหน่วยนี้  ไว้ก้ าตาวันออก  

เอา (หิน) เมืองลังกาหน่วยนึง  ฝังไว้ก้ าตาวันตก  

                                                           
69

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่  พระยาทั้ง ๕ 
70

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่  รูปเตา 
71

 หมายถึง เตาท่ีขดุลงไปในดิน มีรางส าหรับใส่ฟืน 
72

 ไมจ้นัทน-์ผูป้ริวรรต 
73

 กลมัพกั-ผูป้ริวรรต 
74

 ไมนิ้โครธ-ผูป้ริวรรต 
75

 หลุม-ผูป้ริวรรต 
76

 สาธุการ-ผูป้ริวรรต 
77

 ส้ิน-ผูป้ริวรรต 
78

 เผยออก-ผูป้ริวรรต 
79

 ปิด-ผูป้ริวรรต 
80

 กลอนประตู, หนา้ต่าง-ผูป้ริวรรต 



๗๑ 

 

จีงให้เอา (หิน) เมืองตักกสิลานคร หน่วยนึง  ฝังไว้ก้ าวันตกแจเหนือ จีงแปง ฮูปม้าอะสาชะไน81 ไว้
หมายด้านเหนือว่า  อุรังคธาสพระพุทธเจ้า  ได้สระเด็ดจจออกกท าปาฏิหาน ฮู้เยื่องอันบ่ให้ม้างพุทธวัจจนะ
ดังนั้น  จักธ านวยสาสนานัคคละนิทาน (ศาสตร์นครนิทาน) อยู่ฝ่ายด้านเหนือ  จีงเจือมาใต้  ให้อาชะไนยปิ่น
หน้าเมื่อเหนือเพ่ือดังนั้นแล 

 ๒/๒๐/๒ (เท) อันนึง  พระยาสุวัณณภิงคละหากได้ สระดับ82 ฮับฟัง  เอาอันสัพพัญญูเจ้าเทสสนาให้แจ้ง
นิทานให้แปงไว้หั้นแล  

มหากัสสัปปะเจ้า  จีงให้แปง ฮูปพนละหก83  ตัวนึง  ปิ่นหน้าเมื่อเหนือ อยู ่เฮียง84 อาชาไนยหมายว่า  
แม่นพระยาติโคตรบูรตน  จักได้ถะปันนาไว้อุรังคธาสแล  ค้ าพุทธสาสนาเท่าห้าพันวัสสา  ก้ าฝ่ายใต้ขึ้นเมื่อ
เหนือแล้ว  จีงไต่เป็นดั่งม้าพละหกตัวประเสิดหั้นแล  
 

บดว่า  อาชะไนยแลพละหกตัวนี้  พระยาได้เถิงอรหันตแล้ว  จีงแจ้งในปัณหาด้วย ปุพเพเนวาสสะ
ญาณปะระสัญจิตตะญาณ (บุพเพนิวาสญาณและปรสัญญิตญาณ) จีงให้แปงไว้ในนิทานที่นี้หั้นแล  นักปราส
เจ้าทั้งหลายดูแล้ว ค่อยพิจารณาดูเทิน  
 

ยามนั้น  มหากัสสัปปะพาอรหันต ๕ ฮ้อยตน เวียนปัทธะ (ประทักษิณ) ท้าวพระยาทั้ง ๕ จีงพ้อมกัน
อธิฏฐาน  เวนข้าวของเงินค าเคื่องบรโพกทั้งมวร  อันถะปันนาไว้ฮองลุ่มนั้นด้วยค า ๒/๒๑/๑ ว่า  ข้าวของฝูงนี้
เป็นพุทธสันตากัง (พุทธสันตกะ) เท่า ๕ พันวาสสาพุ้นแล  

พระยาสุวัณณภิงคละแลพระยาค าแดง  จีงพ้อมกันปราถนาว่าขอให้ได้มาบวดในสาสนา เป็นอย่าได้ให้
ฮาพ่ีน้อง พัดพาก85 กันเทิน 

พระยาจุลลณีพรหมทัด พระยาอินทปัฏฐนคร ได้ยินแล้วหัวชมชื่นยินดี  ยัวะไย86 หลิ้นว่า  เมื่อก่ออูป
มุงนั้น  พระยาเจ้าพ่ีน้องแลข้อยทั้งหลาย ก็พ้อมกันก่อแล บัดนี้มาปรารถนาเอา  มาบ่ชักชวนสังจา พระยาสุ
วัณณภิงคละจีงว่า ห่อนว่ามีค าปรารถนาอันต่าง ๆ บ่ฮู้  ข้อยท้ัง ๒ จีงบ่ได้ชวนแล ปุฮาน87 ว่า “ปูกเฮือนตามผู้
อยู่” คันว่า มักเทียวทางดอมกัน ก็ปราถนาน ากันเทิน พระยาจุลลณีพรหมทัดกับพระยาอินทปัฏฐนคร  จีง
พ้อมกันปราถนาว่า  ขอให้ได้เกิดฮ่วมท้องพ่อเดียวแม่เดียวกันเทิน ขอได้บวดในพุทธสาสนา  ให้ได้เป็นอรหันต
ดังพระยาเจ้าพ่ีน้องนั้นเทิน  

พระยานันทเสน ๒/๒๑/๑ (แท)  จีงปราถนาว่า สาธุ สาธุ ผู้ข้าหากได้ก่อด้านนึงกุด (กุฏิ?/พุด?) ตัวผู้ข้า
ขอให้ได้บวดในพุทธสาสนา  ให้ได้เป็นอรหันตาตนถ้วน ๕ นั้นเทิน  
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 อาชาไนย-ผูป้ริวรรต 
82

 สดบั-ผูป้ริวรรต 
83

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่  มา้พลาหก  หนา้ ๑๖๒. และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  มา้
มณีกาบ  หนา้ ๗๐. 
84

 หมายถึง เรียงกนั, เคียงกนั 
85

 พลดัพราก-ผูป้ริวรรต 
86

 หยอกเยา้-ผูป้ริวรรต 
87

 โบราณ-ผูป้ริวรรต 



๗๒ 

 

มหากัสสัปปะแลอรหันตาเจ้าทั้งหลาย พ้อมกันให้พ้อม (พอร) ว่าให้ได้ค ามักค าปรารถนา  พระยาเจ้า
พ่ีน้องอย่า คลาดแค้ว88 เสียเทิน ว่าดังนั้นแล้ว  จีงสระเด็ดจจหนีไปทาง อากาส89  สู่เมืองราชคึห  เพ่ือว่า
จักสังฆายนาป (ฐ) มมะ หั้นแล้ว  
 

ท้าวพระยาทั้งหลายแลนางพระยา  ทั้งราชบุดชุมนุมสั่งกันแล้ว พระยานันทเสนปฏิสรัฏฐาน  เถิงพระ
ยาสาเกตตนคร พระยากุรุนทะ  บ่มาก่ออูปมุงดอมเฮาสังจา พระยาค าแดงจีงว่า อรหันตาเจ้า บ่ได้น าอุรังคธาส
สัพพัญญูเจ้ามาทางนั้น หากมาทางหนองหานหลวงพ้ี90  ผู้ข้าฮู้ข่าวดอมอรหันตาเจ้า  ไปบิณฑิบาสในเมือง
หนอง ๒/๒๒/๑ หานน้อย ผู้ข้าจีงลงมาซ้ าว่าบ่ทันหั้นแล  

พระยาสุวัณณภิงคละ  จีงว่าพระยาจุลลณีพรหมทัด อยู่ฟากแม่น้ าพุ้น พระยาอินทปัฏฐนคร  อยู่ไกยิ่ง
นัก  ฮู้ข่าวก็ยังพ้อมกันทันก่อดอมกัน  ปุคละทั้งหลาย  เกิดมาในโลกนี้  ได้พ าเพ็งปุญสมพพานกัตตาธิกาน 
(บ าเพ็ญบุญสมพพานกตาธิการ) แต่ชาตติก่อนมาก จีงได้จวบมาพบอันประเสิดยิ่งนักนั้นแล เมื่อพระเจ้าสุม
ฮอยแคมหนองหานหลวง เทสสนาไว้แก่ผู้ข้าว่า  
 

กิจโจ มนุสสะปัตติลาโภ กิจจัง มัจวานังชีวิตตัง กิจจะ ธัมมัสสะวัณณัง กิจโจ พุทธาณัง อุปปะโว91   
ดังนี้ อทิบาย ว่า  

เทียวในวะฏะ (วัฏฏะ) สงสารนี้  จักได้เป็นคนนั้น ก็ยากอัน ๑  
จักให้ได้ชีวิตแลเลี้ยงชีวิตนั้น  ก็ยากอัน ๑  
จักให้ได้ฟังธัมมแลให้ฮู้ธัมมนั้น  ก็ยากอัน ๑  
จักให้มาพบพุทธสาสนานั้น  ก็ยากอัน ๑ 
 ๒/๒๒/๒ (ไท) เหดว่า อุปปนิไส92 แต่ก่อนหลัง  บ่มีแล ฯฯ  

 
บัดนี้  เฮาเจ้าข้อยทั้งหลาย  ได้มาจวบมาพบอรหันตาเจ้าทั้งหลาย ๕ ฮ้อยตนแล ได้ก่ออูปมุงใส่อุ

รังคธาสสัพพัญญูเจ้าดังนี้  เฮาเจ้าข้อย พ่ีน้องก็จักได้ดับ  ทั้งใน วะฏะสงสาน93 เถิงยอดสุกข  ในนิรัพพานเจ้า
พายหน้านั้น  บ่สงสัยแท้ดีหลีแล  

พระยาทั้ง ๔ ได้ยินคาถาอันพระยาสุวัณณภิงคละกล่าว  ก็มีใจชมชื่นยินดี  เหมือนดังปุคละมาหดยัง
น้ า  อันบ่ฮู้ตายนั้นใส่หัวหั้นแล   
 

พระยาจุลลณีพรหมทัด  มีค า ๕ ฮ้อยแหน้น แลแหน้น (แล) หนัก ๓ ฮ้อย  
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 ในใบลานจาร 8qkFgg8: คฺลาดแคฺว, หมายถึง คลาดแคลว้-ผูป้ริวรรต 
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 ใบลานจาร vkdkL 

90
 ขา้งน้ี  ตรงขา้มกบัพูน้-ผูป้ริวรรต 

91
 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ “กจฺิโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กจิฉํ มจฺจาชีวติ ํกจฺิฉํ ธมฺมสฺสวนํ กจฺิโฉ พุทธานํ อุปฺปาโท” หนา้ 

๑๖๔. และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ “กจฺิโส มนุสฺสปฺปตลิาโภ กจฺิสํ มุจฺจานชีวติ ํกจฺิสํ สทฺธมฺมสวนํ กจฺิโส พุ
ทธาน มุปฺปาโหต”ิ หนา้ ๗๑. 
92

 อุปนิสัย-ผูป้ริวรรต 
93

 วฏัฏะสงสาร-ผูป้ริวรรต 



๗๓ 

 

พระยาอินทปัฏฐนคร มีเงินแป ๓ แสน  
พระยานันทเสน มีขันค า ๓ หน่วย แลหน่วย (แล) หนัก ๓ หมื่น  
พระยาค าแดง  มี เงินด้วง94 ๓ แสน  
พระยาท้ัง ๔ บูชาพระยาสุวัณณภิงคละ  ด้วยคาถาอันนี้หั้นแล   

 
พระยาล่าย (ร่าย) บดคาถาหั้นแล้ว พระยาสุวัณณภิงคละ  จีงเอาแขนพระยา ๒/๒๓/๑ ค าแดง พระยา

จุลลณีพรหมทัด พระยาอินทปัฏฐนครจูงแขนกับพระยานันทเสน  เข้าบายมือพระยาทั้งสี่  ซู่คนสั่งกันแล ก็ลา
พากจากภูก าพ้า  หนีเมือสู่บ้านเมืองแห่งตน  ก็มีหั้นแล  
 

กล่าวอรหันตา ๕ ฮ้อย มีมหากัสสัปปะเจ้า  เป็นประธานแล พระยาทั้ง ๕ ก่ออูปมุงใส่อุรังคธาสพระ
พุทธเจ้า  ที่ภูก าพ้า ก็แล้วท่อนี้แล ฯฯ   
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 หมายถึง เงินพดดว้ง 


