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๗๕ 

 

อินทาธิราชสักกระบูชาอุรังคธาตุ ณ ภูก าพร้า (เทพสโมสร) 
 
แต่นั้น  พระยาอินทราทิราช ทั้งวิสุกัมมเทวบุด ให้บอก อาสยา1  เตินเทวดาตกแต่ง จงลงมาสักกระ

บูชาอุรังคธาสพระพุทธเจ้า  ที่ภูก าพ้าอันอยู่ในเมืองสีโคตโมนั้นแล วิสุกัมมเทวบุดจีง ทัน2 เทวบุดเทวดา
ทั้งหลาย  ฝูงมีชื่อนามตามตระกูลวงสาแลเทวบุดเทวดาฝูงมีชื่อบ่ปรากด  มาโฮมกันแล้วคาดให้ถือ เคื่อง
อุปัฏฐากสักกระบูชา 

จตุรังคเทวบุดทั้ง ๔ มีประริวาน ๒/๒๓/๒ (โท) พัน ๑ เป่าหอยสังขหอรไปก่อน 
ถัดนั้น  เทวดา (พัน) ตนนึง  ถือช่อ (ทุง)  
เทวดาพันตน  ถือดอกไม้สังกา  
เทวดาพันตน  ถือดอกโขหมุด (โกมุท)  
เทวดาพันตน  ถือดอกกุสุมพ 
ถัก (ถัด) นั้น เทวดาสี่สิบตน  ถือพานตะวัน (ทานตะวัน)   
 
เทวดาสี่สิบตน  ถือ เสตตสัด3 
เทวดาสี่สิบตน  ถือ วี4 แกว่ง  
เทวดาสี่สิบตน  ถือจามมร  
คัน (ครั้น) เคื่องทั้งหลายฝูงนี้  ฮอดภูก าพ้าแล้วจีงเข้าถวายเจ้า (อินทา) แล้วให้บุผลา (บุปผา) เทวบุด  

เอาไปอยายบูชาซู่ด้านเสมิ (เสมอ) กัน  
 
ถัดนั้น  เทวดา ๕ ฮ้อย (๔ ฮ้อย) ตน  ถือประทีปค า  
สี่ฮ้อยตน  ถือขันเงินใส่เทียนค า  
เทวดาสี่ฮ้อยตน  ถือขันนากใส่เทียนค า  
เทวดาสี่ฮ้อยตน  ถือขันค าใส่เทียนค า  
เทวดาสี่ฮ้อยตน  ถือขันค าใส่ประทูบค า   
เทวดาสี่ฮ้อยตน  ถือขันค าใส่ข้าวตอก   
คันว่า  เคื่องทั้งมวรฝูงนี้ฮอดภูก าพ้าแล้ว  จีงเข้าไปถวายเจาะแล้ว ให้ อัคคิงตะหุภุตตเทวบุด เอาไปอ

ยายบูชาซู่ด้านเสมิ (เสมอ) กัน 
 
 ๒/๒๔/๑ ถัดนั้น เทวดา ๔ สิบตน  ถือ โคมไฟยอง5  
ถัดนั้น วัสสวลาหกเทวบุด  มีประริวานพันนึง  ถือหางยูงค า  
นะระคันธัพพะเทวบุด มีประริวานพันนึง  ถือ เคื่องเสบ6 (ดนตรี)   

                                                           
1

 อาชญา-ผูป้ริวรรต 
2

 หมายถึง เชิญ, เรียกใหม้าพบ 
3

 เศวตฉตัร-ผูป้ริวรรต 
4

 หมายถึง เคร่ืองโบกหรือพดัเรียก ว ี สานดว้ยตอกไมใ้ผ ่ใบตาล หรือใบลาน 
5

 ยอง หมายถึง ปุยนุ่น, ปุยฝ้าย แต่ผูป้ริวรรตวา่น่าจะเป็น หยอ่ง หมายถึงเคร่ืองสานชนิดหน่ึงสานดว้ยไมไ้ผ ่ส าหรับใส่เคร่ืองสักการะบูชา
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 



๗๖ 

 

ปัญจสิกขเทวบุด  มีประริวานพันนึง  ถือ พินค า7  
อังคุ (อังกูร) เทวบุด  มีประริวานพันนึง  ให้ตบมือ (บูชา)  
 
ถัดนั้น สุมิตตเทวบุด  ถือน  าเต้าแก้วมณีฝาหับค าประดับแก้วตีนค า   
สุวะระเทวบุด  ถือขันค าใส่อูปหุง (เหมี ยง) แก้ว 
ปะวาละภากาสัจจารีเทวบุด  ถือ ขันแก้วบอรกด8 เคื่องขันหมาก (กระ) บอกปูน ซองพู ถ้วย

หมากมีดด  าแก้ววิชชเก็ด (เพชร) ทั้งมวร มี หมากสอม9 พูวันค าบ่ฮู้เหี่ยวเท่าห้าพันวัสสา  
ขันซุมนี้ นางสุชาดา แต่ง  
 
ถัดนั้น อุทธเทวบุด  ถือน  าเต้าแก้วเขียวฝาหับค าตีนแก้วลาย  
สุภัทธะเทวบุด  ถือขันค าใส่อูปเหมี ยงแก้วผลก (ผลึก)  
สุปติตถีตเทวบุด  ถือขันแก้วพิทูร (ไพฑูรย์) เคื่องขันหมากแก้ว ๒/๒๔/๒ (เทา) มหานิล  มีหมากสอม

พลูค าบ่ฮู้เหี่ยวเท่าห้าพันวัสสา 
ขันซุม10

 ๓/๑/๑  นี้ นางสุจิตตา แต่งแล 
   
 (ถัดนั้น) โธทะนะคะเทวบุด  ถือน  าเต้าตั งขันค าประดับแก้ว   
อุชุกะเทวบุด  ถือขันค าใส่อูปเมี่ยงค า  
สุเทพพบุด  ถือขันค าเคื่องขันหมากแก้วผลึก มีหมากสอมพลูค าบ่ฮู้เหี่ยวเท่าห้าพันวัสสา  
คัน (ขัน) ซุมนี ้นางสุนันทา แต่ง   
 
ถัดนั้น มัณฑกเทวบุด  ถือน  าเต้าแก้ววัน (วรรณ) ค าตั งขันเงิน   
อุรุกะเทวบุด  ถือขันค าใส่อูปเหมี ยงค าประดับแก้วมุกดาแล   
มัตถกุณฑลีเทวบุด  ถือขันค าเคื่องขันหมากค าลวดทั้งมวร มีหมากสอมพลูค าบ่ฮู้เหี่ยวเท่า ๕ พันวัส

สาแล  
ขันชุมนี้ นางสุธัมมา แต่งแล   
 
 (ถัดนั้น) จตุรังคาวะฆะเทวบุดสี่ตน  ถือสีคันไซ (ขรรค์ไชยศรี) ด  าแก้ววัชชิระเพ็ดฝักค า  แห่ช่อง

หน้า11  
 
ถัดนั้น  จตุรังคาวะฆะเทวบุดสี่ตน  ถือดาบด  าแก้วมรกดฝักค า  แห่ ๓/๑/๒ (รฺร) ข้างขวา    
จตุรังคาวุฆะเทวบุด ๔ ตน  ถือ ดาบด้ามแก้วพิทูร12 ฝักค า  แห่ข้างซ้าย  

                                                                                                                                                                                     
6

 เคร่ืองเสพ-เคร่ืองเล่นดนตรี-ผูป้ริวรรต 
7

 พณิค า-ผูป้ริวรรต 
8

 ขนัแกว้มรกต-ผูป้ริวรรต 
9

 ซอม หมายถึง ช่อ ช่อใบ-ผูป้ริวรรต 
10

 จบผกูท่ี ๒ 
11

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ “มีตราบขา้งพระยาอินทร์”  หนา้ ๑๖๘. 



๗๗ 

 

 
ถัดนั้น  จตุรังคาวุฆะเทวบุดสี่ตน  ถือดาบด  าแก้วผลึกฝักค า  แห่หลัง 
อินทจิตติเทวบุด  ถือแส้แก้ววชิระพัด (เพชร) จัดเติน  
 
ถัดนั้น  มาตรีเทวบุด  ถือ สายขนัน13 ม้าอาชาไนย พละทุปรด14  
 
ถัดนั้น  อนุมาเทวบุด  ถือ ประคือไช15 เก้าพันหางอยู่ก้ าหน้า   
 
ถัดนั้น  สังคสารัตถีเทวบุด  อยู่หาง ราชรด16  ถือประคือไชเจ็ดหางกวัดแกว่ง  

สุปิยะเทวบุด  ถือขันค าใส่โอน  าอบ  
มะภารีเทวบุด17  ถือ ขันค าใส่ข่ายดอกมาลีเทด18  
 

พระยา (อินทา) ออก  มือขวาถือดอกมาลีลวงค า สิบห้าดอก  
นางโรหิณี  ถือขันแก้วมหานิลใส่เทียนค า  
นางสารวัตติเกสี  ถือขันค าใส่ประทูบค า  
นางปะติบุปผา  ถือขันค าใส่ดอกพรหมกา  
นางคันทราวดี ๓/๒/๑   ถือขันค าใส่กวด (ขวด) จันค า  
นางสุชาดาราชกัลยา  ถือดอกบัวค าสิบห้าดอก   
นางสุจิตตาราชกัลยา  ถือดอกนิลุบลสิบห้าดอก   
นางสุธัมมาราชกัลยา  ถือดอกจังกรฮ้อยห้าสิบดอก  

 
ถัดนั้น  นางเทวดาทั้งหลาย ๓ แสน  ถือ ช่อทุง19 เทียนดอกไม้ตามใจมัก   

 
ถัดนั้น  นางเทวบุดเทวดา  ชุมโถงแลใช้ช่วงฝูงนี้ ๓ แสนตน  ถือทวนดอกไม้กางของต่างฮ่มกั้ง  

เทวบุดเทวดาทั้งหลาย  ก็โฮมทั่วทั้งมวร   
 

ถัดนั้น  เทวดาทั้งหลาย  แสน ๑ ถือเทียน แสน ๑ ถือทุง แสน ๑ ถือดอกไม้  
 
                                                                                                                                                                                     
12

 พฑิรูย-์ผูป้ริวรรต 
13

 บงัเหียน-ผูป้ริวรรต 
14

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ถดันั้น  “มาตลีเทวบุตร และอนุมาเทวบุตร  นงัคสารถี แนบราชรถประคือไยย” หนา้ 
๑๖๙. 
15

 ประคือไชย, ปะคือชยั คือ ธงชยั, ธงน าทพั-ผูป้ริวรรต 
16

 ราชรถ-ผูป้ริวรรต 
17

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่  มาตลิเทวบุตร 
18

 ดอกมาลีเทศ-ผูป้ริวรรต 
19

 หมายถึง ธง 



๗๘ 

 

ถัดนั้น  พระยาท้ัง ๔  ถือ ลักคังค า (ระฆังค า) มีประริวานแสน ๑ ถือช่อทุง เทียน ดอกไม้ แห่ก้ าขวา  
 

ถัดนั้น  สุริยเทวบุด  จันทเทวบุด  มือซ้ายถือดอกชะเอมเทด มือขวาถือหอยสังข มีประริวานแสน 
๑   ถือช่อทุงเทียนดอกไม้ แห่ก้ าซ้าย  
 

ถัดนั้น  เทวบุด ๓ แสน  ก็ถือทุงเทียน ตามค ามัก มูบ20 หลังทั้งมวร  
 

วิสุกัมมเทวบุด  ตกแต่ง ๓/๒/๒ (รา) ไว้แล้ว จีงให้สีสุนันทเทวบุดแลสีมหามายาเทวบุดแลวิสาขาเทว
บุด  มีประริวานแสน ๑ ลงมาช าระกวาดแผ้ว  ไขปักตูอูปมุงไว้ก่อน  
 

วิสุกัมมเทวบุด  มือซ้ายถือดอกบัว  มือขวาถือมีดควัดค าด  าแก้วมรกดยาว ๙ วา  
ธัมมกถิกเทวบุด  มือซ้ายถือดอกบัวค า  มือขวาถือกวดแก้ว (ขวดแก้ว) น  ามันทิบ21  ลงมาฮอดภูก าพ้า ยาม
ตุดตั ง22 เมื่อค่ า 

วิสุกัมมเทวบุด ขาบไหว้เวียนเมื่อขวา ๓ ฮอบ จีงควัดดินสุก  เบื้องตาวันออกเวียนเมื่อขวาไว้  แล้วจีง 
กล่าวคาถา มังคะละโลก ว่า “พุทธะ มังคะลัง โลเก” ดังนี้   

แล้วจีงควัด ฮูปพระยาติโคตรบูรขี่ม้าพละหก  
ฮูปพระยาสุวัณณภิงคละขว่ีม้าไปอากาด  
ควัดฮูป ๒ อันนี้ก่อนแล้ว ธัมมกถิกเทวบุด เหยี่ยร23 น้ ามันทิบ  ให้สีสุนันทะแลสีมหามะยาเทวบุดแล 

วิสาขาเทวบุด  เทลวด  
๓/๓/๑ แล้วจีงควัด ฮูปพระยาจุลลณีพรหมทัดขว่ีช้าง  ราชบุดขว่ีม้า  
ฮูปเสนาอามาส ประริวานลายดอกไม้เจือกัน  ไว้ด้านวันออก   
ก็ควัด ฮูปพระยาอินทปัฏฐนครขวี่ช้าง  น้องพระยาขว่ีม้า   
ฮูปเสนาอามาส ประริวานลายดอกไม้ เจือ24 กัน ไว้ด้านใต้   
ควัด ฮูปพระยาค าแดง ขว่ีช้าง เสนาอามาสขว่ีม้า ประริวานลายดอกไม้เจือกัน  ไว้ด้านตะวันตก   
ควัด ฮูปพระยานันทเสนขว่ีช้าง  น้องพระยาขี่ม้า ฮูปเสนาอามาสประริวานลายดอกไม้เจือกัน  ไว้

ด้านเหนือ   
ควัด ฮูปพระยาติโคตรบูรแลพระยาสุวัณณพิงคละ25 นั้นควัดไว้ดีซู่ด้านก้ าเท็ง 
จีงควัด ฮูปสีสุนันทะแลสีมหามยาแลวิสาขาเทวบุด อยู่อยายไว้ซู่ด้านแล้ว  

 
วิสุกัมมเทวบุด จีงเข้าไปในอูปมุง 
ควัด (ฮูป) พระยาอินทาทิราส26 ปิ่นหน้าเมื่อเหนือ มือขวาถือดอกมะลีลวงค า มือซ้ายถือวี   

                                                           
20

 หมูบ, หมอบ-ผูป้ริวรรต 
21

 น ้ามนัทิพย-์ผูป้ริวรรต 
22

 หมายถึง เวลาเร่ิมตน้ของกลางวนัและเวลากลางคืน, ในท่ีน้ีหมายถึงเวลาเร่ิมตน้ของกลางคืน 
23

 เหยีย่น, เหยน่, เหง่น หมายถึง หยาดน ้า, เทน ้ า,รดน ้ า-ผูป้ริวรรต 
24

 หมายถึง ปน, ระคน, คละ 
25

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  มีเพยีงพระยาสุวณัณภิงคาร  หนา้ ๑๗๐. 



๗๙ 

 

ฮูปนางสุชาดา  มือขวาถือดอกบัวค า  
ฮูป๓/๓/๒ (ริ) นางสุจิตตา  มือขวานบ มือซ้ายถือดอกมัณฑรึก 
ฮูปนางสุนันทามือซ้ายนบ มือขวาถือดอกนิลลุบล  
ฮูปสุธัมมามือขวานบ มือซ้ายถือดอกจังกร   
จีงควัด ฮูปนางโรหิณี  มือขวาถือขันแก้วมหานิล มือซ้ายนบ   
ฮูปนางสารวัตติเกสีแลนางปฏิบุปผา นางคันธารวดี  มือขวาถือขันค ามือซ้ายนบ  
ฮูปฝูงนี้  ไว้ด้านวันออกท้ังมวรแล27   

 
ฮูปวิสุกัมมเทวบุด  มือขวานบ มือซ้ายถือมีดควัด  
ฮูปธัมมกถึกเทวบุด  มือซ้ายนบมือขวาถือขวดน้ ามันทิบ   
ฮูปสุนันทะ สีมหามายา วิสาขาเทวบุด  ยอมือนบน ากันไว้ด้านใต้   

 
จีงควัดฮูปพระยาสุวัณณภิงคละ พระยาค าแดง  จูงแขนกัน  
ฮูปพระยาจุลลณีพรหมทัด พระยาอินทปัตนคร  จูงแขนกัน   
ฮูปพระยาติโคตรบูร พระยานันทเสน จูงแขนกัน ปิ่นหน้าไปเบื้องตาวันตก   
ฮูปนางสีรัตตนะเทวีไปช่องหน้า เหลียวหลังคืน  
ฮูปพระยาติโคตรบูร  น านางอว่ายหน้าสู่วันออก28 

 
จีง ๓/๔/๑ ควัดฮูปมหากัสสัปปะ มือซ้ายถือไม้เท้า มือขวาแบไว้   
ฮูปอรหันตาเจ้า ๕ ฮ้อยตน  พาย29 บาสยอมือนบ  
ฝูงนี้ไว้เท็งท้ังมวร  
พระยาท้ังหก  อยู่ด้านตาเว็นตก ด้านเหนือ  

 
จีงควัดฮูปอินทจิตตะเทวบุด  
ฮูปมาละตะลีเทวบุด 
ฮูปอนุมาเทวบุด  
ฮูปนางคัจสารัตถีเทวบุด  

 
ถัดนั้น ฮูปปัญจสิกขะเทวบุด  
ฮูปอุงคุละ (อังกูร) เทวบุด  
ฮูปนรคันทาตถเทวบุด  
ฮูปวัสสวะราหะกะเทวบุด   

                                                                                                                                                                                     
26

 พระยาอินทราธิราช-ผูป้ริวรรต 
27

 หลายต านานบอกวา่องคอ์ินทร์มีชายา อยู ่๔ องค ์ช่ือวา่ สุธรรมา สุจิตรา สุนนัทา และสุชาดา  แต่ในใบลานอุรังคธาตุ พบ ๘ องค ์ไดแ้ก่ 
นางสุชาดา, นางสุจิตตา, นางสุนนัทา, นางสุธมัมา, นางโรหิณี, นางสารวตัติเกสี, นางปฏิบุปผา และ นางคนัธารวดี 
28

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ทาง ตะวนัตก  หนา้ ๑๗๑. 

29
 สะพาย-ผูป้ริวรรต 



๘๐ 

 

 
ถัดนั้น  ฮูปสุริยะเทวบุด   
ฮูปมาภาลีเทวบุดแล้ว 
 
จีงควัดฮูปเทวบุดทั้งหลาย  ฝูง ปรากด30 ถือเคื่องอุปปัฏฐาก  มีบุปผาเทวบุด  อัคคีหุตตเทวบุด เป็น
เค้าแล  ฮูปเทวบุดฝูงมีชื่อตามกระกูลวงสานั้นทั้งมวร  แล้วจีงควัดเป็น ดาน31 ขั้นไว้   
 
จีงควัด ฮูปพระยาจตุโลกกระบาน32  
ฮูปสุริยะเทวบุดแลจันทเทวบุดแล   
ฮูปนางเทวดาทั้งหลาย  นบน ากันด้วยล าดับหั้นแล  

 
เดือน ๑๒ เพิง (เพ็ง,เพ็ญ) วัน ๓ ยามตุดตั้ง  เมื่อ ๓/๔/๒ (รี) ค่ า วิสุกัมมเทวบุด  ฮอดภูก าพ้าได้ควัดลาย

ฮูปทั้งหลาย  กองเด็ก (กลองเดิก/ตีกลองดึก) ก็แล้วบรบวรหั้นแล   
 

ยามนั้น  จตุรังคเทวบุดทั้งหลาย  เป่าหอยสังขมาฮอดภูก าพ้า   อินทาทิราสลงมายังที่แคมน้ าธนนัทธี
ก้ าตาวันออก  วิสุกัมมเทวบุดก็ฮับดอกลีลวงค า (มะลิค า?) น าอินทาทิราสแลนางทั้งหลาย  ก็พ้อมกัน (กับ) 
อินทราชเข้าแทบใก้แลก้มเข้า  อาสสนาทิบ33 ก็เกิดมีแล  ไหว้นบพ้อมกันงามยิ่งนัก   
 

ถัดนั้น  เทพพบุด เทวดาทั้งหลาย  ก็ไหว้นบพ้อมกันดังเดียวแล พระยา (อินทา) สรัฏฐิดแล้ว  เทวบุด
เทวดาทั้งหลาย  ก็เข้าไปถวายเคื่องสักกระบูชาด้วยล าดับ  อินทาทิราสเจ้าแล้ว  ให้อัคคิหุตตะแลบุปผาเทวบุด
น าไปอยายทั้ง ๔ ด้าน ให้เสมิ (เสมอ) กัน   
 

วิสุกัมมเทวบุด ก็เข้าไปในอูปมุง  แล้วไขอูปมุงอุรังคธาสไว้  พระยาอินทาเข้าไป นางทั้งหลายก็เข้าไป
น า เทวบุด ซุม34 ถือเคื่องอุปปัฏฐาก ๓/๕/๑ ก็เข้าไปน า   
จตุรังคเทวบุดฝูง  ถือสีคันไชย (ขรรค์ไชยศรี) อยู่ปักตูไว้แลด้านแลตน   
จตุรังคเทวบุดทั้งหลาย  ถือดาบเวียนอูปมุงไว้   
อินทจิตตะเทวบุด  ถือแส้แก้ววะชิระเพ็ด จัดเตินเทวบุดเทวดาทั้งหลายซู่ด้าน  
นระคันทัพพเทวบุดทั้งหลาย  ก็พ้อมกันเสบ (ประโคมดนตรี)   
ปัญจสิกขาเทวบุด  ดีดพัน (พิณ) ค าน าแล   

 
พระยาอินทา  ก็อยู่ดูฝาด้านวันออก จีงเห็นฮูปตนแลฮูปนางทั้งหลาย  แล้วแลแย้มหัว นางทั้งหลายก็

แย้มหัวน า เทวบุดทั้งหลาย ก็ตั้งขันหมาก น้ าเต้า เคื่องอุปปัฏฐากล าดับกัน พระยาอินทาเจาะ (จบ) ใส่หัว แล้ว
                                                           
30

 ปรากฏ-ผูป้ริวรรต 
31

 สลกัดาน-ผูป้ริวรรต 
32

 จตุโลกบาล-ผูป้ริวรรต 
33

 อาสนะทิพย-์ผูป้ริวรรต 
34

 ชุม หมายถึง หมู่, เหล่า 



๘๑ 

 

จีงเอาเขียน (เทียน) ดอมนางโรหิณี ให้เอา ประทูบ35 ดอมนางสารวัตติเกสี  เจาะไว้เอาดอกไม้ดอมนางปฏิบุป
ผา  บูชาเคื่องฝูงนี้ตั้งไว้เท่าห้าพันวัสสาแล   

จีงเอา กวด (ขวด) จัน36 ดอมนางคันทราวดี  หดสงอุรังคธาสแลหับไว้ดังเก่า   
เอา โอน้ าอบดอมสุปิยะเทวบุด ๓/๕/๒ (รุ)   หดสงอูปก้ านอก  
จีงเอา ข่ายดอกมณีเทด (มะลิเทศ) ดอมมาภาริเทวบุด  ปกอุรังคธาสแล้วปกใส่หัว ๗ ที  

นางทั้งหลาย  เจาะน าด้วยล าดับ  
 

พระยาอินทา  จีงให้นางสุธัมมะ อยาย37  ดอกจีงกร (จังกร/จงกลณี) ฮ้อยห้าสิบดอก  ใส่คู่แจให้เสมิ 
(เสมอ) กันแล  

อธิปปาย  คันว่าอยายบ่แม่น (ไม่ถูกต้อง) ยังกับมือ  ก็ได้เกิดมาคุบ (ครบ) ท่อนั้น คันว่ายายแม่น 
(ถูกต้อง) แต่ด้านเค้าก็หมดจากมือ ด้านถ้วน ๔ นั้นเสมิ (เสมอ) กันหั้นแล  นางสุธัมมาอยายเถิง ๓ คือบ่แม่นก็
คืนมาได้ ดอกไม้ก็ยังท่อเก่า  พระยาอินทา จีงอยายดอกลีลวงค าสิบห้าดอก  เอาใส่แจ ธ าอิด38 ๘ ดอกเล่าเกิด
มาในมือสิบห้า ดอกไม้ใส่แถวร (แจถ้วน) ๒  ๘ ดอก เล่าเกิดมาในมือสิบ ๔ ดอก ใส่แจถ้วน ๓  ๘ ดอก ซ้ าใส่
แจถ้วน ๔ หมดหั้นแล  ฮวม ดอกไม้  ทั้งเก่า ทั้งใหม่เป็น ๓ สิบดอก39 หั้นแล  
 

ยามนั้น  นางสุชาดา  นางสุจิตตา นางสุนันทา นางสุธัมมา ได้อุปปายแล้ว  จีงอยาย ๓/๖/๑ ดอกบัวค า 
ดอกบุณฑริก ดอกนิลลุบล ดอกจังกร ด้วยล าดับ  ก็แม่นหั้นแล  
พระยาอินทา  เห็นอยายเป็น (ถูกต้อง) จีงกล่าวว่า  
 

เวชายะเตภุริอะ โยคาภุริสังเขยเย40  
 

ดังนี้  ดูรานางสวรรค์ (ส่วน?) ดังเทวดา  
เทวบุดแลคนทั้งหลายก็ดี  มีค าเพียรมีสติปัญญาก็เกิดมีน า   
ครั้นว่า  ค้าน แม่นว่า  มีสติปัญญาก็หมดเสียหั้นแล   

 
บัดนี้  นางสุธัมมา  บ่กท าเพียรคึด (ก็ดี) ดูแต่ก่อนก็ได้อยายเถิง ๓ ทีบ่แม่นพายลุน  จีงมากท าเพียรคึด 

(ก็ดี) แม่นนางสุธัมมา  แย้มหัวยอมือไหว้    
พระยาอินทา  ซ้ า เอยี่ยมดู41 ลายซู่ด้าน  จิดคึดฮอดเมื่อสัพพัญญูเจ้ามาสรัฏฐิดภูก าพ้า ซ้ าบอกให้วิ

สุกัมมเทวบุด  ควัดลายฮูปสัพพัญญูเจ้า  อยืนอยู่ในฮ่มไม้ฮัง จีงควัดฮูปพระยาติโคตรบูรถือบาส โอฺยะ42 คีงต่ า

                                                           
35

 ประธูป-ผูป้ริวรรต 
36

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ ขวดไมจ้นัทน์  หนา้ ๑๗๓.  น่าจะเป็นน ้ามนัหอมมากกวา่-ผูป้ริวรรต 
37

 ยาย หมายถึง แจก 
38

 ท าอิด หมายถึง แรกทีเดียว, แรกเร่ิม-ผูป้ริวรรต 
39

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ ๓๒ ดอก  หนา้ ๑๗๕. 
40

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  มีเพยีง โยคา ภริูสงฺขโย  หนา้ ๑๗๕. 
41

 หมายถึง มอง-ผูป้ริวรรต 



๘๒ 

 

หัวลงน้อมถวายแก่สัพพัญญูเจ้า  แลควัดฮูปภูก าพ้าแลฮูปพระเจ้า ๓/๖/๒ (รู) นั่งสันข้าวกับบาส  ฮูปเจ้าอานนสัน
ข้าวเหนือ ฟดไม้43  ฮูปพระยาอินทามือขวาถวาย น  าเต้าธัมมกก (ธรรมกรก) มือซ้าย44 ควัดฮูปฝูงนี้  ไว้เทิง
ด้านตาวันตก เพียงฮูปมหากัสสัปปะหั้นแล   
 

แล้ววิสุกัมมเทวบุด  จีงไหว้อินทาทิราสว่า  ให้ผู้ข้าควัดฮูปฝูงนี้เหดใดก็ข้าจา   
ดูราวิสุกัมมเทวบุด  เมื่อสัพพัญญูเจ้ามาสรัฏฐิดในราตีแลสันข้าวในที่นี้  เฮาได้มาอุปปัฏฐาก แม่นตนเจ้าก็ลงมา
ให้ อาสสนาพิดาน45 วันนั้นแล   

วิสุกัมมเทวบุดแย้มหัวว่า  ก็มีสิ่งมหาราสเจ้ากูนา (กรุณา) นั้นแท้ก็ข้าแล  ท่อว่าผู้ข้าบ่เห็นมหาราสเจ้า 
อินทาทิราสว่า  เจ้าลงมาเมื่อหัวค่ า รุ่งแล้วกับ (กลับ) หนีก่อนแจ้งแล้ว  เฮาจีงมาอุปปัฏฐากด้วยไม้สีฟันแล
น้ าเต้า สัพพัญญูมาสันข้าวแล้ว  เฮาจีงขืน (คืน) หนีแล   

วิสุกัมมเทวบุด ๓/๗/๑  ว่าสาธุกานหั้นแล  
 

ยามนั้น  พระยาอินทาจีงกล่าวว่า ดูราวิสุกัมมเทวบุตร ส่วนดังพระยาติโคตรบูรนี้  เป็นเชื้อโคตรรวงสา
พระโคตมะเจ้าเฮานี้ แต่ในกาลเมื่อก่อนพุ้น พระยาคึดในใจ มักใค่เป็นพระเจ้าตน ๑ ก็ปราถนาค้ าสาสนาหั้นแล  
สัพพัญญูเจ้าหลิงเห็น อนตาย (อันตาย) บ่ได้  จีงจ าเพาะเซิ่งพระยาว่า  ถะปันนาธาตุเมื่อสุดเมื่อซ้อยนั้น  แม้ว่า
พระยาได้ให้ทานฮักสา สีน46  ก็ได้ไปเกิดค้ าสาสนาซู่เมืองในชมพูทีป เท่าห้าพันวัสสาพุ้นแล  เมื่ออันตั้งอยู่แต่
ก่อนแคมน้ าเซนั้น เฮาทั้งหลายว่าเมือง สีโคตโม เหดสัพพัญญูเจ้าโคตรมะ  ให้ค าวุฒิสวัสสดีแก่พระยาติโคตร
บูร บัดนี้คนทั้งหลาย ชาวเมืองลุ่มว่า เป็นเมืองสีโคตรบอง ผู้เป็นเชื้อ เป็นโคตรแลมีสหายเมืองสุวัณณภูมมนั้น   
จีงควรกันแท้หั้นแล  

เฮานี้ผู้เป็นอินทา ๓/๗/๒ (เร) (เห็น) แจ้งดังกล่าวมานี้  จีงซ้ าให้เจ้าควัดลายฮูปฝูงนี้  เกิดให้เป็นมังคละ
ซ่อย (ช่วย) ค้ าพุทธสาสนาเมื่อหน้าหั้นแล   
บัดนี้พระยาติโคตรบูร ไป่47 เห็นพระเจ้าโคตรมะ  ให้ค าวุฒิเกิดในเมืองสาเกตตนครพุ้นแล  แม่นว่าพระยาได้ไป
เกิดในที่ใดก็ดี  เจ้าผู้เป็นวิสุกัมมเทวบุด  จีงน าฮักสาให้สวัสสดีเทิน   
 

พระยาอินทา ปฏิสรัฏฐานแล้ว  วิสุกัมมเทวบุด คือจื่อจ าไว้หั้นแล แล้วจีงทัน (บอก) เทวดาฝูงอยู่ภูก า
พ้า  จิดฮักสามากดเอาเคื่องอุปปัฏฐากไว้  กับทั้งข้าวของเงินค า เคื่องบรโพก48 อันพระยาทั้งห้า  บูชาไว้ฮอง
ลุ่มนั้น กาดกัน (คาดกัน) ให้ฮักสา ปักกัตติ49 

เทวดาตนนึง  ชื่อว่า วัณณปคุมพะ50 มีประริวานพัน ๑ อยู่ด้านเหนือ  
                                                                                                                                                                                     
42

 โหยะ/กระโหยง่/โนม้-ผูป้ริวรรต 
43

 หมายถึง ก่ิงไม ้
44

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ รูปของพระองคเ์องพระหตัถข์วายกน ้าเตา้ถวาย พระหตัถซ์า้ยยกข้ึนประณม  หนา้ ๑๗๖. ซ่ึง
เป็นขอ้ความท่ีไม่พบในใบลานฉบบัน้ี 
45

 อาสนะเพดาน-ผูป้ริวรรต 
46

 ศีล-ผูป้ริวรรต 
47

 ไม่-ผูป้ริวรรต 
48

 เคร่ืองบริโภค-ผูป้ริวรรต 
49

 ปกติ,ปรกติ-ผูป้ริวรรต 



๘๓ 

 

เทวดาตน ๑ ชื่อว่า ภูมมะปัตติรุกขา มีประริวาน ห้าฮ้อย อยู่ด้านใต้  
เทวดาตน ๑ ชื่อว่า สะรุทธกา มีประริวานห้าฮ้อย อยู่ด้านวัน ๓/๘/๑ ออก   
เทวดาตน ๑ ชื่อว่า โพรธิรุกขาปัตตะ มีประริวานห้าฮ้อย อยู่ด้านวันตกแล   
เทวดาทั้งหลายฝูงนี้  ให้ฮักสาเคื่องอันพระยาอินทา  ตั้งไว้อุปปัฏฐากนั้นทั้งมวร  

 
เทวดาตน ๑ ชื่อว่า สุนทธรณี มีประริวานห้าฮ้อย ให้อยู่ในภูก าพ้า  ฮักสาข้าวของเงินค าอันพระยาทั้ง

ห้าไว้ลุ่มนั้น  
เทวดาตน ๑ ชื่อว่า วิจิตตเลกขา มีประริวานพัน ๑ อยู่วิมานอากาด  ให้ถือแส้พัดจัดเติน (เตือน)  

เทวดาทั้งหลายฝูงนี้ ฮักสาทั้งมวรนี้มีอายุยืนเสี้ยง (ตลอด) กัปซู่ตน   
 

พระยาอินทา ให้วิสุกัมมเทวบุดคาด (ก าหนด) ไว้ดังนั้นแล้ว  จีงออกจากอูปมุง เวียนวัฏปทักขิน ๓ 
ฮอบแล้วสรัฏฐิดอยู่   
 

ยามนั้น  อุรังคธาส  สระเด็ดจจออก กท า ประฏิหาน51 แลด้าน ออกแลหกลูก เวียนขึ้นมา โจฺงม52 
(รวม) เข้ากันทั้งมวร  ตั้งอยู่เท็งอากาสเพียง (เสมอ) ยอดอูปมุงชั่วฮ้อยวา ซ้ าสระเด็ดจจออกจากยอด ๒ ลูก  
ขึ้นเมือเท็งนั้น  ลงมาเข้า ๓/๘/๒ (แร) กันเป็นลูกเดียว ท่อหน่วยหมากพ้าว จีงเวียนเมื่อขวา ๓ ฮอบ  แล้วตั้งอยู่
เพียง (เสมอ) ปักตูเบื้องวันออก  ซ่อง (เฉพาะ) หน้าพระยาอินทาแล  

เทวดาเทวบุดทั้งหลาย  ก็ชมชื่นยินดี  ให้เสี้ยงสาธุกานมากนัก   
นะระคันทัพพเทวบุดทั้งหลายเสบ53  
วัสสาวลาหกเทวบุด พาประริวาน  ถือหางยูงค าฟ้อน   
เทวดาบางพ่องขับ บางพ่องฟ้อน ดีด สี ตี เป่า  
นางเทวดาทั้งหลาย  ถือหางยูงฟ้อน  
ปัญจสิกขเทวบุด ดีดพินค า  
อังกุลเทวบุด54  ตบมือน านางทั้งหลายหั้นแล   

 
ยามนั้น  อุรังคธาส จีงสระเด็ดจจเข้าด้านวันออก  ปักตูก็หากหับไว้พ้อมกันเป็นอันดูดียิ่งนัก เทวบุด

เทวดาทั้งหลาย  ก็สะดุ้งตื่นอยู่  เสียงขับ เสียงเสบไว้แต่นั้น เทวดา นาค ครุด กุมภัณฑ คันทัพพะ55 ยักขะ
ทั้งหลาย ฝูงอยู่ขอบจักกวาล  ได้ยินเสียงพินค า  อันปัญจสิกขาเทวบุดดีดนั้น พ้อมกันมา พอเที่ยงคืน   

ยามนั้น  พระยาอินทาทิราส  จีงพาเทวบุดเทวดาทั้งหลาย ๓/๙/๑ ซ้ าเวียน ๓ ฮอบ คอบ ๓ ที ให้นบคม
รบ56 แล้ว  ออกหนีฮอดแคมน้ าทนนัทธี (ธนนัทที) จีงขึ้นสู่ปราสาท ๓ พันยอด ปาย ๓ ฮ้อย ๓ สิบเจ็ดยอด อัน 
                                                                                                                                                                                     
50

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่  วนปคุม 
51

 ปาฏิหาริย-์ผูป้ริวรรต 
52

 ในใบลานจาร โ0”, 

53
 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ ประโคมดว้ยเคร่ืองดุริยดนตรี 

54
 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ อุรังคเทวบุตร/ น่าจะเป็น องักรูเทวบุตร-ผูป้ริวรรต 

55
 คนธรรพ ์: ชาวสวรรคท่ี์เป็นบริวารทา้วธรฐ  มีความส าคญัในวชิาดนตรีและขบัร้อง -ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๔).  อมตรสธารา อรรถ

กถาอนาคตวงศ ์รจนาโดย พระอุปติสสเถระ.  กรุงเทพฯ : ธีรพงษก์ารพมิพ.์ หนา้ ๔๘. 



๘๔ 

 

พิจิด57 ริจจนาแล้ว  ด้วยแก้ว ๗ ประกาน อันตั้งอยู่ท่ ากลางราชรด  อันเป็นหลาย ถาน58 หลายหลัง ปุคละเข้า
ไปก็พอหลงแท้ดีหลีแล   

นางสุชาดาราชกัลยา  นางสุจิตตาราชกัลยา อยู่ก้ าขวา ด้วยล าดับ   
นางสุนันทา นางสุธัมมาราชกัลยา  อยู่ข้างซ้าย ด้วยล าดับ   
นางโรหิณี นางสารวัตตีเกสี นางปฏิบุปผา นางคันทราวดี นางทั้งสี่นี้  อยู่ก้ าหลัง ด้วยล าดับ 

 
อินทจิตตเทวบุด วิสุกัมมเทวบุด ธัมมกถิกเทวบุด อยู่ช่องหน้า ด้วยล าดับ   
ถัดนั้น  ปัญจสิกขาเทวบุด ชุมนี้ปรากด อยู่ก้ าขวา  ด้วยล าดับ   
ถัดนั้น  อังคุ (อังกูร) เทวบุด  อยู่ก้ าซ้าย ด้วยล าดับ  
ถัดนั้น  จตุรังควุฒิเทวบุด  ถือสี ๓/๙/๒ (ไร) คันไชยแก้ววชิรเพ็ด อยู่ช่องหน้า   
ถัดนั้น  จตุรังคาวุฒิเทวบุด  ถือดาบด้ าแก้วมรกด  อยู่ข้างขวา ถาน ๑  

 
ถัดนั้น  จตุรังคเทวบุด  ถือดาบด้ าแก้ว พิทูร59 อยู่ข้างซ้าย ถาน ๑  

 
ถัดนั้น  จตุรังคาวุทธเทวบุด  ถือดาบด้ าแก้วผลึกอยู่ก้ าหลัง ถาน ๑  

 
ถัดนั้น  เทวดาทั้งหลายฝูงนี้  อยู่แลด้านแลพันตน นางเทวดา อยู่แลด้าน พันนาง  
ถัดนั้น มาตะรี (มาตลี) เทวบุด  ถือสายขนันม้าอาชะไนย พละหก   
อะนุมาเทวบุด  ถือประคือไช ๙ พันหาง อยู่ก้ าหน้า  
นางคั (นังค) สสารัตถีเทวบุด  อยู่ก้ าขวา เห (แห่) รชรด60 
ถัดนั้น  สุริยเทวบุด เล่าห้างราชรด ถือประคือไช ๗ หาง กวัดแก้ว (กวัดแกว่ง) เหนือไปมา 
เทวดาเทวบุดทั้งหลายล้ านั้น  แห่ช่องหน้าราชรด   

 
ถัดนั้น  พระยาจตุโลกกระบานทั้ง ๔ พาประริวาน  อยู่ก้ าขวา เห (แห่) ราชรด 
ถัดนั้น  สุริยเท ๓/๑๐/๑ วบุดแลจันทเทวบุด  พาประริวาน  อยู่ก้ าซ้าย  แห่ราชรด  
ถัดนั้น  สีสุนันทเทวบุด สีมหามยาเทวบุด  วิสาขาเทวบุด พาประริวาน  อยู่หมูบหลังราชรด  แห่พระ
ยาอินทาทิราสเจ้า   

 
คันว่า  เมื่อฮอดเมืองฟ้าตวะติงสาแล้ว  ก็ลงจากราชรดไป เวียนวัฏทักขิณ61 พระเกสแก้วจุลลามณี 

เจติยะ แล้ว  ก็เมือสู่บังคับผาสาทอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีแล   
 
                                                                                                                                                                                     
56

 ไหวเ้คารพ-ผูป้ริวรรต 
57

 พจิิตร-ผูป้ริวรรต 
58

 ฐาน-ผูป้ริวรรต 
59

 ไพฑรูย-์ผูป้ริวรรต 
60

 ราชรถ-ผูป้ริวรรต 
61

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่  เวยีนวฏัปทกัษิณ  หนา้ ๑๘๑. 



๘๕ 

 

ยามนั้น  เทวดา นาค ครุด กุมภัณฑ คันทัพพ ยักขะ ฝูงอยู่ขอบจักกวาน  ก็มาฮอดภูก าพ้าในกาลยาม
นั้น  ก็ปฏิสรัฏฐานต้านจารจากับดอมเทวดาทั้งหลาย  ฝูงเป็นจ าเรินอันคาดไว้ฮักสาหั้น  ซ้ าหลิ่น มโหสบ62 พบ
งันสักกระบูชาสืบไป  

เทวดาทั้งหลาย บางพ่องตีกอง ค้อง  ตบ แสว่ง63 ก็มี  บางพ่องตี ๓/๑๐/๒ (โร) กังดาน64 แลเป่า
หอยสังข บางพ่องเป่าลีลาแล บางพ่องดีด (พิณ) สีซอ    

นาคทั้งหลาย  บางพ่องขับแลฟ้อน  
ครุดทั้งหลาย  บางพ่องบินพาย (ผาย) ปีกเวียนเมื่อขวา ๓ ฮอบก็มี 
คันทัพพ ยักขทั้งหลาย  เสบ ตุริยะนันติ65 บางพ่องเต้นไต่ แล่นหลิ่น หมากระเม็ง66 บางพ่องบูชา
ดอกไม้แลไต้เทียน บางพ่องจูดประทูบบูชาก็มี  
คันว่า  รุ่งแล้ว ก็ลาพากจากกัน  เมือสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีแล  

 
กล่าวบั้น พระยาอัน (อินทา) ลงมาสักกระบูชาอุรังคธาสภูก าพ้า แล้วท่อนี้แล 

 
 

                                                           
62

 มหรสพ-ผูป้ริวรรต 
63

 ฉาบ-ผูป้ริวรรต 
64

 กงัสดาล-ผูป้ริวรรต 
65

 ดุริยะดนตรี-ผูป้ริวรรต,   ดนตรีมีองค ์๕ คือ  ๑.  อาตตะ  กลองยาวหนา้เดียว,  ๒.  วิตตะ  ตะโพน,  ๓.  อาตตะวติตะ  บณัเฑาะว,์  รัมม
นา  ๔.  ฆนะ  ฉาบ  ฉ่ิง  หรือ ฆอ้ง  ๕.  สุสิมะ  ป่ี  แตร  หรือ  ขลุ่ย -ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๐).  พระคมัภีร์อนาคตวงศ.์  กรุงเทพฯ : หจก. 
โรงพมิพสุ์รวฒัน์.  หนา้ ๑๕๑. 
66

 ละเมง็ละคร-ผูป้ริวรรต 


