
๘๖ 

 

 
พระธาตยุาคู  บ้านเสมา (บ้านก้อม)  ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ถา่ยเมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๕:๓๖:๔๐. 
น. 



๘๗ 

 

พระยาสุริยวงสาสิทธิเตชธัมมิกราชเจ้า เสวยราชในเมืองฮ้อยเอ็ดปักตู 
 

 ๓/๑๐/๒ (โร) ยามนั้น  เมื่อใก้พระพุทธเจ้าจักนิพพานดังนั้น  นางราชเทวีพระยาสาเกตตนคร  ก้ าตาวัน
ตกนั้น  จีงเห็นสุริยอาทิด  เข้ามาอยู่ในปราสาท เบ็งชอร1  เป่งสมี2 ออกทั้ง ๔ ด้าน แลเกี้ยวคืนไปสู่ก้ าตาวัน
ออก 

ยามนั้น  พระยาติโคตรบูร  ม้างปัญจขัน3  ไปเอาปฏิสนทิในท้อง ๓/๑๑/๑ แห่งราชเทวี  ทงคัภ4 ถ้วน
แล้วจั่งประสูด อันได้ เขี่ยนปี5 จีงใส่ชื่อว่า เจ้าสุริยกุมมาน ตามนิมิดหั้นแล  

 
ยามนั้น  บ้านเมืองสุกขเสมิ (เสมอ) กัน  คนทั้งหลายบ่มีเภยยะอนตาย  ด้วยบุรสมพพาน (บุญสมภาร) 

เจ้ากุมมานตนนั้นหั้นแล   
 
พระยาสาเกตตนครตนพ่อแลพระยากุรุนทนั้น  เป็น พันธมิด6 กัน จีงประ (ปละ/ปล่อย) เจ้าสุริยกุม

มานไว้แต่ก่อนนั้น  อายุได้สิบปี7   ก็เอารี้พน โยด8 ไปหลิ่นมโหสบบูชาแก้วทั้ง ๓  
เมื่อนั้น  พระยากุรุนทนคร  ก็แบ่งเมืองให้กินเคิ่งนึง เป็นบ้านเมืองน้อย  บ้านเล็กเมืองน้อยนั้นถ่อง ๑ 

แก่พระยาสาเกตตนครหั้นแล   
ยังวัน ๑  พระยาทั้ง ๒ ก็หลิ่นมโหสพบูชาแก้วทั้ง ๓ ยังมีรัสสีตน ๑ ชื่อว่า ฐิตัปปิ9 แล ลุกแต่ป่า

หิมมมัพพานพุ้น  มาทางอากาส ลงนั่งอยู่ท่ ากลางพระยาทั้ง ๒ (พระยาทั้ง ๒) ให้สันข้าวน้ าโภชนอาหานแล้ว 

๓/๑๑/๒ (เรา) เจ้ารัสสีจีงถามว่า พระยาท้ัง ๒ ยังปราถนาสิ่งใดนั้นจา  ผู้ข้าท้ัง ๒ อยากไปอากาสได้สิ่ง (ได้ดั่ง) เจ้า
กูนี้แล  เจ้ารัสสีว่า  มหาราสทั้ง ๒  ละเพส10 อันเป็นท้าวพระยาไว้  ทรงผ้าขาวเสื้อขาวเอาสีน ๘   จีงถือเอา
ง้าว (พระแสงดาบ) มังคละไปเอา  หมากนาวสี ให้ได้ ๓ หน่วย (หาบ?) เคืออมรณี11 ๓ หาบ หมากขัดเค้า ๓ 
หาบ หนามพระยา12 ๓ หาบ อย่าได้เอาปุคละผู้ใดไปดอม แม่น วันอังคาน13 ยามดี  จีงเอามาพ้อมกันวันนั้น 
หากจักแต่ง  อยา14 พละสิทธิเพด15 ให้อมเทิน   

                                                           
1

 บญัชร-ช่องประต-ูผูป้ริวรรต 
2

 เปล่งรัศมี-ผูป้ริวรรต 
3

 มา้งปัญจขนัธ์-ผูป้ริวรรต 

4
 หมายถึง ทรงครรภ ์

5
 ขวบหน่ึง-ผูป้ริวรรต 

6
 พนัธมิตร-ผูป้ริวรรต 

7
 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ๑๓ ปี จนถึงอาย ุ๑๖ ปี  หนา้ ๔๓., ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ 

๓ ขวบ  หนา้ ๘๓. 
8

 โยธา-ผูป้ริวรรต 
9

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ฐิตะกปัปี  หนา้ ๔๓.,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ จิตตกปัปิ  
หนา้ ๘๓. 
10

 เพศ-ผูป้ริวรรต 
11

 เครืออมรณี-ผูป้ริวรรต 
12

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  วงเลบ็วา่ ผกัขะยา่  หนา้ ๘๔. 



๘๘ 

 

ว่าดังนั้น  พระยาทั้ง ๒ ก็หาอยา (ยา) ได้ทุกอันแล้ว  
เจ้ารัสสีจีง ต าป่นผง ใส่หม้อเหล็ก  เข้า ขาง16 ตั้ง เหนือก้อนเส้าค า  
เอา น  า ๓ สระพัง แล น  าออกบ่อ17 ๓ แห่ง ที ่๓  แม่น  า   อันถือเป็นมังคละ ใส่หม้อ   
แล้ว เอา ไม้นาวสี  ไม้ขัดเค้า  ไม้ส้มพอ18 ไม้คูน เป็นไม้ฟืนต้มเขี่ยว (เคี่ยว) แคว (แก้ว/แค้ว/แล้ว) 

ให้ขุ่นดั่งน  าผัก  
จีง ปง19 ไว้ให้ เอย็น20

 ๓/๑๒/๑ ใส่โอเงินแล้ว  แต่ง เคื่องปัญจกุกกะฏะ21 ไว้   
วันอังคาน เอา บาเพ็ด22 ใส่ เบ้าสูบ ถ่านไม้นาวสี ไม้ขัดเค้า ไม้ส้มพอ ไม้คูน ให้ได้ ๓ วัน ๓ คืน  
หล่อตกน  า ให้ได้ฮ้อย ๓ ทีเอา 
แล้วเจ้ารัสสีจีงราชาพิเสก พระยาสาเกตตนคร ขึ้นชื่อว่า พระยาสีอมรณี (ศรีอมรณี) ตามริทธีอยา 

(ยา) แล   
ปง23 ชื่อนาม พระยากุรุนทนคร ขึ้นชื่อว่า พระยาโยธิกาภายา24แล  
จีงเอายานั้น  มานวดเฟ้นคั้น ตีน มือ ทากายะ เนื้อตน  เอาบาเพ็ดมาให้พระยาทั้ง ๒ อม คนหน่วย จีง

ริทธีเต้นขึ้นอาส (อากาด) ได้ฮ้อยวาแลมีฮูปโสมงาม  
น  าหลอ (น้ าเหลือ) อันนั้น  ให้ช้างพายกิน ๓ ตัว ควาน ๖ คน ม้า ๓ ตัว นาย ๓ คนกิน ช้างแลตัวมี

ก าลังไปแลวันได้สี่ฮ้อย โยดชนะ25 ม้าแต่ละตัวมีก าลังไปแลวันได้ ๒ ฮ้อยโยดชนะ ควานช้าง นายม้า มีก าลังไป
แลวันได้ฮ้อยโยดชนะ 

เจ้ารัสสี  จีงสั่งว่าพระยาท้ัง ๒ อย่าได้พากจากกันเทิน จีง ๓/๑๒/๒ (ร า) เอาเสวยราสในที่นี้เท่าชั่ว คันว่า
หนีจากท่ีนี้แท้ดังนั้น  ก็เสียริทธีก าลังแห่งตน ต านานอยา (ยา) สิทธิเพด สระบับ (ฉบับ) นี กินที่ใดอยู่ที่นั น  

 
พระยาทั้ง ๒ ว่า เผือ26 ข้าทั้ง ๒ อยู่ดอมกัน  ยังจักมีอายุยืนปานใดจา เจ้ารัสสีบ่ได้แต่งเป็น  อายุ

วะฒะนะเพด27  คันว่า  มักมีอายุยืน  ก็ได้ไปอยู่ป่าหิมมมัพพานดอมเฮา ผิปฏิบัดเม็ก (เมือ?) จุตติเกิดเป็นท้าว
พระยาเสวยสุกขก็ได้ 

                                                                                                                                                                                     
13

 วนัองัคาร-ผูป้ริวรรต 
14

 ยา-ผูป้ริวรรต 
15

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่  พละสิทธิเพท  หนา้ ๔๔., ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ พระยา
สิทธิเพชร  หนา้ ๘๔., บางทีเรียก สิทธิเตช-ผูป้ริวรรต 
16

 หมายถึง เหลก็หลอม, องั 
17

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  เชิงอรรถวา่ น ้ าพ ุ
18

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  เชิงอรรถวา่ ไมข่้อย 
19

 ยกลง-ผูป้ริวรรต 
20

 เยน็-ผูป้ริวรรต 
21

 ปัญจราชกกธุภณัฑ-์ผูป้ริวรรต 
22

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ “บาเพช็ร” ปรอท 
23

 หมายถึง ให ้
24

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ พระยาโยธิกา,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ พระยาโยธิกาพากา 
25

 โยชน-์ผูป้ริวรรต 



๘๙ 

 

ท่อว่าพระยาท้ัง ๒ เสวยราสที่นี้ก่อนเทิน เฮาหากจักมาเอาพายหน้าพุ้นแล  
 
เจ้ารัสสีสั่งสอนสาสตรสิน แก่พระยาทั้ง ๒ ไว้ว่า  เมื่อหน้าจั่งแต่ง ยาสิทธิเตช ให้เจ้าสุริยกุมมานกิน

เทิน  เจ้ารัสสีปงนัคคละ (นัคคระ) นามเมืองว่า อโยธิยาทวารวัตตินครแล เหดว่าเอาหมากนาวสี เคืออมรณี 
หมากขัดเค้า หมาก (หนาม) พระยา มาก่อแฮกหดสง พระยาทั้ง ๒ นั้น  เป็นนิมิดแล้ว ๓/๑๓/๑ เจ้ารัสสีหนีไป
ทางอากาส  สู่ป่าหิมมมัพพานดังเก่าหั้นแล   
 

แต่นั้น  อายุเจ้าสุริยกุมมานได้ สิบ ๖ ปี แล้ว  คองดูพระเจ้าตนพ่อ ๓ ปีบ่มา จีงยอรี้พน ไปน าราทนา
เอามา  พระยาตนพ่อจีงปฏิสรัฏฐาน ต้านจารจากับ พระยาอโยธิยา28 พระยาพ้อมกันว่า  บ่ควรคืนเสวยราส 
บ้านเมือง แล้วจักปละค าเจ้ารัสสีตนเป็น คู29 เสียบ่ได้   

บัดนี้  เจ้าสุริยกุมมาน มาฮอดควรราชาพิเสก คืนเมือเสวยราสบ้านเมืองเทิน  เมื่อนางเทวีจักทรงคัภ
วันนั้น ฝันเห็นตาวันเข้าอยู่ในบังคับปราสาท  เป็นรัสสมีออกซู่ด้าน  ไปซู่ทิสสแท้ดีหลี  เหมือนดั่งบุรสมพพาน 
(สมภาร) เจ้ามีมากเหลื่อมง า เฮาจักละมาบ้านเมือง  มาหลิ้นกินในที่นี้แล เจ้ารัสสีมากูนาก็เป็นมังคละได้ สา
สตรสิน30 อันประเสิดนี้ เกิดด้วยบุรสมพพานเจ้ากุมมาน ๓/๑๓/๒ (เระ) ผู้หนี้ (นี้) บ่อย่าชะแล  ก็อัจสะจันอัน ๑ 
แล  

ราชาสมมุตติ ว่า ฮา31 ๒ เป็นอนุแก่เจ้าตนลูกดังนั้น พ้อมกันเอาช้างม้ารี้พน  ไปคว่ากท าริทธีดังจัก
ยุทธกัมมท้าวพระยาในชุมพูทีป  ให้เข้ามาสู่สมมพานแห่งเจ้ากุมมานเทิน ท่อมาพ้อมกันแต่ง อยาสิทธิเตชช ให้
เจ้าสุริยกุมมานกินก่อนเทิน ค าเจ้ารัสสีสั่งสอนไว้นั้นก่อนแล  

พระยาท้ังสองจากัน ค่อง32 แล้ว จีงเอากันไปสู่ภูอันนึงแล ผ่อ33 ดูอยาอันเจ้ารัสสีหากกล่าวไว้นั้น ก็ได้ 
เคือเขามัน34 แล นมราชสี35 ฮากคูน ฮากส้มพอ เคืออมรณี เข้าหมิ นขึ น ในที่ดอยอันนั้น  จั่งได้ชื่อว่า ภูพระ
ยาพ่อ (ผ่อ) ผ่อดูอยาหั้นแล   

คันว่า  ได้แล้วจีงแต่งอยาสิทธิเตชะ  ให้เจ้าสุริยกุมมานกิน  ลวด  ๓/๑๔/๑ เกิดมีก าลังอนุภาบ แลมีฮู
ปโสมอันงามเป็นอันยิ่งแล้ว พระยาท้ัง ๒36 จีงพ้อมกันราชาพิเสก ให้เป็น พระยาสุริยวงสาสิทธิเตช ก็มีหั้นแล   
จีงให้ช้างตัวนึง กับควาน ม้าตัว ๑ กับนายม้า อันมีริทธีเตช พลัร37 นั้น แล้วจีงแต่ง ออกขุนทั้งหลาย ชาวสี 
(ศรี) อโยธิยามาพ้อมกันอยู่ดอม มี 

                                                                                                                                                                                     
26

 หมายถึง ฉนั, ขา้, ก ูเป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
27

 อายวุฒันะเพช-ผูป้ริวรรต 
28

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ พระยาโยธิกา 
29

 ครู-ผูป้ริวรรต 
30

 ศาสตรศิลป์-ผูป้ริวรรต 
31

 หมายถึง เราทั้งหลาย, ตวัเรา 
32

 สอดคลอ้ง-ผูป้ริวรรต 
33

 หมายถึง ด ู
34

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ เครือเขามวก  หนา้ ๔๖. 
35

 นมราชสีห์-ผูป้ริวรรต 
36

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ พระยาศรีอมรณีและพระยาโยธิกา  หนา้ ๔๗. 



๙๐ 

 

ออกขุนพละเทด38
 เป็นเค้า  มี คัว39 ญิงชายน้อยใหย่ ห้าพัน  

ออกขุนพรหม  มีคัวญิงชายน้อยใหย่ ห้าพัน   
ออกขุนบุรขวาง มีคัวญิงชายน้อยใหย่ ห้าพัน   
ออกขุนโลกบาล  มีคัวญิงชายน้อยใหย่ ห้าพัน  
ฝูงนี้ให้มาอยู่ฮักสาช้างม้า  ในเมืองสาเกตตนครแล   

 
ยามนั้น  สุริยวงสาสิทธิเตช พากจากเมืองสีอโยธิยา คืนมาเสวยราสบ้านเมืองตาง40พ่อหั้นแล  จีงให้

ออกขุนทั้งหลาย  ตั้งบ้านส้างเมืองอยู่ฮักสาช้างม้าท้ังมวรแล้ว  
 

เถิงเมื่อระดูเดือน ๓/๑๔/๒ (ตฺร) ๓41 ฝนตก พิชชะ42 ข้าวกล้า หากระงอกออกมา ทั่วทิสสบ้านเมืองตน  
แห่งแม่นพิชชะลูกไม้ หัวมัน ก้วย43 อ้อย หมาก พู44 พ้าว45 ตาน46 หวานส้ม47 สัพพะทั้งมวร  ก็เกิดเป็น 
นิจจกาน48 บ่ขาดสักยามแท้ดีหลีแล  

ยามนั้น  คนทั้งหลาย  บ่ได้กท าไฮ่นาค้าขาย  คันว่าเถิงระดูฝนตก  ปุคละผู้ใดมักเอาท่อใด ก็ไปพิพัก
ฮักสายังพิชชะข้าวกล้าไว้  เถิงกาลระดู  ก็เอา ก็ขน ใส่เล้าใส่เยีย ตามใจมักแห่งคนทั้งหลายแล   
อันนี้ก็เป็นอานิสงสผลาด้วยบุรสมพพาน (บุญสมภาร) เมื่อเป็นพระยาติโคตรบูร ได้ฮับบาสสัพพัญญูเจ้า  อันมี
ก าลังนั้น  ด้วยอานิสงสผลา อันได้อุ้มบาสสัพพัญญูเจ้า ไปส่งนั้นแล   
 

ในกาลถัดนั้น  คนทั้งหลายฝูงต่างประเทดเห็นได้กินง่าย  บ่ได้กท าไร่นาค้าขายดังนั้น เขาก็ลักหนี ๓/

๑๕/๑ (จารซ้ า) ๓/๑๕/๒ (ตฺรา) (จารซ้ า) ๓/๑๖/๑ จากบ้านแห่งเขา  เข้ามาสู่สมมพานเทื่อน้อย ๆ ส้างขาวาส 
อย้าว49 เฮือน อยู่กิน  ย่อนบุรสมพพาน เอาเวียกบ้านกานเมืองดอม  ลวดเป็นเมืองใหย่กว่าท้าวพระยา
ทั้งหลายแล   

ตา50 ดูคนในเมือง  แต่อยู่เป็นกานได้ ๒ ล้าน ๘ แสน ๘ หม่ืน ปาย ๙ คน51   
                                                                                                                                                                                     
37

 พลนั-ผูป้ริวรรต 
38

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ออกขนุพลเทพ  หนา้ ๔๗. 
39

 ครัว-ผูป้ริวรรต 
40

 หมายถึง ท าหนา้ท่ีแทน, แทน 
41

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่  เดือน ๖ 
42

 หมายถึง พชืผลท่ีเจริญเติบโตต่อไป 
43

 กลว้ย-ผูป้ริวรรต 
44

 พล-ูผูป้ริวรรต 
45

 พร้าว-ผูป้ริวรรต 
46

 ตาล-ผูป้ริวรรต 
47

 หวาน, เปร้ียว-ผูป้ริวรรต 
48

 นิจกาล-ผูป้ริวรรต 
49

 อาวาสเหยา้เรือน หมายถึง ท่ีดินและทรัพยติ์ดท่ีดินทั้งหมดรวมทั้งผูค้น  (เหยา้) 
50

 ตรา-ผูป้ริวรรต 



๙๑ 

 

จีงแต่งอามาส  ผู้ ๑ ชื่อว่า หม่ืนพิชชะโลก  มีประริวานห้าหมื่น ถึงระดูพิชชะข้าวกล้า ลูกไม้เกิดมี  ให้
หมื่นพิชชะโลกแลประริวาน  แปงปันแก่คนทั้งหลาย อย่าให้เขาผิดเถียงกันหั้นแล  
  

อโนชิด ผู้ ๑ ชื่อว่า  หม่ืนกลางโฮง  เป็นเสนาใหย่ แต่งแปงเมือง   
ผู้นึง ชื่อว่า  หม่ืนหลวงกลางเมือง52    
ผู้ ๑ ชื่อว่า  หม่ืนประชุมนุมเมือง53   
ผู้ ๑ ชื่อว่า  หม่ืนล่ามเมือง54  
สี่คนนี้  เป็นใหย่กว่าเสนาทั้งหลายแล   

 
ผู้ ๑ ชื่อว่า หม่ืนแก่ มีประริวานห้าหมื่น เป็นผู้จักเตินชาวบ้านชาวเมือง จีงให้แปงเวียงก าแพงทั้งมวร

หั้นแล  แล้วจัดให้ส้าง  พุ ๓/๑๖/๒ (ติ) ทธสาสนาอาราม กระตืบ กระดี วิหาน ก่อหินมุง (มุก) หกถาน (ฐาน)  
เป็นสัตถาร (สันถาร) ดังชั้นฟ้าทั้งหก เจาะให้เป็นฮ้อยเอ็ดปักตูแล ฮุ่งเฮืองงาม เหมือนดังสัพพัญญูเจ้ายังทัวระ
มานนั้นแท้ดีหลีแล  

ตาดูสังฆเจ้าได้ ๒ แสนตน สมเณนได้ แสน ๓ พันตน ผู้ผ้าขาวดาวบส ได้ หมื่น ๗ พันเก้าฮ้อยตน 
พุทธสาสนาก็หากไว้ใก้ คามณี55 คนใด ให้เจือ กั่วเก่า56  คนทั้งหลายท่อเว้นไว้แต่ผู้ชาย  อันเป็นกุลลอุปัฏฐาก
นั้นแล   

จีงแต่ง ขุนปัวรบัด57 ไว้แก่สัพพัญญูเจ้า พระธัมม พระสังฆเจ้า ให้เอากานกุสลสิ่งเดียวแล   
 

ไทเมืองเชียงคง ส่งไม้เท้าแลตักน้ า วานเช้า 
ไทเมืองเชียงแก้ว อุปัฏฐาก แก้วทั้ง ๓  
ไทเมืองกระโดน  สุมไฟไว้ชุมนี้ฝั่นเชือก เปือก58 กระโดนใหย่ท่อแขน มาสุมไว้แก่สาสนา  เอาไฟยาม
ใดให้ได้ยามนั้น  
ไทเมืองกระทาง ให้ช าระหนทาง คุมบาส   
ไทเมืองบั งจี่สีถาน ฝูงนั้นแต่งไฟดอกบูชา ปักกัตติซู่ ต าฮบ59 วันสีน  

 
                                                                                                                                                                                     
51

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ๔,๗๘๙,๐๐๐  หนา้ ๔๘., ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  
๒,๗๘๙,๐๐๐  หนา้ ๘๕. 
52

 ในวรรณกรรมพื้นบา้น นิทานขนุบรม : โลกธาตุ (อดัส าเนา) โดย ดนุพล  ไชยสินธ์ุ (๒๕๒๔). ไดก้ล่าวถึง หม่ืนหลวงกลาง ไวว้า่  “...
ขนุแสนให ้เป็นหม่ืนหลวงกลาง  ฮกัษาฝงู  แขกคนมาเฝ้า...”  หนา้ ๑๙. 
53

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)   เร่ิมท่ีต าแหน่ง ล่ามเมือง, หม่ืนแก 
54

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่  รามเมือง  หนา้ ๔๙., ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  ล่ามเมือง  
หนา้ ๘๕. 
55

 คามนิคม-ผูป้ริวรรต 
56

 กวา่เก่า-ผูป้ริวรรต 
57

 ขนุปรนนิบติั-ผูป้ริวรรต 
58

 เปลือก-ผูป้ริวรรต 
59

 ค ารบ หมายถึง ครบ, ถว้น-ผูป้ริวรรต 



๙๒ 

 

เมืองน้อย ๓/๑๗/๑ ทั้งหลายฝูงนี้  เป็นคนแสนห้าหมื่น  
ให้ หม่ืนนันทะอาราม เป็นใหย่แก่เขาหั้นแล   
ผู้ ๑ ชื่อว่า หม่ืนพระนามรุ่ง (น  ารุ่ง)  มีประริวานห้าหมื่น  ตักน้ าให้สังฆเจ้าช าระเม่ือค่ า เช้ารุ่ง 
ผู้ ๑ ชื่อว่า หม่ืนเชียงสา มีประริวานห้าหมื่น หาดอกไม้แต่งเคื่องสักกระบูชาแล้วแล   

 
ลิก60 ปัตติสาสนาที่ใด  หักให้หมื่นนันทะอาราม หมื่นพระนามรุ่ง หมื่นเชียงสา ไหว้หมื่นหลวงกลาง

เมือง หมื่นประชุมนุมแม่เมือง หมื่นล่ามเมือง จีงให้หมื่นกลางโฮง เฮียนอาสยา61 จีงพ้อมกันแต่ง แปงอาสยา
คนทั้งหลาย   
ล้ านั้น ให้หมื่นแก่ตกแต่งส้างเวียงให้กว้าง เจาะให้เป็นฮ้อยเอ็ดปักตูแล แปงขัวสะพานขว่ามที่อั นควร ขว่าม
ดังนั้น จีงลือชาไปฮอดทั่วทิสสทุกแห่งนั้นก็มีแล   
 

ยามนั้น  พระยาสีอมรณี พระยาอโยธิยา พระยายินดีลูก  อันเป็นพระยาตนประเสิด  ก็พ้อมกันเอารี้
พนไปกท าริทธีให้ปรากด  จีงขึ้นสู่อากาด จีงเอาท้าวพระยาฮ้อยเอ็ดเมือง  ให้เขามาถวายบังคมแก่พระยาสุริย  

๓/๑๗/๒ (ตี) วงสาสิทธิเตช ว่าดังนี้  พระยาก็ได้ยินว่า พระยาสุริยวงสาสิทธิเตช ใช้ว่าดังนี้ ลวดชมชื่นยินดีแล   
อันนี้  ก็เป็นอานิสงสผล  เมื่อเป็นพระยาติโคตรบูรเหลื่อมใสแลปราถนาค้ าสาสนาวันนั้นแล  ท้าวพระยาก็ให้ 
สารปัตติญาน62 ขานว่า สาธุ ๆ ฝูงข้าทั้งหลาย  ก็มักใค่เห็นพุทธสาสนาเมืองฮ้อยเอ็ดปักตูแท้   จีงพ้อมกัน
ตกแต่งนางแลเมืองแลคน กับทั้งประริวานใช้ช่วงมีค าแสน ๑ ช้างพายสิบตัว ช้างพังสิบตัว เสื้อผ้า  
เคื่องบัณณากาน63 ทุกเยื่องซู่เมืองหั้นแล   

ท้าวพระยาทั้งหลาย  ก็เข้ามาฮอด เมืองสีอโยธิยา64 แล พ้อมกับพระยาทั้ง ๒ ตน ควรจีงให้ หม่ืน
นครเสมมา65 มีประริวาน ห้าพันแล 

ท้าวพระยาฮ้อยเอ็ดตน  เข้ามาถวายบังคมแก่พระยาสุริยวงสาสิทธิเตช พระยาทั้ง ๒ ก็ หมูบ66 หลัง
เข้ามาหั้นแล  
 

ท้าวพระยาทั้งหลาย  ก็เห็นพุทธสาสนาบ้านเมือง  ก็มีหัวใจอันขาว  ๓/๑๘/๑ ผ่องส่องใสงาม เหดว่าบ่
ห่อนได้เห็นแต่ในกาลเมื่อก่อนแท้ ท้าวพระยาก็พ้อมกัน  ซ้ าราชาพิเสกให้เป็นใหย่ จั่งได้ขึ้นชื่อว่า พระยาสุริวง
สาสิทธิเตชะธัมมิกกราชาเอกกราสเมืองฮ้อยเอ็ดปักตู นั้นแล   
 

                                                           
60

 ลิกขา หมายถึง มาตราวดัของอินเดียโบราณอยา่งหน่ึง ๓๖ รถเรณูเป็น ๑ ลิกขา 
61

 เรียนอาชญา-ผูป้ริวรรต 
62

 สาส์นปฏิญาณ-ผูป้ริวรรต 
63

 เคร่ืองบรรณาการ-ผูป้ริวรรต 
64

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ กรุุนทนคร,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ ศรีอยธุยาทวารวดี 
65

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ หม่ืนนครเสมากรุุนทะ,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  หม่ืนนกั
ราชสีมา 
66

 หมายถึง หมอบ อาการท่ีคุกเข่าลง คูข้าทั้งสองขา้งทบขอ้ศอกทั้งสอง 



๙๓ 

 

ยามเมื่อท้าวพระยาทั้งหลาย  จักใก้ลาพากจากคืนเมือดังนั้น  จีงราทนาสังฆเจ้าไปอยู่มิตตา พระยาสุริ
ยวงสาเจ้า  จีงเถราพิเสกไปใส่ซู่เมืองก็มีหั้นแล เถิงเมื่อกาลระดูวัสสา สั่งท้าวพระยาฮ้อยเอ็ดเมือง  ก็แต่งอา
มาสราชทูต  น าดอกไม้เงินค าแลเคื่องบัณณากานมาถวาย  จีงมีสั่งว่า  
 

“เจ้าทั้งหลาย  จีงน าเคื่องฝูงนี้ไปที่ พระยาสีอมรณี พระยาธิกาภายา อันรักษาปักตูฮูเมืองฮ้อยเอ็ดปัก
ตูนั้นก่อน จีงให้พระยาทั้ง ๒ แต่งแนบเข้าไปถวาย แก่พระยาสุริยวงสาสิทธิเตชธัมมิกราชาธิราชเอกกราช ๓/๑๘/

๒ (ตุ) นั้นเทิน” 
 

ท้าวพระยาสั่งดังนั้นซู่ปี คนทั้งหลายจีงเอาความอันนั้นมาว่า เมืองอมรณีโยธิกาภายา ตามค าอันสั่ง
นั้นแล  

บดว่า  สีอมรณีแลโยธิกาภายานั้น  เป็นชื่อแห่งพระยาท้ัง ๒ ตามชื่อไม้เป็นอยา  อันเจ้ารัสสีแต่งให้แก่
พระยาท้ัง ๒ นั้น   

อันว่า สีอโยธิกาทวารวัตตินคร นั้น  เจ้ารัสสีใส่ซื่อก่อนพระยาฮ้อยเอ็ดเมืองพุ้นหนา บ่ว่าสืบค าน าแล 
ดังเมืองอันนี้   

บ้านเมืองสาสนา พระเจ้ากกุสันธะ (ชื่อว่า) เมืองกรุุนทนคร  
บ้านเมืองสาสนา พระเจ้าโกนาคมน ชื่อว่า เมืองพาหรนคร   
บ้านเมืองสาสนา พระเจ้ากัสสัปปะนั้น ชื่อว่า เมืองทวารวัตตินคร  

 
เหดผีเสื้อเมืองฮักสาปักตูเมืองหั้นแล ยังมีราชกุมมานสิบตนมา รบเร็ว67 เอาบ่ได้ คันว่า ผีเสื้อเมือง

ฮ้อง  แผ่นดิน แตกยาย68 เอาเมืองนั้นหนีไปตั้งกลางน  าสระหมุด คันว่า ราชกุมมานทั้งหลาย  เอารี้พนหนี ๓/

๑๙/๑ เมือเมือง  เล่าพัดคืนมาตั้งอยู่ดังเก่า  เป็นหลายทีดังนั้น ราชกุมมาน  จีงไปไหว้เจ้ารัสสีตน ๑ จีงบอกว่า 
ให้พ้อกับดอมผีเสื้อเมืองเข้าแล้ว  เอาหลิ่มเหล็กไปตันแม่ปักตูเวียงไว้  จีงเอา  หย่วงเหล็ก69  สอดผูกกับสบไถ 
ฝังไว้หั้นแล แต่งไปเล็วเอา หากจักได้แล  

ว่าดังนั้น  จีงตามค าเจ้ารัสสี เมื่อนั้นก็จีงหนีบ่ได้ กุมมานทั้งสิบจีงได้เมืองหั้นแล  รัสสีก็ปันให้กินคน  
มุร70  บ่ท่อแต่นั้นราชกุมมาน  ซ้ าเล็วเอาเมืองหลายแห่งหลายทีก็ได้   ยังพระยาเมือง ๑ เคียดจีง ป้อย71 เวน
ไว้ ปราถนามาเป็นยักข มันตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นยักข  มากินกุมมานทั้งสิบตน จีงเป็นผีเสื้อเมืองอยู่หั้นแล  
เมืองหั้นพระเจ้าทัวรมาน  ชื่อว่า เมืองกุรุนทนคร ดังเก่าแล  
 

กล่าวบั้น  พระยาสุริยวงสาสิทธิเตชธัมมิกกราชาเจ้าอันเสวยราสในเมืองฮ้อยเอ็ด  ๓/๑๙/๒ (ตู) ปักตู
หมดท่อนี้แล ฯฯ 
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 รบเลว็-ผูป้ริวรรต 
68

 หมายถึง กระจาย-ผูป้ริวรรต 
69

 ห่วงเหลก็-ผูป้ริวรรต 
70

 มูน แปลวา่ มาก 
71

 หมายถึง แช่ง, ด่า 


