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๙๕ 

 

การจุตติแห่งพระยาทั้งห้า 
 

 ๓/๑๙/๒ (ตู) บัดนี้  จักจาเถิงพระยาท้ังห้า อันได้ก่ออูปมุงอุรังคธาสนั้น  ก็ลาพากจากกันเมือสู่บ้านเมือง
แห่งตน  

ในปีนั้น  ราชเทวีพระยาอินทปัฏฐนคร  ฝันเห็นแก้วมณีโชติ ๒ หน่วย ตกแทบอก เกิดเป็นช้างเผือก
ไปสู่อากาดหั้นแล   

ยามนั้น  พระยาสุวัณณภิงคละ  จุตติไปเอาปฏิสนทิในท้องนางเทวี  ทงคัภถ้วนแล้ว ประสูดออกได้ ๒ 
ปีแล ใช้ชื่อว่า เจ้ามหารัตตนกุมมาน ตามนิมิดแล   

พระยาค าแดงตนน้อง  จุตติก็ได้เกิดฮ่วมท้องแม่เดียวกัน จีงใส่ชื่อว่า จุลลรัตตนกุมมาน ด้วยล าดับ ก็มี
หั้นแล   

 
ในกาลยามนั้น  เทวดาหนองหานน้อย หนองหานหลวง สันทะ ทนมูลนาคก่งหลังแลชีวายนาคก่งหลัง 

ควัดเป็นแม่น้ าอันนึง น้ าจีงเป็น ฟองลม1  มากนองเข้ามาหนองหานน้อย เทวดาหนองหานน้อย ๓/๒๐/๑ เล่าให้
น้ านอง  สืบเข้ามาฮอดหนองหานหลวง  เทวดาหนองหานหลวง  จีงให้น้ านอง ลึบ2 เข้า ธาตุเมืองสุม3  หั้นแล 
บ้านเมืองพระยาท้ัง ๒ ก็ ก าปาง4  

ค าบาง5 อันเป็น น้องแห่งพระยาสุวัณณภิงคละ  จีงเอาคนทั้งหลายพาย (ว่าย) น้ าขึ้นเมือตั้งเป็นเมือง
อยู่แคมของที่ ห้วยเก้าคดเก้าเลี้ยวหั้น  ฝูงเชื้อขุน เสบ6 สัปปุริสสะ  แต่งบ้านแปงเมืองต่างพระยาทั้ง ๒ แต่
ก่อนบ่ผ่อน ปวีณี7  จีงพ้อมกันเอาพ่อท้าวค าบางเป็นใหย่   

ซุมอันเป็นไพยผ้า (ไพร่ฟ้า) หินังชาติ  ให้ตั้งอยู่ในหนองคันแทเสื้อน้ า กท านาปี นาแซง8 กินปางนั้น
แล   

ฝูงอันตายน้ าไปใต้แคมชีวายนทีนั้น  แม่นพาหิรคามบ่าว ไพ่9 ทั้งมวร  
 
ทนมูลนาค  อันควัดแปวแต่น้ าของ ออกไปเป็นบุ่งหนองอันใหย่แล้วก็ตั้งอยู่นั้น จีงกท าริทธีให้น้ า

ฟองอยายแคมเบื้องเดียวเพิงพาน (เพ่ือกัน) คนไว้  บุ่งหนองอันนั้น  คนทั้งหลายจีงเอ้ินว่าเป็น น้ าของ ๓/๒๐/๒ 

(เต) หลง (โขงหลง) หั้นแล   
ชีวายนาค เล่ากท าริทธีควัดแต่น้ ามูลลนที  เป็นบุ่งเป็นวังแล ลุควัดพาน (กัน) ไว้ คนทั้งหลายฝูงตก

หนองคืนมา เขา (เข้า) บุ่ง10 อันนั้นจีงว่า ชีหลง หั้นแล   

                                                           
1

 คลื่นลม-ผูป้ริวรรต 
2

 หมายถึง ลบ, ท่วม, ปิด, เตม็ เตม็ 
3

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ธาตุเชิงชุม,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ พระธาตุเชียงชุม 
4

 อบัปาง-ผูป้ริวรรต 
5

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ นา้ของพระยาสุวรรณภิงคาร 
6

 ร่วมกนั-ผูป้ริวรรต 
7

 ประเพณี-ผูป้ริวรรต 
8

 หมายถึง การท านานอกฤดูกาล-ผูป้ริวรรต 
9

 ไพร่-ผูป้ริวรรต 



๙๖ 

 

ธนมูลลนาค11 ชีวายนาค ตั้งอยู่ได้ ๓ เดือน คันว่า  คนทั้งหลายตั้งเป็นเมืองน าแคมหนองทั้ง ๒ แล้ว 
นาคทั้ง ๒ จีงให้น้ าบก  คนทั้งหลาย  ฝูงเป็นพ่ีน้อง  เขาก็ หากกกหากหอม12 กัน  จีงแต่งเข้ามาเอาเวียกบ้าน
กานเมือง ดอมก่อท้าวค าบาง เมืองราชธานีจีงเต็มแคมหนองทั้ง ๒ ดังเก่าแล   

ในกาลยามนั้น  คนทั้งหลายจีงว่า หนองหานน้ าล่ายเมืองซุม13 หั้นแล   
 
เมื่อมหารัตตนกุมมานแลจุลลรัตตนกุมมาน  เกิดมาได้ปี ๑  นางปัจสิมกุมารี เมียเจ้าราชบุด  ผู้เป็น

ลูกพระยาจุรณีพรหมทัด14 นั้น  ฝันว่า  พระยาจุรณีพรหมทัด  ยอดปราสาทค าเล่าเกิดเป็นดอกบัวขาวงาม  
ขึ้นเมือสู่อากาด  พระยาจุรณีพรหมทัด พระยาอินทปัฏฐนคร  จุตติ  ๓/๒๑/๑ พ้อมกันมาเอาปฏิสนทิในท้องนาง    
เสนาอามาสพระยาทั้ง ๒ ก็ เม้ียนคาบส่งซะกาน15 พระยาทั้ง ๒ แล้ว จีงราชาพิเสกเจ้าราชบุดจุรณีพรหมทัด 
นางปัจฉิมกุมมารีเทวี  ทงคัภถ้วนแล้วดังนั้น  ก็ประสูดยังกุมมานทั้ง ๒ พ้อมกันครั้งเดียวนั้น  ได้ขวบแล้วใช้ชื่อ
ว่า มหาสุวัณณปราสาทกุมมาน ผู้น้องนั้นใส่ชื่อว่า จุรณีสุวัณณปราสาทกุมมาน ก็มีหั้นแล   

 
ยามนั้น  นางสีรัตนะเทวีแห่งพระยาสุริยวงสาสิทธิเตชธัมมิกกราชาเอกกราสเจ้า อันได้เสวยราสใน

เมืองฮ้อยเอ็ดปักตูนั้น  ฝันว่า เทวดาเอา หอยสังขขาว ตัว บรสุด16 มาให้   บ้านเมืองเกิดเป็นดงเป็นเหล่า เป่า
สูรเสีย  นางแลพระยาคาบ (กาย?) หนี  เมื่อก้ าตาวันออกเมืองก็เกิดมีที่นั้น  หอยสังขอันเทวดาให้นางราชเทวี
นั้น  ก็ลืมเสีย ฝันว่าเป็นดังนี้ พระยานันทเสนผู้เป็นน้อง  จุตติไปเอาปฏิ ๓/๒๑/๒ (แต) สนธิในท้องแห่งนางสีรัตต
นะเทวีหั้นแล  เสนาอามาสในเมืองสีโคตรบอง  เมี้ยนคาบส่งซะกานพระยานันทเสนแล้ว ชุมนุมกันว่าเมืองสี
โครตรบองนี้  เป็นอนตายยิ่งนัก  จีงพ้อมกันพ่ายหนีขึ้นมาตั้งอยู่ ป่าไม้ฮวก17 หั้นแล้ว  จีงพ้อมกันราชาพิเสก
น้องพระยา  อันเป็นลูกนางเทวีเสวยราสแล ขึ้นชื่อว่า พระยามรุกขนคร หั้นแล  

ยามนั้น  นางสีรัตตนะราชเทวี  ทงคัภถ้วนแล้วประสูดออกได้เจ็ดวันแล้ว  นางราชเทวีเล่าจุตติมาเกิด
เอาปฏิสนทิในท้องนางผู้ ๑ เป็นวงสาพระยาติโคตรบูรแต่ก่อนนั้น  นางผู้นั้น เมื่อจักทงคัภฝันว่า  ได้ถือแหวน
แก้วผลึกดังนั้น  แล้วประสูดออกได้ขวบ แล้วจีงใส่ชื่อว่า นางแก้วเกสี ก็มีแล ส่วนดังเจ้ากุมมาน  พายหลังนั้น  
บาทบริจาก18 หากเลี้ยงเถิงขวบ  แล้วจีงใส่ชื่อว่า เจ้าสังขวิไชยกุมมาน ตามนิมิดอันนางฝัน ๓/๒๒/๑ นั้นแล   

 

                                                                                                                                                                                     
10

 หมายถึง ท่ีลุ่มอยูติ่ดกบัล าน ้า ฤดูน ้ ามีน ้ าขงัอยูค่ลา้ยบึงหรือหนอง 
11

 บางคร้ังกว็า่ ทนมูลลนาค-ผูป้ริวรรต 
12

 สามคัคีกลมเกลียว-ผูป้ริวรรต 
13

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ หนองหานน ้าหล่ายเชิงสุม,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ หนอง
หนานหลวงน ่าเชียงชุม 
14

 ท่ีผา่นมาจารจุลลณีพรหมทตั-ผูป้ริวรรต 
15

 จดัการศพ-ผูป้ริวรรต 
16

 บริสุทธ์ิ-ผูป้ริวรรต 
17

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  ป่าไมรั้ง, บทก่อนหนา้ในเอกสารน้ีบอกวา่ ป่าไมฮ้งั-ผูป้ริวรรต 
18

 บาทบริจาริกา-ผูป้ริวรรต 



๙๗ 

 

ยามนั้น  พระยามรุกขนคร  จีง (เอา) นางแก้วเกสี  อันเกิดในวงสาอันเดียวนั้นมาเป็นลูก  นางราชเทวี
พระยามรุกขนคร  เล่าฝันได้ กิ่น19 สุคันธรัสสะทั้งมวร  หอมทั่วทุกแห่ง นางซะดุ้งตื่น  ก็ยังปรากดหอมทั่ว
ทั้งมวรดังนั้น  แล้วพระยามรุกขนครจีงทัน (สั่ง) พระยา  มาแก้ค าฝันแห่งนาง  พรามจีงทวายว่า  บ่เป็นสัง 
(หยัง/อะไร) จักได้ลูกผู้ประเสิดกว่าท้าวพระยา ในลังกาชุมพูทีปทั้งมวร ค าฝันอันนี้ เป็นสุคันธนิมิดด้วยเทวดา
สังคหะ  ให้วุฒิพายหน้าพุ้นแล  พระยาสุริยวงสาสิทธิเตชธัมมิกกราชาธิราสเอกกราสเจ้า  จุตติมาเอา
ปฏิสนทิ ในท้องราชเทวีเมืองมรุกขนคร   ธรงคัภ20 ถ้วนแล้วประสูดออก  มีฮูปอันงาม พรามทั้งหลายว่าแม่น
หน่อพุทธวงสา จีงใส่ชื่อว่า สุมิตตวงสราชกุมมาน เจ้าก็ จ าเริน21 ขึ้นใหย่  มาอายุได้ ๑๓ ปี22 พระยามรุก
ขนครตนเป็นพ่อ  เล่าจุตติเมือเกิด ๓/๒๒/๒ (ไต) ในชั้นฟ้าตุสิตตา  ปรากดชื่อว่า มรุกขราชเทวบุด จักลงมาพ้อม
พระพุทธเจ้า  องชื่อว่า  เมตัยะโพธิสัด23  

ยามนั้น  เสนาอามาสแลพรามทั้งหลาย  จีงราชาพิเสกเจ้าสุมิตตวงสาราชกุมมาน เป็น  พระยาสุมิตต 
วงสาราชามรุกขนคร  จีงเอานางแก้วเกสีหด (รด) เป็นราชเทวีหั้นแล   

 
ยามนั้น  ชิตะกัปปิรัสสีเจ้า24  ส่องเห็น อนาคตะไภ25 จักเกิดมีแก่พระยาทั้ง ๒ ดังนั้น จีงมาเอาพระ

ยาอมรณีแลพระยาโยธิกาภายาไปบวดที่ (ภู) พระยาผ่อ (ฝ่อ) ให้เป็นรัสสีแล้ว แต่งเผา (ยา) พละเพดแลอายุ
วัฒนเพด  ให้องแลตนแลหน่วย จีงเอากันไปอยู่ป่าหิมมมัพพานพุ้นก็มีแลฯฯ  

 
เสนาอามาสพระยาทั้ง ๒ ชุมนุมกันว่า พระยาเจ้าเฮายินดีกับรัสสี  หนีไปบวดพายหน้า  บ่มักคืนมาแล 

เฮามาพ้อมกันเป็นใหย่ซู่คน  ฮักสาบ้านเมืองเทิน  
ว่าดังนี้  ยังมี ประโลหิตต (ปุโรหิต) ๓/๒๓/๑ อาจาน ผู้ ๑ จีงว่า โบราณธัมม หากกล่าว ไว้วาน26

บ้านเมืองอันได้เป็นใหย่  หลายคนนี้ซู่คนซู่ว่าตนตัวฮู้หลัก  เทียรย่อมบ่เอาถ้อยค ากัน จักกท ากิจจกานอันใหย่
อันน้อยก็บ่แล้ว  แม่นว่า  สิส่วยไฮกับบ้านเมือง  กบ็กบางไปหั้นแล แม่นว่าจักกท ากานสมคาม (สงคราม) ก็บ่ฮู้
หมื่นคนจักรบฮ้อยคนก็บ่แก่เหด ว่าหลายคนแต่งบ่เป็น  สังเท่าเล่าเดียวกัน เป็นดัง หย้าแพด27 แลหย้าคา  อัน
บ่มี วิญญาน28 นั้น  หากมาฝ่ันกัน เป็นอันเดียวกันดังนั้น เอาผูกช้างสาน  ก็บ่ขาดแท้ดีหลีแล 

   
“ฉะนั้น  เรามาพร้อมกันเลือกเอาผู้ เป็นสัปบุรุษรู้คลองธรรมให้มาเป็นใหญ่แต่สองคนเทิน  คิดดังนี้

แล้วจึงไปเลือกเอาได้อยู่ทางเมืองพระยาโยธิกา ได้มาคนหน่ึง  ให้เป็นพระยาอัครฝ่ายหน้าแทนพระยาศรี

                                                           
19

 กล่ิน-ผูป้ริวรรต 
20

 ความหมายเดียวกนักบั ทรงครรภ-์ผูป้ริวรรต 
21

 เจริญ-ผูป้ริวรรต 
22

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ ๓ ปี 
23

 อริยเมตไตรยโพธิสตัว-์ผูป้ริวรรต 
24

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ฐิตะกปัปิฤษี,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ วรีะกปัปิรัสสี 
25

 อนาคตภยั-ผูป้ริวรรต 
26

 ไหวว้าน-ผูป้ริวรรต 
27

 หญา้แพรก 
28

 วญิญาณ-ผูป้ริวรรต 



๙๘ 

 

อมรณีให้กินเมืองเค่ิงหน่ึง และผู้หน่ึงอีกให้เป็นพระยาปุพพะกุรุนทนาราชแทนพระยาโยธิกา  ส่วนช้างม้าแล
นายควน เซ่ิงได้กินน ้ายาสิทธิเพทนั้นก็ตายหมดแล้ว พระยาท้ังสองอันได้ครองเมืองแทนนั้นโลมกันว่า 
สมบัติข้าวของในเมืองร้อยเอด็ประตูนี ้แม่นพระยาโยธิกา และพระยาศรีอมรณี ได้ไปก าหราบ นาบเตง็เอาน า
พระยาร้อยเอ็ดหัวเมือง แล้วจึงน ามามอบให้แก่พระยาสุริยวงศาสิทธิเดชธรรมิกราช บัดนีพ้ระยาสุริยวงศา 
พระยาศรีอมรณีกต็ายเสียแล้ว พวกเราจึงเอาร้ีพลโยธาเสนาอามาตย์ ช้างม้าแลคนหาญไปยาด (แย่งชิง)  เอา 
แล้วขนเอามา แล้วพระยาท้ังสองกก็ระท าดังได้โลมกัน ได้ฆ่าฟันคนตายลงเป็นอันมาก คนกเ็ลยพากันแตก
หนีจากเมืองร้อยเอด็ประตู คนท่ีเข้าสู่สงครามนั้นกใ็ห้คืนเมือบ้านเมืองดังเก่า” 29 

 
ฝูงเข้ามาสมพพาน (สมภาร) นั้น  ก็คืนเมือสู่บ้านเก่าเมืองหลัง แห่งตนแล   
 
หมื่นพีชชโลก ก็คืนเข้ามาเป็นเสนา  แก่ พระยาอะฆะฟ่าย (ฝ่าย) หน้า30 
ออกขุนพลเทด (พลเทพ) ก็บ่หนี ยังอยู่กับที่เก่า   
ออกขุนบุรขวาง จีงเอาคัวไปตั้งเมืองอยู่ถัด แดนแกว31 แลชุมนุมกัน จีงมีพระยาอะฆะฝ่ายหน้า พระ

ยาบุพพกุรุนทนาราย ดังนั้นจีงชื่อว่า เมืองชุมนุมป้อย ก็มีแล   
ออกขุน ๓/๒๓/๒ (โต) โลกกระบาล (โลกบาล) เอาคัวไปตั้งอยู่ ป่าหมากชุมนุมกันฟ้อน  พระยาทั้ง ๒ จีง

เฮียกชื่อท่ีนั้นว่า เมืองชุมนุมฟ้อน แต่นั้นแล้ว   
 
ล้ านั้น  ขุนเล็กขุนน้อย  เอากันไปตั้งเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่ แล้วก็เข้ามาสู่สมพพาน พระยาสุมิต

ตวงสาราชามรุกขนคร ทั้งมวรก็มีหั้นแล  
 
หมื่นแก่  มีคัวห้าหมื่น  มาส้างเวียน (เวียง) อยู่เป็นเมืองบ่อน ๑   
หมื่นพระน้ามรุ่ง มีคัวห้าหมื่น มาตั้งอยู่ เพียงปากซะดิง (ห้วยกะดิง) เบื้องเหนือแลฯ  
หมื่นเชียงสา มีคัวห้าหมื่น  มาตั้งเป็นเมืองที่ เพียงหมื่นพระน้ามรุ่งหั้นแลฯ  
หมื่นหลวงกลางเมือง มีคัวแสนนึง มาตั้งอยู่เป็นเมืองที่ ปากห้วยคาน32 
หมื่นล่ามเมือง มีคัวห้าหมื่น  มาตั้งอยู่ที่ ปากห้วยหูด   
หมื่นประชุมนุมเมือง มีคัวห้าหมื่น  มาตั้งอยู่เป็นเมืองที่ ปากห้วยซวยน้าเลี้ยงพ่อนม33 แล  
หมื่นกลางโฮงแลนันทะอาราม พาคัวเมือง ๒ แสน ฮักสาเจ้าสังขวิไชยยะกุมมาน  ฮอดในเขดเมือง

สุวัณณภูมม แต่ก่อนนั้น  นางเลี้ยงพ่อนม เอาเจ้าสังขวิไชยยะกุมมาน  อยู่เป็นเมืองแต่ ๓/๒๔/๑ หนองทั้งหลาย
นั้นชื่อว่า เมืองละ34 อยู่เมื่อเท่าฮอด ปากห้วยบางพวร (บางพวน)  
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 ตวับทในเอกสารใบลานฉบบัน้ีขาด จึงเน้ือความท่ีกล่าวไวใ้นฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  ใน หนา้ ๙๑. 
30

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ อฑัฒะฝ่ายหนา้,  ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ อคัรฝ่ายหนา้ 
31

 เขตเวยีดนาม-ผูป้ริวรรต 
32

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  ปากหว้ยพาด 
33

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ ปากหว้ยหูดเฉียงใตก้บัดว้ยนา้เล้ียงพอ่
นม 



๙๙ 

 

หมื่นกลางโฮง มีคัวห้าหมื่น  ก็ตั้งอยู่เป็นบ้านเมืองแต่ ปากห้วยคุะค า มาทางใต้35  
หมื่นนันทอาราม มีคัวห้าหมื่น  ตั้งอยู่เป็นเมืองอยู่ ปากห้วยนกยูง ปากโมง ก็ว่าแล   
 
ขุนหมื่นทั้งหลายฝูงนี้  ตั้งบ้านส้างเมืองแล้ว  ก็เข้าสู่สมพพาน (โพธิสมภาร) เอาเวียกบ้านกานเมือง

ดอมพระยาสุมิตตวงสาราชามรุกขนครทั้งมวรแล กล่าวบั้น พระยาทั้งหลายฝูงนี้จุตติ ก็แล้วท่อนี้แลฯฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
34

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ เมืองลาหนองคาย 
35

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ ปากหว้ยคุกค ามาทางใต,้ ธีระวฒัน์ 
แสนค า กล่าวกบัผูป้ริวรรตโดยใหก้ารสันนิษฐานวา่ เวยีงคุกกบัเวยีงค าอาจเป็นเมืองเดียวกนั รวมถึงมีเร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบั "คุ
ค า" ดว้ย (แลกเปลี่ยนขอ้มูล ๕ มีนาคม ๒๕๖๐), ผูรู้้บางท่านกล่าววา่สัญลกัษณ์ : บาลีสันสกฤตแทน ห์ , ส่วนผูป้ริวรรต เห็นรูปค าท่ี
ปรากฏเป็นตวัอกัษรธมัม ์จีงเขียนเป็น “คุะ” -ผูป้ริวรรต 


