
๑๐๘ 

 

 

 

พระพุทธบาทบัวบก ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เขตอ าเภอบ้านผอื จังหวัดอุดรธานี ถา่ยโดย ราชันย์ นิลวรรณาภา 



๑๐๙ 

 

พราหมณ์ทั้งห้าเมือราชาพิเสกพระยาจันทบุรีปรสิทธิสักกะเทวะ 
 

 ๔/๙/๑  บัดนี้  เล่าคืนจาอรหันตาเจ้าทั้งหลาย  อันก่ออูปมุงไว้อุรังคธาสที่ภูก าพ้าแล้วหั้น เมือสู่เมือง
ราชคึหนั้น มหากัสสัปปะเจ้าลีง (หลิง) เห็นสัมมะเณน ๓ ตน อันมีคองวัตรปัตติบัติอันดี เจ้าสอนวิปัสสนา
ภาวนาทั้ง ๓ ตนนี้ได้เป็นภิกขุก็ได้เถิงอรหันตาพ้อมกันซู่ตน  

 
ตน ๑ ชื่อว่า พุทธรักขิตต  
ตน ๑ ชื่อว่า ธัมมรักขิตต   
ตน ๑ (ชื่อว่า) สังฆรัตต (สังฆรักขิตต)  

 
เจ้า ๓ ตนนี้  ลุกจากเมืองราชคึหพุ้น มาตั้งอยู่หนองกกใก้ที่ภู...1 
 
“...พระพุทธรักขิตเถระ จึงไปเอา มหารัตนกุมารจากเมืองอินทปัตถา  ฝ่ายมหารัตนกุมารนั้น แม่น

มหาสุวรรณพิงคารจุติไปเกิด 
ต่อไปนี้จะได้อธิบายความที่ว่า คัจฉันติ นระ คัจฉันติ โกเว นระ โกเว เชยโย นระ เชยโย สากัง นระ 

สากัง โจรัง นะระ โจรัง นุเร นระ นุเร แปลว่า มนุษย์ทั้งหลายเหล่าใด ได้ไตร่ตรองถ้อยค า อันปราชญ์แต่บู
ราณกล่าวไว้ แล้วท ากรรมอันเป็นกุศลต่อไปภายหน้าจะได้พบพระยาธรรม  และจะได้เป็นคนสลาดหลักแหลม 
ถ้าเป็นคนสลาดหลักแหลมอยู่แล้ว เมื่อฟังธรรมค าสั่งสอนของพระยาธรรมเจ้าก็จะได้เป็นคนสลาดยิ่งขึ้นกว่าเก่า
ดังนี้ ฝ่ายอรหันต์ ๓ องค์ คือ พุทธรักขิต ธรรมรักขิต และสังฆรักขิต ซึ่งมาจากเมืองราชคฤห์นั้น ก็ได้มาอยู่ที่
หนองกกนั้น พระพุทธรักขิตได้ไปเอามหารัตนกุมาร และจุลรัตนกุมาร  สอง...”2  

 
...พ่ีน้อง  ในเมืองอินทปัฏฐนคร  มาบวดในสาสนา  แล้วตั้งอยู่ที่แ ๔/๙/๒ (ไก) คมบึงฟากของ ฝ่ายตาวัน

ออก สั่งสอนวิปัสสนาภาวนา หมื่นกลางโฮง จีงส้าง หอแกก (หอแจก?)3 จีงว่า หอผา4 มาแต่นั้นแล  
เจ้าธัมมรักขิตต  ไปเอามหาสุวัณณปราสาทกุมมานพี่น้อง  ในเมืองจุลลณีพรหมทัด  มาบวดในสาสนา

แล  ตั้งอยู่เวียงงัว ใต้ปาก ห้วยคุค า5 สั่งสอนวิปัสสนาภาวนา หมื่นกลางโฮงส้างวิหานให้ 
เจ้าสังฆรักขิตต  จีงเอา เจ้าสังขวิไชยยะกุมมานมาบวดในสาสนาแล  ตั้งอยู่ เมืองหล้าหนองทั้งหลาย6 

สั่งสอนวิปัสสนาภาวนา ทะเลี้ยงพ่อนม7 ส้างวิหานให้อยู่  
เจ้าห้าตนนี้ คันว่าเฮียนวิปัสสนาภาวนา  อ้อม (พ้อม) พ่อคูทั้ง ๓ แล้ว  ได้เป็นภิกขุ ก็ได้เถิงอรหันตา

ทั้งห้า ด้วยล าดับ   
                                                           
1

 ขอ้ความในใบลานขาดตกไปจึงเทียบเคียงจากขอ้มูลเอกสารอา้งอิง ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ ภหูลวง, ฉบบัของกรม
ส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  ภลูวง 
2

 ขอ้ความในใบลานขาดตกไปจึงเทียบเคียงจากขอ้มูลเอกสารอา้งอิง ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  ในหนา้ ๙๙. 
3

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ หอแพ, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ หอแกว้ 
4

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)   กล่าววา่ หอผา้ม่าน 
5

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)   กล่าววา่ คคู  า 
6

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ เมืองลาหนองคาย, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ เมืองหลา้นาหนองคาย 
7

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ นา้เล้ียงพอ่นม, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ เพี้ยพระนม 



๑๑๐ 

 

ตน ๑ ชื่อว่า มหารัตตนเถน   
ตน ๑ ชื่อว่า จุลลรัตตนเถน   
ตน ๑ ชื่อว่า มหาสุวัณณปาสาทเถน   
ตน ๑ ชื่อว่า จุลลรสุวัณณปาสาทเถน   
ตน ๑ ชื่อว่า สั ๔/๑๐/๑ งขวิไชยยเถน8   

คันว่า  เจ้าทั้งห้า เถิงแล้วดังเจ้าตนเป็นคูทั้ง ๓ จีงเอาลูกสิด (ศิษย์) ทั้ง ๕ หนีเมือเมืองราชคึหพุ้นแล   
 
ยามนั้น  เถิงเมื่อกาลระดูหนาว  บุรีจันไปจ าสีนให้ อัคคีไฟ9 เวนข้าวแล้ว  อุทิสสน้ าแล้ว  จีงนอนอยู่ใน

ปราสาท ขุง10 มุงวอง (ทอง?) พอใก้ฮุ่งนี้  พระยานาคนิมิดเป็นคนนุ่งเคื่องขาวดังแต่ก่อน  เอาแก้ว ๗ ประกาน
ใส่อูปค า ถงแฮขาว11 ตัดจัดเท็งปั้น ฮูปท้าวฮูปนาง ถือขันเวียนคู่เข้ามา  ให้แก่เจ้าบุรีจันนั้น  บ่ใช่คนแม่นลวด
ค า  ฮูปท้าวฮูปนางนั้นแม่นเงินแล  ผ้าขาวผู้นั้น  จีงว่าเจ้าได้เอาอินทสว่างลงลอด อันพ่อแม่คือว่าท้าวค าบาง  
หากได้ส าเพาะว่า  ให้เป็นเมียพระยาสุมิตตวงสาราชามรุกขนครพุ้น เอยียวว่า12 ได้โทดแก่พระยานาคกับ
เทวดา ฝูงติปองนั้น  เจ้าบุรีจันเอาถงอันนี้  ไปคารวะพระยาสุมิตตวงสาราชาพุ้นเทิน เจ้า  ๔/๑๐/๒ (โก) บุรีจัน คึ
ดฮอดว่า สาธุ ๆ ดังนี้ พระยานาคให้ ค าตัน ๑13 แล้ว กับหนีหั้นแล   

ยามนั้น  บุรีจันเข้ามาเมืองแล้ว  จีงแต่งเค่ืองบัณณากานทุกเอย่ือง ให้ 
หม่ืนเจียม (บาง?)   
หม่ืนธ่า (ท่า) นาใต้  
หม่ืนท่านาเหนือ  
 (หม่ืน) ๒ (สลอง) เมือง  
 (หม่ืนเชียง) ชู  
 (หม่ืน) พันนา  

 
หมื่นฝูงนี้  ลวดคันฮอดแล้ว  ดังนั้นจีงถวายบัณณากานแก้ว ๗ ประกานนั้น  เมือ14 ถวายพระยาสุมิต

ตวงสาราชามรุกขนคร   
คันว่า  ได้แก้ว ๗ ประกาน แล้ว ปราสาทหลังนึง ๑ ก็ บุ15 แผ่นดินออกแล โฮงหลวงหลัง ๑ สิบ ๙ 

ห้องแล้ว  ด้วยค าประดับแก้ว สวนอุทธิญาน (อุทยาน) แล ข้าว น้ า โภชนา สาลี พ้าว (พร้าว) ตาน หวาน
ส้ม ก้วย (กล้วย) อ้อย หมากพู ก็เกิดมี  แม่นพีชชะ ข้าวกล้าก็ระงอกออกมา  อันนี้ ก็เป็นอานิสงสผลา  อันได้
ใส่บาสสัพพัญญูเจ้า (ปางเม่ือ) เป็นพระยาติโคตรบูร วันนั้นแล 

                                                           
8

 บางผกูจาร สังขวเิชยย-ผูป้ริวรรต 
9

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ ขา้วอคัคีทาน (ขา้วจ่ี)  
10

 สันนิษฐานวา่น่าจะเป็น ขง  อนัหมายถึงสถานท่ี,  หรือ โขง อนัหมายถึง คด, โคง้, งอ ; ปราสาทโคง้มุงทอง 
11

 หมายถึง ถุงผา้เน้ือบางละเอียดสีขาว 
12

 หมายถึง เยยีววา่, ผวิา่, แมว้า่ 
13

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ ๑,๐๐๐ ต าลึง, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ พนัหน่ึง 
14

 หมายถึง ไป, กลบั 
15

 หมายถึง โผล่ข้ึน 



๑๑๑ 

 

 
ยามนั้น  บ้านเมืองฮุ่งเฮืองด้วยบุรสมพพาน  ก็ลือชาปรากดไปฮอดท้าวพระยาฮ้อยเอ็ดเมือง  มีค าชม

ชื่นยินดี  ดอมคึดใค่เห็นอัน ๑ ก็เป็นอานิสงสผลา  อันได้ยินดี อุ้มบาสพระเจ้าไปส่งวันนั้นแล   
 
...ฝ่ายท้าวพระยาร้อยเอ็ดเมืองได้ป่าวเตือนประชาชน และจัดข้าวของพร้อมด้วยราชธิดาเมืองละองค์ 

บริวารองค์ละ ๕๐๐ และมี ช้าง ม้า พร้อมด้วยควนก ากับทุกตัว แต่ละตัวบรรทุกเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเงินค าเป็น
เครื่องบรรณาการน าเข้าไปถวาย  แล้วพร้อมกันถวายราชาภิเษกพระสุมิตตธรรมวงสา  ขึ้นเป็นพระยาสุมิตต
ธรรมราชาธิราชเอกราชมรุกขนคร เมื่อเสร็จงานราชาภิเษกแล้ว ท้าวพระยาทั้งหลายก็กลับคืนเมือสู่เมืองของ
ตน ๆ 

ครั้นเถิงฤดูกาลสังกาดสังขารใหม่  พระยาร้อยเอ็ดนครจึงได้แต่งให้อามาตย์น าราชสาส์น พร้อมด้วย
เครื่องบรรณาการ  มีดอกไม้เงินดอกไม้ค า  เข้ามาถวายพระยาสุมิตตธรรมวงสา  เป็นปกติทุก ๆ ปี  ครั้งนั้น...16  

 
พระยาสุมิตตวงสาราชาเจ้า  ให้ราชทานแก่ ๔/๑๑/๑ คนใช้บุรีจัน มี หม่ืนจฺยาน17 เป็นเค้า ค าหมื่น ๑ 

แล ผ้าเสื้อ ทุกเอย่ือง18 ซู่คนแล้ว  ให้คืนคอบก่อนก็มีหั้นแล  
 
กาลทัด (ถัด) นั้น  ท้าวพระยา  จีงแต่งบัณณากานแลเมือ  มีนาง19 แลประริวานห้าฮ้อย ช้างพายสิบ

ตัว ช้างพังสิบตัว20 ม้าสิบตัว ควานนายกับค า เสื้อผ้า ค าแสน ๑ เงินแสน ๑ แลเคื่องปัญจราชกุกกุฏ ให้พราม
ทั้ง ๕ น าเคื่องฝูงนี้  เมือราชาภิเษิกบุรีจันลูบลางหั้นแล   

ผู้ ๑ ชื่อว่า มังคละพราม  
ผู้ ๑ ชื่อว่า จุลลพราม 
ผู้ ๑ ชื่อว่า เชยยะพราม  
ผู้ ๑ ชื่อว่า สิทธิพราม  
(ผู้ ๑ ชื่อว่า) จิตตวฆพราม  

ทั้งหลายฝูงนี้ จบ เตยะเพด21 ทั้งมวรแล แม่นยามแล้ว  จีงให้พ้อม ๔/๑๑/๒ (เกา) กันขืนเมือสู่เมือง เจ้า
บุรีจัน พรามทั้งห้าแลนางทั้ง ๒ ก็เมือฮอด จอดท่าหอแพ 

 
ยามนั้น  หมื่นกลางโฮง  จีงให้บอกนันทอารามแลน้าเลี้ยงพ่อนมแล้ว  ก็มาพ้อมกันแปง ราชจ านัก22   

๒ หลังแลหอขวาง  ให้นางทั้ง ๒ อยู่แล แปงไว้หลัง ๑ ให้พรามทั้งห้าอยู่ ๒ หลัง คนทั้งหลาย  จีง ผรากด23 ว่า 
หอผาท่าแขก24  มาเท่ากาลบัดนี้แล   
                                                           
16

 ขอ้ความในใบลานขาดตกไปจึงเทียบเคียงจากขอ้มูลเอกสารอา้งอิง ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)   ในหนา้ ๑๐๐-๑๐๑. 
17

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ หม่ืนจรศ, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ หม่ืนเจียมปาง 
18

 ทุกอยา่ง-ผูป้ริวรรต 
19

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม  กล่าวเพิม่เติมวา่ “นอกจากน้ีพระองคไ์ดจ้ดัหานางงามสองนางไปพระราชทานแก่บุรีจนั นางหน่ึงเช้ือ
สายชาวจุลนี ช่ือวา่ มงัคละกตญัญู นางหน่ึงช่ือวา่มุงคุลทะปารัง (เป็นเช้ือสายชาวราชคฤห์)”  หนา้ ๑๐๑. 
20

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “ชา้งพงั ๒๐ เชือก ชา้งพลาย ๒๐ เชือก”, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “ชา้งพลายซาวตวั” 
21

 ไตรเพท-ผูป้ริวรรต 
22

 หมายถึง ส านกั-ผูป้ริวรรต 



๑๑๒ 

 

พระยาสุมิตตธัมมิกกราชมรุกขนครเจ้า  จีงซ้ าให้ หม่ืนนันทอยุดอยาด25 เมือน าพราม  บอก เขด
แดน26 แก่เจ้าบุรีจัน จีงแลให้จัดเตินขุนหมื่นทั้งหลาย  อันตกแต่งมาแต่เมืองฮ้อยเอ็ดปักตูนั้น  ให้ขึ้นแต่ปากซะ
ดัง (ซะดิง) นั้น  เมื่อด้วยล าดับ พ้อม หม่ืนนันทเจียมบาง27 มีหมื่นหลวงกลางเมือง เป็นเค้า เล่าหม่ืนล่าม
เมือง หม่ืนประชุมนุมเมือง หม่ืนพระน้ามฮุ่ง หม่ืนเชียงสา ขุนหมื่นทั้งหลายฝูงนี้  ก็ขึ้นเมือฮอดที่จ านักนาง 
(?) ๔/๑๒/๑ จีงตั้งทับฮาว หมื่นแก่  ก็มาตั้งอยู่แคมน้ าแต่ ห้วยคุค า28  
 

ยามนั้น  ขุนหมื่นทั้งหลายมวร ความเค้าโฮมชุมนุมจากัน ว่าดังนี้ นางทั้ง ๒ แล เขดแดนเฮา อย่าฟ้าว
ให้เฮา ถ่า29 ใช้ พันแก่ เมือเล่าข่าวสัญญาให้แจ้ง   

ว่าพรามทั้งห้า  น าเคื่องมาราชาพิเสก ว่าดังนี้  
คันว่าเจ้าบุรีจันแต่งมาฮับ  จีงให้พรามน าแต่เคื่องบัณณากาน เคื่องปัญจรากุกกุฏ เมือราชาพิเสกคืน

มา เฮาจีงซ้ าให้เมือว่าอาสสยา (อาชญา) ให้น านางราชทานมา ๒ คนแล จีงให้เข็น (เขต) แดนบ้านเมืองไว้  ให้
ไปฮับเอาเฮาว่าดังนี้เทิน เหดเจ้าเฮา พระยาสุมิตตธัมม เป็นใหย่ในชุมพูทีป  เวียน (เทียร) ย่อมน าเอานางมา
ถวาย ผิว่า เฮาเอานางเมือพ้อมบาสเดียว  เหมือนดั่งเจ้าเฮาเป็นน้อย เป็นอ่อนแก่บุรีจันแท้  

อันนึง  ก็ ๔/๑๒/๒ (ก า) ให้ป30 ราชาพิเสก  แม่นว่าราชาพิเสกก็ไป่ควรแท้ดีหลีแล ดังนางทั้งสองนี้  ก็
เชื้อวงสาใหย่ ขุนหมื่นทั้งหลายก่อนกันดังนี้ หากมีวิตัก (วิตก) ตามปัญญาอันบ่ส่องแจ้งในธัมม อันเลิ้กอัน
แลบ31 นั้นแลด้วยแท้ พระยาสุมิตตธัมมเจ้า บ่ได้อานัด แข่นว่า32 มีวิตักดังนั้น ก็บ่ให้พรามน าเมือราชาพิเสกแล 
เจ้ามีธัมมะจิณฑา เถิงคองสาทุนะระธัมมะกตัญญูแล ในอริยาบุตต ปริจจาคะทาน แท้ อันใส่ชื่อนางมาว่า 
นางมังคละกัญญู (มังคละกตัญญู) นั้น เหดหลิงคุรตอบคุร นางผู้ชื่อว่า มุงคุลทะปาละ นั้นคุร ตอบแก้ว 
เพ่ือให้ อับไภยโทด (อภัยโทษ) อันบุรีจัน ได้เอานางสว่างลงลอด เป็นเมียนั้นก็มีแล   

อัน ๑  เจ้าได้ให้เพื่อเป็นมังคละ แก่บุรีจันให้ได้ค้ าพุทธสาสนา พายหน้าดาย  
 

ยาม ๔/๑๓/๑ นั้น  พันแก่ เมือเล่าข่าวแล้วก็คืนมา เจ้าบุรีจันก็ให้แต่งเฮือไปฮับเอา  พรามทั้งหลายจีงน า
ราชสาน บัณณกานแลเคื่องปัญจราชกุกกุฏะนั้นเมือถวาย  เจ้าบุรีจันอ่านดูแล้ว เจาะ33 ใส่หัว ๓ ทีหั้นแล   
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 ปรากฏ-ผูป้ริวรรต 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่  “หอผา ท่าแขก พราหมณ์มา”, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “หอผา้ ท่าแขกพราหมณ์” 
25

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “หม่ืนนนัทะผูเ้ป็นปราชญ”์, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่  “หม่ืนนนัทะเจียมบาง” 
26

 เขตแดน-ผูป้ริวรรต 
27

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “หม่ืนนนัทะกลางโรงผูเ้ป็นปราชญ”์ 
28

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “คคู าเหนือ” 
29

 ถา้ หมายถึง รอ,คอย 
30

 ในใบลานจาร  ไsx  อาจเป็น ไป่ให/้ใหไ้ป/ใหไ้ป่?  กไ็ด ้
31

 หมายถึง ลึกซ้ึง, ละเอียด 
32

 แคน้ หมายถึง ติดขดั, คบัใจ 
33

 หมายถึง “จบ” -ยกข้ึนใส่หวั 



๑๑๓ 

 

ยามนั้น  พรามทั้ง ๕ จีงดูปุริสลักขณะตาม ค าพีเพด34 อันตนได้เฮียน  จีงฮู้ว่าแม่นโพธิสัดอัน  
ได้ลัทธฒาพระยากอร35 แล จีงดูนามโคตร ก็จีงว่าเป็นกระกูรลละพ่อนาแท้ คันว่าพรามหลิงเห็นดังนี้แล้ว  ก็จีง 
หดสง36 (โสรจสรง) ซึ่งถามหามังคละ  เพื่อจักราชาพิเสกเจ้าบุรีจัน 
 

“...เมื่อนั้นพราหมณ์ทั้งหลาย จึงตกลงกันถวายโสลกโคลงไว้คนละบท มังคละพราหมณ์ ผู้แก่กว่า
พราหมณ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า “บุญมี อรหันตาเจ้า จึงใส่ชื่อว่า อัญชลี เจ้าพร่ าเพ็งบารมีถ้วนแล้ว บุรี
จันอ้วยล่วยแล่ จันทนากาแลเทวดาผายโผดลุลาภได้นางอินทสว่าง เสวยราชควนแล้ว” 
จุลพราหมณ์จึงกล่าวโสลกโคลงไว้เป็นปฏิโลมว่า “บุรีจันเจ้า ตนเพียรกระท าน าให้เป็นเหตุ อ้วยล่วย เพราะว่า
ให้เสียเพทร้าย วิบากเก่าปูมหลวง อันบ่ใช่โยโส สมภารท่านเรือง เกิดบุระบุพชาติเชื้อแม่นนักปราชญ์โพธิญาณ
แท้แล” 

ต่อจากนั้นพราหมณ์ทั้ง ๕ จีงพากันดูลักขณะกัลยาของนางอินทสว่างลงรอด ก็เห็นว่า นางนี้ถืกต้อง
ลักขณะ เป็นเมียบุราณทุติยะแล บุรีจันเจ้าจึงได้เป็นผัว ไชยพราหมณ์จึงกล่าวโสลกโคลงว่า นางนารีปัญจกัล
ยานีมีพร่ าพร้อมทั้ง ๔ องค์ สักกะปาณีทรงธรรมทอดไว้ทนะเทวีแต่งในแบบน า ให้บุรีจันเป็นใหญ่ ให้นางอินทส
ว่างกระสันหายโพยภัยอันโศกจริงแล 

สิทธิพราหมณ์จึงกล่าวปฏิโลมว่า สว่างสวัสดี นิทะเน่งนอนทรงโศก จักแถลงกาลโยค ให้บุรี จันเป็น
ใหญ่ อินทากล่าวแจ้ง แสลงเพทเหตุแห่งแหวนค าเคือง นางบุรีจันสุระมากล้นเหลือหลายภายหน้าหากจักมี 
ต่อจากนั้น จิตวัฒนพราหมณ์ จึงจดชื่อบุรีจันอ้วยล่วย และชื่อนางอินทสว่าง มาผสมเข้ากันเป็น ๘ บท ได้ ๒ โส
ลก อธิบายดังนี้ บุ, รี, อินท, สว่าง เป็น ๔ บท และ บุ, รี, อ้วย, ล่วย เป็น ๔ บท บุรีประกอบแก่นางลุลาภได้ทัว
ระกาน พ้นโลกลือชาสร้างสมภารมีบ่ห่อนเปล่า อินทสว่างให้บ่ได้แค้นคั่งเคืองจิตแล อ้วยล่วยให้คันทรัสสะฝูง
ชายดายเปล่า ทรงทดทอดเนื้อบอระบวนสมสายอ้ายอ้วยล่วยเลยลวดได้ลือชาทั่วเมือง สวาทสองเบื้องยอเมือง
มอบให้สูจริงแล 

เมื่อนั้นพราหมณ์ทั้ง ๕ จึงพิจารณาเถิงพระยาสุมิตตธรรมวงสาเจ้ากับบุรีจัน เทียบเทียมกันดูจึง
กล่าวโสลกว่าเอาแต่ สุ, มิต, ตะ, ธรรม, ๔ ตัว  มังคละพราหมณ์จึงอ่านให้เป็นโสลกโคลงว่า สุ จงใจส่องแจ้ง
โพธิญาณ มิตตะโคตรธรรมะสร้างสมภารเสมอฟ้า ตติยชาติเชื้อสืบสาสนาธรรมชาติเป็นองค์ชะไนม้า 
ต่อจากนั้น จุลมังคละพราหมณ์จึงกล่าวว่า ธรรมราชาเป็นชาติเชื้อโคดม  ตติยะทัวระเทียวสืบสร้าง มีที่บ่ได้ม้าง 
เมือเท่าห้าพันวัสสา ธรรมยังพระเจ้าคองถ้าเมตไตรลงมา 

ไชยะพราหมณ์จึงร าเพิงถึงนางแก้วแล้วจึงกล่าวโสลกโคลงว่า นางนาฎน้อยพร่ าพร้อมอัธยาศั ย ทรง
ธรรมเป็นปัจจัยตกแต่ง พร้อมให้ทานอันประเสริฐ นางแก้วเกิดเป็นมัทรีเทียม แทบเท่าเถิงเขตก้ านีรพานจริง
แล้ว 

จิตวัฒนพราหมณ์ จึงสมชื่อเข้ากันแล้วจึงกล่าวปฏิโลมโคลงว่า สุ, นาง, มิต, เท, เข้ากันเป็น ๔ บท ต  
วิ, ธรรม, แก้ว เป็น ๔ บท แล้วจีงกล่าวโสกว่า สุจิตตะสวัสดีในบูร นางคูณค้ าให้ทรงท าการแจก มิตตะยศยิ่งขึ้น
ทูลถวาย  เททอดให้พุทธสังฆ์ชั่วเขต  พระบาทให้ทรงท าเท่าสุดชั่วเขตนีรพาน ตัปปังจักให้แก้ยังตัณหาวิวาจา
กรรมทานัง บ่ห่อนเคียดแก่ใจ ธรรมาให้เป็นอุปปนิไส เถิงเขตแก้วอันให้แล้วเหตุนิพพานจริงแล้ว 

เมื่อพราหมณ์ทั้ง ๕ กลา่วโสกเสร็จแล้ว จึงถามหาน้ ามงคลเพื่อจักน ามาราชาภิเษกบุรีจัน...”37 
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 คมัภีร์เพท-ผูป้ริวรรต 
35

 ลทัธพยากรณ์-ผูป้ริวรรต 
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 ในใบลานฉบบัน้ี จาร “หด” ทั้งฉบบั ไม่พบวา่จารเป็น “ฮด” แต่อยา่งใด 



๑๑๔ 

 

 
คนทั้งหลาย  จีงเอาน้ าส่าง น้ าสระพัง ที่ว่าเป็นมังคละนั้นมา พรามทั้งหลาย ก็บ่เอาให้หาน้ ามังคละ

อันพระยานาคให้นั้น จีงเอามาว่าดังนี้ คนทั้งหลาย จีงว่าชาตติส่างท้าวพระยามหากระสัดนี้  ก็ย่อมเอาน้ าแม่
ของ น้ าส่าง น้ าสระพัง ที่เป็นมังคละก็หากแม่นจา ๔/๑๓/๒ (กฺระ) ฮีด  น้ าอันพระยานาคให้นั้น  บ่ห่อนมีสักเทื่อ
แล แม่น้ าใหย่ทั้งหลายที่ใดก็ดี หลางมีนาคอยู่ซู่แห่ง แม่นว่าบ่ให้ก็เอามาหดสงแล  

พรามทั้งหลาย  จีงว่า อันหดสงเป็นท้าวพระยา ตามประเวนีกระกูลลวงสานั้น น้ าอันเอามานี้ บ่ควร
ด้วยแท้ เจ้าบุรีจัน เป็นพุทธังพุ้น ได้มาเกิดเป็นพ่อไฮ่พ่อนา อยากได้น้ ามังคละ พระยานาคมาหดมาสง เพ่ือให้
เสีย กิ่นคาวอาย38 เฮาให้สิทธิพายหน้า ตามอุปปเทดนั้นแล   

ชาติพระยาทั้งหลายนี้  ได้เวียนย่อมเกิดในขัติยะกระกูลล พรามกระกูรดาย พรามทั้งห้า จีงชักปัณหา
ว่า  
 

ยังมีสระน  า อัน ๑ ได้แห้ง ฝนตกลงมา น  าจีง ห่ง39 อยู่ดังนั น ดอกบัวเล่าเกิดในสระอันนั น 
เหดใดจา 

 
คนทั้งหลายว่า เกิดเหดน้ าหั้นแล  
พรามทั้งหลายว่า  เกิดเหดน้ าสังจา  
คนทั้งหลายว่า น้ าอาไสเถื่อ (เถื่อน?) ตมอาไสซึ่ง ๔/๑๔/๑ น้ า สังโยก (สังโยค) กับกัน (กลับกัน) แล้ว
ดอกบัวจีงเกิดมาหั้นแล  
พรามจีงว่า ตมแลน้ านั้น ยังมีคันทรัสสะบ่จา  
คนทั้งหลายเล่าว่า น้ าแลตมบ่มีคันทรัสสะสังแล มีคันทรัสสะนั้น ท่อแต่ดอกบัวหั้นแล  

 
พรามทั้งห้า  จีงว่า น้ านั้นอุปปมาดังพ่อแม่ตนนั้น อุปปมาดังเจ้าบุรีจัน อันเกิดในกระกูรพ่อไฮ่พ่อนา

นั้นแล ชาตติผู้ประเสิด เกิดมาในที่ใด ก็เสมิ (เสมอ) ดังแก้วหน่วยประเสิด ก็ยังเกิดแด่ (แต่) หีน (หิน) อาชไนย 
ก็ยังเกิดแด่แม่ ลวา40 ก็ยังมี  

เมื่อปุคละ อันเกิดในกระกูร ๒ ประกาน คือ ขัตติยกระกูร พราม (กระ) กูรแล จักมาแม่นหน่อพุทธัง
กุล ซู่ตนก็บ่มีเลือก ตนก็จีงแม่น เลือกตนก็บ่แม่นหั้นแล  อันอยา (อัญญา?) แจ้งอันแม่นแลบ่แม่น เพ่ือฮู้ในสูด 
(สูตร) แลนึงพายพุ้นเทิน ไปเพื่อห่อนว่าแม่นแลชาตติพรามทั้งหลายนี้เพิงเทื่อ (เชื่อ?) ยังค าพี (คัมภีร์) น รกฺขณ 
(นรลักษณ์) มหาบุรี (มหาบุรุษ) อันมีต้นว่า  
 

นาติ ทิฆัง นาติ รัสสัง ๔/๑๔/๒ (น) นาติ กัณหัง นาติ โจทาตัง นาติ ถุลัง นาติ กีสัง ดังนี้ 
 

อทิบายว่า บ่สูงพ้นประหมาน บ่ต่ าพ้นประหมาน บ่ด าพ้นประหมาน บ่ผอมพ้นประหมาน บ่พีพ้น
ประหมาน อันเป็นเค้าลักขณะอัน ๑ ถืก ลักขณะบด41 ต้นก่อนแลฯ  
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 ขอ้ความในใบลานขาดตกไปจึงเทียบเคียงจากขอ้มูลเอกสารอา้งอิง ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม  ในหนา้ ๑๐๒-๑๐๓. 
38

 กล่ินคาวอาย-ผูป้ริวรรต 
39

 ขงั-ผูป้ริวรรต 
40

 หมายถึง มา้,ลา 



๑๑๕ 

 

ผิว่าจักจาไปให้หมด  ก็เป็นอันกว้างขวางยิ่งนักแล ว่าแต่พอเป็นสังเขปปไป่ไม่ดังนั้นแล   อยาก (ฮู้) 
แจ้งให้เสี้ยงให้หมดแท้ดังนั้น  จีงดูในค าพีพุ้นเทิน  พรามทั้งหลายนี้  ท่อฮู้แต่มหาปุริสะลักขณะชาตติ  อันเกิด
มาอันเดียว บ่ฮู้ปุคละผู้เป็นลักขณะสิ่งนี้แล  ได้ กตาธิการกุสละ สิ่งนี้แจ้งลักขณะอันนี้บวร (บ่อน?) บ่ฮู้ดังนี้  
ท่อเว้นไว้แต่สัพพัญญูเจ้าทั้งหลาย  จีงตัดสสรู้แจ้งซู่อันแล  ในที่นี้เจ้าบุรีจันก็ถืกในค าพีแท้   
 

วันนั้น  จวนค่ าเสีย พรามทั้งหลาย มานอนอยู่ใน คันสิงหาน42 (?)หั้นพอใก้ฮุ่งนี้ เทวดาตน ๑ ชื่อว่า
อินทสิริเจียมบาง ๔/๑๕/๑ นั้น  เอา หลาบค า43 ๒ อัน อันนึงเขียนแล้วมาใส่ไว้ในโถง (ถุง,ย่าม) หมากมังคละพ
รามหั้น  คืนนั้นพรามทั้งห้า  ฝันเห็นเทวดาผู้ชายห้าตน นางเทวดาตน ๑ พระยานาค ๙ ตัว มาบอกว่า  
หลาบอันนี้  พรามทั้งหลายปงราชนะนามเจ้าบุรีจันเทิน อยากแจ้งธัมมวงสาโคตรหั้น ฮักสาขันธะเจ้าบุรีจัน
แลเกิดเป็นบ้านเมืองตั้งอยู่หมั้น  ดังนั้นจีงดูหลาบอันเขียนนั้นเทิน  

พรามทั้งหลาย  พ้อมกันฝันดังนี้ คราวฮุ่งแจ้งช าระแล้ว  พรามจีงแก้ต่อกัน แม่นค าค่องกันหั้นแล 
มังคละพราม ไขโถงหมาก จีงเห็นหลาบแล้ว แลจากันที่ รหัด44 จีงให้ไชยะพรามอ่านดูหลาบว่า  
 

“สิริเจียมบาง ส่างสอง หนองสาม ล่ามสี่ สีห้า เทวดาตาสัฏฐา นวนาคา อินทะสิริ มาตา ปะริสิทธิ 
สักกะเทวะ ปิตตา รัตตนะ เกสีภะตะ อินทะผยอง สังขะ สราสนิด ปุตตา มัจสนารี ภริยา ปุรีจันตัสสะ45ขัน
ทะสันตาเร ติฏฐะตะ กายโลหะนาโค ๔/๑๕/๒ (นา) เอกกะจักขุ สุคันโท จักโก นาคะวินิจเสยโย เสฏฐะเชยยะ
นาโค สะหัสสะภะโล สิทธิโภโค คันทัพพะ สิริวะฒะโน นาโค รักขติ นัคคะรัง ปุรีจันทัสสิระ เตทะระหะติ”  
 

พรามทั้งห้า ดูแล้วฮู้แม่นค าฝัน ก็อัจสจัน (อัศจรรย์) ว่าเทวดา เอามาให้แท้  แจ้งดังนั้นแล้ว ฟ้าว46  
เมือเผ้า (เฝ้า) บุรีจันพ้อมพ้อมกัน  ซ้ าดูลักขณะธัมมวงสาโคตร  เห็นธัมมหกตัวอยู่ในขันทะสันตา  จีงกล่าว
ธัมมะวงสาโทด (โคตร) แห่งเจ้าบุรีจันให้แจ้งแก่คนทั้งหลาย มีท้าวค าบาง นางค าบาง เป็นเค้า ว่า สีลัง มาตะ47  
หั้นแล   

เจ้าบุรีจัน เอา ผรยา (ผยา/ปัญญา) อันดีแต่สะนัก (ส านัก) อรหันตาเจ้า  ตื่มผรยาตน  
เทวดาปะระสิทธิสักกะเทวะ  จั่งเป็นดังพ่อฮักสาหั้นแล มีใจอันขาวผ่อง ในกุสละธัมม  
เทวดาระตะนะเกสี  เป็นพ่ีชายฮักสาหั้นแล มีใจกระรุณามิ ๔/๑๖/๑ ตตาคนแลเทวดาทั้งหลาย 
อินทผยอง  จีงเป็นดังสหายฮักสาหั้นแล มีค าอดค าเพียรแท้  
เทวดาสราสนิด  จีงเป็นดังลูกชายฮักสา เพ่ือดังนั้นแล มีใจมักแจกอวายใจทานนั้น  
นางเทวดามัจสะนารี  จีงเป็นดังเมีย ฮักสาเจ้าบุรีจันหั้นแล  
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 ลกัษณะบท-ผูป้ริวรรต 
42

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ หอหลวง 
43

 หมายถึง สุพรรณบฏั 
44

 รหสั-ผูป้ริวรรต 
45

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ ปริคฺณทสฺส 
46

 หมายถึง รีบ, ด่วน 
47

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม มีค าบาลี วา่ “สิริมาตา ปิตา ยานัง ธัมโม มาตา เมตะสังขะ  มะปัตโต จาโก ชายะ สัตถเต บุรีจันทสัสะ 
มันทะเวติ ดงัน้ี แปลวา่ ศีลอนัเจา้บุรีจนัรักษานั้น เป็นเหมือนแม่ เทวอินทะศิริจีงไดรั้กษา...” 



๑๑๖ 

 

พรามทั้งห้า เห็น พุทธะคุร ธัมมะคุร สังฆะคุร ในสันตาเจ้าบุรีจัน  อันฮู้คุรแก้วทั้ง ๓ นาคสี่ตัว มีกายะ
โลหะนาค เป็นเค้า  จีงมาฮักสาเป็น วิไสยยะพิจารณา ดูโทดแลคุรหั้นแล   

นาคห้าตัวมี เสฏฐเชยยะนาค เป็นเค้า เป็นใหย่ ฮักสาบ้านเมืองหมั้นแก่น เป็นสีเมืองหั้นแล ท้าวพระ
ยาตนใดบ่มีธ ามมะ (ธัมมะ) หกตัวในสันตาแล บ่ฮู้คุรแก้วทั้ง ๓ แม่นว่าเป็น วงสาเชื้อโคดพอหม่ืนพอแสน นั้น
ก็ดี ชื่อว่าหาวงสาเชื้อคด (โคตร) บ่ได้แล  

เหดพระเจ้าเทสสนาไว้ว่า ๔/๑๖/๒ (นิ)   คนทั้งหลายประเสิดแท้ในโลกนี้  
มีปัญญา วา ผู้ ๑ คือ ปุญญะ วา ผู้ ๑ มีบุร ผู้ ๑ มีผยา แท้ ปุคละปัญญะ วา เสฏฐะตะรา ปุคละ ๒ 

คนนี้  พระเจ้าย้องว่าผู้มี ผรยะ (ผยา) ฮู้ธัมมะ แม่นประเสิดกว่าผู้ผาส (ผู้ปราศจาก) บุรแล ในที่นี้ เจ้าบุรีจันถืก 
เสฏฐตะรา หั้นแล   
 

คนทั้งหลาย  ได้ยินพรามทั้งห้ากล่าวว่า ลักขณะในตน นอกตน แห่งเจ้าบุรีจันว่า เป็นหน่อพุทธังกุล 
ก็ชมชื่นยินดี  ให้เสียงสาธุกานยัง (ยิ่ง) นักแล  
 

ยามนั้น  พรามท้ังห้า จั่งให้เชื้อ พ่อเจ้าบุรีจัน  ได้เอา ไม้เดื่อมาแปงเตียง ให้เชื้อเบื้องแม่นางอินทสว่าง
เอา ไม้ตาน (ตาล) มาเฮ็ดลินสง (สรง)  

พรามทั้งห้าจีงสวาย (สวด) ทิยายตามเพด (เพท) อันจบแล้ว จีงให้ไชยยะพราม  เอาคนทั้งหลายฝูง
เป็นเชื้อวงสาท้าวค าบางแลเชื้อเบื้องแม่เจ้าบุรีจัน  ไปเวียนวัดปัดททักขิณ (วัฏฏะปทักขิณ) หาน้ ามังคละ  
 

ไชยยะพราม  ออกจากเวียงไม้จัน ๔/๑๗/๑ ไป คว่า48 ๓ พัน ทั้ง ๓ ด้านจีงกดจีงแก้ว (กงจิตแก้ว) พระ
เจ้า ที่แคมหนองคันแทเสื้อน้ า จีงหมายไว้ว่าที่นี้ เจติยะประเสิดเมื่อพายหน้าหั้นแล แล้วไชยยะพรามเวียนเกี้ยว
เมือไว้ ขว่ามแม่น้ าของแล้ว  เวียนเมื่อขวาขว่ามคืนมา  จีงเห็นน้ าลินอันพระยานาค ควัด49 ไว้ ๒ ลินนั้น จีง
บูชาสวาดทิยวายแล   

เทวดาทั้ง ๒ จีงบอกชื่อตนว่า ปะระสิทธิสักกะโค ระตะนะเกสี  ว่าดังนั้น แก่พรามก็มีแล แล้วไชยยะพ
ราม จีงคืนมาบอกแก่พรามทั้งสี่  
 

ยามนั้น  มังคละพราม สิทธิพราม ไปเอา น้ าลินค า เมื่อนอก (เมือง) อันเทวดาตนชื่อว่า  ปะระสิทธิ
สักกะเทวะ อยู่ฮักสานั้น มาแล้ว  จีงราทนาเจ้าบุรีจันนั่งเตียง  เอาหอยสังขตัวผู้ตักใส่ ลิน50 สงราชาพิเสก  ปง
ราชนามใส่หลาบค าอันเทวดาให้นั้นว่า พระยาจันทบุรีปะระสิทธิสักกะเทวะ นั้นก็มีหั้นแล  
 

จุรพราม จุตติวะฆะนะพราม ไปเอาน้ าลินค ามา ๔/๑๗/๒ (นี) ใน (ที่) อันเทวดาตนชื่อว่า ระตะนะเกสี
อยู่ฮักสานั้นมา  จีงเอาหอยสังขตัวแม่ตักใส่ลิน  สงนางอินทสว่างลงลอด  เป็นราชเทวี ปง51 ราชนาม (อินทส
ว่างรัตนเกสีราชเทวี) ใส่นั่งกับพอร (พร) แล หลาบ52  
                                                           
48

 หมายถึง คน้, เสาะหา 
49

 หมายถึง คุย้, เข่ีย 
50

 หมายถึง ร า, ยอ้ย, หยด 
51

 หมายถึง ให ้
52

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ ใหป้งราชนามตามหลาบค าอนัพระยาสุมิตตธรรมใหแ้ก่บุรีจนันั้นมีนามวา่ “อินทสวา่งรัตนเกสีราชเทว”ี 



๑๑๗ 

 

 
คาถาโสก (โสลก) อันเทวดานั้น  ก็ซ้ าถวายแก่พระยาจันทบุรี แล้วให้ออกไปจักได้แจ้งในคุรแห่งพราม

กับเทวดา จีงสักกระบูชาแลอุทธิ (อุทิศ) น้ า  ส่งบุรไปฮอดเทวดาซู่ตน นาคซู่ตน เป็นปรักกัตติหั้นแล   
 

ยามนั้น  ไชยยะพราม  จีงเล่าแก่พรามทั้งสี่ว่า  ข้าได้เห็น กงจิดแก้ว53 พระพุทธเจ้าแห่ง ๑ แล พราม
ทั้งสี่  แจ้งดังนี้แล้วจีงเอาก าลังดอมพระยาจันทบุรี ไชยยะพรามจีงพาไปสู่แคมหนองคันแทเสื้อน้ า  แล้วพ้อมกัน
สักกระบูชา เอาหินมุกสี่เหลี่ยมมาสักลายเลก ว่ามวร (มวล) นี้ พระเจ้าสรัฏฐิดอยู่ท านวาย ๔/๑๘/๑ ว่า พระยา
ตน ๑ ชื่อว่า สีธัมมาโสก (ศรีธรรมาโศก) จักก่อแฮกเจติยะประเสิด ทั้งห้ามาราชาพิเสก  เจ้าบุรีจันเป็นพระ
ยาเสวยราสบ้านเมืองอันนี้ พระยานาคก่อแฮกไว้ที่เพียงหาดซายกลางน้ าหั้น  เห็นจีงสักหินลายลัก (ลักษณ์) 
ฝังไว้ให้แจ้งว่าดังนี้  

พรามทั้งห้า  จีงให้คนทั้งหลาย  ขานเอาต านานน า ไว้ว่า อย่าให้ส้างเทียง (เวียง) โลมกวมกงจีง (จิต) 
แก้วที่นี้ เหดว่าพระเจ้า ได้ไว้กงจิดแก้ว  เต็งโลมนัคคะละสาสสนาทั้งมวรแล้ว พรามท้ังห้าจีงกล่าวว่า นัคคาระ
โสก54 (โสลก) เวียงดังนี้ ไว้มีเสี้ยง ๔ (๑๔) เวียง (?) แล  
 

เวียงอัน ส้วย55 ใต้  เป็นฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละเจติยะค่าว (ท่าว) ส้างพุทธสาสนาฮุ่งเฮืองแล  หัวที56 
เห็นเล่าฮ้ายเสียแก่ นักปราสบัณฑัตต57 หั้นแล   

เวียงอันส้วยเหนือดังนี้  ชื่อว่า นัคคะละต่าวพน (พล) คืน กท าสมคามบ่ลุ แม่นว่าอยู่ ก็แพ้ผู้ใหย่หั้น
แล  

เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคระขน ๔/๑๘/๒ (นุ) เห็น (เหม้น) เวียน (เทียร) ย่อมผิดเถียงกัน  ฮบ เล็ว58 บ่ขาด
หั้นแล  

เวียงเวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละสว่านซะเด็น อยู่เทียรย่อมจิบหายแล  
ว เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละอวานเอาเข็น (เข็ญ) แล  
วุ เวียงนี้  ชื่อว่า นัคคะละเข็นมาเวียง สองอันนี้ อยู่เทียรย่อมเป็นพยาบาส (พยาธิ) ไข้หนาว ไฮ้ค า

สุกขแล  
ธ เวียงฮูปนี้ ปิ่นไปเบื้องใดก็ดี ชื่อว่า นัคคะละตะระสูญ (พาราสูร) เหดว่าเป็นฮูปฮอยกงจิดแก้ว พระ

ยานาคบ่คุรค้ า ให้เป็นดงเป็นเหล่า เป่า59 เสีย ผิว่าท่อตั้งเป็นเวียง เสิก60 ยังมีไชย  
ฮู้อย่าให้ก่อขอบเวียง ๗ อันนี้ ชื่อว่า นัคคะละวินาด (วินาศ) แล  

                                                           
53

 กงจิตแกว้-ผูป้ริวรรต 
54

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่  “นครเจดียท่์าวหน่ึง  นครต่าวพลคืนหน่ึง นครขนเหมน้หน่ึง นครส่วนซะเดน็หน่ึง นครอวนเอาเขญ็มา
หน่ึง นครพาราสูรหน่ึง นครจาตุทีปหน่ึง นครมรรคาหน่ึง นครราชาทรงศกัด์ิหน่ึง นครอินทาตั้งหน่ึง นครจกัราวธุหน่ึง นครอุตตโมหน่ึง 
นครโสฬสชมพหูน่ึง”  หนา้ ๙๘-๙๙. 
55

 หมายถึง เรียว, แหลม, ลด 
56

 หมายถึง เร่ิมตน้-ผูป้ริวรรต 
57

 นกัปราชญบ์ณัฑิต-ผูป้ริวรรต 
58

 หมายถึง รบ, รบศึก 
59

 หมายถึง เปล่า 
60

 หมายถึง ศึก 



๑๑๘ 

 

 
 

บัดนี้ จักจาเวียงฝูงนี้ดี มีฮูปดังนี้  
ธ เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละจาตุทีป ทุก กีบก้ า61  มาส่งส่วยค าแล   
เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละ... ( มรรคา)  พุทธสาสนาก็ฮุ่งเฮือง ต่างประเทดก็เดินมาสู่สมพพานแล  
ว เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละธรงยด (ทรงยศ) ฮุ่งเฮืองด้วยท้าวพระยา ๔/๑๙/๑ สุกขเสิมดีแล  
วา เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละอินทา  เทวดา พรหม พระยานาค  ย่อมฮักสา  ซ่อยซูดีนักแล  
แว เวียงฮูปนี้ นัคคะละจักกะวุทธะคุร (คุณ) คนเมืองอยู่ก็มีไชย ไปก็มี โชก62 บ่ทุกข์โสก อันแล  
แว เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละอุตตะโมประเสิด เสนาอามาสราชมนตรี เกิดมามาก ช้าง ม้า  ก็

ประเสิดวุฑิมังคละซู่อันแล  
วะ เวียงฮูปนี้  ชื่อว่า นัคคะละโสรัสสะชุมพู สิบหกเมืองใหย่ในทีป ย่อมส่งส่วยไฮแล  
เวียง ๗63 อันนี้ดีซู่อันแล ให้ท้าวพระยาทั้งหลาย  มาส้างฮ้ัวเวียงดังนี้อยู่  ก็มีไชยไปก็มีโชกแล ดังเวียง

ฝูงว่าดีนี้  
 

ผิว่า โลมกงจิดแก้วดังนั้น  ได้ชื่อว่า นัคคะละวิทะนาสา  
ผิว่า โลมกงจิดแก้วฮอยปาทลักขนา ก็ได้ชื่อว่า นัคคะละตัปปะวินาสะ แล  

 
ยามนั้น  ฝูงสัปปุริสสะทั้งหลาย มีหมื่นหลวงกลางเมืองเป็นเค้า  จีงให้ พันแก้วเมือง ทันเอาพรามมา 

พราม ๔/๑๙/๒ (นู) ทั้ง ๕ จีงลาพากจากพระยาจันทบุรี  คืนเมืองสู่จอดตนก็มีแล   พันแก่จั่งให้พระยาจันทบุรีว่า
ราชทานนาง ๒ คนแล จักให้เขดแดนบ้านเมืองไว้ จีงให้ฮับเอาราชทานเทิน  
ยามนั้น  พระยาจันทบุรี  คึดฮอด พาลมิจสาวิตกเขาแล้ว  ก็แย้มหัว  จีงให้พันแก่ คืนคอบคนทั้งหลายก่อนก็มี
แล พระยาจันทบุรี  บ่มีหัวใจอันหดหย้อ (หดย่อ) ท่ออยู่  ก็มีก็มีหัวใจชื่นบาน  ด้วยราชทานพระยาสุมิตตธัมม
เจ้า ให้นั้นจีงกล่าวคาถา  อันได้แต่ส านักอรหันตาสืบค าสัพพัญญูเจ้านั้นว่า  
 

สัจจะ ภะเณนะ กุ (ช) เชยยัน ทะชา อัปปะสิ (ปัสมิง) ยาจิโต เอเตหิ ติติหิ ถาโนหิ (ถาเนหิ) คัจ
เสยยะ เทวานัง สันติเก ดังนี้ 
 
  ปุคละ เพ่ือกล่าวยังค า มีสัจจะเที่ยงแท้ ท่านกล่าวฮ้ายก็ดี ปุคละบ่เพิงเคียด ท่านให้ข้าวของน้อยก็ดี 
หลายก็ดี เพิงฮับเอา  แม่นว่าตัวมีน้อยก็ดี  หลายก็ดี  ให้เป็นทานแก่ผู้เข้า ๔/๒๐/๑ มาขอดอมตน ๓ ประกานนี้
เทียรย่อม ได้สู่สวัร (สวรรค์) เทวโลกแล  

ปุคละ กท าบุรให้ทาน ฮักสาสีน (ศีล) ควรคมฮบ (เคารพ) ฟังธัมม ควรยินดี มีค าสัจจแล อดได้จะฮู้
จักคุรท่านกท าแก่ตนแลระนึกคึดเถิงคุรแก้วทั้งมวร ๓ บุรทั้งหลายอันปุคละกท านั้น  สัพพัญญูเจ้าทั้งหลายย้อง
ว่าดี  มี อานิสงสะผละอสงไขย หาที่สุดบ่ได้  แก่ปุคละผู้นั้น แท้ดีหลีแล   
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 กลีบ, ชั้น, ทุกส่วน-ผูป้ริวรรต 
62

 โชค-ผูป้ริวรรต 
63

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ มี ๗ 



๑๑๙ 

 

  (อะ) โกเธนะ ชิเน โกธัง อะสาธุ (สาทุง) สาธุนา ชิเน มัจสริยัง ทาเนนะ ชิเน สัจเจ นาริกะวาทินัง 
ชิโน (ชิเน) ดังนี้  

ผู้บ่มักเคียด (โกด) เทียรย่อมแพ้ผู้เคียด  
ผู้เป็นสัปปุริสสะ  ย่อมแพ้ผู้เป็นอะสัปปุริสสะ  
ผู้มักให้ทาน  ย่อมแพ้ผู้ ถินถี่64 บ่ให้ทาน  
ผู้มีสัจจะ  ย่อมแพ้ผู้บ่มีสัจจะแล  

 
โปฏะฐะ เกสุคะตา วิชชะ ปะระหัตเถ คะตัง ธะนัง ยะทา (ถา) อิจเส (เจ) (นะ) นัพภะติ (ลัพพะติ) 

นะสา วิชชะ นะ ตัง ธะนัง65 
อทิบายว่า  สาตรสิน66 อันเขียนไว้ในพับ ในใบ ๔/๒๐/๒ (เน) ลาน บ่ได้ขึ้นใจไว้แล (ดัง) ข้าวของตนอัน

อยู่ในมือท่าน  คือว่าท่านผู้อ่ืน หาก (เฮาต้อง) กู้อยืมเอาดังนั้น ปุคละผู้มีประโยชนะ  จักสายทิยายแล จักซื้อ
ขายเมื่อใด  ก็บ่ได้ตามใจมักแห่งตน สารทสินแลข้าวของฝูงนั้น  ก็บ่ได้ชื่อว่าเป็นของตนแล  
 

พระยาจันทบุรี  ฮมเพิงเถิงธัมมบด (ธรรมบท) คาถาทั้งหลายฝูงนี้  ในใจแล้ว  ก็ให้แต่งราชปราสาท
อันพิจิด ริจจนาแล้วด้วยแก้ว  ตั้งเทิงเฮือเหล้มยาว ได้ซาวเอ็ดวา พอกค าตีแผ่นนากโดยโคบแคม (แกม?) หัว
ราชสี แล้วจีงสระเด็ดจจขึ้นสู่ปราสาท  ไปกับด้วยประริวานอันมาด้วยล าดับ  
 

ยามนั้น  เทวดาทั้งหลาย  มีปะริสิทธิสักกะเทวดาเป็นเค้า น าไปฮักสาบ่ได้  ไป่ท่ออินทะสิริเจียมบาง 
นางเทวดามัจสะนารี  จีงนิมิดเป็น ปาชนาก67 ตัว ๑ ยาวซาวอา (ห้า?) วา เก็ด (เกล็ด) เป็นค าทั้งมวร  ก่ง
หลังเป็นฮองหนุนเฮือ ๔/๒๑/๑ ซู (ชู) ขึ้นสูงพ้นน้ า ๓ สอก68 คนทั้งหลายเห็นยิ่งเป็นอัจสะจัน  อย่านกลัว อนุ
พาบ69 ก้มขาบแทบปฐวี  
 

พระยาจันทบุรี  ขึ้นสรัฏฐิดเทิงราชอาสแล้ว  นางมัจสนารีเทวดา กับเป็นนางผู้ ๑ ขึ้นมานั่งอยู่ดอม  
เทวดาทั้งสี่อันถือดาบด้ าแก้ว ฮักสาพระยาจันทบุรีที่สมควร เทวดาสี่ตน คือ ปรสิทธิสักกะเทวะ รัตตนะเกสี แล 
อินทผยอง แล สะราสนิด จิดอานัดนางเทวดามัจสนารี  ให้บันดนใจนางทั้งสอง  เข้ามาถวายบังคมแก่พระยา
บุรีจัน  คนทั้งหลาย ก็ถวายด้วยน าล าดับ  
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 หมายถึง ถน่ี, ตระหน่ี 
65

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ กล่าวค าบาลีแตกต่าง วา่ “น ต  สิปป  น ต  ธน ” 
66

 ศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ (ในธรรมนีติแผนกสิปปกถา) ว่า  ๑) สูติ ความรู้รอบตวั,  ๒) สมฺมติ การเขา้ใจระเบียบ,  ๓) สงฺขยา การ
ค านวณ,  ๔) โยคยนฺตร ศึกษา,  ๕) นีติ นิติศาสตร์,  ๖) วิเสสิกา พานิชยศาสตร์,  ๗) คนฺธพฺพา วิชาระบ าและดนตรี,  ๘) คณิกา วิชาการ
ออกก าลงักาย,  ๙) ธนุพฺเพธา วชิายงิธนู,  ๑๐) ปูราณา โบราณคดี,  ๑๑) ติกิจฺฉา วชิาแพทย,์  ๑๒) อิติหาสา กาพยต์ านานของอินเดีย,  ๑๓) 
โชติ วชิาดาราศาสตร์,  ๑๔) มายา พชิยัสงคราม,  ๑๕) เหตุ เหตุศาสตร์ รู้เหตุผล (บางแห่งเป็น ฉนฺทสิ = การประพนัธ์),  ๑๖) เกตุ วิชาพดู,  

๑๗) มนฺตา วิชามนต์ (บา้งว่า วิชาเสกเป่า),  ๑๘) สทฺทา ไวยากรณ์,  -ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๐).  พระคัมภีร์อนาคตวงศ์.  กรุงเทพฯ : 
หจก. โรงพมิพสุ์รวฒัน์. หนา้ ๑๘๕-๑๘๖. 
67

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “ปลาศนาค”, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “ปลาฉนาก” 
68

 ศอก-ผูป้ริวรรต 
69

 อานุภาพ-ผูป้ริวรรต 



๑๒๐ 

 

พรามทั้งสี่  ให้หมื่นหลวงกลางเมือง หมื่นล่ามเมือง หมื่นประชุมนุมเมือง เอาไม้ฮังต้นผู้  มาแปงฮาง
ลินสง 

หมื่นกางโฮง น้าเลี้ยงพ่อนม เอาไม้ฮังต้นแม่แปงเสาใส่ฮางลิน  
หมื่นนันทะอาราม หมื่นพระน้ามฮุ่ง เอาไม้คูนมาแปงเตียง  
หมื่นเชียงสา  เอาไม้ยอมาแปงเตียงไว้แล้ว 
จุลลพราม  จีงสวาดทิยยาย ๔/๒๑/๒ (แน) อาคม  ไปตามแคมน้ าแม่ของฮอด ปากบอกพวร70 เห็นมเห

สักขาตกหั้น  น้ าของเข้าไป จุ71 เขาแล้ว  จวบน้ าวังใหย่อัน ๑ ว่าเป็นมังคละ  
 

สัพพาระนาค (ปัพพารนาค) นิมิดเป็นนุ่งผ้าขาว  ออกมาบอกให้ (เอา) น้ าเคิ่งแปวหั้น  แล้วขึ้นเอาพด 
(ฟด) ไม้เทิงภูชื่อนี้แช่นาง (น้ า?) ดีแล  ว่าดังนี้แล้วกับหั้น 

พรามฮู้ว่า  แม่นพระยานาค  จีงเอาตามความแล้วขึ้นเอาฟัง (ฟด) ไม้ จีงเห็นกงจิดแก้วสัพพัญญู ยินดี
เอาหินหมายไว้  ว่าโชติยะจักเกิดมีในพ้ืนแผ่นดิน เหดอรหันตแลพระยาจันทบุรีจัน ประจุก่อนแล ว่าดังนี้ 

พรามจีงดูเห็นคองเมตตาพระเจ้า (พระเนตร) สรัฏฐิดหั้น  ค้อยตกภูกูเวียนแทก คืนยังแต่ปากห้วย
นกยูงค า ให้พรามกล่าวว่า  ฮอยที่จิดแก้วพระพุทธเจ้าไว้ที่ภูกูเวียนหั้น พายหน้าพุทธสาสนาฟากแม่น้ าของอัน
นี้  จักเฮืองแต่ปากห้วยนกยูงค านั้นมาใต้แล  

คนทั้งหลายฝูง ไปดอมได้ ๔/๒๒/๑ ยิน  ก็กดเอาค าอันกท านวายไว้แล  
สิทธิพราม จิตตะวะฒะนะพราม สวาดทิยายอาคม  เมือตามแคมน้ าของ  เห็นน้ ากูเวียนเป็นมังคละ  
สุวัณณนา นิมิดเป็นคนผู้ผ้าขาวออกมาว่า  จีงตักเอาน้ าเคิ่งแปวเพียง หินเป้ง72 ๒ หน่วยหั้น แล้วขึ้น

เอา ฟดไม้73 เทิงภูกูเวียน  แช่น้ าเมือเทิน ว่าดังนี้แล้วกับหนี  
พรามทั้ง ๒ ฮู้ว่า  แม่นพระยานาค  จีงเอาตามความขึ้นเอาฟด ไม้จิก74 ภูกูเวียนแช่น้ า จีงเห็นฮอยจิด

แก้วสัพพัญญูเจ้า มีค ายินดี จีงตัดเกล้าบูชา  แปงหอมุงไว้หั้นแล จีงคอยดู  เห็นคองเนตตาพระเจ้าเบิ่งถืกเมือง
ท้าวค าบาง  ทก75 ปะคืนยังอยู่ที่หางดอน พรามทั้ง ๒ ว่าพายหน้าพุ้น  เมืองท้าวค าบางจักเส้าสูรเสียแล บ่อน
หางดอน พุทธสาสนาจักเกิดมีพายหน้าแล คนทั้งหลายฝูงไปดอม ได้ยินก็กดเอาค าอันพรามท านวายนั้นไว้แล  
 

ยามนั้น  พรามทั้ง ๒ ลงเฮือลวดมาจากัน ๔/๒๒/๒ (ไน) ว่า เฮาทั้งห้า พ้อมกันไปดูกงจิดแก้วพระเจ้า  
แคมหนองคันแทเสื้อน้ า  วันนั้นก็บ่พิจารณา ดูคองเนตตพระเจ้าจักคน แม่นว่าไชยยะพราม  ก็หากเห็นก่อนเฮา
ดีหลี  เหมือนดังบ่ได้เป็นพราม จบไตยยะเพด  ฮอยว่า ผีเสื้อน้ าหนองแห่งที่นั้น มันกับ กอม76 เฮา  จีงหลง
ค าคึดเสียแล ฮาทั้ง ๒ สวาดทิยายอาคม  ผาบเสื้อน้ าซู่ตัวแล้ว  จีงไปซ้ าดูเทิน  เพ่ือให้มีค าถวาย พระยาสุ
มิตตธัมมวง เจ้าเทิน  
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “บางพวน”, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “บางควน” 
71

 หมายถึง ถึง,จด,จรด,จ่อ 
72

 หมายถึง ใหญ่ 
73

 หมายถึง ก่ิงไม ้
74

 หมายถึง ไมเ้ตง็ 
75

 ดึงกลบั-ผูป้ริวรรต 
76

 ครอบ-ผูป้ริวรรต 



๑๒๑ 

 

พรามทั้งสอง  ออกจากเฮือไปสู่ หนองคันแทเสื้อน้ า ตามเพสแล้ว  จีงคอยดูเห็นคองเนตตเบื้องตกเวิน
เพนไกนั้น ฮอยที พระเจ้าไว้จิดแก้ว ฮอยปาทลักขนาหั้นแล ล่องคืนไป  จีงพ้อมกันไปไหว้เทิงคองเนตต  ทกคืน
ทีส่านจอด (ศาลจอด) นางทั้ง ๒ ตาก้ าขวาพระเจ้า  ฟาดขว่ามแม่น้ าเป่ง (เปล่ง) ไปโพนจิกเวียงงัว อว่ายคืนยัง
ที่แคมห้วยมังคละ ๔/๒๓/๑ เหนือโฮงพระยาจันทบุรีหั้น  

พรามทั้ง ๒ จีงว่า  พายหน้าพุ้นสาสนาจักตั้งอยู่ฮุ่งเฮือง  แต่สานจอดนั้น มาข้อนที่ห้วยมังคละหั้นแล 
แข้นว่า ตาเบื้องขวาพระเจ้า  บ่ฟาดขว่ามแม่น้ าทกคืน  พุทธสาสนาบ้านเมือง คืนไปเถิงคาว (คราว) ๒ หมื่นแล 
คนทั้งหลาย ฝูงไปดอมได้ยินก็ กด77 เอา  

พรามทั้ง ๒  ลงเฮือล่องมาฮอดสานจอด  ก็เมือเค้าโฮม จุลลพรามมาฮอดก่อน จีงท้วงเกล้าว่า  เจ้าทั้ง 
๒ มีเกล้าอันยาวประเสิดกว่าผู้ข้า ส่วนดังผู้ข้าก็ลืมคึดเสียแล พรามทั้งสองจีงว่าสาธุ ๆ ได้บุรแก่เจ้า ส่วนนึงเทิน 
จุลลพราม  ยินดีถอดแก้วธัมมโฮง (ธ ามรงค์) ให้คนหน่วยแล 
 

พรามทั้งห้า ปฏิสัตถานต้านเจรจากันแล้ว  ให้นางทั้ง ๒ นั่งเตียงแล  
เอาน้ าวังใหย่ภูเขาลวงหดสง  นางมุงคุรทิปาล เป็นอัคคะมเหสี (ฝ่ายขวา) 
เล่าเอาน้ ากูเวียนหดสง นางมังคละกตัญญู เป็น ๔/๒๓/๒ (โน) อัคคะมเหสีซ้ายก็มีแล   
พรามทั้งห้า เอาขันค าใส่เคื่องคารวะแล กับดอมปันเขดแดนให้นางทั้ง ๒ เข้าถวายพระยาจันทบุรีหาดู 
เบื้องใต้ ให้แตป่ากซะดึง เมือจุเมืองเหนือแต่เพียงดอยนันทกังฮี  มาใต้จุเมืองทางนอก แต่เมืองแพ78 
(แพ่?) เนิ้ง79 ไปใต้ปากซะดึง  เนิ้งเมืองหนอง เพียงดอยนันทกังฮี  เป็นฟากน้ า เมืองสุวัณณภูมมนั้น
หากเป็นท้าวค าบาง มาแต ่แคม80 งึมนั้นทั้งมวร   

 
ยามนั้น  คนทั้งหลาย  เห็นพระยาจันทบุรี  เหลื่อมใสยินดีดอมรัสสธัม อันพรามทั้งห้ากล่าวบอกให้

แจ้งว่า หน่อพุทธังกูลนั้นแล  
หมื่นหลวงกลางเมือง หมื่นล่ามเมือง (หมื่น) ประชุมนุมเมือง หมื่นพระน้ามฮุ่ง หมื่นเชียงสา หมื่นกลาง

โฮง หมื่นนันทอาฮาม ฝูงนี้มีนางแลคน มีประริวานช้างพายตัว ๑ ม้า ๒ ตัว ควานนาย (๑) กับค าหมื่นเงินแสน
ผ้าเสื้อทุกเยื่องเสมิ (เสมอ) กันทั้งเมือง  มาบาสีซ่อยโอมนาง ๔/๒๔/๑ นางเลี้ยงพ่อนมนั้น คันไชยสีด้ าแก้วฝักค า
สี่ดวง ดาบด้ าแก้วหลัก (ฝัก) ค าสี่สิบสองดวง ขันค าหน่วย ๑ ขันเงินหน่วย ๑ อันเป็นของเจ้าสังขวิไชยยกุมมาน 
พามาแต่เมืองฮ้อยเอ็ดปักตู น้าเลี้ยงพ่อนมก็เอามาขาบ (กราบ) พ้อมบาสีหั้นแล  
 

พระยาจันทบุรี  จีงถามว่าเจ้าสังขกุมมานแม่นลูกไผ นี้จา  
น้าเลี้ยงพ่อนมว่า  เป็นพระยาสุริยวงสาสิทธิเตชธัมมิกกราชาธิราสเอกกราสเมืองฮ้อยเอ็ดปักตูพุ้น  ผู้ข้าแล  
ขาท้ัง ๒ หมื่นกลางโฮง ฮักสาเจ้ามาแต่น้อย บัดนี้เจ้าออกบวดได้เถิงอรหันตาแล  
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 หมายถึง กฎ หมายถึง จด, บนัทึก 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “เมืองแก” 
79

 หมายถึง เอน, เอียง 
80

 หมายถึง ใกล,้ ชิด 



๑๒๒ 

 

พระยาจันทบุรี  ซ้ าถามดู  หมื่นกลางโฮง  จีงฮับอาสยาว่ามีสีน (ศีล) ค้ า น้าเลี้ยงพ่อนมเฮียนนั้นแท้ก็
ข้าแล ท่อว่าอรหันตาเจ้า  ยังผู้นอกจ านักหนี้มี ๓ ตน ผู้ข้าส้าง หอแพขาว81 ให้อยู่ โตก (โพน) จิกเวียงงัว ๓ 
ตน  

ผู้ข้าส้างวิหาน ๔/๒๔/๒ (เนา) ให้อยู่ อรหันตาเจ้าอยู่ เมืองหล้าหนองทั้งหลาย ๒ ตน แม่นเจ้าสังขวิไชย
ยะเถนตน ๑ ทั้งมวรเป็น ๘ ตนกับพ่อกู (คู) แล  

พระยาจันทบุรีว่า  ข่อยบ่มาฮับงานมีในเขดที่นี้แล  ท่อฮู้วะ (ว่า) อรหันตาเจ้าแต่ ๒ ตน อันได้อุปป
ถาก (อุปัฏฐาก) บุรอันนี้จีงมาค้ าชูดีนึง (นี้) แล  

อรหันตาเจ้ายังบ่จา  หมื่นกลางโฮงแลน้าเลี้ยงพ่อนมว่า  พ่อคูทั้ง ๓ เอาไปเมืองราชคึหพุ้น ได้ ๓ วันนี้
ก็ข้าแล พระยาจันทบุรีว่า  เจ้ายังจักคืนมาบ่จา หมายว่าจักคืนมาวันร ื(ฤา) สั่งผู้ข้าท้ัง ๒ ดังนี้  
 

พระยาจันทบุรี  มีค ายินดีว่าสาธุ ๆ แล้วแลให้ค าแก่ หมื่นกลางโฮง น้าเลี้ยงพ่อนมแสน ๑ แล้วว่าข้อย
จีงยังอยู่ถ่า (รอ) อรหันตาเจ้าผิว่าบุรี (บุญ) มีแท้  หากจักได้ไหว้บ่อย่าหั้นแล 
 

 ๕/๑/๑ (ผูกถ้วน ๕ แล) ยามนั้น  คนทั้งหลายจากันว่า พระยาจันทบุรีเจ้าได้ราชสี (ศรี) สมบัติฝูงนี้  เหดใด
จา  

บางพ่อง  ว่าได้ด้วยบุรสมพพานแต่หลัง  
บางพ่อง  ว่าได้ด้วยบุรแต่หลัง สิ่งว่านั้นเฮาบ่เห็น อย่าฟ้าวห่อนว่า พระยาจันทบุรี ได้ยดสัก (ยศศักดิ์) 

สัมปัตติอันนี้ ด้วยบุรสมพพาน พระยาแห่งเฮาให้พรามมาหดสงนี้แล  
บางพ่อง  ว่าได้ด้วยอันพระยาสุวัณณนาคแลเทวดาทั้งหลายให้ เป็นเมืองแล้ว พระยาเจ้าเฮาจีงมา

ราชาพิเสกเมื่อพายลุนดาย   
บางพ่อง  ว่าได้ด้วยบุรอันกท าเป็นปัจจุบันน เห็นต่อหน้าพระยานาค  จีงให้กวดจันกับทั้งเทวดาค้ าชู

แล  
 

พระยาจันทบุรีได้ยิน  จีงออกปากถามว่า เจ้าทั้งหลาย ปะฏิสัตถานปราไส (ปฏิสันถารปราศรัย) เชื่อ
อันใด นั้นจา  

ผู้ข้าทั้งหลาย จาเถิงบุญสมพพานมหาราชเจ้า อันได้เป็นใหย่ ๕/๑/๒ (ล) นี้ก็ข้าแล  
 

พระยาจันทบุรีว่า  เอากันฟังเน้อ จีงกล่าวปัณหา อุปปมาให้แจ้งว่า  
 

ยังมีจิดตาอันนึง (หนึ่ง) เทวดาหั้นแลริจจนาควัดแล้วบรบวร มี พพานตะ82 อัน ๑ ปุคละหากแปงไว้
ด้วย คังลาน83 เทวดาจีงเอามาจ้ ากลางตาอันนั้น  ให้เป็นฮูปแลหนังสือชื่อนามท้าวพระยามหากระสัดแล้ว  
ปุคละจีงเขียนใบลาน สืบตามค ามักอันนั้นแล จักเป็นสิ่งใดนั้นจา จีงกล่าวคาถาอันตนหากได้สระดับฮับฟัง  เอา
แต่ส านักอรหันตาเจ้าเทสสนา  สืบค าพระพุทธเจ้าว่า  
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 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “แพรขาว” 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “กานตา”, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “กา้นตา” 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “คลงัลาน”, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ “กา้นลาน” 



๑๒๓ 

 

บุพเพวะ สันนิวาเสนะ วา ปะจุปันนะหิเตนะ วา เอวันตะ ชายะเต เปมัง อุปปะลังวะ ยะถาทะเก 
วันนะนะ รักขันติ สิหัง สิโห รักขันติ วะนานินะ ภัชเช ปาปะเกมิตเต นะภัชเช ปุริสาธัมเม ภัชเชถะ มิตเต 
กัลป์ยาเน ภะ  ๕/๒/๑ เชยยะ ถะ ปุริสุตตะเม ดังนี้  
 

อทิบายว่า ค าฮักพระยาสุมิตตธัมม  มีในพระยาจันทบุรี  ด้วยเหดอันได้อยู่ดอมกันแต่ชาตติก่อน  จีงมี
ค าฮักกันดาย ประกาน ๑ ฮักกันด้วยอันให้เป็นประโยชนะเป็นคุรแก่กัน  ในอัตตะภาวะชั่วนี้  เป็นดังดอกอุป
ปะละแลน้ ามาถืกต้องกัน  จีงชื่นบานเซิ่ง (ซึ่ง) กันแล  
 

อธิปปายถ้วน ๒ ว่า ป่าอาไสซึ่งฮักยังราชสี ให้อยู่สวัสสดี  ราชสีก็ฮักสายังป่าให้ดกหนา ราชาท้าวพระ
ยามหากระสัดต่างประเทด ใช้มาก็อย่าได้ห้ามให้เข้ามา  ดั่งแม่น้ าสระหมุดแล้วแล น้ าน้อยน้ าใหย่ ทั้งมวร  
สวาน84 ฮอดกัน  บ่ตันป่องซอ่งฮู ให้ไหลเข้ามาทกุวัน ทุกคืน อันนั้นจั่งเป็นดังรือ (ฤา)  
 

จักอทิบายถ้วน ๓ ว่า  ปุคละฝูงเป็นนักปราส  บ่ห่อนได้เสบยังมิด (มิตร) ผู้ถ่อย ผู้บาปสักเทื่อ เทียร
ย่อมเสบผู้ ๕/๒/๒ (ลฺรา) มีบรุ มีสีน (ศีล) ดังกันแลเป็นชายผู้ประเสิดแท้แล   
 

พระยาจันทบุรี  กล่าวดังนี้แล้ว  จีง ฮมเพิง85 ดูปัณหาอันพระยาสุมิตตธัมม  ให้เอานาง ๒ คนมาแล 
ใส่ชื่อแต่เมืองให้ผรากฎ ผู้ ๑ ชื่อว่า นางมุงคุรทะปาละ นั้นว่า  พระยานาคให้แก้ว ๗ ประกานอันประเสิดยิ่งนัก
แล บ่เอาไว้กับตัว  ให้น าแก้วมาถวายพระยาสุมิตตธัมมเจ้า อันว่าโฮงหลวงแลปราสาท สวน อุทิญาน ที่เกิดมี
ดาย ว่าดังนี้จีงใส่ชื่อนางมาว่า นางมุงคุนทปาละแล  

ซ้ าฮมเพิง  ดูนางผู้ถ้วน ๒ ชื่อว่า นางมัคคะละกัตตัญญู นั้นว่า  ให้ตอบครุอันได้แก้ว ๗ ประกานนั้น จีง
ได้เป็นใหย่ในชุมพูทีปแล ท้าวพระยาท้ังหลาย  จีงน านางมาถวายดาย ว่าดังนี้จีงใส่ชื่อนางมาว่า นางมั (ง) คคะ
ละกัตตัญญู  

อันนี้ พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  เพ่ืออัสไภยะโทด (อภัยโทษ) อันได้เอานางอินทสว่างลงลอด เป็นเมียนั้น 
พรามทั้งห้า ๕/๓/๑ มาราชาพิเสกแลเขดแดนหั้นแล  พระยาจันทบุรีตัดแจ้งปัณหาฝูงนี้ในใจแห่งตนดังนี้ จีงกล่าว
คาถาอันหลัง  ให้พรามทั้งห้าได้ยินดังนี้แล้ว อันพรามทั้งห้าเอานางมาพ้อมแลบ่ถวายเมื่อราชาพิเสกนั้น  จีงคึด
ฮอดหัวใจคนทั้งหลาย  มีหม่ืนหลวงกลางโฮงเป็นเค้า จีงกล่าวคาถาว่า  
 

โกโธ ปะละโส อะติมาโน มายา สาเถยยะ อิจสา จุปัณหาถัมโพ สารัมมัง มาโน อะสังมีเชยยะ มัจ
เสริยะโค สัชชะมะโท ปะมะ มุปปะสะติ ทุปัญญา ทุพพะจะ เสวี อะหิริกัง ทุทธิฏฐิ อัสสะติโค อะนันทิยสัง
วะโร86 อัฏฐะติโก โอภาสิโก มะหิจเส อะโนตตะมิ87 อะขันติ คุระปะโต88 อะขิริยา อัฏฐิ มะหิทัสสะนัง 
อัสสังกะจิริ89 
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 สวน หมายถึง เดินสวนทางกนั 
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 หมายถึง ร าพงึ 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ อินฺทฺริยส วโร 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ โอตฺตปฺป 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ คุรุจตฺโต 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ อส กิจฺจ ถิรี 



๑๒๔ 

 

อันว่า  พระยาลืมคุรท่านเสีย อัน ๑  
มี มะนะ มากนัก อันมีมายาอันกั้งไว้ อัน ๑  
เคียด เลี้ยว คดในใจ อัน ๕/๓/๒ (ลิ) ๑  
มักมีริสยา (ริษยา) ติเตียนท่าน อัน ๑  
คัน เคียด90แลหมายหมั้น อัน ๑  
ติเตียนผู้เถ้า ผู้แก่ มีใจกระด้างแข็งดังเสาหิน อัน ๑  
ติเตียนสะมัณณะ พราม อันมีใจมานะ อัน ๑  

สิบประกาน91 นี้  ย่อมมีแก่ปุคละผู้อันใช่นักปราส ให้บังเกิดแก่ตนแล คันว่าเป็นดังนั้น  คนทั้งหลายฝูง
นี้อันหามิด (มิตร) แก่ตนบ่ได้แล เทียรย่อมมักถะหนี่ถี่พ้นประหมาน มัก ค้าน92 ภาวันนา ท่อมักกามมะคุรแล
มัวเมาอยู่ลื่นค าประหมาน หาสติบ่ได้ หาผรยา (ผยา/ปัญญา) บ่ได้ สอนก็ยาก เทียรย่อมเสบผู้มีมิดผู้ฮ้าย บ่ฮู้
อายแลบาป อันฮู้ปี้นจ าค าเจ้าตนแล บ่เชื่อค าสอนสัพพัญญูเจ้า บ่ สังฮอมอินที93 ตนได้  บ่มักสันโดด (สันโดษ) 
ในของตน มักมากด้วยสัมปะติ บ่ติปองออกจากบาป  อันบ่อดใจได้ บ่อย า94 ต่อ คูบาอาจาน95  หาสังขริยะ 
อันขาวในใจบ่ได้  ท่อหลิงดูชายผู้ถ่อย ๕/๔/๑ ฮ้าย แล้วไปชุมนุมกับดอมคนอันนี้ หากเป็นคองปฏิบัดแห่งตนคน
พาล ปุถุชนะเขาท้ังหลาย  จักหลับอยู่บ่ฮู้ตื่นหนีแล  

คนทั้งหลายได้ (ยิน) เป็นอัจสะจัน ก็เฮ่งซ้ าเหลื่อมใสซึ่งพระยาจันทบุรี ว่าเป็นดังตาเหดแลมาสอนเฮา
ให้ฮู้ยังคองแท้แล  

คนทั้งหลายจีงพ้อมกันไหว้ว่า เมื่อเป็นดังนั้นบาปจีงมีสิ่งใดก็ข้าจา  
พระยาจันทบุรีกล่าวคาถาว่า  
อัถถะ ประปานิ (กัมมานิ) กะโรนโต นะ พุชชะติเสหิ กัมมะหิ96 ทุเมโท อัคคิทะโฆ ตัปปะติ ดังนี้  
อะธิปปายว่า ปุคละฝูงเป็นไปได้กท าอันเป็นบาป  ก็บ่ตรัสสรู้ยังวิบากแห่งตนว่าเป็นโทด (โทษ) ได้ คน

ฝูงถ่อย  ได้ไปเกิดในนารก แปวไฟหากไหม้เดือดฮ้อน  จีงฮู้กัมมะวิบากแห่งตนหั้นแล  
 

คนทั้งหลายไหว้ว่า กท าสิ่งใด จีงหายกัมมะวิบากก็ข้าจา  
พระยาจันทบุรีจีงกล่าวคาถาว่า  
อัปปะมะโท อะมะตัง ปะทัง ปะมาโท มั ๕/๔/๒ (ลี) จจุโน ปะทัง อัปปะมัตตา นา มียันติ เย ปะมัตตา 

ยะถา มะตะ สัทโธ สีเลนะ เซิ่ง สัมปันโน ยะโสโภคะสัมมะปิโต97 ยัง ยัง มะเทสัง อะชะติ98 ตัตถะ ตัตเถวะ 
ปูชิโต (ติ)  ดังนี้ 
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 หมายถึง โกรธ, กร้ิว 
91

 พบเพยีง ๗ ขอ้ 
92

 คร้าน-ผูป้ริวรรต 
93

 หมายถึง รวมกนั/ส ารวม,ระวงัอินทรีย-์ผูป้ริวรรต 
94

 บ่ย  า หมายถึง ไม่เคารพ 
95

 ครูบาอาจารย-์ผูป้ริวรรต 
96

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ กมัเมหิ 
97

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ ยโสโภคสมปฺปิโต 
98

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ ภชติ 



๑๒๕ 

 

อะธิปปายว่า ปุคละฝูงบ่ ประหมาส99 หลงลืมในกุสสละบุรคุรแก้ว ๓ ประกานนั้น  เป็นคองอันได้ยัง
นิพพานแล  

ปุคละฝูงประหมาสบุรคุรแก้ว ๓ ประกานนั้น  หากเป็นคองแห่งค าตาย 
ฝูงบ่ประหมาสนั้น  แม่นว่าตายก็ได้ชื่อว่ายังมีชีวิต  
ฝูงมีค าประหมาส  แม่นมีชีวิตค า (ก็) ได้ชื่อว่าตาย  
ปุคละอันประกอบด้วยสัทธาในแก้ว ๓ ประกานแลฮักสาสีน (ศีล) ดังนั้น  ข้าวของ เงินค า ช้างม้า ลูก

เมีย ยดสัก (ยศศักดิ์)  ก็บ่เสียแล แม่นว่าปุคละฝูงนั้น จักไปตกประเทดที่ใดก็ดี คนทั้งหลายย่อมบูชาบ่ขาด เป็น
ดังฝนอันตกแต่ที่สูง  แล้วลงไปสู่น้ าสระหมุดนั้นแล  
 

พระยาจันท ๕/๕/๑ บุรี  กล่าวคาถาทั้งหลายแล้ว จีงแต่งเทียนเหล้มแสน ๒ หมื่น100 เหล้ม  พังค า (พัน
ค า/พอกค า) ใส่ดอกไม้ค าหนักหมื่น เหล้ม ๑ พังค า (พันค า/พอกค า) ใส่ดอกไม้เงินหนักหมื่น กับทั้งขันเงิน ขัน
ค า ทั้งคันไชสี (ขรรค์ไชยศรี) ด้ าแก้วทั้งมวร  อันเป็นของเจ้าสังขวิไชยะกุมมานแต่ก่อนนั้นแล จีงเขียนชื่อตนใส่
เทียนทั้ง ๒ ให้พระยาสุมิตตธัมม  จีงมีหัวใจอันอ่อนค้อม น้อมมา (น้อมมา) ไป จั่งเอาไม้ฮังแปงปราสาสหลัง ๑ 
ตีแป้นแผ่นเงินเลียงโคบ จีงเอา ผ้าสาดก101 ปกเท็ง เอาเงินเลียงแปงเป็นดอกปุรณฑรึกสิบดอก ใส่ในปราสาส
อันงามนัก เพ่ือบอกข่าวว่า อรหันตาเจ้ามี ๑๐ ตนในเมืองแล จีงเอาค าตีแต่แผ่นเงินลา (เลียง?) จังโกยาว ๓ 
วา กว้าง วา ๑ จีงเขียน ฮูปแม่น้ าสระหมุดแลฮูปขัวฮูปพระสังฆเจ้าแลฮูปอินทา พรหม เทวบุด เทวดา คน
ทั้งหลายไต่ขัวนั้น  เพื่อให้แจ้งยังภาวนาแห่งตนได้ปราถนาโพธิยานหั้นแล  

พระยาจันทบุรีให้ ๕/๕/๒ (ลุ) ราชทานแก่พรามทั้งห้าแลหมื่นนันทอาฮาม แล้วจีงพ้อมกันลาพากจาก102  
พระยาจันทบุรีคืนมาสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีหั้นแล  

กล่าวบั้น  พรามทั้งห้าเมือราชาพิเสกพระยาจันทบุรีปรสิทธิสักกเทวะ  ก็แล้วท่อนี้ก่อน 
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 ประมาท-ผูป้ริวรรต 
100

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “สาฎก” 
101

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ “เทียนทอง หนกัเล่มละ ๑๐๐,๐๐๐ ต าลึง” 
102

 ลาพรากจาก-ผูป้ริวรรต 


