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๑๒๗ 

 

ห้าพราหมณ์คืนเมือไหว้พระยาสุมิตตธัมม 
 

 ๕/๕/๒ (ลุ) ยามนั้น  คันว่าพรามทั้งห้าแลหมื่นนันทอาฮาม มาฮอดเมืองมรุกขนคร แล้วก็น าเคื่องฝูงนั้น
เมือถวายพระยาสุมิตตธัมมเจ้า เห็นยังเคื่องฝูงนั้นก็เจาะฮูป ขัว1 ขว่ามน้ าสระหมุดแลฮูปดอกปุณฑรึกใน
ปราสาทนั้นใส่หัว ๓ ที กล่าวว่า  ช่อหน่อพุทธังกูรเกิดแล อรหันตาเจ้า  ก็มีในเมืองหั้น สิบตนคู่ดอกปุณฑรึกนั้น
แล จีงกล่าวคาถา  อันตนได้เป็นอุปปนิไส  แต่เมืองฮ้อยเอ็ดปักตู ติดกับด้วยราชนามว่า 

  
“ทุระโภ (ทุลละโภ) ปุริสาชัญโญ นะ โส สัพพะ (พัตถะ) (ยัตถะ โส) ชายะติ ทิโร ตัง คุลัง (กุลัง)  

สุกขะเมธะติ” ดังนี้  
 
อทิบายว่า ผู้ชายอันเกิดมาเป็นอา ๕/๖/๑ ชะไนยนี้  จักได้ก็เป็นอันยากนัก ผู้ชายอันเป็นอาชะไนยนี้

บ่ห่อนได้เกิดในที่ทั้งมวรถั่ว (ทั่ว) ไปทุกแห่ง  ก็จีงมีทั่วไปแท้ดีหลี คันว่าผู้ชายอันเป็นอาชะไนย อันเป็น
นักปราสเกิดมีในที่ใด คนทั้งหลายฝูงอยู่ในที่นั้น  ก็มีสุกขในโลกทั้งมวรแล2  

 
แล้วพระยาสุมิตตธัมม  ซ้ าถามดูประเทด (ประเทศ) บ้านเมืองพระยาจันทบุรี พรามทั้งห้าจีงถวาย

ลักขณะโสก (โสลก/โฉลก) ว่า  
อินทสิริเจียมบาง  
ส่างสอง  
หนอง ๓  
ล่ามสี่  
สีห้า 
สี่แจง มีจิด (กงจิตแก้ว) ก็ข้าแล  

พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  จีงให้พรามทั้งห้า  แปงลักขณะโสกเมือง ปงราชทานดาบด้ าแก้วฝักค า  อันพ
รามถวายนั้น  จักให้แก่พรามคนดวงแล   

 
ยามนั้น  พรามทั้งห้า อันจบไตยเพด  พ้อมกันจีงคึดฮอดพระยาเจ้าเฮา ปงราชทานดาบแก่เฮา

ทั้งหลาย  เป็นอันเลื่อมใส  ฮอยท่ี3 มักใค่แจ้งหั้นแล จีงกล่าวว่า  
 
อินทสิริเจียมบางนั้น มีเทวดาตน ๑ อยู่ฮักสา สั ๕/๖/๒ (ลู) มปัตติข้าวของแล ตั้งอยู่ในปราสาทโฮง

หลวง  เป็นใหย่กว่าเทวดาทั้งหลาย หาชื่ออันผู้ข้าปงราชนามนั้น ด้วยเหดแห่งพระยานาคแล ชื่ออันอรหันตา
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 หมายถึง สะพาน 
2

 บทแปลบาลีบทน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้ความใน คมัภีร์อมตรสธารา อรรถกถาอนาคตวงศ์ รจนาโดย พระอุปตสิสเถระ ท่ีวา่ พระบรมศาสดา
คร้ันทรงแสดงความท่ีสังขารทุกอยา่งไม่เท่ียงอยา่งน้ีแลว้  บดัน้ี  เม่ือจะทรงแสดงความท่ีบุรุษผูสู้งสุดผูบ้รรลุอมตมหานิพพานหาไดย้ากใน
โลก  จึงตรัสวา่  “บุรุษอาชาไนย  หาได้ยาก  บุรุษอาชาไนยน้ัน  ไม่เกดิทัว่ไป  เขาเป็นนักปราชญ์เกดิในตระกูลใด  ตระกูลน้ันมีความสุข”  
ดงัน้ี  -ประภาส สุรเสน.  (๒๕๔๔).  หนา้ ๔๘. 
3

 หมายถึง ชะรอยท่ี, ผวิา่, ถา้วา่, แมว้า่ 



๑๒๘ 

 

เจ้า  ให้แต่เมื่อเป็นพ่อนานั้นว่า บุรี พ าเพ็งบุรนั้นเป็นเค้า  จีงเอาชื่อเทวดา ๒ ตนอันอยู่ฮักสาน้ าลินมังคละ  อัน
พระยานาค ควัดไว้นั้นมาหดสง (หดสรง) ราชาพิเสก  จีงมาสงกันตามเพดแห่งคูกล่าวแก่ผู้ข้านั้นแล ด้วยแท้  

 
ส่างสองนั้น เทวดาตน ๑ ชื่อว่า ปะระสิทธิสักกะเทวะ ตน ๑ ชื่อว่า ระตะนะเกสี อยู่ฮักสาน้ าส่างออก

แต่บ่แก้ว ๗ ประกาน  อันเป็นมังคละไหลออกน า ฮ่อง4  ก้ าหัวเมืองมาผ่า น้้าของ5 
 
บดว่า6  หนองสาม นั้นมีเทวดาตน ๑ ผมกูด ชื่อว่าอินทผยอง อยู่น้ าเบื้องใต้เวียง ตน ๑ ชื่อว่าสา

ราสนิด อยู่สระน้ าใต้ตีนเวียงเบื้องในก้ าเหนือ เทวดา ๒ ตนนี้เทียรย่อม ฮักสาคนทั้งหลาย  ผิ ๕/๗/๑ ดูยังคุรแล
โทดชาวบ้านชาวเมือง เทวดาตนนั้นชื่อว่า มัจสนารี ฮักสาจันทบุรีกับนางทั้งหลายแล ข้ามหาส7 กลางโฮงหลวง
ทั้งมวรแล 

  
บดว่า ล่ามสี ่นั้น  มีนาคสี่ตัว  เป็นพินิไสไต่ตอง (พินิจฉัยไตร่ตรอง) ดูโทดแลคุรแห่งคน  ตัว ๑ ชื่อว่า 

เอกกะจักขุ ตัว ๑ ชื่อว่า กายโลหะ ๒ ตัวนี้อยู่นอกเวียง ตัว ๑ สุคันทะ อยู่หาดซายกลางน้ า ตัว ๑ อินทจัก อยู่
ปากห้วยมังคะละลินไหลนั้นแล  

 
บดว่า สีห้า นั้น  มีนาคห้าตัว  อยู่ฮักสาสีเมืองเป็นใหย่กว่า นาคล่ามแลเงือกงูทั้งหลายแลด้วยแท้ พุ

ทโธทปาปนาค เป็นใหย่กว่านาคฝูงกล่าวมานี้แล พระยาสุวัณณนาค เล่าแวนเป็นใหย่กว่านาคทั้งหลาย ท่อว่า
ท่านได้ตั้งอยู่ในสะระนาคม (สรณคมน์) ฮักสาจิดแก้ว พระพุทธเจ้าที่ภูกูเวียน คันว่าท่านได้มาก่อแฮกบ้านเมือง
แต่ง ๕/๗/๒ (เล) แปงไว้แล้ว  ก็หนีไปอยู่ตามค ามักแห่งตนแล นาคทั้งหลาย ๙ ตัวอันกล่าวแล้วนั้น  เทียรย่อมฮัก
สาค้ าชูบ้านเมือง พุทธสาสนาหั้นแล  

 
สี่แจง มีจิดแก้วพระเจ้าได้ไป อยืนเซา8 ที่แคมหนองคันแทเสื้อน้ า ไว้กงจิดแก้วบ่อน ๑ พระเจ้าขว่าม

แม่น้ าของเมื่อเซาสันข้าว ในฮ่มไม้ปาแป้งภูเขาลวงหั้นแล เป็นกงจิดแก้วอัน ๑ (บั) พพารนาคฮักสาหั้นแล  
พระเจ้าขว่ามแม่น้ าของ คืนซ้ายเมือใต้ ไว้ฮูปปาทลักขนาจิดแก้วแลสันเพนที่ใก้เว็น (เวิน) หลอดหั้น 

บ่อนนี้สุกขนาคหทิ9 (หัตถี) ฮักสาแล  
 
ผู้ข้าทั้งหลาย  เห็นด้วยล าดับ  เมื่อคืนมาจีงได้ไหว้จิดแก้วเว็นเพน (เวินเพล) หั้นแล้ว คอยดูเนตตา

พระพุทธเจ้าเป่ง (เปล่ง) ไปตกหนองหานทั้ง ๒ พระเจ้าจากเว็นเพน  มาอธิฏฐานฮอยปาทลักขนา ไว้โง่นหิน
เมื่อเหนือเมืองเฮานี้  จีง สระถิด10  ๕/๘/๑ อยู่ที่ภูก าพ้า  เพียงเมืองสีโคตรบองก็ข้าแล แล้วจีงไปอิงต้นฮัง เนตตา
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 หมายถึง ร่อง, ทาง, ทางน ้าไหล 
5

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ มาตกแม่น ้ าของเลยโรงหลวง 
6

 บท-ผูป้ริวรรต 
7

 ขา้มหาดเลก็-ผูป้ริวรรต 
8

 ยนืเซา หมายถึง ยนืพกั 
9

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ สุกขานาคและหตัถีนาค 
10

 สถิต 
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พระพุทธเจ้า  ถืกเมืองสีโคตรบองนั้น  จีงเฮืองหั้นแล เนตตามายังท่ีเมืองมรุกขนคร  จีงเฮืองเป็นใหย่ในชุมพูทีป
หั้นแล พระเจ้าซ้ าแผ่เนตตาไปแม่น ปาทลักขนาเฮือนปา (ปลา) จีงแทกคืนที่บ่อนใต้นั้นแล  

พายหน้าพุ้น  เมืองมรุกขนคร ท่อจักเป็นใหย่เมื่อมหาราชาเจ้า ตนมีบุรสมพพานหนี่ (นี้) แล แม่นว่า
พุทธสาสนา ก็เป็นมัชฌิมมะสาสสนา  เหดว่าพระพุทธเจ้าไว้ฮอยปาทลักขนาอธิฏฐานก้ าเหนือเมือง  ก้อน 
(หิน) ในน้ า จีงมาไว้กด (กง) จิดแก้วที่ภูก าพ้าแล อิงต้นฮังหั้นแล  

เมืองหนองหานทั้ง ๒ นั้น  ก็บ่ตั้งอยู่ดังแต่ก่อน เพ่ือถืก แปน11 ตาพระเจ้าหั้นแล เมื่อพระยาจันทบุรี
นั้นประเสิด เหดพระเจ้าจากภูก าพ้าไป ๕/๘/๒ (แล) หนองหาน จีงเวียนคืนเมือไว้จิดแก้ว ที่ภูกูเวียนหั้น จีงเมือ
ดอยนันทกังฮี  ไว้ฮอยปาทลักขนาจิดแก้ว เคิ่งน้้าของ  เพ่ือให้ไหลผ่าเมืองพระยาจันทบุรีเถิงเฮาพ้ีแล ซ้ าไว้กง
จิดแก้ว เท็งดอยนันทกังฮี มวร ๑ เมืองจีงเกิด จีงที่นี้เป็นสาสสนาฮุ่งเฮือง ก็เล่าได้เข้ามาน้อมแต่เมืองอันพระยา
จันทบุรีนั้นแล แม่นว่าเมืองมรุกขนครก็สิ่งเดียว เหดว่าพระเจ้าได้มาไว้ กดจิดแก้วที่แคมหนองคันแทเสื้อน้ านั้น
ก่อน จีงคืนเมื่อขวาไปจิดแก้วเสมิ (เสมอ) กันทุก (แห่ง) แล   

 
ผู้ข้าทั้งหลาย  พิจารณาดูโสกเมืองตามก าพี (คัมภีร์) สาสนัคคะละนิทาน12

 อันได้เฮียนจีงเอาพ้ืนเมือง
ทั้ง ๓ เข้าสมกันดูดังนั้น เห็นพระเจ้า ได้มาสู่เมืองสุวัณณภูมมนั้นก่อน เอาตั้งเป็น นาทีปัตติ13   จีงเข้า แพด14 
กัน ดูเมืองมรุกขนคร  ถืกมัชฌิมนัคคะระ เสด (เศษ) อัปปะราชาพายหน้า ๕/๙/๑ มักว่า ท้าวพระยาตนจักเป็น
ใหย่ บ่มีอาณาคม บุรสมพพานน้อย จักเป็นอานุแก่เมืองอันใหย่  คือเมืองอันพระยาจันทบุรีกินท ากลาง 
(ท่ามกลาง) บัดนี้แล 

เมืองอันตั้งอยู่ดอยนันทกังฮีนั้น  ก็ถืกโชติราชาส่วน ๑  เล่ามาสะฆะโชติเสียพายหน้า ท้าวพระยาตน
เสวยราส  มักคว่ายุทธกัมมแลเฮืองนัก พายลุน15 จักสุด  เหดสูญราชา มีในสาสนะนัคคะละก้าพี (ศาสนนคร
คัมภีร์) ท่อจักเฮืองท่อสังฆะเป็นใหย่แวนยิ่ง  เหดว่าโสกสาสนะนัคคะละนิทานในก้าพีสังฆะราชาทิปติ พุทธ
สาสนาถืก ผู้ข้าทั้งหลายเป็น พรามเวทะคู (ครู?) แจ้งในก าพีเพดดังนี้ ถวายมหาราสเจ้าก็ข้าแล   

 
ยามนั้น  พระยาสุมิตตธัมมเจ้า ชื่นชมยินดีสาธุ ๆ แล้วให้ราชทานแก่พรามทั้งห้าเป็นอันมากหลายหั้น

แล จีงแปงกระบวรโสก16เมืองแลฮูปฮอยกงจิดแก้ว  กับแม่น้ าใหย่ มีน้ าของ ๕/๙/๒ (ไล) เป็นเค้าซู่อันสิ่งกล่าวไว้
แต่หลังนั้น  ใส่ผ้าขาวแล้วด้วย น้้าเมก17 อัน คุรีกา18 อันเป็นมงคลหั้นแล ปุคละฝูงมีผรยาค่อยพิจารณาดู แปง
น าหั้นเทิน  

กล่าวบั้น  พรามคืนเมือไหว้พระยาสุมิตตธัมม  ก็แล้วท่อนี้ก่อนแล 
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 หมายถึง โล่ง, เตียน 
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 อาจเป็น ศาสตร์นครนิทาน-ผูป้ริวรรต 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ อธิปติ 
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 หมายถึง เปรียบเทียบ 
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 หมายถึง ภายหลงั 
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 แปลงกระบวนโสลก-ผูป้ริวรรต 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ น ้าหมึก 
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 คุลีกา, คุลิกา หมายถึง ผสม-ผูป้ริวรรต 


