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๑๓๑ 

 

อรหันตาเจ้าทั้งห้าแลพระยาจันทบุรีปะระสิทธิสักกะเทวะถะปันนาธาตุไว้ทีภ่เูขาลวง 
 

 ๕/๙/๒ (ไล)...บัดนี้  จักกล่าวเบื้องเจ้าพุทธรักขิตตแลธัมมรักขิตตแลสังฆรักขิตต  เอาลูกสิด (ศิษย์) ทั้งห้า
มีมหารัตตนเถนเป็นต้น  ไปสู่เมืองราชคึหะแลจีงคืนมาจัดธาตุหัวเหน่าซาวเก้าลูก ธาตุแข้วฝางเจ็ดลูก แล
ธาตุฝ่าตีนขวาเก้าลูก มาอยู่ เมืองนะคะราชะเสมมา1 หั้นคืน ๑  

เมื่อพระเจ้ายังทัวระมาน  ได้มาสรัฏฐิดที่ปาก ถ้้าวัชชิระรูปปรากาน2 หว่างภู ๒ อัน ถัด ระโว้3 หั้น  
อรหันตาเจ้าทั้ง ๘ พ้อมกันไปแผ่นกะดานระหินเป็นพ้ืนบ้านพ้ืนเมือง  แลอุปปเทดนิทานทั้งมวร  ไว้

อันจักฮักสาพุทธ ๕/๑๐/๑ สาสนาแลพื้นธาตุพระพุทธเจ้า  อันจักได้อยายไว้ในชุมพูทีปแลพ้ืนฮอยปาทลักขนากับ
ทั้งสาสนนัคคะละนิทานสัพพัญญูเจ้าซู่อัน  ก็ สัก4 ไว้หั้นทั้งมวรแล  

พ่อคูท้ัง ๓ นั้นจีงสั่งลูก (ศิษย์) ทั้ง ๕ ให้เอาธาตุอันเอามานั้นว่า 
ให้ไว้ธาตุหัวเหน่า  ที่ภูเขาลวงหั้นเทิน  
ธาตุฝ่าตีนขวา  ไว้เมืองหล้าหนองท้ังหลายหั้นเทิน  
ธาตุแข้วฝาง  ไว้เวียงงัว ๓ ลูก, ไว้ท่าหอแพ ๔ ลูก  

อรหันตาเจ้าทั้ง ๓ สั่งหนี (นี้) แล้ว  ก็คืนหนีเมือสู่เมืองราชคึหะดังครั้งเก่าแล  
 
ยามนั้น  อรหันตาเจ้าทั้ง ๕ จีงเอาธาตุพระเจ้า  มาตั้งอยู่ในฮ่มไม้ปาแป้งท่ีภูเขาลวงหั้น พระยาจันทบุรี

แลหมื่นกลางโฮง  เมื่อว่าอรหันตาเจ้า เอาธาตุสัพพัญญูมาก็ชื่นชมยินดี  จีงให้เมือเอานางอินสว่างระตะนะเกสี
ราชเทวีมา นางก็แจ้งใน กาน5 บุรีจันเอาค าหล่อเป็น ฮูปสิง6 (สี่) ตัว หนักสี่หมื่น เอาก้นสิงมาจุกัน  เอาค า ๒  
๕/๑๐/๒ (โล) หมื่น  มาหล่อเป็นฮูปอูปมุงประดับด้วยแก้ว นางจีงเอาล่องมายังสานจอด (ศาลาจอด) หั้น   

 
ยามนั้น  นางทั้ง ๒ ก็มาคารวะนบไหว้  นางอินสว่างเห็นนางทั้ง ๒ ก็มีใจฮักชมชื่นยินดี  ให้ทานขันค า

เคื่องกับคนหน่วยกาง (กลาง?) ตั้งน้ าเต้าฝาหับค าคนหน่วย  ขันกางตั้งน้ าเต้าฝาหับค าคนหน่วย (จารซ้ า) ม้าว
ค า ปิ่นเกล้าค า ต่างค า ผ้าสไบ ทุกเยื่อง (อย่าง) ให้เสมิ (เสมอ) กัน พระยาจันทบุรี เอานางทั้ง ๓ ไปภูเขาลวง
แล้วไหว้นบบูชา   

 
ยามนั้น  อรหันตเจ้าทั้งห้า  พ้อมกันอธิฏฐานว่า ผิว่าสาสนาพระพุทธเจ้าอันนี้  จักตั้งอยู่ภูเขาลวงเท่า

ห้าพันวัสสา  เป็นพุทธสาสนาถานันตรวิเสด (วิเศษ) แท้ แผ่นดินจง วะ7 เป็นขุมเลิ๊ก (ลึก) ลง ๘ วา ลวง8 
กลางแลด้านแลสิบวาเทิน แผ่นดินก็ยะ ไว้ดังอธิฏฐานหั้นแล  

                                                           
1

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ คอนราช หนา้ ๑๑๙., และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ ละโวร้าชเสมา  หนา้ ๑๑๙. 
2

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ ถ  ้าแกว้วชิรปราการ 
3

 หมายถึง ละโว-้ผูป้ริวรรต 
4

 หมายถึง จารึก-ผูป้ริวรรต 
5

 การ, งาน-ผูป้ริวรรต 
6

 รูปสิงห์-ผูป้ริวรรต 
7

 แยก-ผูป้ริวรรต 
8

 หมายถึง ระยะสั้นยาว 



๑๓๒ 

 

อรหันตาเจ้าแลพระยาจันทบุรี  ให้เอา หินแล9 ก่อเป็นอูปมุงขึ้น  แต่เต้าฝาหลัง สี่ด้านแลด้าน ๕ วา 
ลวงหนา ท10 ลวงสูงสี่วาปาย ๕/๑๑/๑  ๓ สอก หินอันจักก่อนั้นหมดเสีย คนทั้งหลายไปหาหิน  ได้แลแห่งแล
น้อยเอามาก็บ่พอ   

 
ยามนั้น  บัพพาระนาค  นิมิดเป็นผ้าขาว  ถือไม้แทกค่าตัว11 นั้น มาบอกแก่คนทั้งหลายว่า  หินเพ่ิน

กองไว้เมื่อก้ าตาวันตกนั้น ซิมีมากหลาย  ไปเอามาก่อให้แล้วเทิน  คนทั้งหลายจีงว่า คนทั้งหลายจีงว่า (จารซ้ า) 
ใก้ไกนั้นจา ผ้าขาวว่า แทกไปพันค่าไม้อันนี้ฮอดแล  คนทั้งหลายจีงว่า  ยาวไกนักบ่ไปแล  ผ้าขาวจีง ให้ไม้แนก 
(แทก) นั้นหดลงได้ วาด้าม12 หั้นแล คนทั้งหลายจีงเห็นหลากดอมไม้อันนั้น ผ้าขาวประ (ปละ) ไม้อันนั้นไว้จีง
กับหนี ต่อหน้าคนทั้งหลายหั้นแล   

 เขาจีงไหว้อรหันตาเจ้า พระยาจันทบุรีแล อรหันตาเจ้าว่าท่านทั้งหลาย  บ่ได้ไปเอาไกยากสิ่งแล แม่น
บัพพาระนาค ตัวอยู่ภูเขาท่ีนี้มาซ่อยเอาแล คนทั้งหลายแจ้งเหดด้วยอรหันตาเจ้า  จีงพ้อมกันเอาไม้อันนั้นแทก
ไปได้พันค่าไม้สุดหั้นเห็นหั้น (หิน) แลหน่วยงามนัก ว่าบ่เอา พระยานาคบอกว่า  หินมากหลายดายฮอยที่
แทก13 บ่คิ้วแล  

๕/๑๑/๒ (เลา) ผู้แทกผู้นับ จีงว่าได้พัน ๑ แลนา ผู้ ๑ จีงว่าได้ท่อใดก็เอาท้อน อย่าเสียแฮงเฮามาเทิน   
ลวดเอาทั้ง ๓ หน่วย หินเล่าเกิดมาเป็นหกหน่วย   
คนทั้งหลาย เล่าหามเอาทั้งหกหน่วยนั้น เล่าซ้ าเกิดมาเป็นสิบสองหน่วย   
คนทั้งหลายซ้ าหามเอา  เล่าเกิดมาคืบท่อบ่ฮู้หมดฮู้เสี้ยงแล 
 
คนทั้งหลายฝูงไปเอาหินได้ ๓ พันหน่วย  จีงจากันว่า ท่อนี้เหมือนดังจักพอแล้ว มาพ้อมกันแปงฮูปตีน

อรหันตาเจ้า  เพ่ือว่าหมายบ่อนเทิน  ว่าดังนั้นจีงพ้อมกันสักแปงไว้ว่า “ปาสตรลัก (บาทลักษณ์) อรหันตาเจ้า
พันค่า” แต่นั้นมาแล 

คนทั้งหลาย ได้หินแล้วพ้อมกันขึ้นแลวันแล ๓ คืบทั้งคบชั้น (ครบทุกชั้น) หลิ่น (เล่น) มโหสด 
(มหรสพ) สักกะละ (สักกระ) บูชาก็บอระบวรด้วย ซะทายลายจีน14 แล้ว  

พระยาจันทบุรี ให้แปงแผ่นค า ๓ อัน ใหย่ ๒ วา เป็นสี่แจ หนาดั่งใบลาน  
นางทั้ง ๒ ได้แผ่นเงินเลียงคนแผ่นท่อแผ่นค า  
หมื่นกลางโฮงได้แผ่นเงินเลียงอัน ๑  
 
พระยาจันทบุรี ให้ ๕/๑๒/๑ เอา แผ่นเงินพืน15 ๓ ชั้น แผ่นค า ๓ ชั้น เต็งเท็ง16 เอาสิงค าจุกัน ตั้งแผ่น

ค าเอาอูปมุงค าตั้งสิงค า  
                                                           
9

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ หินแลน 
10

 ตน้ฉบบัไม่ชดัเจน วา่เป็น ตวัอกัษร ท หรือ เลข ๑ แต่ในฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ ๒ วา 
11

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ ไมเ้ทา้ค่าตวั 
12

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ กล่าวในเชิงอรรถ วา่ วาอก 
13

 หมายถึง ไม่แม่น-ผูป้ริวรรต 
14

 สมชาย นิลอาธิ ไดใ้หข้อ้มูลกบัผูป้ริวรรตวา่  “ซะทาย”  เป็นการผสมปูนเพือ่  “โบก, ฉาบ, ป้ัน”  ซ่ึงเป็นกรรมวธีิโบราณ อีกวธีิคือการ 
“สอ”  ใชก้บังานช่างปูนโบราณ, ค าวา่  “ซะทายลายจีน”  คือการป้ันลวดลายปูนประดบัในท่ีน้ีบ่งบอกวา่เป็นลวดลายจีน ซ่ึงสะทอ้น
ความสัมพนัธ์ทางศิลปวฒันธรรมระหวา่งอาณาจกัร, สัมภาษณ์วนัท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. เวลา ๑๖.๕๐ น.-ผูป้ริวรรต 



๑๓๓ 

 

พระยาจันทบุรี เอาเสื้อผืน ๑ ผ้าผืน ๑ อันเอกจักขุนาค กายโลหะนาค ให้นั้น ป้องหว่างหางสิง  
นางอินทสว่าง เอาผ้าซะไบขาว ซวายค้า17 แลปิ่นเกล้าค้า  
นางทั้ง ๒ เอาผ้าซะไบเซิงค้า ผืนนี้ห้องหว่างหางสิงค า  
 
พระยาจันทบุรีเห็นนางอินสว่าง  เอาปิ่นเกล้าใส่  คึดฮอดเอาเซิดอันสะหัสสะพะละนาคให้นั้นไว้ (บู) 

ชาหั้นแล   
 
ยามนั้น  อรหันตาเจ้า  ให้ทาส (ธาตุ) หัวเหน่าซาวเก้าลูก พระยาจันทบุรีเอาใส่กวดจัน (อัน) สุ

คันทนาคให้นั้นสิบลูก  ใส่ในกวดน้ ามันแก้ว อันเทวดาปะระสิทธิสักกะเทวะให้นั้นสิบลูก  นางทั้ง ๓ เอาแลคน
แล ๓ ลูก ใส่ในภูค า18 ซู่คน  แล้วจีงตั้งในอูปมุงเหนือหลังสิง  จีงแปง ยน19 ง้าวแกว่งทั้งห้าด้านแล้ว  จีงถมไว้
ให้ฮาบ ๕/๑๒/๒ (ล า) เพียงดังเก่าแล  อรหันตาเจ้าให้เอาหินอันพรามฝังไว้แต่ก่อนนั้น  มาฝังหมายไว้เพียงยอดอูป
มุงนั้นแล แล้วพระยาจันทบุรีคืนมาสู่เมืองดังเก่าหั้นแล  

 
ยามนั้น  อรหันตาเจ้า  คืนว่ามาหา (มหา) รัตตะนะเถน จุลละรัตตะนะเถน เอาทาส (ธาตุ) แข้วฝาง ๔ 

ลูก มาถะปันนา ไว้ ท่าหอแพ หั้นแล  
มหาสุวัณณะปราสาทเถน จุลละสุวัณณะปราสาทธะเถน เอาธาส (ธาตุ) แข้วฝาง ๓ ลูก มาถาปันนาไว้

ที่ โพนจิกเวียงงัวหั้ นแลฯ  
เจ้าสังขวิไชยยเถน เอาทาส (ธาตุ) ฝ่าตีนขวาเก้าลูก  มาไว้เมืองหล้าหนองแลคนทั้งหลาย ว่า  

หนองคาย20 คาว (คราว) น้าเลี้ยงพ่อนมส้างอูปมุงในแผ่นดินแล้ว  ก็เอาธาสฝ่าตีนขวา  มาถะปันนาไว้หั้นแล21  
เจ้าสังขวิไชยยเถนแลมหาสุวัณณะปราสาทเถน พ่ีน้องก็มาโฮม  เอาสันทะกันที่หอ ๕/๑๓/๑ แพ  เพ่ือจัก

เมือคารวะอรหันตาเจ้าทั้ง ๒ อันนิรัพพานแล้วนั้น อรหันตาเจ้าทั้ง ๕ จีงขึ้นเมือที่หนองแปวหั้น เสฏฐะเชยยะนิ
มิด หอไชไว้ ๕ หลัง ที่หนองแปว  ให้เจ้าทั้งห้ามิตตา  ฮุ่งเช้าจีงไปบิณฑิบาส  ไต่ขัวไม้ดู่ไป  พระยาจันทบุรีใส่
บาสแล้วราสทะนา (อาราธนา) ให้อยู่มิตตา มหารัตตะนะเถนเจ้าพ่ีน้อง มาหะ (มหา) สุวัณณะปราสาทเถนเจ้า
พ่ีน้อง  น าแคมน้ าบึงคืนเมือใต้  หาที่อยู่สบายฮอดเพียงหาสซาย ผ่อดูล้ าแม่นแปวเสฏฐะเชยยะนาคเทียว  

เสฏฐะเชยยะนาค  จีงนิมิดเป็นผ้าขาวผู้ ๑ ถือ เผียกไมด่อนเจ็ดแกว22 มาไหว้ 
 
อรหันตาเจ้าทั้ง ๕ ว่า  ผู้ข้าเอาเผียกค่าตัวผู้ข้าอันนี้  แทกแต่แคมน้ าของขึ้นมาสุดเผียกได้ ๓ สิบ ๓ ค่า

แล  ขอเจ้ากูอยู่มิตตาหนี้ก่อน (นี่ก่อน) ที่นี้เป็นมังคะละ ๕/๑๓/๒ (ละ) แล อรหันตาเจ้าฮู้ว่าเสฏฐเชยยะนาคนิมิด

                                                                                                                                                                                     
15

 หมายถึง แผ,่ขยาย 
16

 หมายถึง ทบับน 
17

 กรวยทองค าสวมน้ิวมือ-ผูป้ริวรรต 
18

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ ผอบทองค า และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ อบูค า 
19

 ยนต-์ผูป้ริวรรต 
20

 ในใบลานชุดน้ีพบค าวา่ “หนองคาย” เพยีงคร้ังเดียว-ผูป้ริวรรต 
21

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ ขนาดกวา้งดา้นละ ๒ วา ๒ ศอก สูง ๓ วา 
22

 หมายถึง เส้นเชือกวดัระยะไหมขาวเจด็เกลียว 



๑๓๔ 

 

เอา ๒ ตัว คือว่า มหาระตะนะเถนเจ้าพ่ีน้อง ตั้งอยู่เผียกสุด เสฏฐเชยยะ (นาค) ว่าเจ้ากูอยู่กกเผียกเทิน จีงซ้ า
แทกแต่ปรา (ป่า) กกเผียกนั้น  ออกไปนอกหว่างหนองคันแทเสื้อน้ านั้น ก็ได้ ๓ สิบวา  สุดแม่นป่องกอง (?) 
เทียวเสฏฐเชยยะนาค มหาสุวัณณปราสาทเถนพี่น้อง ก็อยู่แต่นั้นแล  

เสฏฐเชยยะนาค  เอาเผียกนั้นมาแทกชั่วตัดออกเป็น ๒ บั้น เผียกเส้นโพก (กก?) นั้น ซ้ าตัดให้ทานแก่
มหารัตตะนะเถนเจ้าพ่ีน้องคนเส้น บั้นปาย ก็ตัด ถ่อง23 ให้ทานแก่มหาสุวัณณะปราสาทเถนเจ้าพ่ีน้องคนเส้น 
แล้วก็กับหนีเมือสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีแล คนทั้งหลายจีงใส่ชื่อว่า ฮ่องนาคา หั้นแล บ่อนเค้านั้นใส่ชื่อว่า ปราโกก
เผียกพระยา24  

ยามนั้น  เจ้าสังขวิไชยยเถน  เมือ ๕/๑๔/๑ ดูที่อยู่แม่นแคมน้ าห้วยมังคะละหั้น อินทะ (จั) กก (ขุ) นาค  
นิมิดเป็นผ้าขาวผู้ ๑ ปูกทุงไว้แล อยู่กกทุงบ่อนว่า เจ้ากูอยู่หนี่ (นี่) เทินดีนักแล ว่าดังนี้แล้วแล กับเจ้ากอแก้ว
กดหมายฮู้ว่า  แม่นพระยานาคมายินดีชมชื่นตน ฮอยว่าบ่อนนี้  สาสนาจักฮุ่งเฮืองเป็นอันประเสิดแล  

คันว่า  อรหันตาเจ้าทั้งห้า  ตั้งอยู่แล้วก็มาบิณฑิบาสมิตตา พระยาจันทบุรี  จีงให้ไปส้างวิหานให้อยู่แล
หลังแลตน แม่นเม่ือเดือน ๘ ค่ าแลสิบห้าค่ า เจ้าทั้งห้ามาสู่วัดสวนอ่วยลว่าย  สั่งสอนสังฆะเจ้าทั้งหลายแล  

พระยาจันทบุรี  เอาธาส (ธาตุ) อรหันตาเจ้าทั้ง ๒ อันนิพพานนั้นก็มะ (มา) ถะปันนาไว้กับที่หั้นแล   
 
ยามนั้น  เถิงกาลเข้าวัสสา อรหันตาเจ้าทั้งห้า จีงหนีไปอยู่ปร่า (ป่า) โพนจิก  นอกปากห้วยบางพวนสี่

ตน เจ้าสังขวิไชยยเถนอยู่ปาก ๕/๑๔/๒ (ปร) บางพวนก้ าใต้ แม่นเมื่อวัสสะพอใก้ฮุ่ง  บัพพาระนาค  เอา ผ้าสาดก
ค้า25 ผืน ๑ ยาวสิบวามาให้ทานเจ้าสังขวิไชยยเถน น้าเลี้ยงพ่อนมตัดเป็น เพียผ้าจอม26 พอหมุด (หมด) ทั้งสิบ
วา  เล่าเกิดใหม่ตื่มสิบวา  จีงซ้ าตัดเป็นเพียผ้า พ้อมพอหมุด (หมด) แล้วเล่าซ้ าเกิดมาดังเดียว  ตาบต่อเท่าเถิง 
๕ ผืน จีงบ่เกิดมาตื่มหั้นแล  

ผืนเค้า  นั้น  ให้เจ้ามหารัตตะนะเถน  
ผืนถ้วน ๒ นั้น  ให้เจ้าจุลละระตะนะเถน  
ผืนถ้วน ๓ นั้น  ให้เจ้า (มหา) สุวัณณะปราสาทเถน  
ผืนถ้วน ๔ นั้น  ให้เจ้าจุลละสุวัณณะปราสาทเถน  
ผืนถ้วน ๕ นั้น ให้เจ้าสังขวิไชยยเถน  

จีงธรงเป็นอันงามยิ่งแล ไปโฮมกันใน ป่า27 แจ้งคืนอันเป็นสบายแก่จิดใจ  เหดได้ทรงผ้าดอกค าบัพพา
ระนาคหั้นแล  

 
เจ้าทั้ง ๕ ตรัสสะรู้คาถา ๔ บด อันเค้าแห่งมหากัสสัปปะ เจ้ากล่าวไว้แต่ก่อน 

ว่า ๕/๑๕/๑ คัจสันติ นะระคัจสันติ นี้  ผู้ประเสิด  เทียวทางมาจวบกัน  ก็เฮ่งซ้้าประเสิดกว่า
เก่า ได้มหารัตตะนะเถนเจ้าพ่ีน้อง  เมื่อเป็นพระยาสุวัณณะภิงคาละ พระยาค าแดง นั้นตามปัณหา 
เทียมว่า เขือไป นั้นแล  
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 หมายถึง คร่ึง 
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 ป่ากกเผยีก-ผูป้ริวรรต 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ สาฏก 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ พระยาผา้ 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ ป่าโพน และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ ป่าโพนแจง้ 



๑๓๕ 

 

บดว่า โกเว นะระโกเว นั้น ผู้ สลาส28 ต่อผู้สลาสมาจวบกัน  ซ้ าสลาสอาสยิ่งกว่าเก่า ได้มหา
สุวัณณะปราสาทเถนเจ้าพ่ีน้องเมื่อเป็น พระยาจุลละณีพรหมทัด (พระยา) อินทปัตถนครตามปัณหา 
เทียมว่า ขามา นั้นแล  

บดว่า เญยยา (นะระเญยยา) นั้น  ผู้ฮู้ต่อผู้ฮู้มาจวบกันก็ซ้ าฮู้ยิ่งกว่าเก่าได้เจ้าสังขวิไชยยเถน 
เมื่อเป็นพระยานันทเสนแลจวบพระยาติโคตรบูร แม่นในเมืองฮ้อยเอ็ดประตูก็เล่าซ้ าจวบกันในชาตติ
อันนี้ตามปัณหาเทียมว่า ขาไป นั้นแล  

บดว่า สาคะตันติ นะระสาคันติ นั้นได้พระยาสุริยวงสาสิทธิเตชธัมมิกกรา ๕/๑๕/๒ (ปรา) ชาทิ
ราสเอกกราส นางสีระตะนะเทวีแล พระยาจันทบุรีแลนางอินสว่างนั้น  ถือว่าผู้ฮักมาจวบกัน  ก็ซ้ าฮัก
ยิ่งกว่าเก่า เหดผัวเค้า ตามปัณหาเทียมว่า เขือมา นั้นแล  

 
แต่นั้น  อรหันตาเจ้าส่องแจ้ง บุพเพเนวะสัญญา ได้อยู่ได้กินแต่ชาตติอันก่อน พลัน (พัวพัน) ไปเถิง

พระยาสุมิตตธัมม  ในเมืองมรุกขนคร เพ่ือว่าให้ได้ถะปันนา อุรังคธาสสัพพัญญูเจ้า  ที่ภูก าพ้านั้นแล  
 
กล่าวบั้น  อรหันตาเจ้าทั้งห้าแลพระยาจันทบุรีปะระสิทธิสักกะเทวะ ถะปันนาธาตุไว้ที่ภูเขาลวง

เป็นเค้า  ก็แล้วก่อนแลฯ 
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 ฉลาด-ผูป้ริวรรต 


