
๑๓๖ 

 

ภาพ 
ภาพใบเสมาทีว่ัดตาลก่องรัฐฐิวัน บ.กาลมึ ต.เมืองพาน อ.บ้านผอื จ.อุดรธานี. ใน “ใบเสมากลุ่มพระบาทบัวบาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัด

อุดรธานี”.กรมศิลปากรจัดพิมพ์, ๒๕๔๑.
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 อรุณศกัด์ิ ก่ิงมณี  “ไดว้ิเคราะห์ภาพสลกัเล่าเร่ืองแผ่นน้ี ยงัไม่สามารถก าหนดไดแ้น่ชดัว่าอยู่ในเร่ืองใด แต่ภาพสลกั บุรุษประธานท่ี



๑๓๗ 

 

พระยาสุมิตตธัมมเจ้าหดสงอุรังคธาตุแลถะปันนาธาตุดูกหลัง 
 

 ๕/๑๕/๒ (ปรา) บัดนี้  จักจาอรหันเจ้าทั้งห้า  พ้อมกันไปสู่เมืองมรุกขนคร จีงเข้าเมือบิณฑิบาสในบ้าน
นอกนิคม  อันสัพพัญญูเจ้าอธิฏฐานฮอยไว้แก่พระยาปรา (ปลา) นั้นแล้ว  เจ้าทั้งห้าออกมาให้ทานข้าวแก่ปา
ทั้งหลายว่า ทีฆา ๕/๑๖/๑ ยุโก โหตุ ปาทั้งหลายจงมีอายุยืนเทิน ว่าดังนี้คนทั้งหลาย  จีงใส่ชื่อว่า บ้านเชียงยืน2 
แต่นั้นมาแล 

 
 เจ้าทั้งหลาย  จีงขว่ามน้้าไปสันข้าว ที่บ่อนพรามท้ังห้า ว่าเมืองมรุกขนคร  หล่าขืนมาแต่นั้นแล เจ้าทั้ง

ห้าพากจากที่นั้น  ไปสู่ภูก้าพ้าปฏิสัตถานซึ่งกัน  
คันฮู้แล้ว มหาระตะนะเถนเจ้าพี่น้อง  ไปบิณฑิบาสในเมืองอินทปัตถนคร มิตตาพระยา อาว3 เบื้องจุล

ละปิตตาแห่งตน  มาซ่อยถะปะนา  
มหาสุวัณณะปราสาทเถนพ่ีน้อง  ไปบิณฑิบาสในเมืองปุตตะจุลละณีพรหมทัด อันเป็นลูกญิงลูกชาย

แต่ชาตติก่อนนั้น ชาตติอันนี้  เล่าได้เป็นพ่อออกแม่ออกเจ้าทั้ง ๒ บัดนี้แล เพ่ือให้มาซ่อยถะปันนาอุรังคธาส 
ดอม พระยาสุมิตตธัมมิกกราชาธิราสเอกกราสมรุกขนคร หนี่ (นี่) ก็มีแล  

เจ้าสังขวิไชยยเถน  ก็เข้าไป ๕/๑๖/๒ (ปิ) บิณฑิบาสใน ราชะคุ้งหลวง แห่งพระยาสุมิตตธัมมเจ้าแลนาง
เทวีแก้ว ๆ หลิงเห็นเจ้า สังขวิเชยยะเถน อันทรงผ้าค้าแดงงามอันพระยานาคให้นั้น  ลวดมีใจชมชื่นยินดีปิติ
ซาบอาบไปในขะสัทธะ (ขันธะสันดาน) ทั้งมวร เหมือนดังลูกราชสี  อันพัดพากแม่แลจวบกัน กระสันดอมกัน
นั้นแล ราชเทวีบ่อาจตั้งอยู่ได้  มีใจหวั่นไหวไปมา  เหมือนดังช่อทุง อันลมกวัดแกว่งนั้นแล จีงราทนามหาเถน
เจ้า  ขึ้นสรัฏฐิดในกลางปราสาทแล้ว  ให้สันข้าวน  าโภชนะอาหานอัน ประหนีช4   

แล้วพระยาแลนางเทวีจีงไหว้ว่า เจ้าเป็นตนดี ตนงาม ควรฮักจ้าเรินใจยิ่งนัก ลุกแต่ที่ใด  มามิตตานี้ก็
ข้าจา   

มหาเถนเจ้าว่า เฮาลุกแต่เมืองฮ้อยเอ็ดประตูพุ้น  มาหาพ่อหาแม่แล เหดพ่อแม่หนีมาอยู่เมืองมรุก
ขนครพี้แล  

พระยาแลเทวีว่า  พ่อแม่เจ้ากูอยู่ที่ใดนั้นจา มหาเถนเจ้าว่า  เค้าพ่อแม่เฮาอยู่เมืองสีโคตร ๕/๑๗/๑ บอง
หั้น  จีงหนีไปเอาเมียในเมืองฮ้อยเอ็ดปักตู  ประสูดเฮาประเมียมาอยู่หนี่แล  

พระยาแลนางเทวีบ่ตรัสสรู้แจ้ง  ก็คึดไว้ในใจว่า เจ้าหลงพ่อแม่เสียคาว (คราว) มัวค้าทุกข์  จีงถามว่า 
เจ้าหลงพ่อแม่เสีย  ก็ข้ารือว่าดังนั้น  

มหาเถนเจ้า  จีงถามว่า มหาราสทั้ง ๒ จากที่ใด มาอยู่ที่นี้จา  
พระยาจีงว่า  ผู้ข้าท้ัง ๒ บ่ได้จากที่ใดมา  หากเกิดมาแต่กระกูรลละวงสาในที่นี้แล  
มหาเถนเจ้าว่า  เฮาบ่ได้ถามหากระกูลละวงสานา เฮาถามชาติอันก่อนพุ้นแล   

                                                                                                                                                                                     

ประทบัมหาราชลีลาและการประดบัตกแต่งวรกายท่ีแสดงถึงความสูงศกัด์ิ คงหมายถึงพระอินทร์ หรือมหาสัตวท่ี์ก าลงัแสดงธรรม  ส่วน
บุคคลดา้นขวาคงเป็นผูเ้คารพบูชา ส าหรับบุคคลดา้นซ้ายน่าจะเลียนแบบมาจากภาพฤๅษี (นักพรต)  ท่ีก าลงับ าเพญ็เพียรดงัท่ีพบกนัอยู่
ทัว่ไปบนภาพสลกัตามปราสาทหินของเขมร...ภาพสลกัเล่าเร่ืองใบเสมากลุ่มน้ีแสดงถึงอิทธิพลศิลปะเขมร สมยัเกาะแกร์ (ราวคร่ึงหลงั
พทุธศตวรรษท่ี ๑๕) ”. ใบเสมากลุ่มพระบาทบัวบาน อ าเภอบ้านผือ จังหวดัอุดรธานี, หนา้ ๔๘-๔๙. 
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 ปัจจุบนัยงัพบช่ือบา้นเชียงยนื ในต าบลเวนิพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม-ผูป้ริวรรต  
3

 หมายถึง นอ้งชายของบิดา 
4

 ประณีต-ผูป้ริวรรต 



๑๓๘ 

 

พระยาแลนางเทวี  จีงว่าเจ้ากูเป็นอรหันต  อัน ชะรือ5  
มหาเถนเจ้าว่า อามะ ทาละ  
 
เมื่อนี้  ค้าอัจสะจัน ก็เพิงมีมากนัก เทวดาฝูงอยู่ฮักสา ภูมมเสดตร6  พระยาแลเทวดา  อันฮักสาภูก้า

พ้าทั้งมวร  เป่าหอยสังขเสบทั่วเมือง ทุกบ่อนเป็นอันม่วนนัก  
 
คนทั้งหลาย  ได้ยินแต่เสียงหอยสังขบ่เห็นเทวดา  จีงให้เสียงสาธุกานไปทั่วทั้ง ๕/๑๗/๒ (ปี) เมืองแล คือ

ดังเสียงเจ้าสังขวิเชยยะเถน เทสสนาหั้นแล  
 
ดูรามหาราส  เฮาจากแต่เมืองพระยาจันทบุรีพุ้น  มามิตา (เมตตา) มหาราสให้เถิงสุกขหั้นแล เมื่อ

ชาติพุ้น  มหาราสได้เป็นพระยาโคตรบูรในเมืองสีโคตรบอง   
ยามนั้น  พระเจ้ามาสรัฏฐิดภูก้าพ้าคืนเน่ง (หนึ่ง) ฮุ่งเช้า พุทธวิไสยส่องแจ้งสระเด็ดจจไปอิงต้นฮัก 

(ฮัง) เบื้องใต้  เพ่ือมิตตามหาราสให้เถิงสุกขแล จีงเข้ามาบิณฑิบาสในเมืองสีโคตรบอง มหาราสใส่บาสจีง
ปราถนาค้้าสาสนา  สัพพัญญูเจ้าส้าเพาะซึ่งมหาราสบ่ทรงบาส  พุทธลีลาคืนตามทาง  มหาราสชมชื่นยินดีอุ้ม
บาสน้าไปส่งฮอดต้นฮังหั้นแล 

ยามนั้น  เฮาเป็นน้องมหาราส มหาราส จุติไปเกิดในเมืองสาเกตตะนคร เป็นพระยาฮ้อยเอ็ดปักตู นาง
สีรัตตะนะเทวี  เทียม องมหาราส7 หั้นแล  
ยามนั้น  เฮาได้เป็นพระยานันทเสน  ก็ได้เสวยราสแทน  ๕/๑๘/๑ เมืองสีโคตรบองได้สิบสามปี สัพพัญญูเฮา
นิพพานแลอรหันตาเจ้า ๕ ฮ้อยตน  มีมหากัสสัปปะเถระเจ้าเป็น ประทาน8 เอา (ธาตุ) หัวอกมาไว้ที่ภูก้าพ้าเฮา
แล   

พระยาทั้ง ๔ ก็ได้พ้อมกันก่ออูปมุง  ที่ภูก้าพ้าหั้น  ใส่ธาตุหัวอกสัพพัญญูเจ้าปางนั้นแล พระยาทั้ง ๔ 
กับเฮา  ได้ปราถนาบวดเป็นอรหันตา พระมหากัสสัปปะเจ้าเล่าอรหันตา ๕ ฮ้อยให้พอรซู่ตน  จีงได้มาเป็น
อรหันตาทั้งห้า  ในชาติอันนี้แล เมื่อเฮาจุตติ  จากอันเป็นพระยานันทเสนนั้น  ได้มาเกิด  ดอม9 นางสีระตะนะ
เทวี พระยาฮ้อยเอ็ดปักตูปางนั้น  แม่นมหาราส  กับท้ังนางเทวีแก้ว  บัดนี้หั้นแล   
 

เสนาอามาสทั้งหลาย  เอาสันทะกัน  หนีจากเมืองสีโคตรบอง มาส้างเมืองที่นี้   จีงราชาพิเสกลูกนาง
เทวีบุปผา  เสวยราสเป็น ๕/๑๘/๒ (ปุ) พระยามรุกขนคร  ในป่าไม้บก (ป่าไม้รวก) ที่นี้แล10   

ยามนั้น  เมื่อนางสีรัตตะนะเทวีฮ้อยเอ็ดปักตู  ประสูดเฮาได้ ๗ วันแล้วดังนั้น แม่อันเฮาจุตติประ 
(ปละ) เฮาเสีย  มาเกิดในวงสาพระยามรุกขนคร พระยาเล่าเอาเป็นลูก มหาราสเจ้า  จุตติน้ามาเกิด เป็นลูก

                                                           
5

 หรือ-ผูป้ริวรรต 
6

 ภมิูเศวตฉตัร-ผูป้ริวรรต 
7

 องคม์หาราช-ผูป้ริวรรต 
8

 ประธาน-ผูป้ริวรรต 
9

 หมายถึง ดว้ย, โดย, ตาม 
10

 มีการจารแกไ้ขเพิม่เติมไวใ้นส่วนแผน่สุดทา้ยท่ี๕/๒๘/๑ กล่าววา่ “บดัน้ีหั้นแล เสนาอามาสทั้งหลายเอาสันทะกนัหนีจากเมืองสีโคตร
บองมาส้างเมืองท่ีน้ีจีงราชาพเิสกลกูนางเทวปุีบผาเสวยราชเป็นพระยามรุกขนครในป่าไมฮ้วกท่ีน้ี” 



๑๓๙ 

 

พระยามรุกขนคร มหาราสแลเทวีแก้ว  เป็นพ่อแม่เฮาหั้นแล เฮาได้ขานค้ามหาราสทั้ง ๒ พ่อแม่เฮา หลงมาใน
ที่นี้หั้นแล  
 

พระยาแลนางเทวี  ได้ฟังธัมมอติตะชาติ ดอมมหาเถนเจ้าตนลูก เหมือนดังเห็นยังชาตติอันก่อนดอม
น้้าตาลวดตก ซึ่งมหาราส เถนเจ้า  คนทั้งหลาย ฝูงเป็นข้อยหัทธบาส (หัตถบาส) เห็นน้้าตาเจ้าตกบ่ขาด ลวดมี
โทมมะนัส ไห้ยินมากนัก  เป็นอันมีนั้นในบังคับปราสาท โฮงหลวง ก็มีหั้นแล  
นางเทวีแก้ว ๕/๑๙/๑ จีงถามมหาเถนเจ้าว่า  เมื่อผู้ข้าจุตติจากประเจ้ากูเสียแต่น้อยนั้น  ไผผู้เลี้ยงเจ้ากูนั้นจา  
มหาเถนเจ้าว่า  นางเลี้ยงพ่อนมกับทั้งนางฝูงเป็นปรท (บาท) บริจากมหาราสเจ้าหากเลี้ยงแล  เมื่อบ้านเมือง
ฮ้อยเอ็ดปักตูแตกนั้น นางทั้งหลาย บางพ่องหนีคืนเมือสู่บ้านเมืองแห่งตน นางเลี้ยงพ่อนม จีงฮักสาเฮา  เมื่อตก
เมืองสุวัณณภูมมแต่น้อย  เจ้าสังฆะรักขิตต  จีงเอามาบวดสั่งสอน  แล้วหนีเมือสู่เมืองราชคึหพุ้นแล  
 

ยามนั้น  พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  คึดฮอดเมื่อพระยาจันทบุรีแปงปราสาท ผ้าสาดก ใส่ดอกปุณฑรึกมา
วันนั้น  

พระยา ถามมหาเถนเจ้าว่า  อรหันตาเจ้ามีในเมือง ภูมมะสถานหั้น กี่ตนก็ข้าจา  
มหาเถนเจ้ากล่าวว่า  มีสิบตนหั้นแล หนีเมือเมืองราชคึหพุ้น ๓ ตน นิพพานแล้ว ๒  ๕/๑๙/๒ (ปู) ตน ยัง

มาพ้อมกันบัดนี้  มีห้าตนกับเฮาแล   
 

ยามนั้น  อรหันตาเจ้าทั้งสี่  จากเมืองอินทปัฏฐนคร เมืองจุลลณีพรหมทัด เข้ามาในปราสาทดอมเจ้า
สังขวิเชยยะเถนแล้ว  ก็ปฏิสัตถานต้านจารจากับดอมพระยาว่า  

ดูรา มหาราสตนมีค้าปรารถนาค้้าพุทธสาสนา เท่าห้าพันวัสสา พระยาทั้งห้าได้มาก่ออูปมุงที่ภูก้าพ้าไว้
อุรังคธาสสัพพัญญูเจ้าปางนั้น แม่นลูกมหาราส เจ้าสังขวิเชยยะเถนตน ๑ แม่นเฮาทั้งสี่ อันมิตตาบัดนี้แล  
พระยาแลนางเทวี  เห็นอรหันตาเจ้าธรงผ้าดอกค้า พระยาแลนางเทวีเข้ามานั่งเฮียงกันด้วยล้าดับในกลาง
ปราสาท เห็นอรหันตาเจ้าเป็นอันงามแก่ตา ได้ยินเสียงอรหันตาเจ้าเป็นอันม่วน มีค้าชมชื่นยินดี  เหมือนดังได้
ไปทางอากาดกลางหาว ๕/๒๐/๑ ก็มีแล   
 

ยามนั้น  เทวดาเป่าหอยสังขเสบทั่วเมืองทั้งมวร  เป็นวาระอันถ้วน ๒ พระยาแลนางเทวีแต่งข้าวน้้า
โภชนะอาหานให้สันแล้ว กิจจะอันสันข้าวนั้น  จีงอย่าเสียงหอยสังข  
 

พระยาจีงถามว่า  พระยาทั้ง ๕ เป็นอรหันตา  พ้อมกัน บัดนี้เจ้าตนใดแม่นพระยาเมืองใด  แต่ก่อนก็
ข้าจา  
 

มหาระตะนะเถน  จีงว่า  ตนเฮาแม่นพระยาสุวั (ณณะ) ภิงคาละ  กินเมืองหนองหานหลวง  ยามนั้น
แล พระเจ้าได้มามิตตาธัมมเทสสนา  เฮาก็ได้ฟังต่อหน้าองสัพพัญญูเจ้าแท้   

จุลละรัตตะนะเถนนี้  แม่นน้องเฮา  พระยาค้าแดง  กินเมืองหนองหานน้อย   
มหาสุวัณณะปราสาทเถนนี้  แม่นพระยาจุลละณีพรหมทัด   
จุลละสุวัณณะปราสาทเถน ตนเป็นน้อง  แม่นพระยาอินทปัตถนคร   
เจ้าสังขวิเชยยะเถนนี้  แม่นพระยานันทะเสน  กินเมืองสีโคตรบอง แทนเมืองมหาราส  ๕/๒๐/๒ (เป) 

บ้านเมืองเป็นพระยาติโคตรบูรนั้น มหาราส  จุตติได้ไปเกิดใน เมืองสาเกตตนคร พุ้นแล  



๑๔๐ 

 

 
พระยาแลนางเทวีกับคนทั้งหลาย  ยอมือขึ้นให้เสียงสาธุกาน แม่นว่าเทวดา  ก็ให้เสียงสาธุกานมากนัก

เป็นอันม่วนนัก ปางนั้นแล  
อรหันตาเจ้าทั้งห้า  จีงเอาสันทะว่า ส่วนดังภูก้าพ้า  ชื่อว่า  ดอยกัปปะนะคีรี พระพุทธเจ้าส้าเพาะเซิ่ง

มหาราส เพื่อจักถะปะนาอุรังคธาส พระยาเหลื่อมใสยินดีว่า  จักไปสืบส้างถะปันนาแล อรหันตาเจ้าทั้งห้าไปสู่ภู
ก้าพ้าก่อน  
 

ยามนั้น  พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  อานัด พละเทวะอามาส ผู้สลาสด้วยแต่งกาน  เอาก้าลังไปน้าอรหัน
ตา  

จีงแปงวิหานไว้ด้านวันตกนั้น ๒ หลัง นอกเขดชั่วฮ้อยวา  ให้มหารัตตะนะเถนเจ้าพี่น้อง อยู่คนหลัง  
แปงวิหานไว้ด้านใต้ ๒ หลัง ให้มหาสุวัณณะปราสาทเถนเจ้าพี่น้อง อยู่ ๕/๒๑/๑ คนหลัง   
แปงไว้ด้านเหนือหลัง ๑ ให้เจ้าสังขวิชะ (เชยยะ) เถน อยู่หั้นแล   

 
พละเว (เทวะ) อามาส  ให้ช้าระแผ้วภูก้าพ้าดีแล้ว  
จีงแปงราชธ้านัก (ส้านัก) พระยาสุมิ (ตต) ธัมมเจ้าไว้เพียงปากน้้าเซหั้นแล  
แปงราชจ้านัก ๒ หลังไว้ถ่า พระยาปุตตะจุลละณีพรหมทัด พระยาจุลลัณณีอินทปัตถนครก้้าฝ่ายใก้

ปากน้้าก้่า  
 

แล้วจีงคืนมาคอบพระยาสุมิตตธัมมเจ้า  จีงแต่งเคื่องสักกระบูชาซู่เยื่อง  แต่งเฮือมังคละใส่ปราสาทธ า
กลางช้างม้ารี้พน  ไปทางเท็งท้ังมวร  

พระยาสุมิตตธัมมเจ้าไปทางเฮือ ๒ ส่วนไปทางบก ๓ ส่วนนุ่งผ้าขาว เสื้อขาว ซู่คน  
 

ยามนั้น  ปักตูอูปมุงปรากดเป็นอันตันเสีย  
คันพระยาฮอดแล้ว  ตั้งข่วงหลิ้นมโหสพบูชา  พอเที่ยงคืน อุรังคธาสสัพพัญญูเจ้า  กท้าประฏิหานเป็น

ดังเมื่อพระยาอินทา ลงมาบูชาวันนั้นแล ปักตูอูปมุงก็หากไขไว้ทั้งสี่ด้าน พระยาแลนาง ๕/๒๑/๒ (แป) เทวีแก้ว  
คนทั้งหลาย  ยิ่งอัจสะจันมากนัก  

เทวดาฝูงฮักสาที่นั้นเสี้ยง  ก็ให้เสียงสาธุกานท่ัวป่า  เป่าหอยสังขเสบเป็นต้นอันถ้วน ๓ แล  
 

พระยาสุมิตตธัมม  อานัดพละเทวาอามาสให้เส้น (เส็ง?) คนทั้งหลาย  ด้วยว่า  ปุคละฝูงใดยังมักเอา
กานราชสัทธา  จักให้เป็นข้าอุปปะถาก กองข้อยมหาธาตุเจ้า  กับทั้งราชอัสไภ (อภัย) เวียกบ้านกานเมืองแล 
ให้ดินด้วยไฮ่นาไว้กับหั้นแล  

ยามนั้น  คนทั้งหลาย พ้อมกันว่า  
ซุม ๑ ขานว่า  จักต้า ซะทาย11  
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 ในจารึกอิฐเผา (วดัพระธาตุพนม) มีขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ซะทาย” วา่ “พทุธศักราช ๒๔๔๔ ปีฉลู ตรีศก ร.ศ. ๑๒๐ ณ วัน เดือนอ้าย 
ขึน้ ๑๔ ค า่ ภายในมีท่านพระครูสีทา พระครูอุดรพิทักษ์คณะเดช ท่านพระครูหนู พระเลก็เมืองอุบลราชธานี พระครูทา เจ้าด้านท้ัง ๔ วัด
ธาตุพนม.... (ช ารุด)  ... หลวงชาญอักษร เมืองนครราชสีมา หลวงปราณี พระศรีวรราช หลวงภักดีเสนาวรราช กรมมหาชัยหอสมบัติ-ผัว 
ยายทองค า-เมีย ท้าวพิมสาร และนายกทายิกาบ้านธาตุพนมท้าววรบุตร ก านันบ้านพระกลาง ไชยวงสา ผู้ใหญ่บ้านดอนกลาง หลวงจ าปา
ศักด์ิสิทธิผล ก านันบ้านน า้ก  า่ อุปราชราชวงศ์ พระชลชนนะไชย พระวรสาร พ่อกุ่ม เมืองเรณูนครพร้อมท่านข้าหลวงบริเวณ เจ้าเมือง 



๑๔๑ 

 

ซุม ๑ ขานว่า  จะฟันฮางซะทาย  
ซุม ๑ ขานว่า  จักหาเปือกไม้มีต้นว่า เปือกอยางโบง12  
ซุม ๑ ขานว่า  จักเอาซายแลเฮ็ดสวนอ้อย   
ซุม ๑ ขานว่า  จักสานเกฺยาะ (กะเยาะ?) แลกะต่า เคื่องหาบหามทั้งมวร  
ซุม ๑ ขานว่า  จักปั้นปาง (ปรางค์?) เอาค ามาพอก   
ซุม ๑ ขานว่า  จัดขุดเอาแฮ ่(กรวด,หินลูกรัง) มาถม  
ซุม ๑ ขานว่า  จักฮักสาต้นโภ (โพธิ์) ห้อยบาสแล หาหนัง หาปูน มาใส่เคื่องซะทายหั้นแล   

 
พละเทวะอามาส  กดเอาเส้น ได้ ๓ พันทัด (ถ้วน) ๕/๒๒/๑  จีงให้ล่ามเอาเส้นแล้ว  ให้เป็นเจ้าเวียกจับ

กาน (การ)  
 

พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  เอา พะเนียม13 เงิน ค้า แลเคื่องกท้าเวียกกานทั้งมวร  ให้พละเทวะอามาสแจก
คนทั้งหลายแล เอา พูด14 คืน (ข้ึน) ต้นผู้ปันเถิงหมื่นค้าพัน เสื้อกับผ้าปันแก่ล่ามแล้ว เงินหมื่น ค้าพันเสื้อกับผ้า
อันปันแก่คนทั้งหลายนั้นแล คืนคนเงินค้าฮ้อย เสื้อกับผ้าให้กับซู่คน จก เสียม พ้า มีด ขวานใหย่ สิ่ว ซี งัว 
ควาย กับเฮือล า ๑ ซู่คนเสมิ (เสมอ) กัน  ให้เขาเอาลูกเมีย พ่ีน้องวงสา เขามาอยู่ตั้งบ้านส้างเมืองหั้นแล   
ข้าวของเงินค้าฝูงนี้  พระยาสุมิตตธัมมเจ้า   ได้แต่ท้าวพระยาฮ้อยเอ็ดเมืองน้ามาถวายแลปีแล ๒ เทื่อด้วยกุ
สละบุร (กุศลบุญ) อันได้ใส่บาสแลได้อุ้มบาสพระเจ้าไปส่งนั้นแล ปรารถนาค้้าพระพุทธสาสนา วันนั้นแล  
 

พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  คืนมาเมืองกับดอมนางเทวีแก้ว  อยู่ตามค้าสุกขสระบายแห่งตนก่อน คน
ทั้งหลาย  ก็สืบแต่ ๕/๒๒/๒ (ไป) พาน (พลาน) อูปมุงเป็นเค้านั้น ขึ้นให้เป็นพานอันถ้วน ๒ แล ประจุไว้  
 

ยามนั้น  พระยาปุตตะจุลละณีพรหมทัด  เอานางปัจสิราชเทวีมา พระยาจุลลัณณีอินทปัตถนคร  เอา
นางเทวีมาฮอด อม (ร) รัสสี โยธิกะรัสสี ก็เอามาฮอดที่ภูก้าพ้า  

                                                                                                                                                                                     

กรมการเมืองนคร เมืองเรณู และภิกษสุามเณร ทายก อุบาสก อุบาสิกา แขวงเมืองต่าง ๆ มีศรัทธาปฏิสังขรณ์พระเจดีบรมธาตุพนมคือ โบก
ปูนต่อยอดถึงพืน้และก าแพงท่ีช ารุดต่าง ๆ  มีทองค าแผ่นหนักประมาณ ๕๐ บาทเศษ ทองค าปลิวประมาณ ๓ แสนเศษ เงินแผ่นหนัก
ประมาณ ๒๐๐ บาทเศษ เงินบาทประมาณ ๑๐๐ บาทเศษ แก้วเมด็ประมาณ ๒๐๐ เศษ แก้วประดับ ๑๒๐ หีบ โปงทองหล่อ ๑ ใบ มีทอง
หนัก ๒ แสน แถบสมภารเป็นท่ีถาวรรุ่งเรือง น ามาซ่ึงความเล่ือมใสของเทพยดาและมนุษย์ท้ังหลายตราบเท่า ๕๐๐๐ วัสส นิพฺพานปจฺจโย 
โหตุ 
   ค าสะทายโปก: ปูน ๕ ทราย ๗ น า้อ้อย ๒ น า้หนัง ๑ ยางบง ๙ 

  ซะทายเพชร: ปูน ๒ ทราย ๕ น า้มะขาม ๒ น ้ามันยาง ๑” นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัหลวงพระบาง. กรมส่งเสริมวฒันธรรม. 
๒๕๕๓. หนา้ ๑๖๕-๑๖๖. 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ เปลือกกะโดนและยางบง 
13

 หมายถึง หีบใส่ของ 
14

 หมายถึง ปันส่วน,แบ่งพดู 



๑๔๒ 

 

พละเทวอามาส  ให้ล่ามเมืองราทนาพระยาสุมิตตธัมมเจ้า  ก็ไปยั้งอยู่จ้านักน้อย ๑ ก่อนพอสมกาลอัน
ควรจีงไปสู่ภูก้าพ้า จีงเอาอุรังคธาสมาตั้งขันค้าไว้ พระยาปุตตะจุลละณีพรหมทัด พระยาจุลลัณณีอินทปัตถ
นคร แลรัสสีทั้ง ๒ เอา อูปมุงหินอุยอด15 ขึ้นเมือตั้งไว้  

พระยาสุมิตตธัมม  จีงเอาอุรังคธาสขึ้นเมือถะปันนาไว้ พละเทวะอามาส  ถือน้้าเต้าขึ้นน้า  พระยาสุ
มิตตธัมมเจ้า  ก็หดสงอุรังคธาสสัพพัญญูเจ้าแล เสนาอามาสทั้งมวร  เอาพุทธฮูปเงินค าแลธาตุอรหันตเจ้าอัน
ตนไดพู้ดน้อย  ไว้ ๕/๒๓/๑ ขอกแคมจิ่มแจนั้นแล  

พระยาท้ัง ๓ ก็ข้ึนแปงยอด  ด้วยมือตนหั้นแล  
 

ยามนั้น  คนทั้งหลาย บางพ่องฟ้อน บางฟ้อน บางพ่องดีดสีตีเป่า 
  

เทวดาทั้งหลาย  ก็เป่าหอยสังขแลให้ฝนตกลงมา  ปุคละผู้ใดมักชุ่มมัก เอย็น  ฝนอันนั้นจีงถืก ฮ า16 
ปุคละผู้ใดบ่มักชุ่ม มักฮ้า  ฝนอันนั้นก็บ่ถืกบ่ฮ้า  

คนทั้งหลาย  ฝูงใดเป็น พยาส17 บาด ไข้ หูหนา ตามืด ทูด เฮื อน แล ได้เข้าไปพ้อมด้วยกุสละบุรแท้  
ก็หายพยาสเสี้ยงเสียแล   

เทวดาทั้งหลาย  เล่าผายข้าวตอกดอกไม้ ทั้งหลายมี ดอกกลางของ18 แล้วมาท่ัวภูก้าพ้าทั้งมวรก็มีแล  
พระยาท้ัง ๓ มีพระยาสุมิตตธัมมเป็นเค้า เป็นใหย่ ด้วยบุรญสมพพานนั้นแล  

 
พระยา (สุมิตตธัมม) จีงปรารถนาว่า  ขอให้ผู้ข้าเป็นพระเจ้าตน ๑ ในกาลจักมาพายหน้า  ให้ได้เสวย

ราสทั่วเมืองในชุมพูทีปทั้งมวร ให้ได้ค้้า ๕/๒๓/๒ (โป) พุทธสาสนาเท่าห้าพันวาสสาเทิน ให้ผู้ข้า  ได้เมือเกิดใน
เมืองฟ้าตุดสิดา จีงลงมาพ้อมพระอริยะเมเตยโยโพ (ธิ) สัดเจ้าพุ้นเทิน  
 

อมรรัสสี  จีงปราถนาว่า ขอให้ได้เป็นพุทธปิตตาอย่าขาดเทิน  
  

พระยาปุตตะจุลละณีพรหมทัด พระยาจุลลัณณีอินทปัตถนคร ว่าก็ได้มาก่ออูปมุงเค้านั้น  แต่เมื่ออายุ
ได้ ๑๐๓ (สิบ ๓) ปลี19  ก็ได้ปราถนาเอาอันใดแล อันอรหันตาห้าฮ้อยตน  มีมหากัสสัปปะเจ้าเป็นประทานนั้น
ก็ได้เห็นแจ้งแก่ตาแท้ดีหลีหั้นแล   

พระยาปุตตะจุลละณีพรหมทัด จีงปรารถนาว่า  ขอให้ได้เป็นอัคคะสาวกตน ๑ ก้้าซ้ายเทิน  
พระยาจุลลัณณีอินทปัตถนคร  จีงปราถนาว่าขอให้ได้เป็นอัคคะสาวกตน ๑ ก้้าขวาเทิน  
สุมิตตธัมมเจ้าได้เป็นพระ (พุทธเจ้า) พุ้นเทิน  

 
โยธิกะรัสสี  จีงปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นภิกขุ ๕/๒๔/๑ ในสาสนาพระโคตมะแล ให้ได้เถิงอรหันตาตนวิ

เสส อย่าคลาดคาเทิน 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ หินยอดภเูพก็ 
16

 หมายถึง ฝนร า, พร า-ผูป้ริวรรต 
17

 พยาธิ-ผูป้ริวรรต 
18

 กางของ, ปีบ-ผูป้ริวรรต 
19

 ปี-ผูป้ริวรรต 



๑๔๓ 

 

  
พละเทวาอามาส  จีงปรารถนาว่า ขอให้ได้เกิดในเมืองสาวัตถี  สืบสาสสนามาตาบต่อเท่าฮอดเมือง

สุวัณณภูมม จีงได้เมือเกิดเมืองฟ้าตุสสีดา  จีงลงมาพ้อมเมเตยยะโพธิสัดพุ้นเทิน   
 

นางเทวี  จีงปรารถนาว่า ขอให้ได้เป็นเทวีแก้วพระยา (สุมิตตธัมมเจ้า) พุ้นเทิน   
 

นางราชเทวี (ปัจสิมราชเทวี) พระยาจุลลัณณีอินทปัตถนคร  อันเป็น แม่ออก20 
 

มหารัตตะนะเถนทั้ง ๒ จีงปรารถนา ขอให้ได้เป็นอัคคะสาวกตน ๑ อย่าคลาดคาเทิน   
 

ยามนั้น  อรหันตาเจ้าทั้งห้า จีงให้พรว่า ให้ได้ตามค้ามักค้าปราถนา มหาราสทั้ง ๓ อย่าได้เป็นไภ
ยะอนตายแก่ค้ามักค้าปราถนาสังเทิน  

แม่นว่ารัสสีทั้ง ๒ ก็ดี นางทั้ง ๓ ก็ดี พละเทวะอามาสก็ดี ก็ให้ได้ดังค้ามักค้าปราถนาเทิน อานิสงสะ
ผละ อันเฮา ๕/๒๔/๒ (เปา) ได้เป็นอรหันตานี้ก็ดี  ก็ให้ค  าชูยาตติกาวงสา (ญาติกาวงศา) ซู่คนเทิน   
 

พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  ได้ยินค้าอรหันตาเจ้า  ก็ชมชื่นยินดีว่าสาธุ ๆ ดังนี้แล้ว  จีงแต่งเคื่องอุปปัฏฐาก
มี ขันค า ๒ หน่วย เคื่องขันหมากมี บอกปูน ซองภู (พลู) อูบเหมี ยง ถวายหมากมีด ลวดค้าทั้งมวรหั้นแล 
หนัก ๗ พัน ขันเงินตั ง อูบเหมี ยงค า หน่วย ๑ ขันนากตั งน  าเต้า หน่วย ๑ หนักดังกัน ขันเงินตั้งฮอง ขันค้าใส่
ผ้าเช็ดหน้าหนัก๓ พันค้า  

พละเทวะอามาส  ถือเคื่องฝูงนี้เข้าไปในอูปมุง พระยาสุมิตตธัมมแลนางเทวีแก้ว  เข้าไปน้าก็เอาขันตั้ง
เลียนไว้ ขันค้าจีงต้องถืกขันแก้วแห่งพระยาอินทา พระยาสุมิตตธัมมเทวีแล้วแลพละเทวะอามาส  จีงเห็นเคื่อง
อุปปัฏฐากอันพระยาอินทา  แต่งไว้นั้นเลียนกันงามซ่ายล่าย  จีงพ้อมกันเจาะใส่หัวแล้ว  ก็บ่ปรากดแก่ตาแลผู้มี
บุ ๕/๒๕/๑ รสมพพาน เทวดาจีงให้เห็นแล  

พระยาสุมิตตธัมมเจ้าแลนางเทวีแก้ว  ออกมาก็เวียนปัททะขินไหว้แล้ว  จีงให้ก่อก าแพงอ้อมแล ให้
เขดแดนกับพระมหาธาตุเจ้า  แลสละผู้คนก้าลัง ๓ พัน มีล่ามหลวงเป็นเค้า  อยู่เป็นข้อยโอกาสกับหั้น  เท่าห้า
พันวัสสา หลั่งน  าไว้ซ้องหน้าอรหันตาเจ้าทั งห้า21 แล้วมายั้งอยู่จ้านักแห่งตน หั้นก่อนแล   
 

ยามนั้น  พระยาปุตตะจุลละณีพรหมทัด  พระยา (จุลลัณณี) อินทปัตถนครแลรัสสีทั้ง ๒ จีงลาพาก
จากกัน  คืนเมือสู่ที่อยู่แห่งตนซู่คนก็มีแล  
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 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม ก่อนจบบั้นน้ี  มีขอ้ความเพิม่เติม คือ “...ก่อนท่ีพระยาสุมิตตธรรมจักสร้างพระธาตุนั้น  พระองค์ได้มี
อาจญาให้บ้าน ๆ หน่ึง คือบ้านกอนตั้ง ป้ันดินก่อธาตุ บ้านนั้นจึงได้ช่ือว่า “บ้านกอน” บ้านหน่ึงให้สานเกาะสานกะต่าหาบหามจึงได้ช่ือว่า 
“บ้านสาน” บ้านหน่ึงต าซะทาย หาน า้อ้อย น า้หนังและปูน จึงได้ช่ือว่า “บ้านซะทาย” บ้านหน่ึงแต่งไว้รักษาน าส้างจึงได้ช่ือว่า “บ้านส้าง
แฮ” บ้านหน่ึงตั้งไว้รักษาไม้โพธ์ิชัย จึงได้ช่ือว่า “บ้านโพธ์ิ” เม่ือพระองค์สร้างแล้ว ใส่ให้ข้าโอกาสหยาดน า้ตกแผ่นดินไว้ว่า บ้านฝูงนีใ้ห้
เป็นอุปัฏฐากมหาธาตุ ตราบต่อเท่าห้าพนัวสัสา” หนา้ ๑๒๘. 



๑๔๔ 

 

ยามนั้น  พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  จีงเอารี้พนสักกระ โยธาไปเอยี่ยมดูต้นฮัง  อันได้อุ้มบาสไปน้าส่ง
สัพพัญญูเจ้านั้นก็ยินดี (เลื่อม) ใส จีงก่ออูปมุงสัณถาน ดังเดียวภูก าพ้านั้นแล จีงให้ (อรหันตาเจ้า) ทั้งห้าเมือ
เมืองราชคึห  เอาธาตุดูกหลังสัพพัญญูเจ้า ๕/๒๕/๒ (ป า) มาถะปันนาไว้หั้นแล  

พระยาสุมิตตธัมมเจ้า  ก็คืนมาสู่เมืองมรุกขนคร  ตามค้าสุกขสระบายแห่งตนก็มีแล   
 

ยามนั้น  พละเทวะอามาส  ไปดูเมืองฮ้อยเอ็ดปักกตู  จีงเห็นคนทั้งหลายยังแสน ๑ ผ้าขาว ดาวบส 
ยังห้าพัน สังฆะเจ้า ยังห้าพัน สัมมเณน ยัง ๗ ฮ้อย จีงกดเอาแล้ว  จีงคืนมาคอบพระยาสุมิตตธัมมเจ้า จีงถาม
พละเทวอามาสว่า  เมืองฮ้อยเอ็ดปักตูเดียวนี้  เขาอาไสซ่ึงเมืองอันใดจา  

พละเทวะอามาสขานว่า เขาตกแต่งดอกไม้เงินค้า  ช้างม้าบัณณะกานไปซ่วยพระยาอะฆะพายหน้า 
พระยาบุพพะกุรุนทะนคร อันเอาดอกไม้เงินค้า  มาถวายมหาราสเจ้าซู่ปีนี้ก็ข้าแล   
 

ยามนั้น  สุมิตตธัมมเจ้า  จีงประเมืองมรุกขนครไว้ หนีไปอยู่เมืองฮ้อยเอ็ดปักตู  เสวยราสสืบพุทธ
สาสนา ๕/๒๖/๑ บ้านเมืองก็มีแล คันว่าจุตติ  ก็ได้ไปเกิดในเมืองพาราณสีแล้ว  จีงออกบวดเป็นรัสสีชื่อว่า สุ
มิตตธัมมรัสสี อยู่ในป่าหิมมัพพานพุ้นก็มีแล   
 

กล่าวบั้น  อุรังคธาสนิทาน สาสนะนครนิทาน ปาทลักขนานิทาน หมดท่อนี้แล 

 
 


