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๑๔๖ 

 

พระโพธิสาราชเจ้าตนหลวงและพระยาเชยยะเสฏฐาธิราชเจ้าไปอยุดอยา (ปฏิสังขรณ์) พระ
มหาธาตุเจ้า 
 

 ๕/๒๖/๑ ...นิทานอันนี้  อรหันตาเจ้า  หากแปงไว้ในวัดเมืองฮ้อยเอ็ดปักตูหั้น วิสุกัมมะเทวบุด  เอาเมือ
ก่าย1ใส่หลาบทองไว้  

 
คันว่า  พระยาจันทพานิด (จันทพานิช) ตั้งเมืองหนองคันแทเสื้อน้ าหั้นแล้ว พระยาตนชื่อว่า สี

ธัมมะอะโสก ได้มาโชตะนาพุทธสาสนาแล  
เล่า  พระยาอัพเภยยะทุตถะคามิณี2 ส้าง3 ปราสาท (โลหะปราสาท) ครองเมืองลังกาทีป แล้ววิ

สุกัมมะเทวบุด  จีงเอาหลาบทองไปไว้ในโลหะปราสาท   
มหาพุทธโฆสาจาน4 เจ้า  ไปสู่ลังกาทีป  จีงก่ายเอามาไว้ใน เมืองอินทะปัตถะน ๕/๒๖/๒ (ประ) ครหั้น  
 
อันเหิง อันนานแล้ว ยามนั้น  ธาตุที่ภูก าพ้านี้ก็เฮ้ืออยู่ แม่นข้าโอกาส  ก็สว่านเส็นซะเด็นเสีย พระ

โพธิสาราชเจ้าตนหลวงนั้น  ได้เอานางอินทปัตถะนครเป็นปราทประริจาก (บาทบริจาริกา) พระสู่นางผู้นั้น  
จีงเอานิทานอันนี้  มาถวายพระโพธิสาราชเจ้า ได้แจ้งในนิทานแล้ว  จีงไปอยุดอยา (ปฏิสังขรณ์) พระมหาธาตุ
เจ้าแล ส้างวิหานหลัง ๑ มุงซะกั่วทั้งมวรแล้ว  จั่งสับ (สืบ?) ทาว  เอาข้อยโอกาสพ่องได้ พ่องบ่แล ให้ตื่มเข้า
นั้นเป็น ๓ พันคนหั้นแล   

 
ยังมี ลูกข่า ๒ คน  เมืองส่วย  เอามาถวายแต่น้อย เจ้าจีงเลี้ยงเอาเป็น ข้อยหัททะมุม (ข้อยหัตถ

บาศ)  
ผู้พี่นั้น ชื่อว่า ข่าชะเอง  
ผู้น้องนั้น พะให้กินเฮือนหิน5  
 
พระโพธิสาราช จีง สระโผด6 ให้เป็นใหย่กก  พ้อมข้าโอกาสทั้งมวร จีงให้จุ้ม หลั่งน้ าไว้หั้นแล  จีงส้าง

วัดหลัง ๑ ก้ าเหนือภูก าพ้า ชื่อว่า วัดสวนสนุก7
 

 

 ๕/๒๗/๑ ซ้ าให้ข้าโอกาส  ไว้กับแลเขดดินแต่มาก (ปาก) หว้ายปาเซือม8 นั้น  แก่พระมหาธาตุเจ้า  
แล้ว จีงสระเด็ดจจขึ้นเมือ  

                                                           
1

 หมายถึง คดั,ลอก, การเอาเหลก็จารเขียนหนงัสือในใบลาน เรียกก่ายหนงัสือ 
2

 พระเจา้ทุฏฐคามินีอภยั-ผูป้ริวรรต 

3
 สร้าง-ผูป้ริวรรต 

4
 มหาพทุธโฆสาจารย-์ผูป้ริวรรต 

5
 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ พนัเรือนหิน 

6
 โปรด-ผูป้ริวรรต 

7
 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ สมสนุก, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ สวนสั่ง 

8
 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ หว้ยปากเซ 



๑๔๗ 

 

เจ้าจักอยู่พอมาปี ๑ พันเฮือนหิน จีงขืนนา (ขึ้นมา) หัททบาส  พระโพธิสาราสเจ้า  มีอาสว่า กูหากให้
เขือพ่ีน้องเป็นข้อยพระมหาธาตุเจ้าแล จักใช้สอยด้วยกานอ่ืนบ่เป็น คันว่ามักมา  ก็อยู่ตาม เฮื่อแฮม เถิงกาล
ออกวัสสา สังขาน จีงน าเคื่องสักกะละบูชาแลเคื่องกู ไปเป็นปักกติเทิน  

ยามนั้น  ข่าชะเอง  ผู้พ่ีจีงแต่งคนส่งสิบ9  เมืออยู่ดอมสืบหน้าตามหลัง  
คัน  พันเฮือนหิน  จีงแต่งคนฝูงเทียวส่ง ข้าวกกหมกปรา10 ๓ ฮ้อย ๓ สิบคน 
 
ยามนั้น  ขุนกินเมืองทั้งมวร  จีงสงสัยแก่พันเฮือนหิน ให้แต่งใส่ เวียกซารึม11 (ลึม?) ๓ สิบด้ าขวาน ก็  

จีงไดเ้ฮ็ดซารึมมาแต่นั้นแล   
 
บ้านเมืองเซ่น พระยาเชยยะเสฏฐาธิราสเจ้า เห็นนิทานอันนี้  ก็จีงส้างเจ ๕/๒๗/๒ (น) ติยะสีธัมมะอะ

โสก  มวรนึงส้าง วัดปร่าสะรัสสี12 
 
“...ขึ้นวัดหนึ่ง  สร้างอูปมุงโลมพระธาตุอรหันต์ ที่วัดป่ามหาพุทธวงสาอีกแห่งหนึ่ง สร้างวัดป่าพันทอง

แห่งหนึ่ง สร้างวัดหนองยางค าแห่งหนึ่ง แล้วไปสร้างเจดีย์โลมธาตุหัวเหน่าที่ภูลวง แล้วสร้างอารามที่โพนหนอง
กกแห่งหนึ่ง แลถวายข้าโอกาส พร้อมทั้งเขตแดนไว้ทุก ๆ  แห่งแล้ว  พระองค์ก็...”13 

 
ก็สระเด็จจไปไหว้ ธาตุพระนมฝ่าตีนขวา  ทีเ่มืองบังพวร  หั้นบ่อน ๑ แล  
ส้าง อูปมุงโลมธาตุอรหันต  บ่อน ๑ แล  
ให้ (ข้า) โอกาส ให้ดินไว้กับซู่แห่งแล้ว 
จีงสระเด็จจ ไปเมืองมรุกขนครส้างเจติยะ อันนี้ไว้  
ก็สระเด็จจไปไหว้ธาตุพระนมที่ภูก าพ้าแลอยุดอยา  
ให้ จุ้ม14 ไว้กับพุทธสาสนาแล้ว  ก็สระเด็ดจจไป เมืองรามมรัก15 ปางนั้นหั้นแล  
 
ลุร16 นี้เจ้าล้านช้าง  ก็ได้เห็นนิทานอันนี้  จีงไปส้างเจตียะโลมธาตุฝ่าตีนขวา  ที่เมืองหล้าหนอง

ทั้งหลาย หั้นแล    
เล่าส้างวัดหลัง ๑ ก้ าหน้าโฮง แทนมวร (มวล) ปราสาทพระยานาค ให้แก่บุรีอว่ายลว่ายแลนางอินทะ

สว่างลงลอดหั้น จีงใส่ชื่อว่า วัดมโนพิรัมมาจันทบุรี หั้นแล  
 

                                                           
9

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติและฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ ๓๐ 
10

 ขา้วกกหมกปลา-ผูป้ริวรรต 
11

 หาความหมายยงัไม่พบ ท่ีใกลเ้คียงคือ ลึม ท่ีเรียกกระไตม้ดัรวมกนั ๑๐ อนั วา่กระไตห้รือกระบองหน่ึงลืม 
12

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ วดัป่าฤาษีสังหร, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ วดัป่ารัสสีสิงหอน 
13

 ขอ้ความวรรคน้ีในใบลานอุรังคธาตุฉบบัปริวรรตไดข้าดหายไปจึงไดต้รวจสอบจากฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรมแลว้น าตวับทจาก 
หนา้ ๑๑๐ มาเพิม่เติม 
14

 หนงัสือราชการ, พระราชสาส์น, ตราตั้ง ท่ีมีวสัดุรองเขียนท่ีเป็นไดท้ั้ง ผา้, ศิลา ฯลฯ หากเป็นผา้ เรียก ใบจุม้ 
15

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ วา่ รามลกั, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ลามะลกั 
16

 ลุน หมายถึง หลงัจาก-ผูป้ริวรรต 



๑๔๘ 

 

นิทานพระมหาธาตุเจ้า วัณณะนา นิตถิตา 
 

 ๕/๒๘/๑ บัดนี้  หั้นแล เสนาอามาสทั้งหลาย  เอาสันทะกันหนีจากเมืองสีโคตรบอง  มาส้างเมืองที่นี้จีง
ราชาพิเสกลูกนางเทวีปุบผาเสวยราส  เป็นพระยามรุกขนคร  ในป่าไม้ฮวกท่ีนี้ 

 
 ๕/๒๘/๒ (นา) ก็สระเด็จจบอระบวรควรท่อนี้แลฯฯ   
ไผดูให้ยอใส่หัวแล้วจีงดูเหด  ว่าธาตุพระนมเจ้านี้  เหมือนดังสัพพัญญูเจ้าแลฯฯ  
จุรสังกัสราชาได้ ฮ้อย ๖๗ ตัว ปีสลุ ไทยะภาสา ปีฮับเป้า เดือน ๙ ออกใหม่ ๘ ค่ าแล กองแลงแถ

ใก้ค่ าแล เจ้าสีธ ามมา เป็นผู้ริจจนาแล  
ขอให้ฮอด พ่อแม่พ่ีน้อง น้องนุ่งคู่คนเทิน คู่คน ๆ คู่คนเทิน 
 
อันนี้  อุรังคธาด ๕ ผูกแล   อุรังคธาด ๕ ผูกแล  อุรังคธาด ๕ ผูกแล  อุรังคธาด ๕ ผูกแล 

 
 
 
 
 
 
 


