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คำนํ า
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี เจ้าราชบุตร (วงศตวน
ณ เชียงใหม่)

ณ เมรุวิดสวนดอก

รังหรัดเชียงใหม่

กำหนด

รันที ๑๒ มกราคม พุทธ;รักราช ๒๕๑๖ นายปฐม คชเสนี ได้เบน
ผู้แทนเรัาภาพมาติดต่อกองวรรณคดีและประว‘ตศาสตร์ กรมศิลปากร

ขออนุญาตรัดพิมพ์หนังสือ ปร^ชุมทงศาวดาร ภาคที่ ๖ซิ เทือ
เบนอนุสรณ์ในงานนํ้

กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้รัดพิมพ

ความประสงค์
หนังสือปร๙ชุมผงคาวดาร

ภาคที่ ๖0 น เบนเร์องราวของ

ชาติไทยสมไ]ก่อนที่ยกลงมาเบนใหญ่ในลุ่มแม่นาเฑ้พระยา ประกอบ
ดำยเรื่อง ๒ เรื่อง คือ พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน และตำนาน
สิงหนวติกุมาร ก่อนอธิบายถึงพงศา'วดารและตำนานที่มือยู่ในหนังสือ
เล่มน

เห็นสมควรเล่าเรื่องชาติไทยไว้แต่ย่อๆ

พอให้ทราบเรื่อง

ติดต่อรัน ดํงนั๊
ย่อมเบนที่ทราบอยู่แลำว่า ไทยเราแต่เติมมามีชาติภูมิอยู่ใน
ดินแดนที่เรียกในทุกรันน็ว่าประเทศจีน ตอนใต้
หนึ่งมาแต่ก่อนพุทธกาล
ในแหลมอินโดจีน
ประเทศสยาม

เบน ชาติให

จำเนียรกาลต่อมาไทยบางพวกไต้ยกลงมา

ในชนตนไต้มาตํ้งถึนฐานลงทางตอนเหนือของ

แต่แรกที่ยกลงมา

รัาจะรันนิษฐานตามตำนานและ

พงศาวดารที่มีอยู่ เช่น เรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนึ่เบนตน คง
แยกรันอยู่เบนเมืองเล็ก ๆ

ต8งอยู่เบนอิสระแก่รันก่อน

(ข)
ต่างอยู่เบ่นเมือง ๆ ไป

ในสมย,ที่กล่าวนํ้ดินแดนตอน1ใต้

อินโดจีนตกอยู่ในอำนาจของชนสองชาติ ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาเดยว

กิน คือ มอญและขอม ส่วนที่เหนือขนไป ว่าทางแคว่นลานนาอำน

ของชาติที่งสองนจะแผ่ไปถึงก็แต่บางคราวบางสม'ยเท่า,น*น เขตสู
ตามที่ปรากฏในตำนานก็เพียงเมืองหริภุสูไชย
ลานชำง

ส่วนทางแค

อำนาจขอมแผ่ไปถึงดินแดนที่เรืยกในตำนานว่าเมือ

เสลา

พวกไทยที่ยกลงมาปกครองน่านเมืองในแว่นแควนลานน
นํบ'ว่าเบนเมืองสำค*ญ
เงินยางเชียงแสน

ก็มืเมืองหริภุญไชย
และเมืองพะเยา

คือ นครลำพูน

เมือง

เมืองหริภุญไชยรวมท1งนคร

เขลางค์ คือ นครลำปางนไเ เบนดินแดนที่เชอวงศ์นางจามเทวี (เบ
ชาติขอม

บางทีก็ว่าเบนมอญแต่ดูเหมือนยิงไม่ยุติกิน)

สืบสินตติ'วงศ์ลงมา'หลาย'ช'วกษ”ติริย์
ภายหลง้สินเชอพระวงศ์

ปกครอง

เบนเวลาชำนานกว่า ๙๐๐ บ

เพราะต้องเสียดินแดนแก่พระยาเมง

กษตริย์ในราชวงศ์เชียงแสนดิงมีเรื่องแจง้อยู่ในหนง้สือจามเทวีวง

และหนง้สือชินกาลมาลินี1'๑'' ส่วนทางเมืองเชียงแสน และเมืองพ
มืกษํตริย์ชาติไทยปกครอง

ชํอสำตํญในเรื่องราวของกษตริย์ไทย

ในแควนลานนา ก็ทื่ในชนแรกเมื่อตงเบนน่านเมืองขนแลำ

ต่อมา

เมื่อมืกำลง้อำนาจขนก็ขยายเขตให้ใหญ่โตออกไป สุดแลำแต่กษ
องค์ ใดมีอภินิหารมากและ,นํอ์ย
(๑)

ต,อมากรมศิลปากรได้มอบไท้

เพราะฉะนํ้นการชยายเขตแดนจึง

ศาสตราจารย์

แปลใหม่ ไท้ชิอว่า ชินกาลมาลปกรณ์

ร.ต.ท. แสง

มนวิทูร

พิมพ์เผยแพ:,ครงแรกในบ1

เปรยญ

พ.ศ. '๒^0๑

(ค)
เบนไปตามเวลาของผู้เบนใหญ่ยู้นนเท่านน

มิได้ยืดยาวถาวรต่อไ

เพราะเขตแดนที่ปกแผ่ออกไปถึง ก็กักให้ราชบุตรออกไปครอง โดย
เหตุที่ราชบุตรเหล่านไเบางทีก็แตกล้าวกัน
เสียห่างไกลกไเ
ตนเบนอิสระ

ครไเต่อมาบุตรหลานที่ไปกินเมืองสืบต่อมาก็

ไม่ปรองดองรวมกันให้เบนบึ1กแผ่นแน่นหนา

ประเทศใหญ่ให้ย'งยืนขนได้ชำ ๆนานๆ
เมืองหนึ่ง

จึงต่องแยกยำย

เบึน

เกิดผู้มีบุญขนที

ผู้มีบุญนนก็แผ่อาณาเขตออกไปกล้างขวาง

อย่างพระเจา

พรหมและพระเจ้ากังรายในราชวงศ์เชียงแสนเบนตน คร1นสนผู้มืบุ
แล้ว

เมืองต่าง ๆ ในราชอาณาเขตก็กลับแยกกันอีก

จะเร็วแล

ก็แล้วแต่เหตุการณ์ เหตุนึ่ล้านเมืองในแคล้นลานนาที่แยกก
อิสระเบนแคล้น ๆ

จึงกักเบนว่านเครือเชอชาติเดียวกันมาแต่เดิม

อย่างที่เรียกกันเบนสากัญว่า
สนิทสนมจึงมีอยู่ย่อกัน
ขุนงำเมืองแห่งเมืองพะเยา

เช่น พระเจ้าเมงรายแห่งเมืองเชียงแส

ซึ่งเบนกษํตริย์มีอานุภาพผู้'หนึ่

พระร่วงเล้าแห่งกรุงสุโขกัย
สนิทสนมกันมาก

ล้านพี่เมืองน่องเกี่ยวเน

จึงปรากฏในตำนานว่าได้เบนมหามิ

ทํ้งนื่ก็เพราะมีชาติเชอเนอ'ไขเบน'ไทยดำยกั

พงศาวดารและตำนานเมืองต่าง ๆ ก็กักมีเรื่องร่วมกันในตอนล้น

ผิดแปลกกันล้างก็ในส่วนที่เบึนพลความ ทํ้งนื่ก็ล้วยเหต

ร่วมวงศ์กันมาดำยอีกประการหนึ่ง แล้วต่อมาจึงได้แยกเรื่องไปคนละ
ทางอย่างเช่น

พระเล้าชยสิริซึ่งเบึนล้นพระวงศ์พระเล้าอู่

สืบเชอวงศ์ไปจากพระเล้าพรหมก็มีเรื่องแยกออกไปจากตำนานเชียง
แสนในพงศาวดารและตำนานเมืองอื่น ๆ ก็เบึนทำนองเดียวกัน

(ง)

อนึ่ง เบนการสมควรที่จะกล่าวไว้ในที่นึ่ดวยว่

ลันเบนตอนต้นของพงศาวดารและตำนานต่าง ๆ ของเก่า ลักเบนเรื
เกี่ยวไปในทำนองนิยายนิทานไม่น่าเชื่อ
หลักฐานได้แน่นอน ลักราชก็ดี
เมืองก็ดี ก็ลักมืต่าง ๆ ไม่ตรงลัน
ชื่อ บางทีเรื่องก็ลับตอนลัน

เบนการยากที่

ชื่อบุคคลและชื่อภูมิประเทศน่

ชื่อบุคคลคนเดียวลันก็อาจมีห

แต่เรื่องอย่างน์เบนธรรมดามือย

ทุกประเทศเพราะเบนเรื่องดึกดำบรรพ์นมนาน

ได้อาลัยสืบต่อปาก

ลันมาตานที่มีเล่าลันอยู่ ในพนเมือง ธรรมดาเรื่องราวที่สืบต่อปาก
มาในหมู่มนุษยชาติ

ไม่ว่าจะเบนเรื่องใด

ความจริงปนอยู่เสมอ

เรื่องชนิดนึ่จึงอาจแบ่งได้เบนสอง

ส่วนหนึ่งมีความจริงเบนพงศาวดาร
ที่เกิดจากความคิดนึกของมนุษย์
ดำยกน แต่เบนคนละทาง

โดยมากย่อมจะมีมูล

อีกส่วนหนึ่งเบนเรื่องปรไเป

เรื่องที่งสองชนิดนึ่ย่อมมีป

เรื่องเหล่านึ่บางทีอาจริกษาเอาความท

จำแต่ครํ้งสลัยดึกดำบรรพ์ไว้ได้ต่อมา

บางทีเรื่องราวที่จำไว้ได้มี

ในประเทศถืนต่าง ๆ เบนเรื่องราวอย่างเดียวลันก็อาจสืบสาวราวเ
ถึงทางติดต่อลันแห่งประเทศถืนเหล่านึ่ใ•เได้

ต้อลำบากยากอึง

รู้ลักแยกเอาความจริงในเรื่องออกจากเรื่องที่คิดนึกลันไม่เบนจริง
เท่านน

หาใช่ว่าเรื่องท1งหมดเหลวไหลไม่มืประโยชน์เสืยที

เพราะฉะนนหนำที่ของผู้อ่านผู้ศึกษา จึงไม่ใช่อยู่ที่อ่า
คอยลับผิด

แต่อยู่ที่จะคนควำหาความจริงที่มีอยู่ในเรื่อง

เบนประโยชน์มากหรือน้อยเท่านน

ว่าจะได้มา

เมื่อทราบความสำลัญต้

นึ่แลัว การอ่านก็ย่อมจะได้ปุระโยชน์ดีอึงขน

(จ)
พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน

เรีมด้วยเรื่องเทวบุตรชือ

ลาวจกหรือลวะด้งกราชจุติมาครอบครองเมืองหิรํญญนครเงินยางซึง
ภายหลังได้ชื่อว่าเมืองเชียงแสน
กำเมาหลายชั่วกษํตริย์

เชื่อพระวงศ์พระเด้าลาวจกได้ส

และบางองค์ก็แยกด้ายไปปกครองเมืองต่าง ๆ

เบนหลายสาย เรื่องไปหมดอยู่ตอนแผ่นดินพระเด้าเมงราย พงศาวดาร

เชียงแสนฉบํบน ลังเกตดูว่าย่อมาก และชื่อในเรื่องก็ไม่สู้ตรงล
เห็นจะเบนเพราะลัดลอกลันมาหลายทอด ไม่ได้สอบทาน

เรื่องลวะ

ด้งกราชเมืองอนๆ มีพงศาวดารเมืองเชียงใหม่ น่าน และพะเยาเบนด้น
ใจความก็เบนอย่างเดียวลัน จะแปลกลันก็แต่พลความ คือ บางฉบบ

ก็กล่าวเรื่องว่าพระเด้าอนุรธแห่งกรุงพุกามได้ประชุมเชิญทำว
นานาประเทศในชมพูทวีปไปลบลักราช

ด้งขาดอยู่แต่แคด้นลานนา

ไทย เพราะ'ในสมยนน่ยํง์ว่างกษัตริย์อยู่ พระเด้าอนุรุธจึงไปเผาขอรํอง

ต่อพระอินทร์ ๆ ก็ให้ลวะด้งกราชเทวบุตร (บางฉลับก็เขียนว่า ล
ด้กราชด้าง ลาวจกด้าง)

จุติมาเบนกด้ตริย์เมืองหิด้ญญนครเงินยาง

เห็นได้ว่าเรื่องลาวจกนมีมูลที่มาแห่งเดียวลัน

บางทีจะมีเค้าม

จริงในพงศาวดารแต่จะเบนเรื่องโบราณนมนานไกล ทรงจำลันได้สืบ

มาอย่างมว ๆ จะไม่ใช่เบนเรื่องในสด้ยเดียวลับพร ะเด้าอนุรธ ลังที่
ฉด้บกล่าวไว้
กมาร

ซึ่งตกอยู่ใน พ.ศ. ๑๖๐๐ เพราะในตำนานสิงหนวดิ¬

ก็มีเรื่องลาวจกเหมือนลัน

แต่กล่าวไว้ว่าเบนหำหน้าชาวบา

ชาติละด้า เรียกว่าบูเด้าลาวจก หาใช่เบนเทพบุตรที่จุติลงมาเ
พระยามหากษตริย์ไม่ และว่าเบนเรื่องอยู่ในสมยต้นพุทธกาล ก่อน
เรื่องลาวจกในพงศาวดารเงินยางเชียงแสนมากมาย บูเด้าลาวจกนํ้ ใน

(ฉ)

พงศาวดารโยนก ของ พระยาประชากิจกรจ*กร (แช่ม บุนนาค) ว่าที
ชือเช่นนํนเพราะเบนหำหนกิ มีจกคือจอบขุดดินมากกว่า ๕๐๐ ขนไป
และในตำนานพระธาตุดอยธุง ก็กล่าวเช่นเดียวกินว่า
ชือว่าเจกิลาวจก

ผู้เมียชื่อย่าเจกิลาวจก

มิล

‘‘มี

และบุคคลท8งสองผำ

จกเช่าและคนและ ๕๐๐ ลูก ลวดได้ชื่อว่าล,าวจก” ถกิจกหมายถึงจอบ
ขุดดินแลำ
อะไร

เรื่องเทพบุตรลาวจกในพงศาวดารเชียงแสนจะแปลว่า

ได้มีผู้สํนนิษฐานว่า

แปลว่าหำหนกิได้บ้างกระมกิ
แต่อย่างไรก็ต็คำว่าจกน

บางทีจกคำน

จะเบนคำเดียวกบโ

ลาวจกก็แปลว่าหำหนกิของพวกละวกิ

มีแปลกอยู่อย่างหนึ่ง

ที่ไปพํองเข้าก

ของแควนเสฉวน หรือตอนหนึ่งของเสฉวนในภาคใต้ของประเทศจีน
ต่อจากแควไเยูนนานขนไป

แต่โบราณมาแควไแสฉวนมีชื่อว่าสก

หรือจกและว่าเบนชื่อของชาติหนึ่งในแควไเนึ่น,ด้วย
ก็เรียกว่าปาจก

พระเจกิเล่าบี่1ในเรื่องสามก๊กที่ได้มาปกครองแ

เสฉวน ก็ได้พระนามว่า พระเจกิจกฮํนฮ่องเต้ แปลว่าพระเจกิแคว
จกแห่งราชวงศ์ฮ่น

ดินแดนที่อยู่ในตอนใต้ของแคว้นเสฉวนแต

โบราณมาย่อมเบนที่อยู่ของชนชาติไทยส่วนหนึ่งเหมือนก

จกจะเบนชื่อของชาติไทยที่เรียกว่าอกิยหงกิยลาวก็รู้ไม่ไต้ หากคว

ข้อนึ่จะเบนได้บ้างก็น่าจะเกี่ยวเนึ่องมาถึงคำว่าลาว
ลานนาดำย
ส่วนตำนานสิงหนวติกุมาร

เมื่อกล่าวถึงสมีย่ตํนพุทธ

สิงหนวติกุมารโอรสพระเจกิเทวกาลแห่งนครไทยเทศ
ดฤห์นครหลวง และสิบเช.อสายมาจากไทยเมือง

คือเมืองราช¬

เสด็จออกจากเมือง

(ช)

ราชคฤห์มาทางทิศตะร้นออกเฉียงใต้จนใกล้แม่นํ้าโชงถึงแคร้น

เดิมเรียกว่าเมืองสุวรรณโคมคำเบนเมืองร้างมาแต่เก่าก่อน (ม
เรื่องเมืองสุวรรณโคมคำส่วนหนึ่ง)

แดนนไแบนที่อยู่ของพวก

มีบูเจำลาวจกเบนหำหนำ เร้าสิงหนวดิกมาร ได้สร้างเมืองลงแถวถ็น
นึ่น ให้ชื้อว่าเมืองนาคพำเธุชิงหนวดินคร

หรือโยนกนครราชธานี

ไชยบุรีศรีชำงแสนสิบพระเร้าแผ่นดินมาหลายชำกษตริย์
โยนกนาคพไเธุสิงหนวตินครถล่มทะลายกลายเบนหนองไป

จนเมือง
เพราะ

เหตุที่พระเร้าแผ่นดินและราษฎรไปกินปลาตะเพียนเผือก
พงศาวดารโยนกว่าปลาไหลเผือก
เบนตำนานคลำยๆร้น

(ไ

ในตำนานเมืองหนองหานก็มีเรื่อง

แต่ว่าเบนกระรอกเผือก)

สนเชอวงศ์เร้า

สิงหนวติกุมารเพียงเท่านึ่ ตอนต่อไปกล่าวถึงเรื่องลวะร้งกราชเทว
ร้บอํญเชิญ'พระอินทร์'จุติมาเบนกษ'ตํริย์

เบนเรื่องตอนเดียวร้

พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน แต่มืข้อความพิสดารกว่ามาก
ตำนานสิงหนวติกุมารนึ่ตํนํฉร้บจารึกในใบลาน

ด้วยภาษา

ไทยเหนือ นายสุด ศรีสมวงศ์ พน้กงานในหอสมุดแห่งชาติได้ถอด
ออกเบนภาษาไทยกลางเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖
พยายามร้กษาสำนวนโวหารเดิมไว้ทุกประการ

แต่เนื่องจากมีเวลาร้

ทำอย่างเร่งรีบมาก จึงอาจมีข้อบกพร่องบำง
ไม่ไดัข้ดในภาษาไทยกลาง

คำและประโยค'โด'ที่พี’ง

ก็ได้จดแปลและอธิบายเบนบันทึกไว้

เท่าที่จะสามารถจดทำได้
ทางเหนือ

ในการแปลได้

ส่วนบางคำที่เบนคำสามัญใช้

ได้จดตามสำเนียงในภาษานไเให้ดูเบนตำอย่างในหน้

ต่อไปได้เปลี่ยนเบนภาษาไทยกลาง

เหื่อไม่ให้เกิดความรุงรังตา

(ซ)

อนึ่ง พงศาวดารและตำนานต่าง ๆ ทางแคล้นลานนาม

ขนในสม"ยที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง เหตุนึ่จึงตํ
ราวทางพระพุทธศาสนาแทรกไว้ดํวยตลอดไป

ในตำนานสิงหน

วติกุมารนึ่เร็มตนก็กล่าวถึงพระพุทธประวต ต่อเบนลำดิบมาจนเสด็
ดิบล้นธปรินิพพาน

แล้วถึงตำนานสํงคายนา ในการพิม

ใต้ตดเรื่องดิงกล่าวเหล่านึ่ออก

เพราะไม่เกี่ยวล้บเรื่องโดยตรง

ความก็กล่าวซา ๆ ซาก ๆ ตามโวหารที่นิยมล้นสมยนน ถึงจะตดอ
ก็ไม่ทำให้เสียเนึ่อล้อยกระทงความอย่างไร

หน*งสีอประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๑ นึ่ ไต้จดพิมพ์เผย

เบนคนึ่งแรกในงานฌาปนกิจศพนางชื่น ราชพินิจจย เมื่อ พ

พิมพ์เบนคนึ่งที่สองในงานฌาปนกิจศพ นางสมาน ■ทะเบียน

ส*จ'จะเวทะ) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ การพิมพ์คนึ่งนึ่นิบเบนค
ได้พิมพ์ตามฉบ*บพิมพ์คนึ่งแรกทุกประการ

อนึ่ง ในการล้ดพิมพ์คนึ่งนึ่ เล้าภาพ'ใต้เรียบ
เล้าราชบุตร (วงศ์ตวน ณ เชียงใหม่) ผู้วายชนม์

ให้พิมพ์ไ

คำนำนึ่
กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศีท*กษิณานุปทาน

ซึ่

เล้าภาพได้ล้ดบำเพ็ญอุทิศแด่ พลตรี เล้าราชบุตร (
เชียงใหม่)

และได้ให้พิมพ์หน”งสือนึ่แจกจ่ายเบนกุศลสาธ

โยชน์ ขออำนาจกุศลทํ้งข่วงนึ่จงเบนพลวบีจล้ยดลบนด

(ฏ)
เจาราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) ผู้วายชนม์ ประสบแต่อิฏฐคุณ
มนุญผล

ในสุคติสไ)ปรายภพ

สมดิงมโนปณิธานของเวัาภาพทุก

ประการ เทอญ.

กรมศิลปากร
๑๙ ก0,นยาขน ๒๔๑๔

0

*

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พลตรี เจาราชบุตร (วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่) ได้ถึงพิราด้ย
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ความทราบผาละอองธุลีพระบาทด้นเกลำ ๆ

ท1งสองพระองค์ได้ทรง

พระมหากรุณาโปรดเกลำ ๆ พระราชทานพวงมาลาไปต8งที่ศพ
ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี เจำราชบุตร ก็ได้ทรง
พระมหากรุณาโปรดเกลำ ๆ

พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์

และพระราชทานเลื่อนโกศประกอบเกียรติยศศพจากโกศแปดเหลี่ยม
เบนโกศไม้สิบสองประกอบศพ

พร้อมท8งบำเพ็ญพระราชกุศลพระ-

ราชทานในการออกเมรุ ณ คุ้มวงษตวน จ*งหวดเชียงใหม่ ยึงกว่าน8น
บังไต้ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ๆ

ให้เชิญโกศศพขนประดิษฐานบน

ราชรถ

เชิญศพจากคุ้มวงษ์ตวันไปสู่วัด

เคลื่อนกระบวนอิสริยยศ

สวนดอก ต8งกระบวนอิสริยยศเชิญโกศศพเวียนเมรุ แลำเชิญโกศศพ
ขนต8งบนจิตกาธาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หำ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน,ไปบังพด้บพ
วัดสวนดอก

ทรงทอดผำไตร

พระสงฆ์บ*ง์สุกุล

แลำเสด็จขนเมรุ

พระราชทานเพลิง
ท8งนีนบเบนพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศด้นสูงสุดแก่

พลตรี เจ้าราชบุตร และวงศ์ตระกูลโดยแท้ ขำพระพุทธเจ้าทุกคน จ
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

กราบถวายบังคมใต้เบองยุคล

บาทท8งสองพระองศ์ ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบน
เด้ด้นพน

หาที่สุดมิได้.

-*

,

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ที ๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลำ ฯ

พระบรมราชินีในรํชกาล
พระราชทานพวงมาลาไปต8ง

ที่ศพ
สมเดจพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าพาเพชรรตนราชสุดา และพระนางเจ้าสุจ้ฒนา พระวรราชเทวี ได้ประทานพวงมาลาไปตงที่ศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าพ้ากลยานิจ้ฒนา ได้เสด็จไปวา
พวงมาลา และทรงเบนประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบบญญาสมวาร
ที่คุ้ม'วงษ์ตจ้น
เจ้าภาพขอกราบถวายปงคมดำยความระลึกถึงในพระมหา
กรุณาธิคุณในการที่พระราชทานและประทานเกียรติครํ้งนีเบน
อย่างยีง

V
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-

;
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*

ถารเปเชิง 1*171องชุสำเสข ฬ®ดร เทราชิขดร (วงนคะวุ้น์ ย เชิยงใ*}ง
ป,ชิ.,ป..}},,,*.ร.ว.

ร็!ฒํวงะทะวุ้น ชิง*วุ้ท์เขียงใ*ม นรง*ระกรยาโปรดเทชา ■ชิ ชระราต

โส*เใมซีมสชิงประกชมส* เ43วเชฒอ่ใฬใปเยา *เมรุวุ้ท์ปาแหง ว้ง์ชิวุ้เท์เขียงใชม
วุ้น?® * 180 ขดราดข ๒ะ*แ

1

เวชา *(0.00 น.

✓ย&(หิ?/((^'สาน

หน า ที..นนํส์งาน*ระร.ว***
นำ*มายเขียน เชิากา*ส* นุชท'ร เชิาราชิมฺทร

ทงนั้ให้ผักไรทามหน้าขี่และกำทนคานทามรบส่ง้อย่าให้ขากเหลึอ

ถำสงต่ยก๊ให้ถามผุ้รํบ

V

ทน้าขี่ราชการ

*

ส้^^^Iะ0.V..

ดัริบร*บสั่ง

(แบบ ก.)
หมายรํบ์ส่ง

สำนํกพระ:าชว*ง์

1^00)0^9

ที่,.

๒0 รํน์าา?!ม ๒งะ**
ส*งฬระกรุอ!'ใโปรกเกเชา 1 สระราชิชานสร?บรมราชานุเ?เราะส่ในการุ

สระราชิสานเส®ง?เส ส®?!ร เาาราชิชุครุ (างะ?!ะวืน์ ชิ! เชยงใสเม) ป.ชิ.,ป.ม.,ส.*.ว

ชิ! เมรุ'วิค์ข้,วนก®ก รํง์ส‘วิ'คเชิยงใสม ต็ง์อนชมาข&ฃ้ง์สึ๋แนบมาสรชิมนี้!

สมส
^สาน
หนำที่^....ชินํก์งานสร.?.ราชิ'ห*
นำสมาข เรุยส เว้ารเาส?เส ส®ครุ เ*ารุาชชุคร
เส®ส,ราบ.,

หั้งนให้จดการคามหนำทและกำหนควํนคาม?บส'*อย่าให้ขาดเหลอ

ถาสงสัยกให้ถามห้ร่บรํบสํ

โดยหนำทราชการ
..ด้^^^...า...^!?V,

ผู้รบรบส่ง

(แบม ข.)

6

๒©

ชันวา?เม

๒๕*&

ร!ระขาV!สมเดรพระเราอยูทัว และสมเดร'หระนางเรา *1 พระบรมราชนนวน8

*

จะเสก็รพระราชดำเนินไปพระราชทาน^พสง5’เห พลคร เราราชบุกI (วงษหะชัน ย เชน,ง'’®'1'
ป.ช.,ป*ม.,ห.ร.ว.

ทเมรวดสวนดอก รงหวดเชียงใหม
V

วนเสารั ห *0) มก รา?เม ๒ะ9บู่
หลบหลาวดสวนคอก

ทรงทอดยาไตร

9

เวลา *๖.00 น^ เสดรพระราชดาเนนชน^

หระสงส *0 รปบังสุกุล

แลวเสฅ์รพระราชกาเนนชนเ ''^

หระราชทานเขลง สม?เวรแกเวลาเสก็รพIะราชดำเนินกลบ
แต่งกาณ?เรึ๋องแบบครึ่งยศ ไวทุกข.

^ว^!/^
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หนำที่ราชกน
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^มาย?บสังหิ...

สำใ!กพ?ะ?าชวํง
๒0

ธํนวาศม

๒๕ซิ๕

VII'งพ?ะก7ยๆ,โป?คIกลา ๆ พ?ะ?าชทานพ?ะบ?ม?วชานเศ?าะหโนกา?
พ!ะ!'าช1ท,านเพลิงศพ พลฅ? เจา?าชบุค? (วงบคะวํน ชิ] เชยงโหม) ป, ช. 1บ่, ม. 9ห.ว.ว.
ผ ^ม?วคสวนคอก จ้งหวํคเชียง,โหม และVIIงพ!ะก!ชิ!าโป!คเกลา ฯ พ?ะ?วชทวนเลอนโกศ

ป!ะกอบ เกย?ฅยศศพวากโกศแปกเหอี่ยม

เป้นโกกไมสิบลองป!ะกอบศพ

.ว้นิศก? ที่ 9๒ มก?าศม ๒๕จบ

เวาพน้กงาน่ป?ะกอบโกศไมสิบสอง

ไวพ!อมส?!พ
เวลา

๓๐ น. บำเพญพ?ะ?าชกศลพ?ะ?าชทานโนกา?ออกเม? ชิ] ศมวงบคะวน

ว'?หวคเชยง'โหม พ?ะสงพ 90 ธูปสวค'พ?ะ•■เท/!'ธมนก วบ มีพ?ะธ??มเทศนากํชิ]'ห 9 แลวพ?ะสงร]หงนน
?บพ?ะ?าชหานก้น เส?วแลว กวายวฅปววํยไหยธ??ม พ?ะสงร]บงสกล กวายอนโมทนา กวายออิเ?ก
เวลา

ชิ)© น, พ?ะพธธ??มสวคพ?ะอภธ??ม

วนน แกงกายเศ?'องแบบป.?กคิชาว ไวหกข
วํนเสา? ที่ 9๓ มก?าคม ๒๕:จ๖

เวลา ^,00 น. พ?ะสงร] ๒0 ธูปปงสกล

แสว เชิญโกศศพขนป?ะคิบฐานบน?าช?ก เศลอนก?ะบวน'อิส?ยยศเชิญศพวากศุมวงษฅะวํน
ไปคามกน'น Iว?ชิ]?'าบฎ? เลยวขวาขามสะพานนว?ฐ ไปกามกนนทาแพ กนน?าชคำเนิน เลยวขวา
กนนสามลาน เลยวซายถนนอินหวโ??ส เลยวซายเขาสวํคสวนคอก คงก^ะบวนอิส?ยยศ
~

*

*“4'} I

484

ป้

8

เชิญโก?เศในวยนเม? แลวเชิญโกศศพขนคงบนชิคกาธาน
เวลา 9๖. ๐0 น. พ?ะบาทสมเควพ?ะเวาอยูห‘ว และสมเคจพ?ะนาง เจา ๆ
พ?ะม?ม?าชินีนาถ

เสควพ?ะ?าชคำ เนินไปยงพลํบพลาวค์สวนคอก ว้งทวํคเชยงโหม ห?งหอคยา'ไค?

พ?ะสงร! 90 ?ปบัง์สุกล แลวเสค์วขนเม?พ?ะ?าชหานเพลิง
*
ไป่1*
I
*4
* *
ก้นน แกงกายเศ?องแบบศ?งยศ ไวหกข
ก้นอาทฅย ที่ 9๔ มก?าศม ๒๕9๖

เวลา ฟ่.00 น.

พ?ะ?าชทานยาไค?

และภฅคาหา?สามหาบ โนกา?เกบอ!
วนิน แคงกายเศ?องแบบป?กคขาว ไวหกข.

เ^^หาน

คำปรารภ

ในพิธ็พระราชทานเพลิงศพ พลตรี เถ้าราชบุตร (วงษตวน
ณ เชียงใหม่)

เจำภาพทุกคนพิจารณาเห็นว่าควรจะพิมพVเนํงส

คุณค่าทางประวตศาสตร์ เพื่อเบนอนุสรณ์ให้แก่ท่านเรืองห
นำเอาความประสงค์ดงกล่าว'ใปหารือกํบศาสตราจารย์หม่อมเจา-

สุภัทรดิศ ดิศกุล ท่านได้รำเสํงแนะนำว่าน่าจะพิมพ์หน่งสิอเ

ศาวดาร ภาคที่ ๖๑ ซึ่งเบนตำนานลานนาไทยที่เก่าแก่มาก และเบ
หนำสือที่หาอ่านได้ยากในบจจุบ้น

ถ้าหากไม่พิมพ์ต่ออายุไว้บ้างแล

เกรงว่าต่อไปอาจจะสาบสูญอย่างน่าเสียดาย

แม้แด่สมเด็จพระเถ

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ยิงได้ริบสงยกย่องและ
ยืนยินว่า

หนำสิอเ'ร้องนํ้มีค'วามสำคํญมากทางประว็ตศาสตร์ นก

ประวํตศาสตร์ที่สนใจอาจจะใช้พิจารณาศึกษาคํนคถ้าได้

ดำนํ้นจ

ตกลงดำเนินการพิมพ์ตามรำสำแนะนำของศาสตราจารย์หม่อมเถ้
สุภัทรดิศ ดิศกุส

เพราะเห็นว่าสอดคถ้องภับความสนพระภัยและ

ความปรารถนาของเถ้าราชบุตร

ซึ่งเมื่อคร1งํ้ที่ท่านยิงมี1ชีวิตอยู่ ก็ได้

พยายามทุกวิถีทางที่จะร้กษาประวตศาสตร์และศิลปกรรมลานนาไทย
ตลอดมา

เมื่อได้จดพิมพ์แถ้วหถ้งว่า

หนำสือเรื่องนคงจะแพร่หลา

อีงขน และเบนมรดกตกทอดไปถึงอนุชนรุ่นหถ้งดำย
ภาพขอขอบพระคุณกรมศิลปากรอย่างยืง

ในการนเถ้

ที่ได้เออเพื่อให้ยืมสำเ

มาดำเนินการพิมพ์จนเบนที่เรียบร้อย

และขอขอบพระภัยศา

จารย์หม่อมเถ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ที่ได้ประทานการแนะนำเบนอย่าง
และขอบคุณ ศาสตราจารย์ ภันเอกพูนพล อาสนจินดา ที่เรียบเรียง
ประวํตของพลตรี เถ้าราชบุตร ให้ดำย.

( ๑๐ )

เจำภาพขออุทิศผลประโยชน์ที่ผู้อ่านได้ริบจากหน'งสื

พงศาวดาร ภาคที่ ๖๑ นถวายแด่ พลตรี เจำ-ราชบุตร ผู้เบนที่ริกและ
อาลไ]ยีงของวงศ์ตระกล
ความรู้น

และขอให้พลํงแห่งบรรณาการทางวิชา

จงเบนบจจไ]ส่งเสริมดวงวิญญาณของท่านให้ไปสถิตอยู

สุคติภพชำนิริน,ดร์

นไ]ต8งแต่ได้เรืมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พลตรี เจ่าราชบุตร

ตลอดมาจนกระทิงถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพน8น, ได้มีพระภิกษุ

ท่านผู้มีเกียรติและญาติมาร่วมให้เกียรติและความอนุเคราะห์หลาย
ประการดวยความเต็มพระทไ]และเต็มใจ

ทำให้เจ่าภาพรู้สึกซาบซง

ในพระคุณครํ้งน์อย่างหาที่เปรียบมิได้

จึงขออาราธนาคุณ

ริตนตริยรวมท8งพระบรมธาตุดอยสุเทพดลบํนดาลให้ท่านเพียบพริอม
ดำยความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดกาลนาน.
ศรนวล

ณ เชียงใหม่, วงคํ่จํนทรี
หงศํ่แลํว

คซเสนี

ณ ลำหูน

รริวีพ้นกุ

สุจริตกุล

:ชิ':

^฿. -

พลตร เจาราชบตร (วงษตวน ณ
พ.ศ. ๒๔๒๙ — พ.ศ. ๒๕๑๕

-

ประวตย่อ
ของ
พลตรี เจารา,ษบุตร
(งูงษ์ลวน ณ เชยงใหม่)

พลตรี เจ้าราชบุตร (วงษ์ตวน ณ เชียงใหม่) ผู้บงคบการ
พิเศษกรมผสมที่ ๗ ราชองควักษ์พิเศษ

และอดีตสมาชิกวุ

ได้ถึงพิราลไ]เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ โรงพยาบาล
นครเชียงใหม่ เวลา ©๒.๑๐ น. ด้วย'พระ'โรคชรา ชนมายุได้ ๙อ บีเ
กํบ ๑๘ วัน

โดยมีอาการเจ็บบวยเข้าวับการรกษา ณ โรงพยาบาล

เพียง ๔ วันเท่าน1น

ทํ้งๆ ที่ก่อนหน้าน์ท่านก็มีสุขภาพสมบูรณ

อยู่ทุกประการ * การที่ท่านมาถึงอวสานแห่งชีวิตโดยกะท่นห่นเช่นน
ย่อมยิงให้บรรดาพระญาติพระวงศ์ ชาวเชียงใหม่ และผู้ที่เคารพ1แบถึอ
ท่าน รู้สึกอาลยอาวรณ์เบนอย่างยึง

กระกล

ด้นตระกูลของพลตรี เข้าราชบุตร เมื่อสืบสาวย่อนหล่'งไป
จะพบว่าเบนผู้ที่ใด้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาแลำท1งสน ซึ่ง
จะสํงเกตได้จากตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่าน8น
พิสูจน์ให้เห็นแลำว่า

ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลด้น

เข้าร

เบนคำกล่าว

( ๑๒)
คนไทยทีมีความจริง การสืบสายในวงศ์ตระกูลของท่าน หรือตระกูล
ณ เชียงใหม่

นดัตาแต่ตนจนมาถึงตัวท่านเบนเวลาไม่นํอยกว่า

บ นนมีดังต่อไปน คือ
เจ้าพระยาสุระวฤๅชยสงคราม

(ทิพชำง)

เบนเจ่าเมืองนคร

ลำปาง ในสท้ยกู้ชาติจากการปกครองและยายีของประเทศพม่า

เมื่อ

พ.ศ. ๒๒๗๕ ท่านสมรสดับแม่เจ่าพิมพาเทวี และให้กำเนิดเจ่า
แกว

ซึ่งเบนเจ่าเมืองนครลำปางองค์ต่อมา

แม่เจ่าจนตา

เจ่าพา'ชายแดัวสมรสดั

และ'ให้กำเนิดเจ่าหลวงเศรษเดัาผน'ซึ่งเบนเจ่า

นครเชียงใหม่องศ์ที่ ๓ เจ้าหลวงเศรษฐีคำผนสมรสดับแม่เจ้สุวรรณ

และให้กำเนิดเจ่ามหาพรหมคำคงได้เบนเจำราชวงษ์เชียงใหม่ เ
ร งษ์เชียงใหม่สมรสดับเจ่าท้วคำ

และให้กำเนิดเดัาอ

ซึ่งได้เบนเดัาผู้ครองนครเชียงใหม่องศ์ที่ ๗ พระเจ้าอินท
ดับแม่เจ้าเขียว

ให้กำเนิดพลตรี

เจ้า,แดัวนวรฐ ได้เบนเจ

นครเชียงใหม่องศ์ที่ ๙ ซึ่งเบนองศ์สุดท้ายของจ้งหดัดเชียงใหม่ พ

เจ้าแก้วนวรฐสมรสดับแม่เจ้าจามรี และให้กำเนิดพลตรี เจ

อย่างไรก็ดี ตระกูล ณเชียงใหม่ มีเครือญาติในตระกูลรวมดันทุกสาย
ในบจจุท้นน็ได้มากกว่าพันคน

ซึ่งไม่สามารถจะนำมาท้นทึกใ

น เด
พลตรี

เจำราชบุตรสมรสกบเจำหญิงจนทร

สกุลเดิม ณ

เชียงใหม่ มีธิดาคือเจ้าหญิงวงศ์ดันทร์ ได้สมรสดับนายป
ต่อมา พลตรี
ลำพน

เจ้าราชบุตรได้สมรสดับเจ้าหญิงภัทรา

สกุลเด

มีธิดา ๒ คน คือ. เจ้าหญิงพงศ์แก้ว และเจ้าหญิงระวีพ

( ๑๓)
เจาหญิงพงศ์แกว'ได้สมรสก้บเล้าพฒนา ณ ลำพูน และ เล้าหญิง
ระวีพนธุได้สมรสล้บนายสุชาต สุจริตกุล

สำหริบบุตรและธิดาของ

เล้าหญิงวงศ์จนทร์นนเติบโตเบนผู้ใหญ่

และได้สมรสแล้ว

ฉ

เล้าราชบุตร จึงมีมุญได้เห็นเหลนของท่านหลายคน
ต่อมา เล้าราชบุ*ตรได้สมรสล้บหม่อมศรีนวล

ซึ่งเดิมอยู่ใน

ตระกูล นนทขล้าง แห่งล้งหวดลำพูน หม่อมศรีนวลเบนสุภาพสตรี
ที่มีเกียรติท่านหนึ่งของล้งหวดเชียงใหม่

ได้ทำชื่อเสียงให้

ตระกูล และวงการสตรีของล้งหล้ดเชียงใหม่เบนล้นมาก โดยเฉพาะ
อย่างยึงในตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมล้ฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย

ได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หลายประการ

ล้ดการแทบทุกอย่างแทนเล้าราชบุตร

และได้เบนผู้

ในการเตรียมการล้บเสด็จราช

อาล้นตุกะทุกๆ คราว เบนจำนวนกว่าสิบครีง ในบ8นปลายของชีวิต
เล้าราชบุตรได้พำ',แก่อยู่อย่างสุขสบาย ณ คุ้มวงษ์ตะล้น โดย’ใต้ริ'บการ
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากหม่อมศรีนวล

เบนที่สบพระทไ]ทุก

ประการ จวบจนถึงพิราลไ]

ชึ๋วิกเมึ๋ณยาว
พลตรี เล้าราชบุตร ประสูติแด่แม่เล้าจามรี ท.จ. ชายาพลตรี

เล้าแล้วนวริฐเล้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่คุ้มหลวงกลางเวียงเชี
บจจุล้นนึ่คุ้มหลวงดิงกล่าวเบนที่ต8งํ๋โรงเรียนยุพราชวิทยาลไ]
ประสูติเมื่อล้นศุกร์ ขน ๕ คา เดือน ๖ บจอ ล้ฐศก จุลล้กราช ©๒๔๘

( ๑๔)

ตรงลับลันที ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๙ เมื่อเบนเด็กมีฉายาเรียก

ว่า “เจทีหมู” เมือ พ.ศ. ๒๔๔๐ได้เขทีเรียนหนทีสือไทยที่!รงเรียนปริ
รอแยลวิทยาลํย

จำหลัดเชียงใหม่ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้ยทีย'ใปเรีย

ที โรงเรียนราชวิทยาลัย ที่กรุงเทพพระมหานคร

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔

ได้ยทียกลับมาอยู่ทื่จทีหลัดเชียงใหม่
หนึงพรรษา

ที่ลัดหอธรรม

และได้อุปสมบ

ซึ่งบจจุบ”นรวมเขทีเบนวดเดียวลัน

ลัดเจดีย์หลวง เมื่อเบนเด็กท่านเคยติดตาม เจทีแลัวนวรฐ เจทีผู้ครอง
นครเชียงใหม่ลงไปลังกรุงเทพพระมหานคร เพอกระทำพิธีทูลเกดัา
ถวายลันไม้เงินและต้นไม้ทอง

ตามประเพณีลันเบนราชบรรณาการ

แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลัาเจทีอยู่หำ
ชายาเจ้าดารารศมี

ในครีงินํ้นพร

ซึ่งเบนพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลัาเจทีอยู่หำ และทรงเบนพระเจ้าอาว์ของท่าน ลังคงป
อยู่ในพระบรมมหาราชลัง
เผาถวายตำดำย

พระราชชายาได้ทรงนาเจ้าราชบุตรเข้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจทีอยู่หำ

ราชฐานไปประลับอยู่ที่พระราชลังบางปะอิน
เผ้าอยู่ใกล้ชิดพระยุคลบาท

เสด็จแปรพร

ท่านก็ได้ตามเสด็จ

จนกระลังได้รไ]พระมหากรุณาธิคุณ

พระราชทานนามว่า “วงษ์ตลัน”

ต่อมาได้ถวายตำเพื่อลับรา

เบนมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลำเจทีอยู่หำ ซึ่งขณะ
ดำรงตำแหน่งเบนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลทีเจ้าอยู่หำ

ได้เสด็จเถลิ

สมบตแลำ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกสทีโปรดกระหม่อมให้เจทีราชบุตร

( ๑๕ )
เบนหุ้มแพรมหาดเล็ก

และพระราชทานเสมาทองคำ

ลงยามีพระ

ปรมาภิธํยย่อ ว.ป.ร. พร*อมดวยเข็มขำหลวงเดิม

ระหว่างที่เข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาลไนึ่น ท่านได
ร่วมรุ่นที่เบนผู้ที่มีชื่อเลียงในกาลต่อมาหลายท่านดำยกํน
พระยาคธาทรบดี

อาทิ

พระ&าโกมารกุลมนตรี พลตรี พระยาอานุภาพ

ไตรภพ หม่อมเจ้าวิเศษศกดื้ ชยางกูร และหม่อมเจ้าเจริญสุขโสภา
เกษมสํนต์ เบนตีน

ในระหว่างนเจ้าราชบุตร

ได้มีโอกาสศึกษา

อบรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนศิลปจ้ฒนธรรมของไทย ตาม
แบบฉบบของชาววิง
ได้หลายอย่าง

เจ้าราชบุตรมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรี

แต่ที่ทราบว่ามีความถนดเบนยอดเยี่ยม คือ ขิม ท่าน

ชอบเชิญชวนญาติพี่นอง

และมิตรสหายของท่านที่ชอบการดนตรี

มาร่วมวงเล่นกินอยู่จนดึกเสมอ
เจ้าราชบุตรชอบกีฬากลางแจ้งหลายอย่าง เช่น เทนนิส และ
ฟุตบอล

เคยเล่นฟุตบอลจนประสบอุน่ตเหตุถึงแขนหํก

อย่างหนึ่งที่ชอบมาก คือ กีฬามวย

กีฬาอีก

เมื่อมีอายและเล่นกีฬามวย

ได้แล*ว ก็ยํงชอบไปดูการแข่งข้นชกมวย ที่สนามมวย เดชานเคราะห์
จ้งหวํดเชียงใหม่เบนประจำจนกระทิงสุขภาพทรุดโทรมไปมากเพราะ
ความชรา จึงได้งดการไปชมกีฬามวย สำหรํบเทนนิสน1นเล่นจนแขน

มีกฒ้มเนึ่อโตไปข้างหนึ่งกีฬาในร่มที่ชอบเบนพิเศษอีกอย่างหน

บิลเลียด ท่านมํกจะหาโอกาสไปเล่นกิบเพี่อนนายทหารที่สโมสรน

ทหารในกรมทหาร ซึ่งบิจจุบ่นเรียกว่ากรมผสมที่ ๗ ถึงเวลาจะไปเล่น
บิลเลียดในกรมทหารท่านมํกจะข้บรถส่วนข้วของท่านไปเอง

ซึ่งใน

( ©๖ )

ขณะน*นวังหวัดเชียงใหม่ยำมีรถยนต์ ใช้วันเบนจำนวนนํ

ของเจาแวัวนวรํฐบำง ข้าราชการผู้ใหญ่ผายปกครองบำง พวก

สอนศาสนาบำง และพ่อค้า คหบดีอีกสองสามท่าน ท่านเล่นบิลเล

วับนายทหารจนถึงเวลาบดสโมสร บางครืงยำสนุกสนานติดพ่นวันอ
ท่านก็ชวนวันมาเล่นต่อที่คุ้มของท่าน

มนโต๊ะบิดเลียดส่ว

ไปอีก
จะเห็นได้ว่าความมีใจเบนนกกีฬา
ทหาร

ความเบินมิตรวับบรรด

และขำราชการ พลเรือน พ่อค้า คหบดี

สมาคมดี

จึงทำให้ท่านมีการ

เบนบนไดให้ท่านได้ก้าวไปสู่ความเจริญในวงราชการและ

สำคมแนวหนำของวังหวัดเชียงใหม่ วงดนตรี สนามกีฬา และบ
บิลเลียดจึงเบนส่วนหนึ่งของห้องทำงานของท่าน

ชึ๋วิกทชการและกวามดกวามชยิบ
เมอเจำราชบุตร
แวัว

กวับมาภูมิลำเนาเดิมคือวังหวังเชียงใ

ได้เข้ารบราชการการผายมหาดไทยที่ศาลากลางวังหวัด

พ.ศ. ๒๔๕๒ ซึ่งขณะนนเรียกวันว่า เค้าสนามหลวง ตำแหน่งที

ริบครํ้งแรก คือเสมียนกองมหาดไทยมณฑลพาวัพ ได้วับพระราชทาน
เงินเดือนเพียง ๒๕ บาท
ในสม่ยนึ่น

ซึงก็น์บได้ว่ามากสำหวับตำแหน่ง

แต่ก็หาเบ่นรายได้ทีจำเบนอย่างไรของท่านไม่

ปรารถนาที่จะทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณเท่านึ่น
พ.ศ. ๒๔๕๓

เ

ใน

ได้วับพระราชทานเลื่อนตำแหน่งเบนเลขานุการเค้

สนามหลวง ต่อมา พ.ศ. (อุ๕๕๖ ใด้รบเลือนตำแหน่งขนเบนรองเสนา

( ๑๗ )

1

มหาดโทย พรอมกํ'บโดรบเงนเดอน'ขนเบนเดอนละ ๘๐ มาท
เดียวกินน,นเอง
อย่าง

ในบี!

ท่านได้ริบพระราชทานความดีความชอบอีก^ลาย

ซึ่งแสดงให้เห็นชํดืว่า

ท่านปฏิบ่ตราชการดีเด่นจริง ๆ คือ

ได้ริบพระราชทาน ราชทินนามว่า “เจ้าราชล้มพไเธวงศ์” และมียศ
เบนมหาดเล็กพิเศษ ใน*ล้ชกาลที่ ๖ มีเข็มชำหลวงเดิมประดิบ ดงได้
กล่าวมาแล้วในเบองต้น

ส่วนยศทางราชการพลเรือนน8น

ใด้เบน

รองอำมาตย์เอกกระทรวงมหาดไทย

ในริชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวนน

กิจกรรมเสือบากำลังเบนที่นิยมในหมู่ล้าราชการพลเรือน เพ

บาทสมเด็จพระเล้าอยู่หำทรงก่อต1งขนเพื่อ’ผกฝนให้ล้าราชการมีคว

พร์อมเพรียง เพื่อบองกนประเทศชาติเมํ่อถึงคราวจำเบน เล้าราชบุต
ก็ใด้สม“ศรเล้าริบราชการ

สนองพระมหากรุณาธิคุณในกิจกรรม

อนสำคญของประเทศชาตินด้วย

จนได้ ริบ พระ ราช ทาน ยศเสือ บา

เบนนายหมวดเอกเสือบา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ ในบี!เดียวกันนเอง ท่าน
ได้ริบพระราชทาน ราชทินนามในฐานะของเล้านายผายเหนือ ของ
ล้งหกัดเชียงใหม่ เบน “เล้าราชบุตร”

ซึ่งท่านได้ใช้มาจนถึงอวส

แห่งชีวิต พอถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่านได้ริบพระราชทานเลื่อนตำแหน่ง
ทางพลเรือนอีกคร*ง๎หนึ่งเบนเสนามหาดไทยเชียงใหม่

พล้อมกับกา

ขนเงินเดือนเบนเดือนละ ๒๐๐ บาท
เบนที่น่าส่งเกตว่า

หส่งจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช

ม]เบนระบอบประชาธิปไตย

( ๑๘)

แล้ว ชีวิตราชการของท่านได้เปลี่ยนจากพลเรือนมาเกี่ยวช่องกํบชีว
ทหารด้วย

คือท่าน'ใด้รืบพระราชทานแต่งต1งเบนพํนตรีทหารบ

พิเศษ เมือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ และได้รบพระราชทานเลื่อน
ยศขึนเบนลำล้บ สำหรบคุณงามความดีของท่านนน
สมเด็จพระเล้าอยู่หํวิ

แม้ว่าพระบาท

จะมิได้มีพระราชวโรกาสทรงทราบล้วยพ

เนตรพระกรรณโดยตรง แต่ก็ย่อมมีคนดีอื่นๆ ที่คอยเอาใจใส่ส่ง
เสริมอยู่ ด้งน8นพ”1แอกเขมิล้น เพีมกำลำเมือง

ผู้บงคบการทหารบก

เชียงใหม่ จึง'ได้มีหน์งสิอผ่านกระทรวงกลาโหม ขอพระราชทานยศ
ครีงสุดทำยเบนพลตรี และเบนราชองคริกษ์พิเศษด้วย
โดยที่ท่านมีความสนใจในการปกครองผ่ายพลเรือนมาต1งแต่
เรีมเข’าริบราชการ

ด้งนนเมื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้ว

ชีวิตการเมืองของเล้าราชบุตร

ได้ก่อตำขน'โดยที่ท่านเองมิใต้'ว็งเล

เช่นนกการเมืองคนอื่น ๆ ท่านได้ริบแต่งดํ้งให้เบนสมาชิกวุฒิ
พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งนอกจากจะริบใช้บำนเมืองในทางริฐประศาลโนบาย
แล้ว ยิงถือว่าเบนเกียรติของล้งหล้ดเชียงใหม่

ที่มีเ'ล้านายผายเหน

ผ้ทรงคุณวุฒิเหมาะสมเขำร่วมกิจการของรฐสภาล้นเบนสถาบินบริหา
ราชการแผ่นดินระด้บสูง
ต8งแต่เรีมราชการเบนลํ าด้บมา ท่านได้ริบพร ะราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์หลายดวงและหลายชน โดยเฉพาะอย่างอึงในดำนการ
ทำนุบำรุงตระกูลวงศ์

และชื่อเสียงเกียรติคุณของบรรพบุ

ตลอดมา จึงได้รบพระราชVงนเคร้องราชอิสริยาภรณ์ตติยจลจอมเกล้า

( ๑๙ )

บำรุ3ตระกูล'วงศ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ และเพีมขนขึนเบ่นลำดบ จนถง

เคร้องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ-ศ. ๒๕๐๕ และ
ทำยที่สุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ช้บพระราชทานประถมาภรณช้างเผือก

การถวายกวามจงรกภกด
เบนที่ทราบล้นดีแล้วว่า

พลตรี เช้าราชบุตร เมื่อยิงเย

ได้ช้บพระราชทานการอบรมจากพระราชสำนักที่กรุงเทพพระมหา
นคร

ด1งแต่ช้ชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเช้าอย่ทํ

ดํง์นน ถึงแม้ว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้วก็ตาม
ความจงร*กภักดีต่อพระมหากษ*ตริย์
ลดถอยเสื่อมคลายแต่ประการใด

และพระราชบิลล*งก์

จึงมิได้

ตรงก*นขำมกล*บทวีขนเบนลำดิบ

ดิงจะเห็นได้จากการถวายการร*บเสด็จและราชการต่าง ๆ ทางผืาย
เหนือ จนทำให็ท่านม็โอกาสได้ใกล้ชิดพระยุคลบาท ของพระบาท

สมเด็จพระเช้อยู่หำตํ้งแต่ช้ชกาลที่ ๕ จนถึงร*ชกาลทื่ ๙
ในช้ชกาลที่ ๕ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ ท่านได้คุมกระบวนม้า
และช้างไปรไแสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเช้าอยู่หำ

เมื

ดำรงตำแหน่งเบ่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในการเสด็จประพาส

มณฑลผืายเหนือ โดยไปตํ้งรบเสด็จที่เมืองแพร่ แล้วตาม
ถึงเมืองเชียงใหม่

ในร*ชกาลที่ ๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้
เช้าอยู่หำ พช้อมดำยสมเด็จพระนางเช้ารำไพพรรณี
เสด็จเลียบมณฑลผืายเหนือ

พระบรมร

เช้าราชบุตรเบ่นแม่กองสช้างโ

( ๒๐ )
ช่อพา เทือประกอบพระราชพิธีสมโภชช่างพลายสำคํญที่ชื่อ “พระ
เศวตคชเดชดิลก”

และในการถวายการรบเสด็จจากสถานีรถไฟ

เชียงใหม่ ท่านเบนผู้หนึ่งที่ฃี่ช่างเชือกที่ ๗ ในขบวน

เหนือ ๑๓ องค์ เทือนำเสด็จโดยช่างพระที่นํงมายํงที่ปร
เชียงใหม่

ต่อมาท่านได้รับหนำที่ถวายความสะดวกในการ

พระญาติพระวงศ์จากกรุงเทพพระมหานครอีกหลายพระองค์

เช่

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏบยมหาราชปดิวรัชดา

สมเด็

พระพนวัสสาอยยิกาเจ้า
เพ็ชรบุรีราชสิรินทร

สมเด็จ'พระบีตุจฉาเช่า เจ้าพากรมหล
และสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ

เจ้าพ้

นครสวรรค์วรพินิต

ในรชกาลที่ ๘ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หำอานํนทม
เสด็จนิวตพระนครครำแรก

พจ้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

ภูมิพลอดุลยเดช เจ้าราชบุตรพร้อมดำยเจ้าแกำนวรฐ ได้ไปรบเสด็จ
ที่กรุงเทพพระมหานคร

ในจ้ชกาลที่ ๙ เจ้าราชบุตร แม้จะมีอายุเช่าอยู่ในวั
แล'ว

แต่ก็มิได้ย่อท่อในการเผาถวายความจงจ้กภักดีอยู่เสมอ

สนามบินและที่อื่น ๆ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑
พระเจ้าอยู่หำ

ทำที่

ได้รับเสด็จพระบาทส

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ในพระราชวโรกาส

เสด็จเยือนราษฎรในจ้งหวัดเชียงใหม่ ท่านได้เบนประธานวัดบา
และขบวนบายศรีของเจ้านายผายเหนือ
หนำโรงเรียนยุพราชวิทยาภัย

ในพิธีทูลพระขวัญถวายที

สำหรับการเสด็จครำนึ่ได้รับพระ

กรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดโ!ระหม่อม

เสด็จเยี่ยมเจ้าราชบุตร แ

( ๒®)
เสวยพระกระยาหารที่คุ้มวงษ์ตวินดํวย

ต่อมาได้มีโอกาสรไ]เสด็จ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเบนครงแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔
โดยเบ่นเจำภาพอิดพิธีบายศรีและพระกระยาหารแบบชินโตกถวาย
ณ พระดำหนํกภพิงค์ราชนิเวศน์
เจาราชบุตร ยิงได้รบพระมหากรุณาเบ็นกรณิพิเศษอิกหลาย
ประการ

กล่าวคือเมื่อเจาราชบุตรลง'โปผ่าตํดลอกตอกระจก

ก็ได้

โปรดเกลำ ฯ ให้ พล. อ. หลวงสุรณรงค์สมุหราชองคริกษ์ นำกระเช้า
ดอกไม้ไปพระราชทาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเมื่อคราวเจา
ราชบุตร ลงไปรไ]การผ่าตดช่องท้อง ณโรงพยาบาลสิริราช ก็ได้ทรง
พระมหากรุณาเอาพระราชหฤท้ยใส่

โดยโปรดเกลำ ๆ ให้นายแพทย์

และพยาบาลเอาใจใส่เบนกรณีพิเศษ และยำได้โปรดเกลำฯ ให้พระยา
อนุริกษ์ราชมณเฑียรนำกระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
อนึ่ง ในพระราชวโรกาสเสด็จแปรพระราชฐาน

มาประทบ

ณภูพิงค์ราชนิเวศน์จำหวิดเชียงใหม่ เมื่อวนที่©มกราคมพ.ศ.๒๕
ซึ่งตรงกบวันบใหม่ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลำฯ ให้สมเด็จพระ
เจำลูกยาเธอ เจำพาวชิราลงกรณ์เสด็จนำแจกนดอกไม้มาพระราชทาน
แก่เ'จำราชบุตร
ที่สุด

ที่งนึ่นบเบนพระมหากรุณาธิคุณแก่เจำราชบุตรเบน

และแม้ในวาระสุดทำย

ก็ยำได้รไ]พระมหากรุณาธิคุณพระ

ราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ศพ อินเบนเกียรติยศสูงสุดเหลือ
ที่จะพรรณนาได้

*

( ๒๒ )

ตุกะทุก ๆ ประเทศในโลก ประเทศเด้าภาพต่างก็ตองพยายามด้ดการ
ตอนริบตามวัฒนธรรมด็งเดิมของตน

เพื่อจะแสดงถึงเกียรต

ประเทศชาติว่ามีมาและเบนมาอย่างน่ายกย่องเพียงใดแต่โบรา

ท่านเด้าราชบุตรก็ได้ริบภาระหน้าที่อนนีแทนชาวภาคเหนือ
เชียงใหม่ที่งปวง

กล่าวคือได้ริบมอบภาระให้เบนผู้จดพิธ

จดพระกระยาหารชุดลานนาไทยตามประเพณีชาวเหนือ น้อมเกลำๆ

ถวายในการทรงริบรองพระราชอาด้นตุกะจากต่างประเทศทุกราย ณ
พระตำหน้กภูพิงด์ราชนิเวศน์
เบนส่วนใหญ่

โดยเบนผู้ออกทุนทรํ

จนสำเร็จเบนที่เรียบรอยทุกคราวไป

ด้งรา

ดํง์นํ้คือ.-

๑. ประธานาธิบดีโซการ์โน

แห่งประเทศอินโดเนเชีย

ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔

๒. พระเจำกรุงเดนมาร์ก และพระราชินี ระหว่างวันที่ ๑
ถึง ๒๒ มกราคม พ.ศ.

เอ๕๐๕

๓. ต๊อกเตอร์ไอริช ลึบเก้ ประธานาธิบดีแห่งประเทศเยอรมไเตะวันตก

ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๐๕

๔. สมเด็จพระบรมราชินีนาถจูเลียนา พริอมด้วยพระสว
เด้าชายเบอร์ฮาร์ด เด้าหญิงเบียทริกซ์
เนเธอร์แลนด์

๒๕๐๖
*

แห่งปร

ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๒ ตุลาคม พ.ศ

( ๒๓)
๕. พระเจำ'โบดวง และพระราชินีฟาบิโอรา
เบลเยี่ยม

แห่งประเทศ

ระหว่างร่นที่ ๗ ถึง ๑๐ กุมภาพนธ์ พ.ศ.

๒๕๐๗
๖. สมเด็จพระราชาธิบดี และพระราชินี แห่งประเทศมาเลเซีย ระหว่า^วนที่ ๒๗ ถึง ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
๗. เจำ'ชายอากิฮิโต

มกุฎราชกุมาร

แห่งประเทศญี่ปุน

และเจาหญิงมิชิโก๊ะ

ระหว่างวนที่ ๒๕ ถึง ๒® ธนวาคม

พ.ศ. ๒๕๐๗ และ
๘. พระเจำชาห์ปาเลวี
ประเทศอิหร่าน

และสมเด็จพระราชินีฟาราห์ แห่ง
เมื่อร่นที่ ๒๕ ถึง ๒๗ มกราคม พ.ศ.

๒๕๑๑ ซึ่งนอกจากจะถวายพิธีบายศรีแลำ

ยิงได้จํดให้

เจ่านายผายเหนือรุ่นเยาว์ถวายพอนนำขบวนบายศรีด้วย
*

เจำราชบุตรได้ริบเบนกรรมการจดบายศรี
หารชุดลานนาไทย

และพระกระยา-

ถวายในการทรงริบรองพระราชอาคํนตุกะจาก

ต่างประเทศ ณ พระตำหนำภู,พิงค์ราชนิเวศน์ ดํงนํ้ คือ

๑. พระเจำโอราฟที่ ๕ แห่งประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเสด็จระหว
วนท ๑๘ ลง ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๘
๒. เจ่าชายเบอร์ทิล แห่งประเทศสวีเดน

ซึ่งเสด็จระหว่าง

วนที่ ๒ ถึง ๕ กุมภาพนธ พ.ศ. ๒๕๐๔

๓. ประธานาธิบดีฟรานซ์โยนาส

แห่งประเทศออสเตรีย

ระหว่างวไเที่ ๒๑ ถึง ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
•เ

( ๒๔ )
๔. ประธานาธิบดีมากอส และมาดามมากอส แห่งประเทส
พีลลิปบนส์
งานเหล่านสำเร็จลุล่วงไปดำยดี

ซึ่งเบนที่ประทบพระราช

หฤทํย และประทํบใจของบรรดาราชอาคันตุกะเบนอย่างยืง

ผลของการเยือนจำหคัดเชียงใหม่ของราชอาคันตุกะที่เ

ประมุขของต่างชาติดำได้กล่าวมาแล้วน็ ได้แพร่ความดีเด่นของค
ธรรมประเพณี และความงดงามของจำหวิดเชียงใหม่ไปทำทุกมุมโลก

ทำให้เล้านายผายเหนือรวมท่งชาวลานนาไทย พลอยได้รบความนิ

ชมชื่นไปดำย โดยนยนึ่จึงเห็นได้ว่าเล้าราชบุตรและคุ้มวงษ

กำลำสำคญล้นหนึ่งในการช่วยเผยแพร่ความเขำใจล้นดีระหว่
เทศไทย และต่างประเทศที่เบนมิตรไม่น้อย

กิจกรรมสาธารณประไยชนึ่
พลตรี เล้าราชบุตร

ซึ่งเคยได้บวชเรียนมาแล้ว

เบนผู้

เล็งเห็นความสำคัญของสาธารณประโยชน์และพระคาสนาอย่างดี

ได้พยายามสน้บสนุนกิจกรรมท1งสองประเภทดำยความเต็มใจ ตํงนํ
เมื่อมี โอกาสหรือมีผู้บอกบุญมาให้ทราบ

ท่านน้กจะบริจาคเงินหรื

ส็งของหรือทรพย์สินสมบตของท่านเพื่อการกุศลเสมอ
เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมคัด

เช่น บริจาค

บริจาคสมทบมูลนิธิเพื

ทำไป และการศึกษา บริจาคเพื่อทำบุญทอดกฐินหรือทอดผำบาทํ้
ทำภายในจำหวดและต่างล้งหคัด

สำหร้บการช่วยเหลือสาธาร

( ๒๕)
ประโยชน์ท่านก็ได้กระทำเบนการประจำทงรายใหญ่และรายเล็ก
การบริจาคช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภย ส่งเสริมการแพทย์และการ
สาธารณสุข บำรุงหองสมุด
สถาบนการศึกษา

บริจาคเครื่องดนตรีแก่นํกศึกษา หรือ

สมทบทุนในกิจกรรมของกาชาด

บริจาคที่ดิน

เพื่อสาธารณประโยชน์ และในโครงการที่เบนประโยชน์ ต่อส่วนรว
อีกเบนล้นมาก

ที่ปรากฏเบํนอาคารอนุสรณ์ก็มี

กุฏิวิดเจดีย์หลวง

ซึ่งท่านสรำงเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ พลตรี เล้าแล้วนวรฐ
จามรี และสรำงอาคารที่มีความสำคํญมากทางการแพทย์ก็คือ “อาคาร
เล้าราชบุตร,’

ล้นเบนดึกโคโบลท์

ท่านก็ได้ออกทุนทรพย์ส่วนต่ว

สรำงให้แก่ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยา

ล้ยเชียงใหม่เบนมูลค่ากว่าห้าแสนบาทเศษ
นอกจากการบริจาคสีงของแล้ว

ในบางครํ้ง'ท่านก็รํบเชิญ'ให้

เบนประธานในพิธีต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่

เพื่อเบนเกียรติและสวิสดีมงคลแก่งานพิธีเหล่านื่ เช่น พิธีว
อนุสาวรีย์พระเจำกาวิละ

ซึ่งเบนบรรพบุรุษอีกองค์หนึ่งของท่

เบนต้น

บึ๋จฉิมวยและ!! วสานแห่งชี่วิ(ๆ
1

แม้ว่าพลตรี เล้าราชบุตรจะล่วงล้บไปแล้ว

แต่ชื่อเสี

เกียรติคุณของท่านยิงคงมีอยู่เบนล้นมาก เพือจะได้เบนมรดกตกทอด
ไปสู่บุคคลรุ่นหล้ง

เช่นความรกในศิลปดนตรีทำให้ท่านมอบเครื่

( ๒๖ )

ดนตรีบพาทย์วงใหญ่ที่สร่างขนอย่างวิจิตรพิสดาร และมีส่วนประก
เม่นงาชำง

ให้ไว้เบนสมบ่ตของมหาวิทยาลยเชียงใหม่

เพราะ

ว่าต่อไป จะเบนแหล่งเผยแพร่ศิลปของไทยในดานนอย่างกวางขวาง

เด

\/] ^

เมือกล่าวถึงลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลตํนนน มิ ใช่ว่าจะเบนจริ
เฉพาะตำของท่าน
และภายในคุ้ม

โดยที่เจำราชบุตรเคยเติบโตมาจากพระราชฐาน
ย่อมเคยเห็นแต่ส็งที่ดีงามและมีคุณค่าสูงนน

อินนจึงตกทอดลงไปถึงบุตรและธิดาของท่านดำย โดยเฉพาะเจ้าหญิง
พงศ์แกำ ณ ลำพูน

ธิดาที่สามารถของท่านเบนผู้มีชื่อเสียงในการ

ออกแบบทอผ้าไหมไทยพํ้นเมืองที่งามที่สุดในประเทศ จนเบนท
ของชาวต่างประเทศ

และสุภาพสตรีทื่มี โอกาสมาเยี่ยมจํงหวัดเชียง-

ใหม่ เมือพระเจำกรุงเดนมาร์กและพระราชินี
เชียงใหม่
ณ เชียงใหม่

เสด็จมาเยือนวั

ใน'โอกาสนพลตรี เวัาราชบุตร และชายาหม่อมศรีนวล

ได้ทูนเกลำ ๆ ถวายผำยกอไแบนผืมีอเจ้าหญิงพงศ์แก

ณ ลำพูนดำย วันรุ่งขนพระราชินีเดนมาร์กทรงมีพระราชสาส์น
พระทยด้วยลายพระหํตถ์ของพระองค์เอง และชมเชยความงดงามของ
ผายกผืนนน

ในชีวิตของพลตรี เจ้าราชบุตรน8น ดูเหมือนจะไม่มีฉีงใดที่

เรื่องยุ่งยากสำหรบท่าน มิใช่ว่าท่านเบนคนมีบุญวาสนา จึงท่า

สะดวกสบายทุกอย่าง ก้นที่จริงพลตรี เจ้าราชบุตรเบนคนมี

โดยอุปนิสย เรื่องนํ้ไม่ยากต่อการเขาใจ เพราะในคุ้มของท่านทุ
เบนระเบียบสวยงาม แม้แต่การปฎิบํตหนำที่การงาน และต่อตำของ

( ๒๗)
ท่านเองก็เบนระเบียบ
ในชีวิต

ความเรียบรอยและความเสมอตไแสมอปลาย

ทำให้ท่านมีอายุยืนยาวอนามํยดี

และมีสุขภาพสมบูรณ

ตลอดจนประสาทและความนึกคิดของท่าน ก็แจ่มใสจนกระทงวินาที
สุดทำยแห่งชีวิต
ในวไเที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ประสูติครงสุดทำยของท่าน

ก็ยำมีผู้ที่เคารพนบถือจากที่ ใกล้และ

ไกล มาอำนวยพรแสดงความปรารถนาดี
ร่มไทรของวงศ์ตระกูล

อนเบนวนทำบุญวน

ที่จะให้ท่านเบนร่มโพธึ๊

และชาวเชียงใหม่เบนส่วนรวมชำกาลนาน

แต่ส่งขารย่อมไม่เที่ยง ฉะนน หส่งจากวนทำบุญเพียง ๑๘ ต้น

ก็ต้องจากไปดำยความสงบที่โรงพยาบาลนครเชียงใหม่

ยำความ

วิปโยคอาลํยให้แก่มวลญาติในวงศ์ตระกูล ผู้ที่'รัก,ใคร่ เคารพนบถือ

และบูชาท่านในฐานะที่เบีนผู้มีพระคุณ และเบนผู้ที่สร่างประว
งามให้แก่บ้านเมืองและประเทศชาติ

บุคคลเหล่านึจึงใต้แ

อธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณอํนบริสุทธื้ของพลตรี เต้าราชบุตร จงไป
สถิตในสรวงสวรรค์อไแพียบพร2อมไปดำยบรมสุขชำนิร่นดร์
เรยIแรย3โดย พนเอกพูนหล อาสนจินดา

,

ต4นตระกูล
ของ
พลตรี

เจารานบุตร

(เจาน์อยวงษ์ตวน ณ เชยงไหม')
สายตรงจากตระกูลเจาเจดตน

เจ้าพระยาสุระวฤๅชัยสงคราม (ทิพชัาง)

เจ้าเมองนครลำปาง

แม่เจ้าทิมพาเทว

เจ้าพาชายแก9ว เจ้าเม่องนครลำปาง
แม่เจ้าจันตา

เจ้าหลวงเศรษฐคำผน เจ้าผู้ครองนครเชยงใหม่องค์ทิ ๓
แม่เจ้าสุวรรณและหม่อม

เจ้ามหาพรหมคำคง เจ้าราชวงศเชยงใหม่
แม่เจ้าบ่วคำ

พระเจ้าอนทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชยงใหม่ องค์ทิ ๘
แม่เจ้าเขยว

พลดร เจ้าแก,วนวจ้ฐ ฯ เจ้ผ้ครองนครเชยงใหม่ องค์ทิ 6
แม่เจ้าจามร

พลดร เจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยวงษตจ้14 ณ เชยงใหม่)

การสืบวงศ์ตระกูล
ของ

พลตรี เจาราชบุตร
(เจานอยวงษตวิน ณ เชยงใหม่)

พลตร เจ้าราชบตร
เจ,ไจันทร (ชายา) มธิดาคอ

๑. เจ้าหญิงวงศ์จันทร์

เจ้าภทรา (ชายา) มธิดาคอ ๑. เจ้าหญิงพงศ์แกว ๒. เจ้าหญิงระวพนธุ๙
หม่อมศร์นวล (ชายา)

เจ้าหญิงวงศ์จันทร (สมรสกบนายปฐม คชเสน) ม่บุตรและธิดาคอ ๑. ปวิตร ๒. จนทรา

ปวิตร (สมรสก,บนงลํกษณา) ม่ธิดาคอ ๑. จันทร์ทรงกลด ๒. อ'ญญมณ ๓. อินทุกานต

จันทรา (สมรสกบไตรย์ บุนนาค) ม่บุตรและ?ดาคอ ๑. ตร์ทิพ ๒. คชา

* ข.

ช.

(สมรสกบเจ้าพฒนา ณ ลำพูน)ม่บตรและธิดาคอ
เจ้าหญิงพงศ์แกว

๑. ดาราร,ตน

๒. พํฒน์พงศ์

ข.

๓.

ช.

วงศ์จักร
๔. ศ0กดขจร

ช.

ช.

พํฒนพงศ์ สมรสกบ ศร0ณยา

เจ้าหญิงระวพํนธ0, (สมรสกบนายสุชาต สุจรตกุล) มบุตรและ?ดา คอ

๑. ตว่น

ช.

๒. พ0นธุ,ระว

1

๓.

ช.

รพ

สารบาญ
หนา
พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน

๑

ลวะจังกราชเนรมิตบไเไดเงิน

๑

สวะจังกราชและบริวารลงมาตามบนไดเงิน

๑

ตำนานเมืองเชียงสา

๒

พระยาตรีจักษุตํดก้กราช

๒

สวะจังกราชอุปบต

๒

สวะจังกราชครองเมืองเงินยาง

๓

เจัาเมืองยวนถวายบรรณาการ

๓

พระมเหสีสวะจังกราชอธิษฐานขอโอรส
ประสูติโอรส

๔
๔

*

ประสูติลาวเกลาแก้วมาเมือง

๔

โอรสท1ง ๓ ไปจับปู

๕

ลวะจังกราชให้โอวาทโอรสทํ้ง ๓

๖

ลาวเกลาแก้วมาเมืองยกพลไปฆ่าปู

๖

ลาวเกลาแก้วมาเมืองทูลบิดาให้แยกก้นไปอยู่คนละเมือง
ลาวเกลาแก้วมาเมืองเสวยราชย์
ลาวเคียงสรำงแปลงเมืองเงินยาง

๗
๘

'

สนตติวงศ์ของลาวก่อ ลาวเกือะ พี่ลาวเกลาแก้วมาเมือง
ขุนจอมธรรมไปเสวยเมืองภุกามยาว

๙
๙

( ๓๒)
หนา
ขุนจอมธรรมทรงสุบินนิมิต
ขุนจอมธรรมรู้นิมิต
จดหมายกำหนดคน

๑๑
๑©
๑๒

อปริหานิยธรรม ๗ ประการ

๑๔

ขุนเจียง ขุนจอม เกิด

๑๗

ขุนเจียงเรียนวิชา

๑๘

ขุนเจียงเสวยราชย์
ขุนเจียงรบกํบพระยาแกว

๑๙
๒๐

เหตุที่จะเกิดศึกพระยาแกว

๒๑

ถวายพระนามขุนเจียงว่า พระเจืองพาสธรรมิกราช

๒๒

พระยาธรรมิกราช (ขุนเจียง) ส่งโอรสท8ง ๕ ไปครองเมือง

๒๔

อํครเทวีพระยาธรรมิกราชเห็นอศจรรย์ ๑๐ ประการ

๒๕

พระยาแมนตาตอกขอกพ้าตาหยืดฆ่าพระยาธรรมิกราช

๒๕

สไเตติวงศ์ขุนจองเมืองพระเยา

๒๖

พระยางำเมืองเกิด

๒๖

พระยางำเมืองเรียนวิชา

๒๗

พระยางำเมืองเสวยราชย์

๒๗

เชอวงศ์พระยามํงราย

๒๗

พระยามํงรายสร้างเมืองเชียงราย

๒๘

พระร่วงเขำหาเทวีงำเมือง

๒๙

พระยางำเมืองตามจบพระร่วงได้

๒๙

( ๓๓)
ทนา

พระยาม่งืรายตํดสินความพระยางำเมืองก’บพระร่วง

๓๐

พระยาม่งรายแผ่อำนาจ

๓๑

พระยาม่งรายสร้างเมืองเชียงใหม่

๓๒

สํนตติวงศ์พระยางำเมือง*

๓๔

สองยายตาสร้างพระประธาน

๓๔

ตำนานการสร้างพระประธาน

๓๖

นิทานเค้ามูลทุ่งเอยง หนองเอยง
คำถามคำตอบ

๔๕
๔๘

ตำนานสิงหนวติ

๕๓

เทวกาลเสวยราวิ],ย์เมืองนครไทยเทศ

๕๓

โอรสธิดาของเทวกาล

๕๓

สิงหนวติกุมารไปหาที่ตํ้งเมือง

๕๔

สิงหนวติกุมารสรำงเมืองนาคพํนธุสิหนวตินคร
สิงหนวติกุมารได้เมืองอุโมงคเสลา

๕๕
๕๖

พระยาอชุตราชเสวยราชย์เมืองโยนก

๕๘

พระยาอชุตราชได้นางปทุมวดีเบนมเหษี

๕๘

มหาก’สสปเถรเจ้านำพระมหาธาตุเจ้ามายิงเมืองโยนก

๖0

พระยาอชุตราชพระราชทานทื่แก่มหาธาตุเจ้า

๖๐

พระยาอชุตราชให้ช่างคำมาหล่อรูปกมมโลฤๅษี

๖๐

( ๓๔ )
หนา
มหากัสฟิปเถรเจำเสด็จเข้าสู่'นิพพาน
มหากัจจ-ายนเถรเจ่า'นำมหาธาตุเจ้ามาสู่โยนกนคร

๖

พระยาอชุตธรรมิกราชตาย

๖๓

พระมํงรายราชโอรสเสวยราชสมบตแทน

๖๓

มหาวชิรโพธิเจำกํบฤๅษีนำพระบรมธาตุจากเมืองราชคฤห์
มาสู่เมืองโยนก

๖๓

พระม่งรายราชเจำซอมิลํกขรักษาพระบรมธาตุ

๖๕

พระมิงรายราชเจามีราชบุตร ๒ คนราชธิดา ๒ คน

๖๖

พระมํงรายราชเจ่าแบ่ง-ราชสมเบต

๖๖

ตงเวียงไชยนารายน์

๖๗

สํ1เตติ'วงศ์พระม่งรายราชเจ้า

๖๗

เสียเมืองโยนกนครแก่พระยาขอมดำ

๗๔

พระองค์พํง์เจำถกขอมขํบไปอยู่เวียงศรีทวง
เทวีพระองค์พิงประสูติโอรส

๗๕
๗๕

คำอธิษฐานของสามเณร

๗๖

ความผนแห่งเทวีของพระยาศรีทวง

๗๗

เทวีศรีทวงประสูติ โอรสให้ชื่อว่าพรหมกุมาร
ความผนของพรหมกุมาร
พรหมกุมาร'ใต้'ชำงตามผน

๗๘
๗๘

'

๗๙

พรหมกมารห่ามบิดาไม่ ให้ส่งส่วยพระยาขอม

.1..‘-“-1

พรหมกุมารเตรยมสูพระยาขอม

๘
๘๐

( ๓๕)
หนา
พรหมกุมารยกพลมาต่อรบพระยาขอมดำ

๘๑

พระยาขอมดำพ่ายหนีแก่พรหมกุมาร

๘๑

พระยาอินทร์เนรมิตกำแพงหิน

๘๒

พระองค์พํงืเจำได้ครองญืองโยนกครํ้งที่ ๒

๘๓

พรหมกุมารยกให้ทุกขิดตนพี่เบนอุปราชา

๘๔

พรหมกุมารได้เทวี

๘๔

พรหมกุมารก่บเทวีไปสร่างเวียงไชยปราการ

๘๔

พุทธโฆษาจารย์มหาเถรเจาชำระพระธรรม

๘๕

บรรจุพระมหาธาตุเจำไว้กลางเวียงไชยนารายน์

๘๕

การสืบสินตดิวงศ์พระองค์พิง

๘๖

พระองค์ไชยคิริโอรสได้ครองเวียงไชยปราการต่อจาก
พระองค์พรหมราชเจา

๘๗

กษตริย์เมืองสุธรรมวดีเมืองเมงยกร้พลมารบเวียงไชยปราการ๘๗
พระองค์ไชยคิริเจาเสียเวียงไชยปราการ

๘๘

พระองค์ไชยคิริสร่างเมืองกำแพงเพ็ชร์

๘๙

พระองค์มหาไชยชนะเจาราชโอรส เบนกษตริย์เมืองโยนก

๘๙

ชาวโยนกนครกินปลาตะเพียนเผือกตำใหญ่

๘๙

ความพินาศของเวียงโยนก

๙๐

ขุนสิงได้เบนใหญ่

๙๒

การสืบต่อก่นมา

๙๓

พระยาอินทร์ให้ลวะจํงกราชเทวบุตรลงมาเบนเจำ

๙๕

( ๓๖)
หนา
ล'วะ'จํงกราชติดศกราช

๙๖

สวะจํงกราชสร้างเวียงเหรญญนกรเงินยางเชียงแสน

๙๖

ญาณรํงสีมหาเถรเจ่านิมนต์มหาธาตุเจ่ามายิงเหรํญญ
นครเงินยางเชียงแสน
เวียงฝาง

๙๗
๙๘

เวียงเชียงรายเวียงเชียงของ

๙๙

สวะข์งืราชมีโอรส ๓ องค์

๑๐๐

โอรสทํ้ง ๓ ไปร้บปู

๑๐๐

โอรสทืง์ ๓ ไปกินเวียง

๑๐๑

สวะจ่งกราชตาย

๑๐๑

เจ่าลาวเก้าเสวยราชสมบตแทน

๑๐๑

สํใ,เตติ'วงศ์'ของสวะจ่งก,ราช

๑๐๒

ก้าวกีคำลานเจ่าเมืองน่านฆ่าพระยาลาวจ่ง์กวาเรือนคำแก้วตาย
พระยาควิกวาวโอรสพระยาลาวจ่งกวาเรือนคำแก้วฆ่าก้าว
กีคำลานตาย

๑๐๔

พระยาควํกิวาวได้ครองเมืองเงินยางเชียงแสน

๑๐๔

ขุนเทืองโอรสครองเมืองต่อมา

๑๐๔

ขุนเทืองได้นางแอกไค่

๑๐๕

นางแอกไต่ไห้บุตรแก่ขุนเทือง

๑๐๕

ขุนหึงโอรสได้กินเมืองแทน
นางแอกไต่ได้เห็นโอรส

๑๐๖
๑๐๖

๑

( ๓๗ )
หนา
ขุนหึงไต้ของวิเศษจากบูย่าตายาย

๑๐๗

ขุนทึงสร่างเวียงเชียงเรือง

๑๐๗

ขุนหึงประกาศไม่ให้ทำร่ายสํตว์

๑๐๘

จอมผาเรืองหลานครองเมื.องแทนขุนหึง
โอรสของเช้าจอมผาเรือง
ธิดาของพระยาลาวชิน

๑๐๙
๑๐๙
๑๑๐

พระยาอำยเจืองกไ]อุปราชาขุนเจืองชนช้างชนะ

๑ (จิ) (จิ)

เจา,ขุนเจือง'ใต้อํค'รมเหษี

๑๑๒

เช้าขุนเจือง'ใต้เบนพระยาเจืองพาธรรมิกราชาเสวยราชสมบต
เมืองเหช้ญญนครไชยบุรีเงินยางเชียงแสน

๑๑๒

พระยาเจืองพ้าธรรมิกราชได้เครื่องบรรณาการและเมืองต่าง ๆ
พระยาเจืองพ้าเข่าวศึก

๑๑๔

พระยาเจืองพาธรรมิกราชส่งบุตรไปครองเมือง
ลาง ๑๐ ประการปรากฏแก่อํครเทวีขุนเจือง

๑๑๘
๑๑๕

พระยาแมนตาตอกขอกพ้าตายืนฆ่าพระยาธรรมิกราช
สินตติวงศ์ต่อจากพระยาธรรมิกราช
โอรสพระยาลาวเมง

๑๑๓

๑๑๖
๑๑๖
๑๑๗

คำทำนายของบทม่งกรฤๅษีเกี่ยวกบโอรส

๑๑๗

ม่งรายราชโอรสครองเมืองเชียงราย

๑๑๘

มํงรายได้เศวตฉตรในเวียงเงินยางเชียงแสน
ฤๅษี ๔ ตนลูกพระยาวองตีฟางโพธิญาณ

๑๑๘
๑๑๘

( ๓๘ )
หนา
ฤๅษทํง์ ๔ สรงเกศาธาตุแห่งพระพุทธเจา

๑๑๙

ฤๅษีแยกกินกระทำสมณธรรม

๑๒๐

ผู้เบนใหญ่ในเมืองจอมตุงค์

๑๒

ทำวม่งรายทรงสร้างรูปไว้ที่ดอยจอมหงส์
ทำวมํงรายทรงไล่กวาง

๑๒๕

ทำวม่งรายรบกิ'บชาวลวะ

๑๒๘

มางคุ้มมางเคียงทำอุบายเอาชะนะลวะได้

๑๒๙

ทำวม่งรายให้อุตรพราหมณ์มาดูที่จะสร้างเมือง
เหตุผลในการตงชื่อเมืองต่าง ๆ

๑๓๑

ทำวมํง์รายให้มางคุ้มมางเคียนกินเมือง
โอรสธิดาของพระยาม่งราย
พระยาม่งรายใช้ให้หมื่นพาทำกลศึก

๑๓๓
๑๓๔

พระยายีบาเมืองลำพูนหลงเชื่อเลยงหมื่นพาไว้
การกระทำต่าง ๆ ของหมื่นพา
พระยามํงรายได้เมืองลำพูน

๑๓๕
๑๓๗

พระยามํงรายครองเมืองหริภุญไชย
พระยามํงรายกิบพวกรบชะนะพระยายีบากิบพวก

๑๓๗
๑๓๙

พระยามํงรายให้โอรสครองเมองต่าง ๆ

๑๓๙

พระยามังรายให้หมื่นพ้าครองเมืองหริภุญไชย
พระยามํงรายออกไปอยู่ไชยปราการ
พระยาแสนพูหลานไปแต่งเมืองเชียงราย

๑๔
๑๔๐
๑๔๑

( ๓๙ )
ทนา
เขตต์แดนเมืองเชียงแสน

©๔๔

พระยาแสนพูได้พระบรมธาตุ

©๔๙

บริจาคที่ให้แก่พระบรมธาตุ

๑๕๐

เขตต์แดนพ*นนาเชียงราย

๑๕๑

เขตต์แดนพ*นนาเงินยางเชียงแสน

๑๕๒

พวกฮ่อรบเมืองเขินเชียงตุง

๑๕๔

ฮ่อพาก่นพ่ายหนีไป

๑๕๔

เจ็านีาน่านกินเมืองเชียงตุงแทนพระยานีาท่วม
ฟุงตายังแกวฮ่อยกพวกมารบเมืองเขินเชียงตุง

๑๕๖

ฟุงตายังแก่วตายในสนามรบ

๑๕๖

ฮ่อพ่ายหนี

๑๕๖

พระยาแสนพูสร์างิเวียงเงินยางเชียงแสนใหม่

๑๕๙

พระยาแสนพูให้โอรสครองเมืองต่าง ๆ

๑๖๑

พระยาแสนพูตาย

๑๖๒

สนตติวงศ์ต่อจากพระยาแสนพู

๑๖๒

ทำวมหาพรหมสร้างว*ดและเจดีย์บรรจุพระมหาธาตุ

๑๖๓

พระราชเจำกือนาผู้ครองเมืองพิงเชียงใหม่รบชะนะฮ่อ
พระมหาเถรเจำสิริว*งโส
ฮ่อยกมารบลานนา
สิริว*งโสมหาเถรเจำเบนราชครู
พระยาสามปะยาให้ขุนแสงรบฮ่อ

๑๖๔
๑๖๕

๑๖๖
๑๖๖
๑๖๘

( ๔๐)
หนา
สามพระยาทำสํตย์สาบานกิน

๑๖(๘

อุบฏฐากมหาธาตุเจาจอมยอง

๑๖๘

ขุนแสงได้เบนพระยาสุวรรณคำลานนาครองเมืองไชยบุรี
นครเชียงแสน

๑๖๙

หมืนพราวได้ครองเมืองเชียงแสน

๑๗๐

หมื่นเชียงสงหรือหมื่นพร้าวสร้างวิด

๑๗๒

หมื่นงวหลานอติโลกราชได้ครองต่อมา

๑๗๒

หมื่นงวสร้างวิด

๑๗๓

พระยาอติโลกราชเบนพระยาหลวงเมืองสาด

๑๗๔

การครองเมืองเชียงแสนสืบต่อกินมา

๑๗๔

เจาพามํงทลารบได้เมืองเชียงใหม่

๑๗๗

เจาพ้ามํงทลาให้เจ็าพาสาวตถีมากินเมืองเชียงใหม่
๑๗๘
พระหำระมํงทลาครองเมืองเชียงใหม่

๑๗๙

เจำพาสุทโธเกิดทะเลาะกินกิบเจำอุปราชามํงแล จ่อเจ่า

๑๘๑

แสนหลวงเรือดอนเบนเจาพาหลวงทิพเนตร

๑๘๑

เจ่าพาหลวงทิพเนตรถูกจบขิง

๑๘๓

เจำพาสุทโธธรรมราชตี'ได้เมืองฝาง

๑๘๔

จิมพ้าหมวกคำลูกเจาพ้าหลวงทิพเนตรได้ครองเมืองเชียงแสน
๑๘๔
เจาพ้าหลวงทิพเนตรกบเจ่าพ้าหมวกคำลูกได้เบนใหญ่
ในลานนาท1งมวล

๑๘๕
๑๘๕

( ๔๑)
ษ

หนา
วิดนอกเวียงไชยบุรีเชียงแสนท1งหลาย

๑๘๗

วิดที่ดอนมูลกวาว

๑๘๘

พระเจ่าศรีสุทโธธรรมราชตาย

๑๘๘

นํญ'ชะ'ใด้เบนกษ้ตริย์แทน

๑๘๘

การสืบต่อกินมาของเจ่าพาหลวงทิพเนตร

๑๘๙

ศึกฮ่อมาติดเมืองอิงวะ

๑๘๙

พระเจ่าเมืองเบ่พ่ายแก่ชาวอโยธยา

๑๘๙

เอกาทศรถปราบได้เมืองเชียงใหม่

๑๘๙

การครองเมืองเชียงแสนสืบต่อกินมา

๑๙๐

โปแมงชาระเจ่าเมืองเชียงใหม่ฆ่ามณีหงวนเชียงแสน
๑๙๒
มหาธรรมครองเมืองเชียงแสน

๑๙๓

เมืองเชียงตุงคืนเบนขำม่าน

๑๙๔

เจ่าพ้าณัาทีกินเมืองเชียงแสน

๑๙๔

ฉลองธาตุเจ่าจอมกิตติ

๑๙๔

พระเจ่าหาญวิงตีนตีทํพเชียงใหม่แตก

๑๙๖

พระยาหาญเมืองพงครองเมืองเชียงแสน

๑๙๗

องค์นกได้เบนเจ่าเมืองเชียงใหม่

๑๙๗

เชียงใหม่เบนอิสสระ

๑๙๗

พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
จะกล่าวถึงภุมเทวดาตันมีชื่อว่า ลวะจํงกราช
เม่นคุณในพระพุทธศาสนา

ตันต

จึ่งพิจารณาลูในเมืองมนุษย์แล้วกรู้

บญญาว่าศาสนาแห่งพระพุทธเตัๅจะทั้งอยู่ในเมืองยวนตราบเท่า๕

พรรษา ส่วนลวะตังกราชก็เจรจาปราศร'ยตับตัวยเทวธิดาผู้เม่นภ

ว่า ภทเท ดูกรนาง กาเล ตันว่ากาลตัดนึ่ก็เบนกาลตันบริสุทธิแ
ควรเราท1งสองลงไปเบนท่าวพระยาในเมืองมนุษย์
พระพุทธศาสนาก็สมควรแล่ว

ส่วนนางเทวดาผู้เบนภรรยาก็รบคำ

พระสามีว่า สาธุ สาธุ ดํงนึ่แล่ว

อโภ เหรฌฌเสฌิเย
หินเลาและหินกอง

แลำจะได้ยกยอ

ส่วนสวะตังกราชเทวดาก

มีพะองอนหนึ่งพาดแต่บนเขาถึงกลางทุ่

ขณะน8น,ชนทํ้งหลายแลเห็นแล้วก็เรียกตันม

เบนตันมาก ชาขียวนทํ้งหลาย มีพระยายวนเบนประธาน ทั้งอปราช

เสนา อำมาตย์ ราษฎร และนํกบวชทั้งปวง พาตันมาดูแลวก็บูชาตั
ธูปเทียนดอกไม้ทุก ๆ คน

เขาสรรเสริญว่า สาธุ สาธุ เทวดาองค

ประเสริฐมาเนรมิตตันไดเบนตันดีงาม ดํงนึ่

ส่วนเทวดา,ทั้งสองมีภุ

เทวดาพนหนึ่งเบนบริวาร ก็ลงมาตัวยตันIดนน ลวะตังกราชเทวดา

ผู้เบนสามีนำหนำ ภรรยาตามหตังทั้นเศวตฉตรพํดโบกวี สนุกสน
โดยเสียงดนตรีแตรสํงข์ ดูเพราะเหมาะแก่หูมนุษย์ทั้งหลาย

มาถึงแผ่นพสุธาแล้ว ก็เนรมิตอาสนเงินตันหนึ่งกวำง ©๒ ศอก ย
๑๗ ศอก สูง ๘ ศอก

ไว้ใต้ร่มไม้พุดซาด้นหนึ่ง

ใหญ่สูงมีร่มกวำงขวางยึงนํก

ไม้พุดซาด

ส่วนลวะตังกราชเทวดาก็ขนยืนอ

๒
อาสนเงินนึ่นแล้ว ก็รองบาวประกาศว่า โเนา ดูกรชนท1งหลาย มยํ

อนว่าเรานํ้หากเบนพระยาเทวดามีชื่อว่า ลวะจํงกภุมเทวราช
มาเบนพระยาแก่ท่านทํ้งหลาย
ทำนบทำนอง คือธรรมะธรรมโม
ทุก ๆ คนจะดีหรือไม่

เพื่อจะได้สำสอนท่านทงหล

ให้ตำอยู่ในไตรล้ตนสรณาคมน์

ส่วนว่าคนทำหลายก็ล้บโดยคำว่า สาธุ

ดึงนทุกคน เหตุนึ่น,จึงได้ชื่อว่า เชียงสา มาจนทุกวนนแล
บิดน จะกล่าวปฐมฟิกราชก่อนบีมะแม ตรีศก ฟิกราชได้ ๕๑
ปี ต่อมาถึงปีมะเส็ง แต่บีพระพุทธเจำเขำสู่พระปรินิพพาน ต่อมาถึง
ปีขาลเอา ๕๑๙ มาประสมด้วย เบน ๘๐๐ พรรษา

ยงมี'พระยาองค์

หนึ่งชื่อตรีจํกษุ เบนเจาเมืองลำกาตด่ด้กราชเก่าเสีย ต
ปีเถาะ เอกศก

ตงแต่'น*นมา'ใต้ ๘๐๐ พรรษา ต่อมาถึงปีจอ ทสศก

พระยาอนุรุธได้ครองเมืองภุกามซํ้าตดเล่า
ต8งใหม่คือ ๑ ปีกุน เอกศก
เบนตติยด้กราชแต่น1นมามิได้ตดเลย
จะกล่าวถึงทำวโอปาปติกรณ์

และทำวนนเกิดมาในวนเสาร์

ยามเที่ยง เดือน ๔ ขน ๑๕ คํ่า ปีกุน เอกศก ครั้นเกิดมาแล้วเครื่
อภิเศกก็เกิดมาด้วยพริอมทุกประการ
ทำหลายมี,ทำ'วพระยาเบนประธาน
เบนพระยา

ส่วนภุมเทวดาพํนหนึ่งแล

ก็พากนอภิเฟิกทำวโอปาปติ ให

ทรงพระนามว่าลวะจำกราช

แลำมอบสมบิตบ้านเมือง

ให้ท่านได้เสวยครึ่งหนึ่ง ส่วนเทวดาพนหนึ่งนนครั้นแล้
บ้างก็อยู่ด้วยทำวลวะจำกราช

บ้างก็เสด็จไปที่อยู่

ส่วนพะองที่พาดอยู่นึ่นก็กลบหายไป

ครั้

ขณะนนคนทำหลายที่อย

มามิบ้น จึ่งล้องถามซึ่งกน บางคนก็บอกว่าเงินยำ ๆ เมืองน

๓
ชือว่า เมืองเงินยิง ต่อมาบํดน็เรียกกน'ว่า

เมืองเงินยาง

จนถึงทุ

นํ้แล
ส่วนทำวลวะวังกราช ก็มืพระราชอาชญาให้ร้อเอาอาสนเงิน
น8นมาตีเบนบ่วงเบนตราเงินยาง

ให้รู้ว่าเบนเงินทิพย์

จำหน่ายทำบุญให้ทานแท่คนทํ้งหลาย
พระราชศรัทธาทุกประการ
นํอยเมืองใหญ่ทุกตำบล
อุปปดในเมืองเงินยาง

แส่วท่านก็

และสร้างกุฎีวิหารตามแต่

ส่วนความสรรเสริญก็ปรากฏไปทํวบำน

โดยคำว่า ทำวองค์นืจากเมืองสวรรค์

ทำให้ทำนเมืองรุ่งเรืองสุขเกษมมากน*ก์หนา

ชาวทำนชาวเมืองท*งหลายพาวันยินดีทุกต*วคน

จากน*น์มาได้ ๖

พระยาที่เบนเวัาเมืองยวน ก็พร้อมกนประชุมทำวพระยาเสนาอำมา
ราชบํณฑิตและโหรท1งหลาย

ให้ทายดูฤกษ์ยามวันดีวันเบนมงคล

ได้แส่ว ก็พาวันนำเอาของบรรณาการ เบนตนว่า เงิน ทอง เสํ้อผำ
ชำง มา โค กระบือ

นำมาถวายแลวก็สรงนํ้าพระสุคนธ์อ*นบริสุทธื้

ยกขนเบนใหญ่ต1งพระนามใหม่ว่า ลวะวังกราชเอกกษ*ตริย์ คร*นท่าน
ได้เบนเอกกษตริย์แส่วัก็ส่ง์สอนทำวพระยาเสนา อำมาตย์ ราษฎร
ให้ตะงอยู่ ในไตรรัตนสรณาคมน์ทุก ๆ คน

ท่านเสวยเมืองเหรัญนค

ก็ขนนวัสการพระเจดีย์ คือภูเขาธง (ดือ ดอยตุง) ทุกบืมิได้ขาด ท่านก็
ปงคบให้พวกทำมีละ คือ ผู้รักษาพระเจดีย์ ๕๐๐ คนอยู่รักษาพระเจดีย์
ตามประเพณี โบราณมาแต่ท่อน
เมื่อ

บานเมืองก็ย่อมมีความเจริญสุขทุก

แต่'ว่าพระมหากษ*ตริย์องค์,นั้นวัง'หามีโอรส'จะสืบเชอ'รงค์ครอง

สมบตแทนตนไม่

ท่านพิจารณาดูแล‘วจึงบอกให้พระราชเทวีว่า

เกิดมาในเมืองมนุษย์ปางน

เรา

ก็ปรารถนาอยากได้ทำวพระยาที่เที่

๔
ธรรม ม็ความเมตตาฝูงอาณาประชาราษฎร์ให้ถาวรไปภายหนำ

จะ

เบ่นทีบำรุงพระพุทธสาสนารุ่งเรืองต่อไป บดนึ่เราทํ้งสอ
จะสิบเชีอวงศ์ไม่ เหตุดงนึ่นางจงอุตส่าห์ริกษาเบญจศีล
เทียงแลว

อฏฐศี

จงตํ้งอธิษฐานซึ่งเทวดา อินทร์ พรหมแล่วขอใ

โอรสผู้ประเสริฐ จะได้สิบพระราชวงสานุวงศ์

ผายว่านางเทวีก็ริบคำพระสามีว่า สาธุ สาธุ ดี ดี ดํงนึ่
นางก็กระทำตามคำพระองศ์บอกทุกประการ

อยู่มามิชำนานนางก

ทรงครรภ์ ขำนึ่จะรวบรดติดตอนถอนบท ครืนถึงกำหนด ๑๐ เ

ถํวีนแล่วี นางก็ประสูติพระโอรสองค์หนึ่ง ในบวอก อฐศก วนเดือน
ไม่ปรากฏ อยู่มาได้ชำนาน ถึงกุมารผู้น1นใหญ่มาพอเดินเหินไปมาได้
แล่วี

พระนางเทวีก็ทรงครรภ์อีก

พอถึงกำหนด ๑๐ เดือน

นางก็

ประสูติธิดา '๑) อีกผู้หนึ่ง ใน!เจอ เอกสก ครืนกุมารีผู้นไเใหญ่พอ
เดินไปมาได้แล่ว

ยำมี ในคืนหนึ่ง พระนางเขำส่ที่บรรทมใน

ปราสาท นางก็ทรงพระสุบินนิมิตน่าควรอำจรรฒงนํกหนา

ผน'ว่า

ยำมีแกวลูกหนึ่งมีรศมีรุ่งเรืองทํวไปในเมืองเงินยางทํ้งป

ก็มีความโสมนำยินดี ครืนตื่นขนแล่วก็ไปบอกเล่าให้พระสาม
ประการ
ส่วนลวะจำกราชมหากษตริย์ก็พิจารณาดูความผนนํ้น,แล่ว ก็

รู้ดำยบญญาท่านก็บอกว่า ภทเท ดูกรนาง นิมิตแห่ง,นาง''แพ'นอนดีนํก
ผู้มีบุญสมภารจะมาถือปฏิสนธิ ในล่องแห่งนางเบนแน่

แล่วนาง

ริกษาครรภ์แห่งนางไว้ ให้ดี บุตรผู้นึ่จะเฉลียวฉลาดอีงกว่าบุ
(๑) น่ๅจะเบนโอรส

๕

ที่เกิดก่อน'นนแล ครั้น'ว่าครรภ์แห่ง,นางแก่ ได้ ๑๐ เดือนบริบูรณ์แลว
ก็ประสูติบุตรอีกผู้หนึ่งเบนชาย

มืล้กษณะเนอตำบริสุทธิลูงามหาที

เปรียบบมิได้ คลอดเมื่อบชวด เอกศก ตติยศํกราชได้ ๖๒ ปี เดือน ๘
ขน ๑๕ คา ว*นพฤหํสบดี

ครั้นกุมารผู้นไเใหญ่มาแลำ พระบิดาจึง

ตำนามว่า ลาวเกลาแก้วมาเมือง ครั้นใหญ่มาพอคิดราชการได้ ขณ
นไเยำมีปูตำหนึ่งใหญ่เห่ายุ้งขำวมืลูก ๒ ตำ

เวลากลางคืนมํนพ

เที่ยวหากินก้ดขำวกล้าในภูมินาแห่งคนทำหลาย ก้ามม”นคืบชำงก
คืบโคกระบือก็วายชีวิต
ส่วนว่าพระมหากษ*ตริย์ผู้เบนบิดาก็ใช้ให้บุตรทำ ๓ คนพี่น่อง

ไปทำลายปู ๓ ตำแม่ลูก กุมารทำ ๓ ก็พากนล่องนึ่าตามรอยปู ๓ ตำ

นน ครั้นไปถึงระหว่างเขาแห่งหนึ่งก็มองเขำไปเห็นปูอยู่ใน
๒ คนก็ขุดรูปูน่งก้บให้ผู้น่องเอาสวิงไปดํกิไว้ใต้นํ้าแลำ
อนหนึ่ง

มิฉะนึ่นชะรอยปูมีกำล้งมนจะโดดออกไป

ถือตะบองไว้

ผายผู้น่องว่า

ไหน ๆ เราก็มาพบนึ่แลํว ขุดเอาให้ได้มิดีหรือ จะให้ฉนไปใต้นํ้
ไม่ไป

ผาย'ว่า,พี่ท8ง ๒ ก็ด่าน่องว่าให้ไปจงได้

ผู้น่องเสียไม่ได้ก็ไป

ตามคำพี่ที่ง ๒ ก็เอาสวิงไปดํกิไว้ใต้นา มือถือตะบองอยู่ที่น่น พอถึ

พระอาทิตย์ตกนกรํอง ที่ง ๒ พี่น่องขุดปูยํงไม่เบนห่วงเบนที เหตุว่า
รูหินนนแข็งเหลือเกิน ครั้นคํ่าแล้ว ๒ คนพี่น่อง
ใหญ่เขำทับรูปูไว้
อยู่ ใต้นามาดำยไม่

แล้วก็กลบมาบ้านแต่ ๒ คน

ก็เก

หาได้เรียก

ครั้นคืาแล้วผู้นองที่อยู่ใต้นาคอยพี่ง

ก็มิไติรู้,รำยรู้ดี นำพิจารณาอยู่ว่าจะเบนประการใดหนอ จำจะไปดูพี่
ทำ ๒ ดูก่อน คิดดำนึ่แล้วก็ขนนึ่าไปที่ปากรูปูก็ไม่เห็นพี่ทำ ๒ ผู้น่อง

๖
คนเดียวก็กบ้บมาบ้านทั้งกลางคืน

ครนถึงแล*1วกไปกล่า

ทํงปวงให้บิดาพ้ง ครไเบิดาได้พ้งผู้นัองบอกดังนน

ก็เรียกพี

ท่านก็ส่งสอนว่าเบ้ายิงหวังใจปรารถนาจะเบนผู้ดีไปบ้างหนำ เหตุ
มิได้มีความพิจารณา

ที่งนํองเสียไม่เรียกมาด้วย

โบราณว่าคนร,กใหญ่เท่ารอยตีนเสือ

เบนการไม่ดีเล

ดนชํงคนเบื่อกว้

ลำแพน ลืมตามิเห็นพี่ ขึงตามิเห็นนิอง รุงร*งืมิแหนมแถม'ซายุ่ง'ใหญ
บางวีงขึนบก

บ้างหกลงนา บ้างคิดให้อยู่ บ้างยุให้หนี บ้างทำ

บ้างไพล่ให้เสีย บ้างทำให้ถี่ บ้างตีให้ห่าง เบนการไม่ดี เจ้

บ้างชำย เจ้าบ้ายบ้กไปขำงขวา นิองก็ว่านิองจะจี่ พี่ก็-ว่าพี่

จะเบินบ้าราชการต้อ่งไต่ติดพิจารณาด ร้ายดีประการใด ครนเห็นจ
สมควรก็ให้ควร

บ้าไม่สมควรก็ทํ้งเสีย จึงจะเบนผู้ใหญ่ได้

ท8ง ๒ ครไเได้ยินบิดาสอนดำนึ่นก็โกรธขง

มิ'ได้เชื่อบ้อ

บิดาสงสอนเลย
ต่อมาร้นหนึ่ง

ส่วนลาวเกลาแบ้วมาเมืองก็เรียกร็พลโยธาม

ให้มาก ให้มีเครื่องอาวุธครบมือทุกคน

ครนถึงแบ้วก็เอาสวิงลงดักไว้ใต้นึ่า

บ้างก็เอาจอบเสี

บ้างก็ระวังอยู่

หยุดมือลึกประมาณ ๓๐๐ ศอก ก็ถึงที่อยู่ปู ๓ ตัว ลูกปูตัวหน
มาก่อนไปถูกสวิงเบ้า

เขาก็พาดันทุบตีทำลายฆ่าให้ตายแบ้ว

เอาบ้ามปูนึ่มาทำกลอง ส่วนปูดัวพี่ดับแม่ปู ๒ ตำแม่ลูกน

ทีหบ้ง เขาพากนพ้นแทงด้วยหอกดาบก็ไม่เบ้า ทุบตีด้วยไม้ต
ไม่ตาย กะดองมนแข็งนิ,กเหลือที่จะประมาณ
คนขาดไปน่าทุเรศนัก

บ้นเอาดัามคืบถูก

มันฆ่าคนตายหลายคนแล้ว

ปูทั้ง ๒

๗

ก็ล่องนํ้าแม่หนึ่งไปถึงแม่ละว้า

จากแม่ละว้าไปถึงแม่น1าของ

ท8งหลายพากํนขี่ช์างขี่มำไปตามฆ่าก็ไม่เห็น
ในถํ้าพนึ่งลึกนก

ปู ๒ ตำไปซ่อน

คนท8งหลายก็เหลือสติกำลำที่จะคิดอ่านฆ่าปูน8น

พาก่นกด้บมาที่อยู่ของตน
ซ่อนยกไว้ จะกลบกล่าวถึงลาวเกลาแกวมาเมืองก่อน

ส่วน

ลาวเกลาแก่ว่มาเมือง จึ่งกราบทูลพระบิด่าเจำลาวหลวงว่า
จะอยู่ด้วยก่นท8ง ๔ คนพ่อลูก

ครนเ

ก็จะไม่กว้างขวางยืดยาวไปขางห

เพราะฉะน8น ขอบิดาจงไดมีความกรุณาต8งแต่งให้ลูกท8ง ๓ไปอยู่คนละ
แห่งละที่ จะอยู่ดำยกไเอบฏฐากบิดามารดาหรือ คร8นและบิดามารดา
แก่ชราไปแล่ว ลูกก็กลำภัยด้นตรายจะมีภายหนำ เหตุที่พื่ทง ๒ น8น

เบนคนด็อดึงนำ! ส่วนลวะด้งกราชคร8นใด้พ้งลูกว่าด้งน8น ก็พิจารณา

ดูร้แด้งแลำ แบ่ง,ราชสมบ่ตคือ ชำง ม้า เงิน ทอง ให้ได้เสมอกน
ที่ง ๓ คนพี่น"อง * แลำแจกให้ไปอยู่หำเมือง

ผู้พี่ให้ไปอยู่เม

เชียงของ ผู้กลางให้อยู่เมืองยอง ผู้นองให้อยู่ในเมืองว่าราชการ

บิดา ส่วนลวะด้งกราชผู้เบนบิดาก็ให้ไปนำเอานางแกำรูปทิ
เบนลูกสาวพระยาเมืองหลวงปูคา

มาเบนด้ครมเหสีแก่ลาวเกลาแก้ว

มาเมือง แลำบิดาก็สํงสอนให้ลาวเกลาแกำมาเมืองตามประเพณีธรรม
ทุกประการ แลำท่านก็อยู่เสวยสมบตถึงอายุได้ ๑๒๓ ในบฉลู ตรีศก
ตติยด้กราชได้ ๑๒๓ บี

พระพุทธศาสนาล่วงแล่วได้ ©๓๐๓ พรรษา -

ลาวเกลาแกำมาเมืองครองสมปตแทนบิดาได้ ๕๒ บี
แก่กรรมล่วงไป

ก็ประชวร ถึง

แลำบุตรหลานด้นเบีนเชอราชวงศานุวงศ์สืบแทน

ต่อ ๆ ก0นมา ต8งแต่ลวะจำกราชมาถึงลาวเคียงได้ ๑๐ ชำทำวแลำ

๘

ส่วนลาวเคียงก็รำพึงว่า บำนเมืองใดไม่มืร*วล้านกำแพ

แน่นหนานน เมืองน1น,ก็หาเบนราชธานี ใหญ่ไม่ คร*นและ'ขำศึก

หาทีพึงมิได้ ชายธงของบูกูตกไหนก็สมควรจะสร่างกำแพงเมื

ครไเท่านพิจารณาด่งนึ่แส่ว ก็ไปตรวจตูต็นฐานที่จะสร่

ทำวก็ให้นกการไปตดเอาหำยางอไเหนึ่งเกี่ยวกบถาแห่งหนึ่

ไปทิศเหนือถึงแม่น-าแห่งหนึ่งชื่อแม่ละล้า ทิศตะวนออก

แดน ครํ้นขึงเชือกหมายเขตแดนแล้ว ก็เร่งให้ราษฎรที่งห

ราบเสมอดีทุกที่ทุกแห่ง แล้วก็นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวดม

เบนสว่ส่ดิมงคล ที่-จะสรำงล้งแห่ง'หนึ่ง ที่กลางใจเมืองแห่งห

ลำดิบไปประตูเมืองที่ง ๓ แห่ง และในเมืองทุกที่เอาสายสิญจ

กำแพงเมืองแล้ว ขุดให้เบนหลุมที่จะผงเสาอินทขีละและกำแพ
ก็ให้รดดำยนึ่ามนต์
ที่ง ๗ ประการและธรรมจกร

แล้วนิมนต์พระท่านสวดมหาสล
ครํนกระทำเสร็จแล้วจึ่งเอาแล้ว

ประการมืรศมีต่าง ๆ และยนต์ตะกรุดมีชื่อว่าฝนแสนห่าพ้าทำลาย

กำแพงแสนชนใส่ไว้ใน ให้เอารองตีนเสาทุกตน แล้วให้ทำรู
ล้า โค กระบือทำดำยทองคำ

แลำเอาผงไว้ที่ง ๔ ทิศ ครนได้ฤ

ล้นตีแล้วก็ให้พวกดนตรี พิณพาทย์ประโคมกลอง เสียงครึกคร้น

ที่สนุกยินดี ราษฎรที่งหลายก็พากนบติทุกคน แล้วก็พาล
ขนให้พรอมล้น แล้วเอาเพ็ชร์นิลจินดาค่าควรเมือง ๓ ลูก
๓ ลูก มรกต ๓ ลูก

ทบทิมค่าควรเมือง ๓ ลูก

แล้วเอาใส่ในไห

ทองคำใบหนึ่งผงไว้ใต้หอสรงตะล้นออกหำนอน
มงคลต่อไปข้างหนีาชํวลูกชำหลาน

เพราะว่าจะให

เหตุดิงนึ่นเมืองนไเจึงไ

๙

ยางสาย ถานนชื่อ'ว่า ถาเกี่ยว นาแม่ละว้าได้ชื่อว่า แม่สาย ต่อมาถึ
บ้ดนึ่แล

เมื่อลาวเคียงสร้างเมืองเหร0ญนคร ตติยศักราชได้

มะแม ตรีศก วันอาทิตย์เดือน ๔ ขน ๑๕ คาแล ตํ้งแต่ทำวลาวเคียง
มาถึงขุนเงินได้ ๑๑ ชำทาวต่อๆ กไเมาแล

ผายลาวก่อลาวเกือะไปอยู่เมืองมำเชียงของและเมืองยองนนก
มีบุตรมีหลานแพร่หลายขนแล้ว

เขาก็แต่งให้ ไปอยู่หิวเมือง

บางคนก็ไปสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ตามชอบใจแห่งเขา

ส่วนขุ

เสวยสมมตแทนบิดาก็มีบุตรชาย ๒ คน ผู้พี่'ชื่อ'ขุน'ชื่น ผู้น์อง'ชื่อขุน
จอมธรรม

ขุนเงินผู้เบินบิดาก็รำพึงว่า

โรงเดียวล้น

รู้แต่'จะเบินอริ'ซึ่งล้นมิได้ขาดเลย

ชาติชำงสาร ๒ ตำ

ส่วนบุตรกูทํ

ควรจดแจงให้อยู่คนละเมืองถึงจะดี คิดแล้วก็แบ่งสมบ่ตให้
เงินทองและสีงของต่าง ๆ ให้เสมอล้นแล้ว
เมืองพุกาม

ท่านก็จดแจงแต่งร็พลทหารไปตามเสด็จขุนจอม

ไปตามระยะทางนานได้ ๗ ราตรี
แล้ว

ให้ขุนจอมธรรมไ

ก็'พกอยู่ที่นน

จึ่งไปถึงบ้านเชียงหมํ้นที่ระวางเขา

ตามโบราณประเพณีทำวพระยาแต่ก่อน

จะเสวยราชสมบตย่อมพำอยู่บ้านเชียงหม1นเสียก่อน

เหตุบ้

เบนเคำมูลของเมืองนั้น แล้วท่านก็ให้เสนา ๓ คน
เสนา

ผู้หนึ่งชื่อบ้ณฑิตเสนา

ให้ขุดคลองนา

ชาวเหนือว่าขุดเหมือง

ผู้'หนึ่

ผู้หนึ่งชื่อว่าสามบิ’
ฌ
ชัให้ไป

พิจารณาดูในเมืองเชียงแก่นให้ทำทุกที่ทุกตำบล
หรือไม่ ท่านก็ใร้กอยู่ที่นนได้หลายราตรี

ครน

ย*ง'จะมืชํย

ที่พกนั้นก็ไกลนา ท่านก

ขุดตํ้งแต่แม่'นาสายตามาจ

๑๐

ถงทีพํก

เพราะว่าร้พลช้างมิ'าจะได้กินได้อาบตามชอบใจ

นำนน

ได้ซอว่า แม่เหมือง เท่าถึงทุกวนนแล
ผายว่าพันธเสนาและสามบญญาก็พิจารณาดูในเมือง

ก

เชือกดูกระบวนหน้ากว่างมือยู่ ๑0๐๐ วา หน้ายาวมี ๑๒๐๐
กำแพงลึก ๗ วา

ประดูเมืองมี ๘ แห่ง กำแพงทิศตะช้นตกสู

ตะวัแออกตา

สระใหญ่มี ๒ แห่ง

มีทิศพายพ

พันธเสนาและสามบญญาก็รู้ได้ว่าเมืองนึ่เบนมงค

ประเสริฐ

สระหนึ่งมีทิศอิสาณ

ส

กำแพงเมืองต์งั้อยู่ริมตีนเขาข้างประตูตะวันออกมืไม้ ๓ ตน

ตามคัมภีร์ว่าเมืองนึ่นามสีหราช
ทุกประการ

แล้วก็พาคันกราบทูลขุนจอ

แล้วท่านก็ประกาศบาวให้เสนาอำมาตย์ราษฎรท8งปวง

ทำให้เบนการมงคล

คือฉลองเมืองตามเทศกาลโบราณแต่ก่อนแล้ว

ให้ไปนิมนต์พระสํงฆราชมาต8งพระยาที่จะเสวยเมือง แล้วใ
ธูปเทียนดอกไม้ทุกตำบล

แล้วให้นำมายํงสิริลุทกมํงคลามีเสตส

เบนประธาน ให้รตนสุวัณณราชสมาเบนมงคล แล้วไปผงไว้ที่ประตู

เมืองประตูวังใหญ่วังน้อย แล้วให้เอาสิริรุกชนามผงเบนเสาปร
ทง์ ๘ ทิศ

แล้วบูชาท่าวท8ง๎ ๔ เสียก่อน

สวดมนต์ให้เบนมงคล

แล้วนิมนต์พระภ

แล้วช้บส่งจญไรที่ง ๘ ทิศ มีเศ่รอง

©๐0 แล้วปล่อยสตว์ ๔ เท่า ๒ เท่า แล้วตรวจนาถึงท่าวจต

ท8ง ๔ แล้วบูชาเทวดาเมืองท8งํ๋ ๔ ทิศ ให้ทำหอโรงไว้ ในเมือง๔ท

คือ ใต้ เหนือ ตะวันตก ตะวันออก ตามธรรมเนียมโบราณแต่ก
ทุกประการแล

๑๑
ครนเสร็จแล้วเสนาอำมาตย์ราษฎรทะงปวง ก็ยกขุนจอมธรรม

ให้เบนเจ็าเบนใหญ่แก่อาณาประชาราษฎรครองสมบ่ตในเมืองน์
ครนถึงเวลากลางคืนทำวจอมธรรมก็พิจารณาแต่ ในใจว่า
ต่อไปข้างหนำจะรายหรือดีเบนประการใดหนอ
ก็หล้บไป

เมืองน

พิจารณาดำนิแล้ว

บ้จจุสสมยจะใกล้รุ่งทำวก็ทรงพระสุบินนิมิตต์

ผนว่า

เทวดาองค์หนึ่งมากล่าวว่า ท่านอยากจะรู้ว่าบ้านเมืองจะรำย
คร1นท่านอยากรู้จงพิจารณายำล้กขระ ๓ ล้วนเทอญ
ดึง์น
๘ คน

แล้วก็หายไปจากที่นน

สุ. รํญ่ญะ

ว่า

ครำเร่งสว่างแล้วท่านเรียกหมอโห

และเสนาผู้ชื่อสามบญญาเบนประธาน

แล้วทำวก็เล่านิมิตต์

ผนให้พิงทุกประการ หมอโหรทำหลายครำเได้พิงแล้ว ก็รู้1ด้วยบญญา

ดำยก่นทุกคน จึงกราบทูลว่า นิมิตต์ดีง์นึ่ดีนํกแล บทว่า
ว่าสุล้ณณมณีรํชฏ

ทำวพระยาองค์ใดเสวยเมืองนึ่ย่อมมีศีล ๕ ศีล

และทรงพระบเฐญารู้จํกประเพณีธรรม

เจริญแก่ประชาราษฎรและ

สมณชีพราหมณ์ ย่อมตำอยู่ ในธรรม ๔ ประการ คือ อายุยืน วัณณะ

มีเนึ่อล้วล้นงาม บ้ญญาสุขสวัสดื้ โภคามืเครื่องบริโภคเบนล้
โยธา

ดุจดำทองคำและเงินแล้วแหวนแสนสึงปนกนน1นแล

บทว่า
/

ธญญะ คือ ธฌ,ฌาธฌฌสาตจจคณุเชี'น ริไต
สมบ่ตในเมืองนึ่

ทำวพระยาที่ครอง

และเสนาอำมาตย์ราษฎรสมณชีพราหมณ์ทำปวง

อยู่ในทางล้นดีเสมอล้น เมื่อใดทำวพระยามิใด้ตำอยู่ในทางล้นดีแ

คือ รำยบ้าง ดีบ้าง เสนาราษฎรและสมณชีพราหมณ์ก็ตามล้นมิตำอย่
ตามประเพณีธรรม
เบนล้นว่า

อปริหานิยธรรม

ย่อมเบียดเบียนล้นรำ

ปสัยหาวหาร อทินนาทาน อภิภว®'วา อณหาติ ผจุฌ

๑เอ

ชนะแลว เอาโบราณประเพณีธรรมเบนใหญ่ เจริญแก่ประชาราษฎ
ตามทำนเมองแต่ก่อน

ภินฺทติ ทาเสีย พาลมณฌติ

ตงไว้ให้เดือด

รอนแก่ประชาราษฎรมีเมื่อใด ในเมื่อนํ้นทำวพระยาก็ย่อมเด
ในบทคํมภีร์'ว่า พุฑุฒาภิกตวา เอโก ราชา วิหฌถชเร นครํ

ดวยกน

สํสุฌฌภเว ตํ เบนทำวพระยามหากษตริย์
ไม่มีเสนาและราษฎร

หากอยู่ยิงเมืององค

ใครเล่าจะมาเรียกท่านเบนเจำเบนนาย

จะสรำงทำนสรำงเมืองคนเดียวให้รุ่งเรืองได้หรือ

ท่าน

บานเมืองจะไม่สูญ

รำงห่างเบนอินตรายไปหรือ

ผ่ายว่าขุนจอมธรรมครํ้นท่านได้รู้นิมิตต์ ๓ ประการดํงนแ

ก็มีความยินดีเบนอินมาก ท่านก็ให้เสนาเอาพงศาวดารบุราณเมื
เล่าให้พง

ท่านก็จำไว้ทุกประการ

แล่วก็เรียกเสนาอำมาตย์ขำร

การและหำเมืองใหญ่นํอย เบนตนว่า เมืองงาว

กาวสะเอบ

เชียง

มอนสะปง ออยงิม สะลาว ครอบเชียงแรง หงาวลอเทิง แช่เหียง

แช่ลุง ปากบ่อง หนองขวาง เชียงแช่ต๊อด เมือง'วิงแช่'หลวง แช่
มาประชุมพรํอมแล่ว
พุกามยาว

ท่านจึ่งมีอาชญาให้นํบดูในเขตต์แข

และลูกเมืองขนทุกตำบล

พวกขำราชการก็จดแจงกิน[ป

ตรวจจดหมายกำหนดคนในเมืองพุกามมี ๑๘๐,๐0๐

รวมทงหำเมือง

ขนมี ๑,๓๒๓,๐๐๐ ลำสกิน แลำจึงตํ้งทุ่งนาไว้ ๓๖ ตำบล ตำบลไ
ให้ปลูก ๕ ชํงขาวเปลือก
จะกล่าวตำบลนาก่อน
๓ นาคืนมี

๔. นาเกง

๑. ตำบลนาเชียงดี
๕. นาแช่ตาก

๒. นาโคกหลวง

๖. นาพิม

๗. นามอง

๔. นาแลง ๙. นาพํนคิม ๑๐. นาทุ่งหลวง ๑๑. นาไชย ๑๒. นาลอ

๑๓

๒๑. นาชานาด ๒๒. นาชำง

๒๓. นๆแช่โหว่

๒๔. นาแน่นชา

๒๕. นาแช่ช่าง ๒๖. นาเชียงเคีง ๒๗. นาแช่หาด ๒๘. นาตอไคร้ ๒๙. นาริน

๓๐. นาเริง

๓๑. นาสางหลวง

๓๒. นาพํนมูล

๓๓. นาแคร่'นอ้อย ๆมี ๓ ตำบล เบน ๓๖ ตำบล
มี ๑๒๔ ตำบล

รวมท8งหํวเมืองขน

เขตแดนเมืองพุกามยาวทิศหรดี

หินห'ลักไก่เบน

แดนติดไปหนตะลันออกไปถึงหิวยหินกาด

จากนน่ไปถึงชำวอน

จาก'แนไปถึงตาดมาน

จากนํ้นถึงไทรสาม

อย่าง

จากนํ้นถึงปรางค์ศรีค'1

แลัวถึงหิวย'นา'พะ

แลวถึง'นาพุงรุง

ปากนาปง แล้วถึงปากนาห์วยทอง

แลัวถึงนายม

แล้วถึงหิวย ๒๐ วา แล้วถึ

แล้วถึงกึวมอง แล้วถึงก็วแล้ว แล้วถึงถึวสามท่า ผงหินไว้
ให้เบนคติภายหนำช่วลูกช่วหลาน ติดค่าไว้ว่าพํนตำลึงทอง จากน8น
ไปถึงกีวฤๅษีตัวน้อย

แล้วถึงนาสายตารอด

แล้วถึงทึวชำง

ถึงกึวขาเปีย แล้วถึงภูเขาปรางค์ แล้วถึงขุนแม่พราก ทิ

ล้นกลาง แล้วถึงปงพุด แล้วถึงนาแล้ว แล้วถึงก็วแล้ว
ถึงแม่คาว

แล้วถึงก็วม่วง

ทิศ'โต้'ถึงก็วรูเหลา

แล้วถึงกีวขุนธรรม แล้วไปถึงเขาตังบาย

แล้วถึงม่

ทิศตะลันตกไปถึงเข

แล้วถึงเขาคอกลัว แล้วถึงทุ่งแชม่าน แล้วไปประจบหินหล
องค์นํ้มีฤทธื้เดชาปราบบ้านน้อยเมืองใหญ่ทวไป ทิศหรดีเขา

เล้าเบนแดน ทิศทกษิณประตูหินเบนแดน ประจิมเขาลังกาเบนแดน
ล้าบุคคลผู้ใดอยากจะรู้ชดจะแล้ง

ก็ให้ไปตูในแบบใหญ่นํ้นเทอญ

๑๔
แลำท้าวก็สอนประเพณีธรรมอปริหานิยธรรม
อำมาตย์ราษฎรที่งหลายว่า

ให้ท้าวพระยา

ประเพณีธรรมอปริหานิยธ

ประการน ท้านเมืองใดมีแต่ราษฎรไม่มีเจานาย ท้าวพระยาท้านเมือง
นํ้นก็หาได้มีความเจริญไม่

เขาก็จะเบียดเบียนซึ่งท้น

ดังดัตว์ที่อยู่บาหาเท้ามิได้
ลูกเมียใครเที่ยวคุมเหงเอาตามอำเภอใจ

เปร

ตำใดมีกำดังแข็งแรง

และดัดท้นรบท้

มิได้ขาด เพราะฉะน8นท่านท1งหลายจงพิจารณาดํงนึ่ เทอญ
ประการหนึ่ง

มีเจำนายไม่มีราษฎรก็จะเบนเจ้าเบนนายด

ใคร หรีอจะเบีนเอาเองก็ได้

แต่ว่าราชการใหญ่น้อยเกิดฃึน

ท่านจะทำเอาเองจะตลอดหรือไม่
โทษควรตีจงด่า
ถึงหมื่นชน

เพราะฉะนนโทษควรฆ่าก็จงตีเ

โทษควรด่าจงสอนโดยความดี

เบนแสนให้คิดแสนชน

เบนชุนหมื

เบนท้าวให้มีแสนตา

พระยาให้มีแสนหู ของดีหรือรำยให้พ้งเต็มหูให้ดูเต็มตา
เต็มใจ

ที่สมควรก็ให้สมควร

ไม่สมควรก็ทั้งเสีย

เบนเจ้านา

พระยาให้มีความเมตตากรุณาราษฎร

เพราะเขาเบนรวบ้านกำแพง

เมืองของท้าวพระยาบองกนดันตรายไว้

เหตุว่าหมื่นหูแสน

ราษฎรมีความเจริญ

ท้านเมืองก็รุ่งเรืองขน

เหตุน1นเจ้าน

พระยาควรที่จะริกไพร่พ้าขำแผ่นดิน และให้สร้างรืวบ
เสียให้ดี เวลาเกิดศึกขนแลำจะได้เบนที่พึ่ง

อนึ่ง ให้บีาวประกาศราษฎรทำบุญให้ทานและทำไร่ไถน
ขำงถนน,หรือทางนอย'ทางใหญ่

สร้างศาลาและบ่อนํ้าไว้ให้

๑๕
ได้อาศไ]

ทำเช่นนี่บำนเมืองจะได้รุ่งเรืองไปข้างหนำ
นี่เบนเจริญ

เมืองที่ ๒
อนึงว่า อาญา ชิ วตตํ คือ ว่าอาชญาตํ้งไว้แต่ก่อน
จงกราชสอนต่อๆ มา ฅก่ชิ เอรุ/ริ
เบนของหนก

แต่ล'ว

อนว่าฉตรหินของพระอินทร์ว่า

ยงมิเท่าโอวาสอาชญาของทำวพระยาตํ้งไว้แต่ก่อน

หนงคำโบราณว่า ทำเรอนไว้หลายท่า เลียงนำไว้หลายตํว ดำนี่
โมตรีกบดวยทาวพระยาต่างประเทศผู้มีความนลาดไนทางดดีโลกหรือ
ฅดีธรรม นีเบนเจริญเมืองที่ ๓
อนึง ราษฎรผู้ใดทำเบนการรุ่งเรืองแก่บานเมือง
สรำงบำนใหม่และทำไร่นาหรือทำสวนให้ถาวรไปข้างหน้า
นไแบนการดี

เบน

ดนผู

ทาวพระยาอย่าได้ถอดถอนของมนเลย

นี่เบนเจริญ

บ่าวของน้าวพระยาไปได้ไพร่เมืองเบนเมีย

มีบุตรชายบุตร

เมืองที่ ๔
หญงกคนกอย่าเอาบุตรมนเบนทาสไม่ควรแล

ถึงว่าราษฎรที่งปวงก็

เบนขาแผ่นดินของทำวพระยาที่งํ๋สน หรือบุตรมนไม่มีตํวมีนตายก่อน
เมีย ควรแบ่งเอามรดกมนครึงหนง ไว้ให้เมียมีนครึ่งหนึ่ง
ได้เอาเมียมนเบ่นทาส

ปล่อยมีนเบนไพร่เมืองเทอญ

นี่เบ่นเจ

เมืองที่ ๕
อนง เสนาผูใดรูคด โลก คดธรรม ประเพณีธรรม อปริหๅนิย
ธรรม และดบความรอนของราษฎร และตํดสินความตามชอบธรรม
ไม่รบสินจางสินบน เสนาผู้นี่ดี

ครึ่นมีนตายให้เลยงบุตรภรรยาของ

มีนต่อไป คือ คนเช่นนี่หายาก นี่เบ่นเจริญเมืองที่ ๖

๑๖
ประการหนึ่ง แพทย์หรือโหรทายและผู้ไต่สวนความ
จำพวกนี

ครํ้นเขาตายอย่าสืบแทนของเขา

ลูกหลานเขามีกให้สื

แทนต่อๆ กินไป ลูกหลานไม่มืก็ให้เอาเผาไฟไหลนั้าเสีย นี่เบนเจ
เมืองที่ ๗
จะกล่าวอปริหานิยธรรมก่อนมี ๗ ประการ ดํงนี่ คือ

สนนปตนติ
เวลา

เบนท้าวพระยาและขำราชการให้พร้อมประชุมล้นละ ๓

เพอจะได้พิจารณาข่าวสารและเหตุการณ์ที่จะปงเกิดขนใน

ก็ดี หรือหำเมืองอื่น ประชุมดํงนี่ เบนอปริหานิยธรรมแ

วฏ'ชี'หาปเนน คร8นพรํอมประชุมแล้ว เมื่อจะลุกก็ให้ลุกขนพล

เมื่อเหตุการณ์เกิดขน ก็ให้พล้อมเบนใจเดียวกน นึ่เร้ยก'ว่า อป

นยธรรมที่ ๒ อปณ'ญต'ติ น ปฌฌเปส'สนติ ปฐ/ธเต'ติ น สมจ'จิ,ม

ติ ส'สนุต อาชญาต่างๆ ที่ทำวพระยาต*ง์ไว้แต่โบราณมือย่างใด
อย่างน*น

อย่าเอาธรรมเนียมใหม่มาต8งให้เดือดล้อนราษฎรมิควร นี

เบนอปริหานิยธรรมที่ ๓ แล ปณ'ฑิตโปราณเก มหอ'ลเก สก'กโร

เตสํ วจนํ โสตพ'พํ มฌฌิส'สน'ติ

คนใดเบนผู้เฒ่าผู้แก่

โบราณบานเมืองแต่ก่อนและมีความสํต่ย์ วาจาเบนมงคล ควรน‘บถือ

ผู้นึ่นเอาเบนที่ปรึกษาล้อยความ นี่เบนอปริหานิยธรรมที่ ๔ กล

กุลกุมาริโย น โอก'กส'ส ปสย'ห วาเสส'สนติ หญิงใดมืรูปร่างงดงาม
เล้านายทำวพระยาชอบพอใจอยากได้
คุมเหงเอาดำยอำนาจไม่ควรเลย

แด่หญิงนั้นไม่สมํคร

เล้านายท้าวพระยาถือได้ดํ่งนึ่

อปริหานิยธรรมที่ ๕ อนุโต พหิท'ธา เจติยานํ พลิธม'มิ

หาเปสสน'ติ ในเขตบำนแดนเมืองแห่งใดตำบลใด

เบนที่คำน

๑๗
ทำวพระยาองค์ใดได้ครองเมืองเบนเจำเบนใหญ่
ประเพณีแต่ก่อน

ก็จงทำตามโบราณ

บานเมืองจะได้มีความรุ่งเรืองขน

นี่เบนอปริหา¬

นยธรรมที่ ๖ สึลวนุตานํ ธมมิกสมณพรหมณานํ ธมมิกา

วรณคุตติ สุสวิหิตา

พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลได้สวดเรียนบำเพ็ญผล

ตามกิจธุระของสงฆ์ คือ ล้นถธุระวิบสสนาธุระ ท่านอยู่ทีใ
ใด

เจำผู้ครองเมืองล้องแต่งให้ผู้ใหญ่ที่อยู่น่านน8น ตำบลน8น ดูแ

ร่าาษา อย่าให้มือไเตรายต่าง ๆ เบนตน'ว่า โจรภไ] โรคภัย ให้ท่านได้

ทำกิจธุระของสงฆ์ตามสะดวก นี่เบนอปริหานิยธรรมที่ ๗ แล
สิงสอนเสนาอำมาตย์ราษฎรทุกประการ
กระทำตามคำสอนของท่าน

และหำเมืองท8งหลาย ก็

บานเมืองก็รุ่งเรืองมีความเจริญขน

เดือนทุกปีแล
ทำวครองสมบตได้ ๓ ปี

ก็ได้บุตรชายผู้ ๑

ในวนอิงคาร

เดือน ๕ กลางเศีอน ปีเถาะ ตรีศก ยามจะย์ารุ่ง ครนเกิดมาแลำทำว
ก็เรียกโหรทายมาทายดูกุมารผู้นี่จะดีหรือรำย

โหรทายยามก็เอาปี

เดือนภันยามมาประสมภันเขำ แลว์คูณหารตามตำราก็รู้ได้ว่า
ภับเสาร์อยู่เมษ

ราหูอยู่กุมภ์

อิงคารอยู่มํงกร

พุธพฤห์สิอยู่

สุกรอยู่ดุลย์ สิคน์อยู่มีน คนไหนเกิดมาได้ดำนี่ ตามภัมภีร์ว่าค
จะได้เบนกษํตริย์

แภัวโหรก็กราบทูลว่าพระราชกุมารองค์นี

ใหญ่มาจะได้เบนเอกราชปราบชมพูทวีปท8งปวง

แต่ว่าเหาะเหินเดิน

อากาศยำมิได้แล ครนกุมารผู้น8นเกิดมาได้ ๑ เดือนภัวน ทำวก็เรียก

เสนาอำมาตย์ญาติวงศ์ที่งปวงอนอยู่ในเมืองเงินยาง มากระทำมหารห
คือว่า ทำขวญผูกมือแห่งกุมารให้เบนมงคลแล้ว

ต1งพระนามว่า

V

๑๘
เจียง

ครืนถึงเวลากลางคืนเครื่องทิพย์ ๓ ประการ

ขุนเจียง คือว่า พระแสงทิพย์เล่ม ๑ ตระบองทิพย์ ๑

ก็เกิดมาเทียม
คนโทหิน ๑

เกิดมาพร็อมกินท8ง ๓ อย่าง เมื่อตติยศกราชได้ ๔๒๑ มาถึงตติยศํกราช
๔๒๓ ปีเถาะ จิต'วาศก พระนางเทวีก็ประสูติได้บุตรชายผู้หนึ่ง ทรง
พระนามว่า ขุนจอม
ครืนกุมารทีง ๒ เจริญใหญ่ขนแลว

ผายขุนเจียงก็เที่

เรียนวิชาต่าง ๆ คือ หํดเพลงจิบช่าง จบม้า และเพลงอาวุธต่าง ๆ
ชำนาญแลว

ครืนถึงอายุได้ ๑๖ ปีไปคลํองช่างเมืองน่าน

พระยา

น่านองค์ชื่อพลเทวะ

มีความชอบยกลูกสาวผู้ชื่อนางจนทาให้แก

ขุนเจียงกิบช่าง ๕๐ เชือก

ต่อมาได้ปี ๑ ถึงอายุได้ ๑๗ ปี ไปคลใอง

ช้างเมืองแพร่

พระยาแพร่องค์ชื่อพรหมช้งโส

แม้วอิสตรี ให้ขุนเจียงม้บช้าง ๕๐ เชือก
มีช้างเชือก ๑ ชื่อพานทองเบนประธาน

ยกลูกสาวผู้ชื่

ขุนเจียงมีช้าง ๓

เมื่อเวลาขุนเจียงจะได้ช้าง

พานทองน1น เวลากลางคืนจะใกล้รุ่งเทวดามาบอกว่า มหาราช อยาก
ได้ช้างเผือกประเสริฐหรือ

ยิงมี ๓ เชือก ๆ ๑ ชื่อง'ไฟ

เสด็จไปทางใดย่อมไหม้ทํ้ง์โลก
เดียวตายทํ้งทวีป

ครืน,ทรง

ตำที่ ๒ ชื่อม้ายก็า งาเข

ตำที่ ๓ ชื่อพานทองย่อมนำท่านปราบ

ครืนท่านอยากได้ตำใดก็เลือกเอาตามชอบใจเทอญ ผืายขุนเจียงมิได้
พิจารณาพลาดออกปากว่า

เราจะเอาช้างพานทอง เทวดาก็ว่าพรุ

เช้าท่านจงไปอยู่ท่านาคอยเอา
จบเอาตำที่ ๓ นึ่นเทอญ

ครืนเห็นนาค ๓ ตำล่องน1ามาท่

หากแม้ว่าช้างพานทองแม้วแล

ว่าเท

แม้วก็หายไป เทวดาพูดเบนบญหาว่า ช้างงาไฟเสด็จไปทางไหนย่อ

๑๙

ไหม้ไปที่ง์โลก่นํ้น บญหาว่า ได้เมืองหนึ่งแล้วย่อมได้ทงโลก ช
งาเขียวแทงคนเดียวตายท8งทวีปน1น คร1นได้เมืองหนีงแล้ว ย่อมได้ทำ
ทวีป ชำงพานทองจะนำท่านไปปราบทวีปนน คือว่าทรงชำงพานทอง
ไปถึงไหนย่อมปราบได้แต่เพียงนึ่น
แต่ว่าออกปากจะเอาชำงพานทอง

ถ้าแม้นขุนเจียงจะเอาตำอืนก็

เพราะฉะน1นนาคที่มาก่อน ๒ ตว

ไม่เอา วับเอาตำที่มาตามหลำ คร์นขุนเจียงได้ช้างพานทองแล้ว

ก็

อยู่เบนอุปราชรองขุนจอมธรรมในเมืองภุกามยาว
ผายขุนจอมธรรมครองสมบ่ตได้ ๒๑ บ อายุ ๕๙ บก็สวรรคต
ขุนเจียงครองเมืองแทนต่อมาได้ ๖ บ

ท้พแกวมาต่อสู้เมืองเงินยาง

เชียงแสน มีท้าวกวาและเองกาเบนประธานแก่ทำวพระยาทํ้งปวง มี
ร้พล ๓ ลำน ช้าง ม้ากว่าแสน ผายพระชื่นผู้ครองเมืองเงินยางเชียง

แสน จึ่งใช้เสนาผู้หนึ่งชื่อหมื่นพิจิตราช้บราชสาสน์ได้แลำก
ไป

คร*นถึงเ?ลำก็เอาราชศาสน์ยึ๋นถ'วายขุนเจียง ๆ รับแลำก็อ่านดู

เนึ่อความ,ว่า บดนึ่ท้าวกวาและเองกาพากันเอาร้พลมาเบนอำเมากม
ขอหลานจงรีบขนมา ส่วนว่าราชสมบ่ตทะงปวงและนางโอคาแพงเมือง
นํ้น บูก็จะยกมอบให้หลานทุกประการ ขุนเจียงครไเอ่านหนำลือจบ
แลำก็ชอบใจขนทนใด

เปรียบดํ่งพระอินทร์จะได้รบกับอสูร

แ

ท่านก็ให้ดีกลองมงคลพลเภรีรัองบาวร็พลโยธา และท้าวพระยาเม
น์อยเมืองใหญ่
เมืองคำ

คือ เมืองกอ เมืองเทิง เมืองกวา เมืองงาว เมืองค

เมืองเชียงแลง เมืองชะเฮียบ เมืองมวน เมืองสะ เม

เมืองอ้อย เมืองงิม เมืองหงาว แช่ห่ม แช่หลวง เมืองวัง ปากบ่อง

๒๐
หนองขวาง แช่เลียง เชียงแช่

แช่ก๊อด แช่หาน แช่ลุง ครนม

พรํอมแล้วก็ตำกองทิพอยู่แห่งหนึ่ง นบดูกำหนดร้พลมีแสนส
สามพน ช่าง ๗,๐๐๐ ช้า ๓๐,๐๐๐ ตำ ท่านพํกเอาช้ยอยู่ที่นํ้น
ชื่อว่า ดอนไชย คือว่าบ้านแม่ไชย

จึ่

ทหารไปสอบช้อมเพลงอาวุ

หนองหลวง ๆ นะนจึ่งได้ชื่อว่าหนองหารต่อมา บดน ปากคนไม่อยู่

เรียกกไเว่าหนองหาง จนถึงทุกวันนืแล ครำเวัดร้พลพรีอมแล้ว่ก
ออกไปถึงแม่หนาด คือหำยคอกหมู ผาย'นางวัครมเหษีที่ง ๒ ครำเส่ง
ทางไปอึงที่นนแล้วก็เอาช้างไปรวมกน

แล้วจึ่งกราบลาว่าจะ

เมือง ก็ถวายพรแก่พระเจียงว่า สามิ ช้าแต่พระสามี ท่านไปครํ้

มีความเจริญสุขทุกประการ ให้ชะนะวัตรูทิวโลก แล้วจงกลบมาช
เมืองเราอย่าให้ช้านานเทอญ

เหตุดำนำเตำบลนึ่จึ่งได้ชื่อว่

คือ เดิมว่าแม่ก็อดยาวเหนือห้วยคอกหมู

ต่อมาบดนืปากคน

เรียกกนว่า คลองช้างจนเท่าทุกวันนํ้แล

ผายว่าพระเจียงก็สำนางทํ้ง ๒ ว่าพี่ไปครำนื คร8นนานหล
บไม่กล้บมา นางทำ ๒ จงไปอยู่ดำยบิดามารดาของนางเทอญ กล่าว

เท่านนแล้วก็ยกไปถึงเมืองครำ ครีนถึงแล้วก็ผูกพรานบ้าผู้หน

ไร้คืนหนึ่ง เมืองนำเจึ่งได้ชื่อว่าแช่พรานจนทุกวนน

ถึงเชียงวัง เชียงช้าง ลำวับไปจนถึงเมืองเงินยางเชียงแสนแล
ประตูเมืองทิศตะวันตก

ครนถึงแล้วพระชืนก็มอบสมบตทำป

และนางโอคาแพงเมืองให้เบ้นวัครเทวีแก่ขุนเจียง แล้วท่านก
ร้พลขนเจียง ๓ วัน

แล้วจึงออกรบด้วยแกว

ขุนเจียงก็ทรงช้าง

พานทองเช้าต่อสู้ช้างพระยาวันทบุรี ๆ ก็ทรงช้างวัวชื่อส

๒๑
ต่อสู้ช้างขุนเจียง ๆ ก็เอางำวพ้นคอพระยาจินทบุรีๆ

ก็ตายอยู่บน

ช้าง'น8นแล
ผายพระยาแกวผู้เบนพี่จึ่งช้องว่า

อย่าพึ่งรีบพ้นก้

น่ะ ช้างแพ้ตำ ๑ ก็คงได้ชะนะตำ ๑ ช้างดีเรากังมือยู่หลายตำ เล่น
กันให้สนุก ๆ

ว่าแลำก็ขนช้างตำชื่อแก้วคุณเมืองเช้าต่อส

ทอง ๆ ก็,บ่ายงาช้ขจิบแทง

ถูกตนคอช้างแก้วคุณเมือง ๆ ก็ล้มละลาย

ตายเสียเปล่า

พระยาแกวก็วีงไปเอาช้าง่แก้วปราบเมืองมาอีก

ช้

พานทองก็แทงตาย

พระยาแกวก็ไปเอาช้างตำชื่อแก้วบุญเรืองเช้าต

สู้ช้างพานทอง ๆ ก็แทงดำยงาก็ลูกล้นคอช้างแก้วบุญเรืองก็ล้มลงก้
ขุนเจียงก็เอางำวพ้นพระยาแกวตายท1งช้างทํงคน

ผายรพลแกวก็แตก

ตื่นไป ทหารเมืองเงินยางเชียงแสนและเมืองฝางก็ช้บไล่ตามทน
ได้แกว (คือ ชาติฮ่อ) หมื่นคน

ได้ทำช้างมำ

จิบ

เอาช้งไว้ในเมืองเงิน

ยางเชียงแสนที่นำแเล
เมื่อจะเกิดศึกน1นเกิดดำยประการใด

ผู้อ่านผู้พ้งกังมิได้รู้เก้า

มูล เพราะฉะนนจะกลบกล่าวให้รู้ช้ดก่อน
แพงเมือง

ตนเหตุว่า เมื่อนางโอค

และนางอามแพงจนผงสองคนพี่นองนน ใหญ่มาพอประ-

มาณอายุ ๑๕ บื

มีรูปร่างงดงามหาที่เปรียบมิได้

ขณะน1นควา

ปรากฏไปทุกน่านทุกเมืองว่า นางรูปทิพย์เกิดที่เมืองเงินยางเชี
ทุกทำวพระยาก็มืความปรารถนาอยากได้เบนเทวี
เมืองกลิงคราช เมืองสาวตถี

คือ เมืองโกล้มพี

เมืองกบิลพํสดุ

อโยธยา ต่างองค์ก็อยากได้จึงยกร้พลมาทุกบำนทุกเมือง

เมืองหงสาวดี

เ

1อ ๒

ส่วนพระยาข้นทบุรีและเองกาท1งสองพี่น้องพูดล้นว่

เอาให้ได้ พี่เอานาง ๑ น้องเอานาง ๑ ว่าแล้วก็ยกร้พลมาเบนอิ

ผายท้าวพระยาที่มาจากทิศใต้ต่างองค์ก็ต่างกลาหาญแข็งแรงเหมื
เข้าต่อสู้แกวและลาวลำนชำง

ก็แพ้แกวและลาวล้านชำง

และลาวล้านข้างก็ว่าท่านที่งหลายจะรบพวกข้าพเข้แห
โดยง่าย

เพราะว่าร็พลของข้าพเข้ามีมาก

ด้วยล้นตำต่อตำเทอญ

ฆิฉะน้นให้ท่านมาชน

ผายแกวและลาวล้านข้างพูดท้าทายแข

ด้งนึ หาใครจะชนข้างต่อเขามิใด้

ททิวพระยาท*งหลายก็กลับมาบ้

เมืองแห่งตน เหตุว่าสู้แกวและลาวล้านข้างมิได้

ผายพระยาชื่นผู้ครองเมืองเงินยางเชียงแสนจึ่งได
เชิญขุนเจียง
ชอบใจ

คร5นขนเจียงมารบได้ชะนะแล้ว

พระยา'ชื่นก็มีค'วาม

จึ่งยกนางท*ง ๒ ให้ขุนเจียงแล้วมอบสมบตบทินเมืองท*งปวง

ให้แล้ว

ต8งพระนามขนใหม่ว่า พระยาเจียงธรรมิกราช

ให้อยู่

เมืองเงินยางเชียงแสน'ที่น*นแล

ผายว่าท้าวพระยาเมืองใหญ่เมืองน้อยที่จะมารบเอาน
คนนน

ก็แพ้แกวและลาวล้านข้างแล้วแตกไป

ครํ้นรู้ข่าวว่าพ

เจียงธรรมิกราชได้ชะนะแกวและลาวล้านข้างแล้วด้งน1น
ตำเข้าพึ่งสมภาร

เขาก็

ก็พาล้นอภิเศกแล้วยกพระนามว่า

พร

สธรรมิกราช และสข้างหออุทุมพรขนสูง ๑๐๐ ศอกแล

ขณะนน พระยาลุ่มพาเคล้าพิมานวิเทหราชและพระยาจฬนี
ท1งสองพี่น้องหข้งใจว่าจะมาเอานางท1งสอง

พอมาถึงกลางทางก

เหตุการณ์ว่า พระยาเจียงได้นางแล้วเขาก็กล้วอำนาจ

ผายพระ

๒๓
สององค์ก็มีของบรรณาการสีงละ ๑๐๘ เบนดินว่า เงินทองของต่าง ๆ
และอ่างเงิน ๒ อ่าง แลวเติมหอขน ๑๒ ศอก ฮ่อก็มาเติมขนอีก ๑๒
ศอก

เบน ๑๒๔ แลำอภิเศกขนใหม่

สธรรมิกราช

ต1งพระนามว่า ไชยนารายณ์

ตามออกน่ตรหมายลายแทงหินเงา ๑๒ ศอก มี ๒ ที

เบน ๑๔๐ ศอกแล

แต่นนมาฮ่อและแกวทิศตะว่นออก

ทิศเหนือ

ทิศใต้ เมืองโกสไ)พี กลิงคราช หงสาวดี อโยธยา ก็นอมถวายดอก
ไม้เงินทองแต่นึ่นมาแล
ผายว่าพระยาธรรมิกราชท่านกลำจะเดือดรอนบุตรลูกหลาน
ต่อไปขำงหนำ

จึ่งยกแกวไปเบนเจำเมีองว่อง

ให้เบนเมีองเสมอกิน,

แล้วก็จารึกอกษรใส่ในศิลาไว้ในเมีองมิถิล

นคร ในบวอกเอกศก ฟิกราชใต้ ๕๐๒ บ
น8น

แล้วติดส่วยไร่ฮ่อเสีย

เมื่อท่านปราบชมพูทวีป

พระ ชนม์ท่านได้ ๒๗ กำลำกล้าหาญแข็งแรงนก

จึ่งรบสำให้

พวกลูกคำต่างประใทศว่า ท่านทำหลายเที่ยวหำเมืองใหญ่นำ)ยทำ ปว
ท่านทราบข่าวว่าเมืองไหนจะชนช้างปาง
ให้เราต่ำยเทอญ

ครน'ทราบแล้ว'จงแค้งความ

ท่านก็สำลูกคำไปทิวทุกตำบล

หำเมืองทำปวงไม่แข็งแรงต่อสู้อำนาจท่านได้
สมภารทำสน ต่อมาพระชนม์ท่านใต้ ๕๐ ปี
ไปคำเมืองแมนตาตอกครอบพาตาหยืด
เช้าไปในเมือง
ความได้แล้ว

ผายทำวพระยา

ก็พาล้นอ่อนนำ)มพ

ยำมีลูกค้าแกวพวกหนึ่ง

เสนาเมืองนนครนเห็นแกว

ก็ตอนรบเชอเชิญซบมือเข้าไปพูดที่สงดล่อลวงเอาใ
ก็นำความไปกราบทูลเจำของตนทุกประการ

พระยาแมนตาตอกครอบพ้าตาหยืดได้ทราบความแล้ว
ค้ามาแจำความให้ลูกคำพึ่งว่า

*

ครึน

ก็ให้หาตำลก

เราอยากชนช้างต่อพระยาธรรมิกรา

๒๔

นกว่าเท่าน8น ครนลูกค้าทั้งหลายทราบแล้วก็พากนกลบ พอ
แล้วก็เค้ากราบทูลพระยาธรรมิกราช
ผ่ายว่าพระยาธรรมิกราช
กราบทูลค้งนํ้น

ได้ยินเน้อความของพวกลูกคามา

จะตค้สว่าตนของพระองค์นั้แก่ชราเสียแล

ไม่ได้ เหตุว่าเบนผู้ใหญ่ ออกปากแค้วกค้บก็ได้ แต่ไม่ค
เรียกราชโอรสทํ้ง ๕ พี่นองมาประชุมพค้อมแล้ว

ก็แต่งให้ล

เรืองผู้พี่อนเบนบุตรนางอามแพงจนผงนไเให้เบนกษํต่ริย์ครองฟิมนํ
เมืองเงินยางเชียงแสนและหำเมืองขนท8งปวง

ผ่ายลาวเจืองผู้เบน

และบริวารพํน ๑ ให้ไปเสวยเมืองแกวหลวง

แค้วทำหอสรงที่ภูเขา

เหมือนเมืองแกวสูง ๑๐๐ ศอก

แค้วอภิเศกให้เบนเค้าแก่ราษ

เมืองแกวท1งปวง แค้วแต่งลาวปาวผู้น้องและบริวารพไเ ๑ ให้
เมืองค้นทบุรี ให้เบนเค้าเบนใหญ่แก่ลาวที่งปวง
ผ่ายบุตรนางโอคาแพงเมืองนํ้นผู้พี่ชื่อขุนคำค้อย ๆ
เสวยเมืองไชยนารายณ์เมืองมูล
อาคเนย์ที่งสน

แล้วแต่งเค้าสค้อยเบยผู้น์องให้เบน

เชียงเรืองทิศตะค้นตก
๔,๔๐๐,๐๐๐ คน

ให้เบนเค้าเบนใหญ่ผ่ายหำเม

เสร็จการแล้ว

ท่านก็ยกร็พลทหาร

ครไเได้ฤกษ์ก็เสด็จออกจากเมืองเหค้ญนครเงินยา

เชียงแสนไป ได้หลายราตรี พอไปถึงเมืองแมนตาตอกครอบพ้าตาหยืด
แล้ว

ท่านก็เห็นเมืองนน,เบนหินคมอีงนัก

ทางจะเค้าไปเมือ

จำเพาะมีทางเดียวจะ เค้าไปก็เบนที่ค้นดารนํก

ส่วนตนของ

ก็ชราแล้ว ที่งชำงก็ชราด้วยกนที่จะได้ชะนะเขานนก็เห็นยาก มอ

๒๕
เห็นเสียแล้ว
ผะอบทองคำ

พิจารณาดํงนึ่แล้ว ก็เปลองเสือและผำพํนพระเศ

แล้วใช้อำมาตย์ผู้๑ เอากล้บมาให้พระนางล้ครเท

ผายนางล้ครเทวีอยู่หล้งก็มีเหตุเกิดขนอย่างล้ศจรรย์ ๑๐ ปร
การ คือ (๑) หนูกระโดดลงมากล้บเบนกระบือชนล้น
อยู่บนโต๊ะพล้ดตกลงมาเบนตะพาบนา
ตะกวดวีงใปซ่อนตำอยู่รูหิน

(๓) เรืออยู่ท่านากล้นเบ

(๔) คามุงเรือนล้อยตกลงกล้บเบนภมร

(๕) ผงมาทำรำติดอยู่พระเขนยของพระองค์
(๗)

(๒) ล้วยชาม

ล้อนหินกล้บเบืนเงือก

(๖) ภูเขาเกลือนพำ

(๘) เห็นปลาตำหนึ่งดำใหญ่เท่

(๙) เสือโคร่งเขาในเมือง (๑๐) พระเขนยอิงของพระองค์ตากไว้ ลืม
เก็บ ฝนตกใส่ถึง ๒๔ วัน

นิมิตต์เกิดมีด,งืน็

มิหนำซํ้าได้เห็นภู

ผำเสือของพระองค์

ซํ้ายีงตกใจก็พากนโทมนำแสียใจข้องไห้ทำ

พระนคร ว่าแต่นํ้ไปข้างหนำจะมิได้เห็นหนำพระองค์ต่อไปแล้
จะกล่าวขึงพระยาแมนตาตอกครอบพ้าตาหยืดก่อน ผายพระ
ยาแมนตาตอกครอบพาตาหยืดนึ่นก็มีอาชญาให้เสนาราษฎรทำชาน
หิน แล้วทำสะพานพาดไว้ให้หมีนพอทำเสร็จแล้ว พระยาก็ขนทรง

ชำงตำชื่อไชยนารายณ์คอยพระยาธรรมิกราช ๆ ทรงข้างพานทองแล้
ไต่ชานหินไป
พลาดตกลงหลุม

พอเทำเหยียบสะพานประมาณงาจดล้น

สะพานก็

ข้างชื่อพานทองก็ตกไปตามสะพานงาแทงเข้าดิน

ผายพระยาแมนตาตอกครอบพาตาหยืด
ธรรมิกราช ๆ ก็สืนชีพอยู่ที่น1น

ก็เอาง้าวข้างตํดคอพระยา
ผายทหารพระยาธรรมิกราชก็เข้า

แย่งชิงเอาพระเศียรของพระยาธรรมิกราชได้แล้ว

ก็เอาใส่หีบหาม

กลบพอมาถึงเมืองเชียงราย เสนาก็แตกล้นมาคนละที่ละทาง พร

๒๖
เจืองพ้าธรรมิกราชสวรรคตเมื่อคํกราชได้ ๕๒๔ บชวด
๗๔ บ เสวยสมบึตได้ ๕๓ บ

อายุท่านได

และพวกเสนาอำมาตย์ขำราชการท้

ปวงก็พาก้นเอาพระเศียรก่อเบนเจดีย์ไว้ในเมืองเหรํญนครเชียง
นนแล

แต่นํ้นมา ท้าวจอมผาเรืองครองราชสมบ่ตแทนได้ ©๕ บิก็

สวรรคต แล้วขุนแพงองศ์เบนบุตรครองสมบตแทนได้ ๗ ป็ก็สวรรคต
ส่วนว่าในเมืองเงินยางเชียงแสนก็สนเชอวงศ์ไม่มีใครจะสืบแทนแล

ท้ดนํ้น จะกล่าวถึงขุนจององศ์นิ'อง ท่านครองสมบ่ตเมื
ก็รุ่งเรืองสุขเกษมอึงนิ'ก
ประเพณีธรรมดำยบิดา

เหตุท่านได้เรียนอปริหานิยธรร

แลำก็กระทำตามคำบิดาส่งสอนทุกป

เพราะฉะน1นบำนเมืองก็มีความเจริญขน อ?รู่มาได้ช้านานก็มืราชบุตร
๒ องค์กล่าหาญอึงนก

องค์พี่ชื่อขุนเหิง

องศ์นิองชื่อขุ

เมือง และจะกล่าวถึงเมืองเงินยางก่อน ครํ้นขนแพงถึงแก่กรรมแล้
ไม่มีใครจะสืบแทนพระราชสมม่ต ผายเสนาท8งปวงประชุมตกลงกน
แล่ว ไปเชิญเอาพระราชโอรสของขุนจององค์ชื่อขุนเหิง

พี

แว่นเมืองในเมืองพะเยามาเสวยสมบตเมืองเงินยางเชียงแสน ผายขุน
จองเสวยสมบตในเมืองพะเยาได้ ๒๐ บ อายุ ๖๙ ก็สวรรคต ขุนแก้ว

แว่นเมืองเสวยสมบ่ตแทนบิดา และจะพรรณนาท้าวพระยาต8งแต่ท
จอมผาเมืองมาถึงงำเมืองได้ ๑๓ ชำท้าวแล้ว
ทุกองศ์

ย่อมเสวยเมือ

และท้าวงำเมืองประสูติจากครรภ์มารดาเมื่อท้กราช

บิจอ ทศศกเดือน ๔ ขน ©๕ ค์า ล้นพฤท้สบดี ยามรุ่ง ๕ อยู่กรกฎ

๑.๒.๔.๖.๗•๔- ลคนอยูกณแ! ๓' อยูธนู ๑. อยูเมษ แกษ ๑๗ ดวง
ชื่ออนุราธะ ตามคมภีร์ว่าท้าวองค์นจะมีบิญญามาก

๒๗
อยู่มาถึงอายุได้ ๑๕ บ ไปเรียนวิชาด้วยฤๅษีองค์ ๑ ซือเทพ

อยู่ภูเขายอดดำน เรียนได้ปี ๑ พอชำนิชำนาญคล่องแล้ว ถงอายุ

๑๖ ปี ไปเรียนด้วยสุกกล้นธฤๅษีที่อยู่ภูเขาเมืองละโว้ได

บรรดามนต์'ทำป'วง สององค์ด้วยล้น พระร่วงเบนครูเดียวกน งำเ
อยู่พะเยา พระร่วงอยู่สุโขล้ย
เบนอุปราชรองบิดา

ผายงำเมืองพอกล้บถึงเมืองแล้

ครนบิดาสวรรคตแล้ว

งำเมืองก็ครองสมบด

แทนบิดา ในบมะเมีย ทศศก ล้กราชได้ ๖๒๐ ปี ศร1นท่านได้ครอง

สมปตแล้ว ปานเมืองก็มืค'วามเจริญสุขเกษมย็งน์ก เหตุว่าทำวงำเมื
องค์นมีเดชานุภาพเสด็จไปทางใด แดดก็มิร่อนฝนก็มิได้ตก
ให้แดดก็แดด ท่านว่าให้บดก็บด

ท่านว่า

เพราะฉ ะนํ้นจึ่งได้ชื่อว่างำเมืองแ

เมืองพะเยาและเมืองเงินยางเชียงแสน เบนไมตรีล้นตงแต่ขุนชื่นมาถึง
ขุนจอง

ต่อ 3 มาถึงมังรายและล้าวงำเมือง

ก็สืบไมตรีมิให้ขา

แต่ลาวเหิงมาถึงมงคลมังรายได้ ๑๒ ชำราชวงศ์แล เมื่อมังรายประสูติ
จากครรภ์มารดายามรุ่ง ล้นอาทิตย์ แรม ๙ ค์า เดือน ๑๑ ปีจอ ทศศก
ล้กราชได้ ๖๐๐ ต่อมาถึงปีมะแมเอกศก ศักราชได้ ๖๒๑
ครองสมบตแทนบิดา

ท่านก็ได้

แล้วทำนก็มีความกด้ญฌูคิดถึงญาติวงศ์พงศ

ท่านก็ใช้เสนาไปถามข่าวดูดีรำยประการใด ก็1ให้มาเบนสางชีคค'พร้อ
ดำยกน

ผายว่าล้าวพระยาทำปวงก็ว่าพวกข้าพเจ้าน เบนเชอวงศ์

ลวะจ้งกราช ใครคุมเหงมิได้ ไม่ต้องประชุมใคร ว่าด้งนทกเมือง ผา

มังรายก็พิจารณาดูว่า บ้านเมืองอยู่ใกล้กนไม่เบนสามัคคีด้วยล้นรก

๒๘

ราษฎรก็ยาก ท้าวจึ่งยกร็พลไปตีได้เมืองบวก เมืองเชียงไร่ เมือ
เชียงคำ

เชียงเงิน เชียงชำง เชียงของ เมืองเทิง ๑๘ ห

ศกราชได้ ๖๒๔ บจอ จิตวาฟิก ม”งรายมาสร่างเมืองเชียงราย เดือน ๒
ขึน ©๕ คํ่า จินองคาร เวลาเช่าลงมือทำกำแพงถึงยาคำ

แต่ยาคำ

ถงแสงทองขั้น จึ่งเสร็จบริบูรณ์ แลำท่านก็ใช้มนตรีผู
มำนไปขอเอาเมืองแช่พราน และเชียงเคียน ด้วยท้าวงำเมือง ๆ

โอ้เหตุไฉน แช่เหยิง แช่ลุง ปากบ่อง หนองขวาง อีตาท้าวเด้าขุ
เหิงลาวเอาไปเสียแท้ว

บดนึ่เกลอเด้าชี,ามาขออีกเล่า

ม่าน ก็เบนคนเช่าใจพูดก็กราบทูลว่า

ผา

กระหม่อมฉินเห็นสมควร

ครํ้นไม่ให้ก็เห็นจะขาดไมตรีกิน ต่อภายหท้งเอาคีนมาอีกก็ใด้ เมื
เชียงรายนเห็นจะไม่ถาวรไปช่างหนำ

เหตุว่า แรกจะสด้างเม

นิมิตเกิดขนอย่าง ๑ ก็เคลื่อนคลาดไปเสียแล้ว

นิมิตนึ่นคือ พ

นาคองค์หนึ่งมาบอกให้ด้งรายว่า พรุ่งนึ่ให้มำรายไป

ให้ทนอรุณขั้น ผายด้งรายก็บรรทมตื่นสาย ครีนไปถึงท่าน
พระยานาค เห็นแต่รอย

เพราะฉะนน

เชียงรายคงจะไม่ถาวรไปขำงหนำเลย

กระหม่อมฉินนึกว่าเมือง

ผายงำเมืองจึ่งว่า คร1นท่านจะ

เอาก็ให้เอามนตรีท้ายพ้าด้านมาด้บเอา เมื่อจะเอาไปก็มีในท่
คืนมาก็มื ในท่านเทอญ ครํ้นเราให้ก็จะเสียของ คร็นไม่ ให้ก็จะหมอง

ใจ ท้าวงำเมืองพูดเท่านึ่นอำยพ้าด้านก็ทูลลา ค7นึ่ถึงเชี

คัดเอาใจความที่ดีมากราบทูลท้าวด้งราย ๆ ก็พิจารณาดูเนึ่
ท้าวงำเมืองเกลอกูว่ามานึ่ก็ถูกแล้ว
ของตนแล

ผายด้งรายก็แบ่งเอาตา

๒๙

จะกล่าวถึงพระร่วงผู้ครองเมืองสุโขทไ]ก่อน ผายพระร่วงกคิ

ถึงงำเมืองผู้เบนเกลออยู่เมืองพระเยา ก็เสด็จออกจากสุโขทไ]มาเยี
งำเมือง

ครํ้นถึงแล่วก็สนทนาก่นดำยถอยคำต่าง ๆ

พระร่วงแลเห็น

นางเทวีของงำเมืองมีรูปร่างงดงามบริสุทธื้ดุจด้งนางเทพธิดา พระร่
ปรารถนาจะเพียรพยายามเอาให้สมหวัง

ยำมีคืนหนึ่งพระร่วงก็แต่ง

ตำให้เหมือนงำเมืองแลำเขำไปถึงที่นอนของนางนั้น
ดำยนางพระยา

ก็ทำสมพา

ผายว่านางไม่รู้ก็หวิงใจว่างำเมืองก็นึ่งเสีย

ครํ้น

พระร่วงกระทำกามคุณดำยนางแลำ ก็รีบออกจากท้องนาง มิชำนาน
ในทนใดนั้เงำเมืองก็เขำไปหานางอีก

ผายนางเทวีก็ว่าในคืนนึ่

แปลกประหลาดนำ! พระองค์เข้)ท้องหม่อมฉน ๒ ดรง

ผายงำเมือง

พิจารณาดูก็เขำใจได้ว่า นอกจากพระร่วงแล่วิไม่มี ใครจะแปลกปลอม
มาได้

พระร่วงคิดกบฏต่อกูแลำ

เสนามาประชุม
ท่านจะจิบตน

ครนรุ่งเชำงำเมืองก็เรียกร้พลสุ

เหตุว่าจะจิบเอาพระร่วงให้ได้ ผายพระร่วงก็ไต็รู้

ก็จำแลงเพศเบนนกขุนทอง คือนกเอยงบินไป

ผาย

งำเมืองก็ตงอธิษฐานอินทร์พรหม ตามความสิตยได้ตํ้งไว้ดำยก

เสกมนต์ไป ผายว่านกนั้นอ่อนกำลำก็ตกลงในหนองนั้นๆ จึ่ง'ใด้'ชื

ว่าหนองเอยงจนเท่าทุกวนนึ่ มีในแขวงเมืองพระเยานั้นแล แล่

นึ่นึ่ก็กลํบิเบนโคแดงโดด’ไปในสระแห่งหนึ่งอ่อนกำลำเสีย'ในที

สระนนจึ่งได้ชื่อว่าหนองวัวแดงจนเท่าทุกวันนึ่ พอคนท1งหลายจะใก
ทน

วัวนั้นก็กลบเบนตุ่นดนเข้าดินไป

ทิพมนต์ขุดดำยทนใด
ตำนนดนไม่ไหว

ผายงำเมืองก็เสก

จำเพาะที่นั้นเบนดินเขาหินแข็งเหลือเกิ

ท้าวงำเมืองจบได้เบนพระร่วงขนมาแล่'วให้พะทำ

มะรงจำคุกไว้ จดให้ยายแก่ผู้หนึ่งอุบฏฐากล่ารบกบข้าวทุกเวล

๓0

ยิงมีกันหนึ่งยายแก่ผู้นึ่นใม่มืกํบขำวจะใส่สำริบใ
เสวย

ยายก็แลเห็นไม้ตาหีบ

ก็เอาใส่สำรไ]ไปให้พระร่วงเสวย
หนํกอกพูดไม่ออก

คือ ตไ]บงปลาอนหนไปลาติดอยู่นน

พระร่วงเห็นดํงืนึ่นก็มีความนํอยใ

ก็รำพึงว่า โอ้ตำกูหนอ จะมาสั้นชีพอย

ว่าไร ยายผู้นึ่มาดูถูกกูถึงปานนึ่

แล้วท่านก็ติงอธิษฐานว

อายุขำพเจาจะยืดยาวต่อไปขางหน้านมนาน
อย่างเดิมนน

จงให้ไม้ตาหีบนึ่ออกรากออกใบขนเดี๋ยวนึ่

เอาไม้ตาหีบบกลงดิน

ไม้ตาหีบก็ออกใบขนทินใดนึ่น

ไม้ตาหีบพระร่วงมาจนทุกวนนึ่
ดินไปน8น

จะได้เบนทาวพระย

ว่า

จึงได้ชื่อว่า

ที่พระร่วงจำแลงเพศเบนตุ่

จึงได้ชื่อว่าบำนตุ่นจนถึงทุกวนนึ่

ที่งำเมืองเ

ตามหาตุ่น รอยขดนะนเบนร่องไป ต่อภายหล้งนาเดินได้ คนติงหล
จึ่งเรียกกน,ว่า นาแม่ตุ่นต่อมาเท่าถึงทุกวนนึ่

ผ่ายน้าวงำเมืองก็ใช้ราชศาสน์ไปเชิญพ,ระยามไรา
เกลอมาพิจารณาดูเหตุการณ์ที่พระร่วงคิดนอกใจ

ผ่ายพระยามํงร

ก็เสด็จมาดำยเสนาบดีติง ๔ และขำราชการติงปวงมาพกอยู่
หมํ้น

ผ่ายน้าวงำเมืองและเสนาอำมาตย์ติงหลายก็พากไแอาพร

ไปสู่พระยาน้งราย ๆ ก็ช้แจงแสดงความผิดและชอบหลายประการ

ต่างๆให้พระยาติงสองพึงเพือจะติดความโทสะโมหะของพระยาติ
ให้เบนเกลอเบนมิตรกันต่อไปอย่างเดิม
หน้กเท่าตำนางให้งำเมือง
ในน่านแห่งหนึ่ง

ติดสินให้พระร่วงเสียทอ

และพาเอางำเมืองและพระร่วงติ

ติงให้เบนเกลอสหายกันอย่างเดิม

คือว

เบนสหายกันเหมือนเก่า ตำบลน8นจึ่งได้ชื่อว่าบ้านเกณฑ์เท่

๓๑
น์แล แล้วเอาพระยาทำสองลงไปแม่นาสายตา แล้วให้เอาหล้งพิงหรอ

อิงแม่นาสายตาอยู่ แล้วพระยาพังรายก็ให้โอวาทว่า ต1งแด่น
ท่านทีงสองอย่าคิดคดกบฏรำยด้วยล้นต่อไป

แล้วก็ให้พระยาทีงส

ถือนาพิพัฒน์สาบานต่อล้นว่า ทำ'ว,ท1งสองลงอิงอยู่นานน
จึ่งได้ชื่อว่า

แม่อิงจนเท่าทุกวนน

แม่,นา

เมื่อแห่ท้าวท1งสามมาถึงท

ท่านไเจึ่งได้ชื่อว่าท่าแห่จนถึงเท่าทุกวไณํ้
หรือกว้านที่เอาท้าวทีงสองไปตดสินความนน

ที่พระยาพังรายตํ้

ตำบลนนจึ่งได้ชื่

น้นจึ่งได้ชื่อว่าบ้านบอจนถึงทุกวน้น์แล ผายงำเมืองก็ปุจ

ว่า พระร่วงน์บิดาของเธอชื่อพระยาลือ ผายมารดาก็เบนผีเสอ เธอ
ดูมืฤทธิมาก

จำแลงเพศเบนอย่างใดก็ได้

เพราะฉะนํ้น์ขำพเจำจ
0ป

ว-/

คืนทองคำหน้กเท่าตำนางให้เธอดีหรือไม่
เทอญ

ผายพังรายก็ว่าตามใจท่

ผายงำเมืองก็คืนทองคำให้พระร่วงด้งเก่าแล้วเอาล้นเบนม

ต่อไป
ผายพังรายก็กล้บเมืองของตน
ต่อมาได้ ๔ บ พระยาพังราย
ก็มาสรำงเมืองฝาง

ท่านก็ทราบข่าวว่าเมืองลำพูนเจริญขนมาก

ความปรารถนาอยากได้

ก็มื

ก็ใช้ให้พ้าบ้านไปกร ะทำเพียรพยายามเอา

เมืองลำพูน อำยพ้าบ้านรบสำแล้วก็ไปตามคำพระยาพังรายหากใช
พอถึงเมืองลำพูนแลวก็คิดตามบ้ญญา

เห็นท่วงทีจะได้โดยง่ายก็ใช

ลูกน้องมากราบทูลพระยาพังราย ๆ ก็เอาร้พลเสนาลงมาเอาเมืองลำพน
เมื่อศํก็'ราช ๖๓๖ บ1

ไปสรำงเมืองภุกาม ๆ แล้วได้

๓๒
๓ บ ไปตีเอาเมืองหงสาได้นางพาโคมาเบนอครเทวีทังราย

ต่อมาได้

บี ๑ ไปตีเมืองอิงวะแล้วเอาชำงฆํองมา ๓๐๐ ครํวมาไว้เมืองเชีย
ต่อมาได้ ๖ บี ศักราชได้ ๖๕๘ บวอก อิฐศก เดือน ๓ ขน ๑๕ คํ่า
วนพฤหํสบดียามจะใกล้รุ่ง

แรกสร่างเมืองเชียงใหม่ต8งตล

ต1งแต่น5นมาคนทำงานมีหมื่นคน

ทำประมาณได้เดือนหนึ่

สรำงเชียงใหม่น8น ทังรายก็ให้เสนาไปเชิญงำเมืองที่เ
(V

พระร่วงที่เมืองสุโขทัยมาช่วยพิจารณา คร1นงำเมืองและ
เชียงใหม่แล้ว
เมือง

ทำวท8ง ๓ ก็พาทันขนอยู่บนยอดเขาสามยอดดูข

พระยาทังรายจึ่งถามพระร่วงว่า

พระร่วงจึ่งกล่าวว่า

เมืองนึ่จะเบี

เมืองนึ่ขำศึกจะเบียดเบียนกระทำรำยม

ไหนมีเงินทันหนึ่งมาอยู่เมืองนึ่จะมีเงินหมื่น
ครนมีเงินหมื่นมาอย
จะมีเงินแสน

ผายทังรายจึงว่า

เกิดมาเบีนมนุษย์กทัวทันท

แล้วทังรายจึ่งถามงำเมืองว่าดีหรือในเขตต์แขวงเมือฃีนึ่
ตอบว่าดีจริง เหตุว่าเนึ่อดินมีพรรณรำสี ๕ ประการ
การ

เมืองนึ่มีสิทธิทักแล

แล้วทำวที่ง์ ๓ ก็ปุจฉาทันโ

ต่าง ๆ แล้วก็พาทันลงมาในเมือง

ครืน,กระทำสำเร็จ,ทํวบ

ทังมีฤๅษีองค์หนึ่งและทำวงำเมืองและพระร่วงทํ้ง์ ๓ ก็
ให้พระยาทังรายเบีนเอกราชเมืองเชียงใหม่
ก็เสด็จกลบเมืองของตน

ครืนเสร็จแล้

ผายงำเมืองก็อยู่ด้ว์ยทังรายนานป

เอกมาส คือเดือนหนึ่ง พระยาทังรายก็ยกเทวีให้งำเมือ

ลูกหนึ่ง สืบมาแต่พระยาลวะทักราช และคืนเมืองแช่พร
เชียงเคียงให้งำเมืองดั่งเก่าแล

๓๓

จะกล่าวถึงนางล้ครเทวีของงำเมืองอยู่เมืองพะเยา
ทราบข่าวว่างำเมืองเอาเมืองเชียงใหม่
แทงอุรา

ก็โกรธเคืองดํงท่านเอ

ออกปากว่าจะตามฆ่าเมียน์อยงำเมืองเสีย

ออกจากเมืองไป

ค

พอถึงกลางทางก็ตายอกแตกเสียที่นน

ว่าแล่วีก็ฬรง

แล้วเสนา

อำมาตย์ก็เอาเนํ้อความไปกราบทูลงำเมืองที่เชียงใหม่ทุกประกา
งำเมืองทราบแล้ว

ก็เข้ากล่าวเหตุการณ์ทงนนกะม่งรายทุกปร

แล้วก็ลากล้บเมืองของตน ครํ้นถึงแล้วปลงศพนางเทวีตามธรรมเนี
แล้วท่านก็อยู่เสวยสมบ่ตในเมืองพะเยา
ล้นมาแต่ก่อน

ตามโบราณทำวพระยาต่อ ๆ

ย่อมขนนมสการพระเจดีย์จอมทองทุก!!และยกมิน

ละขุ ๗๐ ครำให้อุบฏฐากพระเจดีย์ตามโบราณทำวพระยาแต่ก่อน
แล้วท่านอยู่เสียเมืองพะเยาได้ ๖ บ

แล้วไปอยู่เมืองงาวแต

องค์หนึ่งชื่อดำแดงอยู่รํกษาเมืองพะเยาเบนอุปราชรองบิดา
งำเมืองผู้เบินบิด3สวรรคตแล้ว

คร1น

ผายคำแดงก็ครองสมบ่ตเมือง,พ
#

แทนบิดา ต่อมาถึงศํเๆราช'ได้ ๖๘๐ บมะเมีย ทศสก ขุนเพอเจำเมือง

นายมาคิดจะทำรำยต่อเชียงใหม่ ทำวคำฟูมืความกลำมิต่อสู้ จึ่ง
หนีไปพึ่งบิดาที่เมืองเชียงราย
ทำวคำแดงเมืองพะเยา

ขุนไชยสงครามผู้บิดาจึ่งไปล้

ทำวคำแดงจึ่งให้ โอรสของตนผู้ชื่อคำรือไป

บองกนเมืองเชียงใหม่ ครนชะนะข้าศึก คำรือแล้วก็กลับเมือง
ครํ้นถึงพะเยาแล้วก็เข้ากราบทูลบิดาโดยเนือความต่าง ๆ

ที่ต

บองกนเมืองเชียงใหม่ตามเหตุการณ์แล

'ผายทำวคำแดงผู้เบนบิดาก็ใช้ราชศาสน์ไปถึงเมืองเ
ขอเอานางแล้วพอตาผู้เบนธิดาขุนไชยสงครามมาเบนเทวีคำรือ

ผาย

๓๔
ว่าขุนไชยสงครามก็ให้เสนาจํดร้พล ๓0๐ ครำไห้ไปตามนาง

คร

ถงแลำก็ให้คน ๓๐๐ ครำนไเตำบำนอยู่แช่พรานแสะเชียงเคียน
แต่งงานคำรือดำยนางแกวพอตาแล้ว

ผายทำวคำแดงก็ตงให้คำร

เบนอุปราชแล ครํ้นคำแดงสวรรคตแล้ว คำรือก็ครองสมบดแทนบิดา
จะพรรณนาทำวพระยาเสวยเมืองพะเยา

ตำแต่ทำวงำเมือ

มาถึงพระยาเมืองยี่ได้ ๑๑ ชำทำวแลำ ต่อมาถึงศํกราชได้ ๑๐๑๙

1)

มะแม นพศก พระพุทธศํกราชล่วงแล้วได้ ๑๒๓๑ พรรษา เดือน ๖
ขน ๑๕ คำ

ในราตรีคืนนน ๒ ยามเศษ ยำมืพระยานาคองค์ ๑ เอา

ทองคำมาจากเมืองนาค
คือหนองเอยง

นาหนกมื ๒๑๕,๐๐๐ เอาไว้กลางสระที่น

แล้วจำแลงเพศเบนบุรุษผู้ ๑ ทรงเครื่องขาวบริ

แล้วเล้าไปเรือนสองยายตาพี่เลียงเบด เลยงห่านขายเลยงชี

พญานาคจึ่งเล่าเหตุการณ์นิทานที่ตนได้รบคำส”งสอนของพ

องค์นน ไห้ยายตาพงทุกประการ ท่านว่าให้ยายตาสองคนน็ส
ของพระตถาคตไว้กลางสระนแล

แล้วพญานาคก็เนรมิตตนเบนพระ

พุทธเจำใหญ่เท่าพระพุทธโกนาคมน์ น"ง้อยู่สูง ๓๒ ศอก

แลำเนร-

มิตตนเบนพญานาค เอาหินที่พระพุทธเจำนํง้นนออกมาแสดงให้สอ
ยายตาได้เห็นแล้ว
กล้บไปเมืองของตน

พญานาคก็ยกเอาทองคำนนให้สองยายตา

แล

ต่อนาน ๆ ออกมาเยี่ยมดูคนท1งหลายยำเบนที่

คำนิบอยู่บำงหรืออย่างไร

เมื่อพญานาคออกมานน

ท่านออกม

ภูเขา คนทำหลายก็เห็นอยู่ ที่เขาว่านาคออกดอย ๆ คือ'นาคต่วน

ผายว่าสองยายตาถมสระมุจลินทร์ คือหนองเอยงนานได้ ๒
๗ เดือน

สำเร็จบริบูรณ์ราบเสมอดีแล้ว

สองยายตาก็พากไเบน

๓๕

ได้แสนหนึ่ง ก็เหนึ่อยลำบากใจ ก็เอาทองคำออกให้รางล้ลคนพั
ทำได้อิฐ ๓๐๐,๐๐๐ สินทองคำ ๒๐๐ ขณะนนึ่เพระยายอดเสวยเมอง
เชียงใหม่ พระยาเมืองยี่เสวยเบืองพะเยา พระยา ๒ องค์กปรกษากน
ตกลงก็นแล้ว

ก็พากนบนอิฐเผาแลํว่เสร็จบริบูรณ์

เดือน ๑ ขน ๑๕ ค์า

วนพุธ

เวลาเช่าตรู่

ถึงบกุล ต

เมือแรกลงมือทำ

ประธานองค์ใหญ่และต่อมาถึงปีเถาะ ล้ปตศก พระยาเมืองอีสวรรคต
ปีนน พระยาเมืองยอดก็สวรรคตปีนึ่น เดือน ๑๐ ขน ๑๕ ค์า
อาทิตย์

ยกให้พระยาเมืองแก้วครองสมบตเชียงใหม่

หำเคียนไปเสวยเมืองพะเยาได้ ๒๐ ปีก็ถึงแก่กรรม

ล้น

แล้วให้พ

แล้วพระยาเมือง

แก้วก็แต่งให้พระยาเมืองตู๋ไปเสวยเมืองพะเยาในปีขาล ทศศก แลเมื่อ
สองตายายแรกสร่างพระประธานตงแต่ปีกุน ตรีศก
อายุเมียได้ ๕๒

อายุผวได้๕๕

มาถึงปีมะแมเอกศก เดือน ๖ ขน ๑๕ คำ

ตํ้ง๎แต่ลงมือทำมาใต้ ๑๑ ปี

อายุตาได้ ๖๖ ปี อายุยายได้ ๖๓ ปีจึ่งก่อ

แล้ว และมาถึงปีวอก โทศก

เดือน ๒ ขน ๑๕ คำ

ลงมือโบกปูน

และในทองคำ ๒๐๐,๐๐๐ นไเล้างให้รางล้ลคนช่วยทำ
๐๐๐
ทองคำ
ปรากฏ)

เวลาเช้

ซอริกสิน ๒๐๐ ทองคำ

สิน ๒

ซอปู'นสองล้าน (สินทองเท่า

ซอนํ้าก้อยล้านปายหมื่น ทองคำยิงเหลือเอาพอกพระเศ

ลงถึงคางแล พอแล้วทำบริบูรณ์ ผายสองตายายก้ถึงแก่กรรม ท่า
ทํ้งํ๋ ๒ ก็ได้ไปเกิดเมืองสวรรค์นํ้นแล
เมื่อบนพระพักตร์

พระอินทร์ลงมาบนแล

ผายพระเมืองตํ

ครองเมืองพะเยาก็ใช้หมื่นตางตาเอาส่วนกุศลที่ไต้สร่างพระประธาน
ใหญ่นนไปถวายพระเมืองแก้วเชียงใหม่ให้ท่านโมทนาดวย

แล้ว

๓๖

เล่านิทานตนเหตุให้ท่านพงทุกประการ
บติยินดีในทไเใด
๓,๐๐๐

ผายพระเมืองแก้วก็มีค

ก็เรียกกรมการคล่งเอาทรพย์ออกมา

เงิน ๖,๐๐๐ ให้เยาสรำงพระวิหาร

ทองคำ

นานได้ ๓ บจึงสำเรจ

บริบูรณ์ พระเมืองแก้วจึ่งยกบ่าวของท่าน ๑๐ ครำ พระเมือ
ถวายให้พระปฏิมากร

ให้อยู่อุบฏฐากชำลูกหลานตราบเท่า ๕,๐๐๐

พรรษา แล้วพระเมืองแก้วก็ชกเขตต์หมายแดน คือทิศเหนือมีตีนเข
จอมทองเบนแดน ทิศใต้หน้าวัดอุหลา ตดไปทิศตะวันออก ๑,๐๐๐ วา
ทิศตะวันตก ๕๐๐ วา

เขตต์แดนที่กล่าวมานืเบนหน้าที่ของ

มากรทํ้งสนแล

น้ดนืจะแก้ความสนเท่ห์ของชนท์งหลายที่ได้อ่านได้พงก่อน
มิฉะนั้นก็คงจะมีความสงสำว่า

เหตุไฉนพระพุทธองค์ซึงได้ฝากควา

ให้พญานาคเอาทองคำออกมาให้สองยายตาสรำงพระรูปของท่านน
แต่ครํ้งไหน

ผู้รู้ไม่ถึงก็คงจะแก้ไม่ตลอดได้เบนแน่,'

เพราะฉะนั้แ

ตำหรบนืจึ่งปนก้นอยู่นั้งคดีโลกคดีธรรมแล

ตทา กาเล ในกาลเมือพระพุทธเจาวังธรมาน จะเสด็จเที่ย
โปรดบรรพสชทกน้านน้อยเมืองใหญ่ท์งหลาย

ท่านก็เสด็จมาจา

เมืองพาราณสีลำดํบมาดำยเก้าอานนท์และโสณะอตตระเบนสงฆ์
พระยาอโศกราชและพระอินทร์ตามอุบฏฐาก

ครีนถึงไชยภูมิท่านก็

บิณฑบาตที่แม่ครำ แล้วก็เสด็จ,ขนมาตามฟาก'นาแม่คงละมิง คือ น
แม่บงที่เรียกก้นทุกวนนํ้

ครนเสด็จถึงลำพูนท่านก็ใว้เ

ที่นั้นแล้วเสด็จขนเขาสุเทพ จากนั้นลงวัดบุบผาราม
เรียกก้นทุกวนน แล้วเสด็จไปกระทำกิจที่ถาเชียงดาว

จากน

๓๗

ตบเต่า แล้วเสด็จไปสบฝาง แล้วถึงแม่นาคง
ขนไปถึงแสนหวี แล้วไปถึงเมืองวิเทหราช

ท่านก็เลียบฟากน

จำพรรษาอยู่บาอไ)พวน

เทศนาเนมิราชและสุธนราชและพลิทํทธชาดก ครนออกพรรษาแลว
ท่านก็เสด็จมาเมืองลอไว้เกศพระธาตุที่นึ่น
ไว้เกศพระธาตุที่จอมยอง

แล้วเสด็จขั้นเขาพยํคฆ์

แล้วเสด็จถึง

จากนํ้นแล

ภูเขาธง คือ ดอยตุง แล้วไปเขากู่แล้ว แล้วไปจอมกั๊ติ แล้วไปสบ
แล้วไปผาเรือไว้พระธาตุที่นึ่นแล้ว
ไสยาสน์อยู่เนินหินก้อนหนึ่ง
ดูโลกท1งปวง

ท่านยืนอยู่ครองจีวร

แล้วขั้นไปบนเขาที่นน

แล้วก็เสด็จไปส้นซายไว้รอยพระบาทที่นึ่น

แล้

เมืองพรง แล้วไปเมืองนาย ไว้รอยพระบาทที่น8น แล้วไปถึงหำภูเข
ด้วนไว้รอยพระบาทที่น*น ให้ยํกษ์อยู่อุบฏฐาก จากน1นแล้วไปจอมแว
แล้วไปบ่อกง แล้วไปภูเท่า

แล้วเสด็จเล้าเมืองพะเยา

ยำษ์ตำหนึ่งล้นอ*?!อาหารได้ ๗ วนมาแล้ว
ความปรารถนาว่าจะกินเบนล้กษ์

ขณะน

ล้นเห็นพระพุทธองค์ก็

พระพุทธองค์ท่านก็มิได้มึควา

กล้วล้น ท่านก็ยืนอยู่ที่เดียวนฺนมิได้หลีกหนี ผายว่าฒัษ์
ไล่ล้อนพระพุทธองค์

ล้นก็เลยไปเลยมาเบนหลายเที่ยวหลายหน

พระพุทธองค์ท่านเหยียบศิลาหินก้อนหนึงเบนรอยเส้นพระบาท

พอ

ยํกษไปเห็นแล้ว

ล้นก็ว่าชายผู้นึ่แข็งแรงน์กิเหยียบหินพอยุ

รอยตีนอยู่

กูกินล้นไม่ได้เลย

ท่านก็กระทำปาฏิหาริย์ให้ยกษเห็น
องคตถาคต
6*

ดกรยกษํ

พระพุทธองค์ให้ฌัาษ์เห็นตน

ครนยกษ์เห็นแล้วล้นก็รู้ว่าเบน

แล้ว'ท่านก็ให้ล้นริกษ'าเบ็ญจศีล
ตถาคตหากอยู่ที่เดียว

ท่าน'จึงถามล้นดูว่า

ทำไมท่านไล่ต้อนเลยไปเล

๓๘

เบนหลายหน แลวท่านก็ว่า ดูกรอานนท์ ตีนเขาที่นภายหนำ
โจรท์งหลายจะมาตีงล้นเรือนอยู่ตำบลนึ่
ท่านก็ไต่ไปบนเขานํน

จะได้ชื่อเมือง

ไปถึงที่สองคนผิวเมียทำไร่อยู่ที่นน

เห็นพระพุทธเล้าเล้ามา

ท8งสองยายตาก็ไม่มีสีงไรจะทำบุญ

ค

ผู้ผิ,วจึ

ถามว่า พลูเรามีหรือ ผู้เมียจึ่งตอบว่า เออพลูเรายงพอทำ
สองยายตาก็เอาพลูมาถวายพระพุทธเล้า
แก่ชรา พนก็หักถอน'ใป,หมดแล้ว

แล้วก็บอกว่าดิฉนนเบ

จึ่งได้เอาครกน็บดหมากกิน

เดี๋ยวนเจตนาบํงืเกิดขน ขอเอาครกตำหมากใบนถวายให้พระผู้เบ
พระผู้เบนเจำจงเอาไปบดหมากกินอย่างดิฉนนเทอญ
ครกหินบดหมากถวาย

พระมหากรุณาธิคุณเจำท่านก็รบเอา

แล

แล้

จึ่งกล่าวว่า ดูกรอานนท์ สองผิวเมียพูดกนว่า พลูเราพ
ตำบลนภายหนำจะได้ชื่อว่า
ตถาคตดํ่งนึ่

พลูพอแล

เมืองนต่อไปล้างหนำ

ตรํสเท่า'น1แท่านก็เสด็จ’ไปตามบนเขา
ตีทองขายเลยงชีวิต

สองผิวเมียเอาครกหิน

ทำการใดจะสำเร็

แล้วไปพบช่างทอ

ครไแห็นพระพุทธองค์ก็เอาล้าวมาตกบาตร

ท่านก็ฉํนล้งหํนที่ล้านช่างทองแล้ว

ไม่มีนำจะฉน

ท่านจึ่ง

ดูกรอานนท์ ตำบลนึ่ดีนํกิ สมควรตีงศาสนาไว้ที่นึ่
ก็ขอพระธาตุ
เกศเส้น ๑ แล้ว

พระพุทธเฑ้ก็เอาพระหัตถ์ขวาลูบคลำพระเศ

ท่านก็เอาให้อานนท์ ๆ ก็รบเอาแล้วเอาให

อโศกราช ๆ ก็เอาให้ช่างทอง ๆ ก็เอาใส่ไว้ในตลบไม้รวก
พุทธองค์จึ่งตรํส่ว่า
ที่นึ่ เทอญ

พระ

ท่านจงเอาพระธาตุของตถาคตบรรจุไว้ยำภูเขา

๓๙

ผ่ายว่าพระยาอโศกราชและพระอินทรก็เอาใส่ผะอบแก2ว แลว

ใส่ผะอบเงิน
วา

แล้วใส่ผะอบหินได้

๔

ชน

แลว้เอาลง'เว้ในถาลึก

๗๐

พระอินทร์ก็จุดประทีปบูชาแล้วใส่ยนต์กงจกรทิพย์ไว้ให้ถ

๕๐๐๐ พรรษา พระพุทธเล้าจึ่งกล่าวว่า ลูกรอานนท์ เรามาเห็นช่าง
ทองอยู่ที่นภายหนำจะได้ชื่อว่าจอมทองแล

เรามาฉไเจํง์หํนที่นั

ทองไม่เอานามาทำบุญ

อานนท์จงไปตีนเขาไปขอนำดำยพญานาคที่

กลางทุ่งโนไเมา

ผ่ายท่านอานนท์ก็เอาฝาบาตรลงไปเพื่อจะต

ครํ้นถึงกลางทุ่งที่สระนำ
เข้าไปปรารภเพื่อจะเอานำ

ก็เห็นพญานาคเล่นนำอยู่

พญานาคจึ่งล้องว่ามึงจามาณัานำ

พญานาคองค์นํนชื่อว่า ธุมสิชิ มึหงอนเบนคล้น
หงอนเบนควนปกบดสระไว้ให้มิด

ท่า

ว่าแล้วก็จำแลงให้

ท่านอานนท์เอานำมิได้ก็กล้บมา

กราบทูลพระพุทธองค์พื่งทุกประการ

ครนท่านทรงทราบแล้ว

ด้วยพระบญญาว่า* สระนํ้ตํ้ง๎แต่พระกกุสนธ์ พระโกนาคมน์ พระ
ท่านเที่ยวโปรดบรรพล้ชท์งหลายมาถึงที่นํ

ย่อมฉํนล้งล้

และเพราะว่าศาสนาจะมาตงกลางสระที่นํ้ภายหนำแล แล้วท่าน
ลงไปสู่สระนน

ก็กล่าวซึ่งพญานาคว่า ดูกรนาค มึงไม่เล้ากูล้างเลย

หรือ พญานาคจึงถามว่า ท่านมีชื่อด้งฤๅ พระพุทธเล้าจึ่งกล่าวว่า กูมี

ชื่อว่าตถาคตแล แต่ครนเมื่อพระกกุสนธ์ พระโกนาคมน์ พระล้สส
ล่วงแล้ว

ท่านก็ยอมมาฉนล้งล้นที่นํ มึงก็ยงได้เอาหินล้อน

จากเมืองนาคมาให้พระกกุสนธ์

พระโกนาคมน์

พระล้สสปนํงฉํน

จงล้นที่น็แล พญานาค'จึ่ง'ว่าครนมีเบนดิง'ท่าน'ว่านํแ ก็เหตุไฉน พระ

พุทธเล้า ๓ องค์มีตนอนสูงใหญ่นัก ท่านว่าเบนตถาคต ทำไมตัวน

๔๐

ไม่สูงใหญ่เหมือนพระพุทธเล้า ๓ องค์'ที่ล่วงแล้ว ผายว่
กเนรมิตตนให้ใหญ่สูงเท่าพระกกุสนธ์

พระโกนาคมน์

มืตนสูง ๓๒ ศอก แล้วเหยียบหำพญานาคให้จมลงในสระที่นน
นาคก็'สินความสงล้ยก็รู้ว่าเบนพระพุทธเล้าแน่

จึงลงไปเมือง

หินที่พระพุทธเล้า ๓ องค์นํงน์นออกมาให้พระพุทธองค์นํง

ขนนำบนหินกอนน์นแล้ว ท่านก็รํบนาที่ท่านอานนท์เอาถวาย พ

พุทธเล้าฉไเนานนแล้ว อานนท์ก็นม่สการว่า ขำแต่พระพุทธเล้

ในกาณมอพระพุทธเล้ากกุส'นธ์ พระโกนาคมน์ พระล้สสปท่านก
ฉนล้งหํน่ที่นํ้
ตงศาสนาไว้
องค์

ส่วนพระผู้เบนเล้าก็มาชำระตนที่น์

พระพุทธเล้าจึ่งกล่าวว่า ดูกรอานนท์

พระพุทธเ

ครนอายุค่อนแล้วก็ย่อมมาฉไเอุทกำที่นี่ทุกองค์

ตถาคตน์ก็อายุค่อนแล้วจึ่งมาถึงที่นี่
กวำงลึกนกยำมิควรต8งศาสนาเลย
แล้วจะไว้ศาสนา ๕๐๐๐ พรรษา
กึ่งค่อนไปแล้ว

ส่

เดี๋ยวนตำบลน็ยำเบนส

ต่อ'ใป'ขำงหน์ใตถาคตนิพพาน'โป

ศร*นและศาสนา'ของตถาคตต8ง'ไว้

สระน์ก็จะเต็มขนแล้ว

ยายตาสองผำเมีย

ถวายให้ตถาคตนน ก็จะเอาศาสนามาต็งในถึนฐานที่น์แล

พระพุทธเล้าก็ล้งพระอินทร์และพญานาคไว้ว่า ดูกรพระอิ
เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วจะไว้ศาสนา ๕๐๐๐ พรรษา
ศาสนากึ่งค่อนไปแล้ว
มาเอากำเนิดเกิดในตำบลน์
เลยงชีวิต

คร*น,แ

สองยายตาผำเมียที่เอาพลูถวาย

จะได้เลยงเบดเลยงห่านอยู่ ใน

เมื่อนนท่านจงเอาทองคำแต่เมืองนาคออกมาไว้สระน์

แสดงความให้ยายตาพา

ให้สองยายตาสรำงรูปพระตถาคตใหญ

(ริ^6)

พระกกุสนธ์

สร้างไว้ในสระที่น็จะได้
พระโกนาคมน์ พระล้สสป

รุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าถึง ๕๐0๐ พรรษา
อินทร์และพญานาคไว้ดํงนํ้

และพระพุทธเข้าส่งพร

แล้วท่านก็ลุกขนเอาเล้าเหยียบหินข

นั้น แล้วให้พญานาคเอาไปร้กษาไว้เมืองนาคดํงเก่าแล

แล้วพระพุทธเข้าทำนายไว้ว่า ตถาคตฉนข้งหนที่น้านช่าง
มิได้ฉํนอุทล้ง

ครํ้นชนะพญานาคแล้วจึ่งได้ฉไเนํ้า

ดํงนึ่ภา

เมืองนคร1นถึงฤดูร้อนหานาใหญ่มิได้แล แล้วท่านก็เสด็จไ
คือ ดอยน้อย และแช่โว ม่อมจอมสิล ภูขวาง จอมไคร้ จอมแข้ง
แล้วเสด็จไปขิงแกง

แล้วไปสบแวน

แล้วไปแช่แล้ง

แล้วไปช่อ

แล้วไปขวยปู แล้ว'โปภูล้บ แล้วไปแหลมลี แล้วไปร้องล้อ

ไปข้วมหข้อ แล้วไปลำปาง แล้วไปจอมทอง แล้วไปเมืองหอด แล้

ไปภูเขา'บง คือ ดอยเก็ง แล้วไปเมืองงม ท่านเที่ยวโปรดสตว์ที่
แลว ก็เสด็จไปสู่บาเชตข้นอาราม

และจากนั้นมาสองยายตาที่

พลูทำบุญล้วยพระพุทธองค์นน

ตายแล้วเกิด ๆ แล้วตายได้หลาย

หลายชาติแลว

ชาติหนึ่งสองยายตาไปเกิดเมืองฝาง เมื่อพระพุทธเข้า

นิพพานไปแล้ว

พระพุทธศาสนาได้ ๘๐๐

สองผิวเมียตายจากเมือง

ฝาง ได้มาเกิดเมืองพะเยา ในบวอก ทศศก จุลศั?ๆราช'ใต้ ๘๐0 พระ
พุทธศาสนาล่วงแล้วได้ ๑๐๘๒ พรรษา
อายุผิวได้ ๔๐ บ

อายุเมียได้ ๓๔

จากนั้นถึงบมะแม นพศก

ที่งสองผิวเมียตงน้านเรือน

เหนือไกลที่จะสร้างพระพุทธรูปนั้น ๒๐ วา
เลยงเบดเลยงห่านขายเลยงอาตมา

สองคนผิวเมี

ขณะนั้นจุลศักราชได้ ๘๔๐ บ

ศาสนาล่วงได้ ๒๐๓๘ พรรษา เดือน ๖ ขึน ๑๕ คืา เวลากลางคืน

๔๒
ประมาณ ๒ ยามเศษ ผ่ายว่าพญานาคก็คิดถึงตนได้รบรับล่งพระพุทธ
เจา

แล้วก็เอา'ทองคำ ๒๑๕,๐๐๐

นํ้าหนกจากเมืองนาคออกมา

กลางสระ แล้วเนรมิตตนเบนบุรุษผู้หนึ่งทรงเครื่องขาวบริสุทธื้

ไปในเรือนสองผํวเมียที่เลยงเบดเลยงห่านนน แล้วเล่าเหตุกา
ใด้รไ]รบส่งพระพุทธเล้าให้สองคนผำเมียพงทุกประการ

แล่

ผู้ผวลงเรือนไปที่สระ แล้วชทองคำนํ้น,ให้ดู แล้วบอกว่าให้
รูปเหมือนเช่นอย่างเราจะทำให้ท่านดูนึ่ เทอญ

ว่าแล้วก็เนรมิตให้ตนเบนพระประธานใหญ่สูง ๓๒ ศอ
อย่างพระกกุสนธ์แล้วเนรมิตตนเบนนาคลงไปเอาหินล้อนที่พระพุทธ
เจำน่งนึ่น ออกมาให้เห็นแล้ว
แล

ก็ลงไปเมืองนาคอนเบนที

ที่สองยายตาสร็างพระพุทธรูปนนดํงพรรณนามาแต่ตนนไเแล

ต่อมาได้หลายชำล้าวพระยาต่อ ๆ ล้นมา
ยอดเชียงใหม่

ในคน ๒๐ ครำที่พระยา

และพระยาเมืองยี่พะเยายกถวายพระปฏิมากรให้เบ

คนอุบฏฐากรักษาพระปฏิมากรองค์ใหญ่ที่ต*งอยู่ในวดฟิรืคร
เอยงเมืองพะเยา

คนเหล่านไเก็สืบต่อล้นมาชำลูกชํวหลานตราบเท

ถึงเสนามิงธา ได้ชนะปราบเมืองลานนาไทย คือ เมืองเชียงใหม่ แล
เมืองอโยธยากรงสยามและเมืองจน
เดือน ไม่ปรากฏ)
๑๑๓,๐๐๐ ครัว

ในบกุน โทศก (ฟิกราช ล้น

เวลานนเสนามํงธาจบเอาลาวไปไว้เมืองหงสา
แด่นนมาถึงบืมะเส็ง มํงธาก็ถึงแก่กรรม

บจอ ทศศก ลาวอยู่เมืองหงสากบฏต่อเล้าพ้าอิเม
ถึงลำพุน

ต่อมาถึ

พาล้นห

แล้วมาพบเพื่อนที่แตกล้นมาอยู่ตามล้านน้อยเ

พากนมาเมืองพะเยาล้งสิน

ถงเดือน ๖

ขึน ๘ คำ

ก็พาพวกชาว

๔๓
พะเยาหนีไปเมืองรันมิได้เหลือสํกคน
ประธานองค์ใหญ่

พวกที่รักษารัดศรีครมคำ

ก็พาเอาพงศาวดารโบราณวิดศรีครมคำทุ่งเอีย

เมืองพะเยาไปตกอยู่เมืองจนทบุรีได้นานนก
รักษาวิดว่า
โทรมบาง

ชาวรันทบุรีก็ถามพวก

พระปฏิมากรองค์ใหญ่นึ่นยำบริบูรณ์ต็อยู่หรือว่าทรุด
พวกเหล่านึ่นก็มิได้รู้รำยรู้ดีสํกคน และชาวรันทบุรีก็คัด

สำเนาพงศาวดารฉมับนึ่แล้ว

ให้หมืนอุตตระเชียงของเอามาไว้ใ

ปรากฏแก่ฝูงชนทํ้งหลายในเมืองพะเยา

เพื่อจะให้กรัางขวางต

ขำงหน้า พงศาวดารเบนของจริงคัดตามตำหรับเดิมมิได้แผลงใหม่เลย
จะเบนคักราชเท่าใดไม่ปรากฏ

สิงห์กุฏฎะอำมาตย์เอาธง คือ

ตุง ไปบูชาพระประธานองค์ใหญ่และพระเจดีย์คีรี
ไปตกนรก

พระยายมราชก็แสดงธงน8น,ให้เห็น

จึ่งกล่าวว่า

เมื่อท่านทำบุญวนน1น,

11'' คัล้! 011เ 1', ก็!^1"

ครืนสนอายุจะ

แลำพระยายมราช

ท่านยำตรวจนาแผ่กุศลมาถึ

และบดนท่านจงขนไปบนสวรรค เทอญ
แต่นไเมายำมีพรานเนอผู้หนึ่ง
มันได้ ๑๕ บ

มันฆ่าเนึ่อเมื่อปลาตงแต

จนถึงอายุได้ ๕๘ บ ยำมี'รัน'หนึ่ง

ประสงค์จะหาเนึ่อ พอไปถึงที่รัดศรีครมตำ

มันเขำไปบาเพื่

พระปฏิมากรองค์

เห็นท่านแขวนธง คือ ตุงไว้ที่นไเอไเพายุพดไปคัดมามันเห็นดูงามแก่
ตานก

พอมาถึงบำนก็รัดแจงหาผ้ามาทำธง คือตุง

แล้วเอาไปบูชา

พระประธานใหญ่ อยู่มาครืนมันตาย พระยายมราชมิคันได้พิจารณ
ก็เอามันโยนลงนรก
ออกจากนรกเสีย
ไปบนสวรรค์แล

ในคันใดนนธงที่มันทำนึ่นก็มาคันเอาตั

พระยายมราช'จึงพิจารณาลูรู้แล้วก็บอก'ให้มัน'ชน
เมื่อตติยคักราชได้ ๙๐๘ ป็'ชวด อัฐศก เดือน ๖

๔๔
ขืน ๑๕ คำ

ขณะนํนยํงมีชาวขานผู้หนึ่ง

มีธงรูปภาพผืน ๑ มาบ

พระประธานใหญ่ พอถวายทานแล้วก็เอาขนแขวนบนเพดาน
ก็พลาดตกลงมาตาย

ธงผืนนไเก็รบเอาท่านผู้นึ่นขนไปบนสวรรค

ขณะน8น, เทวดาท1งปวงมีพระอินท

ปรากฏที่พระเกศแล้วจุฬามณี
เบนประธาน

พากไเมานมํสการพระเกศแล้วจุฬามณี

ใหม่องค์ ๑ ปรากฏอยู่ที่นไเ
ท1งหลาย

แล้ว

ก็เห็นเทวดา

ทรงเครื่องประดิบตนดูงามยีงเท

พระอินทร์จึงถามไปว่า ท่านได้ทำบุญส็งไรบาง

อาการที่ได้ทำบุญให้พระอินทร์พงทุกประการ
พระประธานใหญ่องค์น1นประเสริฐนํก

แกก็บอก

พระอินทร์ก

เมื่อพระมหากรุณาธิคุณเจำ

ยํงธรมานอยู่นไเท่านก็ทำนายไว้แล
เมื่อแรกเขาสรำงนํ้น

เราพระอินทร์ก็ยํงได้ลงไปช่วยเขาท

พระพํกตร์ให้งามเหมือนพ.ระกกุสนธ์ พระโกนาคมน์ พระล้สสปแ
แล้วพระอินทร์ก็บอกให้มนผู้นนว่า
ท่านจงกลบไปเมืองมนุษย์เสียก่อน
พระอินทร์ตริสเท่านึ่เทอญ
มนุษย์

อายุของท่านธํงไม่ถึงที่ต

ให้สรำงการกุศลให้มากย็งกว่า

คนผู้นนก็กลํบหายจากที่น

แล้วมาเขำร่างกายของตนดิงเก่า

จึ่งคืนเบนคนแล

เขาตายเวลาเช่าถึงเว

แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่ตนได้รู้ได้เห็นน์น

ทํ้งหลายพงทุกประการแล

จะกล่าวล้กษณะพระปฏิมากรองค์ใหญ่ก่อน สร่างเมื่อศักราช
ได้ ๘๔๓ บกุน ตรีศก
ขน ๑๕ คำ

ศาสนาล่วงแล้วได้ ๒๐๓๔ พรรษา เดือน ๖

วํนพุธ เวลาเช่า

ปลูกแกนพระประธานใหญ่วัดศรีครม

คำหนองเอยง เมืองพะเยาวนนนแล พระเกศโมลีใหญ่ ๒๐ กำ

องค์

๔๕
สูง ๓๒ ศอก

พระเศียรใหญ่ ๒๔ ศอก

จำพวก ๆ หนึ่งใหญ่ ๔ กำ

จำพวกหนึ่งใหญ่ ๓ กำ

๒ กำ

จำพวกหนึ่งใหญ่ ๑ กำแล

ศอก

พระขนงยาว ๓ ศอกคีบ

เนตรยาว ๓ ศอก กว่าง ๑ คีบ

เกศมี ©๕๐๐ คดไว้เบ่น ๔

จำพวกหนึ่

พระพํกตร์ยาว ๓ ศอก

หว่างพระขนงกวาง ๑ ศอก

กว้าง ๘

พระ

พระฆานะยาว ๓ ศอก ใหญ่ ๖ กำ

พระโอษฐ์ยาว ๒ ศอก กว่าง ๑ คีบ พระโสตยาว ๖ ศอก กว้างศอก
คืบ พระศอยาว ๒ ศอกคืบ
อุราถึงคาง ๒ วา
อุรากว้าง ๘ ศอก
ใหญ่ ๙ กำ

กลม ๑๒ ศอก

ไหล่ยาว ๓ ศอก

แต่พระเตำถึงไหล่ ๒ วา
พระกรยาว ๓๖ ศอก

แต่

แต่นาภีถึงอุรา ©๐ ศอก

กลม ๙ กำ

นึ่วพระหํตถ์

ยาว ๔ ศอก เอวกลม ๓๖ ศอก ผายพระบาทยาว ๘ ศอก

กว้าง ๓ ศอก

หนำตักก'ว้าง ๒๘ ศอก

หํทยํงใหญ่ ๗ กำ

ตํ้งแต่ที

นํงถึงพระเกศโมลีสูง ๓๒ ศอกแล พระปฏิมากรองค์นึ่ สัคน์อยู่เม
๑ ก*บ ๔ อยู่พฤษต ๒ อยู่พฤศจิก ๓ อยู่กนย์ ๕ อยู่ดุลย์ ๖ อยู่เมษ
๘ อยู่มิน ๗ อยู่กุมภ์แล

พระมหาเถรเว้าองค์ชํ่อธํมมปาละจารึกไว

ที่วดศรึครมคำหนองเอยง เมืองพระเยานไเแล
จะกล่าวนิทานเค้ามูลทุ่งเอํ้ยง หนองเอยง

ก่อนเดิมเมื่อพระ

โพธึสัตว์ ยํงวนเวียนอยู่ ในสงสารสมภารยํงฺมิแก่เกลา
สาลิกา คีอนกเอยง
จอมทอง

ชาติเบนนก

คาวนนนก็อาศํยอยู่ไม้ขอนสกต้นหนึ่งที่บนเขา

ก็ได้ลงมาอาศยซึ่งสระหนองนน

มากินอาบอยู่นะนทุกวํน

ยํงมีในวนหนึ่งอาบนาแลวก็บ็นไปจบอยู่ไม้ต้นหนึ่ง ใกล้ที

แผ่บ่กและหางอยู่ที่น8น ขณะนนยํงมีเหอียวตัวหนึ่งมาตีกินเบนอ
แล

ครนท่านได้ตรสเบนพระสัพพญฌูแล้ว

มาฉนว้งหนที่ช่างทอง

๔๖
ตำบลเขาจอมทอง

ท่านก็เทศนาให้พระอานนท์ว่า

ดูกรอานนท

ตำบลนเบนบาชำของตถาคตแห่งหนึ่งแล เหตุดํงนึ่สระนึ่
ชือว่า หนองเอยง ทุ่งเอยง ร้องตามนามนกเอยงนึ่น.แล

พระพุทธ

บํดนึ่ จะกล่าวแรกสร้างกำแพงเมืองตะ'วนตกก่อน
ยาเสวยสมบตเมืองพระเยาต่อๆ กินมา
ตติยศกราช ๕๓๖ ปีกุน นพศก

ถึงพระยาสิงคราช

ในขณะ

พระยาองค์นนมีราชโอรสองค์ ๑

สอนยากมิอยู่ ในถอยคำของบิดาเลย
เมือง

ทำว

ไปต8งโรงชนไก่อยู่ทิศตะวน

ร้องบาวให้เจำนายผู้ใหญ่ผู้น้อยและราษฎรท8ง์หลายมา

พะนน้ชนไก่ที่น้นทุกร้น ๆ
สิกิเวลา
๓ ครํ้ง'จึ่งมา

และเล่นเบํ้ยเล่นมะแกวทุ

ผายพระยาสิงคราชผู้เบนบิดาจึ่งรบสิง้ให้มาเผ้าถึ

แลำบิดาก็ล่งสอนให้ตำตนเบนผู้ดี ถึงหลายครำแลำ

หาได้พงคำสิงสอนบิดาไม่

พระยาสิงคราชผู้เบนบิดาก็โกรธ

พระแสงไล่พ้นมิให้อยู่ในเมือง

ผายพระราชโอรสองค์นนคร8นร

บิดาโกรธมิ ให้ตน'ใดัเข้าเมืองดํงนึ่น ก็เกลยกล่อมประชาชนทำ
ท่านทำหลายจะท์งเราเสียหรือ ๆ จะโกรธดำยบิดาเรา
เรา

หรือมีความร้

ผายคนทำหลายนนก็กล่าวว่า พวกขำพเจ้าทํ้ง๎ปวงมีความคิดถ

พระราชบุตรเจ้ามาก พระราชบุตรเจ้าเสด็จไปตำบลใด
ทำปวงจะขอตามไปตำบลนํ้น
ทำหลาย

พวกขำพเจ้

ผายว่าบุญเมืองราชบุตรก็

ที่จะเบนพรรคพวกดวยท่านนำเให้เขำถือนำพิพฒน์ต่อกิน

แล้ว ท่านจึ่งกล่าวซึ่งคนทำหลายว่า พวกเราจงพากนสร้างกำแพ
อยู่ที่นึ่เทอญ

๔๗

ท่านชแจงให้คนที่งปวงทำให้เรียบร่อยดีแวัว จึ่งตงโรงศ
สินความที่สนามชนไก่ สรำงวงอยู่ที่บ่อนเล่นมะแกว
ขเหล็กที่บ่าไมขเหล็กน1น

ตรงกะหลว้าเมือง

น่างนั้นเบนเครื่องดํก่กระต่าย

(๔) ประตูท่านาง

(๗) ประตูแบน

(๘) ประตูอ่อมป๋อม

แล่วเอาน่างมาขึงไว้

แวัวก่อกำแพงเมืองให้เหมือนแบ

แล ประตูมี ๘ ประตู คือ (๑) ประตูไชย
ประตูเหล็ก

สรำงวด

(๒) ประตูหอกลอง (๓)

(๕) ประตูศรี

(๖) ประตูปราสาท

มี ๘ ประตูแล ต*งแต่ประตู

หอกลอง ทิศเหนือไปถึงประตูปราสาททิศใต้ยาว ๕๒๓ วา

แต่ประตู

ไชย ทิศตะวันออกไปถึงประตูเหล็กตะวนตกยาว ๗๓๑ วาแล

สระที่

ราชบุตรบุญเมืองไปต่อนกเป็ดนั้นคือ หนองเอยง

สระภูมิเมืองมี

อิสาณ ทุกวันนืเรียกวันว่าหนองแว่น แต่เดี๋ยวนืถมดินขนราบ
วันแล่วแล ไชยภูมิเมืองมืที่เขาพระเจดีย์จอมทอง

คือ เป็นจอมเก

เกลำเมืองพระเยา^ล
ผายว่าบุญเมืองราชบุตรองค์นั้น
ทิวบริบูรณ์แลว

ท่านก็รู้สึกว่าตำกูหนอมิได้อยู่ร่วมบิดามารดา

เหตุกูนืชำร่ายใจนว้าเลง
ผู้ดี

ครื่นสร่างกำแพงเมืองเ
ก็

อย่ากระนั้นเลย แด่นไปกูจะกระทำตำเป

แลำท่านก็ไปกราบทูลพระยาสิงราชผู้เบนบิดา

ขอขมาโท

ตนไต้ประพฤติรำยแต่ก่อนนั้น แลำท่านก็ช่วยบิดาทนุบำรุงบำนเมื

ให้รุ่งเรืองขึน ครื่นพระยาสิงคราชผู้เป็นบิดาพิราวัยไปแลำ ราช

บุญเมืองครองสมบิตแทนบิดา'ท่านก็ตงอยู่ตามชอบธรรมและป
วังขรณ์วัดวา ศาสนาพระพุทธ พระบาท พระเจดีย์ กุฏิวิหาร
เปรียญชำรุดทรุดโทรม

การ

๔๘
แลวท่านก็แช่งไว้ว่า

ท่าวพระยาองค์ใดเสวยสมบตในเมืองพระเยาน

ทำลามกประพฤติรำยเช่นอย่างข้าพเจำเมื่อเบนแต่ก่อนล่วงแล
ให้ท่าวพระยาองค์น1น

อายุส5นน่านเมืองก็ให้เบนอินตราย

ท่านแช่งไว้เมื่อวํนผงพํทธสีมา

วดหลวงขเหล็ก

กลางประชุม

ท1งปวงแล

ตงํ๋แต่พระยาเมืองตูเสวยสมน่ตเมืองพระเยา มาถึงเจ้
เมืองหงสาได้ปราบเมืองลานนาไทยนานได้ ๗ บ

ตราบเท่าถึงเจ้าพ้

สุทโธเมืองอิงวะได้ปราบลานนาไทยนานได้ ๔๐ บี
เมืองได้ครองสมบตเมืองพระเยา

ต่อมาถึงเจ้

เมื่อศกราช ๑®๔๙ ปีมะแม นพศก

ขณะนํ้นเมืองพระเยา เมืองเชียงราย เมืองฝาง เมืองปุ เมือ
ปาย ๖ หำเมืองนคิดกบฏต่อพม่า
พะเยาก็แตก

แลํวเมืองพะเยามิสมนึก

เม

เจ้าพ้าเมืองผู้ครองเมืองพะเยาก็หลบตำมาอยู่นคร

ได้ไปนอบนํอมรํบเอาราชการพระเจ้ากรุงสยาม
จะกล่าวเมื่อกลบจากนครลำปางขนตํ้งเมืองพะเยาก่อน
ถามว่า จากนครลำปางขนตใเมืองพะเยานนบใด
ตอบว่า บีเถาะ เบญจศก ศํก่ราช ๑๒๐๕ ปีแล
ถามว่า เจ้าหลวงวงศ์ขนมาถึงเมืองพะเยาเดือนไร
ตอบว่า เดือน ๓ ใต้ เบนเดือน ๕ เหนือ

ขน ๑๓วนคา

พฤห์สบดี
ถามว่า บนืเจ้าขนพกอยู่บานไหน
ตอมว่า พกอยู่น่านตุ่น
ถามว่า เสด็จเข้าตํ้งอยู่ ในเมืองบี ใด

๔๙
ตอบว่า บมะโรง ฉศก วันพุธ ขน ©๕ คา เดือน ๘ เม่น
เดือน ๒ ใต้ ศักราชไต้ ๑๒๐๖ บแล
ถามว่า เร้าหลวงวงศ์เสียตาไปบี!ใด

ตอบว่า ศักราช ๑๒๐๖ บมะโรง ฉศก ดือบี!เขำตํ้งอยู่เมืองนํ้น
แล
ถามว่า เร้าหลวงวงศ์ครองฟิมม่ตได้กี่บี!
ตอบว่า ได้ ๖ บแล
ถามว่า เร้าหลวงวงศ์ถึงแก่กรรมบี!ใด
ตอบว่า เมื่อศักราชได้ ๑๒๑๐ บวอก ทศศก
ถามว่า เจ้า,หลวงยศลงไปร้บํสํญ่ญาบตรบ ใด
ตอบว่า ศักราช ๑๒๑๑ บืระกา เอกศก
ถามว่า เจ้าหลวงยศครองเมือง'ได้กี่บี!
ตอบว่า ได้ ๗ บี!
ถามว่า เร้าหลวงยศได้สร้างการบุญสีงใด

ตอบว่า ปฏิศังขรณ์บำรุงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วัดศร
ทุ่งเอยง และสรำงวิหารมุงคาไว้ ไฟไหม้เสีย พระ
พุทธรูปก็เศร้าดำไป
ถามว่า เร้าหลวงยศถึงแก่กรรมบี!ใด
ตอบว่า ศักราช ๑๒๑๗ บี!เถาะ สไ]ตศกแล
ถามว่า เร้าหลวงบุรีขตติยวงศ์ลงไปรบสญญาบตรบี!ใด
ตอบว่า ศักราช ๑๒๑๗ บี)เถาะ สบตศก วันศังคารแรม ๘ ค์า
เดือน ๑ แล

๕๐
ถามว่า เจำหลวงบุรีขตติยวงศ์ล่วงไปนานกี่บ
ตอบว่า ได้ ๑ ปีก*'บ ๑๐ เดือนแล

ถามว่า เจ้หลวงบุรีข*'ตติยวงศ์จากกรุงเทพฯมาถึงพะเยาบ

ตอบว่า บมะเส็ง นพศก ศกราช ๑๒๑๙ เดือน ๓ สนเดือน
มาถึงพะเยา
ถามว่า เจ้าหลวงขตติยวงศ์ครองเมืองได้กี่บี
ตอบว่า ได้ ๖ บนํบทํ้งปีใปรํบสํฌญาบํตร
ถามว่า เจ้าหลวงขตติยวงศ์ได้สรำงการกุศลลีงใด
ตอบว่า บำรุงซ่อมแซมพระพุทธรูปองศ์ใหญ่
ทุ่งเอยง

บดทองใหม่

วดศรี

และสรำงพระเจดีย์จอมทอง

และวิหารจอมทอง และสรำงโบสถ์ ใหม่
ถามว่า เจ้าหลวงบุรีขํตติยวงศ์ถึงแก่กรรมบ ใด
ตอบว่า ศ*'กราช ๑๒๒๒ บีวอก โทศก
ถามว่า เจ้าหำหนำอินทรชมภูไปริ'บสํ'ญญาบตรปีใด
ตอบว่า ศ*'กราช ๑๒๒๒ วนพฤหํสบดี ขน ๓ คา เดือน ๓
บีวอก โทศกแล
ถามว่า เจ้าหำหนำอินทรชมภูครองเมืองได้กี่ปี
ตอบว่า ได้ครองเมือง ๑๑ ปี นํบทํ้งบไปร*'บส*'ญญาบ*'ตรนํ้นแล

ถามว่า เจ้าหำหนำอินทรชมภูได้สร้างการกุศลสึงใดไว้บ้า
ตอบว่า ได้สร้างพระวิหารใหญ่ไว้ในเมือง

และสร้างวิหา

พระพุทธรูปองศ์ใหญ่ คือ ต่อวิหารใหญ่น1นออกอีก
และสร้างศาลาว*'ดจอมทอง

และสร้างระฆังใหญ่ไ

''ำ

วัดหลวงในเมือง ๑ ใบ วัดศรีครมคำ

พระปฏิมาใหญ่

๑ ใบ สรำงรสธรรมเทศนาไว้ ๕๐ กไ)
ถามว่า เจ้าหำหนำอินทชมภูถึงแก่กรรมบื ใด
ตอบว่า ศว้าราช ๑๒๓๒ บมะเมีย โทศก วันเสาร์ แรม ๑๑ คํ่า
IดอใX ๑๒
ถามว่า เจ้าหลวงอริยะไปรบสว้า]ญาบ้ตรบใด
ตอบว่า บกุล สไ)ตศก ศว้าราช ๑๒๓๗
ถามว่า เจ้าหลวงอริยะครองเมืองได้กื่บี
ตอบว่า ได้ ๒๐ บ
ถามว่า เจ้หลวงอริยะได้สร้างการกุศลสีงใดไว้บ่าง
ตอบว่า ใด้สจ้างพระวิหารวัดสุง

และสจ้างสะพานที่สบต

เดี๋ยวนชำรุดทรุดโทรมเสียแล้ว
ถามว่า ตำหลวงอริยถึงแก่กรรมบใด
ตอบว่า ศว้าราช ๑๒๕๕ บมะเมีย เบ็ญจศก
ถามว่า เจ้าหลวงมหาประเทศอุดรทิศไปรไเล้ญญาบตรบใด
ตอบว่า ศว้าราช ๑๒๕๕ บมะเมีย เบ็ญจศกแล
ถามว่า เจ้าหลวงมหาประเทศอุดรครองเมืองได้กี่บื
ตอบว่า ได้ ๑๑ บ นบทํ้งบืจ้บสํญญานํตร
ถามว่า เจ้าหลวงมหาประเทศอุดรทิศ
ไว้บ้าง

ได้สจ้างการกุศลสีงใด

'

ตอบว่า ได้สจ้างพระเจดีย์ม่อนจอมศีลบ้านลำ
สร้างพระเจดีย์แช่โหว่

แล้วจากน1นมา

พระเจดีย์วัดราชคฤห์วิหาร

๕๒
วิดราชคฤห์

และวิหารวิดศรีครมคำ

สำเร็จ ท่านก็พิราลํยไปเสียก่อน

เหล่านีมิทน

และท่านได้สร้า

มหาคํณฑิ คือ ระฆํงใหญ่ไว้ในวิดจอมทอง ๑ใบ แล
บำรุงกำแพงเมืองขน
ถามว่า เจาหลวงมหาประเทศอุดรถึงแก่กรรมบี1ใด
ตอบว่า ฟิกราช ๑๒๖๗ บมะเส็ง ส!เตศก วินข์นทรชน ๗ คำ
เดือน ๙ เวลาบ่าย ๑ โมง ตงแต่บเถาะ ฉศก ตกมา
ถึง!!มะเส็ง สไ]ตศก ศํกราช ๑๒๖๗ นํ้ได้กี่!!
ตอบว่า ได้ ๓๖ บ

ถามว่า ในระวาง ๓๖ บนน เวิาผู้ครองเมืองพะเยาล่วงไปก
ตอบว่า ๖ องค์
ถามว่า เจาหลวงมหาประเทศอุดรทิศเกิด!! ใด
ตอบว่า บชวด เอกศก ฟิกราช ๑๒๐๒ ณ วนวินทร์ แรม ๑๔
คำ เดือน ๑๒ ราตรีนนจะสู่เที่ยงนาม ๓ แล

ตำนานสิงหนวติกุมาร

ทีน็จะกล่าวยิงวงศาไทยเมืองหนึ่งก่อนแล ยามน8น,มหาศํกราช

ได้ ๑๗ ตำบกด'ใจ้ ยำมีมหากษํตริย์ฮ่อตนหนึ่งชื่อว่าเทวกาล ว่าอํ้นำ'พ
เบนใหญ่กว่าไทยที่งหลาย
เมืองราชคฤห์นครหลวงนนแส
สมบตเขำของเงินคำ

อยู่เสวยราชสมบตนครไทยเทศ คือ ว่า

ส่วนเมืองอนนนก็บริบูรณ์ดำยราช

ชำง ม้า วำ ควาย ผู้คนร็พลมนตรีมากหลาย

ยดยายคํดคั่ณ์๒ ’ บ่ส่งขยาได้ พอแม่ไก่ล่าถึงก่นแล ส่วนว่ามหากษํต
ตนนึ่นก็มืราชบุตร ๓๐ ตน

ราชธิดา ๓๐ นาง

ท1งมวลมี ๖๐ แล

ราชบุตรผู้เคำ'๓'' ชื่อว่า พิมพิสารราชกุมารแล
ชื่อว่า สิงหนวติราชกุมาร

ราชบุตรผู้ถำ

เหตุว่ามีลำษณะมืกำส่งเบนดำราชสีห์น1น

แล เมื่อน8นมหากษํตริย์ตนพ่อนไเก็แบ่งราชสมบ่ตห์อ'๔'’ แก่ลูกท1ง๎๖๐

คนน8น,แล ก็ตงยิงพิมพิสารราชกุมารผู้เบนเคาน1นไว้ในที่เบนอุป
กำ!ธิดาหนึ่ง หออยู่ดำยตนในเมืองราชคฤห์หลวงที่น8น,แล

ก็แจกยิง

ลูกชายลูกหญิงที่งหลาย ๒๙ คนนน หอไปเสาะหาต1งบานแปลงเมือง

อยู่ทำทิศ พลนดำสิงหนวติกุมารผู้ถำน ๒ น8นกำนํองหญิงหนึ่
แบ่งเอาราชสมบตกํบดำยมหากษํตริย์ตนพ่อแลำ

ก็ส่งอำลาคารว

เคารพยำยิง''3ชํ มหากษตริย์ตนชื่อว่าเทวกาล อำแบนราชบิดาและรา
มารดาแห่งตนแลำ

ก็ริบรวมเอาขำวของสมบต ชำง ม้า วำ ควาย

ร้พลมนตรีคนครำแสนหนึงแลำ
(ด) นั้น

(เด) เ:ยงลำดํบคํบค่ง

(®) ต,,น

ก็เสด็จออกจากเมืองราชคฤห์
(๔) ไห้

(๕) ยำเยง

นครหลวงแลว

ก็ข้ามน1าแม่สาระพูไปทางหนอาคเนย์ คือ ว่าหนข

ออกชวยใต้ไปไกลนัก

ลำดํบไปอรญประเทศบาไม้ดงดอยซอกหำย

ราวเขาและแม่นํ้าใหญ่นํ้านัอยทํ้งหลายมากนัก
ออก ๒ คืา ข้นพุธ

ตงแต่

เสด็จออกจากเมืองราชคฤห์นครหลวงไปได้ ๔

เดือน จึ่งไปฮอด^ ไปถึงประเทศที่หนึ่งมีสถาน อนราบเพียงเรียงง

มีแม่,นา,ใหญ่ แม่นึ่าฮาม ๒) นํ้าน้อยมากนักก็บ่พอใกล้แม่นาขรน
เท่าใด

คือ ว่าแม่นาหำยนัอยอไเข้กสข้างไร่แต่งนาดีน

แคข้นเมืองสุวรรณโคมคำแต่เก่านนแลกาลบดนึ่ก็หากมีแต่มิณ
ทํ้งหลายอยู่ยิงซอกหำยราวเขาพูดอยไขว่ไปลู่ที่แล

หนึ่งชอว่าเข้าลาวกะยูว่าอํ้นก็เบนใหญ่กว่ามิฒัาชุทํ
ดอยดินแดนอันมียำหนบจฉิมทิศประเทศที่น8นแล

ยามนนสิงหนว

กุมารก็ไปรอดทีหนึ่งหมดไส *•๙' กข้างขวางนัก บ่ไกลแม่นาใหญ่

ฉามไปบ่รอด นํ้าแม่ขรนทีที่นึ่นไกลเจ็ดพไเวา เมืองสุวรรณโคมคำ

นึ่นก็มีปากนาแม่ขรนทีที่ก็าหนัานึ่นแล เมือนึ่นท่านแปงปาง ■๖'' จอ
ยํ้งเอาชยอยู่ที่นน รอดเดือน ๖ คืา ๑ ข้นสุกรมหาศกราชขนแถมตำ
หนึ่ง

เบน ๑๔ ตำบฮวงเบา

ข้นนไเยิงมีพระยานาคตำหนึ่

พํนธุนาคราชนึ่น ก็เนรมิตตนเบนพราหมณ์ผู้หนึ่ง แลำก็

เข้าสิงหนวดีกุมารแล้ว ก็กล่าวเซิง ■๘' ’สิงหนวดีกุมารว่า ดูกรเ
ท่านนึ่เบนลูกท่านพระยามหากษํตริย์

หรือว่าเบนเศรษฐีและคหบ

กฏฺมพีและ,พ่อค้าอน1ซา *■๘)ลุกบำนใดเมืองใดมาซา

เข้ากุมารมาน

ประโยชน์อันใดซาว่าอน เข้าสิงหนวดีกุมารกล่าวว่า พราห
(๑) รอด, ถง

(๒) ราม, กลาง

(๓) แม่นาโขง

(๔) ชาวบาเถอน หมายความถง

ชาติละวา

(๔) สะอาด

(๖) ตงค่าย ปลูกทพํก

(๗) ซง

(๘) นั้นแล

๕๕

ท่านพราหมณ์ เรานึ่ก็เบ่นลูกมหากษํตริย์ตนชื่อว่า เทวกาล
เร้าเมืองราชคฤห์หลวงโพนแล
เมืองอยู่แดว่าอ8น

เรานึ่มาเพื่อร้กแสวงหาที่สร้างแ

เมื่อด้นนาคพราหมณ์ผู้ด้นกล่าวว่าต็แท้

รุ่งด้งอยู่สถานที่นึ่ให้เบนบำนเบ่นเมืองอยู่เที่อะ จิกวุฒจ
ด้วยเขา-ของสมบตสะแด (๑' ประการหนึ่งเล่า

ซาเศิกที่งหลายเบนด้

ว่าเศิกมหานครเมืองใหญ่ที่งหลายร้กมารบก็เบ่นด้นยาก
แม่ใหญ่ที่งหลายสะเภาโลกาก็มาบ่รอดและว่าด้นแร้ว ๒'
ศํกดื้ มีใจร้กยํงคนแดสํตว์ด้งหลายเทอะว่าด้น

เหตุน8น,

เท่าว่าให

เมื่อด้นเร้าสิ

กุมารจึงกล่าวว่า ดูกรท่านพราหมณ์ ท่านนึ่อยู่ฐานะที่ใ

เมืองใด ท่านมีชื่อลือชาประการ'ใด นาคพราหมณ์กล่าวว่า ขำนึ่มีชือว่า

พํนธุพราหมณ์อยู่ร้กษาประเทศที่นึ่แต่เช่น๒) ตระกูล

รุ่งใช้สไ]ปุริสบ่าวเพื่อไปทวย(๔'ดูที่อยู่แห่งข้าเที่อ

ออกจากหน็ไปแดสิงหนวติกุมารก็ใช้บ่าวเพื่อน ■๕ด้ปด้วยดูเจ
คร1น,ว่าทวยไผหนหรดีไกลประมาณพไเวาแร้ว ก็ลวด ๒) กร้บหายไป

เสียแล เมื่อด้นคนใช้หไเ '๑’'เบนร้นด้นแร้ว เขาก็กลบคืนมาบอ

เร้าแห่งเขา ตามด้งเขาหินด้นซูด้น (๘ณ์เด เมื่อด้น สิงหนว

ยินคำด้นด้นแร้ว ก็สะดุ้งใจอยู่แล ส่วนนาคพราหมณ์ผู้ด้
เบนพระยานาคแร้ว

ก็เที่ยวบ่น '๙แปหํ้อเบนเขตชื่อเวียงก

พนวารอดสู่กV๑ร้แร้วก็หนีไปสู่ที่อยู่แห่งตนแลคด้นว่
(๑) แท้จรง
ครง

(๒) ท1งประโยคหมายความว่า เรอแพนาวามาไม่กง

หมายลำดิบกาล

(๕) เขา, ท่าน

หมดท่งประโยคว่า
(๖) เลย

(สิ่) คุ้ย คว่ก เจาะ

(ฟ่) เห็น

(๓)

แต่ชัวตระกลเดิมมา
(๘) ทุกอัน,

(๑อ) ขาง, ฟาก, ทศ, ดาน

ชํ่ว,

คราว,
(๔)

ดิดตาม

ทุกสง, ทุกอย่าง

๕๖

แล้ว สิงหนวติกุมารท่านก็หันเบนประการสนนน ก็มีใจชมชืนยิ
แล้ว

ก็ให้หาพราหมณาจารย์มาแล้ว

พราหมณ์ผู้มาบอกให้เราน

ก็ถามพราหมณ์อาจารย์

จกเบนเทวบุตรเทวดาหรืออินทร์พ

อ1นซาว่าอํ้น เมื่อนน พราหมณ์อาจารย์จึงกล่าวว่า ตามล้

พิจารณาดูนํ้ ร้กเบนพระยานาคสะแดว่าอํ้นร์ฒ่เมือนน ก็พร
เล้าแต่งเรือนหลวงแปลงหอเรือแล้วบรมวน

ก็เล้าอยู่เบน

ใหญ่แล้ว พราหมณ์อาจารย์ผู้น้นก็พิจารณาเอาชื่อพระยาน

น1นล้บชื่อกุมารผู้เบนเร้านไเชื่อสิงหนวติกุมาร สมดำยกนแ
ว่า เมืองนาคพินธุสิงหนวตินครนนแล

เร้าสิงหนวติราชกุมารได้เบนเร้าเมืองนาคพํนธุสิงห
ที่นํ้นแล้ว

ท่านก็มีอาชญาใช้ไปเรียกร้องเอาขุนหลวงมิ

ให้เขามา1สู่สมภารแห่งตนเสิยล้๒' แล
เมืองอนหนึ่งอยู่หนหรดี

แต่นึ่นไปหน้าได้ ๓

ไกลประมาณ ๔ คืนทา'ง

มีล้างห

กุฎนที1'๓' ทื่นนมีร์อว่าเมืองอุโมงค์เสลานครว่าอน เมือ
ที่อยู่แห่งชาวขอมทํ้ง๎หลายแล
ล้บเมืองสุวรรณโคมคำ

ส่วนว่าเวียงขอมก็เบนเมืองพร้

แต่เช่นศาสนพระเร้าล้สสปมาต่อเท่

บ่หล่าง (ฒ่ แลเหตุน8นพระยาขอมตนเบนเร้าเมืองอุโมงค์เสลาน

จึ่งมีมานะกระล้างแข็งบ่เล้าสู่สมภารเร้าเมืองนาคพนธุสิงหน
เพื่ออนแล
เอาพระยาขอมแล

เมื่อนนเร้าสิงหนวติกุมารท่านก็ยกเอาพลก

เมืองอุโมงค์เสลานครได้เล้ามาสู่สมภารแต่น1น

มหาล้กราชได้ ๒๒ ล้วบืล้บไส้ต1งแลวได้ ๕ บ ท่านก็ได้ปราบลานน
(๑) แท้ ท้เดขว, แท้จรง

(๒) สน, ทง๎สน

(๓) นํ้าแม,กก

(๔) สงส*ย

๕๗
ไทยท1งมวลแลำ เสนาอำมาตย์และพราหมณาจารย์ท1งหลาย ก็พรอม
กินเอาอุสาภิเศก ำ) ยำเร้าสิงหนวติกุมารขนเบนเอกราชมหากษํตรา
ปราบลานนาไทยที่งมวล

มีชื่อว่าพระสิงหนวติราชกษํตราเร้าแ

มาแล ในเมืองอำนนก็บรมวนำ'1ดำยผู้คน ช้าง บ้า วำ ควาย เช้า
ของสมน่ตมากนำ

บำเกิดเมืองใหญ่แด่น1นมาแล

หนบุพพทิศมีนาแท้เบนแดน
มาหาแม่คงเบนแดน

ออกรฐแห่งท่าน

หนบีจฉิมทิศมีดอยรูปช้างขุ

หนอุตรทิศมีท่างำ,หนองแสเบนแดน

หน

ทกษิณทิศกํ้าใตัมีลวรฐเบนแดน แห่งท่านท1งมวลแล บ้านเมืองที่
ก็อยู่เย็นเบนสุขขน

บำนหาโจรมารบได้สำอินแล

นาคพํนธุสิงหนวติลูกนอยู่มาได้ ๕๒ บ

ท่านสร้างเมือง

มหาศักราช ๖๗ ตำบเมิงไค้

เดือน ๑๐ ทุติยเพ็ญวนพฤหํ'สบดียามรุ่งแร้ง

แผ่นดินไหวหว”น,พ็

ดอยคางมากนกปูนำ' อำจรรย์ขนคิงำ) ลุกสู่คนแล ศักราชได้ ๖๘
ตำบีเบิกไซ้
ดอยคาง

เด!]น ๘ เพ็ญร้นศุกรยามรุ่งแร้ง

ฝนตกนาใหญ่นานำยปูนอำจรรย์มากนำ

แผ่นดินไหวพ็

แด่น1นมารอด

ศักราช ๙๗ ตำชีเมิงไส้ เดือน ๑๐ เพ็ญร้นร้นทร์ยามค่อนรุ่ง แผ่น
ซาไหวหวนพารองดอยคางสามทีนั้แล

แด่นไเมารอดมหาศักราชได้

๑๐๒ ตำบีเตาเสด เดือน ๘ ออก ©๔ คํ่า ยามศังคาร ยามตูดช้ายำ)
แผ่นดินซาไหวหร้นกำ)งพ็าร้องดอยคาง

เบีนมหาปางศันใหญ่

อำจรรย์ใจกว่าทุกทีที่งหลายแล ท่านต1งเมืองมาได้ ๕๗ ป็น แผ่นดิน
ไหวใหญ่ ๔ เถื่อำ)นั้แล
(๑) อภเศก

(๒) บรบูรณ์ (๓) ทางนา

เมืองนาคพนธุสิงหนวตินครที่นํ้นม
(๔) เบนท

ซาข:ะ:บ่าย, ตดซายะะร่วมบ่าย (ฟ่) เตอ, ครง

(๔) ตํๅ (๖) ตด-เช้ๅ1

๕๘

แม่ขรนทีคือว่าห้วยไค้ต้นไหลมาแต่ท่างหนองหลวงพระยากาจก
เมืองมิถิลานคร'๑'มาแล

เบนนาแม่ใหญ่เมืองพํนธุสิงหนวตินค

ลานนาลูกนีแล

ทีนจกกล่าวให้รู้มูลย์นตํ้งเบนเมืองพนธุสิงหนวตินครราชธานี
อนมาตํ้งอยู่ผายนาขรนทีกาวนตกนี

ยามเมื่อบญจวิโลก

บรมวนแห่งพระพุทธเจ้าโคตมสํกยมุนีจกเกิดมานนแล

เมืองส

โคมคำเก่านั้นหากมีแคมผงนั้าแม่ขรนทีผายกํ้าจินออกพ
ศาสนาพระพุทธเจ้าต้สสปนั้นมาบ่ได้กิตนา

แล

พระยาพนธนติเสวยเมืองโยนกนครที่นีได้ ๒๙ บ อายุได้ ๗๑
ก็จุติไปในบืศกิราชได้ ๑๔๘ ตำ บืพระพุทธเจ้านิพพานนั้นแล
อชุตราชตนลูกขนเสวยราชสมบตแทน
ไชยบุรีราชธานีศรีช่างแสน

ในเมืองโยนกนคร

ที่นีก็ในศํกราชเดียวนีแล

พระยาอชุตราชเจ้าท่าน ก็รู้ประจิตข่าวสารว่านางปทุมวดีลูกพระฤ
อยู่ดอยดินแดงที่นั้นทรงรูปต้นงาม

ท่านก็หราง '๓'เอ

๔๐๐,๐๐๐แห้วรอง(๔'เพลโยธา ไปขอเอานางปทุมวดึกไ]ฤๅษีเจ้าแล

จึ่งจ้กไหว้ว่า ตาปส ขำแต่พระดาบสฤๅษีเจ้า รุ่งเมตตาให้นางปท

กุมารีแก่ผู้ขำแดเทอะแห้วก็ถวายคำ ๔๐๐,๐๐๐ ตอบคุณฤๅษีเ
เมื่อนั้นกไ]มโลฤๅษี

ก็กล่าวแก่ราชบุตรีปทุมวดีว่า

ดูกร

ห้ดนีพ่อจ้กปูกยํง '๕' เจ้าลูกให้ได้เบนภริยาบาทบริจาริกาห้บพระย

พ่อนีก็เฒ่าแก่เสียแห้วก็จกใกล้เสยงอายุอยู่แห้ว ว่าดํ
(๑) หมายความถงแควนยูนานของจน (1®) พูดลง (๓) หลอม (๔) เห็นจะเบนรวม
(๕) ปลกผง

๕๙

ราชาภิเศกนุตรีราชธิดากับพระยาอชุตราชเจ้าแล้วก็ล้บ (ช้ คำ๔
นนใหนางแลว

กลาววานางจุ-3เอาคา ๔๐๐,๐๐๐ นืเม็อหล่อให้เบน

ลูกกวางแล่ว สมมติเบนแม่คบยำ (๒) บูชาทุกล้นเทั๊อะ นางก็ล้กสมฤท
มีอายุยืนนก

พระยาอชุตราชเจ้ากับนางปทุมวดีก็กระทำคบยำคารวะ

ยำพระมหาฤๅษีเจ้าตนพ่อแล้ว ก็เอากน ำห่ เสด็จเมีอสู่เวียงโยนกนคร
ไชยบุรีศรีชำงแสนแห่งตนแล้ว
หล่อให้เบนลูกกวางแล้ว

ส่วนว่านางปทุมวดีก็หาช่างคำ

ก็แปงมณฑปไว้บนหำแล้ว

ไหว้บูชาทุก

เช่าคำสมมุติเบนแม่แห่งตนแล ดำยเหตุนางคบยำยำดำฤๅษีเจ้าตนพ
และแม่กวางคำนน

นางก็สมฤทธื้ทุกประการแล

ราชมหากษํตริย์เจำนน
ประเพณีธรรมนํ้น

ส่วนพระยาอชุต

ก็ดำยเดชะล้ทธรรมแห่งท่านและอนบ่ละ

เดชะแห่งท่านซาบปราบไปหนอุตระทิศก็าเหนื

มีทางหนองแสเบนแดน หนทํกษิณ'ทิศกาใต้เขตต์ลวะรฐคือสบแม่'นา
ระมิงเบนแดนแล่

หนบุพพทิศกาตะวนออกมีสบนาแม่มำแดนเมือง

จุฬนืนํ้นเบนแดนแล

หนบจฉิมทิศก็าตะล้นตกมีดอยเขาลูกช้างหำ

นาช้อยมาตกแม่คงเบนแดน ก็เบนอาณาเขตต์แห่งท่านทํ้งสิน

เมือง

ใยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสนที่น็ปรากฏเบ่นราชธานีล้นใหญ่แล
ครในนโบราณศักราชเก่าได้ ©๔๘ ตำบ่เสมอแล

พระยา

อชาตศัตรูก็พรำมกไเกบดำยมหากสสปเถรเจำตช้สเสียแล้ว

และตง

มหาศักราชใหม่ไว้ตำหนึงในบืเมิงเม็ด

ยามน5น,

เดือน ๕ เพ็ญแล

มหากัสสปเถรเจำก็มาคิดในใจว่า อายุปูนนก็ได้ ๑๒๐ เต็มบริบูรณ์แล
(๑) มอบ

(เอ) เคารพย้าเกรง

(๓) พากน

๖๐
ในเดึอน ๖ เพ็ญนึ่กูจักเข้าสู่นิพพานแล

พระมหาเถรเจากเอา

ดูกข้ามมีด ๑'’ กาชำยแห่งพระพุทธเข้าองค์หนึ่ง

กบธาตุเจ

สามสถานคือมหนตามชฌิมาขุททกานั้งปวง ๕๐๐ พระองค

ใส่ล

พระโกศแก้วพระธรรมราชแข้ว ก็พาอรหไเตาทํ้งหลาย ๕๐๐ พระอง

แก้วก็ยกเอามหาธาตุเข้าสยอง1มาด้วยลวง'๓'*อากาศแก้ว ก็ม
โยนกนครข้างแสนแก้ว

ก็เมตตาพระยาอชุตราชตนเบนเข้าแก่เ

โยนกนครข้างแสนแก้ว

ก็บอกก้งนิทานก้นพระพุทธเข้าท้

นั้นให้พระยารู้ ๖ ประการ

เมื่อนํ้นพระยาอชุตราชกษํตริย์

ชม'ชื่นยินดีบํงเกิดศร'ท้ธาแก้)
พระโกศเงิน

พระโกศทอง

ก็ให้หาช่างเครื่องนั้งหลายม

ริบข้อนเอาพระโกศแก้วธรรมราชนน

แก้ว ก็บูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง ช่อธงฉํตรข้อง1๙
ปกกางบูชามากน์ก่แก้ว
เข้า

ก็เอาเสนาสกลโยธาแห่แหนยิงพระบรมธาตุ

ออกจากเวียงโยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีข้เงแสนที่นึ่

ก็หา

มหาธาตุเข้าขนไปสู่จอมดอยตายสี คือ ดอยดินแดงนไเ พข้อมก้บ
มหาก้สสปเถรเข้าแก้ว

มหาก้สสปเถรเข้ก็ยกเอาพระโกศพ

ธาตุเข้ขนต1งใว้เหนือหินก้อนหนึง
นึ่'แ

ก้นพระพุทธเข้นึ

มหาก้สสปเถรเข้ก็อธิษฐานขอให้มหาธาตุเข้ามุดจม

ก้อนหนึ่ง

ศรีงนนมหาชินธาตุเข้าก็แผ่ปฏิหาริย์แข้งทํวเมือ

นาน ๗ ข้น ๗ คืน แลวก็พาพระโกศจมลงไปในก่อนหินลึกประมาณ

๔ ศอกนั้นแล

กาลนั้นพระมหาเถรเข้ก็อธิษฐานคัน

มหาธาตุเข้าไว้หนขวาเมื่อขนนั้นกางสูงประมาณ ๘,๐๐๐ วา
(๑) ไหปลารำ

(๒) ผยอง, เหาะลอย

(๓) ทาง

(๔) ร่ม

ธง

๖๑
ประมาณ ๗,๐๐0 วา กว้าง ๕๐๐ วา

แด่นนมาคนท1งหลายเห็นแลว

จึงว้กเรียกว่าดอยธงแด่นไเมาแล ยามนํ้นพระยาอชุตราชมหากษํตริย์
เว้า ก็เรียกร้องขุนลวะคือ ว่าบูเว้าลาว'จก'ทงสองผิวเมียมาแล้ว
คำหมื่นหนึ่งแล้วก็ขอเอาเขตต์แดนด่านไหน ๓,๐๐๐ วาทุกดำน
มืมิล้กข๕๐๐ ครำแล
ชายนึ่นแล้ว

เมื่อนไเบูเว้ลาวจกก็บนเขำของให้ลูกทํ้ง

ผู้เคำให้ไปกินเมืองควาน

ผู้ล้ดให้ไปกินเวียงศรีทวง

ผู้ปลายนึ่นให้ไปกินเมืองระเอกแล้ว

ก็ร้กเอาคำกไเอชุตราชเว้าน

แลไ,อชุตธรรมิกราชาเว้ณ็วนถวายไว้เบนทานแก่มหาธาตุเว้าแล้วก

หยาดนาตกเหนือแผ่นดินแช่งไว้กับมหาธาตุเว้าบ่ให้บุคคลผ

เทแล ใคร่ร้ถี่แท้ให้ดูตำนานดอยพุงน8นรู้แจ้งทุกประการแล ยามน
กัมมโลฤๅษีอนเบนพ่อเลยงแห่งนางปทุมวดีราชเทวี ก็จุติตายก่อนนน
สองเดือน

แล้วก็ได้ขนไปเกิดกังพรหมโลก

เมื่อนนอชุตราชมหา

กษตริย์เจำก็ให้ช่'•งคำมาหล่อเบนรูปฤๅษีเว้าตนเบนพ่อไว้กังดอยมอก
มุง'๓''’ เมืองทางตะวนตกนนแล้ว
แห่งตนแล

อุบฏฐากมหาธาตุเว้ตามกัธยากัย

ยามนนเดือน ๗ เมืองยวนนึ่เพ็ญยามสายอรุณชนมาแล้

มหากัสสปเถรเว้ก็ไหว้นบเคารพยำกังพระมหาธาตุเว้เสร็จแล
เสด็จเมื่อสู่เมืองราชคฤห์นคร
แล้ว

ยามเชำบิณฑบาตขำวมาฉนบริบูรณ

ก็เขำไปส”งอำลาพระยาอชาตล้ตรูเสร็จแล้ว

ก็เสด็จเขำไปส

นิพพาน ร้นพุธยามเช่า กังหว่างดอยเวฬุบรรพตที่นน มีดอยหุ้ม(๔)
อยู่มีตนบ่มิ,ได้เบือยเน่าตงอยู่ตลอดศาสนา'พระเมต'ใตยเว้ ว้ดส่งสการ
(๑)

V

คอบเข้าลาวโ)กน ไดร"บเอาทองคำทํพระราชทานโแกอชุดราช ส่วนเข้าของทว่าบเจ่า

ลาวบนโหลกน1น เบนเข้าของส่วนฅว

(๒) ทำลาย, พง

(๓) มุม

(๔) ล้อม

๖๒
ดำยจ้มือแห่งพระองค์นํ้นแล

ส่วนพระยาอชุตราชเจามหากษ

กระทำท้กษิณไหว้นบเคารพยำยิงพระมหาธาตุเจ้าเสร็จแล
รีพลสกลโยธา

เสด็จมาสู่เมืองโยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีชำง

ทีอยู่แห่งตนแลว กระทำบุญไปบ่มิได้ขาดแล

ศํกราช ๒ ตำบระวาย

สน เดือน ๗ เพ็ญ วนอาทิตย์ ครํ้งนีนมหากำจายนเถรเจำก็อธิษฐาน

เอาธาตุกระดูก ตา ตีน พระพุทธเจำกํ้าฝายำที่ถาล้ตตบณณคูหาเม
ราชคฤห์ที่นํ้น ก็ได้มาทํ้งสามสถานท8งปวงมี ๒๔ พระองค์แล
พระโกศแกำมรกตมืวรรณล้นเขียว

มีอรหินต์ ๕๐๐ ตน ก็เอาธาต

เจ้าเหาะมาทางอากาศแลำก็มาสู่โยนกนครบุรีศรีชำงแสนที่นีแล

บอกยํงนิทานอนพระพุทธเจ้าทำนายไว้นีนให้พระยาอชุตธรร
ตนเบนเจ้าแก่เมืองยวนให้รู้แจ้งทุกประการ

คร8งนนธรรมิกราช

มีใจศรทธายินดียึงนก ก็ให้ช่างคำมาสจ้างพระโกศเงิน

พระโกศคำ

รบเอาพระโกศแกำอนทรงยิงพระบรมธาตุเจ้าแลำ •- ก็บูชาดำยเครื่อง
สำการะบูชามากนำ

ก็เอาขนใส่สีวิกากาญจน์คำแล้ว

พระบรมธาตุเจ้า'โปสู่รํตีนกูฏบรรพดอยกูแกำ
เฉียงเหนือแห่งเวียงโยนกนครชำงแสนที่นน

ก็แห่แหนยิ

ล้นมืหนทิศตะจ้นตก

ไกลประมาณ ๒ คาวุ

แล้ว ก็ข็นถึงสนดอยพระมหากำจายนเถรเจ้า ก็ให้'หามสีวิกากาญ

ประ'ทำษิณที่เกศาธาตุเจ้า ๓ รอบแล้วก็ลงต8งไว้เหนือแผ

มหากำจายนะเถรเจ้าก็กระทำไหว้นบเคารพยำด้วยที่ติดที่

แล้วก็อธิษฐานขอให้มหาธาตุเจ้าจมลงในกวง''๒) อุโมงค์ที่บร
ธาตุนนก่อนแล้วก็ก่อดินอิฐใส่ฉตรบริบูรณแล้ว
(๑) พรอมด*วยองค์หา

(1®) วง

ก็ฉลองทำบ

๖๓

ทานตลอดถึงเดือน ๗ สนเดือนเสร็จการฉลองบริบูรณ์

เดือน ๘

ออกคา ๑ พระมหาล้จจายนะเถรเจ้าก็เหาะขนกลไ]ไปสู่เมืองราชคฤห์
นครนนแล

ส่วนอชุตราชเจ้าก็เสด็จกลไ]คืนสู่นิเวสน์สถาน

ศักราชได้ ๘๒ ศัวบล้ดไส้

เดือน ๖ ขน ๓ คํ่า

อชุตราชเจ้าก็เอา

เสนาอำมาตย์ราชบริวารทํ้งหลายออกไปสรไงยิงเจดีย์สองหล้ง

กวม

เกศาธาตุเจ้าที่ถึากู่และถํ้าแปรงโปร่งพ้าสองแห่งน์เสร็จ

เพ็ญวไเพุธก็กระทำบุญให้ทานบริบูรณ์แศัว ก็ขนสู่นิเวสน์สถ
ตน

และกระทำบุญให้ทานตลอดไปมิได้ขาดบ่มิได้ประมาทในทศ

ราชธรรมแต่ส!กลึง

ส่วนว่าพระยาอชุตราชและนางปทุมวดีราชเทวี

ก็พร็อมศัวยราชบุตรและราชธิดามีอายุยืนมากนก ศักราชได้ ๑๐๐ ตำ
ปีเมิงไค้

พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วได้ ๑๐๐ พระวรรษา วนนึ่น

พระยาอชุตธรรมิกราชเจ้าเสวยราชสมบ่ตได้ ๑๐๐ บ พระองค์มีพระ
ชนมายุได้ ๑๒๐ ปีบริบูรณ์ก็จุติไปแล
พระมํงรายนราชตนลูกมีอายุได้ ๔๖ บ

ขนเสวยราชสมปด

เมืองนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสนที่น์แทน

ศาสนาพระพุทธเจไ

ได้ ๑๐๐ พระวรรษา

ครํ้งนํ้น๎ศาสนาพระพุทธเจ้าก็,รุ่งเรืองต็มาเหมือนดํงแต่ก่อน

ในกาลนนช้งมีอรหนต์เจ้าองค์หนึ่งชื่อมหาวชิรโพธิเจไเบน
๕๐๐ ตน

ก็ไปนมํส่การมหาธาตุเจไช้งถาศัตตบณณคูหา

ดอยเวภารบรรพตในเมืองราชคฤห์นครที่นนแส่ว
พระบรมธาตุเจไ

ก็ได้ ©๕๐ พระองค์แล้ว

อิน.มียิง

ก็อธิษฐานขอเอา
ก็เอาใส่พระโกศแล้ว

พระธรรมราช ลูกเท่าหมากนาเต้าแล้ว ก็เหาะมาด้วยบนอากาศ

ก็

๖๔
เอามาสู่เมืองโยนกนครไชยบุรีศรีชำงแสนแล้ว
อินพ'ระพุทธเจาใ,ทก'ทำนาย'ไว้'นึ่น

ก็บอกประ'

แก่พระองค์มํงรายนราชกษตริ

ให้ทรงรู้ทุกประการ กาลนึ่นองค์พระมงรายนราชเล้เก็มีพระทยยินด
มากนกแล้ว

พระองค์ให้นายช่างที่งหลายมากระทำยิงพระโก

พระโกศทองซอนพระโกศแล้ว

รับเอายิงพระบรมธาตุไว้แล้ว

ก

ตกแต่งยิงเครื่องบูชาท8งหลาย มีแล้วแหวนเงินทองมธุบุบผาราชาล้นธ
มาลาจุณล้นทน์ ตงล้นช่อธงฉตรบูชาพร็อมเสร็จแล้ว

เล้าแล้วก็-รวมยิงร็พลคนการงานที่งหลายมาพร้อมแล
ฉลองพระมหาธาตุเล้าและบริบูรณ์
สิวิกากาญจน์

ก็ยกเอายิง์พระมหาธาตุเล้าเสด็จแห่แหนพล

เครื่องดุริยางคดนตรีแตรสํงข์
มหาธาตุเล้า

ก็ย์ญเชิญพระบรมธาตุเจ

บํณเฑาะว์ฆํองกลองประโคมพระบ

แห่ออกเวียงไปต่อเท่าถึงเกตบรรพตดอยธุง

พระบรมธาตุบรรจุกระดูกดามมีดก็าชำยแห่งพระพุทธเล้านไเ

ล

ก็หาม

ยิงพระโกศพระบรมธาตุเล้าปล้กษิณหินศิลาที่ตนพระบรมธา
๓ รอบแล้ว

อรห์นตาเล้ากบฤๅษีที่งหลาย’ไปพร์อมล้นยกเอาโ

พระบรมธาตุเล้าขนประดิษฐานไว้เหนือหินล้นมหาธาตุเล้
ก่อนแล

คร1งน5นอรหนตาทะงหลายก็อธิษฐาน

พระโกศจมลงไปเบนต่ง์มหากสสปเถรเจ้า

ขอให้ธาตุเล้าพา

หากอธิษฐานแต่ก่อนน1น

แล ในกาลนนมหาธาตุเล้าก็กระทำปาฏิหาริย์รุ่งเรือง ส่องรัศมีล้วห
นุทิศแควนเมืองโยนกนครทงมวล
ลึกประมาณ ๗ ศอก

แล้วก็จมลงไปในก้อนหินที

บนพระบรมธาตุเจ้าก่อนนนศอกหนึ่ง

และ

ธาตุเล้าท1งมวลก็ตํ้งอยู่ในหินก้อนนึ่นมี ๖๒๐ พระองค์แล

๖๕

มำรายนราชเก้าก็ให้ค่าก้างแก่ช่างท1งหลาย

ให้ก่อมหาเจดีย์กวม

ก้อนหินอำเทรงไว้ซึ่งพระบรมธาตุเก้าน8นสูง ๗ ศอก

ทาสะทายน

แก้วใส่ก้งโก้1”) เงินจำโกคำประดำดำยแก้ว ๗ ประการ ใส่ฉตรห
ชมพูคำแก้วบริบูรณ์

ก็ฉลองกระทำบุญให้ทานเบนสมำกาลก้นให

นานได้ ๓ เดือน ถึงเดือน ๖ เพ็ญก้นพุธก็สำเร็จบริบูรณ์ พระม้งรายนราชเก้าก็ซอเอามิก้กชุท8งหลาย ๕๐๐ ครำ

ก้นอชุตราชเก้าซอเอา

๐๐๐ ๑,
ก้บบูเก้าลาวจก บริจาคไว้ก้กษาพระบรมธาตุเก้านนเบนราคา

ตำลึงทองแก้ว

ก็เอามาโอกาส(๓) หยาดนาถวายให้เบนทานก้บพร

มหาธาตุเก้าดึงแต่ก่อนแก้ว ก็ก้มบถสาบานแช่งไว้ว่า บุคคลหญิง

ทำวพระยามหากษตริย์ประชานรราษฎร์ผู้ใดมีใจยินดีกำด้วย

ทานและทาสทานแห่งพระองค์เรานึ่ด็งนนแม้ว่าบุคคลผู้น1น
เอาอย่างใด ก็จงพลนอุดมสมฤทธิตามวิมติมคค์ทุกก้นเทอญ

บุคคล

ผู้1ใดเบียดเบียนกํระทำรำยของทานแห่งพระองค์น ดือว่าใช

เวิยกตกการ'๔' ชาวเมืองมิก้กขุทํ้ง็หลายเหล่าน และริดม้างำ1 เท
ให้นิราสคลาดเสียจากที่

มิให้เขาได้อุบฏฐากมหาธาตุเก้าทื่นด

ให้บุคคลผู้นนวินาสฉิบหายจากภรรยาบุตราบุตรีญาติท8งหลายแล จาก
ไร่นาคามเขตต์ประเทศแห่งม้น

ตลอดถึงสืบบรมราชภัยไปภายหน้า

ก็จุติตายไปแก้วให้ได้ไปจมอยู่ในอเวจีมหานรก พระพุทธเก้าเกิดมา
หมื่นตนแสนตน

อย่าให้มนได้รู้ได้เห็นแม้แต่ก้กตนหนึ่ง

บจจุน้นชาติเอาเขาไปไว้ประเทศน้านใด เมืองใด

ด้งน8นก็ให

(๑) ถอปูน (๒) พานแว่นพา ผะอบ เบนคำเสยงร่อยหรอมาจาก จ0งโกฎก์ (๓) ประส์ทธิ
ประสาทให้ (๔) ใส่เวยกตกการะะใช้การงาน (๔) รดม*าง^ต"ดลาง ตดรอน ทำลาย

๖๖

ไหม้ฉิบหายในที่นั้น อย่าให้รุ่งเรืองแก่มํนเทอญ เห
โอกาสหยาดนั้าแต่เช่นอชุตธรรมิกราชเจำสิบ ๆ มาแล
พระองค์มำรๆยเจำก็สบถแช่งไว้ดํงนึ่แล

เดือน ๖ แรมคำ

มหาวชิรโพธิเจำก็กระทำปทํกษิณยํงพระมหาธาตุเจาแลว

กเห

สู่เมืองราชคฤหนครนั้นแล ส่วนฤๅษี ๕๐๐ ตน ก็อยู่ปฏิบํตอุบฏ
มหาชินธาตุเจำที่นั้นแล

ส่วนว่าบูเจำลาวจก ๒ คนผวเมียก

ครืนว่าเอาเขตต์แดนถวายเบนทานพริอมกับอชุตราชเจำก็บ่มิได้หนี

ไปอยู่แห่งใด ก็มีใจศรํทธาอยู่ปฏิบตอุบฏฐากมหาธาตุเจำดวย
ดอกไม้ธูปเทียนพุกคำเช่ามิได้ขาด

ครืน,ว่าจุติก็ได้ไปเกิดเบน

เทวบุตรอยู่ปลายเขายุคนธรนั้นแล ส่วนว่าองค์มำรายนเจำก็ไหว้น

เคารพยำยำมหาธาตุเจำเสร็จแล้วก็เสด็จกล้บคินมาอยู่เมืองโย
ราชธานีศรีช่างแสนล้นเบนที่อยู่แห่งตน
บ่มิได้ขาด

มิได้ประมาทในศีล ๕ ศีล ๘ แต่สึงหนึ่งสิงใด

ก็บ่ละล้งทศพิธราชธรรมเสียล้กล้น
ลูกชาย ศักราชได้ ๑๕๐ ตำ
วรรษา

แล้วก็กระ
แล้ว

ก็บริบูรณ์ดำยสมบ็ตแล

พระพุทธเจานิพพานไปได้ ๑๒๐ พระ

ท่านก็มืราชบุตร ๒ คน ราชธิดา ๒ คน

ราชบุตรผู้พี่มี'นา

ชื่อว่าพระองค์เชือง มีอายุได้ ๕๕ ปี ผู้'นำงชื่อ'ว่า'ไชยนารายน์
2^

๕๐ ปี
เมื่อนั้นพระองค์มำรายนราชมหากษํตริย์ตนพ่อ

พระองค์เชืองตนพี่นั้นให้เบนมหาอุปราช
อยู่ยำเมืองโยนกดำยตนแล้ว

ก็กระทำย

แล้วกับ

ก็แบ่งยำราชสมบตขำคนช่างม้าวำคว

คนครำแสนหนึ่ง ให้แก่ไชยนารายน์ตนน้องกับลูกหญิงผู

๖๗

แลว่ก็แปงให้แต่เมืองที่ใหม่ คือของใต้หนบุพพทิศกว่ามูก้ศั

เกาะดอนอไเใหญ่ที่เมืองสุวรรณโคมคำเก่าศักราชได้ ๑๕๑ ตำบ
เดือน ๗ ออก ๘ คา ก้นอาทิตย์

พระองค์ไชยนารายน์ตนเบนลูก

พระองค์ม่งรายนราชกษตริย์เมืองโยนกนคร ออกไปต8งภูกะวาว ดอน

มูล ให้เบนเมือง แลำเขก้อยู่ที่-นํ้นแลำ ก็เรียกชื่อว่าเวียงไชยนารา
เมืองมูลนํ้นแล

แต่กาลน8นมาท่านก็สรำงบบผารามวิหาร

ที่พระ

พุทธเจำมานืงสถิตอยู่ฉนขำวบิณฑบาตที่ช่างของดอกไม้ให้ทานน1น
สรำงวิหารแลำก็สรำงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใส่รกหาง (๒) ติดคำแลำ
ก็ฉลองกระทำบุญให้ทานบริบูรณ์แลำ
ในเดือน ๔ เพ็ญก้นพุธ

ก็กระท่าบุญเบนปางอินใหญ่

แลำพระองค์ไชยนารายนึ่เจำก็อยู่เสวยเมือง

ไชยนารายน์เมืองมูลที่นึ่นสืบต่อถึงลูกหลานไปภายหนำ คนทะงหลา
ที่อยู่ที่น8นก็สมบูรณ์ไปดำยเขำของและเครื่องปลูกของผงท8งมวล
ม่งมูลพูลเท่าตามต่งพระพุทธเจำท่านายไว้น8นแล
ได้ชื่อว่าบุบผารามวิหารสวนดอกแต่กาลน8นมาแล
ตำปีเมิงไค้

ก็

ที่พระเจำหลวงก็
ศักราชได้ ๑๕๒

พระองค์เชื่องกษตริย์เจำเสวยเมืองได้ ๑๑ บแลำ

ท่าน

ก็เสด็จไปสรำงเจดีย์หลำหนึ่งกวมเกศาธาตุที่ถึาแก้วหำฝายศรีท

ตะก้นตกเฉียงเหนือน8น ก็กระท่าบุญฉลองสำเร็จบริบูรณ์ใน
เพ็ญก้นสุกร

แลวท่านก็มืพระราชอาชญาให้คนทํ้งหลายขุดเหมือง-

ใหญ่ต่อเอานาแม่ใสนึ่นออกมาเลยงไร่นาแคก้นทรายท1งมวลแลำ
เสด็จมาสู่เวียงอไแบนที่อยู่แห่งตนแล

ศักราช ๑๘๓ ตำ'บก

พระองค์เชื่องเจำเสวยเมืองได้ ๓® บ อายุได้ ๙๙ ปีก็จุติไปแล
(๑) เบนชอเกาะ

(๒) ชาดส

ก็

พระองค์ชินตนลูกมีอายุได้ ๖๑ บื ได้ขนเสวยราชสมบตแทน
ในเมืองโยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแสนต่อไปน1น

แด่นนม

ฟิกราชได้ ๒๐๐ บลวงเมา พระพุทธเจาปรินิพพานไปได้ ๒๐๐ พระ
วรรษา พระองค์ชินเสวยเมืองได้ ๒๐ บื

อายุได้ ๘๐ บืก็จุติไปแล

พระองค์คำตนลูกมือายุได้ ๕๘ บื ขนเสวยราชสมบ่ต็ในเมือง
โยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแสนที่นีสืบต่อมาแล
๒๑๖ ตำพระองค์คำกินเมืองได้ ๑๗ บ

ฟิกราชไ

อายุได้ ๗๗ บืก็1จุติ'ไปแล

พระองค์เก็งตนลูกมีอายุได้ ๕๖ บื

ขนเสวยราชสมบตเมือง

แทนในโยนกนครราชธานีไชยบุรีฟิรีช้างแสนจนถึงฟิกราชได้ ๒๑๘

ตำปีกาเม่า พระพุทธเจาปรินิพพานไปแล้วได้ ๒๑๘ พระวรรษา

ศ”ก็ราชได้ ๒๗๖ ตำบกดเม้า พระองค์เก็งธิราชเล้าเสว
ได้ ๖๕ บื อายุได้ ๑๐๐ บืก็จุติไปแล
ยกเอาพระองค์ชาติตนลูกอายุได้ ๗๑ บื
สืบต่อไป

ขนเสวยเมืองแทน

พระองค์ชาติกินเมืองได้ ๒๐ บื

ศ”ก็ราชได้ ๒๙๕ ตำ

บืเบิกเสด พระองค์ชาติมีอายุได้ ๙๐ บก็จุติตายไป
ยกเอาพระองค์เล้าตนลูกมีอายุได้ ๖๒ บื

ขนเสวยเมืองแทน

สืบต่อไป ศ”ก็ราชได้ ๒๙๖ ตำ ท่านก็ไปสรำงเจดีย์กวมเกศาธาตุเล้า
ดอยเล้าแล

ก็ฉลองให้ทานบริบูรณ์แล้วก็มาอยู่เวียงแห่ง

ศ”ก็ราชได้ ๓๑๓ ตวบืกดส

พระองคเวาเสวยเมืองได้ ๑๙ บ

อายุได้

๘๑ บืก็จุติไปแล
ยกเอาพระองค์แว่นตนลูกมีอายุได้ ๖๓ บื

ขนกินเมืองสืบ

ต่อไป ศ”ก็ราชได้ ๓๑๔ ตำ ท่านก็เสด็จไปสรำงเจดีย์กวมที่บรรจุเกศา

๖๙
ธาตุเจ้าหล้งหนึง
เดือน ๕ เพ็ญก้นศุกร์

ผายนาของึกํ้าตะวนออกแลํวก็กระทำบุ

สำเร็จบริบูรณ์แก้วก็มาสู่เวียงแห่งตนแ

ศักราชได้ ๓๒๙ ตัวปีระวายสัน พระองค์แว่นกินเมืองได้ ๑๗ บ อายุ
ได้ ๘๐ บก็ถึงแก่อนิจจกรรมไปแล
แสัวพระองค์แก้วตนลูกมีอายุได้ ๕๘ ปี
ศักราชได้ ๓๓๑ ตัว

ก็เสวยเมืองสืบต่อไป

ท่านก็ไปสร้างเจดีย์กวมที่บรรจุเกศาธาตุเจ้า

หสังหนี่ง มีฝายนํ้าของกํ้าหนำเรียงหสังที่ตนพ่อสร้างนํ
กระทำบุญให้ทานเดือน ๖ เพ็ญก้นพุธ

ก็สำเร็จบริบูรณ์แก้วเสด็จ

กสับมาสู่เวียงที่อยู่แห่งตนแล ศักราชได้ ๓๔๓ ตัวปีกาบเสด

พระ-

องค์แก้วเสวยเมืองได้ ๑๕ ปี อายุได้ ๗๒ ปีจุติไปแล
พระองค์เงินตนลูกอายุได้ ๕๖ บได้เสวยเมืองต่อไป
ได้ ๓๔๕ ตัวท่านก็เสด็จไปก่อเจดีย์กวมเกศาธาตุเจ้า
นอนหลำผารูปเต่านน
เดือน ๖ เพ็ญก้นพฤหํสบดี

ศักราช
ที่พระพุทธเจ้า

แก้วฉลองกระทำบุญให้ทานบริบูรณ์

แก้ว

ก็เสด็จกสับมาสู่เวียงโยนกนครสันเบน

ที่อยู่แห่งตน ศักราชได้ ๓๕๗ ตัวปีเบิกไจ้

ท่านเสวยเมืองได้ ๑๕ ปี

อายุท่านได้ ๓๑ ปีก็จุติไปตามยถากรรมแล
องค์พระแวนตนลูกอายุได้ ๕๒ ปี

ขนเสวยเมืองสืบต่อไป

ศักราชได้ ๓๕๘ ตัวท่านก็สร้างวิหารกวมพระบาทเจ้าที่ผาเรือแล้ว ก็

ฉลองกระทำบุญให้ทานบริบูรณ์แก้วในก้นเดือน ๖ เพ็ญก้นศุกร์แก้ว
ก็เสด็จกลบมาสู่เวียงโยนกนครแห่งตนแล ศักราชได้ ๓๗๒ ตัว พระ
องค์แวนเสวยเมืองได้ ๑๖ ปี
นํ้นแล

อายุได้ ๖๗ บก็ถึงแก่กรรม'ไป ในกาล

๗๐

พระองค์งามตนลูกมีอายุได้ ๕๐ บี ขนเสวยเมืองสืบต่อสนสติวงศ์ไป ศ”กราชได้ ๓๗๔ ตำบด”บ!ส้

ท่านก็เสด็จมาสรำงยิงเจ

กวมเกศาธาตุเจำที่พระพุทธเจำน1งจอมผาเล็งโลกนีน, และสรำงวิหา

และพระพุทธรูปแลำ ก็ฉลองกระทำบุญให้ทานสำเร็จบริบูรณ

วนเดือน ๖ เพ็ญวันพุธ แลำท่านก็เสด็จมาสู่เวียงโยนกนคร
ไชยบุรีศรีช้างแสนอินเบีนที่อยู่แห่งพระองค์

ในกา

นครที่นี ก็บริบูรณ์รุ่งเรืองเต็มไปดำยผู้คนทุกชาติ
หนามโจรผู้'ฑ้ยมิได้แล ร้นเริงไปด้วยการกระทำบุญให้ทาน
ไปในสม”ยพระองค์งามครองราชสมบตนนแล

ตล

ศ”กราชได้ ๔๕๐ ตำ

บีเบิกเสด พระองค์งามเสวยได้ ๓๓ บี อายุ ๘๑ ปีก็ถึงแก่อนิจจกร
ไปแล
พระองค์ลือตนลูกมีอายุได้ ๖๖ บี

ท่านมีราชบุตร ๒ ตนแล

พระองค์ลือเสวยเมืองแทนไปในศ”กราช๔๓๐ตำปีระวายส”น พระองค์
ลือกินเมืองได้ ©๗ บี อายุได้ ๗๗ บี
รอยตนลูก

ก็ถึงแก่กรรมไปแล พระองค์

อายุได้ ๕๘ บีขนเสวยเมืองแทนแล

ศ”กราชได้ ๔๔๖

ตำพระองค์รอยกินเมืองได้ ๑๕ บี อายุได้ ๗๒ บีก็จุติไปแล

พระองค์เชิงตนลูกมีอายุได้ ๕๒ บี ขนเสวยเมืองสืบต่อไปใน
ศกราชได้ ๔๖๓ ตำปีกาบสน

พระองค์เชิงกินเมืองได้ ๑๘ ปี

ได้ ๖๙ ปีก็จุติตาย'โปแล
พระองค์พนตนลูกมีอายุได้ ๕๖ บี

ก็ขนเสวยเมืองแทนสืบ

ต่อไปในศ”กราช ๔๖๘ ตำบีกัดไร้ ท่านกินเมืองได้ ๑๖ ปี
โด ๗๑ ปีแลวก็ถึงแก่กรรมไปแล

อายุท

๗๑

พระองค์เกลาตนลูกมีอายุได้ ๕๖ บ
ได้ ๑๗ บ อายุได้ ๗๒ บ

ก็ได้ขนเสวยเมืองแทน

ก็จุติตายไปในศักราช ๔๙๔ ตำ!!กดเม้า

นั้นแล
พระองค์พิงตนลูกมีอายุได้ ๕๒ บ
ศักราชได้๔๙๕ ตำ

พระยาทุฏฐคามินีเบนใหญ่ในลิงกาและศาสนา

ก็รุ่งเรืองในลงกาที่นั้น
สิงคายนา

ขนเสวยเมืองสิบต่อไป

ในสม้ยนั้นมหาเถรเจำเบนใหญ่กระทำ

ก็ยกเอาพระธรรมของพระพุทธเจำ ๘๔,๐๐๐ พระธรรม-

ขํนธ์ขํ้นสู่ ใบลานแลำเอาใส่มหาโลหปราสาท

แลำลนประแจไว้ ใน

สิงกาทวีปที่นั้นเต็ม ๕ ปีบริบูรณ์ ในเมื่อศักราชได้ ๕๐๐ ตำปีกาบ
พระพุทธเจำนิพพานไปแลำได้ ๕๐๐ พระวรรษาเต็ม ศาสนาภิกขุณีก็

สนไปในบนั้น ศร1งนั้นศาสนาพระพุทธเจาแห่งเราเมืองใหญ่ทํ้งหลา

ก็สูญไป เท่ายํงรุ่งเรืองอยู่ต็งแต่เมืองราชคฤห์ล่องมาถึงเมื
แสนเรานํ้เท่านั้นแล

ฟิกราชได้ ๕๑๒ ตำปีเมิงเลา

พระองค์

กินเมืองได้ ©๙ ปี อายุได้ ๗๑ บก็จุติ'ไปแล
พระองค์สีตนลูกอายุได้ ๕๔ ปี ขนเสวยเมืองแทน ศักราช
ได้ ๕๒๘ ตำปีเมิงเบ้าพระองค์สีกินเมืองได้ ๑๗ ปี อายุได้ ๗๐ ปีก็จุติ
ไปแล
พระองค์สมตนลูกอายุได้ ๕๒ ปี
ศักราชได้ ๕๔๐ ตำ

ใต้ขนเสวยเมืองสิบต่อไป

ท่านกินเมืองได้ ๑๗ ปี

อายุได้ ๖๖ บก็ถึง

แก่กรรมไปแล
พระองค์สวนตนลูกมีอายุได้ ๕๐ ปี

ขนเสวยราชสมบ่ตสิบ

ต่อไป ศักราชได้ ๕๖๐ ตำปีกาบเสด พระองค์สวนกินเมืองได้ ๑๔ ปี
อายุได้ ๖๙ บก็จุติ'ไปแล

๗๒
พระองค์แพงตนลูกมีอายุได้ ๔๘ บ ก็ขนเสวยราชสมบตสืบ
ต่อไป

'กึกราช ๕๘๑ ตำบด"บเม็ด

พระองค์แพงกินเมืองได้ ๒๐

อายุได้ ๖๙ บ ก็จุติไปแล

พระองค์พวนตนลูกมีอายได้ ๕๓ บ ขนกินเมืองแทนสืบต่อไ
ศกราช ๕๙๓ ตำ ท่านกินเมืองได้ ๑๔ บ

อายุท่านได้ ๖๕ ปี

ไปแล
พระองค์ฟูตนลูกอายุได้ ๓๖ บ

ขนเสวยเมืองแทนสืบต่อไ

ศํกราชได้ ๖๑๕ ตำ ท่านกินเมืองได้ ๑๒ ปี อายุได้ ๔๗ ปี ก็จุติไปแล
พระองค์ผนตนลูกมีอายุได้ ๓๐ ปี

ขนกินเมืองแทนต่อไ

ฟิกราช'ได้ ๖๒๒ ตำบลวงเบ้า ศาสนาพระพุทธเม้าได้ ๖๒๒ ตำ ท
กินเมืองได้ ๘ ปี อายุได้ ๓๗ บจุตไปแล ครํงนำเตรจกขุเมอง,กุกาม
ได้เบนพระยาธรรมแลำ

ก็เล็งเห็นศาสนาพระพุทธเจ้าบ่มิได้รุ่งเรือ

ท่านจึ่งจํกมาตดฟิกราชอํนพระยาอชาตศํตรูเมืองราชคฤห์นครตํดแล
ไว้ตำหนึ่ง

ลำดิบมาได้ ๖๒๒ ตำนไเก็ตดเสียใหม่ตใไว้ตำหนึ่

เดือน ๖ เพ็ญวํนศุกรเบนบเตายี่แล

ครํ้งนํ้นพระองค์วรรณลูก

องค์ผนมีอายุ'ใต้ ๑๗ บ ก็ขนเสวยเมืองโยนกนครราชธานีศรีช้
ที่นึ่สืบต่อไปถึงพระองค์วรรณนึ่ได้ ๒ ตนแล

ศกราชไ

ลวงเบ้า พระพุทธเจำนิพพานไปได้ ๖๗© พระวรรษาพระองค์วรรณ
ท่านกินเมืองได้ ๕๐ ปี อายุได้ ๖๗ ปี ก็จุติตายไปแล
พระองค์ม้งสิงตนลูกมีอายุได้ ๓๕ ปี ขนเสวยราชสมบ่ตแทน

ดิกราชได้ ๑๐๐ ปีกาเม้า พระพุทธเม้านิพพานไปได้ ๗๒๒ พระวรรษ
พระองค์ม้งสิงกินเมืองได้ ๕๐ ปี อายุได้ ๘๕ ปีก็จุติตายแล

๗๓

ก็ยกเอาพระองค์ม่งสมตนนิองผู้สุดท่องอายุได้ ๗๒ ปีขนเสวย
ราชสมบ่ตแ'ทน

ศักราชได้ ๑๓๔ ตำปีกดไจ้มง์สมกินเมืองได้ ๘ บ

อายุได้ ๗๙ บก็จุติตายไปแล
ยกเอาองค์ทิพย์ตนลูกมือายุได้ ๕๑ ปีขนเสวยราชสมบ่ตแทน
ศักราชได้ ๑๕๐ ตำบกดสี ท่านกินเมืองได้ ๑๗ บ อายุได้ ๖๗ บแล,'3
ก็จุติตายไปแล
พระองค์กมตนลูกมีอายุได้ ๔๓ ปีขั้นเสวยเมืองแทน ศักราช
ได้ ๑๗๘ ตำ ศาสนาพระพุทธเศัาได้ ๘๐๐ พระวรรษา

พระองค์กม

เจำกินเมือง'ใต้ ๕ บื อายุ ๔๗ ปีก็'จุติตาย'1ป
พระองค์ชายตนลูกมีอายุ ๓๐ ปีขั้นเสวยเมืองแทน
ได้ ๑๙๗ ตำบเมิงฟ้า

ท่านกินเมืองนานได้ ๒๐ ปี

ศักราช

อายุ ๕๐ ปีก็จุต

ไปแล
พระองค์ชินตนลูกมีอายุได้ ๓๒ ปีขนเสวยเมืองแทน ศักราช
ได้ ๒๑๑ ตำบลวงไส้

พระองค์ชินกินเมืองได้ ๑๕ ปีอายุ ๔๖ ปีก็จุติ

ตายไปแล
พระองค์ชมตนลูกมีอายุได้ ๒๙ ปี

ขนเสวยเมืองแทนสืบไป

ศักราชได้ ๒๓๐ ตำปีกดไจ้ ท่านกินเมืองได้ ๒๐ ปี

อายุใต้ ๔๘ ปี

จุติไปแล
พระองค์พิงตนลูกมือ์ายุได้ ๒๔ ปี
สนตติวงศ์ต่อไป
จตึไปแล

ขนเสวยราชสมบตสืบ

ศักราชได้ ๒๔๕ ตำท่านกินเมืองได้ ๑๖ ปีแล้ว

๗๔
พระองค์พิงตนลูกอายุได้ ๒๖ บ ขนเสวยราชสมบตสืบต่อไป

พักราชได้ ๒๕๙ ตำ!เกดไส้ ท่านกินเมืองได้ ©๕ บ อายุท่านได้ ๔
บืก็จุติไปแล

พระองค์เพียงตนลูกมือายุได้ ๒๔ บื ขึนเสวยราชสมบํตสืบไป

ศกราชได้ ๒๕๙ ตํวบกดไส้ ท่านกินเมืองได้ ๑๗ บ อายุท่าน
บก็จุติไปแล

ก็ยกเอาพระองค์พิงตนลูกมีอายุได้ ©๘ บ ขนเสวยเมืองแทน
พักราชได้ ๒๗๙ ตำบืพัดเบา
วรรษาแล

พุทธเจำนิพพานไปแลำได้ ๙๐๐ พระ

พระองค์พังเจำเสวยเมืองโยนกนครราชธานีไชยบุร

ชำงแสนที่นีได้ ๒ บื

อายุท่านพอเต็ม ๒๐ บ

ในกาลน

ส่วยใช้เมืองหนึ่ง อยู่หนหรดีเบนลูกเมืองส่วยเช้า
หนวติราชตนเบนปฐมมหากษํตริย์เจำ

แต่เช่

มาต็งเวียงพันธุชิงหนวต

โ"

ลูกนลาดบมาถงบดนแล
"'ยุ่

พระยาขอมอยู่เมืองอุโมงค์เสลานครที่นึ่ไกล ๕
พระยาขอมตนตำนึ่มืใจอสทธรรมหยาบช้าทารุณนำ!

เห็น

พิงตนเบนกษตริย์จิม ('ป โยนกนครช้างแสนที่นึ่หนุ่มน์อยต็งนะน

ยาขอมตำตนนนก็ยกเอากำพังมาแสนหนึ่ง แลำก็มาพีน'๒) ลุกช
เมืองที่นึ่ เดือน ๕ แรมค์าหนึง วนอาทิตย์
โยนกนครช้างแสนที่นึ่

พระยาขอ

คร5งนึ่นพระองค์พังเจำมีใจอนบ่กลำแข็

ถวายเมืองให้แก่พระยาขอมตำตนเบนลูกเมืองนึ่นเสียแล
พระยาขอมตนนนคร5นมํนได้เมืองแลว
(๑) อิกฉะบ0,มเข็ขนว่า “เจา,,

(๒) กลบ

กา

มํนก็ช้บพระองค์พังเจำตน

๗๕
เม่นกษํตริย์เบนเค้านั้น

และนางเทวีพร่อมด้วยเสนาอำมาตย์

ไทยท1งมวล ให้ออกหนีจากเวียงให้สนแลำ

ส่วนพระยาขอมตนนน

ก็เบนกษํตริย์เสวยเมืองโยนกนครบุรีชำงแสนที่นนแล
เอาลูกเมียเสนาอำมาตย์และชาวขอมท1งหลายแห่งมน

ม่นก็ใช้ไป
อนมีในเมือง

เสลานครที่,นั้น มาอยู่ในเวียงโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีชำงแสน

แลำมไเก็ฒัพระองค์พำเค้าไปเบนแก่ค้านต8งอยู่เ

ที่,นั้แสนแล
ลวะศรีทวง

ริมหนตะค้นตกเฉียงเหนือ

ริมแม่นั้าใสภายตะค้นออก

เฉียงใต้ ธาตุเค้าถาแกำที่นั้น

เหตุใดแลว่าเวียงศรีทวงนน,จา ยามพระพุทธเค้ายำธรมานอยู่
ค้นน8น,

ยำมีขุนลวะผ้หนึ่งเบนลูกบเค้าลาวจกเบนแคค้นดอยธงนั้น

นั้ร!ะ. 5ล้5 ะ.

ผูพิชอลวะกุมเภนนมาตงอยูทินน

กษตริย์เจำเวียงโยนกนครที่นั้นแล

22111 'นั้นั้’

..

,

แล้วส่วยค่าแก่พระยาอชุตร
บละสี่ทวง'๑)หมากพินหนวย

นอย ■๑'’ นั้น จึ่งไต้ชื่อว่าเวียงศรีทวงด้วยเหตุอนนั้นแล
ครํ้งนั้นพระยาขอมตนนั้นขํบพระองค์พำเค้าไปเบนแก่บำน
อยู่ที่นั้นแลำ

ก็ให้ส่วยคำให้มํนบละสี่ทวงหมากพินแด่นนมา

เราเบนทุกข์ทง์เจำท1งไพร่แล เหตุว่าเค้าได้เบนเค้าก็เบนทุกข

ทำวคำ,'๒'’มาส่วยขอมแลพระองค์พำเค้าไปเบนแก่บานอยู่เวียงศรี
ได้บหนึ่ง ศักราชได้ ๒๘๐ ตำ ค้นนึ่นนางเทวีก็ประสูติลูกชายผู้หนึ่ง
ให้ชื่อว่าทุกขิตกุมารแล
ศักราชได้ ๒๘๒ ตำ
ได้ ๑๙ บ

ท่านไปตงอยู่เวียงศรีทวงได้ ๓ บี!ค้นน

ยำมีสามเณรตนหนึ่งเบนชาวศรีทวงที่นึ่ม

แลำท่านก็ลงไปไหว้มหาธาตุเค้าแล้ว

(๑) ไม่ทราบว่าอะไร (1®) หาคำทาวคำ

ก็ไปอาศัยนอน

อกฉะบํบหนงว่า “หาร่อนคำถ่าวคำ,’ถ่าวว่ากลับ

๗๖
อ่ารามหลังหนึ่งในเวียงโยนกนครที่นึ่น
คืนนึ่นึ่รุ่งแจ้ง์แลำเบนเดือน ๖ เพ็ญวนพุธ
รตนตรย,ท1งสามแล้ว
แล้วลำด์บไป

ในเดือน ๖

ออ

ท่านลุกแล้วก็ไ

ก็ถืยิเอาบาตร'ไป,จะเดินบิณฑบาตรใต้สามเรือน
ก็ไปถึงคุ้มน้อยแห่งพระยาขอมดำแลว

จิกบิณฑบาตรนนกไปยืนอยู่กลางคุ้มผู้น1แ

ท่

กาลนน้พระยาขอมเลง

เห็นแล็วีก็ถาม,พวกรงำ' ท1งหลายว่า สามเณรที่ได้มาบิณฑบาตรน

จา พวกรํ้งทงหลายก็ไหว้ว่า เทว ขำแต่ เบินสามเณรลูกชาวศร
น8น-จา

คร1งน้นพระยาขอมดำก็โกรธแล้วกล่าวว่า

เข้เมาคุ้มพระองค์กูด้งลือจา

ลูกขาส่วยพ

สูอย่าได้เอาขำวกูไปใส่บาตรให้น

เนอ ขณะนึ่น เจำสามเณรน้อยตนน้นได้ยินคำพระยาขอมดำกล่าวดํ
นนแล้ว ท่านก็ล้งเกิดอิจฉามานะโกรธในใจ
คุ้นพระยาขอม

แล้วก็ถอยหนีออก

แล้วไปยืนอยู่หนตะล้นตกเฉียงเหนีอแล้วก็ขน

สู่แล้ว กระทำปน้กษิณไหว้มหาธาตุเล้าแล้ว

ก็ยกบกตรขำวขนใ

ถวายให้เบินทานแก่พระบรมธาตุที่งบาตวิทํ้งข้าวนึ
ว่า

สาธุ

ดำยเดชะล้นผู้ขำได้เอาข้าวบิณฑบาตให้เบนทานแก

มหาธาตุเล้าแล้ว ที่ง๎นึ่ไป ๗ ล้นภายหน้านึ่
อนเบนสามเณรนแล้ว

ขอให้ขำพเล้าไปเอาปฏิสนธิ ในน้องแห่

เทวีแห่งคามโภชกผู้เบนแก่บำนศรีทวงน8นเทอญ
น้นจากน้องแห่งมารดาแล้ว
กำลังมีอายุมนยืน
แห่งขำพเล้า
(๑) ไม่ทราบว่าอะไร

ขอให้ขำจ

ครํ้นว่าผู

ขอให้ผู้ขำมีรูปล้นงามและประกอบ

ให้เบนที่รำจำเจริญใจแก่พระยาศรีท

ครนว่าขำใหญ่ขนมาได้ ๑๖ ขวบเข้าแล้ว

ขอ

๗๗
ช!]ช'นะปราบแพ้1'ด้ ยิงพระยาขอมดำตนนีดำยสด้สดีแดเทอญ เหตุว่า
พระยาขอมดำนีอก้ทธรรมใจบาปบ่มิร้จกคุณแก้วท*งสามแล
เบนอุโบสถเดือน ๖ เพ็ญแล

ด้นนึ่ก็

แก้วก็บาวแก่เทวดาท8งหลายว่า โภนโต

ดูกรเทวดาเด้าทงหลาย อ*นอยู่ร*กษาศาสนาและมหาธาตุเจาที่นึ่ เบน
เคำและร*กษาก้านเมืองท1งมวล
ตนเทอญ

ว่าด้งนไแเลว

จงมาเบนส*กขีพะยานรู้กบดำยข้าทุก

ก็กระทำเคารพยำมหาธาตุเด้าเสร็จแก้วก

ถวก้1ช้หน้จากช่วง'1ก้มหาธาตุเด้าที่น8นแก้ว
หนตะด้นออกเฉียงเหนือ

ก็ลงไปถึงตีนดอยก

ก็'ใปน"1งอยู่ใน,ร่ม'ใม้ตนหนึ่งแก้วก็บ่กิ'นยิง

ข้าวนาส*กก้นแล ครนถึง ๗ ด้นก็รวดจุติตายไปแล ก็ไปเอาปฏิสนธิ
ในก้องนางเทวีพระศรีทวงด้นนน

ราตรีด้กใกล้รุ่งนางก็เห็นยำนิมิตต์ผนว่า ยำมีช้างเผือกตนหน
มายืนอยู่ยำบริเวณก้านที่นีน ก็ผ่านเวียงล่องไปทางใต้ คร*นพนเวียง
แก้วก็ไปไล่กวดแทงคนที่งหลาย

แตกตื่นแก้วนางก็สะดุ้งตื่นขนตก

ใจกลำ นางก็ไปเล่าให้เด้าตนเบนสามีพ็งทุกปร ะการ คร*น,ว่า'พระยา

ได้ยินคำแก้ว ก็รำพึงกล่าวว่าก้ตว์ตำมีบุญด้กมาเกิดในก้องแห่งนา
มีฉะนึ่แล นางจงร*กษาครรภ์แห่งนางให้ดีเทอญ
ทรงครรภ์แด่นนไปถึง ๗ เดือนด้ง'นน
อาวุธที่งํ๋หลาย

ว่าด้งน8นแก้วนางก็

นางก็ก้กใคร่ใต้เครื่องสาตรา

ก็จึ่งไปไหว้ขอพระยาตนเบนผำให้เอาช่างเหล็กมา

แปลงเครื่องที่งหลาย

ส่วนพระยาตนเบนผัวก็กระทำตามคำแห่งนาง

เอาช่างเหล็กท1งหลายมาตีแปลงเครืองสาตราวุธท8งหลาย
(๑)

แพ้แปลว่า ชะนะ

(๓) บ?เวณ, ควง

ในภาษาไทยท'วไป เวนไทยสยาม

(ไช)

เบนด้นว่า

เห็นจะเบน “ถอย”

๗๘
ดาบ ดาว และหอกซดสีนาคบืนไฟท8งมวล
นางกอยากกินผังเลือด'ขอมดำติดคมดาบ
เม่นผัวแล้ว

แล้วแด่นนถง ๗ เด

นางจึงไหว้สา,'๑'* พระยาตน

ท่านก็ใช้คนไปขวนขวายให้นางได้กินแล้ว

นาง

ชมชื่นยินดีมากนัก ถึงผักราช ๒๘๓ ตำบกาไส้ เดือน ๔ แรม ๘ คํ่

ผันอาทิตย์ ยามรุ่งแล้งครรภ์นางเต็มทศมาศได้ ๑๐ เดือนแล
ประสูติได้ลูกชายผู้หนึ่ง

เกิดมามีวรรณเนอตนผัน,หมด'จดหามลท

มิได้ เบนผังล้างไว้สะอาดแล้ว
บานศรีทวงนน

ศร1งน*นญาติทํ้งหลายฝูงผันมีอ

และเสนาอำมาตย์พราหมณ์ปุโรหิตก็มา บเอาแ

เบิกบาย'๒'นามกรเอานิมิตต์อนังามเหมือนผังพรหมลงมาเกิดนน
ใส่ชื่อว่าพรหมกุมารนึ่นแล

แด่น1น!ปภายหนัาพรหมกุมารก็ขน

มาได้ ๗ บหาพยาธิโรคามิได้ กุมารก็มีใจใคร่ได้ผังเครื่องสาตราอาวุธ

ทงหลาย ก็เข้าไปล้อนวอนขอผังพระราชบิดาให้เอาช่างเหล็
มาแปงแล

กาลนน

พระยาตนพ่อก็กระทำตามคำลูกแห่งตนทุก

ประการ เอาช่างทงหลายมาตีหอกดาบสีนาค!เนไฟทํ้งมวลทุก
ขาด ตลอดถึงอายุกุมารได้ ๑๓ ขวบแล้ว

ผักราชได้ ๒๑๓ ตำ'ปีผับ'ไส้ เดือน ๕ ออก ๘ คา ผันผังค
ยามจะใกล้รุ่ง

ครื่งนึ่นพรหมกุมาร'ท่านก็เห็นนิมิตต์ผนว

กล่าวว่า ดูกรพรหมกุมาร ท่านผังใคร่ได้ผังช้างตำวิเศษผังน

รุ่งแล้งแล้วให้ท่านตดเอาไม้ไล่,'๓ณ์เล้วไปล้างหน้าเอาผังนาแ
(๑) สา เบนหางเสยงของค0าว่า “ไหว้,, เบนคำติดปากของไทยเทนอ ย่อจากบาลว่า สาธ
อ0นมในค0านบํสการทพบทางน้นไชํกนอย่เสนอ

เบนคำสุดท9ายของคำนม"สการ (๒)

ทราบว่าอะไร (๓) ชอไม้ชะน้ดหนงในจำพวกไม้ไผ่
เบนขอด่นํก

แด่ไม่ม้หนาม

ไม,

ลำเล็กๆม้แข

๗๙

เทอญ ชำงเผือก ๓ ตํวจะล่องนามาแล
ทวีปทํ้งสี่

ครํ้นว่าได้ตำต้นก็ลักได้ปราบ

ครนึ่ว่าได้ตำสองนนลักปราบชมพูทวีปได้แท้

ครนว่

ตำที่สามนึ่นลักได้ปราบลานนาและขอมดำทํ้งมวล ในกาลนไเพรหม

กุมารก็สะดุ้งตื่นขนมา แล้วท่านก็เรียกเอาเด็กน้อยทํ้งหล
บริวาร ๕๐ คนแล้ว
ของนนแล้ว

ก็ตํดเอายํงขอไม้ไล่ก็เสด็จไปล้างหน้าที่นาแม่

ก็พาล้นยํ้งอยู่ยํงผืงนํ้าที่นนครู่หนึ่ง

หนึ่งใหญ่เท่าเทนซาว■๑- ขำวเบนเบอ'1ด้ เบนเหลองยาวก็ลอยล่องนํ้

มาริมผงที่นไเ ครำนไแจำกุมารล้บด้วยบริวารที่งหลายเห็นแล้วก็
ตกใจกลัวมากน้ก ก็พาล้นสยดสยองอยู่ในที่นไเ

ผายงูตำนนก็เลย

ล่วงไปครู่หนึ่ง แล้วซาล่องมาแถมอีกตำหนึ่งใหญ่ประมาณเท่า

นึ่น มีวรรณเลื่อมสว่างทำทิศพึงกลัวยีงน้ก มีเนึ่อตนสํนไป
ตำนนก็ลอยนาส่องไปนึ่นแล
เทวดากล่าวนิมิตด็ให้แก่กูว่า

กาลน8นพรหมกุมารเจ้าก็มารำพึงว่
จ้กมี'ชำงเผือก ๓ ตำลอยล่องนามานน

น้ดนึ่ก็บ่มิได้เห็นชำงลักตำพลอยมาเห็นแต่งู ๓ ตำนึ่แล

ชะรอยลั

เบนงู ๓ ตำนึ่และก็หากเบนนิมิตต์แท้จริง ครนว่ากูบ่เอาก็บ่ได้ ก
กบบริวารแห่งตน.ด้งน!แล้ว

ครนว่าเราลักลับคองูตำนึ่ก็ให

เทอญ ตายก็ตายด้วยล้นเทอญ ว่าด็ง้นึ่นแลวงูก็มาใกล้ในที่นน
ก็กระโดดลงไปลับคองูตำนึ่นแล้ว ครำนึ่นหมู่บริวารทำหลายก็ตามลง
ไปลับตำงุนไเพริอมล้นแล้ว

กาลนนงูตัวนนก็บังเกิดเบนช้

ขนในบัดเดี๋ยวนํ้นแล ครํ้ง'นน,พรหมกุมารเจ้าก็มีใจยินดียึงฟ้ๆ
ก็เอาขอไม้ไล่เกาะให้ออกจากแม่นำที่นน
(๑)

ไม่ทราบว่าอะไร

(1®) เลอมพราย

ช้างตัว,นั้นก็มิ'ได้ออกลอย

๘๐

ไปตามนามาอยู่ริมผงที่นึ่น คร8ง'นน'ท่านก็ใช้ลูก'น้องกฒัคืน

ทูลพระบิดาแห่งตนให้รู้ ครำน8นพระบิดารู้แล้วก็
หมอก็ทำนายว่า

ให้ได้เอาดำพไเหนึ่งดีเบนพานแล้ว

หน้าก่อนจึ่งจิกขนจากแม่นา

กาลนนโภชกแก่บ้านผู้พ่อนึ่น

ช่างมาตียำคำหันหนึ่งให้เบนพานแล้ว

ก็ให้ทุกขิตกุมารผู

เอาไปให้แก่พรหมกุมารผู้น้อง ครำเไปถึงแล้วก็ตีต่อยยำพานคำล
ส่วนว่าช่างเผือกตำนำเได้ยินเสียงพานคำแลว
ด้วยสจิสดีแล

ก็ออกจากนาแม่ขอ

สถานที่ช่างทวนนาอยู่นนก็ได้ชอว่าควานทนนน

ช่างด้วน้นก็ให้นามชื่อว่าช่างพานคำนนแล
ครำเว่าเอาช้างด้วนนมาถึงบ้านศรีทวงแล้ว

ก็เช้

พระบิดาว่า ขำแต่พ่อ,พระยาเบินเด้า ตํ้งแต่วนนึ่ไปภาย
พระยาเบนเด้าอย่'ได้ล่งส่วยแก่พระยาขอมตนนำเต่อไป

แม้ว่า

มากระทำด้งลือก็ดี จงไว้ธุระแก่ลูกเทอญ ว่าดำนำเแล้ว

ในกาล

คามโภชกแก่บำนศรีทวงผู้เบนบิดามีนามว่าพระองค์พงน
ยินดีหับด้วยลูกยีงน้กแล้ว
มงคลอยู่แลำ

ก็ให้คนทำหลายแปงโรงให้

ก็ให้ช่างคำมาตีเครื่องช้าง คือ ว่าภาชนะใส่หญ

รางทวงใ^ขทวงเยี่ยวให้แล้วไปด้วยคำทำสน กาลนนพรหมกุมารเด
ก็แต่งให้คนอุปนิขิตไปอยู่ยำเวียงโยนกนครที่นำเ

ให้พ้งข่าวร

ดีแห่งพระยาขอมดำเปลี่ยนกนไปมาบ่มิได้ขาด ครำนำแเก่บ้า

ตนพ่อก็ให้คนทำหลายขุดคูเวียงให้ดีแลำ ก็แปงนามาใส่ให้เต

แล้วก็แปงประตูหับไขให้ดีแลำ ก็ให้ชื่อว่าเวียงพานแต

พรหมกุมารนนก็ให้หัดช่างมงคลด้วนนแล้ว ก็หัดพวกสีนาค
(๑) ไม่ทราบว่าอะไร

๘๑
ไฟ'ท*งมวล'ใป,ทุก'ล้นมิ'ได้,ขาด ตลอดมาถึงอายุได้ ๑๖ ขวบ
ก็มิได้ส่งส่วยแก่พระยาขอมดำต่อไปถึงสามบ
ก็บ0งเกิดความโกรธต่อโภชกแก่ปานศรีทวง

แด่น*นมา

คร*งน1นพระยาขอมดำ

จึ่งกล่าวแก่เสนาอำมาตย์

ทํ้ง์หลาย'ว่า กัดนึ่ช้าส่วยเมืองศรีทวงนึ่ด็เงลือ
แต่ก่อนไม่ขาดไปได้สามบี!แส่ว
อฆนนจา
ห,ห,,,

หาได้มาส่งส

มนพลอยกระดำงกระเดื่องแข็งเมือง
61

2^

ห
สูท่านที่งหลายจงเร่งแต่งเอาร็พลคนหาญทํ้งหลาย

พร้อมเสร็จในภายในสามล้นนึ่ เราพระองค์จิกไปชำระขำศึกหมู่นํ้
อย่าไว้ให้เสยนหนามต่อไปว่าดํงนึ่นแล้ว

กาลน*น[ทยยวนที่ง์หลาย

อินเบน'โปอุป'นิขิตแห่ง-พรหมกุมาร'น*น ได้ทราบแล้วก็รีบนำข่าวสาส์น
ล้นน1นไปกราบทูลแก่พรหมกุมาร
รู้เหตุกาลสนท*งํ๋น*น

และพระยาเล้าตนเบนพระบิดาให้

ศร1นพระยาเล้าที่งสองได้รู้แล้วก็เร่งตระ

เอายํงร็พลคนหาญที่งหลาย มาไว้มืประมาณแสนหนึ่ง ไทยเหล่า
มีมากกว่าล้านคน*ท่าว่าแควนหลวงและแควนขวาน8นก็อยู่ใกล้พระยา
ขอมดำ

คล้นได้คนหาญมาแล้ว

กับแล่งบี!น

ก็ล้ดสีคันไชยล้นกล้า มีมือลือธนู

แล้วก็เสด็จขนขี่ช้างเผือกแล้วพานคำ

มี

พรอมสรรพถือพานคำตีนำหนำยกพลออกจากเวียงพานคำที่นํ้นล
รบพระยาขอมดำตนน*น

ก็ไปพบกันกลางทุ่งล้นชายที่น8น,

พระยาขอมดำปรารถนาล้กต่อรบกับเล้าพรหมกุมาร
ที่น*ไเพ'ระยาขอมดำ'น*นึ่
กุมารเล้าขื่อย่น*น

คล้

ก็ไบกันรนช้าง

ก็เห็นช้างมงคลพานคำ ณ ที่นไเล้นพรหม

พระยาขอมดำก็มความสะดุ้งตกใจหล้นไปที่งค

ครํงนํนหมู่ช้างแห่งพระยาขอมดำท
แล้วก็หไเหนำกล้บคืนวีงหนีไบ
1

หลายกแตกตน

6

0

'เ'

ภูภู

ภู,

เหยยบยาหวขอมดาทงหลายตายมากนกแตกกระจด

๘๒
กระจายพ่ายหนีไปสู่เวียง
ไล่ไปกำจํด์ขอม

ส่วนเจ้าพรหมกุมารก็ขีข้างพาคน

ไปตลอดอึงเวียงโยนกนครหลวงนํ้นแล

พระยา

ขอมดำก็พาลูกนำงเข้าในเวียง แข้วบีดประตูเวียงเสียทุกแห่ง
พรหมกุมารเจ้าก็ไสชำงพานคำเขาแทงประตูเวียงทะลุ
ข้บไล่พระยาขอมในเวียงที่น8น
หายตายมากนํกแล

เข้า

ผู้คนบ่าวไพร่แห่งพระยาขอมดำก็ฉิบ

คร์งน1นพระยาขอมดำก็บ่อาจจ้กทรงอยู่ได้ก็ขบ

ตํอนเอาพลและลูกเมีย

พาออกหนีจากเวียงโยนกเชียงแสนแล่ว

ส่องไปทํกษิณหนใต้นํ้นแล

ส่วนพรหมกุมารท่านก็ขี่ข้างพานคำตำกข้า พาเอาคนหาญไล่
ติดตามกำจ้ดพระยาขอมดำและพวกขอมบริวารท1งหลาย
ปานมิข้กขุทํ้ง์หลาย'ไป'ไกลยีง1แก
ยิง,พล'โยธาก็แตกกระจ้ดกระจาย
แล

ย่อ

ผ่ายมิลำขุทำหลายครไเได้เห

เข้าซ่อนอยู่ ในซอกหำยราวเข

พรหมกุมารกำจ้ดขอมไปมิได้หยุดหย่อน

แห่งตนไปได้เดือนหนึ่ง

ลำดิบผ่าน

พ้น,จากเขตต์แดนพ่

อึงแดนเมีองลวะรฐเก่ามาต่อข้นนึ่

ครํ้งนึ่นพรหมกุมารก็พ้กร็พลนอนอยู่นึ่นดืนหนึ่

อินทร์ก็เล็งตูรู้ยิงเหตุอนนึ่น แข้วก็มารำพึงว่าพรหมกุมาร
พระยาขอมดำและพลขอมท1งหลายไปถึงที่ใด
ก็จ้กฉิบหายสั้นแล

ก็มิได้'หยุด,หย่อนดำ'น

ควรกูจ้กโปรดเอาชีวิตชาวขอมท1งหลายไ

ว่าดิงนนแลำก็บํงข้บยิงเทวบุตร

ให้ลงมาเนรมิตกำแพงหินศิลาก็

หนำแห่งพรหมกุมารไว้ ส่วนพรหมกุมารก็กข้บเสียในที่น1น ครํ้งนํ้
เหล่าขอมดำทงหลายก็ได้ยิงชีวิตพ้นจากความตายเล็กน์อย

ก็พา

พ่ายหนีเลียบตามลำนํ้าแม่ระมิงไปไกลนํกตลอดถึงริมนาแม่สม

๘๓
ก็ใปพํกอยู่กลางทุ่งหลวงแห่งหนึ่ง
นครที่นั้นก็อยู่ประจำยำที่นั้น
ชนะยำขอมทั้งหลายสำเร็จแส่วี
มา

เบนเขตต์แดนแห่งเมื

คร8ง์นึ่น ส่วนพรหมกุมารเจ

ก็เอารพลสกลโยธาแห่งตนกลํบ์คืน

เก็บเอายำเช้าของเงินคำกันขอมทั้งหลายหากทั้งเสียนั้

ใส่มิากส์บมาได้' ๒๐ กัน

ก็มาถึงเวียงโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน

อไแบนที่อยู่เก่าแห่งขอมนั้นแล ส่วนว่าขอมนึ่ยำยหนี
เสลานครที่อยู่เก่าแห่งมํน

แลำก็มาชิงกินเมืองโยนกนครเ

ที่นึ่อยู่ได้ ๑๙ บ พรหมกุมารเจำกำกัดพวกขอมพ่ายหนีไปอยู่ริมส
สน

เมืองขอมก็หาคนอยู่มิได้แต่นั้นมา

ครํ้งนั้นพรหมกุมารก็

บริวารทั้งหลาย ตบแต่งยำเวียงโยนกนครเชียงแสนที่นั้นให้เรี
แส่ว

ก็เสด็จกลบคืนมาสู่เวียงพานคำที่อยู่แห่งตนนั้

ช้างแกำพานคำตำนั้น

คร5นว่าไปถึงเมืองแส่วี

จากหลำเปลํ้องเตรื่องแต่งองค์เสร็จแส่วี
พานคำไปหนอาคเนย์แส่วี

พรหมกุมารเจาก็ลง

ก็เสด็จแส่วีหนีออกจากเวี

ท่านก็ใช้ให้คนทั้งหลายไล่ตามไปก็เห็น

ยำช้างตำนั้นกํบกลายเบนงูไปดำเก่าก็หนีเช้าสู่ดอยไปแส่วี
คนทั้งหลายก็ไปไหว้สาตามเขาที่นั้น

ก

เหตุดำนั้นดอย

กลางทุ่ง ที่นั้นจึ่งได้ชื่อว่าดอยช้างงูแต่นั้นมาแล
ครำนนพรหมกุมารเจำก็บำกับเสนาอำมาตย์ประชานรราษฎร์

นั้งหลายให้แผำถางหนทางหลวงทั้งแต่เวียงบำนพานคำที่นั้น
ไปถึงเวียงหลวงที่เก่าแล

ศกราชได้ ๒๙๙ ตัวบกัดเฮำ

พระองค์พำ

กษำ)ริย์เจำพ่ายขอมหนีไปเบนแก่บานศรีทวงอยู่นานได้ ๑๙ บ เดือน

๘ เพ็ญกันกันทร์

ก็ได้เสด็จยาตราพลโยธามาเสวยเมืองโยนกนคร

๘๔

ไชยบุร็ศรีชางแสนเวียงหลวงที่เก่า ได้เบีนมหากษตริย์เก้าซำ
วนนนแล ครืงนนท่านก็ให้พรหมกุมารตนลูกเบนอุปราชาครองเมือง
ส่วนพรหมกุมารเก้าก็มืรํบ

ยกให้ทุกขิตผู้พี่เบนอุปราชาแสนเมอง

อยู่รองมหากษํต่ริย์ตนพ่อนนแล
ที่นึ่ก้กกล่าวดำยกษตริย์ที่งหลาย

ตงแต่พระยาสิง

เก้าตนเบนปฐมตํ้ง๎เวียงพํนธุสิงหนวตินครราชธานีที่นึ่
ตนก็มิได้เอาไพร่เมืองมาเบนเทวีแต่สำคนแล

ก็เอาแต่วงศ์เดียวก

นึ่นมาทุกพระองค์และอึงพระองค์พนนึ่ก็เอาไพร่เมืองมาเบน
ถึงพระองค์พ่งเจานแล

คร8งนึ่นท่านก็ไปขอเอาลูกพระยาเรืองแ

เวียงไชยนารายน์เมืองมูล
นารายน์นึ่น

อินเบนตระกูลเดียวกํนแต่ชำพร

ลำตบมาได้ ๓๑ ตนมาถึงพระยาเรืองแก้วกินเมืองน มี

ลูกชื่อว่านางแก้วสุภานึ่น

ก็เอามากระทำอาวาหมงคลให้

พรหมราชเก้าตนเบนราชบุตรนึ่นแล
เก้าก็ร่าพึงว่า

ครืงน8นพระองค์พรหมก

กลำขำศึกเก่าขอมที่ง์หลายนนพลิกคืนมาเ

พระยาเก้าตนเบนบิดาแห่งตนต่อไปภายหน้า

ก็ขออนุญาตก้

พระเก้าตนเบนพ่อ

เดือน ๒ เพ็ญ

แลำจำไปตำเวียงเกิดอยู่นนแล

วนพุธพระองค์พรหมราชเก้า

ก็เอานางเทวีและยศบริวารแห่งต

แก้ว ก็เสด็จใปตำเวียงอยู่ผายนากุกกุฏนทีทำษิณสถานก็าใต้ คร
ถึงแก้ว

ก็ขุดคูเวียงให้เบีนเวียงอินมนคงดีแก้ว ก็เข้าตงอยู

เรียกว่าเวียงไชยปราการนึ่นแล

ลุกแต่เวียงโยนกนครหลวงไปหา

เวียงไชยปราการน8นไกลก้นคืนทางหนึ่ง
โยนกนครหลวงหนึ่ง

และในเวียงลูกนึ่คื

เวียงไชยนารายน์แคว้นขวาหนึ่ง

เวีย

๘๕

ปราการหนึง เวียงบำนพานคำแควนชำยหนึ่ง ก็ตํ้งอยู่ปานกลางแล
นาติดกํนพอแม่ไก่ล่าถึงกิน เบนก้นหนึ่งอนเดียวแล
กาลน'แศาสนา'พระ,พุทธเจาล่วง'ไปได้ ๙๔๙ พระวรรษา ยิง

มีมหาเถรเก้าตนหนึ่งชื้อพุทธโฆษาจารย์ อยู่น่านโกศลยิงเมืองส
วดีผายนาแม่คงกาตะวันตก

ท่านก็ลง'ใปน่าก้ก้ ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระ

ธรรมก้นธ์ในมหาปราสาทในก้งกาทวีป จิกเอามาแผ่อยู่ในทวีปตํ้งั้แต่
ต5งเมืองไชยปราการแลิวได้ ๓ บ

ถึงลิกิ'ราช'ใต้ ๓๐๒ ตำบเตา’ใจ้

เดือน ๖ ออก ๘ คา วันวันทร์

มหาพุทธโฆษาเถรเวัายกเอาธรรม

๘๔,๐๐๐ พระธรรมก้นธ์ แห่ลำด*บมาย*,งเมืองสุธรรมวดีหงษาวดีและ
ภุกามมลราชทํ้งมวล

ก้อมมิาถึงเมืองโยนกไชยบุรีศรีชำงแสนที่นึ่

พระมหาเถรเวัาตนนึ่ก็นิมนต์เอาพระมหาธาตุ

กระดูกหนำผากแ

พระพุทธเวัาแต่ลิงกาท1งสามสถาน คือ ว่ามหํนตา มํชฌิมา ขุททกา
ท*งปวงมี ๑๖ พระ*องค์

คร8งนนพระพ*งคราชกษ*ตริย์เบนประธาน

และพระไชยนารายน์วับท*งพระองค์พรหมราชเวัา ก็พรํเอมวันกระทำ
พระโกศเงินพระโกศทอง
แก้ว

รบเอายิงพระโกศแก้วใส่พระบรมธาตุนึ่น

มหาพุทธโฆษาเถรเวัา

ก็เอาธาตุเก้าให้พระยาเรือนแก้วนํน

มห*นตาองค์หนึ่ง ม่ชฌิมาสององค์แก้ว ให้มหาเถรเก้าตนชื้อว่
เบนประธานและพระยาเรือนแกว

ให้พร2อมก้นเอาไปบรรจุไว้กลาง

เวียงไชยนารายน์เมืองมูลที่นไเ ชื้อว่าธาตุเก้าจอมทองน1นแล ส่วนว่
มหาพุทธโฆษาเถรเก้าเบนประธาน

และพระองค์พ*ง์กษ“ตริย์เก้าและ

พระองค์พรหมราชเก้าก็พรํอมกนนิมนต์เอายิงพระบรมธาตุเก้าทะงส
(๑) ลาง ชำระ

'สถานรวม ๑๑ พระองค์

ก็หามพระโกศมหาธาตุเจาไปบรรจุไว้ยง

ดอยน้อยทีหนึ่งที่พระพุทธเล้าฐาปนาเกศาธาตุเล้าแล้ว
ภายหนำจิกได้ชื่อว่าจอมกิตติแล

แล้วก็พร้อมสันก่อเจดีย์กว่าง

สูง ๖ วา ๒ ศยก ในเดือน ๖ เพ็ญล้นจนทร์ก็สำเร็จบริบูรณ์แล ให้
ฉลองพร้อมสันทงสองหลัง

ดือ ว่าจอมกิตติและจอมทองกลางเวี

ไชย'นารายน์ที'หนึ่ง ณ ล้นเดือน ๗ เพ็ญล้นพุธ ท่านให้เบนมหาปา

ล้นใหญ่บริบูรณ์แล้ว มหาเถรเล้าสำล้บแจกไปทำพระพุทธเล

พุกประเทศราช ส่วนพระยามหากษำริย์เล้าทีงสามพ่อลูกก็เสด็จไ
เวียงแห่งตนแล้ว ก็อยู่กระทำบุญให้ทานบ่มิได้ขาด ล้กราชได้ ๓๔๔
ตำบสับเล้า

พระองค์พำเล้ากินเมืองนานได้ ๕๔ บี!

อายุ

ก็จุติตายไป
ยกเอาอุปราชาทุกชิตตนลูกอายุได้ ๕๕ บ ขนเสวยราชสมปติ

เมืองนครโยนกเชียงแสนสืบต่อไป พุทธล้กราชล่วงไปได้ ๙๖๘ พร
วรรษา

สักราชได้ ๓๔๙ ตำบกดไจ้ทุกชิตพระองค์กินเมืองได้ ๑๖ บ

อายุท่านได้ ๗๐ บี!ก็จุติตายไปแล
ยกเอาพระองค์มหาวรรณตนลูกมีอายุได้ ๔๖ บ

ขนเสวย

ราชสมบ่ต๊เมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีชีางแสนแทนสืบต่อ

ส่วนพระองค์พรหมราชเล้าตนเบนนำท่าน ก็อยู่เสวยเมืองไชยปร
ที่นึ่น มิได้กลับคืนมากินเวียงโยนกนครหลวงแล
ก็รุ่งเรืองตลอดมาเบนสำสับ

บ้านเมือง

พระองค์พรหมราชเล้าเบนสัน

บ้านเมืองที่งปวงก็นอมนำมาสู่มหากษตริย์

ประดุจส

กษตริย์ถล้าแห่งลาน,นา'ไทยถ้วนสองบดงเก่า'วัน'นั้นแล

พระองค์สร

๘๗

เวียงไชยปราการแล้ว อยู่เสวยมา'นาน'ได้ ๕๙ บบ่มีสัท่ชํ มาราวีหึงสา
เบียดเบียนแล ศว้าราชได้ ๔๕๖ ล้วบีเมิงเมด

พระองค์พรหมราชเล้

มีอายุได้ ๗๗ บก็ถึงซึ่งทิวงคตไปแล แล้วยกเอาพระองค์ไชยสิริตนลูก
มีอายุได้ ๔๘ บ ขนเสวยราชสมบํตยํงเวียงไชยปราการที่นไเสืบต่อไป
พระไชยสิริเสวยเมีองมาได้ ๗ บ

เมืองโยนกนครศรีชำงแสนและ

เวียงไชยปราการาางํ๋สองน

ก็รุ่งเรืองฤๅชาปรากฏไปทิวทิศานุทิศ

ศรีงน8นล้งมีกษํตริย์ตนหนึ่งเบนใหญ่ในเมืองสุธรรมวดีเมืองเมง
มีหนหรดีผายนาแม่คงกํ้าตะล้นตก
ลำนเจ็ดแสน

ยกเอาร้พลขำมนาแม่คงมามีกำดัง

เพื่อจว้ามารบเอาเวียงไชยปราการที่นึ่

มาทางศรีสี่ล้

มือนมิดักขุที่งหลายก็มาไหว้บอกกล่าวแก่พระองค์ไชยสิริเล้า

ศรีน

พระองค์รู้ข่าวศาส์นล้นนึ่นแล้วก็เร่งใช้ให้ไปไหว้สาปฎิบตแก่
เล้าตนเบีนลูกลุง
เหตุการณ์นไเ

ยิงเวียงโยนกไชยบุรีศรีช้างแสนหลวงที่นน

แล้วขอเอากำล้งหำศึกที่งมวลได้แล้ว

เอาคนศึกทํ้งสองเวียง,น*น

ก็เร่งเก

ได้มากแล้วเดินกระบวนทิพออกจากเวียง

ณ ล้นล้งคารเดือน ๘ ออกค์า ๑

ก็แต่ให้ขุนแกล้วขุนหาญทํ้งหล

ยกกำดังออกไปต้อนรํบช้าศึกแห่งเมืองสุธรรมวดีที่ดอยขุน
เปล่าโปร่งมอญนนแล ศึกแห่งพระสุธรรมวดีนึ่นก็แข็งแรงนว้า ก็ลา
ล่วงหนำล่วงหดังเช้ามา

เหตุว่าท่ามีระบู^-, นว้าศึกษาเหล่

ทอรนฑ์,ล้ ระบูหลวงท่านบ่ได้

คนท่านมาท1งวไเท1งคืนได้เดือนหนึ

ก็ใช้มาไหว้สาพระยาพรหมไชยสิริราชเจา ว่าบว้เนีผู้ช้าทํ้งหลายรบท

ก็บ่ไดีชยชนะ,ท่านก็ลาเช้ามาถึงบ่1'าสืถอยและ,หนอง,ขวางหินเสียแล้
(ด) สงได อะไร (เอ) บนใหญ่ (โงหารเก,นเก'ในหนังสอต่าง ๆ ทางเวขงจันทน์:ขกสบ่)
(๓) ทน, สู

เหมือน-จกถึงเวียงนึ่แล ขอให้องค์เบนเจากรุณารีบและเทอญ
พระองค์ไชยสิริเจำก็กล่าวว่าเราบ่ได้เบนขำผู้ใดแล เรียกเอาหมอมา
คอยชาตาเมืองเราดูจำร้ายดีประการใด

ครำน8นหมอดูแล้วก็ทำ

ว่ามหาราชาเจ้าชาตาเวียงเราลูกนํ้ถูกสูญ

สามถานเคราะห์รำยตกพ

เหมือนจิกได้เบนขำท่าน ถ้ามิเช่น'นํ้นก็จิกเสียเมืองเบนม่นค
องค์พระเบนเจำพิจารณารีบเทอญ

พระองค์ไชยสิริเจำได้ทราบเหตุ

ดำนน ก็กล่าวว่าเราบ่ได้เบนข้าผู้ใด

เราจิกสละเมืองให

ก็เห็นจำสมควรแล้วก็บ่าวร้องเสนาอำมาตย์ประชานรราษฎร์ทำหลา
ให้ตำเอาข้าวใส่ไถ้ใส่ถูงพอประมาณแล้ว
ไส้ศาสนาพระพุทธเจำล่วงไปพนเต็มบริบูรณ์นน
ร้นพฤหํสบดี

ศกราช'ใต้ ๓๖
เดือน ๘ แรมคา

ท่านก็มือาชญาให้ไปปองเอาตนครำหนีไปน1น

กาลนนส่วนว่าพระยาสุธรรมวดีก็มาได้เวียงเปล่าหามีผู้คนไม่
เท่าไฟไหม้ข้าวและเรือนนนก็บ่อาจจำตามไปได้

พาเอาร้พลโย

•ก็

หนีกลบคืนเมือหาบำนเมืองนนแด ส่วนพระองค์ไชยสิริเจำก็ป
คนครำหนีไป
แสนหลวงนน

ร้กหนีไปหาเวียงโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีข้
ก็ใปบ่ได้ เหตุว่าฝนตกนาแม่กุกกุฏนทีนองมากนำ!

ก็พาร้นพ่ายหนีไปทางตะร้นออก
ส่องไปทางตะร้นออก

ล่องใต้ไปทางผาหมื่นผาแสนแ

เข้าชมพู คือ ว่าดอยด้วยน8นก็อยู่บ่ได้

ขำศึกจะติดตามมาร้น

ก

ก็พาร้นหนีไปทางตะร้นออกนานได้เดือน

ก็ไปถึงที่พระยาพรหมราชตนพ่อแห่งท่านไล่ขอมไปถึงที่นํ
ครำนนก็รำนถึงที่นำพระยาอินทร์
ทราบเหตุการณ์ดำน1น

ครนพระยาอิน

ก็ลงมาเนรมิตเบนตาผ้าขาวตนหนึ่ง

แ

๘๙

มาอยู่ใกล้ชำงที่นํงกล่าวว่า ดูกร มหาราช ท่านจงต5งเมืองอยู่ฐานะท
เทอญ

เบน'ชํยภูมิดึบ่มี'ข้าศึกสิตรูจํกมาเบียดเบียน'ท่านแด

แล่ว

พระยาอินทร์ก็กล่บหายไปในกาลนน

ว่าดำนน

พระองค์ก็ยบย1งหมู่

บริวารอยู่ที่นึ่นสามตันแล้ว เดือน ๙ แรม ๔ ค์า วนอำคาร
สรำงเวียงอยู่ที่นไเแล่ว เรียก'ชื่อว่าเมืองกำแพงเพ็ชร์นึ่นแล

เหต

นิมิตต์พระยาอินทร์เนรมิตกำแพงหินก็น พรหมกุมารผู้เบนที่ราช
ของท่าน

ครำเมื่อไล่พระยาขอมดำไปน1นแล

ริมนาแม่ระมิงตราบแถวสบแล
แสน,นึ่นแล

มีคนแสนครำก็ตำอยู่

ก็เปลี่ยนนามว่าพระองค์ไชยสิริเชี

แต่,น8นมามหากษต'ริย์เ'จำที่งสองเมืองพี่,น้องก็พล่ด'พรา

ไกลกินIปแต่นIเมา กษํตริย์ไทยเราเลยแตกเบนสองกษฺตริย์ แต่น8น
มาเวียง'ไชยปราการแคว่นิใต้ก็รกรำงบ่มีผู้1คนแด่น\เมาแล

ตักร่าชได้

๔๖๙ ตัวบกดล้น พระองค์มหาวรรณเจำกินเมืองนานได้ ๒๑ บ อาย
\ภ

วค ๖๗ บ แล้วก็จุติตายไปแล
ก็ยกเอาพระองค์มหาชไ]ชนะเจาตนลูกมีอายุได้ ๔๒ ปีขนเป็น

กษตริย์เสวยเมืองแทน

ในเมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีชำง

แสนแทนสืบไป ตักราช'ได้ ๔๖๗ ตัวปีเมิงเมำ

ศาสนาพระพุทธเจำ

ล่วงไปได้ ๑๐๐๓ ปี พระองค์มหาชไ]ชนะเบนกษตริย์มาได้ปีหนึ่งอายุ
ได้ ๗๐ บ เดือน ๗ แรม ๗ ค์า วนเสาร์

ครั้งนึ่นคนทำหลายก็ไป

เที่ยวยำแม่นึ่ากุกกุฏนทีได้เห็นยำปลาตะเพียนเมือกตัวหนึ
ตันตาลยาวประมาณ ๗ วา แล้วเขาก็พากนไปทุบปลาตัวนนตายแล้ว
ก็'พากํนิลากมาถวายมหากษํตริย์เ'จา

พระองค์ก็มีอาชญาให้ตัดเป็น

ท่อนแจกกนกินทีว่ทํ้งเวียงนนแล ครั้นว่าบริโภคกนเสร็จแล

๙๐

สุริยอาทิตย์ก็ตกไปแล้ว
ไหว

ก็ได้ยินเสียงเหมือนดิงแผ่นดิ

ประดุจดำว่าเวียงโยนกนครหลวงที่นึ่จ้กเกลือนจ้กพำไปนน

แล้วก็หายไปคร1งหนึ่ง ครํ้นถึงมชฌิมยามก็ซาดิงมาเบ
ก็หายนั้นแล

ถึงบ้จฉิมยามก็ซาดิงมาอีกเบนคำรบสาม

ดำยีงกว่าทุกครืงั้ทุกคราวที่ได้ยินมาแล้ว
หลวงทิน5นก็ยุบจมลงเกิดเบนหนองอ0นใหญ่
มีในเวียงที่นั้น

ห

กาลนั้น

ยามนั้นคนทีงห

มีพระมหากษัตริย์เบ้นประธาน

ก็วิ'นาสฉ

ไปในนาที่นั้น!น ยำเหลืออยู่แต่เรือนยายแม่หล้ายเฒ่า
แล

คืนน5นรุ่งแจำแลำดำนั้นขนพ*นนาและนายล้านทีงห

นอกเวียงนั้น เขาก็กล่าวก*นว่าในคืนที่แล้วไปนึ่ เบน
เสียงเหมือนดิงเสียงพาร2องสนั้นหวนไหวไปทำนั้งเวียง
ทีงหลายจะเล้าไปปฏิบ่ต็ดูให้รู้แจ2ง ว่าดิงนั้นแล้ว

ขุนพ*นน

บ้านทีง'หลาย คร5นบริโภคล้าวงายเสร็จแล้ว ต่างก็พาก“นเล้าม

เพื่อจ,กดูย*งเหตุการณ์นั้นๆ ครืนมาถึงแล้วก็มิได้เห็

นาท่วมไปทีงนั้น กับเห็นเรือนยายแม่หมายเฒ่าหล้งหนึ่
กันเรียกเอายายแม่หล้ายเฒ่านั้นมาแล้ว

ก็ถามว่า ดูกรแม่

เหตุการณ์อย่างใดในเวียง และเจ้านายของเราจึ่งจมลงฉิบหายเสี
ดํงนึ่ บ้าย*งได้รู้เห็นเหตุการณ์สีงใดจา
เออ บ้าก็ยำรู้ดิงกล่าวแล

กาลนั้นยายเฒ่

ในว*นวานนึ่เจ้านายท5งหลายท่าน

ตะเพียนเผือกตำหนึ่ง มาถวายพระมหากษัตริย์เจ้า ก็เอาปลาน
จ่ายกันกินทำษังเวยง

ในวนนั้นถงเวลาเยนมายำมีมาณพชาย

หนึ่งลุกที่ใดมาก็บ่รู้ ก็มาขอจอดเรือนบ้าที่นึ่แล้

๙๑
บริโภค เขาก็มิได้บริโภคกังอาหารของช้า เขาก็ถามบาว่า ดูกร บา

ชาวเวียงที่นึ่พากไแอาสึงใดมาบริโภคดูหอมยึงนักที่วที่งเวียงน

ก็บอกเขาว่าชาวเมืองที่งหลายได้ปลาตะเพียนเผือกใหญ่ตำหนึ่งมา
กันกินท่วที่งเวียง

ว่าดํงนึ่นมาณพผ้นึ่นก็ถามว่า บากังได้ก

หรือว่ามิได้กินนึ่นจา บ่าก็กล่าวว่า บ่านึ่เบ่นคนเฒ่าคนแก่เบนแม่
แม่หมาย

บ่มืลูกมีหลานผู้ใดใครเขาจะให้ช้ากินหลานเอ๋ย

มาณพผู้

นึ่นกล่าวแก่ช้าว่า ช้ามิใด้กินก็ดีแลำ ช้าอย่าได้อยากกินกับเขาเท
ว่าดง,นึ่นึ่แลำ

ประมาณคู่หนึ่งมาณพก็กล่าวว่า ขำกักไปเที่ยวสกค

หนึ่ง พอมาณพผู้นไเจะไปก็กล่าวล่งกับยายแม่หม่ายว่า ถำห
ไปแล้วมีเหตุการณ์สิงใดกังเกิดขนก็ดี
ลงเรือนไปแห่งใด

ว่าด้งนนแล้วก็หนีไป

ถำมิได้เห็นหนำหลานอย่าไ

แล้วช้านึ่ก็เขำไป

ประมาณครู่หนึ่ง แล้วก็ได้ยินเสียงดำสนำเหกันไหวเป็นด้
ลงไปเป็นที่กลำสงนก
ซึ่งมาณพผู้น1นล่งไว้

ก็ลุกจากที่นอนชนแล้วก็มาคิดแต่ ในใจถึงคำ

ก็กล้บเขำนอนเสียด้งเก่า

เสียงกันน1นก็ด

ถึงกลางคืนคาเชำ ดำมาถึงสองทีช้าก็ลุกออกไปลูถึงประตูเรือน

ก็คิด

ถึงคำหลานผู้น8นอีกครํ้งหนึ่ง ก็กล้บเขำมานอนเป็นคำรบสองเสียงกั
นนก็ดำไป ๆ จวนถึงยํ่ารุ่งยึงกังกว่าแต่เก่าก่อน
ก็ลุกออกไปถึงหำกันได
ไปตลอดทงเวียง

ช้าก็ยี

ก็มองไปทางทิศใต้ทิศเหนือก็เห็นแต่น

ขุนพไเนาและนายบำนท8งหลายก็ถามว่า

ปลา

ตะเพียนเผือกตำนึ่น'โตประภาณเท่าใด'จา ย่าเฒ่าแก่ก็กล่าวว่าเท
ไต้เห็นปลาตัวน8น

แต่ว่าเขาที่งหลายได้ลากเอาปลาตำน1นมๅพอเป็น

ทางนาว่าด้งนน ที่นนก็ได้ชื่อว่าแม่นาลากแด่นนมาแล

เมื่อนนเขา

๙๒
โจทนาลันว่าประมาทคนเฒ่านึ่ผิดแท้หนอ
ดํ่งน์นแล้ว
แล้ว

บ่ควรเราจํกประมาท

เขาก็พรำมลันเอายายเฒ่าผู้นำเไปเสียงดูเสี

เขาก็กลัวแต่ว่าทำวพระยาต่างประเทศ

ประการหนึ

แต่พระยาเวียงไชยนารายน์เมืองมูลแควนขวานำเมาชิงเอาราชสมบ่ต

ครำนำเพระยาสร้อยหล้าลูกพระยาสร้อยพากินเวี

บำนเมืองแล

ไชยนารายน์ที่นน ต่อกนมาบ่มิได้ขาด เหตุดํงนํ้นเขาก็'ปรึกษาพร้

ลันเบนลันหนึ่งอนเดียวลันแล้ว ก็ยกเอาโภชกแก่บ่านบูมผู้หนึ
ขุนลังนำเให้เบ่นใหญ่แก่เขาทำปวง
เดือน ๘ ออก ๗ คา ลันลังคาร

ลักราชได้ ๓๗๖ ตำบเมิ

เขาทำหลายก็พร้อมลันสร้างเว

ลูกหนึ่งริมผงนํ้าแม่ของ
ก็าตะลันตกมืหนตะลันออกเวียงโยนกนคร
I

(ะ^

I

๘เ

0-/

เก่าดือว่า เวียงลันจมลงไปแล

คร1นสร้างบริบูรณ์แล้วก็ให้

อยู่เบนใหญ่แก่ล้านเมืองแห่งเขาแล้ว

ก็เรียกว่าเวียงปรึกษาน

แต่นำเมามหากษํตริย์เร้าลันเสวยราชสมบตเมืองโยนกนครเชียงแ
ทื่นึ่

ตำแต่ปฐมมีสิงหนวติกุมารเบนต้นมา

ตำให้เบนเมืองพํนธุสิง

หนตินคร' "ห่ ลำลับสืบสายมาได้๔๕ ราชวงศ์

และมาสั้นเสี

' นึ่แล แต่นำเไปภายหนำวงศามหากษํตริย์ก็เบ่นลันสั้นสุดลง
ตำแต่นึ่ต่อไปไพร่แต่งเมืองต่อไปแล
ลัดไส้

ลักราชได้ ๓๗๘ ลัวบ

ขุนลังนำเได้เบ่นเจาเมืองแล้วก็ชิกชวนไพร่ล้านพล

ทำหลาย ก่อสร้างมหาเจดีย์กวมที่พระพุทธเร้ามานอน แล้วเอาเก
ธาตุบรรจุไว้ที่นำเ พระองค์ทำนายว่า

สถานที่นึ่ร้กได้ชอว่

ดอยชินนนแล ก็มีในที่จึมใกล้เวียงแห่งตนนํ้นแล กระทำเส
(๑) บ ไงแห่งก็เบนนาคพ่นธุสงหนวตินคร

๙๓
กฉลองทำบุญให้ทานสำเร็จบริบูรณ์เดือน ๖

เพ็ญวนศุกร

ได้ ถา๘๖ ตำบเมิงเบา ขุนลิงกินเมืองมาได้ (ถี) (ถี) บ

ศกราช

ก็จุติตายไปแล ยํง

มีนายน่านผู้หนึ่งชื่อว่าขุนชางขนกินเมืองต่อไปได้ ๗ บ
๔๙๒ ตำก็จุติตายไปแล

ด

ขุนลานขนกินเมืองต่อไปได้ ๙ ปี ดักราช

ด้ ๕๐๐ ปีตำลวงเม่า ก็จุติตายไป ขุนทานกินต่อไปได้ ๘ ปี ดักราช
ได้ ๕๐๗ ตำปีเมิงเลา ก็จุติตายไป

ขุนตามกินต่อไปนานได้ ๑๐ ปี

ศกราชได้ ๕๑๖ ตำปีระวายซงาก็จุติตายไป
๕ บ ก็จุติไปแล

ขุมติมกินเมืองต่อไป

ขนตนกินเมืองต่อไปได้

ฟิกราชได้ ๕๒๐ ตำกินนาน

ได้ ๗ บ ก็ตายไปแล ขุนแตงกินต่อไปได้ ๕ บ ศกราชได้ ๕๓๐ ตำ
ก็ตายไปแล ขุนจไเกินต่อไปได้ ๔ ปี ดักราชได้ ๕๓๓ ตำตาย ขุนคง
กินต่อไปได้ ๕ ปี ฟิกราชได้ ๕๓๗ ตำตาย ขุนจอมกินต่อไปได้ ๖ ปี
ฟิกราชได้ ๕๔๑ ตำตาย

ขุนชงกินต่อไปได้ ๓ ปีตาย

ขุนชิงกินต่อ

ไปได้ ๔ บ ฟิกราซได้ ๕๕๐ ตำปีระวายไจ้ก็จุติ,ไป ขุนอิทธิกินต่อไป
ได้ ๔ ปีตาย ขุนสุทธิกินต่อไปได้ ๕ ปีตาย ขุนสุขกินต่อไปได้ ๒ ปี
มาถึงศํกราชได้ ๕๕๙ ตำปีเบิกเสด

ท1งมวลรวมได้ ๑๑ เช่นขุนกิ

เมืองแล ตงแต่ฟิกราช ๑๑๑๘ พระวรรษานนมาตลอดถึงฟิกราช ๕๕๙
ตำนึ่ ชาติเชอขตติยราชวงศ์มหากษตริย' อินเสวยราชสมบิตในเมือง
โยนกนครที่นึ่ แด่เช่นสิงหนวติราชกุมารปฐมกษตริย์ลำดับมานน
สนสุดหม่นหมองบ่รุ่งเรืองมาแล

กล่าวรำงตำนานนิทานเมืองโยนก

นครทงมวลตํ้งํ๋แต่ปฐมมูลสิงหน'วติ'ราชกุมาร

มาแต่เมืองราชคฤห์

หลวง'ไทยเทศมาตั้ง1ให้เบนเมืองพันธุสิาแห'แวติ'นคร

ตลอดมาถึงพร

พุทธเจาแห่งเรา’ได้ตรสลิพ็พํญกุเตญ''1ณ!แล่ว1เส'ดํจมาโปรด'ไนทีนน

๙๔

คร1นต่อมาก็กลายเบนเมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแส'แ

ตลอดมาถึงตํ้งํ๋เบนเวียงปรึกษา และอยู่มาได้ ๙๓ บินีแล กล่า

เมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสนก็สํ้นห้องษั' หนีง
นก่อนแล

พระพุทธเช้าแห่งเรานิพพานไปได้บี1หนึงโบราณศกราชไ

๔๒๐ ตำ พระยาอชาตหัตรูเมืองราชคฤห์ตดเสียครํ้งหนึงแ
หัวหนึ่งในกไเมดลำหับไปถึงบืระวายสินหักราชได้ ๙๙ ตำ

อร

ทำทุติยสิงคายนาธรรมยิงเมืองเวสาลี ศาสนาล่วงไปได้ ๒๑
ได้ ๒๑๗ ตำ

พระยาศรีธรรมอโศกราชได้ปราบชมพูทวีปหักราชได้

๒๒๓ ตำ มหาโมคคสีบุตรเถรเช้ากระทำตติยสํงืคายนาธรรม หักรา
ล่วงไป ๖๔ ตำบเบิกยี่
หัวหนึ่ง

พระยาตรีช้กขุหัดเสียแลำต8งทุติยห

ลำหับไปทุติยหักราชล่วงไปได้ ๙๖๐ หัว

พระ

นิพพานไปได้ ๑๑๘๒ พระวรรษาช้นน1น ยิงมีมห,1*นครหันหนึ่
อาคเนย์หับราชธานีท่งปวงมีพนเมือง

มีขตติยราชวงศาหากห

ไปหาทำวพระยาที่จะสืบต่อไปมิได้ทํ้ง๎พนเมือง
เบนประธาน

มีเมืองยวน

อาฬวี ๑ จุลณี ๑ ช้นทบุรี ๑ โกสไ!พี ๑ หงษ

กลิงคราช ๑ สิงกตา ๑ เท่านึ่เบินประธานแล ครงนนยิงมี'พ

หนึ่งชื่อว่าอนุรุธธรรมราชเบนใหญ่ในเมืองมลราช และ

เมืองท8งหลาย สมยนนเมืองใหญ่ท8งหลายในชมพูทวีปมี ๘,๔00 เมือ
ที่มืทำวพระยามหากษัตริย์นน
2^
{ะะ\

สนทุกเมอง
(๑) ตอน

ก็พริอ่มหัน ณ ที่พระยาธรรมตนนึ่น

ที่นนพระยาอินทร์ก็ใช้ยิงเทวบุตรตนหนึ

๙๕
พระยาธรรมิกราชตนนํ้นว่า ให้ได้ตำศว้าราชเสียนึ่นแล

คร8งนึ่นทำว

พระยามหากษำริย์ด้งหลายก็ไปพร้อมล้นไหว้สาพระยาธรรมิกราชว่า
เมือง'ไทยยวน,ทงหลายมีด้นเมือง

เขาหาเจ”ๆที่จะครองเมืองมิได้ เขา

ก็บ่ได้มาพร้อมในที่นึ่

กาลนไเพระยาธรรมอนุรุธก็เจรจาล้

เทวบุตรตนนนว่า ขอเทวบุตรเจ้าจงหาทำวพระยาตนมีบุญสมภารควร
เบนขํตติยราชวงศานํ้นให้แก่เขาด้วยเทอญ

ว่าด้งน5นแล้วเทวบุตรตน

นนก็เสด็จกล้บไปกราบทูลแก่พระยาอินทร์ตนเบนใหญ่ให้รู้แล้
การณ์ด้งนนแล้ว
ด้นตน

พระยาอินทร์ก็จึ่งให้ปฏิญญาณแก่เทวบุตรด้งหลาย

มีลวะล้งกราชเทวบุตรเบนประธาน

โอปปาติกเบนเล้าในพนเมืองแล
ยิงอากาศ

ให้ลงมาเอาปฏิสนธิ

แล้วก็ใช้มาตลีเทวบุตรลงมาอึนอยู่

บาวร้องแก่คนด้งหลายฝูงอนอยู่ยิงเวียงปรึกษาเชียงแสนที

นํ้น'ว่า ๗ ล้นขางหน้านลวะล้งกราชเทวบุตรล้กลงมาเบนเล้าแก่สูท่าน
ท1งหลาย

สูท่านด้งหลายจึ่งเอารถไปสู่หนเหนือแห่งเวียงสนประมาณ

พนวา คอยท่าล้บเอาเทอญ

ว่าด้งน8นแล้วมาตลีเทวบุตรก็กล้บคืน

ที่อยู่แห่งตนนึ่นแล กาลน8นซาวเวียงด้งหลายจึ่งปรึกษากเนว่า เราควร
จะกระทำตามคำแห่งเทวบุตรหากมาบอกกล่าวนนทุกประการ
น1นลวะจำกราชเทวบุตรตนนน

กาล

ก็พล้อมด้วยบริวารมีเทวดาและ

เทวบุตรด้งหลายด้นตนก่ายเกิน'๑' เงินลงมาแต่จอมเขายุคนธร มาสู่
ตนไม้หมากทนด้นหนึ่งแล้ว
ท๎งหลายพ0นหนึง

ลวะล้งกเทวบุตรพร้อมด์ว่ยบริ

กยนอยู่เหนอแท่นเงินอนหนงรองกล่าวแก่คน

ทํ้งหลายว่า เร'านชอ'ว่าลวะจงกภุมเทวคา จกมาเบนเจาสงสอนสูท่าน
(๑) พ:ะโยง, เกรน

๙๖
ทั้งหลาย

ว่าด้งน1นแล้ว

ก็อนตรธานกลไ)หายเสียจากทื่อํนเบนเท

ษตรเทวดานไเ แล้วก็เอาโอปปาดิกชาติเหนือแท่นเงินลูกหนึ
ภายใต้ร่มไม้หมากล้นที่นน

แล้วก็เกิดเบนมนุษยชาติ ให

๑๖ ปี พล้อมด้วยราชธิดาน8นแล

ส่วนว่าเหล้ญญเสนียา

อินนนก็สูญหายไปแล

เก

ผายชาวเวียงปรึกษาทั้งมวลก็พรอม

อาราธนา'ร้นชี่ราชรถ ล้นเชิญมาสู่เวียงแห่งเขาแล้ว ก็อุสา

ให้เบนเล้าแก่เขาทั้งหลาย ไทยเมืองทั้งมวลในกาลนนแล
เอาคาพระยาอินทร์และพระยาธรรมอนุรุธมาแล้ว

ก็บาวล้

พระยาทั้งหลายมี ๙๙๘ เมืองมืแต่เมืองหริภุญไชยกบเมืองสุโ

นึ่นมิได้มา เหลือจากนนก็มาพล้อมกไเล้บด้วยพระยาลาวสนแ

ก็ตดล้กราชล้นพระยาตรีจกขุทั้งไว้ได้ ๕๖๐ ตำน1นเสียใน
เดือน ๕ ออกคา ๑ ล้นอาทิตย์ยามล้กใกล้รุ่งแล้ว

ทั้งล้กราชใหม

ตำ ๑ ยามรุ่งแล้งแล้วเบนตติยล้กราชตกบใหม่ปีกดไจ้ทั

ผ่อ๒)ขนพอภายบนเห็นเกินเงินนไเค่อยผุดขนเมอบ่เสยง๒)ยํง่เห
เงื่อนยํงอยู่แล

กาลน1นพระยาเล้าท่านก็พร่อิมล้บด้วย

ทั้งหลาย

สล้างเวียงขุดคูกล้าง ๗ วา ยาว ๑,๑๐๐ วา

นานน

ก่อเม็กปราการกวมแท่นเงินและด้นไม้หมากล้นที่ท่าน

โอปปาดิกชาตินึ่นแล้ว
ว่าด้งนนแล

ยาวไปตามแม่

ก็เรียกชื่อว่าเวียงเหรญนครเงินยา

เหตุเอา'นิมิตต์เ'ทินเงิน,นนทั้งแล

ที่ด้นไม้หมา

ท่านก็ก่อสล้างให้เบนมหาเจดีย์ธาตุและวีหารทั้งมวลแล้ว
อารามส่งกาแล้วดอน'ล้นน*นแล
(๑) บ:รได

(๒) มองดู

นโ)หนึ่งเรียกว่าล้ดล้งกาแล

(๓) บ่เสิยงะะะยังไม่ทมด

๙๗

ก็เรียกแล

เหรํญญบิลลํงก์แท่นเงินนํ้น

พระยาเจำ,ท่านก็มำงเอาสละ

สร้างและให้ทาน เดือน ๖ ออก ๕ คํ่า ร้นอิงคารยามเที่ยง
เร้าก็เสด็จเร้าอยู่)ในราชโรงหลวงที่นนแล
พระยาลวะร้งกราชว่าดงนน
นน

พระยา

นามวิเศษก็ปรากฏชื่

ครํ้งนนท์าวพระยาทํ้งํ๋หลาย ๙๙๘ เมือง

ก็ร้บเอาพระราชอาชญาพระยาเร้าแร้ว ก็ส”งอำลาพระยาลวะ

ร้กราชเร้าแร้ว ก็หนีเมอสู่ร้านเมืองที่อยู่แห่งเขาทุกคนน

แร้วก็กระทำบุญไป ส่วนร้านเมืองศาสนาพระพุทธเร้าก็ก
กุง,'*' รุ่งเรืองมากน”'ก แต่นี!นมาเมืองยวนลานนาและเมืองจ่าลานร้าง
ทํ้งสองเมืองนึ่

จึ่งเรียกว่าลาวลาวด0งนนแด่นนมาแล

ต่อแด่นไเมา

ศ”กราชได้ ๒ ตำ'บกดไจ้ ร้งมืพระมหาเถรเร้าตนหนึ่ง มีนามบ”'ญญ่ตว่า
ญาณร้งสี ท่านก็รู้ประวตข่าวศาส์น
ตํ้งอยู่ในโยนกประเทศ

ว่าศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าอิ

ดือ ว่าเมืองยวนเชียงแสนที่นนรุ่งเรืองว่าดํง

นน พระมหาเถรใร้าก็ไปนิมนต์เอามหาธาตุเร้าองค์หนึ่งใหญ่
เท่าเม็ดในหมากท”'น เบนธาตุวามหนุก
แห่งพระพุทธเร้านน

ดือ ว่าธาตุกะดูกคางก็าชาย

แต่อโศการามย”งเมืองปาตลีบุตนคร

แร้วก็มา

ถึงพระยาลวะจ”งกราชเร้าตนเบนเร้าเมืองเหร้ญญนครเงินยางไชยบุรี
เชียงแสนที่นึ่แร้ว

ศรในนพระยาลวะจ”งกราชเร้าท่านก็มีใจชมชื่น

ยินดีก”บพระมหาธาตุเร้าแล

พระมหาเถรเร้าโยดยึงจึ่งร้กแปลงย’งพระ

โกศคำร”บเอามหาธาตุเร้าแร้ว ก็กระทำส”กการะบูชามากน”'กแล
กาลน1นพระยาเร้าก็ไหว้สามหาเถรเร้าว่า
ยิงมหาธาตุเร้าที่ใดดี
(๑) ถงข็ดสุด, คุง

สถานที่ใดควรต*ง

ขอให้เร้ากูจงบอกให้แก่ผู้ร้าที่

๙๘
ครำน8นมหาเถรเจ้าจึ่งนิมนต์เอาพระธาตุเจ้าขน!ส่สีวิกากาญจน
ก็นำเอาตนพระยาเบนประธาน

และเสนาอำมาตยค้3หลาย'พรอมกา■เ

นิมนต์อาราธนามหาธาตุเจ้า เสด็จขนไปถึงหำเวยงจกใกล้สุดนนแลว

กาลน8น,พระญาณรำสีเถรเจ้าก็เห็นที่จ้กตำบรรจุพระบรมธาตุ
เจดีย์กวมน8นฐานะที่นนเบนดอนงามนิก

มีสํณฐานเบนดำหลงเต่า

น1นแล ดำลือ และมหาเถรเจ้าพลอยว่าให้ตำเจดีย์และบรรจุพร

ธาตุเจ้าในที่นนจา ก็เหตุว่ายามพระพุทธเจ้ายำธรมานอยู่วนน
เสด็จเขำมาเมตตาพระยาตนเบนเจ้าเมืองโยนกลูกเค้าน8น

ร้นนิน

กาลน8น,ชำงมงคลแห่งเจ้าเมืองนนได้เห็นยำพระพุทธเจ้าและสาวก
ท8งหลายน8น

ก็สะดุ้งแล่น,หนีมาถึงที่นั้แลำ ก็ร้องแสนแ

ไปร้องแสนสะเคียน'๑'* อยู่ท่ามกลางสำเดรที่นํ้นถำนสามทีแล
กาลน8นพระสํพพญฌูเจ้าก็ทำนายว่า

ภายหนำเมืองจำไปตำอยู

จำได้ชื่อว่าเมืองไชยบุรีเชียงแสนว่าดำน8น,แค้ว

เห''ตุน8นพ

เจ้า พร้อมกำ!ด้วยพระยาเอามหาธาตุเจ้าไปบรรจุต8งไว้ทื่น8น
เบนเจดีย์สถูปและวิหารกำแพงปราการบริบูรณ์ แค้วฉลองให้ทานใน
ร้นเดือน ๔

เพ็ญ'ร้น,พฤห์สบดี สำเร็จบริบูรณ์ก็ให้ชื่อว่ามหาอ

เชียงมนชำงคุ้ง แต่น8น!ปศักราชได้ ๓ ตำบี!เบา

พระยาลวะจำ

เจ้าท่านก็ใปสร้างเจดีย์หลำหนึ่งกวมที่เกษาธาตุพระพ
พุทธเจ้าทำนายว่าจำได้ชื่อว่าดอยพาน8นแล

หนหรดีไกลสี่คืนทาง
(๑) กกก9อง, สะเทอน

เพ็ญร้นศ

แต่นึ่น!ปท่านก็เสด็จไปสร้างเวีย
IX

สำเร็จแค้วบริบูรณ์

เดือน ๖

สร้างกวมแม่นึ่าศันิ!หลมาแต่หนตะร้นต

๙๙

สํณฐานเบนดำผกฝางนิน

จึ่งเรียกชื่อว่าเวียงฝางแด่นนมาแล

เหตุนิมิตต์แห่งพระพุทธเจ้ามาทำนายไว้ว่า
ฝางนิน
นิน

ตาม

ภายหนำจ้กได้ชื่อว่า

เหตุดึงนินพ-ระยาล'วะ'จ้งกราชเจ้าสรกังเวียงยาวเบนดํงผกฝาง

เทือเหตุนินดํวยเดชะอาชญาแห่งท่านคุ้มสิบสองพํนนาเงิน

และเมืองฝางสามพไเนา

เมืองสาทหำร้อยนา

ชวาดน้อยยางมานร้อยนา

ชวาดเมืองหางร้อยนา

รวมกินเบนสามหมื่นสี่พนนา

ควานชำงมงคลแห่งท่านไปหาช้างก็หายรอยเสีย

แต่,นิ

ม่นก็ไปหนท่กษิณ

ไปไกลคืนทางหนึ่งก็ได้เห็นรอยช้างตำหนึ่งรอยใหญ่ ๓ ศอก

เที

ไปตามริมนิาแม่กก ไปไกล ๕๐๐ วา แลำก็หายรอยไปเสีย มนก็แผว
ไป('นิ ภายหน้าได้ ๓ คืนไปถึงริมนิาแม่ขระ

มนก็ไปพบพรานบาผู้

หนึ่งร้อยเต่าหาบมา มํนก็ถามพรานบาผู้นินว่า บ่าที่นึ่ชำงบา
มีหรือไม่มี
แลำ

พรานบาผู้น้นกล่าวว่าแคว้นนึ่ชำงบาบ่มีแท้แล ว่าดำนินิ

ที่นินจึ่งเรียกว่าร้อยเต่าแด่นนมาแล

กลไ]คืนมา

ผายควานชำงคนนินก็

พอมาถึงที่รอยช้างหลวงนินมไเก็บ่เห็นยำรอยชำงหลวง

ก็เท่ามาเห็นรอยช้างมนดำเก่า
สำน!ๆพระยาเจ้าแล้ว

มินิก็ได้,ช้างแห่งมไแเลำ มินิก็มาถึ

ก็เช้าไปไหว้สาพระยาเจ้าตามดำมินิได้เห็นนิน

ทุกประการ ในกาลนินพระยาลวะจำกราชเจ้า ก็มีอาชญาให้ไปสร้าง

เวียงที่รอยช้างหลวงนินลูกหนึ่งแลัว ก็ใส่ชื่อเวียงนนว่าเวียงเชี

ที่พรานบาร้อยเต่าหาบมานนก็ให้ไปตํ้งบ้านที่นินิบำนหนึ่
บ้านร้อยเต่านนแล

ครนต่อมาภายหลังเชียงรอยนนก็กลับหายไป

เร้ยกชื่อ,ว่าเชียงรายต่อมาถึงกาลบดนึ่
(๑) ถง

เหตุว่าพระพุทธเจ้

๑๐๐
อยู่

ล้นน1นมาทำนายชีร้ายนน

เหตุล้นนนแล

เหตุอไเนนจึงได้ซือว่าเชียงรา

ที่ร้อยเต่านนก็กลายไปว่าเชียงของค้

ส่วนว่าพระยาลวะล้งกราชเล้าท่านก็อยู่เวียงเงินยางบุรี

เมืองขวางเชียงร้อยทำสามเวียงน1นแล ท่านก็มี,ราชบุตร ๓ คน แ

คนผู้พี่ร์อ'ว่าลาวกอ ผู้กลางชื่อว่าลาวเกือ ผู้น้องช้อยชือว่า

แลในกาลนำเล้งมีขล้'ป เด้าพี่น2องก็ชวนกินไปแอ่ว ที่สบห้วยต
มาต่อนาแม่ของที่นน

ก็เห็นย์งปูหลวงตำหนึ่งใหญ่เท่าพี

ขาเด้าก็ไล่จบเอา ปูตำนนก็พ่ายเช้ารูดินย์นหนึ่งใปนนแล

ผู้พี่นนก็ขุดแล้วว่าให้ห้องเอาน่างไปกางไว้ทางห้วยภายใด้นน

เผาอยู่ที่นำเ ผายห้องนำ๓ไปตามคำพี่บอกนนทุกประ
ทำสองก็ขุดปูได้แลำก็พาล้นลำหนีผู้ห้องนำแสีย
ค้อนแร่เผานงอยู่เสํ้ยงสองล้นจนคา

ผายผู้ห้อง

ขาทำสองเบนพี่นึ

ตำนนมาถวายพระยาเล้าตนเบนพ่อแล้วก็กล่าวพ้องตู้ช้านน

ไปผู้เดียวล้นก็หลงหมู่เสีย ผู้ขาท1งสองเสาะหาล้บ1๓) ทุก
แล ส่วนพระยาตนพ่อครำเได้ทราบดำนำแเล้ว
ตามเสาะหาทำคืนก็บ่เห็นที่ใดสักแห่งแล

ก็มือาชญาให้คนไป

ครำเว่าคืนนนรุ่งแ

ส่วนว่าผู้ห้องนนก็กำค้อนแร่เผาห้งอยู่

ครำเคามาแล

ทำสองก็บ่เห็นพี่เท่าเห็นแต่รูล้นเขาขุดเอาปูนึ่น

เหตุดำนำเที

จึ่งได้ชื่อว่าควาน(๔) ปูเช้านนแล

ผู้'นองมาผ่ล้ล้ หาพี่ทำสองบ่เห

แล้วก็กล้บหนีมาหอปราสาทในคืนล้นนน ก็มาร้องไห้รี
(๑) ขา ใช้แทนคนจำนวนมาก ต8งแต่ 1® ขนไป
(๔) ท

(๕) มอง

(๒) ฉาง

(0,) ไม่ทราบว่าอะใร

(2)๐๑

ตนพ่อว่า

ตูขำพี่นิองพากินไปขุดปูน

คร8นได้ปูแลํวยํงหนีล

เสียได้ดาย ตู'ขำ'นึ่ด้กอยู่กิบด้วยกินบ่ได้และ'ว่าดํงนึ่นแลิว ในกาลนน
เด้าพระยาตนพ่อ
น8น

ครํ้นได้ยินแลํวดํงนํ้นก็เคียดแก่ขำท

แล*วก็ให้'หาลาวกอผู้พี่เค้านนใปอยู่เสียม่าน.ถาน81นึ่แล

ให้ลาว๓อผู้พี่กลางนึ่นใปกินเมืองขาลาวผาพวงนนแล
ผู้น้องน้อด้บั น8นให้อยู่ไชยบุรีกบด้วยตนนนแล

แลวี

ส่วนลาวเก่า
ส่วนว่าปูหลวง

ตำนนพระยาเด้าก็กระทำสิ,กการบูชาแล้วก็ให้อยู่ไชยบุรีกิบด้วยตน
นนึ่แล ส่วน'ว่าปู,หลวงด้วนนพระเจาก็กระทำสกการบูชาแส่วก็ ให้เอา
ไปปล่อยไว้ที่เก่านนแล

ผายลาวกอผู้ไปอยู่น่านถํ้านน

พ

ตนพ่อก็ซํ้าให้น่ายไปกินแควนกวาง คือ ว่าเมืองน่านเสียนนแล พระ

ยาลวะด้งกราชเด้อยู่เสวยราชสมบตด้บด้วยราชบุตรแห่งตนผู้ชื

ลาวเด้าผู้น้อยนนย่งเวียงเหรํญญเงินยางไชยบุรีเชียงแสนที่นนาน
๑๒๐ บ แด้วก็จุติไปสู่ปรโลกเสียในบเบิกเสดด้กราชได้ ๑๒๐ บ อายุ
ก็ได้เท่าน8นแล

ผ่ายเสนาอำมาตย์ที่งหลายก็อุสาราชาภิเศกด้งเด้าลาวเด้
เสวยราชแทนบิดาสืบต่อไปในด้กราช ๑๒๐ น แด้วก็เบิกบายนามกร
ว่าลาวเด้าแผ่นมาเมืองนนแล ท่านเสวยราชสมบ่ตได้บืหนึ่งถึงศํกราช
๑๒๑ ตำบด้ดไค้

พระยาลาวเด้าแผ่นมาเมือง

ท่านก็บังเกิดเจตนา

ศรทธาไปสรำงพระเจดีย์สถูปด้งที่จอมดอยที่ปูเน้านน
พระพุทธเด้าด้งทรมานพระองค์มาฉํน่น้าวและบำนปาก

เหตุว่ายามเม
ผู้ลงไปด้งผง

นึ่าที่นนแลำ ถาปนาเกศาธาตุไว้ที่นนเสนหนึ่งแลำ พระองค์ก็ทำนาย

ว่าที่นึ่ต่อไปด้กได้ชื่อว่าดอยคูเน้าว่าดํงนน เหตุนนพระยา
(๑) สุดทอง

๑๐๒
มาเมือง

จึ่งจ้กได้ไปสรำงมหาเจดีย์กวมธาตุเจ้าทีนึ่นให้บ

กระทำบุญให้ทาน

จึ่งเรียกทื่อนนไเชื่อว่าธาตุเจ้าดอยภ

พัดน8นมาถึงพักราชได้ ๑๒๓ ตำบลวงเบา

เดือน ๖ เพ็ญวนองคา

ในกาลนนยํงมืตาผำขาวผู้หนึ่งลงไปอาบนํ้าชำระตนในท
พัดไหลไป

ก็ไปพานอยู่ที่หนึ่งแจ้วท่านก็ตายในที่นน

พังเกิดฟิร้ทธร้®)
เท่าแล

ก็พรำ)มจ้บดำยพระยาเจ้าลาวเจ้าแผ่นมาเ

ผายเสนาอำมาตย์ประชานรราษฎร์ท8งมวลก็พร้อมกำเส

พระเจดีย์หลํงหนึ่งสูง ๔ วาอำ12’'

แลำบรรจุพระธาตุเจ

พระองค์แลำก็กระทำบุญให้ทานบริบูรณ์

ให้ชื่อว่าจ้ดผำขาวพาน

แล เรียงวดสำกาแกำดอนทำเหพังอำเพระยาลวะจ้งกราชตนพ่อสร้

ไว้นนแล พระยาลาวเจ้าแผ่นมาเมืองเสวยเมืองเหรญญนครเชีย

แทนพ่อ มานานได้๑๒ บี แลำก็ดืงอนิจจกรรมไปในปีจ้ดเบาพั
ได้ ๑๗๒ ตำ อายุได้ ๘๐ บี!

ต่อแด่นนมา ลาวเจ้ากินเมืองแทนไปได้ ๔๐ บี ก็ถึงอนิ
กรรมไปในปีเบิกสี พักราช ๒๑๘ ตำ อายุได้ ๗๑ บีแล

ลาวพังกินเมืองต่อไปได้ ๓๐ ปี ก็ถึงอนิจจกรรมไปในปี
เม่า พักราชได้ ๒๔๗ ตำ อายุได้ ๕๙ ปีแล
ลาวหลวงกนเมองตอไปได ๓๐ บ

ก็ถึงอนิจจกรรมไปในปี

ระวายยี่ พักราชได้ ๒๗๖ ตำ อายุได้ ๖๗ ปีแล
ลาวแหลวกินเมืองแทนได้ ๒๗ ปี
เต่าสี พักราชได้ ๒๙๒ ตำ
(๑) ไม่ทราบว่าอะไร

ก็ถึงอนิจจกรรมไปใน

อายุได้ ๕๙ ปี

(1ย) สวาครง คอ จากอกไปปลายแๆเน

๑๐๓
ลาวล้ดกินเมืองแทนได้ ๑๙ ปี ก็ถึงอนิจจกรรมไปในปีกดเสด
ฟิกราชได้ ๓๑๐ ตำ อายุได้ ๖๑ ปี
ลาวพิงกินเมืองแทนได้ ๑๗ ปีก็ถึงอนิจจกรรมไป ในปีระวายสี
ฟิกราชได้ ๓๒๖ ตำ

อายุได้ ๕๓ ปี

ลาวตนกินเมืองแทนได้ ๑๘ ปี ก็ถึงอนิจจกรรมไป ในปีกาเม็ด
ฟิกราชได้ ๓๔๓ ตำ อายุได้ ๕๗ ปี
ลาวจอมกินเมืองแทนได้ ๑๕ ปี ก็ถึงอนิจจกรรมไปในปีกาบ
ซงำ ฟิกราชได้ ๓๕๖ ตำ อายุได้ ๕๑ ปี
ลาวขล้กกินเมืองแทนได้ ๓๐ ปี ก็ถึงอนิจจกรรมไป ในปีกาไค้
ฟิกราชได้ ๓๘๕ ตำ อายุได้ ๕๓ ปี
ต8งแต่ลวะจำกราชปฐมโอปปาติกลำดํบมาถึงพระยาลาวขล้ก
น

เทียระย่อมลูกกินเมืองแทนพ่อมาบ่สำกวน*''พ่ แล

พระยาลาวขวำตายแล้วละลูกไว้แทน

แด่น8นมา

มีร์อว่าลาวจำกวาเรือนคำแล้ว

กินเมืองแล้วท่านก็มีลูกผู้หนึ่ง ชื่อว่าลาวคล้กวาว ท่านก็ให้ไปกิ

ฝาง และในกาลคร1งนึ่นยำมีทำวตนหนึ่งอยู่แคล้นกวาว คือ ว่าเมือ
น่านเบนตระกูลลาวกอแต่ก่อน มีชื่อว่าทำวกีลานคำ

ก็เอารพลมารบ

พระยาจำกวาเรือนคำแกว ๆ ท่านก็ออกรบยำกลาง1ทุ่งเชียงรายนึ่นีแล
ผายชาวเชียงรายเสียเจำแม่ทพ
ที่น8น
ให้ร้แล้ว

ก็พร็อมกนพ่ายหนีเข้าไปในเวียง

ครํ้งนึ่นท่านก็ใช้ไปหาพระยาคล้กวาวตนลูกอยู่ยำเมืองฝาง
พระยาควก'วาวฟิรน'ใต้,ทราบเหตุดั่งนนึ่แล้ว

มาสามหมื่นจำมาเตือตนพ่อไบ่1'ล้นถึง
(๑) รบกวน

ก็ยกเอารพล

พระยาตนพ่อก็ลูกฆ่าตาย

(0)0(3!.

ในที่รบเสียก่อนแล

ครน,ท่านมาถึงแลำก็รวบรวมเอายงรึ

กํบที่งร้พลของท่านพร2อมแลำ

ก็ยกออกแหวกเขำรบทาวกคำลา

แพ้แลำท่านก็ได้ติดเอาหำท่าวกีดำลานนึ่นแล

พระยาล

เรือนคำแกำตนพ่อนไเกินเมืองได้ ๓๒ ปี อายุได้ ๕๓ ปีตาย

เขาฆ่

เสียยำกลางทุ่งเชียงรายนนในปีกาบสน ศํกิราชได้๔๐๖ตำ เด
ออก ๗ คา วํนเสาร์นึ่นแล

คนในเวียงเชียงรายที่งปวงก

เสียรำยเสียแต่คร์งนํ้นมาแล

ลาวคว้กิวาวเบนอปราชาครองเมืองอยู่เมืองฝางมารบท่า
สานแพ้แลำ

ก็ได้เบนพระยาแทนพ่อแห่งตนอยู่ ในเวีย

เชียงแสนแด่นนมา

ท่านก็มืลูกผู้ห,นึ่งชื่อ'ว่าขุนเทือง

ท่าน

ได้ ๖ ปีตาย ฟิกราชได้ ๔๒๑ ตำปีกดไค้อายุได้ ๗๓ ปี ต่อแด่นนม

ขุนเทืองกินเมืองแทนพ่อสืบต่อไปแลว ท่านก็ย่อมประสงค์ไปไ

ไปบา ในกาลวนหนึ่งพระยาขุนเทืองไปเยี่ยวไว้บวกผา'®'’ ที่แห

ครงนึ่นยำมึลูกผืเสํ้อผู้หนึ่งชื่อว่า นางแอกไต่ ก็เนรม
ตำหนึ่งไปแอ่วเล่นในที่นน

ก็ไปกินยํงนึ่าเยี่ยวขุนเท

ที่นไเก็มีความยินดีลายีงนํก ก็บํงเกิดทรงครรภ์ขนตะงแด่นน
ทรงครรภ์มาประมาณเดือนหนึ่ง

นางก็มารำพึงดูก็รู้ว่าด้งแ

นํ้าเยี่ยวแห่งขุนเทืองยํงที่บวกผาที่นน ก็ด้งครรภ์ขนมาด้งน
ก็รู้ด้วยผยา'๓'’ สรํญญา ชาติก่อนนนเคยได้เบนผำนาง

นางก็มืใจ

ปฏิพัทธ์กบด้วยพระยาขุนเทือง นางก็เนรมิตตนเบนนางผู้หนึ
ประดุจด้งนางเทพธิดานน
(๑) แอ่งผา

('๒) ลง

ก็อยู่ยำวิมานคำเหนือค่าไม้หลว

(๓) ผยา-ปรํชญา, บญญา

๑๐๕
กระทำเสยงเบ่นดังคนอือลูกนน
ก็ใช้ให้ลูกน้องไปผ่อดู

ผายพระยาขุนเทืองครนได้ยินแ

ก็เห็นตังวิมานแห่งนางแล้ว

พระยาขุนเทืองให้รู้ดังนน

ก็มาบอกแ

คร1งนนพระยาขุนเทืองก็ไล่ตังกวางด

ตัวหนึง ตันนางหากเนรมิตมาจุ'๑' เอานน ลูก'น้องก็บ่,ทนแล ส่วน
พระยาขุนเทืองครนไปถึงตังวิมานแห่งนางนนแล้ว ก็ขนไปผ่อดูก็เห็น
ตังนางอยู่ในที่นึ่น

ผายนางครนได้เห็นตังพระยาขุนเทือง แล้

สวมกอดเอาไว้เป็นผํวด้งเก่านนแล
เบนตันนานน้ก

พระยาขุนเทืองอยู่ตับ

หมู่บริวารทืงหลายก็พากนเสาะหาก็บ่พบ

พาน้ตั พาตันพ่ายหนีมาตังน้านเมืองแห่งตนนนแล

ก็พง

ส่วนน

ก็ใคร่เล่นตามภาษาผีเสิอแห่งนางน8น นางก็ขอเอาตัามาก8งแวดพระย
แลว

ยิบ '๓'* ติดพํ้นปราสาทไว้แล้วก็พาตันเล่นมะโหรฟิพตามตันไม

ที่นน คร8งนีนพระยาก็เอามีดน้อยตังตันหมาก '๔* มาแทงผาก8ง

แล้

ผ่อคอยดู ก็เห็นเบนวอกตั'1 ก็มี น้างเบนงูเหลือมลายเต็มบาแล ใน
กาลน8นพระยาก็ยึงหน่ายน”กนนแล
รอย'พระยาแทงล้าก8งํ้นึ่น
ยินหน่ายน้กแลนอ

ครนนางเห็นคลายแล้วก็มาเห็น

นางก็ถามพระยาว่ามหาราชเจ้าเห็นแล้

ผายพระยาขุนเทืองก็กล่าวว่าเอาหน่ายน้

ว่าด”งนนแล้วนางก็เอามือเตก'๖'* น้อง
งามเป็นดังแท่งคำนน

แล้วก็เอาแท่งชนล้นหนึ่งอ

ก็เอาตอง 1 ๘' ทึงห่อแล้วก็เอานานมใส่บอ

ไม้ล้อสามบอก ก็เอาให้พระยาแล้วกล่าวว่าเจ้าจึ่งเอาห่อล้นนึ่เมํ้
ไว้

ตน้ต่วนนํ้ไปได้สามเดือนแล้วให้ไข*๘^ห่อลู

ครนเ

เด็กน้อยดังนน'จงเอาบอก'นาอ้อตัน่นึ่ให้กินแลเที่อน้แล
(๑) จบ (๒) รบเร่ง (๓) เย็บ (๔)
ขนาดใหญ่ เช่นตองกล',วย (๘)

ทเชยนบม!ก (๕)

ลง (๖) กด (ฟ่) ใบ'!ม

แก้, ถอด (^) ท5 เดอ

๑๐๖
เดือนและบอกเทอญ

ครํ้นสนแลวยํงให้อยู่ดํ่งนํ้น

ตีนบาแพะเทอญ ว่าดำนนแล้ว ในที่นนก็บำเกิดมีบาหึงขึน พร
ก็เอาห่อนนแล้วก็กล้บมาสู่เมืองแห่งตนนไเแล
นนให้คนรว้าษาไว้พอถึงกำหนดสามเดือนแล้ว
กุมารน์อยงามอึงนก
มาห่อพกไว้

ครไเกล

ก็ไขผ่อดูก็เหนเ

พระยาก็ให้คนเอาไปช่วย ■๑^ เสียแล้

ครนล้องไห้เมื่อใดก็เอานาบอกไม้ล้อนนให้กิ

กำหนดสามเดือนก็เลยงทื่งสามบอกไม้ล้อนน กุมารนนก็ยํงล้
พระยาก็ให้คนเอาไปนอนไว้ริบ '"๒ - บาพุ้นแลว

ล้งมี'ฟานคำ '๓'

หนึ่งมาให้กินนมคู่เทื่อ ๆ แล กุมารผู้นนก็ขนใหญ่มา
และเสนาคนใช้ทื่งหลายก็พรอมกนใส่ชื่อว่าขุนหึง
I

ะ

เอา

’

ทังห่อมานนแล

แด่นนไปพระยาก็ยินหน่ายนางแอกไค่นนนว้า
นางเมืองคนเรานึ่เบนมเหสีแล้ว

พระยาก็หา

ก็มีลูกด้วยล้นผู้หนึ่งใส

กวานึ่นแล ครํ้นขุนหึงใหญ่มาได้ ๑๖ บ พระยาตนพ่อก็
พระยาขุนหึงแล้วก็ขอล้งลูกอาว์('๔''ให้เบนเมีย

นางน8

นางศรีสุภานนแล ในกาลนนพระยาขุนเทืองตนพ่อกินเมืองได้

ก็ตายในบี1เบิกสะล้า ล้กราชได้ ๔๔๐ ตำ อายุได้ ๖๐ บแล ขุนหึงเ

พระยาแทนพ่อ ก็ประสงค์ไปไล่เนึ่อเถือนกวางฟาน ก็ยิงได้กวา
ตำหนึ่งถูกแล้วบ่ตาย

ก็ทวย(๕'รอยกวางไปทางท่งดายทุงแ

เงินยางแห่งตนทางตะวันตกนนแล

ในกาลนํ้น'นางแอก'ใค่ผ

มารดาก็อยู่ยำวิมานคำล้นนน

ครนนางได้เห็นยำลูกแห่งตนก็มีควา

(๑) ช0เระ, ลำง

(๔) น้องชายของพ่อ

(1®) รม

(๓) อเก9ง

(๕) ติดตาม

๑๐๗
ยินดียี่งน์ก

แลวก็เรียกเอาอังพระยาขุนหึงตนลูกขนเมือสู่วิมานค

แล่วิก็ป'ราศร”ยิกบดำย,พระยาตนลูกแลิวก็'พาเขา'1ปในถา นางก็สว้ญญา
แก่ลูกตนว่า

แม่จกส่งเจา'ใป,หาตานายำ*เจาอย่า'ใต้กลำเนอ

เจำ,จง

ขอเอาหม่อแกงทองรองบ่จ่าย กำขอขวักขว่าย'1“■'ให้เบนเมือง ส
อันนเทอญ ว่าอังน1นแอัว

ครนว่าไปถึงบูย่าตานายแท้ก็เห็นเบ

จองำ'5ใหญ่เท่าเทนซาวขำว

เกล็ดดำยำยวาดำ'ตาใหญ่เท่าแว่น

ท่านก็ขอเอาเบนอังแม่สํฌญาให้นํ้นแท้ ครํ้งนนบูย่าตานายก็ให้
นน,ทุกประการแล้ว ก็ออกมาหาแม่แห่งตนนนแล
ฤทธื้ของวิเศษแก่ลูกว่า
นบหมื่นน์บแสน

หม่อแกงทองรองบ่จ่ายน

นางแอกไค่กล่าว
อักเลยงแขกร้พล

ขำวแกงช้นปลาอาหารก็หากมีมาเต็มทุกเมื่อบ่

แล รองขวักขว่ายให้เบนเมืองนึ่เจำจงเอากวัดแกว่ง

ครนว่าขอ

วัองที่ใดเจาจงอักนอนที่นนเทอญ ว่าอังนนแลำก็ส่งลูกตนให้กอั
เมืองนนแล

ส่วนพระยาขุนทึงครนมาถึงที่แห่งหนึ่งบ่าราบ

ท่านก็เอาขอขอักขว่ายนนกวัดแกว่งไป
แอัวท่านก็นอนในที่นน
เมืองอันหนึ่ง

ขอนไเก็เกี่ยวเกาะอันไม้

ครนถึงกลางคืนสถานที่นึ่ไเก็บงเกิดเบ

มีท*รวเวียงเชียงแช่เยำเรือนช้างม้า

ทใไพร่พ้าขำเมืองมากนว้าแล

ก็บำเกิดพ

ส่วนพระยาขุนหึงตนรุ่งเชำก็เห็

เมืองรุ่งเรืองงามเบนอังแผ่นเงินนน

ท่านกใส่ชอเมองอนนนว่าเวียง

เชียงเรืองแด่นนมาแล ส่วนพระยาขุนหึงก็กลบคืนมาอังเมืองเก่าแ
ตนแลว

ก็ขนเอาครอบครำลูกเมียและเสนาอำมาตย์ไปอยู่อังเวียง

เชียงเรืองที่นนแอัว
(6)

ยาย

(๒) กวดแกว่ง

ก็แต่งให้นํองท่านผู้ชื่อว่าขุนเรงกวานนเบนพระ
(ต) งูจงอาง

(๔) เลอมพงาย

©0^5

ยาจกรวตในชมพูทวีป

ผ้ายทำวพระยาสามไเตราชทำหลายกเ’ข้ามาลู่

สมภาร มีบรรณาการชำงม้าขำคนมนตรีมาถวายมากน้ก ไผ *'๑'บ่ไ
นึงข้าวหุงแกงกินก็เท่าให้ร้บประทานทุกคน ๆ

แม้ว่า

คือว่าละม่งกวางฟานเสือหมีจ้อน1■๒เวอก ค่าง นางนี นกรุ
ทํ้งหลาย

ก็ว่าลูกหลานเจำเราได้เบนเจำปราบปฐวีเราก็ควรไปปฏิบต

และว่าดำนนแล้ว
ท1งหลาย

ก็ลงมาลู่เมืองเสยงนนแล

หมู่คนและทำว

ท่านก็มีอาชญาตึกลองร้องบ่าวในเวียงและนอกเวียงทํ้

ว่า คัตร์บ่ามาลู่เมืองนีก็หากเบนบริวารบ่ย่าแห่งเราทํ้
ได้กระทำร้ายแก่เขาเนอ ว่าดำน8นแล้ว

ในกาลนนหมูเถื่อนที่ง

ก็ไปกนข้าวในนาในไร่แห่งชาวเมืองทีงหลาย ชาวเมืองท1งหลาย

ไปไหว้สาพระยาขุนทึง ๆ ก็แต่งให้คนเผ้าแหนบ่ยง หมูเถื่อนท
ก็ยำมากินอยู่ดำเก่า

เขาก็เมือสำแดงแก่พระยาเจ้าอีกแล

ท่

เขาเอาไม้ ใส่คันยาวไปแขวนทุกที่ ครํ้นลมมาตีไม้นูนก็ท่าวไ
ก็เข้าไปกินข้าวดังแต่ก่อนนนแล

เขาก็เมือไหว้สาขออาชญาก

พระยาเจ้า ๆ ก็ว่าแหลวหลวงเผ้านาหลวง แหลวน้อยเผ้านาน้อ
ว่าเขาเห็นหมูกวางมาเข้านา

แหลวก็อยู่ตนไม้สูงหำมเสีย

ท8ง์หลายก็พ่ายหนีไปแล บ่มากินข้าวยำนาคักทีแล

ค

คัตร์ทีงห

ตามข้างบำนข้างเมืองข้างตูบ1๔'’ ร้วตูบเรียง ผีเสิอหลุหลาร
แล

เสิอบานเสิอเมืองก็เคียด

ก็แต่งให้เบ่นคันตรายแก่แ

แหลวน้อยคันเผ้านานนตายไปเสียเสยงแล้ว

คัตร์ทีงํ๋หล

ข้าวไร่ข้าวนาดังนน ท่านก็มีอาชญาให้สานตาแหลว (๖) สานเบ่นส
(๑) โคร
(๕) หน

(เข) กะริอกชะ'แดหนง
(น) เฉลว

(๓) อเหยยว

(๔) กระส๊อ!], กระท่อม

3)๐๙
ตาสามตาเรยงอ้นแอ้ว

เอาตาหนึ่งขดขนเมํ้อบนเหน็บปลายไอ้หมาย

ไว้ทีใร่ทีนาน8น สตว์ท8งหลายจึ่งบ่มากินช้าวไร่ช้าวนาต่อเท่ากาล
แล
1 *

พระยาเว้าขุนทึงเบนเจ่าเสวยเมืองเชียงเรือง
“',1"

4 4

ท่านบ่มีลกผ้ชาย

ะ

1

เทามแต่ลูกผูหญงหนงชอว่านางมนุสสอรุณนนแล พระยาขุนเรงกวา
ตนนนมีลูกสองชาย ผู้พี่ชื่อว่าลาวชินได้นางพระติสสกุลเบนเมียแล้'ว

ให้อยู่เงินยางกไ]ด้วยตน ให้ใจรู้(๑) คนภายตะว้นออกล่องใต้เว

นารายน์คือว่าดอนมูลท8งมวลแล หนเหนือภายตะว้นดฺก ให้ตนน้อง

ชื่อว่าจอมผาเรืองทำวได้ลูกพระยาชุนทึงเบนเมียอยู่เวียงเชียงเรืองน
แล พระยาชนทปกนเมองได ๔© บ ตาย'ในบกิด้ได้ ด้กราชได้ ๔๖©
ตำ อายุได้ ๕๕ บี1แล

จอมผาเรืองตนหลานกินเมืองแทนอยู่เวียงเชียงเรืองที่นนได้

๘ บี1แล่ว ก็มีราชบุตรสองตน ตนพี่ชื่อว่าทำวอ้ายเจือง ก็ให้กิ
อยู่ยิงเวียงเชียงเรืองกบตนแอ้ว
และแคว้นใต้แล่ว

ให้เอาใจรู้คนในเมืองและเชี

ก็แต่งให้เว้าขุนเจืองตนน้องนไแบนอุปราชา

เมืองไปกินเมืองฝางแอ้ว ให้ใจรู้คนภายตะวันตกท8งมวลแล
ทีนึ่ว้กจาด้วยเว้าชุนเจืองก่อนแล

ท่านได้เบนอุปราชาแสง

เมืองแอ้ว ในคืนอนท่านว้ดยกไปเมืองฝางอ้นนน ท่านนอนในราต

คืน'วน'นนก็เห็นยำนิมิตต์ผ้น'ว่า อ้งมีชายเฒ่าแก่ผู้หนึ่ง นุ่งผ้าขาวแอ้

เอาแอ้วมาให้ลูกหนึ่ง แอ้วก็สะดุ้งตื่นแว้งดีแล้ว ศักรา
บี1ระวายซงา เดอน ๒

ออก ๘ 'อา วนองคาร

ทานกเสด.จออกไป

เมืองฝางแล ท่านยกไปถึงนาแม่คำท่าทบที่นึ่น
(๑) โม่ทราบว่าอะโร เห็นจะเบนชอคน

อ้งมีช้างตำหน

๑๑๐

อินแดง มีเล็บตีนอันเขียวงามใหญ่ประมาณ ๔ ศอก เดินเลยบริมน

แม่คำก็')หนำล่องมาอัดล่องหน้าท่าน ๆ เห็นแล้วก็ไล่ตามเอาชำ

ไปหนตะอันตกชวยใต้ไกลประมาณ ๕๐๐ วา ข้างด้วนนก็ไปเหนี
กึงไม่ศรี^-' น้อยตนหนึ่งอยู่

ท่านก็ขนด้นไม่ศรีด้นนนแ

คอชำงอัวนึ่นไต้แล้ว อุปราชาเจืองเจำท่านก็มีใจยินดีน้
ใส่ชื่อชำงด้วนนว่าพานคำ

เหตุ'ว่า'ได้,ที่นาแม่คำน*นีแล

ก็ได้ชื่อว่าศรีชำงน้าวแต่นน,มาแล ท่านก็เลยใปกินเมือ
ทีนั๊อักจาด้วยพระยาลาวชินตนพี

อันกินเมืองเงินยางแ

ไชยนารายน์เมืองมูลนน บ่มืลูกชายมีแต่ลูกหญิงสองคน ผู้พี่ชื
อามแพงจนทน์ผงมีอายุได้ ๑๒ บ
ได้ ๑๐ บี

ผู้น้องชื่อว่านางโอคาแพงเมือง

ผายพระยาจอมผาเรืองตนน้อง

ราชบุตรทํ้งสองพี่น้อง

ก็ใช้ไปขอเอาอักให้

พระยาลาวชินตนพี่กล่าวว่

ไบข้างว่าอังเทิอัอั เอาบุญข้าเจ้าเบีนภายหน้าเทอญ

เรืองกินเมืองไต้ ๑๗ ปี อักราชใต้ ๔๗๘ ด้วก็ตายในปีที่ใช้คนไปข
นางท1งสองนนอายุได้ ๖๐ ปีแล
เชียงเรืองแทนสืบไป

ส่วนพระยาอัายเจืองตนลูกกินเวียง

แต่นึ่นํมาคำ'"''1 ลือชาปรากฏไปในบ้าน

เมืองใหญ่ทํ้งหลายว่า อังมีนางทิพย์ ๒ นางพี่นองเกิดมีในเวียงเงิน
ข้างแสนนน

งามนกหาผู้ใดอักเสมอบ่มิได้เบนลูกเจ้าเชียงเร

มี ๒ คน หาทำวพระยาบ่ได้เท่าเวนไว้แต่เจ้าตนบุญใหญ่มห
อักทรงได้แล

คร8งนนทำวพระยาสามนตราชทํ้งหลาย

เบนด้นว

เมืองโกอัมพี กลึงคราช สาอัตถึ หงสาวดี อโยธยา

ต่างต

(๑) ดํดมาจากคำว่าศรมหาโพธ (๒) ใบช่างว่าสังเทอ-ทำไมพูดอย่างน (๓)

(ซิ) (5) (ยิ)

นำช้^ มีรีพลมากหลาย
หวเมือง

ว่าคักยกพลมาชิงเอายงนางทํ้งสองนนทุ

ผายพระยาคันทบุรีคับพระแกวหลวงตนพี่

พีนองจิกไปเอานางทิพย์มาคนละนางเทอญ

ก็พูดว่าสอ

ว่าคังนนแลำ ก็หำงคัง

หมู่รึพลเบนคันมากน้ก ทำวพระยาหนใต้และตะว*นตก
ต่างคัดหาญน!า มารบแกวและลาวลานชำงบ่แพ้

ต่างตนก็ว่า

เขาก็ว่าคักรบคั

หมู่บ่แพ้^'1 ดูแล เหตุว่าหมู่ตูหลายน!ามาชนชำงต่อคันเทอญ ก็หา

ไถคับชนชำงต่อแกวบ่ได้ แกวก็ว่าคันพรุกน ตูคักเขาเอานางทิพย์ใน
เวียงเงินยางเชียงแสนนนแล

ครำนไเพระยาลาวชินเช้าตนพ่อแห่ง

นางทํ้งสองก็ใช้ให้อำมาตย์

ไปหาเช้าทำสองพี่น้องยิงเ

และเวียงฝาง ให้เอาร้พลยกมาช่วยทำสองเมือง ตนน้องทำสองเมือง
มาไบทนถึง

พระยาคัายเจืองตนพี่จึ่งเอาคนชาวเชียงเหรัญญเงินยาง

และเวียงเชียงเรืองได้พร้อมแคัว ก็ขี่ช้างออกชนช้างแกวบ่แพโเกรเสี

แกวพ้นตายกบหำช้างนํ้นแล ครำน1น,เช้าอุปราชาขุนเจืองตนน้อง

เมืองฝางมาถึงแลำ ก็ขนขี่ช้างชะพานคำไสช้างเข้าต่อ พระยาคันท

ก็ไสช้างตำชื่อว่าสุรสงครามเช้าต่ออุปราชาเคัาขุนเจืองเคียดน

เอาร้าวช้างพ้นหัวพระยาเวียงคันทน์ตายกบหำช้งนนแล ผายพร
แกวเบนพี่นนจึ่งกล่าวว่าอย่ารีบพ้นคันคัวยง่ายเทอญ

ช้างบ่แพ้

หนึ่งก็'คักเปลี่ยนคัวหนึ่งเช้าชน'ช้างเรายิงมืหลายตำดาคัคัค่อ
ไปให้สนุกก่อนว่าดำนนแก้ว

พระยาแกวก็ซาขนขี่ช้างตำชื่

คณเมืองเช้าชนช้างเช้าอุปราชาตำชื่อว่าชะพานคำ
คับเก้าคอท้งแกำคูณเมืองแน่ง,พระยา1แกว'ท่าวไ'ปแล
(๑)

:วบ:วม

ะ

(เอ) บ่อแพ้ ไม่ชนะ

(‘■ง

อยู่

เช้าชน

พระยาแกวซา

๑๑๒

ชีช้างแก่วปราบเมืองเข้ามาชนอีก ช้าง,ชะพานคำก็กระทำฉนเดีย
ช้างแก้วปราบเมืองก็ท่าวไป
แก้วบุญเรือง
ท่าวไปแก้ว

พระยาแกวก็เปลียนเอาช้างต

เข้าต่อแถมช้างชะพานคำก็แทงเก้าคอช้างแก

ครั้งนไแก้อุปราชาขุนเจืองก็เอาข้าวช้า

แกวตายกบคอช้างนนแล

ผายพลแกวท1งหลายก็แตกพ่ายพลัดก

ส่วนชาวเวียงเงินยางเชียงแสนเชียงเรืองเมืองฝางเชียงรายท8งปวง

พรVมก้นไล่เกิดเอาแกวได้สามหมืนคนลับทํ้งช้งมำเข้
อาวุธท1ง์มวลพร้อมสน
ยางนนแล

แก้วก็เอาคนเหล่านนเช้าไปข้งไว้

ครั้งน8นพระยาลาวชินตนลุงก็มีใจยินดียึงน้ก

ลูกหญิงท8งสองพี่น้องด้วยเคร้องอลังการเสร็จแก้ว

ก็

ก็

แก่เก้าอุปราชาขุนเจืองตนหลานให้เบนอครมเหสีผายช้ายผา
สองนางนนแก้ว
แสน,นนึ่แล

ก็เอา‘แามาอภิเษกให้เสวยเมืองเหร้ญญนครเชี

แต่นึ่ไปจึ่งได้เรียกชื่อว่าพระยาเจืองพ้าธร

ส่วนว่าก้าวพระยาเมืองใหญ่ทํ้งหลาย
ว่าลักมาชิงเอานางนน

อนมาตะก้นตกห

ก็มาคาน''5,' แกวเสียก็เลยน้อมเข้า

แห่งท่านก็กระทำการอภิเษกอีกครั้งหนึ่ง
ธรรมิกราชาแก้ว

จึ่งได้ชื่อว่

ก็ปก1■๒'หออุ'ทุม,พก้ก้ ขนสูงร้อยศอกก่อน

ผายพระยาด้ายเจืองตนพี่ท่านก็เสวยเมืองเชียงเรืองแทน

บตาย พระยาแกวฆ่าลับหลังช้างเสียในบี!กดลัน ลักราชไ
อายุได้ ๑๙ บี1
(๑) ข่ด

(๒) ปลก

พระยาลาวชินตนลุงด้นเบนพ่อแห่งนางอ
(๓) หอทรอเรอนสูงสำหร0บท0าพิธอภิเษก

(ชิ) (ชิ)

สา

จน'ทนผงและ'นาง'โอคาแพงเมือง'นํ้น เสวยเมืองเงินยางได้ ๒๗ บี'แลิว

ตายในบี1ลวงเล้า ศักราชได้ ๔๘๔ ตว อายุได้ ๗๐บแล
แด่น1นมาพระยาเจืองพาธรรมิการาชาก็อยู่เสวยราชสมบ่ตใน
เมืองเหริญญ,นคร'ไชยบุรีเงินยางเชียงแสนที่นน

คร8นต่อมาพระยา

หล่มพาเก้าพิมาน เมืองวิเทหราช ก้บพระยาจุฬนีสองตนพี่นิอง
เอาหมู่ร้พลล่องมาว่าศักมาชิงเอานางและตนและนางนน

คร8นมาถึง

กลางทางก็รู้ข่าวว่า บรรดาหำเมืองท8งหลายที่ยกพลมาชิงเอานางนน
พระยาเจืองแพ้แล้วได้นางที่งสองมาเบนมเหสี

ตนก็มีความกล้วเด

อำนาจน8นมากนํก ก็พล้อมก้นแต่งเครื่องบรรณาการแลอย่าล้ล้ แล
๑๐๘ ที่เา3สองตนพี่นอง คือ ว่าหอยล้งข์เงิน หอยล้งข์คำ
ปกติ อ่างเงินอ่างทอง
๑๒๐ ศอกแล้ว

หอยล้งข์

หอก็มาดื่มข'น1,๒''แถม®๐ศอกสองเทือง เบน

ก็อภิเษกเรียกชื่อว่าไชยนารายใ!สธรรมิกราชน8นแ

ตามออกมาสผาเงํจนน ๑๒ ศอก มี ๒ ทีเบน ๑๒๔ ศอกนนแล แต่น8น,
มาฮ่อและแกวผายตะวนออกผายเหนือก็ได้ส่วยแด่นนมาแล โกล้มพี,
กลึงคราช, และหงสาวคือโยธยาก็ได้ส่วยแด่น8นมาแล
ตงแด่นนมาพระยาธรรมิกราชเล้าท่านก็กล้วผานใล้๓ *
เล้าหลานเหลนเมื่อน่า
แล้ว

ล

ก็จึงล้กยำยเอาแกวเมื่อเบนเล้าเมือ

ก็ล้ดส่วยแก่ฮ่อแสียแล้ว

ก็ตอกหน่าแบนหินไว้ในเวียงมิถิลา

นครน่น่ ในบี1กดสน ศกราชได้ ๕๑๒ ตวแล

ครํงเมอท่าน [ดปราบ

ชมพทวีปนน อายุท่านได้ ๒๗ บี ขึงกล้าหาญแข็งแรงน์ก ก็มือา
ให้พ่อล้าต่างเมือง-ว่ากู,ชนช้างก็ยํงส'นุ'กอยู่แล
(๑) สงถะ

(เตา เตม (๓) บาด1ข

ก็ยกล้กใคร่ชนชำ

ซิซิ(ริ-

สูยำรู้ที่ใดค้กชนต่อถู

คร5น,สูยำร้ที่ใดค้กชนจงมาบอกกูเทอญ กูจ

ไปชนจิกให้แพ้เขาทุกแห่งแล
แล

ก็สํงยำพ่อค้าต่างเมืองไปท

ที่ใดทำวพระยาที่งหลายฝูงน8น,เขาบ่แข็งต่อได้

น้อมสู่สมภารท่านสนทุกเมืองนนแล

เขากเขาม

ท่านได้เบนเอกราชเสวยเมือง

มาได้ ๕๐ บ

ยำมีพ่อค้าแกวหมู่หนึ่งก็ไปถึงเมืองแมนต

ตายืนแค้ว

เขาก็ออกสู่ช้บ

จึ่งเอาค้อมือไปโฟ1'๑- เอาคำ

เขาก็มาบอกข่าวศาส์นอนน8น,แก่กันอยู่เสมอแล้ว
เค้าแห่งเขาแค้ว
น8นแล้ว

เขาก็สื

ก็จึ่งปลงคำลงว่าเราค้กชนช้างต่อพระยาธ

ผายพ่อคำทํ้งหลายได้ยินคำอย่างน้นแค้ว

ก็ม

พระยาธรรมิกราชแท้ พระยาธรรมิกราชได้ยินยำคำกันนึ่นแ

ว่าเราเฒ่าแก่เสียแค้ว บ่ไปแลก็ว่าบ่ได้ เหตุได้ออกปากลำเส
คร8ำแนท่านก็รองเรียกยำลูกที่งหำตนมาแล้ว
เรือง

ก็แต่งลา

ผู้พื่เค้อนเบนลูกนางอามแพงค้นท'แผงนน ‘ ให้เบนเค้าเว

เงินยางและไชยนครกบบำนเมืองท8งมวลแล้ว
นนก*บบริวารพ่นหนึ่งแล้ว

ก็แต่งลาวเจืองผู้ก

ให้ไปกินเมืองแกวหลวง

ที่ดอยภูเหมือดเมืองแกวสูงช้อยศอกแล้ว
แกวท8งมวล

ก็อภิเษกให้เบ

ก็แต่งลาวพาวผู้นองช้อยนนกับบริวารรอยหนึ่

กินเมืองค้นทบุรีให้เบนเค้าแก่ค้กรวา''๒'’ ที่งมวล
โอคำแพงเมือง
เมืองมูลแล

ก็

แล้

ผู้พี่ชื่อว่าขุนคำรอยนนให้ไปกินเมืองไชย

ให้ใจรู้คนภายตะวนออกล่องใต้ แล้วก็แต่งให้เค้

เมียผู้น้องนน
(๑) ไม่ทราบว่าอะไร

เบนอุปราชาให้อยู่เวียงเชียงเรืองแลให้
(๒) ไม่ทราบว่าอะไร

6) 6) (^

ตะก้นตกทำมวลแล

แก้วก็เบาเอาร้พลคนหาญทํ้งหลายได้เก้าก

เก้าแสนแก้ว
ออก

ก็เสด็จออกจากเวียงเหรญญนครเงินยางไปหนตะก้น-

ออกไปไกลนกก็ไปถึงเมืองแมนตาตอกขอกพ้าตายืนแท้

ใน

กาลน1นพระยาธรรมมิกราชท่านก็เห็นยำเมืองก้นนึ่น, มีหินผามาก

เม่นหินชา ■ฒ่ ผาคมทางก้นก้กเก้าหาเวียงนนก็มืทางเดียวที่จะเก
ก้นลำบากยีงนํก เวียงเพื่อนก็สูงน*ก บ่อาจก้กแพ้เพื่อนได้
ก็เท่าเลยแรงตำก็เฒ่าเสียแก้ว

ก็จึงจดแก้เสิอผำคาดหำในฮูกคำ

ก็ใช้ไห้อำมาตย์ผู้หนึ่งนำเอาคืนมาให้แก่ลูกและเมีย ว่าให
ต่างตนเราเทอญ

ผายนางเทวีอยู่ภายหลงพระยาเจำก็มีเหตุลางใหญ่

๑๐ ประการ คือ (๑) หูกเก้นลงก้านกลายเบนควายชนก*น (๒) ถ้วย
ชามเก้นตำก้านเบนปลาฝา1^)

(๓) เรือกลายเบนแลน(ก้ไปลี่อยู่

แก่หินผา (๔) ชายคากลายเบนต่อแตน'ใส่เดียด(๔) คน (๕) ผงซาม
เขิาติดหมอนหนุนหำหมอนอิงพระยา
บ่เออน*'ฒ่

(๗) ภูดอยทะลายเถื่อนพำไป

เบนเงือกไปอยู่นึ่า
เก้าเวียง

(๘) ก้อนหินผากลาย

(๙) เห็นปลาดำตำเท่าเรือ

เหตุลางทํ้งํ๋หลายเกิดมีดำนึ่

เบนประการใด

(๖) ฝนตกรินอยู่ ๑๐

(๑๐) เสือโคร่

ก้กเสียพระยาเจาหรือ ๆ ว่าจะ

นางพญาและนํกสนมทํ้งหลายฝูงอยู่ถ้าคอย

รำยดีอย่ในที่นน

ก็พากไแบนทุกข์ถึงพระเก้ายึงนก ต่อน1ใ-เมาก็เห็

อำมาตย์ผู้หนึงนำเอาผะ อบคำใส่ผำโผกหำเก้มาถึงเขา
ทวไปทงเมือง

มาถึงอีกนอ
(๑) ต!ย

ก็ยีง'ก้อ

เหตุลางต่าง ๆ ก็มืมากหลาย ท่านก็ซํ้าฝากก้งผำโพก'ห
คนทงหลายกซารองไหตมกลนขวลู)แลว

(๒) ปลากะเบน

(*) ตะกวด

(๔) ต่อย

(๔) หยุด

กวาตอนไป

๑๑๖
บ่ห่อนจิกได้เห็นหนำแท้นอว่าดํง์นํ้น
ตอกรบว่าจิกชนชำงต่อพระยานน

ส่วนว่าคำอินพระ

แด่น8นมาก็มีอาชญาให้แม่

นายกองท1งหลายแต่ชานหินชานผาแส่ว ก็ก่ายหำขวิดไว้ให้หมืนแ

ก็ขนขี่ชำงตำชื่อว่าไชยนารายน์อขู่คอยท่าพระยาเจือ
เจาแล เจิาแลก็ขนขี่ชำงชะพานคำ
ค้อมก่อปลายงาถึงก่น

ไสเขาชนชำงพระยาแมนต

หินลูกค้นชำงชะพานคำยาน8นก็พลาดตกไป

ในขุมน8น ชำงชะพานดำก็ซดตกลงไปตามนํน งาก็บกเขำเงอมหินผา
นึ่นแล

ผายพระยาแมนตาตอกก็เอางำวช้างพนพระยาธรรมิกราชา

ตาย'ใน'ที่นํ้นํแล

คนหาญแห่งพระยาธรรมิกราชาก็หลุมกุมลู่เอา

และตำพระยาธรรมิกราชาได้แลำ

ก็บ่เอาใส่หีบหาบเอามาเผาเสียยิ

เวียงเชียงรายแล คนทงํ๋หลายก็แตกพ่ายหนีมาสินแล พระยา
ธรรมิกราชาตายในบืเตาใจ้

ค้กราชได้ ๕๕๔ ตำ กินเมืองได้ ๕๓

อายุได้ ๗๙ บ พระยาแมนตาตอกขอกพ้าตายืนฆ่าเสีย
เจดีย์ไว้ ในเวียงเหรำ]ญนครเชียงแสนนํนแล

เอากะลูกก่อ

ส่วนลาวเงินเรืองเบน

พระยาอยู่ในเมืองไชยนารายน์นนบางทีก็อยู่เวียงเงินยางและได้ ๒๐
ปีตาย ในปีลวงเม็ด ค้กราชได้ ๕๗๓ ตำอายุได้ ๖๙ ปี
ลาวเคียงกินเมืองแทนพ่อตนได้ ๑๖ ปี

ตายในปีระวา

ค้กราชได้ ๕๘๙ ตำ อายุได้ ๖๕ บี1

ลาวเมงเสวยเมืองแทนพ่อตนได้บี1หนึ่ง ก็ใช้ไปเอานางเท

ข่ายลูกพระยาเชียงรุ้งแกำชำยเมืองเล่าลืองามก็เอามาเบนเท

ค้นนางทรงครรภ์นางก็ผนว่าดาวประกายลงมาตํ้งอยู่เหนือท

เทวีแล้วก็เปล่งรัศมีไปภายหนใต้ทำทิศท1งมวลแลำแตกเบนสอ

^)ซิ&')/

นางกสะดุ้งตนแล้วก็บอกแก่พระยา ๆ ก็หาหมอโหรามาดู

หมอ

ทำนายว่าลูกมหาราชเจาจิกได้ปราบหนใต้แท้แล ครํ้นครรภ์นางถ้วน
ทศมาสแล้วนางก็ประสูติออกมา วนนั้นยำมีฤๅษีตนหนึ่ง
มังกร

แต่ก่อนยินดีในศาสนา,พระ'พุทธเจ้า

ปฏินํตตามคลองวินํยื ยากย้งนํก

ชื่อว่า

บวชเบนภิกษุภาวะ

จึ่งปลงสิกขาบทเสียแล้วก็ทรงเพศ

เบ่นฤๅษีอยู่นั้นแล ในล้นอนใส่ชื่อราชบุตรนั้น ท่านก
นั้นแล

ผายพระยาลาวเมงมหากษตริย์ตนพ่อ

จึ่งล้กไหว้เล้าฤๅษีว่า

กุมารนำยลูกผู้ขำนึ่ยำจำมีบุญหรือว่าหาบุญบ่ได้นั้นจา ผายฤๅษีก็ส่อง
รู้ดำยญาณแห่งท่าน ๆ ก็รู้แล้ง

จึ่งกล่าวว่า ดูกรมหาราชเล้า

กุมาร

น้อยผู้นึ่มีบุญมากน้ก ล้กได้อยู่ ในเมืองมหาราชที่นึ่ได้ ๑๖ บี1 แล้
จะได้ไปสร้างเวียงลูกหนึ่ง

มี ในทํกษิณสถานแห่งเมืองมหาราชที่นึ่

คือ ว่าเมืองเชียงรายที่นน ให้รุ่งเรืองกว่าเก่าแท้แล ล้กอย
บี1แล้ว อายุได้ ๘9 บี1 ล้กตายดำยควานคำล้กล้บแล
ได้กระทำผิดล้กเอาลูกท่านเบนเมียนั้นแล

เหตุว่าท่านล

เจ้าฤๅษีทำนายดํ

ก็พร้อมกไเหาชื่อราชกุมารให้จิบท*งสามประการ คือ ว่าชื่อพ่อและชื

ฤๅษีและชื่อแม่ท8งสามประการนั้น แล้วเอาเล้าฤๅษีว่าบทมั

พ่อว่าลาวเมงนึ่นผสมล้นว่า มิ เอาซือแห่งแม่ซือว่าเทพคำข่า
ทำวเชียงรุ้งแกำชายเมืองนนํว่า

รายให้สมกนแล้ว

จงเรยกว่

มังรายนั้น นั้แต่ปฐมลวะล้งกราชเล้าลำตบมาได้ ๒๕ เช่นทำวชื่อว่
พระองค์ลาวแล

แต่นึ่ไปภายหน้าบ่ชื่อว่าลาวล้าคนแล หน่อพ้ามังรายเล้
ก็จำเริฌขนใหญ่ได้ ©๖ ขวบแล้ว

พระยาเล้าบิดาตนพ่อ

ก็ไป

(5)0(^,

เอานางผู้หนึ่งเบนลูกเจำเชียงเรืองน8น

มากระทำอาวาหมงค

เบ่นเมียแล้วก็แต่งให้เบนอุปราชาครองเมือง

แล้วให้ ใจร

ใต้ท1งมวล ยิงมีในวันหนึ่งท่านก็พาบริวารไปแอ่วตงไกลบา กไ

เวียงเชียงรายรำงอยู่ก็เบนที่พึงใจยึงนํก ครํ้งถึ
๖๑๐ ตำ

เดือน ๕ ออก ๗ คา วันพุธ

ท่านก็ออกไปตงอยู่เ

เชียงรายก็าใต้แห่งเวียงเงินยางเชียงแสนที่นน

พระยาลาวเม

ท่านก็กินเมืองเงินยางเชียงแสนได้ ๒๕ บี1 ศกราชได้ ๖๑๓ ตำ

บี'

กดยี่ อายุได้ ๖๗ บี ก็จุติไปแล

เจำมํงรายตนลูกก็แต่งมหาปราสาทส่งสำการพ่อแห่งตนเสร
บริบูรณ์แล้ว
นรราษฎร์

ก็เรียกรำงเอาราชเศวตฉตรและเสนาอำมาตย์ประชา

และราชสมบตในเวียงเงินยางเชียงแสนทง็มวลมาแล

ก็อยู่เสวยราชสมบตเบีนเอกราชอยู่ยิงเวียงเชียงรายที่นึ่
แล้ว ก็บ่ดืนเมํ้ออยู่เวียงเงินยางแถม1ำ)

ก็อยู่ยิงเมืองเชียงราย

พระเจำม่งรายราชเจำไต้เบนเอกราชแทนพ่อแล้ว
ปรากฏมากนำ

พระยามํงรายเจำ

ในวันหนึ่ง

ก็มีคำกิตติลือชา

ท่านก็หุ้ม''‘ฟไปไล่เนอ

ท้าวก็พาเอาบริวารแห่งตนไปไล่เนึ่อ

ก็ไป

ทีหนึ่งและ
ทีนึ่จำกิตตนาจาดำยเขินก่อนแล
น8น,แล

ที่แท้ก็มีในตำนานหลวง

ที่นึ่พอกิตตนาให้รู้ทีมํงรายราชเจำจำได้ปราบน1น,แล

เมื่อฟิกราชไต้ ๒๒๕ ตำเดือน ๔ ออกคํ่า ๑
เบนลูกพระยาวองตีฟางโพธิญาณนน
(๑) ไม่โปอก

(๒) ชักชวน

(ต)

ยาม

วัน'นึ่นึ่ยิงมีฤๅษี

ตนพี่‘แนชอว่าพาส

ที่บา'ชงมผุหางห่าม

๑๑๙
ตนถ้วนสองชือว่ๅสุถ้นตะแล

ตนถ้วนสามชื่อปพานแล

ตนถ

ชือว่าจนทสิกขตุงคฤๅษีแล เขาเถ้าเกิดมาเบนลูกพ่อเดียวกนคนละแม่
แล ยามเมือเขาเจ้าจิกลาพระยาตนพ่อ'1ปกระทำสมณธรรมข้นน*น
พระยาตนพ่อก็ส่งเขาว่า

ครํ้นว่าเถ้ทะงหลายเห็นที่ใดถ้กควรตํ้

แปงเมืองตีนน

ขอให้เถ้าลูกท5งหลายอย่าละพ่อเสีย

เบนเมืองจึมเทอญ

ว่าดจึนึ่นแลำเขาก็พากนสยองไปถ้วยลวงบนหน

อากาศ

จึมพ่อค

ด้วยอิทธิฤทธื้อานุภาพแห่งตนก็ไปหนใต้แลำไปถึงด่าน'ข้

บาทีหนึ่งราบเพียงเรียงงาม ควรเบนที่สนุกยินดีนิ'ก ผ่ายฤๅษีท
ครใเไปถึงแลำก็พรำมกนลงนอนใต้ร่มไม้แห่งหนึ่ง

พอถึงเที่ยงต

ก็เห็นเบนดำสายสุริยอาทิตย์พุ่งขนเจ็ดชำตำคน ปูนอํศจรรย์มากนิ'ก

ก็จึ่งไปผ่อตูก็เห็นยิงเกศาธาตุแห่งพระพุทธเถ้าเปล่งรศผืพุ่งขนมาแ
พํ้นแผ่นดินสูงชำตนตาล

ดูวิลาศองอาจงามมากนิ'ก

ส่วนเถ้าฤๅษี

ทำสี่ก็พรำมกำณษนำมไว้ถ้วยที่ติดที่เถ้าถ้าแห่ง

ยิงเกศาธาต

สํพ่พํญอ]'พุทธเถ้า ณ ที่นน คือ ว่า หริภุญไชยนึ่น ก็ยิงเบนบาไม้ไผ่

อย่ คร1นเถ้าฤๅษีรู้แถ้งแถ้ว ก็พรีอมกนอธิษฐาน'ว่า ตูข้าจกเอาธา
พระพุทธเถ้าออกสรง

ขอให้เทพยดาเถ้าท8งหลายจงให้ปรากฏมืนึ่

อนประเสริฐ ไหลหลำลงมาพอให้ตูข้าได้สรงเกศาธาตุแห่งพระพุทธ-

เถ้าแด่เทอญ ว่าดํง้นึ่นแล้ว ในกาลนนเทพยดาอันรักษาอยู่ในที่
ก็พรำมกนเนรมิตลิน,๒} คำ
ตะข้นตกเฉียงเหนือ

ก่ายแต่ดอยอุชชบรรพตลงมาทางหน
จึงเรยกว่าหวยลินแต่นนมาแล

สี่ตนไต้สรงพระเกศาธาตุเถ้าแห่ว่^นะน
(©ปู ชาย

(]®) 3าง

ครนฤๅษีท

ก็ไหว้นบเคารพยำเถ้าฤๅษ

๑๒๐
ทํ้งสี่ก็พากํนผด,ร้ ขั้นไปหนเหนือชวยตะวนตกโพนแล

เจาฤๅษี

เข้าจตุถฌานแลวก็เหินไปห้วยหนอากาศ ก็ไปถึงเถือนถํ้าภู
แห่งหนึ่งแห้ว

ก็พร้อมกํนลงยํ้ง๎อยู่ปากถํ้าแห่งหน

เที่ยงร้นแห้วฤๅษีตนหนึ่งก็เลงขั้นเมื่อบนก็ได้
ดาวเต็มพา

สุทนตฤๅษีก็กล่าวแก่ฤๅษีท8งสามพี่นองว่า เร้าท5

จงผ่อดูภายบนนนเทอญ
กรกฎดาวมากนัก

ยามนึ่เบนเมื่อร้นใดพลอยว่ามีน
ดู'รุ่งเรืองงามเบนทื่อศ,จร'รย์แท้

ฐานะที

ท5งหลายร้กมาสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ที่นึ่ร้กรุ่งเรืองมากนัก
เรียกว่าเชียงดาวแท้แล
กระทำสมณธรรมในที่นึ่
เหนือนนเทอญ
นนเทอญ

เหตุห้งนนตูข้าทํ้งํ๋สองอไแบ

เร้าทํ้งสองอินเบนฟ้อง'จึ่งผิดเลี

ภายหนัาหากร้กเห็นเบนนันใด

จึ่งสิญญากน'

ส่วนปพานฤๅษีและจนทสิกขตุงคฤๅษีก็ส่งอำลาพี่ทํ้งส

แห้วก็เหินมาทางหนเหนือ มาเห็นหนองหลวงลูกหนึ่ง เร้าฤๅษ

ก็เจรจากไเว่าควรเรา(๒'’ ท8งสองพากไเข่างหนองลูกนึ่ให้แห้ง
คืนเมื่อบอกให้เร้าวองตีฟางตนเบนพ่อรา
ตํ้งแต่ให้เบนบ้านเมืองดีแล

ให้เอาไพร่พ

ปพานฤๅษีก็เอาไม้เบ้าร้

แกวบดหลอด1-‘ฟ นไเมาขีดภายทางใต้นน พอนาไหลซึมแต่เล็

ไ

คนก็เรียกว่าดอยสนซึมแด่น เมาแล
เกย'ว'ใปหนเหนือ
ว่า

แห้วร้นทสิกขตุงคฤๅษีก็เอาไม้เบ้)ต็ง

ขอให้นึ่าแห้งเขินหนองให้พ่อข้าชื่อว่าพระยาว

ได้ตงให้เบนลูกข้างห้างเมืองแค่เทอญ
(๑) หฆุน, กล'บ

(เต) เรา

(๓) ป:อด

ขอเทพยดาเร้าทํ้

๑๒๑
คำชูขาข่างให้ลุไหลไปหนเหนือน8นแล
พั.ทนขดทางหนเหนือน8น

ว่าดํ่งฺนํ้นแลํวเาเอาไม

นำก็ไหลลงไปเขินผ่งริมน8นแล

ทำหลายจึงเรียกว่าถำปูเข้าแต่น8นมาแล

คน

ส่วนฤๅษีทำสองก็ไปเลียบ

คอยดูทีนำ,หนองอินแหำเขินน*น'ทุกแห่งแท้3 ก็มาถึงปากถาที่ปูเ'ขำ'นน

แลำก็ยำอยู่ปากถาที่น8น ครำน8นปูตำน8นก็เนรมิตเบนชายหนุ่มผู้หน

แลํวก็เขำมาไหว้ยำเจ้าฤๅษีทำสองว่า เจำกูมาข่างหนองอนนึ่จํกมีประ
โยชน์สำจา

ว่าดำน8น,แลำ

เจาฤๅษีจึงกล่าวว่า ดูกรมาณวชายหนุ่

ท่านจำมาถามเราดำยข้นข่างหนองนึ่ดำยเหตุข้นใดจา
แหำให้เขินแลำ

เราจิกข่างให

จ้กเมื่อบอกพ่อเราชึ๋อว่าพระยาวองตีฟางโพ

ให้แต่งให้คนมาต8งอยู่ให้เบนลูกข่างหำงเมีองแท้แล ว่าดำนํ้นแ

มาณวชายหนุ่มผู้น8นก็ไหว้เจำฤๅษีว่า สาธุ สาธุ ดีแท้แล ต
ใช่ลุกใดมาบ่มีแล

ผู้ขำนึ่ณ็บนผู้รํกษาหนองที่นึ่

แต่เช่นบู

ตลอดถึงตำผู้ข้าน, เรียกว่าเบนผีเสิอหนองที่นึ่ดำยเหตุนึ่แล แด่
ภายหนำคนท8งหลายมาสรำงให้เบนบำนเบนเมืองแลำดำน8น ขอเจำกู
จงเมตตาเขาทำหลายให้ได้สร้างเจดีย์วิหารวดวาอารามไว้เบนที่สํกการ
บูชาให้วุฒิจำเริญ แก่คนบำนเมืองไปภายหนำเทอญ
หากาลเพื่อนต่างเมืองจิกมารบดำน1น

ก็ให้ทำวพระยาเสนาอำมาตย์

ทำหลาย แต่งเครื่องทำหลาย มีติน.'ว่าเสอผำรำยผืน
ทะลาย กลํว้ยรํอํยหวี ออยรอยลำ
ข้าวสุกร้อยกํอน

คร8นกลียุคอุณ

พรำวตาลรอย

ขำวตมขนมข้าวแคบ'®) รอยแผ่น

หมากพลูสึงละร้อยทุกข้นแล

เอาไปบูชาที่

นนเทอญ แม้ว่าเพื่อนมีหมื่นเรามีพน ก็จกพ่ายเราแล ไหว้เจ้าฤ
(๑) ขาวเกรยบ

๑๒๒

ล้งนีแล้วก็หนีไปอยู่ถํ้ณเห่งตนนั้นแล ส่วนเล้เฤๅษ
หนองที่นึ่ก็เขินดีแล้ว

ก็ควรไปเมตตาพ่อเราให้รู้แจำแ

แล้ว ก็พาล้นสยองเมอก็ถึงเมืองวิเทหราชแล้ว่
ฟางโพธิญาณตนพ่อก็ตายเสียแล้ว
เมืองเบนเล้าวองสีบต่อมา

คร8งนั้นพระย

ล้งเหสีอแต่ลูกชายผู้พี่เล้

ครนเล้าฤๅษีท8งสองไปถึงแล้วก

เมตตาพี่แห่งตนให้รู้แล้งดำนั้น

ครน,เล้าตนพื่รู้แล้งแล้

ผู้หนึงชื่อว่าควานเดื่อ ให้เอาหมู่บริวารลงมามืจำนวน ๓๐๐ ครำ
ต8งอยู่หนองเรือที่นั้นแล้ว

ก็มาสล้างไร่แต่งนาหว่าน

ออกมาได้ ก็แล้งแล้งบ่เบนล้นเบนรวง ฉิบหายไปสินแล้ว ก็ใช้
ไปขอเอายำล้าวเชอล้าวกินมาแถมถึง ๒ หน ๓ หน
เบนลำได้

อยู่มาได้ ๓ บืก็หายำข่าวล้นจกกินบ่ได้

เบนเมืองก็ฉิบหายตายซา ยำหลออยู่ ๓๐ คน

ก็บ่ออกบ่เบนต

ก็ลวดบ่เบนบ้าน

เขาจำไต8งอยู่ในที่

บ่ได้ก็พากไเหนีดีนเมืองสู่เมืองวิเทหราช ล้นเบนที่อยู่แห่งเขา

ที่หนองเรือที่อยู่แห่งควานเดึ๋อนั้นคนท1งหลายก็เรียกว่าห

น8นมาแล เล้าฤๅษีท8งสองจึ่งจาล้นว่าเราล้กต8งอยู่กระทำสมณธรร

ในที่นํ้ ควรเราท8งสองพี่น้องไปเลียบหาดูดีแล ว่าดำ,นนแ
ตนชื่อปพานฤๅษีก็ไปเลียบดูหนเหนือล่า('๑'’ นา
เล้าก็อยู่กระทำสมณธรรมในที่นั้น

ก็เห

ส่วนล้นทสิกขตุงคฤๅษ

ผดเกยวไปตะวนตกหนใต้หัวนั้าก็เห็นยำด่านบาทีหนึ่งค
มากน้ก
(๑) ที่สุด

ตงคฤๅษีก็อยู่กระทำสมณธรรมในทีน้นแล

คนท1

๑๒๓
เรียกว่าดอยจอมตุงค์แต่น1นมาแล

ถาล้นปพานฤๅษีอยู่นึ่น

ที่งหลายก็เรียก'ว่าถํ้าผาแสงแต่น81แมาแล
เจาฤๅษีทีงสองจึงเมตตาพญานาคตนเบนใหญ่และผีเสิอหนอง

ทํงหลายว่า แต่นึ่ไปภายหนำคนท8งหลายมาสร้างบ้านให้เบนเมือ
เขาท1งหลายอยู่บ่วุฒิจำเริญ

เบนดันว่าศึกเพื่อนมายท

ให้ทำวพระยาชาวเมืองท8งมวลพาล้นแต่งเครื่องบูชาพร้าวตาล๗ กล้วย
๗ เครือ ล้อย ๗ ลำ

ขำวตมขำวขนม ขำวสุกสึงละ ๗ ๆ เทียน ๗ คู่

หมากพลู ๗ ประทีป ๗ แล้วให้บูชาท8งสองที่ คือว่าผาแสงและดอย
จอมตุงค์ ให้'พากนํล้นเดียวยามเดียวเทอญ
มีพํนก็บ่แพ้เราแล

แม้ว่าเพื่อนมีหมื่น

เร

ล้นตรายที่งหลายก็ล้กระงํบ่กล้บหายไปสน

เล้าฤๅษีเมตตาพญานาคและผีแอหนองที่งสองพ่อลูกด”งนึ่แล้ว
ไปภายหนำบ่นานเท่าใดผีเสิอหนองเรือน8น,
เมืองล้นนภายหนำก็ล้กวิเศษแท้แล

เขาทะงหลายก็จาล้

คนที่งหลายเขาล้กสร้

บ้านเบนเมืองก็ดูยากแท้'นอ เหตุ'ว่าออกเล้ง,'ล้ ตำนานหลวงน8น เหตุ
สพพ่ญ่ฌูพระพุทธเจำ

จาล้บต้วยมหาอานนต์ทำนายว่า

ลูกคิษย์

กตถาคตล้กมาอยู่ที่นึ่พอ ๕๐๐ ตนน8น,แท้แล ว่าดํงนนดาย
นไเผีเสอหนองที่งหลายเขาก็แต่งล้นไปหา

ในกาล

พนธุหมากนาเต้าทะ

กาน1(๒) ก็ได้มาเม็ดหนึ่ง เขาก็ปลูกไว้นานได้สามเดือน จึ่งแตกออก
มาเบนเบยนานได้สามบปลายสามเดือน

เครือจึ่งแพร่ไปได้สามห้อย

สามมอน1'ล้

ก็จึ่งเห็นหน่วยหนึ่งแล้วนานได้สามบสามเดือนจึ่งใหญ

เท่าเทนขำว

แด่นนไปนานได้สามบปลายสามเดือนหมากนาเต้านนํ

(๑) มอยู่

(๒) ใหข่

(*) ไม,ทราบว่าอ*ไร

๑๒๔
ก็แตกแล้ว

แก่น,พํนธุม่นก็กระเด็น'ใปตับมอน1ดอย

รอยตีนหมูเถอนและกวางฟาน

แล้วกตกอยู

นำร่องรูทํงหลายนานได้สามเตือน

ก็แตกมาเบนลูกอ่อนน้อยไปสั้นแล เขาก็รองไห้อยู่ผบห์อยผบดอย
ผีเสั้อก็ได้ยินเข้าก็ไปเก็บรอมมาเลยงไว้เบ่นโอปปาติกะแล
เขาเบนล้นมืดเส้าก็าดำ

เหตุว่าพนธุหมากนํ้าเล้านนกร

รากนํ้าขุ่นก็กลโ]ดำกาเส้าตัวยเหตุนํ้นแล
มาได้ ๑๖ บ

เนื

แต่นํนไ

คำปากเขาทํ้งหลายก็เรียนจากหมูเถือนกวางฟานจอ

แล้วอกค่างทํ้งหลายล้องในบ่าในดงนึ่นเขาก็เรียนเอามาเป็
แด่นนมาจนถึงกาลล้ดนืแล

กาลนํ้นเมืองจอมตงค์ที่น้นเบ่นลวะอยู่เต็มสั

แล ล้งมืชายผู้หนึ่งใหญ่สูงกว่าเพื่อน คำคิด'-®) ก็หลไๆก'ว่าเ
เหลือเพื่อนทํ้งหลายแล

เขาก็พล้อมล้นปลูกให้เบ่

แล้วใส่ชื่อว่ามางหอยให้อยู่เชียงแล้วแล

ผู้หนึ่

ทองแล ผู้หนึ่งชื่อมางคงก็ให้อยู่เชียงคงแล ผู้หนึ่งชื่อ

จอมส้กแล ผู้อยู่จอมตุงชื่อว่ามางตุง มางกาก็อยู่เชีย

หลวงก็ให้อยู่เชียงค้าง สวนล้กก็ให้อยู่เชียงตาง
แสนคือถาผาแสง มางสงก็ให้อยู่เมืองส้งแล

ล้งมืไทยหมู่หนึ่งลุกแต่เมืองวิเทหราชน8นมา เขาก็หลงเ

ม ๖๙ คน มาตายเสยผู้หนง ยงคางอยู่ ๖๘ คน เขาก็มีเบยมาจ่ายกาด
จายรี(๒ 1 ทง ๖๘ คน

ชายเล้าให้เป็นล้อยแล

นุ่งเจียมที่กุบดานลูกแควนม'างสับ่ค้
(๑) คาามคิด

(๒) กาดะะตลาด

เขานนตัดลาก

เขานึ่มาแต่มาเมืองขนหล

(๓) ไม่ทราบว่าอะไร

๑๒๕
วองภายหนำโน้นมาแล

คำงมางใหญ่ท1งหลาย ๑๑ คน

ลา ำ * น1น

เบนผู้น้อยสนแล
ตํ้ง๎แต่นํ้ไปจํกจาดํวยทำวมํงรายเจำไปไล่กวางคำแลํวก็ไปเห็น
ยงบานเมืองลวะท8งหลายก่อนแล ท่านไปทางดอยจอมตุงค์นนในบี1ตับ
เม็ดศักราชได้ ๖๒๓ ตำ
ก็เห็นยำกวางคำตำหนึ่ง
ก็บ่เขั๊ตั,ตั

น้าวมำรายเจำก็เอาหมู่ร็พลไปถึงเหล่าที่หนึ่ง
มไแตนออกมาหาน้าวมำรายเจำก็เอาหมู่ไล่

กวางตำนนก็แล่นขนไปภายหนเหนือ

น้าวมํงรายก็ไล

ตามไปถึงดอยแห่งหนึ่งสุมค้นอยู่ดำหำคนนึ่น จึ่งเรียกว่าดอยจอมหงส์
ทำวมำรายเจำอยู่ที่นไเก็ผ่อดูก็เห็นยำเมืองเขิน

คือ'ว่าภูมิที่นึ่

ชุ่มเย็นมืร่มไม้อนกวำงขวางเขียวงาม ก็ชวนลวะทะงหลายอยู่

แลเขิน

เสียน้อยหนึ่ง ยำพอสรำงบำนแปงเมืองให้เบนลูกช้างหางเมืองควรแท
แล

ก็ให้เพื่อนค้องน้'’ รูปเบนพรานแบกหอกจูงหมาพาไถ้ไว้ปลาย

ดอยลูกนน ไว้ให้เบนศักขีโบราณใว้ ต่อเท่ากาลบดนีแล น้าวมำราย
เค้าก็หน้เสียจากที่นีนก็ติดไต่ไล่ตามรอยกวางคำ
ไปแผำสนดอยแห่งหนึ่งเบนบาไม้รวก
คนหอกแลำ

เขาก็ตัดเอาไม้รวกแปงเบน

เขาก็เรียกว่าบำนรวกแต่นึ่นมาแล

ตามรอยกวางไปถึงที่อีกแห่งหนึ่ง

แต่ดอยลูก'นน'โปก็

ก็หนีจากที่น

คนหอกเขายาวก็ไปค้างเคิงเ

บ่ได้ คนทำหลายก็เรียกว่าบำนเคิงแต่น1นมาแล กวางตัวนึ่นก็ไต่ไป
ตามสนดอยลกนน
แลำ

เขาก็ ไปเกิดทางภายหนำกวางตัวนึ่นก็แล่นไปทางตะตันออก

เขาก็ไล่ไป
(๑) เหลอ

ก็ไปเกลือกอยู่มวกผาแห่งหนึ่งคนท8งหลายเห็น

กวางตัวนนณ็ตันหกงอบ(๔' ตกหำยแห่งหนึ่ง

(๒) โม่ทราบว่าอะโร

(๓) VII, สว่าง

(๔) หมอบ

คน

๑๒๖
ทํ้ง์หลายก็เรียก-ว่ากวางงอบต่ง้นํ้นื่แล

ภายหน้าคนจกมาสรำงให

บำนเบนมืองแลำวักแผ่ชื่อไปว่าเมืองงอบน*นแล กวางตำนนก็พลิก

ทางตะวันตก เขาก็ไล่ไปคนท*งหลายก็เรียกว่าห้วยไล่กวางสืบมา ภ

หนำต่อไปคนท*งหลายวักมาสร้างให้เบนน่านเบนเมืองแล้ว กจ

ว่าเมืองไล่แล คร1งน*นท้าววังรายเจำบาวให้คนท1งหลายแปงขวากห

ไปบกไว้ภายหน้นนดีแล้ว คนก็แหลมขวากหลาวไปบกไว้แท้ กว
ตำน*นก็ขนไป ในหำยล้นน*นแท้

ก็บ่ถูกวังขวากหลาวแต่ล้

ห้วยวันน*นคนท1งหลายจึ่งเรียกว่าห้วยล่วงทวง(๑') หลาวแด่น*นม
ถึงวันลุนรุ่งเชำก็ตามรอยกวางคำตำน8น

ขนไปตามปลายดอยแล

เห็นเมือง กวางตำน8นม”นก็ไป'ทน(๒'' ดอยอยู่
ตามไปก็คาเสียในที่นน

ก็พากนนอนอยู่ณะที่นน

เรียกที่นไเว่าดอยบำนคาแด่นนมาแล
ก็เอาหมู่บริวารทํ้งหลาย
เมือง

ไล่ตามกวางคำตำ-นํ้นใปตามล้นดอย

คนท*งํ๋หลายจึ่งเรีย

กวางดำตำนนก็ตกแผวลงเมืองแล้ว

เลาะตีนดอยคืนมาทางหนใต้

คน

ครนรุ่งแวังแล้

ท้าววังรายก็ไล่ตามไปถึงตีนดอยลูกนน

ว่าตีนรอยไล่แด่น*นมาแล

ผายท้าววัง

ก็

ท้าววังรายเวัาก็พาหมู่บริว

ก็มาถึงที่แห่งหนึ่งเบนบามะขามบอมขามแคงมีมากน้ก

ท่านก็

ยงกินหมากล้มเสียก่อนเทอญ พอให้หายอิดเหนื่อยก่อน ว่าล้
ที่ล้นนนคนทะงหลายจึ่งได้เรียกว่าบำนขามแด่น*นมาแล

ครนกิ

แล้วก็พากนไล่ตามรอยกวางไปหนใต้ ก็ไปถึงห้วยน้อยแห่ง
วังรายเจำก็ว่ากวางคำลงมาถึงห้วยนื่แล
(๑) ทะลวง

(1®) แอบ

คนท*งหลายจึ่งเรีย

๑๒๗
ว่าหำยหำท้ง

ครนต่อมาภายหท้งคนเรียกว่าเมืองท้งแด่นนม')แล

กวางต่วน”น,ก็ไต่ตามตีนดอยลูก'น1นม-ๅถึงนึ่'าแม่'นอยแห่งหนึ่ง

ขึน่ใปถงถทเงือมผาแห่ง,หนีง แต้วก็เช้าไปหายเลียในถํ้าที่น8นแ
คำตวนนบ่ ใช่ว่าเบนกวางเถือนแท้

หากเบนเทพยดาอิน'ริกษ,าบ้าน

เมองทีนน หากเนรมิตเบนเหตุให้ท้าวม่งรายเท้าได้เห็นนนแล
ว่าท้าวมงรายเจาก็พาหมู่บริวาร
หายเลียในถาที่นน

ไล่ตามรอยตีนกวางคำตำนนไปก็ไป

ผ่ก่ยท้าวมำรายเท้าก็หวังว่าท้กได้ลาบได้แกงกิ

ก็พลอยบ่ ได้ลาบได้แกงกินตามความคิดเดิมต่งนึ่น
ในถาที่นแท้บ่ไล่ติดตามก็จะดึกว่า
ไหลล่องมาตามหท้งน
เมืองลิบแต่,น*นมาแล
แล

ส่วน

รู้ว่าจิกมาหายเสีย

นพลอยมาหายเลียริมแม่นาอน

คนทใหลายจึ่งเรียกแม่นาน1นว่า แม่นาลาบ

ถาอินนํ้นก็ได้ชื่อว่าถากวางคำหำลไ)แด่นน

ส่วนท้าวมำรายเท้าก็พาหมู่บริวารไปถึงที่แห่งหนึ่ง

เบนยาง-

อินท้อยหนึ่ง จึ่งว่.าเราที่งหลายควรต้างหอกดาบสินาดเลียในท
ดงนนแต้ว ที่ท้นนนจึ่งเรียกว่ายางขาแด่นนมาแล
ก็ไปถึงหำยแห่งหนึ่ง

ท้าวมำรายเท้าก็บาวว่าเราท1งหลาย

ย5งพ่กให้หายอิดเหนื่อยก่อนดีแต้ว
แปงเมืองอย่ในที่นึ่น

ครนถึงวันรุ่งเช

พร้อมท

ที่ท้นนนคนที่งหลายก็มาตํ

ครไเต่อมาที่ท้นนนก็เรียกว่าเมือง

แล บ้งรายเท้าก็ถก ^ เอาหมู่ร็พลคืนมาหาบ้านหาเมืองแห่งตนนนแล

ในกาลนึ่นึ่'ท้าวบ้งรายเท้าก็ให้'หาอุ'ตรพราหม'ณ์ผู้'จบเพท'ให้เ,อาเพศ

พ่อค้าแต้ว'ให้ไปเลียบดูขะบวนเ'มืองอนชุ่มเ!0'นฟ้นื่ท้งง่จกรุ่งเ
หน้าฉนใด
(๑) โลหต

ส่วนอุตรพราหมณ์ก็ไปกล่าวด้วยคำว่า “อิทํ รฏฐํ เ

(1®) ถอน

๑๒๘

นี

สุสิกขํ” ดำ

แล้ว

ก็เ ดี ก็
ว่าจว้า

แล้ว

มาไหว้ส

ทีนำเจว้าตำให้เบ่นเมืองก็จว้ารุ่งเรืองแท้แล

ศว้าราชได้

เม่า เดือน ๑๒ ออก ©๕ คา ล้นเสาร์ ทำวมำรายเจากแต่งให้ขุ
หมู่รีพลขนเมอทางเมืองกาย

ตล้®,ไปไล่งอบไปถงกระทำหวรง

ก็

รบลวะพาย^*เชียงเหล็ก ขุนล้งเขำทางเมืองพว้า ลวะก็หนีเสียป
เมืองเค็ม เมืองลาบเมืองล้ง เขาก็หนีเขำมาหาขุนเวียงหลวงสน
คงรบพายเชียงกาเท่าตาทองำ''บ่ชนะเขินสำ

คนทีงหลายตำ

รีด1๕’โบราณไว้ว่าตกคงดูคง ตกลำดูลำ เพื่อเหตุอนนนแล

ขุนคง

ขุนลำรบลวะ บ่แพ้ ำ', ก็ถกเอาหมู่ร้พลคืนมาไหว้สา

ทำวมำรายเจำ

ว่าเขาทำหลายน้กเช่นำ'ขำทำหลายรบบ่แพ้แล

ในการนนมำร

เจำจึ่งพิจารณาดู

หาผู้จว้ารบลวะให้แพ้บ่มิมานได้ ๓ บี1

เจำก็พาเอาร้พลไปไล่เนีอเถื่อนตีนดอยธุง
น้องก็มีของยื่นของถวายแล้ว

ถึ

มางคุ้มมางเคียนสอง

มำรายเจำจึ่งว่าแก่ส,องขาพี่น

จว้าให้สองเขือเจำเมือพร่อล้ำเอาเมืองเขินยำจว้าได้บ่ได้นี
ขาว่าตูขำหากเบนลวะดำกน

เมือพร่องก็พึงจว้าได้แล

ครำแขือเจำเมือพร่องเอาได้

มิงรายเจา

ก็จว้าให้สองเซือเมือกินเมือ

สองขาก็ไหว้ว่าคล้นเหนือหวมีอาชญาฉะนี เขือขำทำสองขอเมอพ
ล้นดูก่อน

คล้นบ่ได้ดวยง่ายควรรบกจกรบเอาแล

ตูขำก็จว้าแต่งค

มาไหว้สาเจำเหนือหำ ขอเอาหมู่ร้พลเมอช่วยรบ มังรายเจำว่าฉ
จกดี เมือพร่องดูก่อนเทอญ
(๑) ถง
ชม่ต

(เอ) ผาย
(๖) ไม่ชะนะ

สองขาพีนองก็เอาครำพี่น้องลูก

(๓) ยกให, ปลง

(๔) ไมทราบวาอ2;ไ3

(ฟ่) ไม่ทราบท่อะ,!ร

(๘)

ปอง

(๕)

ยอมๅข้าก

๑๒๙

ไปทางเมองบุเลง ไปถึงเมืองภูเมืองเพียงแล้ว ก็กล่าวว่าไทยที่งห
ขบตูขำหนีแล ตูขำมาทึ่งมาพิงคำงมางท8งหลาย
แด่เทอญ

พอกรุณาตูขำพร่อง

ส่วนชาวเมืองที่งหลายนั้นเขาก็คิดว่าซื่อแท้ ก็ใ

ง่ายนั้นแล
ก่อนแลำ

คร1นอยู่มาถึงบืลวงเบา!ไสรำงไร่แตงนาอยู่กินใน

ครใาว่าคนที่งหลายเต็มแล้วในที่นั้น ถึงบเตายี่ก็สรำง

บนกาสามสี่ฟิรำงไร่นาแล้ล้ล้
เออยเข็ม

มางคุมมีลูกสองหญิง

ผู้หนึ่งซื่อว่าอามเข็ม

ชำงงาแล้ว

ผู้หนึ่งซื่อว่

ก็มาตายเสียผงไว้ที่หำดอยมอ

ก็แต่งคนไว้เผาเรียว^๒' นาง'นั้งสองบาน,หินอย่าเบน

เคำ (-๓'' บำนรวกนาตมบำนอ่างบ้านกรวดคา''๔'1 นึ่ไว้เผาเรียงนาง

ที่งสองแล มางท1งสองก็ใช้ไปไหว้สาเจำมำรายว่าขอเจ้าเหนือหำแต่ง
คนมาคาเขือขำแด่

มํงรายเจำก็แต่งคนมอคาสามหมื่น

ที่งชางมา

อะม๊อกสินาดและคนแกว่นส่า',•๕'' ให้มาคาม่าง''๖'' ที่งสอง เดือน ๑๒

ออก ๖ คํ่า ล้นอาทิตย์ ลงสรำงเวียงพุยเบนเล้าแล้ว ก็รบลวะนั้งหล
ขำเมื่อถึงนั้าทางตะล้นตก

ลวะก็มาล้อนรบอยู่ที่นั้นม

ที่งสองขนเกิดพบเยียะแท้จึ่งจำแพ้ แล้วใส่ซื่อว่านั้าขืนต่อเท่
ก็เขำต็งที่เวียงหลวงที่งํ๋หลาย
ทางหลายขำง

ลวะที่งหลายก็อยู่บ่ได้ก็เอากนห

ก็ขำ!ได้มางหอยที่กลางทุ่งกลางเมืองแลำก็บ่ฆ่า ก็ให

ที่งอย่ตามชอบเมืองยาย1'๘') อยู่ทุกแห่งทุกหน

มางนั้งสอง,จึ่งคืนมา

อย'เวียงพุยที่เก่าก็ใช้คนเมื่อ'ใหว้สา'ทำ'วม่ง'รายเล้าแล้ว

พ ราหมณ์ผ้'จบเพทมาดูทีจ้กิสร้า-งเวยง 1ห้เท่,นไช:ยมงคลและไช!ยภูม
(๑) ไม่ทราบว่าอะไร
แข็งมาก

(๖) ช่วย

(น) ศพ?
('ะ’,) เรอ'รร1อ

(ต) ไม่ทราบว่าอะไร

(๔) แค่

(๔) เข้ม

๑๓๐

อุตรพราหมณ์ผู้นนก็มาหว่านช้าวเขียมทิด ■๑'' พุ่ยที่นนแล
ว่า

ท้นเมืองที่นึ่ล้งตักรุ่งเรืองภายหนา

เบนตนเบนลำและ'ว่าดํงนึ่นแล้ว

จงให้ข

ในกาลนนขาวเขียมทิดนึ่

ออกมาแท้ต่งนึ่น คนทํ้งหล่ายก็เรียกหนองตากล้าแด่
อุตรพราหมณ์ผ้นนก็ว่าท้นเมืองนตักรุ่งเรืองภายหนำแท้แล
ขนสู่ดอยที่สูงแล้วก็ผ่อตูทิศที่งสี่ก็เห็นมีอยู่สามที่

จ”ก

เมืองดี ในที่ ใกล้ดอยหลวงนน สล้างเบนเวียงก็ตักมีเดช
ท้าวพระยาในชมพูทวีปตักมาเช้ายี่ายีรบกวนบ่ได้
ท้าวพระยาในเมืองบ่รุ่งเรือง

แต่ว่าบ

ตักสรก็งเวียงเชียงเหล็กนนก็ยิงต

เดชฤทธื้เพื่อนก็หุ้มมารบ แต่'ว่าบ่แพ้เราสํก็ที

ยิงจกมี

แต่ไพร่บ่แพร่พรอกออกหลาย ท้าวพระยาบ่มีหลายเช้อชาติราชว

อายุท้าวพระยาบ่พอสิบบสํก็ตน ชำงท้าก็บ่แพร่แล ที่จอมตุ

บ่ดี สฑังก็ท้ตักมืช้าคนมนตรีช้างท้ามากหลาย เช้าของก็ยิง

ล้นพึงล้นควรบ่ล้งบ่ไร้ ผู้นามสองล้กก็นเมือง ผู้หญิงกินเม
มาถามอไเใดก็ตักได้ตามใจล้นมก็!เทินท้-, แล

ฝูงนามล้นอนกินเ

เพือนล้กมาถามมารบเอาล้นใดบ่สู้ได้ดํ่งใจแล
ดงนแล้ว

อุตรพราหม

มางที่งสองก็ ใช้คนมา'ใหว้สายิงท้า'วมังราย

มางท8งสองผู้หนึ่งอายุเบนสามบ่อเบนส“ก็ให้ตงเวียงที่จอมตง
งง่าย

นนแท้ ในบกาเท้า ศกราชได้ ๖๒๔ ตว เดือน ๗ เพ็ญเมงล้นอาทิ

ไทยเตายี่ยามตูดซ้ายฤกษ์ได้ ๑๖ ตัวชอวิสาขาและชาตาเมือง ©๔

พฤษภ ๗ อยูเมถุน ๓ อยูสิงห่ ๙ อยูล้นย ๒,๕ อย่ดุล ๘ อย่ท
(ต) ไม่ท:ๅบว่าอะไร

(๒) เพอน, ท่าน

(๓) ตามควานประสงก์ของท่1น

6)ถา6)

แล สรำงเวยงเลียงคนสินควาย ๑๗ ตำ มิๆ ๓ ตำ ขำวสาร ๓ รำน
เกลอ ๓ แสน หมาก ๕ แสน

สรำงได้ ๖ เดือนปลายเกำวํนสำเร็จ

บรินูรณ คอ หอหงหอเรือแลำทุกอินจึ่งเรียกชื่อว่าเชียงตุงคบุร็ เบ
คำไทยว่าเวยงเชียงตุงแล

ดำยคติสามประการ ดือ ประการที่ ๑ ชื่อ

กํบด้อยหนองตุงอินมี ในเวียง ประการที่ ๒ ชื่อเชียงกบอุตรพราห

และมางทํ้งสองลูกดอยธุงเชียงแสนไปสรำง ประการที่ ๓ ชื่อก*บตุง

ฤๅษีมาข่างหนองไว้ ให้เบนเมืองแล หำที่ชื่อว่าเมืองเขินตํ้งแต่
มาข่างหนองให้แห้งรอดไหนว่าเขินนไเแล
มาแล

ก็ให้ชื่อเมืองเขินแด่

อินชื่อว่าเมืองเขียมนนดำยคติ ๓ ประการ ดือ ประการที่

“อิทํ รฏรํ เขมํ ส?เกข’นํ้

ชื่อกํบอุดรพราหมณ์มากล่าวว่า
ประการที่ ๒ ชื่อกบนางเออยเข็ม

อามเข็มมาตายเสียในเมืองที่น1น

ประการที่ ๓ ชื่อกบเขียมงอกออกมาเบนด้นเบนลำนน ด้วยเหตุคดี ๓
ประการนํ้ จึ่งได้ชื่อเมืองเข็มแล อนึ่ง ชื่อ'ว่าเมืองชีนนึ่น

ด้วย

ประการ ดือ ประการที่ ๑ ชื่อกบคำมำรายเจิามาเห็นหำที่ว่าจิกขนเอา
ได้เสียจิกพอสรำงบำนสรำงเมืองแล

ประการที่ ๒ ชื่อด้บมางท8งสอง

มาขืนกินรบหนีไปที่ช่างนึ่าเยียะแท้จึ่งจิกแพ้ จึ่งจิกได้เมื
ชื่อกบนาขืนที่นนแล

ประการที่ ๓ ชื่อกบชาวบำนไทยแต่เมืองขืน

ดำยเหตุนึ่ จึ่งได้ชือว่าเมองขนแต่นํนมาแล

ลกษณะคำปากคำจาขบ

มาด;ฉลาดเอ่ยด้ดผมด้ดลาก1ผำ,นุ่ง1เจียน'ให้แหมือนชาวขืนเก่านํ้น ก
ชื่อว่าเมืองซืนนนแล ชาวขืนบาน'นนึ่มื ๖๙ คน
จ่ายเบย ๖๘ เบย่ให้'ค่าคนเขานนแล

ตายเสียคนหนึ่

น1ยหนึ่งว่าขุนมาตํ้งเมือ

๖๙ คน ตายเสียคน,หนึ่งก็จ่ายเ,บีย ๖๘ เบยเบนรอยแล

ดวยคติ ๒

๑๓๒
ประการนํ้แล

ควงน1นมางท1งสองก็แต่งคนเผาเมือง ๔๒๙ คนแล

ก็เอาหมู่แกล้วหาญขํบรบลวะหนีเสีย
ยางแสนทีบ

คือ หำงหมู่ตามไล่ไปทํงห

ขากานุงเชียงแข็งเงินมางขางล้า-^

ล่ายากแล่

คนอยู่เผาน่านแปงเมืองทุกแห่งแล่ว่ก็พอล้1“เ คืนมาดูถึ
หลวยนนก็ว่าถามางคุ้มมางเคียนแด่นนมาแล

มางคุ้มผู

เขินบนไเแล

ผายทำวมํงรายเจ่าก็แต่งให้มางคุ้มกินปากนาขั้น

ทํ้งมวลก็ใว้ให้บ้งเคียนผู้น้องเบนผู้ครองเมืองกินปาก
น้บสินแล
ทีนํ้จ้กจาดำยบ้งรายเจ้าก่อนแล
ธรรมิกราชไปนน

ต่งแต่เสิยงเช่น'พระเ

เมืองทีงหลายหนใต้ คือ ว่าเมืองเทิง

พราน เมืองน่าน เมืองหลวงพระบางฝูงน็

เม

เขาก็ตดส่วยไร่

ส่วยแล ถึงพระยาลาวเม็งพ่อท่านน ก็ได้ปราบแต่,วียงเงินยางเชี
แสนเบนตนแล

เมืองเชียงเรืองไชยนารายน์

เมืองฝาง

เมื

หางชาดน้อยยางมน เมืองตวนนุเรงก๊กก็มืผาพวงเมืองไร พยาก

เลนปลาแล้วเชียงลาก เมืองยอง เมืองมาง เมืองนาง เมืองส

ทาง เชียงของเท่านแล น้งรายเจาได้กินเมืองแทนพระยาตนพ่อ

ท่านก็แต่งมางคุ้มมางเคียนให้ไปรบเมืองเขินแล้ว ส่วนต
หมู่รพลลง'ใปรบเอาเมืองเทิงล่อ เมืองพราน เมืองน่าน

เมื

ส็งเดียวแล บางครงิกใด้เมือง'ใหญ่ บางครํ้งก็ได้แต่ลูกบ้

สองบี1สามบี1จึ่งได้เมืองเค้าก็มื ครนได้ก็ฆ่าเค้าเมือง
(๑) ไม่ทราบว่าอะไร

(เอ) กลับ

๑๓๓
เสนาอำมาตย์ไปอยู่เผาเมืองก็นึ แต่งให้กินเมืองแทนก็มื
คนมาเอาการภายเมืองเชียงรายสนทุกเมือง
ราชกาวิพร็อมในเมืองเชียงรายแล
พะเยา

แค

ถึงว่าเมืองเขินก็ลงมารบ่

แม้ว่าพระยางำเมืองผู้กิ

พระยาสองตนนึ่ณ็ป็นสหายกินแต่เช่นบูมาตลอดถึงพ

มังรายนึ่ก็เป็นสหายกินแล

แม้ว่าพระยางำเมือง

เมืองพะเย

พร่อมกบค้วยพระยามังรายแล
พระยามังรายเจ้ามีลูก ๗ คน เบน'ชาย ๖ เป็นหญิง ๑ ผู้ช่อย

ตายไปเสียชายหนึ่ง ผู้เค้าชีอชุนอำยเครือคำลก ชุนคามเอ็ด ชุนเค
พระยามังรายเจ้าแต่งให้ค้ายเครือคำลกไปกินเมืองฝางได้ ๒ บี'

ค้าย

เครือคำลกคิดคดต่อพระยามังรายผู้เป็นพ่อแค้วดีงน5น,

พระยามั

ก็แต่งให้พวกแม่นธนูไปยิงตายเลียในกวาวเมืองขวาง'แน๎

ในที่

ก็ใด้ชื่อว่ากวาวเมืองยิงแด่นนมาแล คนึ่งนไเพระยามังรายเจ้าได

ข่าวว่าเมืองลำพูนสนุกสนานมากนํก มีใจใคร่ได้ แต่บ่อาจจ้ก
พระยาบาค้บเวียงลำพูนเมืองพิงได้
มิได้'ขาด

ก็คิดอยู่แต่ ในใจทุกวนทุ

ค้นหนึ่งจึ่งพูดกิบ่อำมาตย์และไพร่ไทยท8งหลายว่า

ผู้ใด

จ้กไปพร่องเอาได้ จา'ว่าต่งนึ่น ในกาลนนหาอำมาตย์ผู้ใดจ้กรบอาส

ก็บ่ได้แต่ส*กิคนแล อยู่มาค้นหนึ่ง มังรายเจ้าท่านก็เสด็จไปต8งค่
ถึงค้านตีนดอยธง ค้งมีลวะผู้'หนึ่ง'ชื่อ'ว่าค้ายพา

เป็นลูกแควน

มนเป็นผู้ฉลาดรู้หลกนกปราชญ์ มันก็รู้ว่าพระยามังรายเจ้ามาตั้งค่า
อยู'ในที่ใกล้ค้าน

มันก็ไปอัญเชิญมาสู่เรือนแห่งมัน

มังรายได้ยึนค้งคำปากจาแห่งมันดํงนน ก็มีความยินดียึงนก
มนพาเอาคริวลูกเมียแห่งมนลงมาปฏิมัตอยู่ในเ■วีเยง

พระยามังรา

๑๓๔

เจ้าก็ตํ้งํ๋ชื่อว่าหมื่นพา ครนอขู่นานไต้ ๓ บี1 พระยามํ
ดำยหมืนพึ่าว่า

เราจ้กให้ท่านไปพร่องเอาเมืองพิงยำจ้

นั้นจา ผายว่าหมื่นพาก็ให้สาว่า ครํ้นจำให้ขำไปพร่องเอาก
แต่ว่าจ้กเน็นนานส่กหน่อยแล

ส่วนพระยามำรายก็ว่าดีแท้

หมืนพิาก็ว่าครน,มหาราชเจำจะให้ขำไปแลว มหาราชเจ้าจงว่
ขำหนีแลำริบเอาครำลูกเมียขำนีไปไว้ยำเรือนหลวงเสียแลำ
จ้กหนีไปพึ่งพิงอยู่ยำพระยาลำพูน
เมืองเมื่อใด
นนแล

ข

บอนแก่พระยาแลำ

ค

ขำเจ้ก็หากจ้กส‘ญญาใส่หนำสือมาไหว้สามหาร

ครนพระยามำรายเจ้าได้ทราบดำนนแส่ว

แห่งอำยหมื่นพาทุกประการ มํนก็หนีไห่พึ่ง

ก็กระทำตามคำ

พระยายีบาในบกาเ

ศ*กราชได้ ๖๒๙ ตำ ครํ้นไปถึงพระยายีบาแล้ว พระยายีบา.ก็ปราศรย
ท่กถามส่ายหมื่นพาว่า
หมื่นพาก็ไหว้สาว่า

ท่านมานีเหตุการณ์มือย่างใดจา
ขำแต่มหาราชเจ้า

ส

พระยามำรายว่าขำเ

โทษขํบหนีแส่วลากเอาลูกเมียขำพเจ้าไปไว้ยำเรือนหลวงสน
พระยายีบาได้ทราบเหตุดำนั้นก็หาได้พิจารณาต่อไปอีก

จึ่งถาม

แต่ก่อนท่านได้เคยปฏิบตราชการเหยื่องใดจา ส่วนส่ายหมื่นพ้าก็ไ

สาว่า ขำแต่มหาราชเจ้า แต่ก่อนพระยามำรายเจ้าเทียรย่อมให้ขำ
ไต่ส่อยจากคำกระทำเหมืองฝายไร่นาคาวาส,3'’ ทุกส่นแล

ส่นช

ท่านก็พลอยว่าผิด อนผิดท่านพลอยว่าชอบ แล้วพึ่งแต่ค

ทุกส่นว่าขำเจ้านีรำยบ่ดี ก็ให้เบนโทษแล้วเอาลูกเมียขำเจ้
ครนพระ ยายีบาได้ยินคำกล่าวดำนั้น
(๑) ไม่ท:ใบว่าอะไร

ก็คิดว่าซื่อแท้จึ่

๑๓๕
ตัวเรากจกให้ท่านไต่ถ้อยค้ดคำเหมือนอย่างที่ท่านเคยทำมาแล่ว่ ส่วน
อายหมีนพามนก็กล่าวว่า

ครืงมหาราชเค้าบ่พ้งคำไผมาล่อต

ข้า'พเจ'าก็จ้กร*บ'ทำตาม คร*น1ห้คนก่ายสิน
ทีหออาบนาแห่งพระยายีบา
พระยายีบา

เอานาเจ็ดสินมาตกชาน

แล้วข้นก็ตรีมาง, ๑' เรือนหลวงแห่ง

ข้นก็กล่าวว่าเรือนหลวงแห่งมหาราชเค้าหล่งเก่านืด

เดชานุภาพ

ไปภายหนำจํกกลายเบนภัยเสีย

ว่าดงนืแลำ

พระยา

ยีบาก็ปง*๒-1 อาชญา’ให้ข้นคิดลา1'๓1 ทุกประการ ครืนข้นได้รบอาชญา
แล้วข้นกบาวรืองคนทีงหลายไปเอาไม้

ก็บ่'ปำ'๙^ แด่สกด้น ให้

ข้นเค้าให้ดูดแล่ว จึ่งด้ดเค้าค้ดปลายไม้ใหญ่ข้อยแล่ว ก็ให้ล

แม้ว่าก่อนที่จะให้ลาก ครืนว่าคนฑัาข้ดทางเค้าก็ว่าข้ดตีนพระย
ว่าค้กข้ดทางปลายก็ว่าข้ดห์ว่พระยา

ลากบ่ดี

ก็ให้ข้ดท่ามกลา

ให้ลากผาข้ามทุ่งนากำล่งข้ไวกำลำกมกำล่งมาน'๕ ’ ก็บ่ให้มาทาง

ให้ต่างคนต่างลากมาจน!นไม้ กระทำให้ข้าวของราษฎรในนาเสียห
ไปทุกแห่ง
เอาเสาขน
แล้ว

ครืนเมื่อ'ค้กปค้'๖'1 เสานํ้นํเล่า

ก็บ่ให้เอาเชือกชํก็โยง

ให้เอาแต่ไม้คาจุนขนอย่างเดียว

แล้วให้ตงอยู่เหน

จึ่งขดขม*'๘' แล้วเอาเสาลงใส่จึ่งให้สึวรู*'๘'’ ท่านยำค้กพ้งหลาย

ปากหลายคำอยู่

ข้าเค้าก็บ่คิดจกทำแล ส่วนพระยายีบาก็มีอาชญาว่า

ชาวข้านชาวเมืองทีงหลาย

สูจงพ้งคำค้ายหมื่นพาทุกประการ

ตํ้งแด่นนมาค้ายหมื่นพาข้นก็ไต่ถอยตัดคำท!!มวล

คำน้อยก็ให้เ

คำใหญ่ คำไพร่ก็ให้เบนคำขุน หลวงไหมน้อยพลอยว่าไหมหน
(ด) รอ, ล่าง
กำถาต8งห*'อง

(๙) ม้!บ!ล

(๒) ปถง, อนุญาต

(ต)

โค่น, ตด

(๖) ยก (ไชฉะเพา*เสายาว ๆ)

(๔) ลาก

(๘) หลุน

(๔)1มทองกลม,

(๘) เอาสวเจาะรุรอด

๑๓๖
ได้เข่าของมาถวายพระยายีบามากนำ
ของมามากก็ว่าม*นดี

พระ ยายีบาม*กใคร่ โลภได้เข

บ่คิดต่อไพร่น่านไทยเมือง

อนึง บ่

เทือนจำมาพร่องให้ตำฉิบหาย ตายจากเมืองตน ก็คิดว่าเบ่
แด่นไเมาก็ให้ชื่อว่าแสนพาพร่องเมืองแล
เหมืองฝายภายใต้พิงนํ้าขนไปภายเหนือนา
ค่าเข่าค่านาก็มาก
เมืองพิง

ที่บ่ควรได้มากก็ว่าได้มาก

บ้างก็นํ้าท่วมแล

เอาอาชญาข่มเหง

ม*น,ก็แต่งขุดเหมืองแล้วกว้างได้ ๑ว วา ยาว ๑๔,๐๐๐

พอนอนค้างคราวคืนหนึ่งขดเอานาพิงไปตะว่นออกแล้ว
บกเดี่ยวเสา

ขี่แปร'®' ดั้งคาบลอยลึวก่อนก็นึ่ฝาให้เรียก-๒''

เพื่อจะให้ชาวเมืองเกลียดช*งพระยายีบา ก็1หากแต่งอาชญาเจาหนื

หากเยิยะกระทำให้เบนทุกข์แก่ชาวบ้านชาวเมืองดั้งหลายเหม
พระยาบ้งรายเค้านนก็บ่ใช่กระทำให้เบนทุกข์แก่ชาวบ้าน
เมืองแล

ผู้ ใด'ทุกข์เข็ญ'ใจ'ท่านก็ย*'งเลยงดู'ให้เบนสุขทุกคน

ชาวเมืองพิงเบนทุกข์นำ เขารู้ว่าพระยาบ้งรายประกอบชอ
ราชธรรม เขาก็ปรารถนาใคร่เห็นหนำใคร่ได้มาไว้เบนเค้าอยู่ในเมือง
พิงทุกคน

คดั้งนไแเสนพ้าก็จึ่งใส่หนังสือล้ดดํ้นไปหาพระ

ให้เอาหมู่รีพลยกมารบเมองพิง ครงนนพระยาบ้งรายเค้าก็เอาห
มามากหลายมีประมาณ ๔๐ ,๐๐๐ ในบ่ลวงไส้

ศักราชได้ ๖๔๓ ตว

พระยาบ้งรายเค้าก็เอาร็พลเสด็จออกจากไชยนคร ณ ค้นศังคาร
ก็มาถึงแช่ฟิกก็ดั้งอยู่ ในที่นนก่อน

พระยายิบาก็รู้ข่าวว่าศึกม

ให้แสนพ้าครองเมืองเอาชาวเมืองพิงออกไปรบ
(๑) ต เมแ!]

(เอ),) งา14

แสนพาม*นก็

๑๓๗
หนำสีอไปหาเจำมำรายให้รู้แลำ
แลว

พระยามำรายก็แต่งเอาหนำเอาหลิง

แสนพาก็แต่งเอาหมู่ร็พลออกรบ

ทะลิงทะลาย

ก็ครานพระยามำรายหนี

ที่ค้นนึ่นก็ให้ชื่อว่าทะลิงทะทายต่อเท่ากาลบํดน

แสนพาก็ใช้คนมาไหว้สาพระยายีบาว่า

ขำศึกเพื่อนมามากหลายนก

เหมือน'จก็แพ้เราบ่สงสย เชิญเจำเหนือหำเอาครำลูกครำเมียออกหนี
เสียจากเมืองก่อนเทอญ

ครํ้นพระยายีบาได้ยินคำบ่ดีด0งนไเ

ครำลูกครำเมียชำคนตามค้นพึงใจได้แลำ
ไปถึงดอยแห่งหนึ่ง
ท1งเมือง

ก็เอา

ก็หนีออกจากเมืองลำพู

แลำก็ผ่อเห็นเวียงก็เห็นแสงไฟรุ่งเรืองสว่

ก็'พา'หมู่'ชาวเมือง,ทงมวลเชำ1ให้อม'พระยามงราย

พระยายีบาจึ่งรู้ว่าเพื่อนมารองปองเอาเมืองแห่งตน

ในกาลน8น
ก็เคียดมากนก

แลำก็เอาดาบพึนหินลูกหนึ่งก็เบนรอยสำค"ญไว้ในที่น8น

พระยายีบา

กินขำวแลำก็ตํ้ง์สตยาธิษฐานขอให้คืนมากินเมืองที่เก่า

ก็จงให้

ห่อชำวแห่งขำลงมำตํ้ง์อยู่เหนือแผ่นดินที่เก่าน1นเทอญ
นนขนไปบนอากาศ

ลมก็มาพำเอาตองห่อชำวนึ่นไปค้างค่าไม้เสีย

แลิว้ นิมิตต์พระยายีบา'จกเสียเมือง,นึ่น เหตุพระยายีบาบ่มิได้พิจารณา
พึงค้าคนต่างประเทศค้นเชำมาอาศไเอยู่ใหม่
ปองเอาเงิน'ให้ก็มีค'วามยินดีก0บดำยม0นิ
วงศาแห่งตนแลำ

คือ ว่าหมื่นพึามา

พาเสียบ่านเสียเมืองชาติเชอ

ก็หนีไปหาพระยาเบิกตนเบนน์อง

อ0นอยู่เสวย

เมืองละครลำปาง'นึ่นแล
ทีนึ่จกจาดำยพระยามํงรายเจ้า

ท่านก็เสด็จออกมาจากเมือง

เหรญญนครเชียงแสนและเชยง'ร'ายเม'องเฝา'งทํง'สามIเมอง,น์นแล''3

ก

มาเสวยเมืองหริภุญไชยบุรีในบืเตาซ'จ้า เดือณ ๘ ออก ๔ คาวนอาทิตย์

๑๓๘
ยามกลองงาน้0)ศํกราชได้ ๖๔๒ ตำ

ท่านก็อยู่เบนเอกราชในเมื

หริภุญไชยที่น8น ก็บ่คืนมาหาบานเมืองเก่าแห่งตนแล แต่นนมามหา

กษํตริย์เจำก็บ่อยู่ยํงเมืองเชียงแสนเชียงราย ให้แต่ราช
พีน้องอยู่นนแล

มำรายเช้าท่านก็เสวยเมืองหริ,กุญไชย

พระยายีบาก็พ่ายไปหาพระยาเบิกตนน้องอํนกินเมืองละครลำป
ก็ใช้ให้คนเมืองอโยธยาด่านใต้แส่ว
เมืองน8นแลำ

ก็บอกกิจราชการอนเพ

เช้ามหามิตรเมืองอโยธยาท่านก็มีอาชญาบิาวเอาค

ได้สองแสนช้างน้าสองพ่น

มาคาเมืองแพร่พระยาบอนตนเบน

พระยายีบาน8น ก็บิาวเอาคนศึกได้เจ็ดพ่น เมืองละครได้คนหมื่นสอง
พน

ก”บคนตามพระยาแปดพ่นท8งมวลรวมเช้าดำยก”นเบนสองแสน

สองหมื่นเจ็ดพ่นคน

ก็ผดก”นมารวมกไเยำเมืองละครที่นึ่น

ม่งรายเจำท่านก็ให้คนอุปนิกขิตไปอยู่กบดำยชาวเมืองละคร
รำยข่าวดีให้รู้แช้งแลำก็มาไหว้สาพระยาน้งรายเช้าให้รู้
เอาคนศึกในเมืองพิงได้แสนหนึ่งแส่ว
ลูก

ท่า

ก็ใช้ให้คนไป

ให้บิาวเอาคนทหารในเมืองเชียงแสนเชียงรายและเมืองฝางหาง

สาดเมืองชวาดหมื่นสี่พ่นนา

ได้คนแสนสองหมื่นแลำ

ก็ใ

พระยางำเมืองเช้าเมืองพะเยาเบนตน แลำก็ให้บิาวเอาคนผาย]าา
ออกคือว่า

เมืองพะเยาเมืองล่อเมืองเทิงเมืองน่านเชียงข

ได้คนแสนหนึ่งมารวมเข้ากไแบนคนสามแสนสองหมื่นแล้ว
มาถึงเมืองพิงในเดือน ๒ ออก ๑๔ คํ่า

แล้วก็แต่งเบนซุ้มอยู่ส

ท่าพระยายีบาและพระยาเบิกอยู่ ในที่นึ่น ครั้งนนพ
(๑) เวลา ๑๖.00 น.

๑๓๙
หมู่ริพลออกจากละครมาถึงเมืองลำพูน
ถงทุ่งขาวสารที่น8น
มวล

ในบเตาซงำเดือน ๒ เพ็ญมา

ผายขุนคามตนลูกก็เอาหมู่ร็พลชาวเมืองพ

เขำกวนรบพนชาวละครเมืองแพร่และชาวอโยธยาตายมากนํก

นำเลือดพอท่วมหลำเล็บชำงก็ขี่ชำงเขำรบพระยาเบิก ก็ยิงพระยาเบิก
ตายล้บหลำชำงในที่รบ
นํ้นแล

แล้วก็ได้ฆ่าพระยาบอนเสียที่ทุ่งขำวสาร

ส่วนว่าชาวละครและชาวแพร่ก็แตกกระจ้ดกระจายพ่ายหนี

ไป เขาก็รวมกไแอาชำงอ“นต่างซากพระยาเบิกนะนลงหนีไปแล่ว ขุน

คามท่านก็เอาหมู่ริพลไล่ตามไปถึงริมนาแม่ตะยูที่นํ้นแล้ว เขาก
ผงเลียในที่นไเแล้วก็หนีเขำเวียงไป

ผายพระยายีบาคร8นรู้ว่าเพื่

ตามมาก็พ่ายหนีออกจากเวียงละครแล้ว
ซางที่น8น

ขุนคามก็เขำเวียงละครแล้ว

ก็ไปต8งอยู่หนใต้ที่สบนํ้

ท่านก็ปงให้เสนาเมืองที่

ผู้หนึ่งชื่อว่าแสนพิงไชยกินเมืองละคร แล้วท่านก็หนีมาเม
เท่ามารวมล้นที่ทุ่5ขำวสารคือพระยางำเมืองเจำเมืองพะเยาและพระยา
ร่วงเมืองอโยธยาท่านก็บ่ฆ่า ในบเตาซงำนนพระยามำรายท่านก็แต่ง
ส่งพระยาอโยธยา และพระยาร่วงเมืองสุโขทไเไปถึงเมืองใต้แล้ว พระ
ยาอโยธยาพระยาสุโขล้ย

และพระยางำเมืองเจ้าเมืองพะเยาก็พลิกมา

พร้อมล้น อภิเษกยำพระยามำรายเจ้าให้เบนทำวเอกราช ในบกาเม็
เดือน ๗ ศํกราช’ใต้ ๖๔๕ ตำ พระเจ้าพ็ามำรายได้ปราบลานนาลำพูน
ละครแพร่ทํ้งมวลแล้ว

พระยามำรายเจ้าท่านก็แต่งยำเจ้าขุน

ลกให้ขนเบนมำคราม แล้วให้เสวยราชสมบตในเมืองเชียงแสนเชี
รายเมืองฝางเมืองสาดหางชวาดนอยยางมนท*)มวลแล้ว

ก็ให้กิน

เครื่องเสมอศํกดื้แสมอดำตนท่านแล ขุนเครือตนพีนนก็แต่งให้ไปกิ

*2)๔0

เมืองพลองแล้ว ชาวพลองท1งหลายก็ว่าเล้าลานนาท่านก็บนล
เบนเล้าเบนนายแก่เราแล

เราก็ควรสรางเมืองให้อยู่เบนนายเ

ว่าดำนไเแล้วก็พร้อมล้นสร้างเมืองให้อยู่แล้ว เรียกช
นไเมาแล

พระยาม0งรายเล้ท่านก็อยู่ยำเมืองลำพูนได้สองบแ

มาคำนึงในใจว่าเวียงลูกนเบนเวียงงามเบนที่มหาธาตุเล้า
ก็ผ่ากลางเวียงบ่ดีแล

เบน0ล้าวพระยาใหญ่บ่ควรอยู่แล

เบนพระยาได้ ๑๐

พระยาย

พระยาม้งรายท่านจึงเจรจากบ

ดำยหมื่นพาว่า ดูกรหมื่นพ้าเมืองหริภุญไชยที่นึ่เบนเมื

กูบ่อยู่แล กูล้กออกไปอยู่บ่านแช่ล้กโพโแเล ท่านจึงอยู
เมืองหริภุญไชยเทอญ

พระยามำรายว่าดำนึ่นแลำท่านก็เสด็จ

ต8งอยู่ยำม่านแช่สํเๆทีนึ่น

ก็สร้างยํงที่โรงขงํ๋ที่มาตํ

ที่น1น

ให้เบนมหาอารามแล้วใส่ชื่อว่าชยปราการ

ล้ดที่นนคนท

หลายก็เรียกว่าแช่ ล้ดน8นไปถึงล้กราชได้ ๖๔๘ ตำบระ'วายเสด พร

ยามำรายเล้าก็ยกเอาหมู่ร็พลไปต8งอยู่บ้านเชียงกุ่มก
ล้านอยู่ ๓ แห่ง

แห่งที่ ๑ ชื่อว่าล้านกลาง

แห่งที่ ๓ ชื่อว่าล้านแล้มแล

แห่ง

ถึงยามกลางวรรษานํ้าท่

น*'ก ครนออกวรรษาแล้วถึงเดือน ๕ พระเล้าพาล้งรายท่าน

ให้เสนาอำมาตย์บาวไพร่ล้าน่ใทยเมืองทํ้งหลาย ถมกวม

นน'ชาวเมืองเขินก็'ได้มาเอาราชการแลส่วย'ใล1(๑'' ในเวียงกุมกาม

พิงทุกเมื่อแลตํ้งแต่มำรายเล้าลงมาอยู่เมืองพิงแล้ว ลู
(๑) เบนส:อยคํห)องส่วย

อยู่เสวยเชียงแสนเชียงรายเมืองฝางทั้งมวลแทนแอ้] ท่านก็มี-ราชบุต
สามคนลูกอ้ายชือว่าเจาแสนพู
ชือว่านานานแล

ผู้ถ้วนสองชํ่อว่านาท่วม

ผู้ถ้วน

ในกาลน8นพระยาม่งรายเอ้าและมังครามทั้งสองพ่

ลูกจึงปรึกษากนว่า ควรเราจะมีอาชญาใหัเอ้าแสนพูตนเบนหลานนน
ไปเลือกทั้งเวียงเงินยางเชียงแสนให้คืนเบนเวียงแถมแล

ให้เอ

นาท่วมไปกินเมืองฝาง แอ้วก็ให้เอ้านานานไปกินเชียงของแล
ทื่นึ่อ้กจาถ้วยเอ้แสนพูหลานผู้เค้านึ่นก่อนแล
สายิงพระยาม*ง,รายเอ้!ตนบและ'พระมํงค'รามเอ้าตนเบึนบิดา ว่า
เวียงเงินยางเชียงแสนลูกเค้าน8น
ไว้แอ้วจึงอ้าไปเลือกลอน(‘บ่

ท่า

ส่วน

มหาราชเอ้ตนเบนบูหากว่าบ่ควร

เอามารวมไว้เสียถ้งเมืองเชียงรายที

แอ้ว ละไว้ให้เบนเมืองอ้างไป ค้ดนึ่พลอยมีอาชญาให้ผู้อ้าน้อยคืน
เลือกทั้งแถมใหม่ อ้าน้อยก็หนํกอกหนํก่ใจแท้แล
ค้งรายเอ้และพระมิงครามทั้งสองพ่อลูกก็จาอ้นว่า
ให้แถมค้านหนึ่งแล
เก่านึ่นเทอญ
บิดาทั้งสองแอ้ว

เอ้]ลูกรํเๆแต่พ่อ

ในกาลนไเพ

อ้กเติมเมื

จงอดใจไปทั้งให้เบ

ส่วนเอ้แสนพูท่านก็อ้บเอาอาชญา0ถ้าวตนบูและพระ

เหตุนไเนึ่าถ้วยอนนไเจึงได้ชื่อว่าถ้วย

แล อ้กราชได้ ๖๔๙ ค้วบิเมิงไค้เดือน ๓

ออก ๕ คืาอ้แอ้งคาร ยาม

แตรสู่เที่ยง (๒) พระแสน'พูเอ้ก็เอาคอ้วภรรยาบุตรธิดาเสนาอำมา

ประชาราษฎรทั้งมวลลงสู่เรือพ่วงแอ้วก็เสด็จล่องไปตามนำแม

(®) เลอกคํด

(เ®) เวถาจวนเทยง

(๓) ขน

๑๔๒
มอนแล้ว
ก่อน

ก็ย\อาชโ]อยู่ยำเวียงเบ่กสาที่แคมนาของกำตะวนตกพีนื

แล้ว'พระยาแสน,พูเล้าก็ให้ผู้!เฒ่าผู้แก่น*กปราชญ์อา

โบราณมาแล้ว ก็ให้ไปแผำถางล้อมรืวแปงประตูและที่อยู่แ

ประตูท1งมวลมี ๑ซิ ประตู คือพายหิวเวียงนนชื่อว่าประตูยา
ริมของนืนชื่อว่าประตูร1วบ่ก ๑

ประตูท่าล้อย ๑

ปร

ประตูท่าหลวง ๑ ประตูท่าเสาดิน ซิ ประตูท่าคาว ๑ คือว่าท
ไปยํ้ง๎คาวอยู่ที่นํ้น

ชื่อประตูท่าล้าพายหางเวียง ๑

ตะวนตกเฉียงใต้ ๑ ประตูเชยงแสนล้านตะล้นตก ๑ ประตูห
หนตะล้นตกเฉียงเหนือเวียงแจ่งหิวริมนํ้น ๑

ท8งมวลเบนประ

ประตูแล คร1นเสร็จแล้วถึงเดือน ๓ เพ็ญล้นศุกร์ยามกลองงาย

พ

ยาเล้าแสนพูก็ยกหมู่ร้พลลงสู่เรือแล้วก็เสด็จขนไปถึ

จอดเยงคาวเอาแรงอยู่'ที่น8น, แล้วก็ยกขนไปถึงท่าควานภูเข
จากเรือแล้ว

ก็ขนไปล้กการบูชานล้สการไหว้มหาธาตุเล้าด

กระทำปทว้าษิณสามรอบบริบูรณ์แล้ว
ตะล้นเที่ยง

ก็จึงล่องมาเสด็จเข้าส

ครืนไปถึงในเวียงแล้วก็เข้าอยู่เอาชํยมงค

ถึงพายตะวันตกคลองน*นก่อน

ล้ดนํ้นเล้าก็'ให้เสนาอำมาตย์

แรกก่อกำแพงเวียงและตํ้ง์แต่งคุ้มน็อยกลางเวียงเบนที่เก

ปฐมพระองค์ลาวเล้านนมาแล ต่อแต่นํ้นเล้าก็ให้บนแดนเมืองให
เขตต์เบนแดนไว้

ภายใต้ตํ้งแต่นืาแม่ตมล่องลงไปถึงสบผายนาแม่

กํ้าหนำมีสบนาเผือเบนแดน

ตัดไปหาขุนหิวยไลเบนที่สุดเบนเขตต์

ต่อเขตต์เชียงรายภายตะวนตกเฉียง'ใต้มืกึวคอหมาเบนแดนต่อแด

เมืองฝาง ทางตะวนตกมดอยผาตาแหลวเบ่นแดนต่อแดนเมืองสาดท

๑๔๓

ตะวนตกเฉียงเหนือมีดอยผาชำงเบนแดนต่อแดนเชียงตุง
เหนือลวง

ภายหน

เมืองมีหำเมืองก่ายติดไปหาบำนท่าสามท่าวเบนแดนต

แดนเชียงตุง
แดนเชียงรุ้ง

ภายหนเหนือชีมืเมืองมำและเมืองเชียงขางเบนแดนต่อ

ภายตะวนออกเฉียงเหนือมีดอยหลวงหำเมืองภูคาเบน

แดนต่อบ่แห้บ่หลวงต่อแดนเชียงรุ้ง
แดนต่อแดนเมืองหลวงพระบาง

ทางตะวํน,ออกมีดอยเชียงคีเบ

ทางตะวํนออกเฉียงใต้มืก็วคางหวาย

หำหนองงำเบนแดนต่อแดนเชียงของ

เฉียงใต้ช็มีดอยขุนหำยตาด

ควํนืเบนแดนต่อแดนเมืองเพิงแล แต่สรำงคุ้มน้อยหอโรงที่อยู่บ
แล้ว ถึงเดือน ๖ เพ็ญวันอำคารยามแตร เจำ,พระยาแสนพู-ท่านก็เขำ
สถิตอยู่ ในโรงหลวงแลำ

ก็ให้เสนาอำมาตย์น้กปราชญ์อาจารย์ท8ง

หลายกระทำอภิเษกมงคลกรรมแก่ตนเบนเจำแก่รฐไชยบุรีวันน1น
แล้วท่านก็เล็งเห็นยิงที่,หอสำน!ๆน*นืเบน,ที่อารามเก่า
อาชญาให้แรกแต่งให้เบนอาราม

ท่านก็รู้

ก่อแรกวนเดือน ๖ เพ็ญน8น!ปได้

๔ เดือนก่อเจดีย์และวิหารกำแพงศาลาการเปรียญบริบูรณ์แล้ว มีการ

ฉลองเบนมหกรรมในวันเดือน ๑๐ ปฐมเพ็ญ แล้วก็เรียกชื่อว่าอาราม
เชียงมนดำกล่าวนนแล
ยำลูกขุนเครือคำ

ต่อแต่-นนมาพระราชเล้าแสน,พู'ท่านก็ยกเอา

อํนืเบนพี่เล้าบิดาแห่งท่านอนตายเสียที่เม

ก่อนนนท่านก็ยกเอาหมื่นเจ1ดตราผู้''พี่นน,ให้เบน'ที่เล้าครองเมือง,พไเ,
ขวาแล้ว

ก็ยกเอาวํฒกีการถมผูนอง'ให้เบน.เจาเมอง,พํนนาซำยนํนแล

ท่านก็ต8*3ยำเสนาอำมาตย์'ไว้ให้เบนพวกเบนต่อเบนชูเบนตาเบน,ขุน
ใหญ่ขุนรามขุนนอยแล
(๑) เสน

คือว่าตงไว้ให้เบนเล้าเชียงยน ๑

เล้า

๑๔๔
คำ ๑ เจาเชียงลาว ๑

เจาเชียงรายแล

แลำก็ตํ้งเ,ห้เบนพระยาเฒ่

เมือง ๑ เบนพระยาสีสะธรรม ๑ บาทนานาหล'ง ๑ สิงสาคร © แลํว
เบนพระยาสุทธฤๅไชย ๑

เบนพระยา

หลวงเศรษฐี ๑ เบนพระยายอง ๑ แลำตํ้งให้เบนอาชญาเชียงข
อาชญาพะเยา ๑

อาชญาเมืองสาด ๑ อาชญาเมืองไล ๑ แลวีตํ้งให้

เบนแสนหลวงต่าง ๑

แสน,หลวงเทิง ๑

แสนหลวงดอน ๑

แสน

หลวงนาวาหวายท่า ๑

ตงเบนแสนไชยภารม ๑ แสนขวางเมืองมูล ๑

เมืองแพง ๑ เมืองแสนเมืองราบ ๑ ตํ้งให้เบนหมื่นพ้อนหลวง ๑

พอนนอย ๑ หมื่นพ้อนขวา ๑ หมื่นพ้อนชำย ๑ ตงให้เบน
ใน ๑ เชียงมวนนอก ๑

ให้เบนหมื่นบวกขวา ๑

หมื่นบวกชำย

สามสิบสองตำแหน่งเท่านไว้ให้เอาใจรู้ราชการเมืองแล

ตะงให้

หาญราชวังให้เอาใจใส่ราชการคุมน์อยแล ตํ้งให้เบนหาญราชโก

เอาใจใส่เล่มฉางแล ตํ้งให้เบนหาญน่านไว้ให้ร'กษาราชวัตรแลว
ให้เบนพรานเมืองไว้ใช้เอาราชการต่างเมืองแล

แต่,แน๎เจำ

แสนพูตนเบนอธิบดีมาเลิกเวียงเหร'ญญนครเงินยางเชียงแสนลูกเคำ
ให้คืนเบนเมืองดำเก่าถำนสองทีแลำ

ท่านก็มืพระราชอาชญาให

เฒ่าผู้แก่ อ'นรู้ยำเขตต์แดนบกแควันเมืองเชียงแสนทํ้ง
ขื่น8นเมาถามดูแลวี

ในเดือน ๖ ออก ๒ คํ่าวันวันทร์

ยามน8นแสน

คารมจึงเอาหนำสีอพํ้นของใต้มาให้หมื่นพ้อนหลวงแล้ว

หมื่นพ

หลวงจึงพากนไปไหว้สาว่าตํ้งแต่เวียงสองแถมสบกกเบนที่เจำ
ตะงแต่สบกกล่องใต้ถึงงวเก่าทงแควัแหลวงเบนที่ขวา

ทํ้ง๎แควันน

ถึงหาดนางแสนวัดเบ็นที่พอนสวนหลวง ต8งแต่งวเก่าล่องไปถึ

6) (5ถึ (^

แห้แดนเก็งนึ่าวำเออกแผำดอยนำยเบนที่เท่าสีเมือง
ล่องถึงหำหนองงำถึงแจ่มแห้เบนที่พ้อนสวนนำยขวา
ถึงวิดฮาทรายเบนที่แสนขวางเมืองมูล
เขียงยืนเบนที่แควินเจ้าเมืองขวา
ถึงผาห์กเบนที่เมืองหลวง
ขวา

เก็งน

ตงขาสรง

ตํ้งแต่ท่าวิดหาดทรายถึงท่าว

ต8งแต่ท่าหาดห่อท่าวิดเชียงยื

ตงแต่ผาห์กล่องถึงผาแนเบนที่เจ้

ต8งแต่ผาแงล่องถึงแจ่มแกดเบนที่เจ้าเชียงของ

ตํ้ง์แต่แจ่มแ

ส่องถึงหาดตนเบนที่ขวา ต8งแต่หาดตน1ส่องถึงดกค'วานและผาเกิงเบน
ทีเมืองหลวง

ต8งแต่หลายหนาสบแชมเบนที่เจ้าเชียงของ

แห้ล่องไปถึงกองชำงเบนที่สีส ะธรรม

ตํ้งแต่แจ

คืนมาต1งเอาลองสีล่องไปถึง

ผาหงอเบนที่พระยาที่งหลาย ต8งแต่หางดอนมูลล่องถึงหาดหลวงเบนที่
เรือนดอน

ต1งั้แด่หาดหลวงล่องถึงผาแนผาเก็งเบนเจ้าเมือง

ตํ้งแต่

ผาแนเอาเก็งหนึ่งภายตะจ้นออกล่องใต้ถึงทุ่งมอนคำผ่ากลางเบนไชยชิต

ต8งแด่ทุ่งมอนคำล่องถึงคกแวนเบนที่เจ้าเมืองหลวง

แต่ก็งน์าย์อยไปตะวินออกเบนที่เท่าสีเมือง

ทาง

ตํ้งแต่นํ้ายํอยไปต

เบนที่เมืองหลวง ต8งแต่คกแวนขื่นเมํ้อถึงสีออกมำออกไปจ
ชีดอนมูลกํบแก้

ตดไปก็วคานหวายไปจ้บหนองงำเบนเขตต์แดนเจ้า

เมืองเชียงแสนหลวงแล

ต่งั๋เก็งดอยนำยเบนแดนเขื่อนเชือกไปใต

เบนที่พ้อนสวนขวา ต8งแต่เก็งภายเหนือเบนที่เจ้าขวา ต8งํ้แต
มูลล่องใต้เบนที่เรือนดอน

ตงแต่เก็งภายเหนือเบนที่พ้อนสว

ตงแต่ขอบงบถดหางหาดแขง'ใปทางบกถึงหนองอ่างเบนบวกขวา

แด่สบหำยบุ่งแถวหำนํ้าเบนที่ไชยคารม

ต1ง

ตงแต่แดนลองสีขื่นมากว

เชียงเหลาเบนเรือไหว้ท่า ตงแต่สบลองแวนแกำไปกวมราวดอยไปถึง

๑๔๖
ลองเดอเบ่นที่เทิง

ตงแต่ลองแวนตดขั้นไปตะวนออกถึงห

เบ่นที่เท่าสีเมือง

ตีงแต่หนองงำดัดเช้าไปเมืองคาง

เกียวขนเมือแปรดอย ภายตะวันออกเมืองโยดวัดขนไปเมืองหลวง

วัดเมืองลิงนาเกยวมาดอยก้างงาผาบงเบนเขตต์แดนเจ้าเมืองเชี
หลวงแล

พลิกคืนมาตีงเอาหำวัดปลาหลิวเชียงต่ายสินคูเวีย

วัดแจ้ง ขวัวรินขนไปตามราวดอยจอมกิตติลงมาวับหำยหอมแลวั ขน
ไปวับล่องหล่านผาหม่าน

วับดอยกาไปวับหนองชีแวนแดนน

มาวับสบล่องมาเบ่นหลวงต่าง

ตีงแจ้งขวำรินตำไปวับท่าขำวเ

นาแม่คำไปไม้สีช้างงำวไปทุ่งพารามทุ่งกลาดทดไปถึงผากอดดอย

ไปถึงบำนเถียงแรงบำนผงบ่านหนองคงคายทํ้งกีวพรำวไปวับกี
ควาย

มาวับแจ้งบ่าเมี่ยงเบนที่เมืองซำย

ไปกีวดอยควาย

ไปหาบำนลงเถิงหำหนองหลวงตีนดอยกู่แก้วภายใ

ดัดไปนึ่าแม่พวดไปหาผากึวช้างดับ
ช้างเบนที่แพง
เมืองซ้าย

ตีงแต่แจ้งประ

ไปถึงผาลานช้างนาก

ตํ้งแต่บำนพ้าบำนแผ่แหลวไปถึงเกีงนาแม่แพงเบ

ตีงแม่แพงไปตะวันตกถึงสบแม่ตมไปวับทํบเมี่ยง

เบน'ที่เชียงมวน

วัยหนึ่งต1งแต่ดอยแกดขนไปดอยวันไกรดอยเ

คานและดอยช้า

ให้วัดไปหาบางก่อแดงนายอยไปถึงนึ่าแม่

บกตีงแต่ โบ่งแม่ชนหวายไปหาล่องเหมืองหมาตกแม่เทินมาจบก
หมามาเมืองตะวันออกเบ่นที่ยอง

ตีงแต่ดอยแกดมาดอยวันไกรด

เถียงคำนดอยช้าให้ปางก่อแดงนํ้าก้อยไปแม่ช้นแดนโป้งแม

หวายไปวับส่องเหมืองหมาตกไปแม่เทินมาบถึวหว่างหมา ภายตะวั
เบนที่ดอน ภายตะวันออกเบ่นที่ยอง

ถึงสบแม่คืต่อที่พั

๑๔๗
กล่าวแล้ว

ภายหนเหนือเบนที่เชียวคำติดแดนเชียงคำภายตะวไ

เบ่นทีฟอนหลวงทางตะห้นออกเบนที่เชียงคำดิงกล่าวแล้ว

ต"3แต

บานหมาลงจิบหำเชียงคำมาจิบแม่ชะลองขนห้วยตาดเบนที่บาดนานา

หล้ง ขนห้วยตาดถึงสบหำยกึงล่องตีนดอนผาห้าตกแม่นาคำภายตะ วั

ตกถึงขุนนาเบนที่ฟ่อนน้อย ทางตะวนออกเบนที่เชียงคำดิงกล่าวแลํ

ตั้งแต่ดอยผาบ้าล่องมาแม่คำกวมเวียงเรืองเบนที่เห้าเชียงราย เลียบตี
ดอยถึงสบแม่ไลเลียบตีนดอยขนถึงแม่บวบถึงถึาบาเบนที่พะเยา

แต่แม่บวบถึงแม่ชาดเบนที่บวกชำยตั้งแต่แม่ชาดถึงแม่สายเลี

ถึงห้านชานลองหมอเบนที่เห้าเงินยางชำย

ตั้งแต่สบแม่ไลมาตะวั

ออกมาห้านเล็กห้านแห้ห้านชายน้อยห้านยางคำไปถึงห้านแสงเหม
เบนที่พระยาหลวงเศรษฐี ตั้งแต่บานห้อม ห้านลุง ห้านหำนา ห้าน
หก ห้านบง ห้านแพรว ห้านจ่ายาง

ห้านสีทาแร่

ห้านกาดกดมา

ห้านกาดเหงียนสบเหมือง ห้านยางถึง ห้านกลำย ห้านกู่ร่อน ห้าน
ชอนหนองแหลง

ห้านต่อหนองคำ

ห้านหำทุ่งหำดอยชะงู้

เบนที

เมืองในตงแต่สบลองแวนแกำห้านแจ่มยางสีท่าแร่ห้านแก่นห้

ห้านเทิงท่าดอกไม้ มาถึงแปรราวดอยจอมกิตติเบนทึ่มวนน้อย ตั้
แม่ทิดท่าชำยบำนเหล้าช้างเบนที่เชียวราก

ตั้งแต่ทางท่

เมืองขวาตั้งแต่ดอยยนท่าค้อมท่าดอยเมืองแปงเลือนท่าผาควมเ

เชียงยน ตั้งแต่นที่ห้ปถึงขุนนาแม่ละห้าเบนที่เมองไล ดิงแต่บ้

บ้านห้าล่องตูนหงโบงนาโคเบนที่เห้าเมืองช้าย ตั้งแต่หนองงวจบ
ยองจิบห้นเท่าจิบกิวแลวจบยางสอออ จบไม้หมอแขวจบกิวถางต่อเท่า
ถึงผาสิง

ลงจบสบแขวนแล้วจบผาหาญรางทอง

ห้บโบงก้าวห้อมขน

๑๔๘
ไปจํบไม้ม่วงสองสงลงจ,บนาบํงไปจิบไม้สีนากาด

ไปถึงหาญรางทอง

จ*บโบ่งกำวงำมขนไปไม้ม่วงสองสืงลงจิบนํ้าห้ง ไปจบไม้สีนา
ถึงผาบุ่งผาม่อยชนไปดอยรวมย้บว้ดหลวงเมือง

จบบ่านแคว

ไปแจ่ง'๑'' เหนือต่อถึงแพรวตํ้งแต่ไม้ลุงพไแซ่าไต่สนโบ่งไปจ

พนกอ ตํ้งแดนนาย้อยไปตะวํน,ตกถึงหํวโบ่1งเบ่นที่คํบคายสิงส

แต่นํ้าไปตะว*นออกเบนที่แคว้นเย้าเมืองตํ้งแต่แปรดอยถํดหำโบ
ตะวนออกไต่สไเไปย้บไม้ขูดเกยวลงไปย้บนาย้อมจบนาหลวง
หำยไค้ออกไปย้บห้วยลิงพิง
เมืองต*ดของไปผ่ายหนำ
ผ่าวดจอมแล้ออกปากก่อ

ไปย

ทางใต้เบนค*บคายภายเหนือเบนท

ภายตะว้นออกตดไปจ0บว้งวางนํ้าเกิน

ภายทางเหนือเบนที่เมืองทางใต้เบนท

ว่าเท่สีเมือง

ย้ดไปตะว้นออกขนห้วยเลยไปผ่าห้านเทียนออกไ

ย้บกึวปางสา

ขนดอยหลวงไปหลายนํ้าเกึงไปตะว้นออกไต่สนหลวง

ไปย้บห้วยคู ตกห้านคะหลวงขนดอยจอมเทงลงไปย้บเกี่ยว
ตะว้นออกเบ่นที่หลวงเทิง
ที่ง์มวล

ภายหนเหนือตลอดถึงผาสิงเบ่นท

ภายตะวนตกจ*บบ่อกไกลเบนที่หลวงต่างแลจาดำยพํ้นพ*'นนา

ในเมืองเงินยางเชียงแสนมืด”ง้นืแล

พระราชาเจำแสนพูได้ตร้สรู้แล้ว ท่านก็มีพระราชกรุณ
จารีตโบราณแห่งห้าวพระยามหากษ”'ตริย์สืบๆ มามืฉํนใด
เราก็อนุญาตไว้ตามดำยจารีตทำวพระยามหากษ”'ตย์เย้าทํ้งหลาย

พระองค
ฝูง

เบนแล้วนํ้นทุกประการแล ว่าด*งนนแล้ว ครํ้นอยู่ต่อมาพระร

แสนพูท่านก็สร้างเมืองแล้วได้สองบ ท่านก็มาพิจารณาเห็นจ
(๑) มุม

๑๔๙
หินทีวดแจงสีบุญเรืองนืน

เบนวิดพระยาศิริอโศกธรรมราช สร่าง

เจดียน8น บรรจุพระธาตุเจา ๖๐ พระองค์ท8งสามสถานแล ฟิกราช'โต้
๖๕๑ตำ เดือน๕ เพ็ญค้นค้งคาร ท่านก็พรอมกไ]ค้วยค้นสร่างเจดีย์
กวมที่เจดีย์เก่าน8น

สูง ๘ วาสำเร็จบริบูรณ์

ศร8นด่อมาท่านส

แลำได้ ๓ บท่านมาเล็งเห็นวิดพระหลวงน1นเบนวดเคำเมืองที่น

เบน

ที่บรรจุธาตุกระดูกองค์พระพุทธเค้ามาแต่ก่อนนน
ท่านก็บํงเกิดยิง
เจตนาศค้ทธาขนในคํกราชได้ ๖๕๒ ตำบกดยี่ เดือน ๑ เพ็ญวินศุกร์
มหาปฐมมูลศรทธาพระราชเจาพระยาแสนพูเบนเค้า
มหาวิหารวิดพระหลวงลวงกค้าง ๘ วาอกปลายศอก
อกเจดีย์สูง ๒๙ วาอก

ท่านก็มาสร่าง

ลวงยาว ๑๗ วา

ลวงกค้าง ๑๔ วาแลำบริบูรณ์ก็กระทำมหกรรม

ฉลองไว้เขตค์ค้านใต้ตะค้นออก ๑๐๐ วา ค้านเหนือถึงท่าหลวง ค้าน
ตะค้นตกถึงตีนเวียงไว้ครำ ๕๐ ไว้นาสองค้านเบยแล

ธาตุเค้าจอม

กิตติ ๑ ธาตุดอยภูเขา ๑ ธาตุเค้าดอยร่ง ๑ หากมีมาก่อนแล

ที่แดน

ท1งมวลก็มีในตำนานนไเพุกประการ ในที่นืบ่ได้กฎหมายแล ต่อแต่
(I/

ธ! &/

แ' ฝ่เ 'ฆ

ะะเ

0^1

นนมาค้กราชได้ ๖๕๗ ตำบีค้บเมด

ธ^

๘?

ยํงมีมหาเถรเค้าตนหนืงเอาพร

บรมธาตุกระดูกตาตีนกาขวาแห่งพระพุทธเค้าใหญ่เท่าเม็ดถำกว่
เอามาแต่เขตต์เมีองปาฏลีบตนนเอามาสู่พระยาราชแสนพูแค้ว

ท่าน

ก็พค้อมค้บค้วยมหาเถรเค้าเอาไปสรำงมหาเจดีย์บรรจุไว้ภายนอก
ประตูเชียงแสน ค้านเวียงแห่งตนภายตะค้นตก ต่อค้ดพระหลวงภาย
นอกที่นนแค้ว
แวดกำแพง ๓๐๐ ค้น
(๑) ถี่วเข็ยว

ก็สค้างให้เบนอารามกค้าง ๕๐ วาเอาไม้ค้กมาปลูก
แล้วเรียกว่าอารามบาสกแด่นนมาแล

แล้ว

6)(^.0

ก็สรำงกุฎีให้เบนทานแก่มหาเถรเจำตนชื่อว่าพุทธโฆษาจารย์นน

สถิตที่นืน๎ก็อภิเษกขนเบนสังฆราชามหาเถรอย่ยำอารามบาสกท

แล้วพระราชแสนพูเว้าท่านก็แบ่งเอายำแคล้นของเหนือต

แคว้นเมืองน8น ถวายให้เบนทานแก่พระบรมธาตุเว้าล้ดบ่าส

แต่หนองงวผ่ายนํ้ายำยแปรดดอยตะวนออกหัวโบ่งไปตะวนออก
ไปว้บว้ดจอมยองจํบใภ้นทำวจํบก็วแล้ว
จิบถึวคางตลอดถึงผาสิง

จไม่ยางสีจำยจิบไม้หบ

ลงจไม่สบแขวนแล้วจิบผาหางลางทองจิบโบ่ง

เกกังไอม(๑- ขั้นไปจิบไม้ม่วงสองส็ง ลงจิบนาบงจิบไม้สีนากาดไปถึงผา
บุ่งผาม่องขั้นไปดอยลงไต่ไปจไม่ว้ดหลวงเมือง
ขั้นเมือถึงแพรวภายตะวํนออก

จิบบ้านแควนจะวาย

เบนแคว้นพุทธบ่าสํกภายตะล้นต

เบนแคว้นเจำเมืองแล พระเหนือหํว์เจำท่านบนแควนปละไว้ฉ

คืนมาตงเอาไม้ลุงพนเสำไต่สํนดอยแปรหำโบ่งล่องไปจิบบ่าไม้ไร่ส
พํนกอ ตํ้งํ๋แต่แดนนํ้าบ้อยไปตะว้นตกเบนแคว้นก่บ'คาย
นาบ้อยไปตะวนออกเบนแคว้นพุทธบ่าสิ,ก
สันไปตะล้นออกต้นไม้ขูด

ตำแต

ตำที่นนเบนแดนแล้

แล้วเก็ยวลงไปจิบนาต้อมต้บน

หำยไค้ แล้วออกไปจบหำยพิงภายเหนือเบ่นแควนพุทธบ่าล
ใต้เบนแควนคบคายแล
ทำผายหนำ

ข้ามของไปภายหนำตะวํนออกแล้วขั้น

จไม่บ่ากอยหลวงบูสงสีหญำสงสีฝ่าเกิงบ่นปลากอยท

ตะวนตกเบ่นแควนพุทธบ่าสัก

ภายตะล้นออกเบนที่หลวงต่างแ

กลบมาตะวนตกผ่าตีนดอยตองกงจิบหวนาหนุ่นขั้นนารอก

แล้วขั

ไปจบโบ่งขั้นจบล้ดครุฑขั้นไปจบสบ่ทงจบผ่าชำงคับแล
0) {ม

6)0^6)

จบผา'ช้าง'ขึนห้วียบูนเมือจุบ(สิบ,'V!ลวง,เาายทางเหนือ

เบนที่เมืองภ

ทางเหนอเบ่นทีเมองภายทางใต้ที่พุทธ•บ่าสํฤแลิวีไต่สิบ,หลวงไปจิ
พอมคะหลานแลำกห้บไปตะวนออก

ไปจิบขุดผงออกไปจิบขุนหำย-

ตาดแลวขึ๋นสิน,คูรอมน้อยตกไปขุนเลยแห้วออกไปห้ววิหาร

แลํ

จิบขุนตาดขนตะว*นออกจิบบำนหมื่นอาดแลำไต่สนหลวงขนไปจิบขุน

ห้วยเมง ผายนาไปตะว้นออกเบ่นที่หลวงเทิงติงเก่าภายตะว*น,ตกเป็นท
พุทธบ่าส*ก

ไต่สนขุมเมงไปจบกึวเกิงออกไปจิบห้วขุนห้วยทงแลิ

สินคูห้วยมำกออกไปจิบหนองผาบูจํบดอยพาท่า
เก่า

ทางใต้เบนที่เทิ

ภายเหนือเป็นที่พุทธบ่าส์กภายใต้ขนไปและดอยฟ้าจิ

ต*ดดอยแสนข*นลงไปมาต่อตนลุงพํนเสำ

ภายใต้เบนที่เทิงภายตะว*น

ออกต่อเท่าถึงขุมพ้าเบ่นที่แง่ที่เทิงติงกล่าวแห้วนนแ
ถึงแพรวเบนแคว้นพุทธบ่าล้กแล

จาดำยพนแคว้นแดนดินเมืองเงิน

ยางเชียงแสนและพระราชเจิาพระยาแสนพูตนเบนปฐมมาเลิก
หงายำ'1 เวียงเงินยางเชียงแสนที่ห้วนสอง

ได้สรางอารามพุทธว้ด

บ่าส*]ๆแห้วแบ่งเอาทื่อนเบ่นแคว,นแห่งเว้าเมืองอนมีแคว้นของ
นนถวายเบนทานแก่พุทธบ่าล้ก ก็มีดำยประการดำกล่าวนแล
ที่นืห้กกล่าวดำยพ*น.นาเชียงแสนเชียงรายก่อนแล จกจาดำย
พนนาเชียงรายแคว้นไต้ก่อน ที่งมวลมื ๒๗ ฉะนื

๑, พนนายางหน

ตีนเวียงพนนาพูเล้า ๒, พนนาเชียงรายน้อยสบคอน ๓, พนนาทรง
๔, พนนากอ ๕, พนนาเชระหาดเรียง ๖, พนนาแชหาด ๗, พัน
(๑) รนพน

๑๕๒
นาเกียงแก*วนาหิว

๘, พนนาเชียงเคียน

๑๐, พันนาพช้อมเผียน
๑๓, พนนาชำงคอง
๑๖, พันนาแชง

©๑, พนนาแชหุง

๑๕, พนนาต

๑๘, พันนาหาดพูบาแม่สวย

๒๐, พนนาแปร

๒๑, พ่นนาเชียงน้อยดอน

ชํย์ ๒๒, พ่นนาดง ๒๓, พ่นนาดอกคำ
นาราชา

๑๒, พนนาชากถา

๑๔, พันนาเชียงลมน้อย

๑๗, พนนาบารวก

๑๙, พันนาบาเบา

๙, พนนาลอง

๒๔, พนนานาย ๒๕, พ่น

๒๖, พ่นนาเชียงรายแควนใต้มี ๒๗ เท่าน

พระราชเจ้

น้งครามตนเบนราชบิดาท่านกินแล

ที่นช้กจาฒ้ยพันนาในเมืองเงินยางเชียงแสนลูกเค้าก
ทํ้งมวลมี ๖๕ พ่นนาแล
เชียงยน

๑ พ่นนาโค

๔ พ่นนามวนคำ

๒ พ่นนาเชียงคำ

๕ น้นนาเงินยาง

๓ พ่นน

๖ พ่นนาเชียงช

๗ พ่น,นาเทิง ๘ พันนาเมืองน้านพราน ๙ พ่น'นเท่า'ช้าย
นาเงินยาง

๑๑ พ่น,นาเชียงช้าง

๑๒ พ่น,นาบวบ

๑๐

๑๓ พันนา'โร่

๑๔ พ่น,นาควาน เท่านเช้าเมืองขวากินแล ๑๕ พ่น,นาออง ๑๖
นานาย ๑๗ พ่น้นาราก
๒๐ พันนาขวญต่อ
ช้าวคมคำ

๑๘ พ่น,นาเลนเหนือ

๒๑ พ่น,นากอง

๒๔ พันนาคำคำ

๑๙ พ่น,นาเมืองใส

๒๒ พไเนาแปน

๒๕ พันนาขวาง

๒๓ พ่น'นา

๒๖ พันนาท่าช้

เท่านืพนนาเจาเมองเนกินแล ๒๗ พันนาเมืองยิง ๒๘ พันนาเมืองแ
๒๙ พันนาเมองยอน ๓๐ พันนาเมองกลาง ๓๑ พัน'นาเทิง ๓๒ พัน
นาต่าง ๓๓ พนนาเมองยองน้อย ๓๔ พันนากุก
น์อย

๓๖ พนนาแพง

๓๗ พนนาเมองสาว

๓๕ พันนาบงพง

๓๘ พ่น,นาเมืองเรียง

๑๕๓
๓๙ พัน'นาสวาย เท่านีเจำพนนาซ้ายกินแล ๔0 พันนาคืม ๔๑ พัน
นาซ้าย

เจาพระยากิน

๔๒ พันนาขวา

๔๓ พันนาเชียงหาด

เจาเชียงลาวกินแล ๔๔ พนนาเชียงคง ๔๕ พนนาเบา เซ้าเชียงเรือง
กิน ๔๖ ฟนนาเลำ ๔๗ พันนาเถ้า เจาเชียงคำกิน ๔๘ พ้นนาจนทร

๔๙ พ้นนาคืง เจาเชียงรายกินแล พ้นนาในมี ๔๗ เท่านั้แล ดํงพ
นาทบพองเมีองเงินยางเชียงแสนมีซ้นนาพูคา ๔๘ พ้นนาเมืองหลวง
เหนือ ๔๙ พนนาพยาก ๕0 พันน่าเมืองกลาย ๕© พ้นนาเมืองเลน
เหนือ

๕๒ พ้นนาเมืองเลนใต้

๕๓ พ้นนาทบพองมี ๖ พ้นนาเข้า

ถ้นในพันนาหมู่คิดเมืองกินแล พันนาทไ]พองเล้าเมืองกินมี ๗ พ้นนา
มี,พ้น,นาเมืองเทียด ๕๔ พ้นนาเมืองเชียงชี ๕๕ พ้น,นาเผือ ๕๖ พันนาเมืองสาด ๕๗ พ้นนาเมืองกก ๕๘ พันนาเมืองท่าซ้อ

๕๙ พันนา

เมืองบุเรง ๖๐ พันนาเมืองหลิม ๖๑ พนนาเมืองท่าเหล็ก ๖๒ พไเนาชะวาดนํอย ๖•๓ พันนาเมืองหาง ๖๔ พันนาเมืองตวน ๖๕ พัน-

นาเท่านั้พระราชเล้าตนกินเมืองเงินยางเชียงแสนกินทํ้งมวลแล พ

ราชเจาแสนพู'ใต้ไปเลิกสรางเชียงเงินยางเชียงแสนคืนเบนเมืองดึ
กล่าวแล้วท่านก็ตํ้งไว้ให้เบนเขตต์แดนเบนบวะเบนต่อท่๑''

ดึงนึ่แล

กล่าวดำยเจาพระราชแสน'พูอนเบนราชบุตรเล้าแห่งราชเล้ามํงคราม
เบนราชนดดาแห่งพระเล้าพามํงรายนน

เสด็จลุกเวียงเชียงรายแคล้น

ใต้ไปเลิกสรืางเวียงเหรํญญ'นคร1เงิน'ย'างเ,ช่ย'งแสนลูกเ'คาคนเบนเมอง

ถ้วน๒ทีดึงเก่า ก็แล้วเบนห้องหนึ่งก่อนแล แล้วก็ให้เล้าน
เพื่อนสองไปกินเมืองฝาง
(๑) ไม่ทราบว่าอะไร

แล้วก็1ให้เล้านา,น่านผู้'ถ้วนสา

๑(เ,๔
เชียงขอ-3แล

เจำ ๓ ตนพี่น์องแบ่งกนออก'ไปติงกิ'111ม0'3ก ใน

๖๔๙ ตำ,นํ้แล ส่วนเชียงตุงเมืองเขินนํนไห้ขุนสวะม'13คุม
เบนลูกมางทุงไปกินแล

มางดุ้มผู้พีกินได้ ๖ บีแลวกจุติไป

ผู้นองกินต่อ'ไป'ได้ ๗ บีแล้วก็จุติไปแล

เขาท่งสองก็บ่มีลูกผูชา

คนแลแต่,นึ่นมาก็'ขาด'จากเจำเมืองเสีย สองบีบ่มืผู้'ไดเบนเ'จ
นาท่วมตนถ้วนสองไปกินเมืองฝางได้ ๔ บี

ถงศกราชได้ ๖๕๓ ตวป็

ลวงเม้า,พระม้งรายราชเจำตนบูก็แต่ง1ให้เจานำท่วมนิดดานํนล
ฝางขนเมํ้อกินเมืองเขินเชียงตุง

เมืองฝางหื่น8นก็ขาดจากเจ'1ไป

คิก-ราช'ได้ ๖๕๓ ตำนึ่ จึ่งแรกแต่งสรางเมืองเวียงเขิน และชาวเมื
เขินเชียงตุงก็บ่ได้มาเอาราชการยิงเมืองพิงเชียงคุ่ม

ตนหลานเมือกินเมืองน8นมาแล แล้วก็ให้คนในเมืองเขิ
เหล็ก

ตะงลำไม้และรํ้วงาตอกหอหื่ง '‘ป หอเรือขุดคูเวียงหลวง

ฮ่อก็มาถึงก็รบท8งเวียงเหล็กก่อนรบบ่แพ้ ฮ่อจึ่งขุดเขํ้าขำงหำ

ชาวเขินก็จิงขุดออกต่อรบเอาคำนเหล็กสากเหล็กตีตาฮ่อๆ ก็บ่พ่ายหน
ติม,นำ-รำ-นเทลงก็บ่-หนี

ในกาลน8นยิงมีชาวเมืองเขินผู้หนึ่ง

ทราย'ให้'รอนแถ้ว ก็เทลงเขำตามหลืบเสอผำแห่งฮ่อนVเอนนำ เ

ท8งหลายก็ยึงรอนอยู่บ่ได้เขาก็พาล้นพ่ายหนีจากหื่นึ่นแ
•แท่1") ขำงเมืองว่าจดให้ยีงขนท่วมเมืองเขิน

ชาวเขินท

ก็เมือไหว้สาพระยานึ่าท่วมให้รู้แล้งทุกประการแล้ว
มาแต่งเอาหอยมาเบนก้อนเล้าเอาอองปู(๓) มาเบนหม้อแกง
(๑) ศาลเทพหกษ์

(๒) ถม ทำนบ

(0,) กIคอง1]

ท

๑๕๕
เผยน■๑- แปง-ชินเอา'ไม้แครูแปงหลิว1,^ แล้วใส่แพไหลนาไป ให้ไป
คางอยูทฮ่อเขาบาน'นำน,น พาก็ผ่าฮ่อตาย ๓๓ คน

แล้วฮ่อท8งหลาย

กิพายหน ไปทางเมองแรมดงเก่า

เวียงเหล็กที่ล้นฮ่อติอ์งเล้า น1น

เรยกว่าเชยงล้นแด่นนมาแล

ฮ่อหนีไปแล้วพระยานาท่ๅมก็ให้

ทํงหลายถมยงทีอนฮ่อตองเล้าน8นเสียแล้ๅ

จึงเรียกว่าฮ่อชนต่อมาถึง

กาลบดนีแล กล่าวดำยเล้าหอยง่วนาท่วมล้นเบนราชบุตรแห่งพระ
มงคราม เบนราชน์ดดาแห่งพระยามํงรายราช มาเสวยเมืองเชียงตุง
เมืองเขินมึดํ่งนีแล

ล้กราชได้ ๖๕๙ ตำ ปีระวายสนเดือน ๘

๘ คา ล้นเสาร์ พระมํงรายราชเล้าตนเบนบูก็ยกจากเวียงเชียงทุ่มกวม
เสด็จล้ามนาแม่ระมิงไปหนพายพ
เชียงใหม่นนแล

แล้วก็เล้าไปต1งอยู่เวียงนพ

พระม่งรายราชจิมลงไปเสวยราชสมบตในโขงเมือง

เชียงใหม่นานได้ ๒๕ บก็สืงอนิจจกรรมไปเสียแล้ว

พระล้งครามตน

ลูกก็ลุกจากเมืองเชยงรายลงไปเสวยราชสมบิตในนพบุรีเชียงใหม่
แทนพ่อ

พระยานาท่วมตนเบนราชบุตรแห่งพระราชล้งครามตน

ถ้วนสองไปกินเมืองเขินนานได้ ©๔ บี1 ก็จุติตายไปในปีกาบสี

ก็ส่ง

ล้าการเสียในทีนํ้นนอกประตูเวยงทีหนองผาแล้วสร'างวตกวม เผาไว้

ให้ชื่อว่าวำเนาท่วมแต่น1นมา พระยานำท่วมอนิจจกรรมไปท่านบ่มล
ไว้สืบราชสมบิตแทนล้าคน
เบนบิดาก็มีพระราชกรุแเา

และในกาลนํนพระราชมงครามเจาตน
ให้เล้านำนานตนเบนนองถวนสามนน

ลูกแต่เชียงของขนเม0กินเมองเชยร,ตุงแหนพระยานาพวมตนพ
ในล้กราช ๖๖๖ น็แล
(๑) ปลาตะเพ้ยน

(1®) พ^

พระยาน่านกินเมืองเชียงตุงเมืองเขินนาน

๑๕๖
๓ บ ถึงบเมิงเมด ศกราชได้ ๖๖๙ ตำ

ยำมีฮ่อผู้หนึงชือว่าฟุ

แก้วเบนใหญ่กว่าฮ่อทงหลายมีคนประมาณ ๔๐,00๐ มีมาประมา
๔๐,๐๐๐ ก็ยกทพลงมา

เขามาทางแช่หุนมาถงมาฬ’าบาขามแลว

ก็เกยว(๑'’ แวดเวียงเชียงเหล็กจอดไขว้อยู่บ่รบบ่ยิงเผาชาวเมืองเชี
ตุงอยู่น8นแล
เชียงจิน

ส่วนว่าแก่ก้นผู้ชื่อว่าฟุงตายำแก้วผู้

ออกมานำตำกงนุ่งข่ายเหล็กข่ายทอง■๒'’ เครืองทร

น้กก็นำผ่อดูฮ่อลูกน่องก้นรบชาวเขินอยู่ทางเชียงจามนึ่

ชาวเขินเชียงตุงเห็นหำแก่ฮ่อผู้ใหญ่ออกมานำอยู่ที

เขาก็เมํ้อไหว้สาพระยานาน่านให้รู้แก้ว ท่านก็มีอาชญาให้
หน้าไม้ไคร้ต่อก้นพระยานาท่วมตนพื่ให้เพื่อแปงไว้

อาด ■๔'' เมืองแต่ก่อนมาน1นพระยานาท่วมท่านก็ให้เพื่อน

ปได้ ๓๐ คนจึงแพ้แบกบนผู้หนึ่งเอาก้อนก้นก้ญ่ดีไคร้ใ
ผู้หนึ่ง เอาไม้ก้นก้กคาจำ■๔ ' และขานนผู้หนึ่ง

เอาเชือก

ชกสายให้ตกก้ก้ำ ไคร้'๘'’ นนผู้หนึ่งเครื่องหน้าไม้ทํ้งมวล ๓
จึงแพ้แล

ครไเว่าไปถงแก้วก็เอาตำไว้หำดอยจอมทองหินหน้

หนตะวนออก แนะ' ๘'’ ปลายบื!นไปให้ก้ก้ำ ฟุงตายางแก้วผู

แก่เขานน ก็เอาคอ์นตีไคร้ให้ก้นแก้วก็ไปจบใส่ฟุงตายางแ
หวเก่าเขานนแท้

กตายไปในทีน่น่

ในกาลน1นหมู่ฮ่อทงั้

เบนลูกนองนนเขากเหนหวก้ำแก่เขาตายไปก้งน้บ,

เขาก็ตกใจกก

(๑) ออม, วก (1๑) สรวมเกราะ (๓) กลางแร)-3 (๔) อาชผูๅ (^) จุ)งกๅ5 1มขา,,ยัง
(๖) คว่น

(๘) ไกบน

(๘) เล็ง

(สิ่) ตรง

(๑0) ห'วหน้า

๑๕๗
พงทำว,'๑'' กพากไเผงหำแก่เขาเลียกี่ภายใต้ที่น่น่แค้ๅ

ฮ่อท1งหลาย

เห'นแก่เขาตาย'ใปเสียแลวด้ง'นนเข'ๅค้กแข็งอยู่บ่'ใต้ เขาก็ถกเอา
พ่ายหนเมือหาบานหาเมืองแห่งเขาเลีย

ฐานะที่นํ้นก็เรียกว่า

ขุมฮ

ด้งน1นตลอดมาถึงกาลบ่'ดนึ่

จาด้วยอุบตจอมตุงเมืองเขินที่นึ่น แต่ก่อนเบนเมืองละวาแก่
หมากนำเด้ากลายเบนคน

มีมางหฺอยเบนเค้าใหญ่กว่าหมู่ลวะทํ้งั้ปว

อยู่ยำเมืองจอมตุงที่นไเ ชํ้ายังผืไทยหมู่หนึ่งมี ๖๘ คน หลงม
เขินหลวง ฝากวองน้นมาอยู่โบะหวะทํ้งหลาน้,

‘บ่

แค้วก็เบนเมืองเข

ไปแล เจ'ทัพามํงรายราช'ได้'ไปเห็นแค้3 ก็ตงให้เบนเมืองเชียงตุง ก็ใ
ลวะสองคนพี่นองกินต่อค้นมานานได้ ๑๓ ‘บก็ตายเสียสน ซา'ให้,หลาน
ท1งสองคือ

ว่าเค้านึ่าท่วมและเค้านาน่านท่งํ๋สองพี่น้องเมํ้

ด้วยลูกหลานพระยามำรายและมำครามเค้าไปกินเมืองเขินแต่นนสิบ
เช่นลูกเช่นหลานไปภายหนำแล
ที่นึ่จืกจาดำยเมืองเหรีญญนครเงินยางเชียงแสนลูกเค้าแล
เชียงเรือง เชียงราย ไชยนารายน์
มานท8งมวลให้แค้งแล

เมืองฝางหางสาดชะวาดน้อยยาง

พระมำรายราชก็เสด็จออกไปเสวยราชสมบต

ในเมืองหริ,กุญไชยชำมะพิงคะวิชํยเสยในค้กราชได้ ๖๔๓ ตำบรวงไส้
แลำ

ก็จึ่งค้กปงยำราชสมน่ตในเมืองเหรญญนครเชยงแสนเบนเค้า

และเชียงราย เชียงเรือง ไชยนารายน์ เมืองฝางหางสาดชะวาดน้อย
ยางมานบุเรงกกที่งมวล
เสวยราชสมบตแทนทํ้งํ๋มวล
(๑) ตะลตะลาน

(น)

ไม่ทราบว่าอะไร

ไว้ให้เค้ามังครามตนเบนราชบุตรใจรู
ส่วนพระราชมำครามเค้าท่านก็ไปอยู่ยำ

เวียงเงินยางเชียงแสนก็อยู่ยำเชียงรายแคจ้นใต้ที่เก่าพ่อแห่ง
ศักราช'ใด้ ๖๔๙ ตำ

พระราชมำครามก็อนุญาตราชบุตรแห่งท่

ผู้เค้าคือ ว่าเจาแสนพูน8น ให้เบนพระยาไปต8งํ๋อยู่เวียงเหรํญญ
ยางเชียงแสนลูกเค้น8นแค้ว

แต่งให้หลานท่าน คือ ว่าหมนเจดต

และวำฒีการถมท8งสองพี่นำงอไแบนลูกขุนเครืองคำผู้พี่เค้
ไปตายเสียที่บากาวเมืองยิงก่อนนน
เจ่าครองเมืองค้นนาขวาแลำ

ท่า

ต8งขำหมื่นเจดตราผู้พี่น8นใ

ก็ต8งํ้วํฒกีการถมผู้น์อง,น1นืให้

ค้นนาชำย แลำให้อยู่กำดำยค้นยำเวียงเงินยางเชียงแสนที่นํ้น

พระมำรายราชเจ้าเบนกษัตริย์เสวยเมืองพิงเชียงใหม่ได้ ๒๕ บแ

ก็จุติตายไปในค้กราชได้ ๖๗๒ ตำ!เกดไจ้ค้นนนเสนาอำมาตย์ท8งหลาย
ก็ขนมาอาราธนาเอาพระมำครามตนลูกลงไปเสวยราชสมบ่ตแทนใน
เมืองพิงเชียงใหม่

ท่านก็ปงให้พระราชแสนพูตนกินเวียง

เชียงแสนน8นให้ได้ใจรู้เชียงรายเมืองฝางหางสาดที่งม

กินเมืองเชียงใหม่แล พระราชเจ่ามำครามกินเมืองเชียงใหม่ไ
ก็'จุติไป ในศํเถราช ๖๗๕ ตำบืกาเบ้าน8น,แล

แค้วเสนาอำมา

หลายก็มาอํญเชิญเอาพระราชเจำแสนพูตนลูกลงไปกินเมืองเชียงใ

แทนต่อไป ท่านก็ปงราชสมบตเชียงแสน เชียงราย เชียงเวีอง เมือง
สาด

เมืองหางชะวาดค้อยยางมนท8งมวล

ไว้ให้หมื่นเจดตราครอง-

เมืองกินแค้ว ให้ได้อำภักรำษาคนค้านนาภายเหนือท

ก็ยกเอาราชบุตรแห่งท่านผู้ถ้วนสอง ชื่อว่าเจ็ดคนตูนนให้
ฝางแล

ท่านก็เอาลูกเค้าท่านลงไปกินเชียงใหม่ดำยน8นแล

จาด

ชาติเชอราชวงศามหากษัตริย์มังรายราชเจ้าสืบบรมราชถึงเช่นลูกเช่

๑๕๙
หลานเหลนไปบ่รู้สุดสินแล

เมืองเหริญญ-นครเงินยางเชียงแสนและ

เชียงใหม่เชียงตุงนึเล้าราชวงฟิาล้นเดียวก่นแล ฟิกราชได้

กาเล้า พระยาเจาล้งครามได้ลงไปเสวยเมืองกินเชียงใหม่แล้ว ท่านก
ปงราชสมบ็ตเมืองเงินยางเชียงแสนเชียงรายเมืองฝางทงมวล

ไว้ให้

เจาพระยาแสนพูตนลูกได้เสวยแทนทํ้งิสํ้น
ที่นล้กจาดำยพระยาเล้าแสนพูได้ไปเสวยเมืองเงินยางเชียงแสนล้นเบนเค้าแต่เช่นบูหม่อ'นท่านนนแถมให้แล้ง

ศํกิราชได้

๖๔๙ ตำบเมิงไค้เดือน ๓ เพ็ญล้นศุกร์ ยามกลองงายเลิก ๑๕ ตำ พระยา
เล้าแสนพูก่อสรำงเวียงเงินยางเชียงแสนแถมใหม่
มีพํนปลาย ๒๐๐ วา
แล

ทางล่วง^) ยาว

ล่วงกล้างมี ๗๐๐ วา ทางภายนอกมี ๕ ประตู

ประตูยางเลิง ๑

ประตูหนองมุด ๑

ประตูเชียงแสน ๑ คือ

ประตู'หนสํกิแล ประตูดินขอ•๓) ๑ ประตูท่าล้า ๑ ภายริมแม่นาของ

มีประตูท่ารวกปก 2) ประตูท่าล้อย ๑ ประตูท่าสุกำ ๑ ประตูท่

๑ ประตูท่าเสาดึน ๑ ประตูท่ากวา ๑ ทํ้งมวลมี ๑© ประตูแล ตํ้งเวียง
แล้วบนให้เบนเขตต์แดนไว้
สบ

ทางภายใด้มีผาคับคัดล่องนํ้,าแม่ตมแผว

ผ่ายแม่กกทางหนามีสบห้วยเผือคัดแผวถึงขุนห้วยไลเบนเขตต์

ต่อเขตต์เชียงรายแล

ภายตะวนตกเฉียงใต้มืดอยถึวคอหมาต่อดิน

เมืองฝาง ทางตะล้น'ตกมืผาตาแหลวต่อดินเมืองสาด

ทางตะวันตก

เฉียงเห‘แอมีดอยผา ชำงต่อดินเชียงตุง Vเางเ'ห'นอซีมเมองกาย1ตด'ใปหา

บานข้าสามทำวต่อดินเชียงตุง เมืองล้าเชียงขางเบนแดน ภายตะว
ออก เฉียงเหนือมีเมืองลิงนอกลางล่องแล
(ด) ไม่V.'ร'.!)ว่าอ&ไว

(๒) ดาน

(“0 ด3"เบอง

เมองภูคาต่อบานบ่แห้

๑๖๐
บ่หลวง,''๑' ต่อดินเชียงร่งิ
เมืองหลวงพระบาง
ต่อดินเชียงของ

ทางตะวํนออกมีดอยหลวงเชียงชี

ทางตะล้นออกเฉียงใต้มีก็วคางหวายหวหนองงว
ล่วงใต้ชีมีขนห่วยตาดต่อเทิงแล

ทางเหนือไ

หัวโบ่งแห่ง ๑ ทางเหนือเฉียงใต้หัวโบ่งไว้กลางทบเมือง
ตะวนตกไว้กลางหับหมากแห่ง ๑

ทางตะล้นตกเฉียงใต้ไว้ก

หมาแห่ง ๑

ทางใต้เวียงกลางท่าหลวงแห

หับยางกลางแห่ง ๑

ทางตะวํนออกเฉียงใต้ไว้หาดทางแห่ง ๑

ไว้หางดอนมูลกลางแห่

ทางตะวนออกไว้เมืองเกิงแห่ง ๑ ไว้ท่าทรายแห่ง ๑ แล

เมือง,

๗ หันนา เมืองหันนาขวาไล่ ๘ หันนา เจาเมืองหลวง'ใส่ ๙
แล

หันนาเมืองเชียงแสนมี ๓๒ หันนาในแล หันนานอกพะยาก

หันนา ๑ เมืองกาย ๒ หันนา เมืองวนหันนา เมืองภูคาหันนา เ

เลนเหนือเมืองเลนใต้เขำก0น ๙ หันนา หัน ๑ ขวาแล หัน ๑ แพร
หัน ๑ เมืองเลนเหนือเขำกไแบ่น ๒๐ แล
ขุน

ไว้'ขุน''แต่งกว๊าน,หั

ไว้เบ่นขุนคนใช้กว๊านแก่ ๑ ไว้เผาฉางขำวแก่ ๑ ไว้เผ

เผ้าแก่ ๑ ไว้หาญให้รว้าษาราชล้ตร ๑ ไว้ใช้การนอกเมืองแ
บกแคว้นท่านไว้กบศาสนาแล
อินมีในสีมาจารีตกด'๓'1 แล

ทานคน'ไว้ให้ปฏิบ่ต้วํด'วาอาร

ดํงคนและฟิตว์ทงหลายผิดราชอาชญา

และเขำใปอาศยพึ่ง'Iนวด'วาอารามดำน8น

อย่าได้ตามชว้าลากเอาเน

เมื่อใดเขาออกหันเขตต์อารามแล้วนนให้พิจารณาคุณแล
แล้งแล้ว
ท1งมวล
(๑)

ควรเอาจึ่งเอาเทอญ

ดำไพร่ไทยในเมืองเจืองเช

ตํ้งํ๋เบ่นบ่'วะเป็นตอเบน'ขุน'ชู'ขุนตา'ใว้

ก:วดหิน

(๒) ขุนนาง

(๓) กฎทมาย

ดำเช่าเงินเช่

๑๖๑

ฆ้องและส่วยเช้าทงหลาย ก็ยื่นถวายแก่เจำเมืองแล ดิงงาช้างหา1ขนาย
ช้างหล่น ช้างมาวำควายผงซาบมาบมืช้ศั ต่อแตน
ไร่^ แดนนาบวกนาหลุมขุมทาง
ทงหลาย

แขวนไม้ขอก

สวนเรือกเผือกม่นผุนนํ้าผุนบก

เกิดมีในบกแควน,๓) เช้านายตนใดก็ยื่นถวายเช้าตนน8น

สืบ ๆ มาแล

ศกราชได้ ๖๗๕ ตัวบกาเบา

เช้ามํงืครามตนเบนบิดา

กินเมืองเชียงใหม่นานได้ ๑๕ บี1ก็อนิจจกรรมไปแล
ท1งหลายก็ขนมาอาราธนาเอาเช้าแสนพูตนลูกองค์น8น

เสนาอำมาตย์
ไปเสวยเมือง

เหช้ญญนครเงินยางเชียงแสนที่นื ให้ลงเมือกินเมืองไชยบุรีเชียงใหม่
นนแล

เช้าพระราชแสนพูกินเมืองเงินยางเชียงแสนได้ ๒๕ บี1แส่ว

ท่านก็จึ่งปงราชสมปต็ช้านเมืองท8งมวล ไว้ให้หมื่นเจดตราครองเมือง

พํนนาขวาช้บช้ฒกีการถมพไเนาช้ายทํ้ง ๒ พี่ช้องได้อยู่เสวยเมือ
แส่ว้

ท่านก็ยกให้ลูกท่านผู้ล้วนสอง

มีชื่อว่าเช้]เจ็ดพลตูน8น

เมืองฝางแลำเอาราชบุตรตนเช้าแห่งท่านตนชื่อว่าเช้าคำฟน
เสวยราชสมบ่ตในเมืองนพบุรีเชียงใหม่ด้วย
นํ้แล

ก็ในบศักราช ๖๗๕

ส่วนว่าหมื่นเจดตราได้กินเมืองไชยบุรีศรีเชียงแสนที่นแล้ว

นางเทวีหมื่นเจดตราประกอบด้วยศรทธามากช้า

ก็มาเห็นช้ดหลวง

นไแบ่นเช้าศาสนาหาค่าว่าาษาพุทธรูปบ่ได้ ก็จึ่งเจรจากบหมื่นเจดตรา
ผ้เบ่นวรสามีแห่งตนแลำก็พรำมล้นทาน■๔'' คนไว้ให้สองครว
ซางยี่ ๑ ครำคำแบก ๑
ระวายสน

ครำ

แล้วจึ่งใส่จารีตกฎไว้ให้มนในวนเสาร์ไทย

พระราชเช้าท่านลงไปเสวยเมืองพิงเชียงใหม่ใด้ ๗ บ

หมื่นเจดตรากินเมืองเชียงแสน,ทีนีแ'ทน'บ'''ใต้ ๗ บี แส่วกอนิจจกรรม
(๑) แมลงชะนิดหนงคล*ายผง เรืยกว่าผงนํ้ม 0®) ช้

0") เขตต์แดน

(*) ใVใทาน

๑๖๒

ไป ในศกราช'ได้ ๖๘๑ ล้วน ลูกพระราชเจวิแสนพูชีอว่าเจวิคำฟู ล

เชียงใหม่ขนมากินเมืองเงินยางเชียงแสนที่นึ่ ในศกิราช’ใต้ ๖๙
ลวงเมดเดือน ๕ เพ็ญ'วินองคาร

เจาพระยาคำฟูสรางเจดีย์และวิหาร

พุทธรูปวิดพระยืนแลวิบริบูรณ์วํนนํ้นแล
สิน

ฟิกราชไ1ด้

เจำ,พระยาคำฟูก็ลง'ใปเผาพระ'ราชเจวิแสน,พูตนพ่อยิงเม

เชียงใหม่

แล้วเจ้าพระยาแสนพูตนพ่อก็อุภิเษก

เชียงใหม่แทนแล็ว

ส่วนว่าพระราชเจวิแสนพูท่านก็พลิกมากิน

เงินยางเชียงแสนที่เก่านํ้แถมสองบก็จุติตายไปแล

ผายเส

ทงหลายก็หางศพ'ใส่'พวงเรือแล้วก็'ส่งสิกิการเสียที่เกาะดอน

ในฟิกราช ๖๙๗ ล้วปีกาบเสดแล ส่วนว่าเจวิพระยาคำฟูก็ให้

ผู้ชื่อว่าผายูขนมาเบนพระยากินเมืองเงินยางเชียงแสนที่นึ่แล ส่วน

เจวิพระยาผายูได้มาเสวยเมืองเชียงแสนที่นํ้แสิว ท่านก็มีฟิรํท
เจดีย์และวิหารวิดนอนแล้วบริบูรณ์

ก็ทำการฉลอุงเบนมหกรรมล

ใหญ่ในล้กราชได้ ๗๘๓ ล้วนแล ล้กราช’ได้ ๗๘๔ ล้วบกาเมด พระย

คำฟูตนพ่อก็พลิกคืนมาแอ่ว-'5’', ไชยเวียงเทืองเชียงแสนที่

แวะแอ่วหาเศรษIผู้หนึ่งล้นเบ็นสหายริกล้นอยู่ยิงเ

เทียรย่อมไปมาหาล้นทุกบๆ บ่มิได้ชาด เอาสํติย์ต่อก่นเบนล้นม่นแ
คร8งนึ่นเจวิพระคำฟูก็มีใจล้นคดต่อสหาย
ล้วยภริยาแห่งเศรษฐีผู้นนแล้ว
ขวิมนึ่าแม่คำ

ก็ได้กระทำมิจฉาจ

ก็แผวมาแอ่วเวียงเชียงแสนที่นึ่ก็

มาตายเสียด้วยเงือกชํกิจมนึ่าแม่คำนะนแล

ส่

พระยาผายูตนลูกกินเมืองเงินยางเชียงแสน,ที่นได้ ๑๒ บแล้ว เสน

อำมาตย์เมืองเชียงใหม่ก็มาล้ญเชิญเอาไปเสวยเมืองเชีย
(๑) เทยว

๑๖๓
ส่วน1ว่าเมองฝา0นิน.เจ็าพระยาเจ็ดพลตูต!เนองนนกิน.เมือง สืบต่อไป
ส่วนลูกพระยาคำฟูตนพี่นํ้ก็กินเมืองเชียงแสนและเชียง'ใหม่ต่อ’ไป
ส่วนว่าเล้าพระยาผายูท่านก็ปงให้ลูกท่าน

คือว่า เล้าคือนาตนพ

เบนพระยาเสวยเมืองเงินยางเชียงแสนที่นํ้น
ตนนำ)งน8น
แคล้นใต้ที่น8น

ก็แต่ให้เต่ามหา

ให้เบนมหาพลองเมืองแล้วก็ให้ไปอยู่เมืองเช
ส่วนว่าพระยาผายูตนพ่อน8นท่านก็ลงไปกินเมือง

เชียงใหม่ในล้กราชไต้ ๗0๘ ตำบี1เมิงไค้เดือน ๖ เพ็ญล้นพุธ

มหามูล

ศรํทธาพระราชเล้าคือนาสรำงพระเจดีย์และวิหารพระพุทธรูปพระมาชกลางเวียงไชยบุรีเชียงแสนที่นํ้นแลำ

ก็ฉลองทำบุญให้ทาน

บริบูรณ์ในล้นนนแล พระยาผายูเล้าตนเบนบิดากินเมืองพิงเชี

ได้ ๒๐ บแล้วก็จุติไปในเมืองเมื่อล้กราชไต้ ๗๒๕ ตำบืกาเบานํ้

ผายเสนาอำมาตย์ที่งหลายอยู่เมืองพิงเชียงใหม่ก็มาอาราธนาเ
คือนาลงไปกินเมืองพิงไชยเชียงใหม่แทนพ่อนนแล

แล้วท่านก

ให้เล้ามหาพรหมพลองเมืองตนนองอินอยู่ยำเมืองเชียงรายที่น8น เบน

พระยาแล้วให้เอาใจรู้ยำเมืองเชียงแสนเชียงรายแลเมืองฝางหางสา
ท8งมวลแลว ท่านก็หนีลงไปกินเมืองเชียงใหม่นนแล

ส่วนทำวมหา

พรหมตนนำงน8นได้เบนพระยาแทนตนพี่แล้ว ท่านก็บ่มาอยู่เมืองเงิน
ยางเชียงแสนก็อยู่ยำเวียงเชียงรายแคล้นใต้ที่น5นแล

ทำวมหาพรหม

กนเมองได้ บี1
๓แล้วสรำงล้ดบุญขืนในล้าราชได้ ๗๒๘ ตำ สรำงเจดีย์
กล้าง ๔ วาอก สูง ©๐ วาอก บรรจุพระธาตุ ๓๕๐ องค์

ธาตุ,พระ-

อรหนค์ ๓๓๐ องค์ สรำงวิหารกล้าง ๗ วา ยาว ©๒ วา ท่านไว้ดำน
ใต้ ๑๐๐ วา ดำนเหนือ ๑๐๐ วา

ดำนตะล้นออกและตะวันตกน5นเอา

๑๖๔
ที่นึ่จำจาดำยพระราชเจำกิอนาตนพื่ให้แจำก่อนแล

ท่าน

เสด็จออกจากเวียงเหรำบญนครเงินยางเชียงแสนลงไปเมืองพิงเชีย

ครนว่าไปถึงนาแม่กกนทีผายหนำที่หลวงกลางเขตต์เมืองเงินยา
กับเขตต์เชียงรายแคว่นํใต้ต่อกันนํ้น

ท่านก็ไปสรำงมหาวิ

เบนจำหงายไว้ที่นนหลังหนึ่ง สรำงวิหารกวำง ๗ วา ยาว ๑๒ วา แล

สรางพระพุทธรูปเจำองค์หนึ่งหว่างเพลาใหญ่ ๗ ศอก ใส่ช
อารามนนแล

ครนแล้วบริบูรณ์ก็ฉลองทำบุญให้ทานในกักราชไ

๗๒๕ ตำบกาเบาเดือน ๖ เพ็ญกันเสาร์ ท่านก็ลงไปกินเมืองนพบุรีพิง

เชียงใหม่ก็ในกักราช ๗๒๕ ตำนึ่แล ตํ้งแต่นนมาชาติเชอมหากษ้
ในเมืองเงินยางเชียงแสนที่นึ่ขาดเสียนึ่เบนห้องหนึ่งแล
เจำกือนาลงไปกินเมืองพิงเชียงใหม่นานได้ ๓ บแล้ว

ยำมีศึ

หนึ่งลงมาเสียงคำเมืองต่อเชียงใหม่พไเนึ่นยิงกงธนู

หมายนาผู้หนึ่งอาสาต่อ ซึ่งฮ่อก็แพ้ยำพ่อ'ซึ่งฮ่อผู้นนแท้ ฮ่อทํ้
ก็ถกหมู่หนีไปสนแล

ครีงนึ่นทำวกือนาเจำยินดีแล้ว

กักดให้ทานชื่อว่าพระยาศรีสิทธิมหาชํยสงครามลุ่มพ็า

ก็ใ

แล้

กินเมืองไชยบุรีเงินยางเชียงแสนที่นึ่นแล้ว แต่น8นมามหากษํต

เมืองเงินยางเชียงแสนขาดเสียแต่นึ่นมา กักราชได้ ๗๔๖ ตำบกาบ
พระยากิอนาเจำกินเมืองเชียงใหม่ได้ ๒๒ บืก็จุติไป

แล้วท

เมืองมาตนลูกมีอายุได้ ๑๔ บ ขนเสวยเมืองพิงเชียงใหม่แทนพ่
มหาพรหมตนนํองอยู่เชียงรายนะน

ก็ยกกำลังไปชิงกินเชีย

ก็หนีไปตายเสียยำเมืองใต้นนก็บเดียวนนแล พระยาศรีสิทธิมห

สงครามลุ่มพ็าท่านก็ได้กินเมืองเจืองเชียงแสนแล้ว ท่านก็สร

๑๖๕
วิหารพุทธธาตุวิดมงคลที่แจํง์เวีย3ตะวไเออกIเจ่งเหนือเสร็จแลํว ?!ทำ

การฉลองบริบูรณ์ในฟิกราช ๗๔๖ ตำบี1กาบไจ้นึ่แล ฟิกราชได้
ตำบดํบเบา

พระยาศรีสิทธิมหาชยสงครามลุ่ม'พาเชียงแสน'ที่นึ่ก็ถึง

อนิจจกรรมไปในฟิกราชได้ ๗๔๗ ตำบดบเบานืแล แต่นํ้นเจาพระยา

แสนเมืองมาตนกินเชียงใหม่ ก็ ให้หมื่นยี่ขุนขืนมากินเมืองเชี
ที่น็ ก็ให้ชื่อว่าพระมอขุนยี่ดํงน8นแล

ทีนจํกจาอุบตนิทานกาลเมื่อสร่างพระแกํวพระคำดอนแท่
แต่ปฐมหำทีก่อนแล ฟิกราชได้ ๗๔๔ ตำ:บี'ลวงเลาวไเนิน ยํงมืมหา-

เถรเร้าตนหนึ่งชื่อว่าสิริร้งโสนำเอาพระพุทธรูป ๒ อง
แกำและ,พระคำมหาธาตุเจ้ามาแต่,ชำคาวมาถึงแลำ
เห็นเกาะดอนแท่นที่น8ไนบืนที่พึงใจนํก่

ยามนไเท่านเล็

จก'ใคร่สร้างร้ดสองหลํ

จึ่งให้คนเมื่อเมตตามหากษตริย์เร้าคือนายิงเชียงน*น ครํ้งนึ่น
พยาธิเสีย

ก็จึ่งถ*ามมหาเทวีเร้าเชียงใหม่

มหาเทวีเจ่าก็อนุ

มหาเถรเจ่าสร้าง ฟิริร้งโสมหาเถรเจ่าก็เชิญนํกบุญสองคนผู้หนึ่ง
นายกอง

ผู้หนึ่งชื่อว่านายแทงเบนเคำแก่นร้าบุญที่งหลาย

ดำยฌัแสรำงวดพระแกำร้ดพระคำสองหลํงนึ่

สร้างวิหารร้ดพระ

ไร้ดำนเหนือ วิหารพระแกวไร้ดำนใต้ วิหารกว้าง ๗ วาศอก สูง ๘ วา

ศอกเหมือนกิน เจดีย์กร้าง ๕ วา สูง ©๑ วา บรรจุพระธาตุ ๔๕๘

องค์ ทำเสร็จบริบูรถ!มีกำหนด ๓ บ1 ศกราชได้ ๗๔๔ ตำบี'ระวายยี
เดือน ๖ ร้นพุธกระทำมหกรรมฉลองเบีนอินมาก'นร้ก

มหาเถรเร้าจึ่ง

ให้'นกบุญ,ที่งสอง,นำเอานาบุญ '๑'’ลง'ใปถ'วา1ยแก่เจ,เว้พระยาแสนเมืองม
(๑) กุศถ

๑๖๖
และมหาเทวีที่งสองแม่ลูก

ครํ้งนไเทำวมหาเทวีเล้าก็มือาชญามาให

หมืนยีนาขุนผู้กินเมืองเชียงแสนผู้น ทาน1,๑'นาไว้ห้านากบค
ทานไว้กิบวํดสองหลํงนแล

คระงน2ไ,เขุนยี่ก็ทานไว้ห้านาเบ1นห

หกแสนเบย

พระเมืองขนยีผู้กินเมองเชียงแส

ล้บหกสิบครำแล

ที่นีก็เมื่อไหว้สาทำวทํ้งสองแม่ลูก ครํ้งนํ้นม'หาเทวีเจาก็มี ใจยิ

จึ่งหยาดนาตกเรือนคํล้'^ แห่งตน ไว้ให้รกษาพระเล้ากบมหาเถรเ
น1นแล ล้กราชได้ ๗๖๗ ตำ!!เสดเช่นน ลูกเล้าพระยาแสนเมืองมาง

ชื่อว่าพระยาสามปะยาแม่ใน กินเมืองเชียงใหม่ แล้วแต่งใ

ชื่อว่าหอยงํ้วมากินเมืองเชียงแสน แล้วใส่ชื่อว่าหมื่นง8วนี
ว่าหมื่นล้วมาสล้างวัดพระครูวิหารกว้าง ๘ วา ยาว ๑๒ วา สูง

เจดีย์กว้าง ๘ วา สูง ๑๕ วาอกแล้วบรรจุพระธาตุม่ทลุงไว้ขำล้บ ๓

ครำ ไว้นาล้บ ๓๓,๐๐๐ เบํ้ยแล หมื่นยี่นาขุนกินเมืองเชี
ได้ ๒๒ บี1จุติตายแล้ว

หมื่นล้วกินมาแล

เบาศึกฮ่อมายทธกรรมลานนาที่งมวล

ล้กราชได้ ๗๖๙ ต

มหาเถรเล้าตนชื่อว่าศ

ลุกชำพราว'๓ใ มาอยู่ดอนแท่นออกที่คำเมืองพล้อมล้บพระยาสามปะ

ยาแม่ในแล้ว ก็กระทำบูชาเคราะห์เมืองที่งมวลแล้วก็ชอบใจ
ก็กระทำให้พาผ่าฮ่อที่งหลายพ่ายหนีจากลานนาไทยสินแล

ทำวสามปะยาแม่ในกบมหาเทวีเล้าตนย่าที่งสองก็มีใจยินดียำค

เถรเล้ามากนำ! ก็พล้อมล้นอาราธนามหาเถรเล้าลงไปนพบุรีเชียง
แล้ว

ก็กระทำนํ้ามุธาภิเศกล้งศิริว้งโสมหาเถรเล้าให้เบนราชค

ก็เอาแควนดอนแท่นให้เบนทานแก่มหาเถรเล้าแล
(๑) ไห้ทาน

มหาเทวีก็ซํ้า1ให้

(เ®) ก:วดใกํ้จากเต9านํ้ไทองคำทำเบนรุปเรอ

(๓) ไม่ทราบว

๑๖๗
เอาบายางคำทงสามพํนนาเบ่นเบยหกลำน,'หกแสนมาแทนแถมแล เอา
ตงแต่ล่องแวนเขาใป'จ'บน'ฌ่อคว้างแล่ว่ว้บดอย'หมุน,เน่า เอา'ไม้มอน/®)
หอมตนหนงมาปลูกไว้เบนแดนแลำไปถึงดอยสำ,รางไปตะวำฐอกไป
จบดอยลุเมรแลำไต่ไปตามรองหมากทรา ไปจบเมืองกรางว้บก็วน่าน
กำแลำขนไปจำแปรดอยออกไปว้บหินท่าตำแหลงว้บหาดพาแลำว้บ
ท่ากาดเชียงเคือง

แล่'วจำหนองหญ้าล่ามแตำตํดไปดอยซาวปุดเก็ง

ให้เอาไม้สีต่น่หนึ่งแต่ว้ดจอมทองเชียงใหม่มาปลูกไว้เบนแดน
ตำนไเออกไปถึงกลางของแลำจำแคว้นวัดบางำเชียง

แล่ว้

แลวีผ่ากลาง

ล่องมาจิบ่แคว้นวดท่าขาวพานจำแคว้นพระยืนจำหาดแว้ง

แล่'ว

ตดเข์าไปหางดอนแท่นล่องไปตามผงภูเลิกแล่ว้ตํดไปสบลองแว่นที่เก่า
แล

แดนที่นึ่ทงมวล

มหาเทวีตนย่าเมืองเชียงใหม่ให้ทานไว้กำเว้

พระคำพระแกำสองหลํงนึ่แล ก็แต่งให้หมื่นท่าวขนมาเบนพลอง
เชียงแสนกำดำยหํมื่นงำว้กษาเชียงแสนที่นึ่แล

ต่อแต่น8นมาศึกฮ่อ

ทํ้งหลายก็หนีจากลานนาไป แล่ว้ก็ไปยํ้งํ๋กวน('‘บ่ อยู่ยํงเมืองยองและ
สิบสองพนนาอฬวีเมืองแรมท1งมวลนานได้ ๓ บ
ตื่นเขำลอยู่ในบาในเถื่อนบ่เบนน่านเมือง
คนปฏิบ่เตแล

คนทงหลายก็แตก

มหาธาตุเว้า'จอมยองก็บ่มื

ตํ้ง๎แต่นนมาถึงศํกราช ๗๖๙ ตำบกดเมา

ปะยาแม่ในเว้าจึ่งให้หมอโหราคูณหาคน

พระยาสาม

ยํงในเวียงเชียงใหม่ที่น

ให้ขนไปประจญแพ้ฮ่อยํงเมืองยองนํ้นก็บ่ได้ล่ก์คน
เวียง จึ่งไปได้เว้าขุนแสงพระยาวังพว้าวแล

จึงหาภายนอก

ส่วนว่าพระยาว้งพว

นึ่ก็เบนน่องแห่งกษํตริย์เ'ว้าสามปะยาแล คร1งํ้นนพระยาสามปะยาเว้า
(๑) ตนหม่อน

(*©) รบกวน

๑๖๘

ก็มีอาชญาให้ขุนแสงนำสกลโยธาขนเมอยุทธกรรมฮ่อท8งหลายพ

หนีไปเสียแล้ว ท่านก็พลิกคืนมาตงอยู่เมืองยองแล้ว ก็ให้

หนีงกวมมอนดาบสมีทิศตะวํนออกเวียงเก่านนแลว เรียกว่าเวี
ว่าวนน1นแล

ครํ้งน*นพระยาศิลพาเชียงรุ้งและพระยาเมืองแรมแ

พระยาเขมราชรู้แล้วก็ลงมาพร้อมที่กํ้าเมือง

กระทำเบนล

มีองค์ด้จจปฏิญาณก”บด้วยเล้าขุนแสงนนแล คร*งนนเล้าขุ

เอาหล้งดินตํ้งแต่'นาแม่ของล้อย1'ด้ เบนเขตต์แดนตามเดิมเ
บูย่าตายายนนีลงมา
แล

คระงน*นพระยาแสนพาเมืองเชียงรุ้งก็บ่แบ่ง

ขอให้แก่นาออกนํ้าลำนนล่องมาภายใต้ให้เบนลูกเม

ติงเมืองยองนีก็เบนลูกเมืองเชียงใหม่
เชียงแสนแต่น*นมาแถมแล

เมืองยองซาคืนได้เบน

ในกาลนน เล้าขุนแสงก็เรียกล

พ ร่ ไทยท*ง ห ล ายให้ ออก มา อยู่ ล้าน อยู่
พระยาอนุรธกบล้าวขุนและไ

เมืองตามเดิมแล้ว ด้งพระยายองก็ออกมาไหว้เล้เขุนแสงน*น เ

แสงก็มืความยินดีกบด้วยพระยาอนุรุธเมืองยองแล้วก็ปง อาชญาให้
พระยาอนุรุธเบนเด้า

และชาวล้านชาวเมืองท1งหลายให้พาด้

อุบฎฐากมหาธาตุเล้าจอมยองที่นน
เช่นพระยาอโศกราชตํ้งั้ไว้
มหาธาตุเล้าแล
เล้า

ให้รุ่งเรืองดีงามตามประ

ว่าเมืองลูกนีไว้ให้เบนเมืองอบฏ

เหตุด้ง,น*1นสู'ท่าน,ท*งหลายก็ได้ซือ'ว่าเบน'ขำมหา

มีพระยาเบนเค้าและเสนาอำมาตย์ทํ้งหลายไพร่ไทยท

สน ก็ได้ชื่อว่าเบนล้ามหาธาตุเล้านบสนแล เราก็บ่'ริบล้างเสีย
ก็บ่กินส่วยไรใบไม้ด้งสนทุกด้นแล
(๑) คุ้ง, ยาย

หากว่าขวบเมือบถึงด้

๑๖๙
มาถงด้งนั้น
กษตริย์ทํ้งหลาย

จึงให้ได้พอคารวะเราตามประเพณีแห่งทำวพระยา
ฝูงเบนมาแล้ว''’) ในกาลเมื่อก่อนนั้นเทอญ

อ

ก็ ให้เอาช่างพอนหอกดาบ พวาลงไปพอนบูชาพระมหากษํตริย์เล้าตน
อไแบนลุงแห่งเราในเมืองเชียงใหม่นั้นทุกบเทอญ
อาชญาไว้แก่สูท่านทงหลายด้งนั้

พระองค์เร

แต่นั้นมามหาธาตุเล้าจอมยองแ

เมืองยองทงํ๋มวลก็รุ่งเรืองมาด้งเก่าแล

ในกาลนั้นพระยาเมื

มาด้วยเล้าขุนแสงแล้วก็มากราบไหว้มหากษตริย์เล้ายิงเมืองพิง
ใหม่นั้นแล

แต่นั้นมาเมืองยองก็ได้ลงมาคารวะเล้าขุนแสง

แล

ช่างพอนหอกดาบลาลงมาพอนบูชามหากษตริย์เล้ายิงเมืองพิงเชียงใหม่

ทุกบแล ในกาลนไฌหากษไริย์เล้าตนชื่อว่าสามปะยาแม่ในเล้า ท่าน

ก็มีความยินดีกไดไยเล้าขุนแสงตนเบนหลานมากนํก

แล้วก็ให้นาม

ยศแล้วก็ให้มาเสวยเมืองไชยบุรีนครเชียงแสนที่นั้นแล ก็อภ
บายยศให้ปรากฏชื่อว่าศรีสุวรรณคำล้านนาเชียงสงด้งนั้นแล

แม่ทำวเทวีและพระยาสามปะยาแม่ในกช่ตริย์เล้าเชียงใหม่ทํ้ง๎สอง
ลูก ก็ยินดีกไ]มหาราชครูศึริวงเล้าโสและพระยาสุวรรณคำลานนาตน
เบน,หลาน อไมีคุณกไดไยบำนเมืองมากนได้งนั้น จึงล้กให้พระราช
ทานแก่พระยาสุวรรณคำลานนาตนเบนหลานให้เบนใหญ่กว่าลานนา
เชียงแสนท8งมวล

ภายใต้มืหไนั้ยไยตกไปหานั้าแม่ชองท1งมวลเบน

แดนภายตะล้นตกมึนึ่าแม่คงเบนแดนภายหนเหนือมีนึ่าออกนาล

แดนภายตะล้นออกเฉียงเหนือมีเมืองนอเมืองสิงภูคาเบนแดนติ
บ่หลวง ภายตะล้นออกชีมืดอยหลวงเชียงชีเบนแดนติดแดนเมืองเกาะ
(๑)

บ::ดาท,านทเบนมาแล้ว

๑๗๐
เมืองไชยแล

ภาคตะวนออกเฉียงใต้มืสบนํ้าแม่ทะลาเบนแดนไว

เจาพระยาศรีสุวรรณคำลำนนาเชียงแสนเบนใหญ่ได้เสวยทำมวลแ
แลำก็เอาแคว้นดอนแท่นกับบายางคำ

ภายตะวํนออกดอนแ

คนสองครำหำนาทานให้แก่มหาคิริวำโสราชครูกัดพระคำดอนแท
แด่นนมาแล

แม้ทำวเทวีก่อนนนก็ได้ให้หมํ่นยี่นาขุนทานแล้ว

หมายต้องจารึกเบนหินไว้ยํงวํดพระแล้วพระคำนนแล
ถึงศ!ๆราช'ใต้ ๗๙๗ ตำบเมิงเมด

ต่อแต่นํ้

พระยาอติโลกราชตนหลานไ

พรอง'0) แล้ว ก็ยินดีดำยคุณมหาสามีเจำมากนํก พระยาอติโลกร
เจำก็ปงราชอาชญาให้แก่หมื่นนอย

ว่าไร่นาเชตต์แดนบีายางค

ผู้คนท1งหลาย มหาเทวีตนย่าทานไว้แต่ก่อนมีดำฤๅ
เจำก็จํกทานไว้กํบเบนต้งนนแล

พระองค์เราเบน

จึงให้รอยขุนกับสิบอำยนิมน

พระพุทธรูปเจำทองทิพองค์หนึ่ง แด่จอมทองเชียงใหม่อนมหาเถร
พาหลํงเอาแด่เมืองลำกานึ่น

กับ,ให้เอา'โม้'ศรีมหา'โพธิต่นหนึ

พระคำแท่นให้เบนสกขีให้เบนที่ไหว้สาดารว ะแก่คนและเทวด

ก็ผงหินจารึกกฎไว้ในบีเบิกสนเดือนกำติกาเพ็ญเมงกันอำคารไทยก
ไส้กันนึ่น

และยามหมื่นพรำวหมื่นง1วกินเชียงแสน

มหาสมเด็จเทวราชาธิราชอุกกยะพุทธรตนวรสกัสดีศรีวรบพิตรา

ก็มืปสาทสทธากบด้วยพุทธศาสนาโยดยึง จึงจ!าเอาแผ่นดินดอนแ

กับทงคน ๒๐๐ ครำและบีาสวนทั้งมวลกันแม่เจาสามปะยาแม่
ย่าและก่บทำวได้หยาดนึ่าหมายทานไว้กบทั้งคน ๔๐ ครำ

พระยา

โลกราชเจำตนหลานตนลูกก็หยาดนํ้าหมายทานไว้คนหาครำกับก
(๑) ปอง

๑๗๑
'แอยผ่า,ขาว,หมื่นแล

ถวายบูชาคุณแกำทํ้งสามบ่เศษเหลือวํนนนแล

แล้วพระยาอติโลกราชเจำก็ต8งไว้ว่า

เจำลานนาเชียงแสนก็ให้ได้

รํกษาขำบ่านไพร่เมืองทํ้งหลาย อย่าได้ประมาทอนาทรแก่แกำท8งสาม
วิด'วาอาราม

ล้ตว์ตำน็อยตัวใหญ่บาเถื่อนเหยำเรือนในดอนแท่นท8ง

มวลเทอญ ครืนว่าบุคคลผู้ใดมาปลูกสร่างแปงกินบ่งดอนในดอนแท่
นไเให้ผ่าเบน ๑๐ ส่วนแล้วให้เบนของอุปการวดส่วนหนึ่ง

๙ ส่ว

น1น'ให้ผู้,ปลูกกินบริ โภคเทอญ ส่วย'โรล้นมีบ่กแควินเจ"าตน่ใด'ขุนผู้'ใด
ก็ให้ส่วยผู้น8นเทอญ

เบนล้นว่างาช่างหายขนายช่างหล่นผั้งซ

มื่ม'ทํ้งหลายล้นเกิดมีในเขตต์แด'นเ'จา'ขุนตน'ใด

ก็ให้ถวายเจำขุนตน

น1นสืบ ๆ มาแต่เ'จำพระยาแสนพูเ'จำก็สืบเอาประเวณีแด่ชน'พระยามไรายราชเจำตนบูนน์

มาตำไว้ตลอดถึงพระยาอติโลกราชเจำนึ่

ท่าน

ก็บ่มิได้ละประเวณีทํ้ง๎'หลายฝงนํ้เสียแต่ส้กล้นแล ถึงศก'ราช
ตำบกาบล้น

เช่นพระยาอติโลกราชลูกพระยาสามปะยากินเชียงใหม่

คิริว้งโสเถรเจำยํงเบนราชครูอยู่ดอนแท่น
แสนในตักราชได้ ๗๔๗ ตำบี1เมิงไค้
ดอนแท่นแล้วสร"างว่ดบ่าแจ่ง่ใต้

หมื่นมุ่ยขํ้นมากินเช

ท่าน'ทานมณฑปที่ว้ดพระคำ

เจดีย์กว่าง ๓ วา สูง ๗ วาศอกแล

ล้กราชได้ ๘๑๑ ตำบ่ล้ดไค้เดือน ๔ ออก ๑๒ คา

พระมหายานมงคล

เถรสร่างบ่าตาลดอนแท่นวิหารกวำง ๘ วา ยาว ๙ วา สูง ๗ วาอก
เจดีย์กว้าง ๗ วา สูง ๑๒ วา บรรจุพระธาตุเจำ ๑๕๐ พระองค์แล คร8ง

นนหมื่นมุ่ยหมื่นงวคิดเมืองเงินยางเชียงแสนทานขำไว้กบ ๔๐ ครำแล
ศกราชได้ ๘๔๑ ตัวบี1กดไส้เดือน ๕ แรม ๒ คาไทยเบิกซงำ

เพ็ญว้น

ศุกร์ ฤกษ์กรกฎ ๑๑ ตัวชื่อบุพพผลคุณเช่นนึ่ พระยาอติโลกราชกิ

๑๗๒

เมืองเชียงใหม่และหมื่นกวงเชียงแสนที่นนสรำงวดคว้างวิ
วาศอก ยาว ๑๓ วา สูง ๗ วาอก เจดีย์กวาง ๔ วา สูง ๑๓ วาอก บรรจุ
พระธาตุกระดูกหนำผากและพระธาตุย่อย ๑๖๐ องค์
๓๖๐ องค์บริบูรณ์แลว

ธาตุอรหนต

จึง'ให้เ'จำพนคำเอานาบุญเมือถวายกษ

เจาอติ โลกราชกบสมเด็จพระราชเทวีเล้ายำเมืองพิงเชียงใหม่
อติ โลกราชเล้าล้บพระราชเทวีตนย่า

จึงให้เล้าบ่าวสามหมื่

หาญใหม่เกิดหนึ่ง เอาบุญระวายศรี^ เมื่อถึงพระยาเจ้าตนกินเ

ยางเชียงแสนและพระยาคำล้านนาเชียงแสนจึงล้กให้เฒ่

ตำ)งใส่จารึกใส่แผ่นหินไว้ยำล้ดคว้าง แล้วทานที่ไว้ทงสี่คำน
และ'ล้อย'วา

ให้เบนอาณาเขตต์และพระธาตุเล้า

ไว้นาล้บแปดหม

แปดพไแบย ทานคนไว้ ๕ ครำ นายหลากทํ้งเมียลูกหลาน ๑ กองคำ

ทํ้งเมียลูกหลานครำ ๑ หมื่น ยี่ขุนที่งเมียลูกหลานครำ ๑ ล้น
ถึงล้กราชได้ ๘๔๙ ตำบี'เมิงเมด

เล้าพระยาสุวรรณคำล้าน

เมืองเชียงแสนล้บหมื่นพรำวเบนผู้พรองเมืองที่นึ่
ก็จุติตายไปแล

มาได้ ๒๕ บแล

ในกาล นึ่น,พระยาอติ โลกราชเล้าก็ยกยำหมื่นพ

พรองเมืองนนให้กินเมืองเชียงแสนที่น1นใส่ชื่อว่าหมื่

ก็ให้หมื่นงํ้วผู้หลานนนเบีนผู้พรองเมืองดำเก่า เหตุว่าท่า
ศ”กราชได้ ๘๔๙ ตำบเมิงเมดเดือน ๕ ออก ๑๒ ค์า
กินเมืองและท่านก็สรำงธาตุเล้าจอมกิตติ
๑๒ วาอก

หมืนเชียงสงได

เจดีย์กล้าง ๔ วาศอ

ที่อนพระพุทธเล้ายำธรมานมาฐาปนาเกศาธาตุไว้แล้วท้

นายว่า ธาตุกระดูกหนาผากกระดูกอกและกระดูกแขน ล้กมาสถิตอข่
(ด)

ไม่ทราบว่าอะไร

๑๗๓

ทีนึ่ว่าตังนั้นแล้ว ก็สรำง,วิหารกล้าง ๕ วา ยาว ๙ วาแล้วเอานาบ
ไปถงอติโลกราชเล้า ในดักราช ๘๕0 ตัวบเบิกดันนั้น

ท่านก็ท

คนไว้กับ ๒๐ ครำกับนาสี่หมื่นสี่พนท่าล้อยเบย ไว้เขตต์ต5งํ๋แ
ไป ๔๐ วาทุกตัาน สล้างกัดหมื่นเชียงในเวียงนั้น
สูง ©๒ วาศอกนั้งหมากชมพูจธาตุย่อย ๖๔0 องค์

เจดีย์กกัาง

ก็บริบูรณ์แล

เสร็จในดักราชได้ ๘๕0 ตัวนึ่แล หมื่นเชียงสงได้กินเมืองแท้
สล้างกัดสองหล้งนก็แล้วเสร็จบริบูรณ์ในบเดียวกันน
ได้ ๘๑ บก็จุติไปแล
หอยงํ้วตนเบนหลาน

แล้วอ

ในกาลนั้นพระยาอติโลกราชเจาจึงยกเอาหมื่น
ดันเบนผู้พรองเมืองมาแต่ก่อนนนให้ขนเสวย

เมืองแทน

ที่นึ่ล้กจาตัวยหมื่นงํ้วได้ขนเสวยเมืองเงินยางเชียงแสนที่นั้
ก่อนแล ดักราชได้ ๘๕๑ ตัวปีกัดเล้าเดือน ๕ ออก ๗ ค์ากันพุธ ใน
ราตรีคืนอนท่านได้เสวยราชสมบตนั้น
ทองก็ดังเกิดบุแผ่นดิน
กองตํ้งอยู่เบนดันมาก

โลหและหิล้ญญะคือ'ว่าเงิน

ออกมาต1งอยู่ในช่วงราชฐานแห่งท่านเบีน

ที่ดันนนก็ปรากฏนามวิเศษว่าพระยาศรีล

เงินกองว่าตังนั้นแล แต่เมื่อดักราชได้ ๘๕๑ นั้นมา

พระยาศร็ล้

เงินกองตนนั้น ท่านก็พรอมกบด้วยเสนาอำมาตย์และราษฎรนั้งหลาย
สล้างดังกัดหดังหนึ่งวิหารกล้าง ๕ วา
แล้วก็สล้งดังพระพุทธรูปเล้าองค์หนึ่ง
๒ กำ

ยาว ๙ วาดังที่หำใจ

หน้าเพลามี ๔

หล่อด้วยทองเบ็ญ'จท1งปวง สนทอง ๕ ส็่งล้านหนึ่ง แล้วสล

เจดีย์กล้าง ๓ วา สูง ๗ วา บรรจุพระธาตุหำใจแท่งพระพุทธเล้าอง

๑๗๔

หนึ่ง แลํวก็ใส่ซื่อว่าวำพระเจํตัลำนทอณนแล ต่อแด่นนมาถงศ
ได้ ๘๕๓ ตำบลวงไค้

ท่านก็สรไงว*ดพระคำดอนแท่นแถม

วิหาร

กว่าง ๗ วาอก ยาว ๑๒ วา สูง ๘ วาศอก และสรำงเจดีย์กวาง ๕ วา

สูง ๑๑ วาบรรจุพระธาตุเจ้า ๔๕๐ องค์สำเร็จบริบูรณ์แลำ ก็กระทำ

ให้ทานเบนมหกรรมอินใหญ่ พระยาศรีรํชฎเงินกองเจ้ากินเมืองเ

แสนที่นึ่ ท่านก็สรำงวํดใหญ่ได้สามหลํง บำนเมืองและอาณ
ราษฎรก็มีความสุขทใผายพุทธตักรและอาณาจิกรรุ่งเรืองมากนํก ท่าน

กินเมืองแท้ได้ ๙ บี1แล ต่อแต่นึ่นมาพระเมืองยอดเชียงรายได้กิน

พิงเชียงใหม่แทนพระยาอติโลกราชเจ้าตนบู แลํว'ท่านก็,ให้'หมื่น

ขนมากินเมืองเชียงแสน,ที่นึ่น พระยาอติ โลกราชเจ้านนหนีจากเม
เชียงใหม่แลำได้มาเบนพระยาหลวงเมืองสาด
โม่ดเมดเดือน ๖ เพ็ญวนพุธ

ศํกิราชได้ ๘๖๑ ตำบ

พระยาหลวงสาดมาสรำงวดอุตตมโกศล

วิหารกว่าง ๖ วา ยาว ๑๓ วา สูง ๘ วา เจดีย์กว่าง ๔ วา สูง ๑๒ วาบรรจุ
พระธาตุย่อย ๓๕๕ องค์

ธาตุอรหํนต์ ๔,๐๐๐ องค์

พุทธรูปเจ้

๑๒๙ องค์ มี,นา'หน0กิ ๕๐๐ คำ ๒ องค์นอกนนมี ๓๐๐ คำองค์หนึ่

๒๐๐ คำองค์หนึ่งมี ๑๐๕ บาทคำ ๕๕ พระองค์ พระแกำมี ๔๓
พระนากองค์หนึ่ง เช่นนึ่หมื่นมณีกินเมืองเชียงแสนที่นึ่แล
พระเมืองแกำลูกพระเมืองยอดได้กินเมืองเชียงใหม่ได้ ๒ แลำ

ท่าน

ก็เสด็จขนมาอยู่กระทำบุญให้ทานยํงเมืองเงินยางเชียงแสนที
ท่านก็มืปสาทสทธาในวรพุทธศาสนามากนก

ศักราชได้ ๘๗๖ ตัว

บี1กาบเสดท่านสรำงวดหศังหนึ่งในเวียงเชียงแสนที่นน

วิหา

๗ วา ยาว ๑๔ วา สูง ๙ วา ฟิร์างเจคยกวาง ๔ วา สง ๑๒ วาบรรจุ
พระธาตุย่อย ๔๖๘ พระองค์สรางธรรมบฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมตันธ์

๑๗๕
สำเร็จแลำบริบูรณ์จึงใส่ชื่อว่าล้ดอาทิตย์แกวนึ่นแล

ในธรรมบ

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขํนธ์นนก็ไปสร่างหอมณฑปหลวงใส่ไว้ยํง์บาน
พูขะทางมืที่แคล้นเมืองหลวงเหนือ แล้วก็ปงราชอาชญาทานสุกไว้ให้
ขุนมิลํกขุแก่บำนพูชะทางเบนประธานริกษาหอพระธรรมเล้าอยู่ที่นน

อย่าให้มือไเตร ายแก่พระธรรมเล้าเทอญ ว่าดังน8นแล้ว ต่อนํ้นมา
ราชได้ ๘๗๗ ตำ
คูหาฆฏกาเจา

พระเมืองแก้วเจำก็ปงเกิดใจปสาทสิทธาในวารถํ้า

แลวก็ปงอาชญาให้ค่าล้างแก่นายช่างให้สร่างพระศิล

องค์หนึ่ง

ใส่ริกหางสุวรรณอบรมบริบูรณ์แล้ว

เมืองเชียงแสนที่นึ่

พระเบนเล้าตน

ก็ให้พวกพํนตองพวกช่างและขุนท8งหลาย

อาราธนาเอาพระพุทธรูปศิลาเล้ามาไว้ใส่ถก็ทุ่มที่นนเพื่อให้เบนจำห
แก่บานเมืองแล้ว ท่านก็บริจาคไร่นาคามเขตต์เบนสองแสนเบย กไ)
คน ๒ ครำคือว่าทิศนอยขุนหนึ่ง
พุทธศิลาและมหาธาตุเล้าถาทุ่มแล้ว
เมืองละครได้ไปก็ในบีนนแล

ครำบุญใสหนึ่งให้อุบ
ชาวอโยธยามาหลอนำ'', เอา

ด่อนนมาท่านก็มืพระราชอาชญาให้

ลงไปแทกำ', เอาล้านธาตุเล้าหริภุญไชยขนมาแล้ว
หล่อปราสาททองและดอกบำทองบริบูรณ์แล้ว

ก็ให้นายช่าง

ท่านก็ลงไปบูชาพระ

ธาตุเล้าลำพูนแล้ว ท่านก็คืนไปกินเมืองพิงเชียงใหม่ดังเก่าแล

มาพระเมืองเกศเกล้าลูกพระเมืองแล้วกินเมืองพิงเชียงใหม่ดักรา
๘๘๗ ตำ

หมื่นมณมากินเมืองเชียงแสนที่นึ่ได้ ๓๑ บแล้วก็จุติตาย

ไปแล ต่อนึ่นมาพระเมืองเกศเกล้าก็ให้พระยาสุทธสนมากินเมืองเชีย
แสนให้สมภารกินเมืองเชียงแสนที่นํ้เบนพรองเมืองแล

ดัก

๘๘๙ ตำบเมิงไค้เดือน ๗ เพ็ญล้นศุกร์ หมื่นสมภารสรำงวดหลังห
(๑) ชง, ต

(I®) วด

๑๗๖

เจดีย์ก'ทัง ๓ วา สูง ๗ วาบรรจุ,พระธาตุมํชฌิมา ๕ องค์แล้วตองจารึก
ใส่ชีอไว้ว่าวดสมภารนนแล ครึนทำวชายคำลูกพระเมืองเกศเกลำกิน

เมืองเชียงใหม่ลักราชได้ ๙๐๘ ตำบีระวายซงำ พระยาสุทธสนกินเม

เชียงแสนที่นมาได้ ๓๒ บีก็1จุติตายใป และต่อนนทำวชายคำเชียงใหม
ให้หมื่นดักษิณมากินเชียงแสนที่นั้

ต่อน8นพ้าอุ

เมืองลานช้างมากินเมิงเชียงใหม่แทนทำวชายคำตนเบนลุง เหต
เบนลูกพระเมืองเกศเกลำแล
๔ บีแล้วก็จุติตายไปแล

หมื่นดักษิณกินเมืองเชีย

ต่อแต่นึ่นมาพระอุปโยก็ให้คำห

เชียงแสนหมื่นอุดมเซืองเหมืองเชียงแสนที่'แเป็นพรอง

ได้ ๙๑๑ ตัวปีดัดเล้า หมื่นอุดมสรำงวดหลังหนึ่งที่ในเวีย

กทัง ๗ วา ยาว ๑๒ วา เจดีย์กทัง ๓ วา สูง ๗ วา ๒ ศอกแล้วใส่ชื่อว่

วิดอุดมนนแล พระ อุปโยมากินเชียงใหม่ได้ ๓ บีแล้ว ก็พลิกหนี

เมื่อล้านช้างที่เก่านนแล ต่อนนมาเสนาอำมาตย์ท^หลาย

นาเอาพระกรวงษาอไแบนราชวงศ์ยิงเมืองนายนนมาเสวยเมืองพิ
เชียงใหม่แทนพระอุปโยนํ้น

เหตุว่าชาติเชื่อขุนเครืองล้

พาม่งรายไบ่ตํงอยูเมองนายสบมานํนี

ศํกราชได้ ๙๑๓ ตำปีลวงไค

พระอุป โยพลิกหนีไปล้านชำงก็บ่ได้กินเมืองแทนพ่อแล
หนูกินเมืองเชียงแสนที่นั้ได้ ๗ ปีแล้วก็จุติตายไปแล

พระ

พระม

เจำก็ยกเอาเจำกำพลอนเป็นเชอเมืองที่นึ่เป็นหลานพร

ห้เสวยเมืองเงินยางเชียงแสน,ที่นน ในศํกราชได้ ๙๑๖ ตำบีกาบยี
พระมิกุลวงษาเจำก็ใส่ชื่อว่าพระยารตนกำพลนนแล
๙๑๗ ตำปีดับเม้า

พระยาอุปโยยกกำลังศึกลุกล้านช้างขน

๑๗๗
เชียงแสนที่น

อยู่นานได้ ๓ บปลาย ๗ เดือนก็บ่'ได้เชียงแสนแล

ก็ครำนพ่ายหนีไปถึงหำเชียงของแล้วม่นก็ไปสล้กหินเบ่นพระ
รูป

เบนหนำล่องใต้หำมทางไว้ที่นไเ

ฟิกราชได้ ๙๑๘ ตำบีระวายสี

พระยากำพลเจำสรำงจ้ดบีาแดงหลวงวิหารกวำง ๗ วาอก ยาว ๑๘ วาอก
เจดีย์กวาง ๔ วา สูง ๘ วาอก

ตํ้งแต่ทำวกิอนาลงไปกินเมืองเชียง

ใหม่วนน8น ทำวพระยากินเมืองเชียงแสนที่น็ก็บ่กระทำตามประ
ไปแล

ฟิกราชได้ ๙๑๙ ตัวบีเมิงไส้เดือน ๗ เพ็ญ

เมืองหงลามาปราบแพ้เอาเมือง
นายแลว

พ็ามังทลาอยู่

ผายลำ,นนากํ้าตะว*นออกเอา'ใต้

ก็ขำมมาเอาเมืองฝางแล้วก็ลงไปเอาเมืองเชียงใหม่แล้วก

รบเมืองเชียงแสน-ที่นั้แล
จากเวียงแลำ

พระยากำพลออกรบก็บ่อแพ้

พ่ายห

พ้าม่งทลาก็ไล่เอาพระยากำพลก็ไปตกเมืองแสนหวี

น8นแล

พามํง์ทลาได้เชียงแสนแล้วก็เอาเมืองเทิง

แพร่

เมืองละครลำพูนแลำมาอยู่เชียงใหม่

เมืองน่าน

พามํงทลาปราบได้

ลานนาทงมวลแล้ว ตกบีกุนน8นก็ปงให้ทำวมืกุคืนกินเมืองเชียงใหม่
ตังเก่าแล้ว

ให้ไปตามเอาพระยากำพลล้นหนีไปเมืองแสนหวี
ก็ใช้

นนคืนมากินเมืองเชียงแสนตังเก่า
ถามยิงจารีตบำนเมือง

คร8งนนเฒ่าสีเมืองจึงเอาหนํงสือพํ้นเมืองแต

เช่นํพระราชเจำแสนพูตํ้ง๎แต่งไว้น8น
น8น

แล่'วก็ร่องเรียก'หายำผู้เฒ่าผ

มากราบไหว้สาเจ้าพาม่งทลา

คระงนนทิพ■โสตพามํงทลๆเจำได้ตรองตรัสยิง (‘บ่ หนํงสีอพน

เมืองท8งมวลแล้ว

พระเจ้าพาม่งทลาท่านก็มืพระราชอาชญาว่า

บกแค'ล้นแดนท8งมวลล้น,ทำ,วพระยามหากษํตริย์เ'จ้าท8ง,หลาย

ฝูงล้น

เบนแล้วมาแต่ก่อนนน หากทานไว้ทบที่ใดพระองค์เราเบีนเจ้าก็ท
(๑) ซง

๑๗๘
ไว้หื่นน
แล

ดิงราชประเพณีแห่งทำวพระยาทํ้งหลายฝูงนนทุก

บกแควนเจ้านายตนใดก็ให้เจ้าตนนนได้กินตามกังราชประเพ

น,นึ่เทอญ

หากว่าถึงฤดู'ขวบบืมาถึง

ก็ใหัได้ลงไปบูชาทิ

ในเมืองหงสาวดีนั้นตามสติกำล้งนั้นเทอญ

เจาพากังทล

ก็ตํ้งไว้กังนึ่แล จุลศํกราชได้ ๙๒๘ ตำบิเบิกซงำ พระกังทลาเจ้
คืนเมือเมืองหงสาวดีดิงเก่า

ส่วนเมืองยวนเชียงแสนที่นั

ลูกเมืองเมงหงสาแด่นนมาแล

ต่อแด่นั้นมาได้ ๖ บ จุลศกราชได้

๙๒๖ ตำปีกาบไจ้

พระมิกุลกับพระยากำพลเชียงแสนพระยาละ

พรำมกำเพนพ้ากังทลาแล้ว พ้ากังทลาก็มารบเชียงใหม่ได้แล้
ตำพระมิกุลกับฅนครํวกลางหนึ่งเมือไว้เมืองหงสาเสียแล้ว

เทวีกินเชียงใหม่แทน จุลกักราชได้ ๙๓๐ ตว พากังทลาไปรบเมือง

อโยธยาได้แล้วฆ่าพระมห่ากษํตริย์อโยธยา กันเบนชาติเชอวงหาแห
พระยาพรหมกุมารเมืองโยนกนครเชียงแสนนั้นเสีย*แล้ว

เอาพ

เมืองพิษณุโลกกันเบินชาติเช้อเมืองละโว้เก่านั้
สิบไป

ใส่ชื่อว่าศรีธรรมราชนั้นแล

พระยากำพลเจ้าก

แสนหื่นได้ ๑๒ บก็จุติตายไปในบินน เจ้าพาหอคำตนลูกเบนพระ
กินเมืองเชียงแสนที่นึ่แทนก็ในบินั้นแล
เตาล้น

จุลกักราชได้

พ้ากังทลาไปรบหนองคายหนองหาญลานชำงได้สนแล

จุล

กักราชได้ ๙๓๙ ตำบิเบิกยี่ ราชเทวีเมืองเชียงใหม่ก็จุติไปแล
หน่อคำกินเมืองเชียงแสนได้ ๙ บก็จุติตายไปในบินั้น

ต่อนั

กักราชได้ ๙๔๑ ตำบี1กัดเม้า เจ้าพ้ากังทลาให้ม่านคื
(๑) ไปกราบทูลให้ททบ

๑๗๙

ว่าม*งซานรธามํงขยุ มากินแทนราชเทวีเชียงใหม่แค้วให้พระยาลำพ
ไปกินเมืองเชียงแสน

ก็คืนเอาไปเสียเมืองใต้

แค้วก็ไว้นาง

อยู่ใต้ ๓ บก็ค้ยไปไว้เสียเมืองเชียงใหม่ แค้วก็ให้พระยาหำเค

เชียงแสนแล เช่นนได้เบนลูกเมืองเมงเจากินเมืองบ่มีม่นเที่ยงแ
จุลศกราขได้ ๙๔๗ ตำ บลวงไส้
หงสาวดีถึงอนิจจกรรมไปแล

เค้าภวมํงทลๆหลวงเมือง

แค้วเสนาอำมาตย์ที่งหลายก็ยกเอาพร

หำระมํงทลาตนลูกเค้านํ้น

ขนเสวยเมืองหงสาเบนภวมืงทลาแท

ภวม่งทลาตนพ่อ และจุลค้กราชได้ ๖๔๗ ตำ บด*บเลา เจาพาสาค้ตถี
เมืองเชียงใหม่ไปรบอโยธยาแลำ

เสียนนทกอยผู้เบนแม่ทิพไปตา

เสียต่อบ่'ได้หนีมาแล จุลศกิราช'ใต้ ๙๕๔ ตำ บเตาสิน อุปราชาหงสา
คือว่าม*งแล มายอำไอาศึกไปเมืองอโยธยา ได้รบพระนเรศปลางลาน
ลูกเ'จำ,พระศรีธรรมราชามีกำสิง ๗ แสน
หนีคืนมาแล

แลำก็บ่ได้อโยธยาค้าน(ค้

เช่นนีลูกเค้าพ้าสาว*ตถีมำซานรธาม*งขยุเมืองเช

ขนมากินเชียงแสนที่นี มีชื่อพี่ว่านรธาค้งแท่แล จุลค้กร

ตำบืค้บเมด เค้าพาค้านช้างมาควีาเมืองน่าน ค้กให้ได้เบน
ว่าค้งนํ้นีก็บ่,ใต้

พาค้นพ่ายตกไปลานช้างค้งเก่าแล

พระเค้าพาสาวตถีเชียงใหม่'ไปกินเมืองน่าน
เบิกเสด

ลาวพี่นเค้าภวค้งทลาหนีจากหงสา

เช่นนีล

จุลศักราช ๙๖๐ ตำ

ตกมากวนลำพูนเชี

ใหม่แค้ว ตกไปพะเยา ตกลงไปลานช้างที่เก่าเขาน8นแล ชาวอโยธยา
ก็มารบเชียงใหม่บ่แตก

เสียคนบ่านนอกไปพ่อค้0บ่ บเดียวค้นนีแล

จุลค้กราชได้ ๙๖๒ ตำบีกดไจ้
(๑) ยก

(1อ) แข็ง

(๓) ใน

ออกญาเดโชมากินเชียงแสนแล จล

๑๘๐
ศักราชได้ ๙๖๕ ศัวบืกาเม้า

เมืองสาดพํ้นพงม่านไปชกเอาลานช่

ขนมาเอาลานนาบ่ได้ ต่อเมืองพะเยาเชียงแสนเมืองฝางเชียงใหม
แล

ออกญาเดโชมากินเชียงแสนได้ ๓ ปีก็หนีไปปีนนแล

สาว่ตถีกินเมืองเชียงใหม่ได้ ๒๘ ปีแล้วก็ตายไปแล
ตำ บืเมิงเมด

เล้

ศักราชได้

หม่องสำยโทตนนองกินเชียงใหม่แทนขวบปลาย ๒

เลือน1'๑ จุติตายไปแล

ลูกผู้ถำนสองกินเมืองเชียงใหม่แทนไปแล

ได้ ๒ บีตาย แล้วตนหล้าชำยกินแทนได้ ๑๓ ปีตาย

แล้วต่อน

ก็จึงให้จิมพระยาจ่าบ่านเชียงใหม่ขนมากินเชียงแสน

ครํ้งนึ่

จ่าบ่านเชียงแสนกินแลำ จึงทนตำไปนำมเมงม่าน เอาชำงลงไปถ
เล้าภวมไทลากำ)เมืองหงสาวดีน8นแล

แล้วได้ร’บพระราชทานเมื

ละครมาเบนเมืองขนเชียงแสนบ่เท่า

แต่'นนเ'จ่าภวม้งทลายินด

กรุณายิงพระยาเชียงแสนเบนศันมาก จึงยกให้เบนเล้าพากาเผือ
พำเนาเชียงแสนแล้ว ให้ประทานพวง'1ล้ ชำงจิก'ำ คำหล’งแดงดาว
คำแล คร8งน8นเชียงใหม่ขาดบ่มึไผเบนเล้าเมือง

แด่นนมาเชียงแส

จึงได้ทนตำเอาราชการเล้านบพระบาทในหงสาวดี

บ่ได้พรองกำ!

เชียงใหม่แด่นนมาแล จุลศักราชได้ ๙๗๖ ตำปีเบิกยี่ ลูกเล้าพ

เชียงใหม่คือว่าพระยาน่านกินเมืองได้ ๒๑ ปีแล้ว ก็จุติตายไปใ

แล้วพระราชเทวีกินเมืองแทนแล เช่นนีม่านเมืองศังวะก็ได้ล
ราชการในหงสาท8งมวล

คร8งนนย์ง์มืลูกพระยาศังวะตนหนึ่งชื

เล้าพาสุทโธเสวยเมืองศังวะแทนพ่อ

แล้วก็ได้ลงมาเอาราชกา

พระบาทอยู่ในหงสาวดีนนแล จุลศักราชได้ ๙๘๖ ตำปีกาบได้ พระยา
(๑) บก0บสองเดอน

(๒) หล*งคากูบช้าง

(๓) ยอด

6)^9 6)

เมืองเชียงของพี่นภวขังทลาแล

ท่านก็แต่งให้เล่าพาสุทโธองวะกบ

อุปราชาขังและทิพตนนิอง ขับเอาทํพขนมาตํ้งอยู่ที่นํ้แลิว
รบเชียงของเดือน ๑๒ ออก ๙ คาได้
พนแถม

ก็ยกล่

ปีขับเบาหลิงน8'นิเมือง,น่าน,ชำ

ก็ยกทิพลงมารบเมืองน่านได้แลำคืนมาต8งอยู่เชียงแสน

เล่าพาสุทโธต1งอยู่ทุ่งสีพองตะวนตกเวียงเชียงแสนแล

เขัาอุป

แล จ่อเจ่าต8งอยู่ขังทุงยางงามหำเวียง แล่ว่บ่ถูกบ่แมน^ ขันเกิด
กลียุคขันขันอาทิตย์คืนหนึ่ง

ในกาลน8นเสนาอำมาตย์เมืองเชียงแสน

คนหนึ่งชื่อว่าแสนหลวงเรือดอน
มีมหาบาเล่าไผ่งามเบนประธาน
ดำยขันแล

พขัอมขับดำยพระสงฆ์เล่า

ออกหำมเขัาท1งสองจึงเมยนดี1'๒' ขับ

ครํ้งน8นเจำพ้าสุทโธธรรมราชเจำอำวะก็มีคำยินดีน่ก

ก็

ต8งขังแสนหลวงเรือดอนขับหน่อดำท8งสองพ่อลูกให้เบนใหญ่ในอา
รฐทํ้งมวล

แลำก็ตํ้งยำแสนหลวงเรือดอนตนพ่อนนให้เบนเล่าพา

หลวงทิพเนตรกินเมืองยวนเชียงแสนท8งมวล

ก็ยกขังเล่าหน่อคำ

ลูกน8นให้เบนเจำพาหมวกคำรองตนพ่อแลำก็แต่งให้กินแควนเมือ
ฝาง

เจำท8งสองก็พาขันไปหงสาวดี

เช่นนึ่เมืองหงสาได้เบนกษํต่ริ

เจำแก่ม่านไทยยวนท8งมวลแล เล่าภวมำทลาตนพื่นนก็จุติตายไปบน8น
ในเมืองหงสาวดีที่น8นแล

อุปราชาขังและทิพเนตรได้ขนเบนมหา

กษํตริย์แทนพี่ในจุลขักราช ๙๘๙ ตำ'บเมิงเม"านึ่แล จุลขักราช
ตำปีเบิกสี
ขังวะ

ก็พาขันขนมาลานนาแถม

เชียงแสน
(๑)

พระเล่าพาขังและทิพเนตรหงสาขับเล่าสุทโธธรรม

ทะเลาะ

มาถึงหว่างกลางเชียงใหม่ขั

คร8งนนพระเล่าท8งสองบ่ชอบบ่แม่นขับดำยกน
(1©) กลบ

พระเล่า

๑๘๒

พามํงและทิพเนตรพลิกหนีคืนไปเชียงใหม่แล้ว์ก็ลงไปหงสาเสย
พาสุทโธธรรมราชเล้าก็แผ่วขนมาเชียงแสนที่นน
นางกาเผือกแลว

ท่านก็ขนอยู่

ก็ปงให้จิมพ้าหลวงทิพเนตรกบเจ้าหน่อคำสอ

ลูกให้กินเมืองยวนเชียงแสนและอาณารฐที่งมวลแล้ว

ก็ใ

ในประตูท่าหลวงภายเหนือที่นํ้น แล้วเจ้าพาสุทโธธรรม
ล้งวะเสีย

ครํ้งนนเล้าพ้าเชียงแสนทํ้งสองพ่อลูก

ก็เอา

นาแม่คงแล้วก็พลิกมา

ในกาลนนพระยาม่านเชียงใหม่คือว่าลูกเ

เล้าพ้าสาวตถีนน

เขาเบนใจกษํตริย์เมงหงสาแล้ว

ก็แต่งให

เมืองละครขนเกิดเอาพระยาเชียงแสนที่งสองพ่อลูกได้แล้ว
ขิงไว้ยํงเมืองเชียงใหม่นนแล

ส่วนว่าพระสุทโธธรรมราชลงเม

ล้งวะแล้ว ก็เกณฑ์เอาศึกพลหาญแล้วก็ลงไปหงสา ครไเว่าไปถ
แล้วก็'ได้ยํงชํย'ชนะ

แล้วก็เอาเล้าพ้าล้งและจ่อจาวท

ส่วนเล้าศรีสุทโธธรรมราชอง์วะได้เบนเอกราชแลำ,
ธรรมราชได้น่งแท่นแล้วในเมืองล้งวะก็บนน
คืนเบนเอกราช

พระเล้าสุทโธ

แด่นไเมาม่านล้

และเบนกษํตริย์เมงในหงสาวดีก็มาสุดสนในบน1น

ส่วนว่าพระยาละครอาสาขนเอาพระยาเชียงแสนพ่อลูก

ต่างพระเล

พ้าเชียงใหม่ได้แล้ว

ท่านก็ยินดียกเอาพระยาละครขนเบนพระยาศ

สองเมือง'วิชัยปราการ

และให้เมือกินเมืองเชียงแสนแล้ว

แสนอาชาเมืองเชียงใหม่ที่นน

ก็

ให้มาเบนหงวน■'ป เมืองเชีย

นนแล้ว ก็บาวเอาศึกได้ ๓,๐๐๐ คนมาอยูรงได ๓ บแลว ถงบ่ลวงเมค
ศกราชได้ ๙๙๓ ตํว

พระเจ็าสุทโธธรรมราชลุกองวะลงมาหงสาแล2ว

(๑) ตำแหน่งขุนนางพะน่า

๑๘๓
แผ่วมาเชียงใหม่
เชียงแสน
ราช

ก็มาเห็นพระเล้าเชียงใหม่เอาเล้าพาหลวงทิพเนต

ท1งสองพ่อลูกมาขำไว้นน

ส่วนว่าพระจิมศรีสุทโธธรรม

ก็มีพระราชอาชญารอนเอาพระเจาเชียงใหม่

ลงไปไว้เสียยง

เมืองหงสานีนพล้อมทํ้งคนท1งครำย่อยหญิง ย่อยชายำ) นบสน
เชียงใหม่ร้างเสียแลว

ส่วนว่าพระเจาสุทโธธรรมราช

ละ

ท่านก็เอา

เล้าพ้าหลวงทิพเนตรกไแล้าหมวกคำทํ้งสองพ่อลูกนนคืนเมือเบ
เจาเมืองเชียงแสนที่เก่าแส่ว่

ก็ปงพระยาศรีสองเมืองล้นลุกละครมา

กินน8น ส่วนว่าคนครำเมืองเชียงใหม่ทํ้งมวลท่านก็ลองเอาไปถึงก
ทาง

ไปถึงที่บานเมืองกลางนน

พระยาแสนหลวงกบพระยาสามลาน

ครํ้งน9นยํงมีเสนา ๒ คน

มีคน ๗ ครำก็ลํก,หนีคืนมาตํ้ไ3

อยู่เวียงเชียงแสนที่เก่าเขาที่นํ้น

ก็คืนเบนเมืองมาแถม

สุทโธธรรมราชก็บ่รู้ว่าเชียงใหม่เบนเมืองมานน
ไชยบุรีเชียงแสนที่นีแล้ว
คนในเมืองขวางดำเก่าแล
พระยาเมืองขวางนน

ชื่อว่า

ส่วนว

ท่านก็มาตงอยู่ยำ

ก็'ตง'ให้เจาหมวกคำตนลูก'นํ้น

ศกราชได้ ๙๙๔ พับเตาล้น

ให้

ส่วนว่า

เขาก็กระดำงกระเดื่องขดแข็งอยู่บ่เขำสู่สมภา

เมืองเชียงแสนดำแต่ก่อน

เหตุว่าเขาบ่รู้ว่าพระเล้าสุทโธธรรมรา

เล้าปราบแพ้เมงหงสานํ้น

ครํ้งนนเล้าพ้าสุทโธธรรมราชเล้าก็ตกเอ

ทิพคนศึกแต่ลานนา และสิบสองล้นนาลอแลมที่ง■๒) หลายมาพร้อม
แล้ว

ก็ยกจากเวียงไชยบุรีศรีเชียงแสนที่นีออกไปรบเมืองขวางที่นีน

ไปขำอยู่เบนล้นนาน
ดำย ๔๐๐ พ่าย

เหตุว่าคนหาญเมืองน1นมืมากเหตุว่าหม

มำทลาแต่ก่อนหนีจากเมืองละครมาโ!]ะำ) อยู่น8น

(๑) ย่อยกVIปทํ้งหญงชาย

(]®) ไม่ทราบว่าอะไร

(๓) พะพิง

๑๘๔

เหตุน๚,พระเจ้าสุท[ธ-ธรรมราชเจ้าตีเมืองฝางทีน1นสามบีจงแต
ได้เมือง ฝางแลวกริบรอนเอาอามอกสีนาดค,นครวีท่งหลาย
อิงวะเสียเบนอินมาก

ส

ละจ้างไว้ในเมืองแต่เก็ง'๑'’ แต่บินแล

ให้จิมพ้าหมวกคำตนเบินลูกพระเจ้าพ้าหลวงทิพเนตรเชียงแ
ดํงเก่า

ส่วนว่าพระเจ้าศรีสุทโธธรรมราชเจ้า

ท่านก็กลบคืน

เวียงไชยบุรีศรีคองแมนเชียงแสนอยู่ยิงราชโรงหลวงนางกาเผือกแ
ก็หาผู้เฒ่าผู้แก่ศันรู้จารีตนำนครองเมืองมาถามดู
เมืองกํบแสนหลวงไชยชิต

ใน

ก็พรอมกำแอาหนำสีอพนเมืองยวนเ

แสนแต่เช่นพระราชเจ้าแสนฬูธิราชตงไว้น8นมาไขกราบไหว้

นนพระเจ้าศร็สุทโธธรรมราชท่านได้ตรสตรองจารีตนำนครองเมื
แจ้งแจ้ว

พระเจ้พ้าสุทโธธรรมราชเจ้ก็มีพระราชอาชญากร

เขตต์แขวงแดนที่ทำมวลอนท่าวพระยามหากษตริย์เจ้ท่งหลายท
ไว้กำเวํดวาอารามทํ้ง์หลายมาแต่ก่อนนํ้น
เจ้าแจ้ว
ก่อนนน

มืฉํนใดเราพระองค์

ก็จ้กทานไว้ดำยดำท่าวพระยาทำหลายฝูงอินเบนแจ้

เขตต์แดนเมืองท8งมวลเบนบกแควันเขตค์แดนเจ้านายข

ตนใด ก็ให้ยื่นถวายเจ้านายขุนตนนนเทอญ พระเจ้าศรีสุทโธธ
ราชเจ้าปราบได้เบินเจ้าแก่ลานนาไทยท1งมวลแจ้ว
ศักราชได้ ๙๙๘ ตำบีระวายไจ้

ท่านก็ตํ้งไว้

พระเจ้าพาสุทโธธรรมราชก็เสด็

ไปอยู่เมืองจ้งระ ศักราชได้ ๙๙๙ ตำปีเมิงเจ้า ก็มายอลู
แจ้ว

จึงมีพระราชอาชญาให้สร้างวดเชตวันที่โรงนางกาเผ

ให้เบีนราชสถานแจ้ว
(๑)

ค?ง

ก็นิมนต์เอาจ้งมหาบีาไผ่งามเจ้

มาอยู่เชตวํนอารามกลางเวียงแล้,ว ก็ยกให้เบนสมเด็จเว้าแล่ว
เรือนนางพ้ากาเผือกอยู่เสีย ผืายคองหลวงภายเหนือแล‘ว ให้เบน3งูล
ศรํทธาวํดเชตวไเที่นํ้น

พระเจ้า-พาศรีลุ,ทโธธรรมราช’ใต้ปราบเพือง

พ้าผืายคงกาตะวํน'ออกแล่ว

ท่านก็ปงกรุณาให้เว้าพ้าหลวงทิพเ

กไ]เจำพ้าหมวกคำท่ง์สองพ่อลูกเบนใหญ่แก่ลานนาท่งมวล

คือว่

เชียงราย พะเยา เมืองฝางหางสาด ชะวาดน้อยยางมํนเมืองตวนปุเรง
เมืองกกพูเพียงเชียงตุบ

เมืองกายสามท่าวเมืองมำท่าส่อเมืองวะเชีย
I ■ๆ?เ^'!

ขานบำนยู่เมืองหลวย เมืองยอง เมืองสิงนอ เมืองหลวงภูคาภูคะท
4*1

และเชียงชี เชียงของ เหิงเมืองส่อน่านแพร่ละครท8งมวลแล่ว
แสนหลวงเถิงกินท่องชำงและเรือดอนเรือหวายท่าท่งั้มวลและให้หมื่น

พ้อนหลวงกินเกินบก แล่,วให้หมื่นพ้อนน้อยกินหกนา ให้หมื่นหลว

เท่

สุทธลือชยกินแควนในพ่นนาแพงแล ท่านก็แต่งไว้ฉนนืแล่ว
ให้เจำพ้าหลวงทิพณตรเชียงแสนใจ

งมวลแล

ก็ปง

เช่น,นพระเ,จำศรี

สุทโธธรรมราชอิงวะเบนกษํตริย์แก่เมงและไทยท่งมวลแล

เช่นนื

เจำพาหลวงทิพเนตรกินเมืองไชยบุรีศรีเงินยางเชียงแสนแล่ว พระยา
หลวงไชยชิตสร่างว้ดยืนแถมใหม่ เจดีย์กว้าง ๔ วาอก สูง ๑๑ วาอก
บรรจุพระธาตุย่อย ๑๔๐ องค์

ในจุลศก,ราช ๑,๐๐๐ ตำ

บเบิกยี่นื

นางพ้ากาเผือกเมืองเชียงแสนก็จุติตายไปในบนแล
ที่นืว้กกล่าวยำวดท่งหลายอนมีในเวียงและนอกเวียงแห่งไชย
บุรีเชียงแสนก่อนแลปฐม
ออก ๑

วดบุญยืนริมประตูนางเทิงหวเวียงตะวน

ว้ดมหาโพธิต่อมาตะว้นออก ๑

เชียงน้อยตนลาน ๑

วดบางำเชียง ๑

วดมงคลแว้งริมนา ๑ ว้ด
วดอาทิตย์แกว ๑

ว้ดพวก

๑๘๖
พํนตอง ๑ วิลสํงกายางเงิน ๑ วิดผำขาวพาน ๑ วิดชุมแสง ๑

รวม

๑๐ วิดมีหนอิสาณแล วดบู่คำริมประตูท่าหลวงภายใต้ ๑ วิดปราสาท
คุ้มถัดเช่ามากลางเวียง ๑ วิดเชตวัน ๑ วิดพระยืน ๑ วิดพระนอน ๑
วิดพระคำกลางบาน ๑ วิดบาเชียง ๑ วิดจายี่ ๑ วิดเชียงหิน ๑
พระหิน ๑

วัดควิาง ๑

มี ๒๐ วิด

ท่องกลางผายตะวันออก

วิดสนุก ๑

วิดเสาดินริมประตูท่าเสาดิน ๑

วิดสวิสดี ๑

วิดแก่งฝา ๑

วิดแสนรมณ์ ๑

มาถึ

วิดปานริอง ๑

วิดศรีบุญเรืองแจ่งใต้

วิดพ*นเจ็ด ๑ วิดปานนาคำ ๑ วิดสธรรม ๑ วิดปทุมใต้ ๑ มาถึงน
มี ๓๐ วิด

ตะวินออกแจ่งใต้และวิดไชยอาราม ๑

สุทธาวาส ๑ วิดโบสถ์ ๑
หนอสา ๑

วิดจำปาเหลือง ๑

วิดพวงต้น ๑ วิดสายหม้อ ๑

วิดเชียง ๑

วิดราชอาราม ๑ วิด

วิดออกเรียง ๑

มาถึงน

มี ๔๐ วิดห์อง'ใต้แล วิดศรีคำแจ่งหรดี ๑ วิดอโศก ๑ วิดสอยดาว ๑
วิดโกศล ๑
ทอง ๑

วิดหล*กพ*น ๑

วิดสมภาร ๑

วิดพ’^โรง ๑

วิดแสน

วิดพระหลวงวิดพระบวช ๑ มาถึงนืมี ๕๐ วิด

ตงแต่แจ่

หรดีขนมากลางแล วัดพระทองนอย ๑ วิดล้าน,ทอง ๑ วิดพระยอม
๑ ว“ดอดม ๑ วัดเสาเคียน ๑

วิดหมื่นเชียง ๑

วิดต้นต้อง ๑

พำ/แช่า ๑ วิดดอกบ*ว ๑ วิดมหาวน ๑ มาถึงนมี ๔๐ วิด ท่องกลาง
เวียงผายตะวนตกแล วดเจ็ดหาง ๑ วิดม'หาธาตุ ๑ วิดม,หาอาราม ๑
เ

วิดวงกตใน ๑

วิดปราสาทประตู ๑

ว*ดีตํนยาง'ใน วิดศรีบุญโต ๑

วิดหอแก้ว ๑

วิดศรี,ชุม'ริมแร่ง'ข'วัอ้ม้ ดิน ๑ มาถึง

น็มี ๗๐ วิด ท่องตะวนตกเฉียงเหนือ
(๑) สะพาน

'วิดอ้อมแ?ไว ๑

วัดอารามเชียงม่นท่ว

๑๘๗

ประตูนางถึงผายตะวันตกลง

วํด์ภูมเมืองถดลงมา ๑

วัดแสนเมือง

มา ๑ วัดข้อยข้อ ๑ วัดเสา'ข้นทร์ ๑ มาถึงกลางที่นมี ๗๐ หลํ
อินมีเวียงในแล
วัดอินมีเวียงนอกประการนํ้น

วัดผ้าขาวสายแทนหัวดอน ๑

วัดพระแก่วี ๑ วัดพระคำ ๑ วัดพระทองทิพบาตาล ๑ วัดไผ่งาม ๑
วัดดอนควัางใต้ ๑ วัดวันทร์ ๑

วัดบาแจ่งใต้ ๑ วัดหนสวน ๑ มา

ลึงนั้มี ๑๐ หลํง ด้านอาคเณย์แล วัดประสงค์ท่าม่าน ๑ วัดหญำรด
วัดเวฬุวัน ๑ วัดสิงคโลก ๑ วัดบาก่ง ๑

วัดสมรา ๑

วัดบาแดง

หลวงริมแจ่งเวียง ๑ วัดข่วงทราย ๑ วัดบาอานม ๑ วัดโกศลนอก ๑
มาถึงนืมี ๒๐ หวังหนใต้แล วัดกู่เด้า ๑ วัดพระครู ๑

วัดลือข้

วัดอุโมงค์นอก ๑ วัดบาแดง,นอย ๑ วิดดอกเกียง ๑ วัดศรีคองแมน ๑
วัดสวนดอกนอก ๑

วัดหมากเวิน ๑

วัดแก่วีกาย ๑

มาถึงนืมี ๓๐

หวังแล ด้านตะวันตกแจ่งใต้วัดบาวักเหนือประตูเชียงแสน
แรน ๑ วัดอุโมงค์ ๑ วิดม่านแรม๑ วัดบ่อเดือด ๑ วัดบาศรีไชยา๑
วัดประตูขาม ๑

วัดจอมสวน ๑

วัดบ่าหลวง ๑

วัดดอยเรือใน ๑

มาถึงนืมี ๔๐ หวังด้านแจ่งขวัวดินแล วัดสวนสนุกตีนดอน
วัดจอมแข้งที่หางนาค ๑ วัดจอมกิตติธาตุเจา ๑ วัดดอยวงกตนอก ๑
วัดด้อมแผ้วนอก๑ วัดไชยปราการ ๑ วัดพระเข้าหลวงดอยเรือนอก ๑
วัดบ่าทิพ ๑ วัดม่านยอง ๑ วัดจอมศรี ๑ มาถึงนืมี ๕๐ หวัง

ตะวันตกแร่งเหนือ วัดชำงข่วน ๑ วัดบ่าเชียงนอก ๑ วัดปทุมเหน

วัดบ่าคำ ๑ วัดอินทนิล ๑ วัดตนรุ่ง ๑ วัดน้อยผ้าขาว ๑ วัดมหาพ
วัดยามงาม ๑

วัดสบหอม ๑

วิดหมากพนลำ ๑

วัดด้แยางนอก ๑

๑๘๘

วดแจงท่านาค ๑ วิดสบเกียง ๑ มาถึงนืมี ๖๖ วิดแล หมู่น

มาแจ่งท่านาคตะวินออกแล วดอ'นมีเวียงในและเวียงนอกเวียงเหรญญ
เงินยางเชียงแสนท่งมวล

ชีน,ในมี ๗๕ วิด

ชนนอกปราการมี ๖

วิด ท*งํ้มวลรวมเขาดำยกํนมี ๑๔๑ วิดแล นไ]ค่าลันมี ในเวียงกบ
ปราการไกลประมาณ ๕๐๐ วารอบทุกดำนนนแล
ที่นืจํกจายํงวิดอํนมียํงดอนมูลภูกวาวนืนก่อนแล

วิดบาดก

หลวงหำดอน ๑ วิดภูกวาว© วิดโพธศรี๑ วัดศรีนาง ๑ วัดบาดิก
นํอย ๑ วัดสอยพ้า ๑ วัดหมากบงหลวง ๑ วัดบุพพลา ๑ วิด่หางดอน ๑
ถอยริมแควหลวงมี ๘ หลังแล วิดสร็อ์ยหลาก ๑
ดอน ๑

วัดเรือนแกว ๑

วัดแจง'ใคร่ ๑

วัดจอมทองกลาง

‘แห่ยงกลางมี ๔ หล'งแล

ภายแควนํอยวัดแว่นแกวิ ๑ วัดโคมคำ ๑ วัดหาดนางแสน ๑ วัดงํ้ว
เพรา ๑ วัดเชียงยีน ๑ วัดหาดฮ่อ ๑ วัดเชียงลาว ๑ วัดยางทราย ๑

วัดผาหงอ ๑ แควนํอยมี ๙ หลังท่งมวลมี ๔๑ หลังริวมเข้าก
วัดลันมีในดอนมูลภูกวารแควันขวาของใต้แล

เหตุว่าเบนที่ ใ

มวลลันจึงจดหมายไว้ให้ได้รู้ ลังชื่อที่สถานท1งมวลลัวยเ

ลันมีพนนอกท่งหลายฝูงอื่นบ่เบ่นชุมเบนมวลบ่ได้กฎหมายแ
ที่

วิเศษลันพระพุทธเจำฐาปนาไว้นนหากมีลับตำนานนนทุกแห่
ในที่นืบ่ได้กฎหมายไว้แล
ที่นั้ลักจาดำยพระเจำพาศรีสุทโธธรรมราชเจ่า

ได้เบน

กษตริย์ปราบลานนาไทยลาวเมงที่งมวลแลัว ส่วนว่าบ่านเมีอง
ท*งม'วลก็อยู่เย็นเบนสุขต่อแต่,น*นืมาแล

จุลสัก'ราชโต้ ๑๐๑๐ ตำบ

ไจ้ พระเลัาศรีสุทโธธรรมราชลัง,วะก็จุติ'ไปแล แลัวก็ยกเอาเ

๑๘๙

ขํ้นนํ่ง์แท่นแก้วเบนกษํตริย์ธํงวะแทนแล
กัดเปา

จุลศกราชได้ ©๐๑๑ ตวบ

มหาราชครูเล้าดอนกวางอนิจจกรรมไปแล

๑๐๑๒ ตำบกดยี

จุลกักราชได้

พระเกัาพาหลวงทิพเนตรตนพ่อกินเมืองเชียงแสน

ได้ ๒๐ บืก็จติไปแล แลำก็ยกเอาเล้าพ้าหนอคำตนลูกเบนเล้าพาหมวก
คำ

เสวยราชสมบตในเชียงแสนหลวงต่อไปแล

ก็รุ่งเรืองมาตลอดแล

ส่วนว่าเมืองฝางนน

ส่วนว่าเมืองเชียงใหม่ที่นน

เจำพ้

ธรรมราชเลิกเอาไปสั้นแลำ พระยาแสนหลวงกับสามล้านกักหนีขืน
ตํ้งอขู่แถม ปดเดียวนก็รุ่งเรืองมามาก,แกแล

เล้าพาหมวกคำกินเมือง

/'

มาได้ ๕ บแล้วก็อนิจจกรรมไป ในกักราชได้ ๑๐๑๗

ตำบกับเมดนั

แล้วยกเอาพระแสนเมืองตนลูกขนกินเมืองแทนก็ในบเดียวกํนนแ
กินแล้วก็เอาลงไปกังวะได้ ๓ บี1

กักราชได้ ๑๐๑๙ ตำบเมิงเล้า

นา

ท่วมเมืองทุกแห่ง พระแสนเมืองได้เล้าพ้าแล้ว มานิง์เมืองและเล
แสนเมืองกินเมืองมืาได้ ๕ บ กักราชได้ ๑๐๒๑ ตำบกัดไค้ ศึกฮ่อมา
ตกเมืองกลางหลวงแตกตื่นมากนํก
กรรมไป

มหากษตริย์เล้านํญชกังวะอนิ

พระเล้าเมืองเบ่ชนเบนกษต'ริย์น์งแท่นแล้วกัง'วะก็!!เดียวน

แล กักราชได้ ๑๐๒๒ ตำ

พ่ายชาวใต้อโยธยาครํ้งเมืองอุปราชาตน

ชื่อว่าเอกาทศรถขนมาปราบได้เมืองเชียงใหม่แล้ว
แล้วมาตื่งอยู่เมืองฝางที่น8น

มาเอาเมืองฝางได้

ชาวเมืองเชียงแสนเราน็

ต่อม''5’', รอมกนอยู่ในบาหนใต้ที่หว่างกลางเชียงของกับสวนดอกนํ้น

ก็ตงเวียงพรางอยู่ ณ ที่นํ้น ก็-ได้ชื่อว่าเวียงเชียงแสน,ล้อยนํ้นแ
นํ้เมืองเชียงใหม่และเมืองฝา งก็ได้เบนลูกเมืองใต้อโยธยา
(๑) ฅล่อม

กักราช

๑๙๐

๑๐๒๓ ตำ ศึกฮ่อซ1าลงมาแถม จุลศํกราชได้ ๑๐๒๔ ตวบิเตายี จงได้
ออกมาตะงเมืองดิงเก่า

แด่นไเมาบ่ได้ไปเผากษํตริย์เล้าในเมือ

ก็ขาดจากราชการในอำวะแต่นินมาได้ ๑๔ บ

ถึงศกราชได้ ๑๐๓๐ บ

เบิกสิน พระเล้าเมืองเบ่อนิจจกรรมไปแล้วมหาธรรมภุกามขนนํ

แก่วเบินมหากษตริย์เจำอํงวะแทนต่อมา ฟิกราช'ใต้ ๑๐๓๔ ตำ เล

แสนเมืองกินเมืองเชียงแสนนานได้ ๑๘ บี1แล้วก็อนิจจกร
พระอินทร์เมืองตนลูกขํ้นเบินเล้าพากินเมืองแทน

ก็,ในฟิก

นิแล มหาธรรมแต่งให้พาส่างก่งเป็นโปชุกขนมานํ่ง์เมื
ในจุลล้กราช ๑๐๓๔ ตำเดือน ๕ นิแล
จึงได้เก็บของเลยงโปชุกไป

แด่นนขุนสนามเชียงแส

เล้าพาอินทร์กินเมืองมาได้ ๗

อนิจจกรรมไปในล้กราช ๑๐๔๐ ตำมเบิกซล้า แล้วก็ยกเอาพ

เมืองตนลูกขั้นเป็นพระเล้าพา เสวยเมืองเชียงแสนที่นิต่อไปก

ล้นนิแล ศกราชได้ ๑๐๔๕ ตำราชครูเล้าวดหลวงอฺนิจจกรรมไปแ

ใส่ปราสาทต่างลูกนกหํสดีลิงค์ส่งสิกการด้วยเรือพ่วงกลางนิา
แล้ว

ถึงเดือน ๑๒

สมเด็จเล้าล้ดบิาล้วเชียงอนิจ

ปราสาทต่างลูกนกหํ,สดีลิงค์ส่งส*,กการฉนเดียวล้นนินแล

ล้กราชได

๑๐๔๖ ตำบิกาบไค้เดือน ๖ เพ็ญล้นพุธ มหาล้ทธาเล้พ็าเฉลิมเมื

เด้าแก่เสนาอำมาตย์ประชาราษฎร์ที่งมวลพร่อมล้นเวียกสร
เล้าจอมกิตติ ได้ขวบหนึ่งจึงสำเร็จบริบูรณ์

ด้กราชได้ ๑๐

ดบเบ้า หกเพ็ญวนพุธมีการฉลองทำบุญใหทานและมีดอกไม้ไฟแสน

แปดหมื่นกระบอกหนึ่ง บอกนำยมากหลาย เดือน ๖ แรม ๓ ค์
(*) ประเพณเผาศพคนใหญ่คนโต สฑ้งเบนเมรุรูปปราสาทตะ3อยู่บนทลังนก
แพใหญ,กลางนา

อยู่กลาง

๑๙๑
จนทร์ดกบใหม่แล้วแรม ๔ คา
ทุ่งหำยหอมขนน้ก

เจาะบอก'ใฟ'หลวงบูชามหาธาตุเจำ'ที่

ศกราชได้ ๑๐๔๘ ตำปีระวายยี่

เมืองยองพ่าย

แมงชาระแตกหนีมาอยู่เวียงเชียงแสนหื่น แมงชาระก็มาถึงเชียงแส
หื่นํ้แล้วก็ลงไปรบเมืองเชียงใหม่ก็ได้แท้แล้ว

ตำแมงชาระก็กินเมือ

เชียงใหม่อยู่หื่นไเ ล้กราชได้ ๑๐๕๐ ตำ มหาบาเจาศรีไชยตนหลวง

อนิจซกรรมไปแล้วใส่ปราสาทต่างลูกนกหิสดีลิงค์ส่งล้กการดำยพ่ว
แพ

ตัก'ราช'ใต้ ๑๐๕๔ ตำพระเล้าพาเฉลิมเมืองเสวยเมืองมานานได้

๑๔ ปีก็อนิจจกรรมไป

แล้วพาล่างก่งโปชุกก็ไปเล้าพ่าเมืองห

กินเมืองเชียงแสนแทนแล้ว

ก็แต่งหน่อเมืองลูกเล้าพาเฉลิมเมืองผ

นไเให้เบนเมวหงวนนาชำยแล้ว
หงวนนาขวาแล้ว
ตำปีกาเล้า

ก็แต่งให้ลมเสนผู้นองนนเบนเมว

พ้าเมืองหลวงกินเมืองได้บ ๑

ล้กราชได้ ๑๐๕๕

เมืองเชียงแสนที่นีแหิงแล้งพ้าฝนก็บ่ตกขำรแพงน่

เสนตนนองเบนเจาพนนาขวา

หนอเมืองตน'พี่เบนเล้ห์นนา'ซายแล

พาล่างก็เมํ้อเมืองอำวะเลียในตักราช ๑๐๕๕ นีแล

แด่น1นม่

กระ ทำให้มืสนทะไปแล ตักราชได้ ๑๐๕๗ ตำ พาเมืองหลวงกินเมือง
ได้ ๔ ปีแล้วก็จุติตายไปแล
สท้าการเสีย

แล้วก็ใส่ปราสาทต่างลูก,นกห์สดีลิง

เสนาอำมาตย์'ทํ้ง์หลายก็พรอมล้นยกเอาเล้าหนอเมือ

พ่นนาซำยตนพี่นนชนกินเมืองแทนแล้วให้ลมเสนนาขวาตนนองเบน
ล้กคายหลวงรองตนพี่ ศกราชได้ ๑๐๕๘ ตำ สมเด็จมหาปาลเล้าล้ดเชต
ล้นก็ถึงแก่อนิจจกรรมไปแล้วใส่ปราสาทลูกชำงเอราล้ณส่งล้กการตัวย
เรือพ่วงกลางนํ้าแม่ของที่ท่าหลวงน1น ตักราชได้ ๑๐๖๑ ตัว มหาธรรม
เล้าภุกามอนิจจกรรมไปแล้ว

ก็ยกเอาเอ่งเชตนน้องเบนมหาธรรมน

๑๙๒

แท่นแก้วอำวะแทนต่อไปก็ใน!!เดียวก้นนึ่แล ฟิกราชได้ ©๐๖๒ ตำ
กดสี

มหาธรรมอังวะมีมินตามาให้ยำยเอาหนอเมืองตนพีไปกินเ

รายแก้ว

ยกเอาลมเสนนาขวาตนน้องนก้เขนกินเมืองเบนเจำพีาเ

แสนแทน

ก้กราชได้ ๑๐๖๓ ตำ มหาธรรมอังวะแต่งให้ระอย่าเจ่

มาเบนเมวหงวน
นองสามคน
เอาขำวริบ

แอ่พลแอ่มาเบน'อักคาก้ก้ เมืองเชียงแสนมึล
ขุนเมองทงมวลหาอนเลยงบ เด

จงพรอมกนเกบ

เดือนไหนทอดที่เมวหงวนขำวสารแสนหนึ่งคำกิน

พริกเกลือทํ้งมวล

เบนเบยสองแสนหำหมื่น

ก็ที่อักคายขำวสารห

พไแบยสองหมื่นหำอันชื่อคำกินหมากพลูรากฝาให้กุ่น้ก้
บนคนให้อยู่มีหญ้ามำเมวหงวนสองคน
หนึ่งเอาหญ้ามๆผู้หนึ่งแล

ที่อักคายสองคนเอา

คนเอาหลำนึ่นเอาลวะน่านท่อนหนึ

บำนพิมลวะบำนชำงหนึ่งมีดำนึ่ ต8งแต่เอ่งเชขนเบนมหาธรรมอั
ลานนาไทยเราเบนทุกข์ไปแลครงละน้อยแต่นึ่นมาแล
เบยมาเลยงม่านนึ่น

เหตุว่าได้

อักราชได้ ©๐๖๓ ตำนึ่มหาธรรมอังวะยกอัพมา

ตํ้งอยู่เชียงแสนที่นึ่

แก้วก็ยกขนรบเมืองแมนริมเ

แก้วก็พลิกมาอยู่เชียงรุ้งที่นนบี! ๑
ลาวลานช้างมานอมสมภารแก้วเอาลงไปอังวะ
ขำวแพงน้กหกหาบต่อก้อยเงินแล

อักราชได้ ๑

ในบนนเมืองแก้

อักราซได้ ๑๐๖๕ ตำบี!กาเม

ลาวมาตกลานนาและมาอยู่เชียงของแก้วหนีไปเมืองน่านแก้
แพร่

อักราชได้ ๑๐๖๖ ตำ

โปแมงชาระเมืองเขียงใหม่มีอาชญามา

ก้องเอามณีหงวนเชียงแสนลงไปแก้ว ก็เอาไปฆ่าเสียยำเมืองเชี
(๑) ตำแหน่งขุนนางพม่า

(๒) ของกิน

(๓) พอ

๑๙๓
แต่นไเมาแมนแรกผีาเจ่ส่งเบนหงวนเชียงแสนแทน
บนน หมูออกลูกเบน'ชำงก็มีใ,นบนน

เดือน ๑๐ ออก ๑๐ คใฝ่นตก

๗ ด้น ดอยพิงทุกแห่ง ยอดเจดีย์หกลงสี่หลง
เชียงแสน ฟิกราชได้ ๑๐๖๖ ตำ

เชียงของขื่

ชิดคายระข่างแต่เมือ

มหาธรรมลุกเมืองเชียงรุ้งลงมาต1ง

อยู่เวียงเชียงแสนที่นืแล้วก็เรียกเอาแสนหลวงต่างลูกพระยาไชย

ก็บแสนหลวงเทิงลูกพระยาเศรษฐีให้เล้ามานบมหาธรรมอิงวะแล้
ท่านก็ตํ้งให้แสนหลวงต่างกินเมืองกาย
เมืองไร

แล้วก็ตํ้งแสนหลวงเพิงกิ

ก็ยกเอาแสนศิริน์นทะขื่นเบนพระยาหลวงสุทธลือไชยแล้ว

ก็ให้ร0บราชทานดาบผกคำด้ามคำเหมือนล้นทุกคน
สุทธลือไชยเบนแก่ไปรบเชียงของก็ได้คืนด้งเก่าแล
ด้งวะก็ด้ดเชียงแสนเสีย

ก็แต่งให้พระย
มหาธรรมเด้

บ่ให้พรองเข่าการล้บเมืองเชียงใหม

ด้กราชได้ ๑๐๖๙ ตำบเมิงไค้ เดือน ๘ แรม ๖ คืาล้นศุกร์

เด้าหนอ

เมืองตนพี่ด้ายลุกเชียงรายไปกินเมืองน่านแล้ว ก็ด้ายเอาเด้
กินเมืองบน8น
เบิกไจ้

ปลาบึกขนนาแม่กกมากนํกิ

ด้กราชได้ ๑๐๗๐ ตำบ

มหาธรรมเด้ามีอาชญาให้ใส่ขื่อคาชี

ชาระแต่มาเบึนหงวนเชียงแสน

คายระข่างชาด้นแม

กบทํ้งหำสิบทะงมวลลงไปด้งวะเสี

พระยาด้ายสามเมืองเชียงตุงพี่นบ่ลงเผามหาธรรมเด้าด้งวะอยู่ได้ ๓
แลํว มหาธรรมมีมินต่อมาให้แมงชาระเชียงใหม่ให้ได้ขื่นไปพรองเอา
เชียงตุงให้ได้

ถึงเดือน ๔ ผีเงือกรุ้งเผือกออกปรากฏยามกลางด

หนหำไปตะวไเออกเชียงตุงก็พึ่นบน1นแล ถึงเดือน ๖ เพ็ญลูกพระยา
ด้งชาระลุกเชียงใหม่ขื่นไปรบเอาพระยาด้ายสามเมืองเชียงตุง
พระยาด้ายสามอยู่บ่ได้ ก็พ่ายหนีไปพึ่งเมืองฮ่อ

แล้ว

ฮ่อเอาไว้บ่

๑๙ ๔

กเอาส่งให้แก่ม่านแลํว์ พระยาม่านก็ใส่คอก,'๑'* เผาเสียสินท
ชาติเชอตระกูลท*งมวล'ใน'วน'น*นแล

แต่น*นมาเมืองเชียงตุงก็ได

เม่นขำม่านดิงเก่า ดิกราชได้ ©๐๗๓ ตำบลวงเม่าเดือน ๕ แมงระ
เจ่สู่งหงวนเมืองเชียงแสนตายแค้ว

แอ่พ'ระแอ่เบน'จิกคายแท

เสนนาขวาตนน้องเบนเด้าพากินเมืองเชียงแสนที่นั้มาได้ ©๐ บก็

อนิจจกรรมไป แลำเด้ฒัทีตนลูกขํ้นเบนเด้าพากินเมืองแท

ก็ใน!!นํ้นแล พระยาเชียงรายทานห่อผ่าที่ด้ดพระคำหำดอนแท่
เอาลูกผู้หญิงพายเรือเถียงกไแบนพอย,ำ) ปางใหญ่ แปงมหาปราสาท

เด้าพ็าลมเสนส่งฒัการด้วยพ่วงแพที่กลางนาแม่ของเสีย

เดือน ๕ เพ็ญมหามูลสทธาเด้าพาค้กทีเบนเค้าพร“อมก่นสรำงพ

เด้จอมกิตติหลังน้อยก็ในบน8นแล ค้กราชได้ ©๐๗๔ ตำบเตาสีเด

๔ แรม ๗ คา ฤๅษีมาที่วดไชยสถานแอ่พลแอ่เบนหงวนน*นจุติ
แค้ว ม่ง์พลชะแพกมาเบนหงวน ลักราชได้ ๑๐๗๕*ตำ!!กาไส้เดือน ๖

เพ็ญด้นพุธ ฉลองพระธาตุเด้าจอมกิตติหลังน้อย ถึงเดือนอำยแรม

นาแม่ของนองท่วมค้านตีนท่าท8งมวล ฝนตก ๗ ด้น ๗ คืน ถึงค้กร
ได้ ๑๐๗๗ ตำ!!ลับเมดเดือน ๗ ออก ๖ คา

ยามสู่รุ่งแผ่นด

ยอดเจดีย์ห่กลง ๔ แห่งด้องครางครํ้งํ๋นะนน้กด้นไหนสามทีน้) ส

๗ ท8งเดือนจึงเมยนถึงเดือน ๙ แรม ๔ คา1ซา'ไหวแถมอีกที'หนึ่ง ลัก
ได้ ๑๐๗๙ ตำบเมิงเค้า
น1น, ๓ ศอก

วดอาทิตยแก้ว

ที่ง ๔ หลังแล
(๑) คก

นํ้าแม่ของนองท่วมในเวียงทุกแห่งลํ
วิดบุญยืน วดพระบวชวิหาร

ยุบลง

เดือน ๔ มหาบาเด้าวดศรีไชยตนน้อยอนิจจกรรมไป

(๒) งานฉลอง

(๓) เห็นจะหมายความวนละ ๓ ครํ้'3

๑๙๕
แลวใส่ปราสาทต่างลูกนกห*สดีลิงค์ส่งกักการแล
ตวเดือน ๗ ออก ๖ คํ่า

ศักราชได้ ๑0๙0

เงือกรุ้งออกสอดเก็ยวตะกันมืสี่ตำซอนกน
0^

2^

2-เ-

๘เ ๘!

เบนที่ศัศจรรย็มากนัก ศักราชได้ ๑0(๙๑ ศัวเจำพ้ากักทีเบนปร
พรอมกันเลิกธาตุเศัาจอมสวน

กังพลชะแพกก็สรำงโรงอุโบสถกลาง

หนองบทมราคแศัวเสร็จบริบูรณ์เดือน ๗
ทงมวลมีแปดกระบอก
มีมากหลาย
ใหญ่

บ่1าวใหัสรำงบอกไฟแสน

ลาน1นมี ๕ หมื่น ๖ หมื่น ๗ หมื่น ๘ หมื่น

เดือน ๕ เพ็ญฉลองทำบุญให้ทานเบนปอยมหาปางอิน

กังพลชะแพกและเจำพ็ากักทีเบนมูลสทธาทํ้งั้สองที่พรํอมกไ

เดือนแรมค์า ๑ จุดบอกไฟบูชา ๑๐ กันจึงเสร็จบริบูรณ์

ศักราชได

๑๐๘๔ ตำบี1เตายี่มูลกัทธา กังชะแพกต่างฉตรธาตุเจำจอมศรีเดือน ๗
เพ็ญฉลอง
๑๐๘๖ ตำ

เอาผู้หญิงผู้นาง',ป เถียงเร้อกันแล่นมากนัก

ศักราช

มหากังฆราชาเจำกัดบาแดงหลวงตนใหญ่อนิจจกรรม

ไปแล สรำงปราสาโทต่างลูกชำงเอราว‘ณส่งกักการ เกัาพ็ากักทีกินเม
นานได้ ๑๒ บี1แลำก็อนิจจกรรมไปในบกาบสีเดือน ๑๒ แรม ๗ คั๋า
แล้วเจำยอดงำเมืองตนลูกขนเบนเจำพ็าเสวยเมืองแทนในบืนน พระยาหาญเมืองพงพาครำหนีเขำมาสู่สมภารเมืองเชียงแสนเาในบเดียว
กันนีแล

ก็มาตไ]อยู่แคกันท่าทรายกังตีนที่นํ้น

ถึงเดือน ๗ เพ

ไฟไหม้รอมตรา'๒'1 สนทีงํ๋มวลในศักราช ๑๐๔๗ ต่วนแล

ถึงเดือน

๑๐ ฝนตกนานองท่วมในเวียงทุกแห่งภูดอยพำมากหลาย

ถึงเดือน

อำยเพ็ญกังพลชะแพกทานห่อผำที่กัดจอมศรี
พายเรือเถียงกนยำหนองบทมราคนน
(๑) ผู้นางะะ หญิงสาว

(เข) ไม,ทราบว่าอะไร

แล้วให้ผู้นางผู้หญิง

หินท่าหลวงออกปรากฏก็บ

๑๙๖

เดียวสันนำเ กิกราชได้ ๑๐๘๘ ตำบ่ระวายซงำเดือน ๔ ฉลองส

ง1วเชียง เดือน ๕ เพ็ญฉลองสัดจอมศรีสองเมืองที่นำเแลำ กิยอเจ็า
ปราสาทคุ้มขนเบนสมเด็จแลำให้อยู่สัดจอมศรีสองเมืองที่นน

ก็ยอ

เจำวดบาง8วเชียงและวดเชตวนให้เบนสังฆราชายํงในวดจอมศรีส
เมืองที่นำ,พรำมกไเสันเดียวนำเ

มํงทละชะแพกเบนมูลสัทธาแล

ศักราชได้ ๑๐๘๙ ตำบเมิงเมดเดือน ๘ ออก ๘ คายามตูดชำย

ผีพุ่งใต

เรืองทำเมืองอยู่ที่ใดก็เห็นสนทุกแห่ง ถึงเดือน ๔ ออก ๕

เชียงใหม่พนโปบ้งและม่านฆ่าเสียแลำก็เอาสัพ ๗ ทินตามไ
ทินสันเบนลูกนองน1น
๕ แรมคา ๑

ขนมาเขำเวียงขำอยู่สังเชียงแสนที่นํ้ถึ

เมวหงวนสักคายม่านท1งหลายก็แตกพ่ายหนี

เชียงแสนเสียสนทำมวลบ่มิได้เหลือหลอ
เดือน ๖ แรม ๙ คา
บ่ลา

ละเมื

ตำแต่เดือนแรมคา ๑ ถึง

ชาวเชียงใหม่ทำหลายก็ขํงอยู่เวียงเชียงแ

ครำนำพระยาหาญสังตีนก็แต่งเอาสัพมีคน

'๔๐๐

ไปหลอนส

เชียงใหม่ที่รีมเวียงเชียงแสนที่นียามสักใกล้รุ่ง ชาวเชีย

ฉิบหายตายมากนก แตกพ่ายหนีละครอบครำเสียสนได้อาม๊อกสีน
มากนํกสับชำง ๖ ตำ

ตำแต่น1น!ปเชียงใหม่นำแขาบ่มีไผเบนเส

ครำนำเพระยาหาญท่าชำยสังตีนได้ครอบครำชาวเชียงใหม่แลำ ท่

ก็เอาเมือถวายมหากษตริย์เสัาสังวะ ครำนำเมหากษตริย์เจ้าก็มีคำยินดี
สับดำยพระยาหาญเมืองพงมากนํก

ก็ให้ประทานรางสัลสังเครื่อง

อาลบไเตา!๑'* ทำหลายแสัวก็ให้มาอยู่บ้านสังตีนเกาะที่
มาวังตีนที่นำก็ได้ชื่อว่าเมืองคงแต่นำนามแล
(๑) ไม,ทราบว่าอะไร

ศักราชได้

๑๙๗

บเบิกสิน เร้าพายอดคำเมืองกินเมืองมาได้ ๔ บี1อายุได้ ๒๕
แลำสร้างปราสาทใส่รูปนกหํสดีลิงค์แลำส่งสิกิการเสีย
กษํตริย์เร้ายินดีกบดำยพระยาหาญเมืองพงมากน0กิ
เชียงแสน

ครํ้งน

ก็ยกให้กิน

แลำท่านก็เขำมาเสวยเมืองอยู่ยิงเวียงเชียงแสนที่นึ่แต่

มา ส่วนว่าเมืองเชียงใหม่นนยิงมืพระยาเมืองลาวตนหนึ่งชื
กระทำผิดราชประเพณีแลำก็หนีใปสู่เชียงใหม่

แส่วชาว

ทํ้งหล*เยเขาก็พร้อมกินอาราธนาให้เบินเร้าแก่เขาแลำก็เรียกช
เร้าองค์ดำ

แต่นำเมาเชียงใหม่ก็บ่ได้ขนกิบเมืยงอำวะฒัเมืองเชี

แสนที่นึ่ก็ขาดกินแต่นึ่นมาแล
แสนก็ยงเบินห้องหนึ่งก่อนแล

กล่าวยำตำนานพนเมืองเงินยางเชีย

