
 

 

บนัทกึเก่ียวกับประวัตศิาสตร์องค์พระธาตุเชิงชุม ( ๑๓ ) 

 
                                                         ดร.เกรียงไกร  ปริญญาพล 

ที่ปรึกษากติตมิศักดิ์สมาคมชาวสกลนคร 

 

 เหตกุารณ์บ้านเมืองสกลนครในปัจจบุนั เห็นจะไมม่ีเร่ืองราวใดเป็นท่ีสนใจมาก

ไปกว่าเร่ืองการบรูณะเรือนยอดองค์พระธาตเุชิงชมุ จากกรณีประสบเหตวุาตภยัเมื่อ

คืนวนัที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งนกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินหลายท่าน ตลอด

ผู้ ท่ีสนใจ ต่างทุ่มเทสรรพก าลงัในทกุๆด้านเพ่ือค้นคว้าประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัองค์พระ

ธาตนุบัแต่โบราณกาลจนถึงปัจจบุนั เพ่ือไขปริศนาเร่ืองราวต่างๆให้ตรงกบัข้อเท็จจริง

มากท่ีสดุ 
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 www.kkppn.com เป็นสื่อสารสงัคมออนไลน์ซึ่งบอกกล่าวไว้ก่อนเข้าสู่หน้า

หลกัแล้วว่า จะน าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในแง่มุมต่างๆซึ่งส่วนมากจะยงัไม่

ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อน ทัง้นีเ้พ่ือน ามาเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมทัว่ไปใน

ยคุปัจจบุนั 

 เพ่ือความทันสมัยกับเหตุการณ์และความสนใจของสังคม  ผู้ เขียนจึงได้

ท าการค้นคว้าประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเก่ียวกบัองค์พระธาตเุชิงชมุในส่วนท่ีสงัคมยงัไม่

ค่อยได้รับทราบแพร่หลาย กระทัง่สอบค้นพบหนงัสืออนสุรณ์งานนมสัการพระธาตเุชิง

ชุม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยหนังสือฉบับดังกล่าวจะมีบันทึกและบทความทาง

วิชาการท่ีทรงคณุค่าอยู่มาก บงัเอิญผู้ เขียนได้พบบทความเร่ือง ประวตัิพระธาตเุชิงชมุ 

เรียบเรียงโดยพระพนมเจติยานุรักษ์ ( น.๑ - ๙ ) ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อน

สมณศกัดิ์ท่ีพระธรรมราชานวุฒัน์ ( แก้ว  อทุมุมาลา ) ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวดัพระ

ธาตพุนมวรมหาวิหาร จงัหวดันครพนม เป็นพระนกัคิด นกัวิชาการ  นกัพฒันา ( ดษุฎี

บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ) ผู้คนต่างยกย่องและเรียกขานท่านว่า “ ท่านพ่อ ” เป็นสหธรรม

มกิสงฆ์กบัพระเดชพระคณุพระเทพวิมลเมธี ( วนัดี ศิริวณัโณ ) อดีตเจ้าอาวาสวดัพระ

ธาตเุชิงชมุ และเจ้าคณะจงัหวดัสกลนคร 

 ผู้ เขียนเห็นว่าบทความดังกล่าวแม้จะมีการพิมพ์เผยแพร่บ้าง แต่ก็ยังอยู่ใน

วงจ ากดั บทความท่ีท่านเรียบเรียงนีจ้ดุประกายความคิดของนกัประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน

เมืองสกลนคร ตลอดทัง้ผู้ ท่ีสนใจ ได้เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ เช่ือมโยงความคิด ไข

ปริศนา ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ผู้ เขียนจึงขอน ามาลงเผยแพร่เพ่ือความเช่ือมโยง

ของประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และมิให้ประวตัิศาสตร์การบรูณะองค์พระธาตขุาดหายไป 

http://www.kkppn.com/
http://www.kkppn.com/
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ทัง้นี โ้ดยผู้ เ ขียนเพียงแต่จัดรูปแบบเว้นวรรคให้น่าอ่าน แต่ มิได้ตัดทอน หรือ

เปลี่ยนแปลงข้อความและการสะกดอกัขระ พยญัชนะ ท่ีมีมาแต่ดัง้เดิมอย่างใดทัง้สิน้. 

 

 

ประวัตพิระธาตุเชงิชุม 

เรียบเรียงโดย      พระพนมเจตยิานุรักษ์ 

(ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชัน้เทพที่  พระเทพรัตนโมลี) 

 

___________________________________________________________________ 

มหาวาปิปเุร  สวุณฺภิงฺคารราเชน  ฐาปิต  

จตพุทฺุธปาทวลญฺช   สริสา  นมามฯิ 

___________________________________________________________________ 

 

 ข้าพเจ้าขอนมัสการ รอยพระบาทของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ๔ 

พระองค์ที่พระเจ้าสุวรรณภิงคาระให้สถาปนาไว้ ณ เมืองหนองหารหลวง ด้วยเศียร

เกลา้ฯ 

 บดันี้ข้าจะกล่าวนิทานพระธาตุเชิงชุม อนัเป็นที่รวมชุมนุมรอยพระพทุธบาท

ของพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้าทัง้ ๔ พระองค์ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากกุ
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สนัธะ เป็นต้นมีพระพทุธเจ้าพระนามว่าสมณโคดมเป็นปริโยสาน อนัโบราณาจารย์

เจ้า หากกล่าวไวใ้นคมัภีร์อรุงัคนิทาน เพือ่ใหก้ลุบตุร กลุธิดา ผูมี้ปัญญาไดท้ราบ และ

กราบไหว้บูชาเป็นเนื้อนาบุญทัง้ชาตินี้และชาติหน้า ครั้นละกายแล้วจักได้ไปสู่สุคติ 

ขอความศิริสวสัดีจงมีแก่ข้าเจ้าและท่านผูอ่้านผูฟั้งทัง้หลาย ดว้ยเทอญ ฯ 

 การเรียงต านานพระธาตุเชิงชุมเพ่ือให้เข้าใจแจ่มแจ้งนัน้ จะได้เรียงเป็นข้อๆ 

ตามแบบใหม่ จึงจะสะดวกแก่การอ่านและการฟัง จะดัดแปลงส านวนโบราณให้

พอเหมาะแก่กาลปัจจบุนัดงันี ้

๑. ลักษณะพระเจดีย์ 

 พระธาตุเชิงชุม เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปนู ๔ เหลี่ยม สงู ๒๔ เมตรเศษ มีซุ้มประตู

ปิดเปิดอยู่ทัง้ ๔ ด้าน แต่ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลงและศิลาทรายแดง ข้างนอกท่ี

เห็นอยู่เด๋ียวนีเ้ป็นเจดีย์สร้างใหม่หุ้มห่อเจดีย์องค์เดิมไว้อีกชัน้หนึ่ง แต่จะสร้างหุ้มไว้

สมยัใดไม่มีจดหมายเหตุบอกไว้ แต่คงสร้างในสมยัท่ีฝีมือช่างเสื่อมเต็มท่ีแล้ว เราจึง

เห็นฝีมือก่ออิฐถือปนูมิค่อยประณีตเท่าไรนัก ประตูด้านตะวนัออกท่ีต่อกับวิหารนั น้

เมื่อเราเข้าไปทางหลงัวิหาร มีซุ้มเป็นคหูาลกึเข้าไป ท่ีก้อนศิลาแลงข้างทางเดินขวามือ

มีจารึกอกัษรขอมโบราณติดอยู่ ลบเลือนมากอ่านไม่ออก มองไปข้างในมืดทึบไม่เห็น

อะไร 

 พระธาตุเชิงชุมนี ้ตัง้อยู่บนเนินท่ามกลางวัดพระธาตุเชิงชุม ในเขตเทศบาล

เมืองสกลนคร ปลายถนนเจริญเมืองด้านตะวนัออก เขตวดัด้านตะวนัออกและเหนือก็

ติดกบัฝ่ังหนองหาร เป็นปชูนียสถานและโบราณวตัถท่ีุส าคญัแห่งเมืองสกลนครสืบมา

แต่โบราณ 
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๒. ชื่อและความส าคัญ 

 ช่ือของพระเจดีย์องค์นี ้แยกออกได้ ๓ พยางค์ คือ “ ธาต ุ- เชิง - ชมุ ” ค าว่าธาตุ

เป็นภาษาไทยลานช้าง และลานนากับปักษ์ใต้ด้วย หมายถึงพระเจดีย์บรรจพุระบรม

ธาตุ เช่น พระธาตุพนม จงัหวดันครพนม พระธาตุหริภุญชัย จงัหวดัล าพูน พระธาตุ

ดอยสเุทพ จงัหวดัเชียงใหม ่และพระบรมธาตท่ีุจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นต้น 

 ค าว่า เชิง เป็นค าสภุาพทัว่ไปท่ีใช้เรียก ตีน เช่น ตีนภเูขาว่าเชิงเขา ตีนหีบว่าเชิง

หีบ ตีนบาตรว่าเชิงบาตร เป็นต้น ค าว่า ชุม ย่อมาจากค าว่า ประชุม  หรือ ชุมนุม 

หมายถึงคนหลายคนหรือของหลายสิ่งมารวมกนัเข้า ซึ่งตรงกบัค าพืน้เมืองอีกค าหนึ่ง

ว่า “ จุ้มกนั ” หรือ “ สมุกนัเข้า ” นัน้เอง 

 เมื่อรวมทัง้ ๓ พยางค์เข้าเป็นค าเดียวกนั ธาตเุชิงชมุ ก็หมายความว่า พระเจดีย์

ท่ีก่อสวมรอยเท้าท่ีรวมกันไว้ เป็นปัญหาว่าเป็นรอยเท้าของใคร ? รวมอย่างไรหรือ

ประชมุกนัอย่างไร ? 

 ตามต านานบอกว่า ณ สถานท่ีประดิษฐานพระธาตุเชิงชุมไว้นี ้เป็นประเพณี

ของพระพุทธเจ้าทกุๆ พระองค์ในภทัรกปันี ้จะต้องประทบัรอยไว้ทกุๆ พระองค์ตัง้แต่

พระพทุธเจ้ากกุสนัธะ โกนาคมนะ กสัสปะ และโคตมะ รวมกนัเป็น ๔ พระองค์นยัว่า 

พระศรีอริยเมตไตรยพระพุทธเจ้า ท่ีจะมาตรัสเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจ้าในอนาคตก็

จะต้องมาประทบัรอยพระบาทไว้ ณ ท่ีนีเ้หมือนกนั 

 

 



๖ 
 

๓. ประวัตบ้ิานเมือง 

 ก่อนจะทราบประวัติพระเจดีย์โดยเฉพาะ จะต้องทราบภูมิประวัติศาสตร์ของ

ท้องท่ีโดยสงัเขปก่อน อนัภมูิภาคส่วนท่ีสถิตอยู่แห่งพระธาตเุชิงชมุ มีกล่าวไว้ในอรัุงค

นิทานคมัภีร์อรัุงคธาต ุคือ ต านานพระธาตพุนมพิสดาร ดงันี ้

 ในต้นพทุธกาลอนัสืบเน่ืองล าดบัมาแต่ศาสนาของพระพทุธเจ้ากสัสปะโน้น ใน

แคว้นกัมพูชาประเทศเขมรเด๋ียวนี ้มีนครหลวงของขอมเรียกว่า กรุงอินทปัตถ์ มี

อ านาจแผ่คลมุทัว่ไปในลุ่มแม่น า้โขงตอนกลางและตอนใต้ตลอดลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา

และปิง วงั ยม น่าน ในภาคกลางและภาคพายพัด้วย 

 ในสมยัหนึ่ง พระเจ้าอินทปัตถานครได้แต่งให้ขุนขอมราชนัดดายกพลมาตัง้

เมืองขึน้ท่ีฝ่ังหนองหารหลวงตรงท่านางอาบ ให้ช่ือว่าเมืองหนองหารหลวง เพ่ือให้

ควบคมุบ้านเล็กเมืองน้อยท่ีราบสงูลุ่มแม่น า้โขงตอนกลาง หนองหารหลวงเป็นเมือง

ขึน้กับกรุงอินทปัตถ์ ตามประวตัิศาสตร์นัยว่า บ้านเมืองบริเวณภาคอิสานและภาค

กลางเด๋ียวนีเ้ป็นท่ีอยู่ของชนชาติละว้า ( ข่า ) แต่ตกอยู่ใต้อ านาจของขอมมานาน

เพราะขอมเจริญกว่า เมืองหนองหารหลวงเป็นเมืองเอกศนูย์กลางอ านาจปกครองของ

ขอม เป็นเสมือนเมืองลกูหลวงท่ีช่วงอ านาจจากเมืองหลวงฉะนัน้ หนองหารหลวงมี

อาณาเขตดงันี ้

 ทิศใต้ปรากฏชัดว่ามีล าน า้มูลเป็นพรมแดนติดต่อกับกรุงอินทปัตถ์ ลึกเข้าไป

ตามล าน า้มูลถึงเทือกเขาดงพญาไฟต้นแม่น า้ ในต านานพระธาตุพนมบอกไว้ชัดว่า 

ทิศใต้เมืองหนองหารหลวงมีแค้วนสาเกตนครตัง้อยู่ ได้แก่ร้อยเอ็ดเด๋ียวนี ้ภายหลงั

เมืองหนองหารร้างเสื่อมอ านาจ สาเกตและศรีโคตบูรณ์รุ่งเรืองมาก ส่วนทางอ่ืนไม่
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ปรากฏชัด ถ้าสันนิษฐานก็เห็นจะเป็นดังนี ้ทิศตะวันออกจดแคว้นศรีโคตบูรณ์ ทิศ

ตะวันตกจดเทือกเขาเพชรบูรณ์ต่อแดนกับแคว้นทวาราวดี ทิศเหนือเห็นจะจด

เทือกเขาหลวงพระบางต่อแดนกับแคว้นหริภุญชยั ต่อมาภายหลงัละว้ามีอ านาจขึน้ 

อ านาจขอมเสื่อมไป แล้วภายหลงัไทยลานช้างร่นไหลลงมาครอบครองอยู่เท่ากาล

บดันี ้เท็จจริงอย่างไร ขอนกัต านานจงสนันิษฐานค้นคว้าสืบไป 

 ขุนขอมมีโอรสองค์หนึ่งช่ือ เจ้าสุรอุทกกุมาร พอพระชนม์ได้ ๑๕ พรรษา ขุน

ขอมผู้ เป็นบิดาก็สิน้พระชนม์ไป เสนาอ ามาตย์จึงยกเจ้าสุรอุทกกุมารขึน้เป็นพญา

เสวยเมือนแทนต่อไป ในต านานกล่าวว่าเจ้าสรุอทุกมีฤทธ์ิเดชมาก เวลาประสตูิมีเหตุ

อนัอศัจรรย์ ๒ อย่าง คือ น า้พุผุดขึน้บนพืน้ดินแห่งหนึ่ง ถือพระขรรค์ออกมาแต่พระ

ครรภ์มารดาหนึ่ง พอได้เสวยเมืองพระองค์ก็ได้เสด็จตรวจเขตแดนของพระองค์ทาง

ภาคใต้ไปถึงปากแมน่ า้มลู อ ามาตย์ทลูว่าเขตแดนในแมน่ า้มลูพระเจ้าอินทปัตถ์ผู้ เป็น

ปู่ และขุนขอมพระราชบิดาของพระองค์ได้มอบให้ธนะมูลนาคเป็นผู้ปกปักษ์รักษา 

พระองค์ทรงขดัเคืองว่า พระเจ้าปู่ และพระราชบิดามิสมควรจะมอบให้สตัว์เดรัจฉาน

รักษาเขตแดน จึงถอดพระขรรค์กวดัแกว่งไต่บนหลงัน า้ขู่เข็ญพญานาค ได้แสดงฤทธ์ิ

ต่อสู้กนัจนสิน้ก าลงัทัง้สองฝ่าย แล้วก็เลิกกนัไป พระเจ้าสรุอทุกก็เสด็จกลบัหนองหาร

หลวง 

 ฝ่ายพญานาคผูกอาฆาต จึงติดตามมาหนองหารหลวง จ าแลงกายเป็นฟาน

เผือก เดินผ่านเมืองทางเหนือทุ่งโพธ์ิสามต้น พระเจ้าสุรอุทกสั่งเกณฑ์พวกพราน

ทัง้หลายให้ติดตามไป เมื่อนายพรานตามทันก็ล้อมยิงฟาน ( อีเก้ง ) ตายด้วยลูกศร

อาบยาพิษ พญานาคก็แสดงฤทธ์ิให้ฟานเผือกโตเท่าช้างสาร พานและประชาชนก็
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ปาดเนือ้เถือหนังแจกจ่ายกันกินทั่วถึง และน าเนือ้ฟานนัน้ถวายแด่พระเจ้าสุรอุทก 

พระองค์ก็เสวยโดยความอิ่มหน าส าราญ 

๔. เมืองถล่ม 

 อยู่มาวนัหนึ่ง ครัน้เพลากลางคืน เมื่อชาวเมืองนอนกนัเงียบสงดัแล้ว พญานาค

ก็ด าลงภายใต้พืน้ดิน ขุดดินขวัดเมืองหนองหารหลวงให้ถล่มทลายกลายเป็นอัน

เดียวกนักบัหนองหารหลวง ผู้คนพลเมืองล้มตายเป็นอนัมาก ท่ีเหลือก็อพยพหลบหนี

อยู่ตามฝ่ังและเกาะ 

 ส่วนพญาสรุอุทกนัน้ ถูกนาคผูกพนัด้วยนาคบาศดึงลากไปสู่แม่น า้โขงทางทิศ

ตะวันออก จนสิน้พระชนม์ หาทางท่ีนาคดึงลากพญาสุรอุทกนัน้ บอกว่าเป็นน า้ก ่า

เดี๋ยวนี ้

 พญาสุรอุทกมีโอรส ๒ องค์ คือ เจ้าภิงคาระ ๑ เจ้าค าแดง ๑ กุมารทัง้ ๒ 

พระองค์ได้พาไพร่พลท่ีเหลือจากจมน า้ตายไปอาศยัอยู่ท่ีดอนโพนเมือง ริมฝ่ังหนอง

หารตะวนัตกเฉียงใต้ แล้วหาชยัภมูิท่ีจะสร้างเมืองใหม ่พอถึงภนู า้ลอดริมฝ่ังหนองหาร 

( วดัพระธาตุเชิงชุมเด๋ียวนี ้) เห็นว่าเป็นท่ีอุดมมีชัยภูมดีควรตัง้บ้านเมืองได้ จึงตัง้ท่ี

สกัการะบชูาพระภมูเิจ้าท่ี ตัง้สตัยาธิษฐานว่า ข้าพเจ้าจะสร้างบ้านแปลงเมือง ณ ท่ีนี ้

ขอเทวดาอารักษ์ผู้พิทกัษ์ภูมิสถานท่ีนีจ้งอภิบาลคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชนให้เป็นสขุ

สืบไปเทอญ ขณะนัน้ พญานาคมีเกล็ดเป็นทองค าก็ส าแดงตัวให้ปรากฏ ถือน า้เจ้า

ทองค าอนัเต็มไปด้วยน า้หอมอนัเป็นทิพย์ บอกว่า ข้าพเจ้าเป็นสวุรรณนาคเฝ้าพิทกัษ์

รอยพระพุทธบาทอยู่ท่ีภูน า้ลอดนี ้แล้วก็เอาน า้หอมรดสรงอภิเษกเจ้าภิงคาระให้เป็น
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พญาเสวยเมือง มีช่ือว่าพญาสวุรรณภิงคาระ ท้าวเธอก็พาไพร่พลสร้างเมืองขึน้ ณ ท่ี

นัน้ เรียกว่า เมืองหนองหารหลวงสืบมา 

 ส่วนเจ้าค าแดงผู้ อนุชานัน้ เสนาอ ามาตย์ทางเมืองหนองหารน้อย ( แขวง

อ าเภอกุมภวาปีและหนองหาร ) ได้มาเชิญไปเสวยเมืองเป็นพญาแทนกษัตริย์ท่ีว่าง 

เรียกว่าพญาค าแดงเมืองหนองหารน้อย สืบมาจนบดันี ้

 

๕. พระเจ้าเลียบโลก 

 ในต านานเดิมกลา่วว่า ครัน้เมื่อท้ายปัจฉาโพธิกาล พระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระ

อานนท์เป็นปัจฉาสมณะ ได้เสด็จออกจากพระเชตวนัมาทางเบือ้งบรูพา เสด็จประทบั

ท่ีดอยนันทกังฮี ( อยู่หลวงพระบาง ) โปรดสตัว์มาตามล าแม่น า้โขงประทบัรอยพระ

บาทมาโดยล าดบั มีพระบาทบวับก พระบาทโพนเพน ( อ าเภอผือและฝ่ังซ้ายอ าเภอ

โพนพิสยั ) พระบาทเวินปลา ( เหนือบ้านส าราญ อ าเภอเมืองนครพนม ) แล้วมาพกั

แรมท่ีภูก าพร้า ( ธาตุพนม ) ๑ ราตรี เสด็จไปบิณฑบาตท่ีเมืองศรีโคตบูรณ์ฝ่ังซ้าย

แม่น า้โขง ใต้ปากเซบัง้ไฟ เสด็จไปประทับนั่งท่ีใต้ร่มไม้รังต้นหนึ่ง ( ธาตุอิงฮัง แขวง

สวุรรณเขต ) แล้วเสด็จมาท่ีภูก าพร้า จากนัน้ก็เสด็จมายังหนองหารหลวงโปรดพระ

เจ้าสวุรรณภิงคาระให้เลื่อมใส่ในพระพทุธศาสนา ประทบัท่ีภนู า้ลอด ประทบัเหยียบ

รอยพระบาททับซ้อนลงท่ีแผ่นศิลาท่ีมีรอยพระบาทของอดีตพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว ๓ 

พระองค์ คือ กกสุนัธะ โกนาคมนะ กสัสปะ 
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๖. พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ 

 พระพุทธองค์ประสงค์จะให้พญาสุวรรณภิงคาระ เลื่ อมใสยึดมั่นใน

พระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่ง จึงทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์บนัดาลให้ดวง

มณีรัตนะเสด็จออกจากพระโอษฐ์ ๓ ดวงซ้อนๆ กัน และมีพระรัศมีพวยพุ่งรุ่งโรจน์

ตามเสด็จออกมาแล้วหายสญูไป แล้วก็มีรัตนะ ๑ ดวงเสด็จออกจากพระโอษฐ์อีก มี

รัศมีโชติช่วงชชัวาลทัว่ท้องอากาศ 

 คนทัง้หลายมีพญาสวุรรณภิงคาระ เป็นต้น เห็นอศัจรรย์เช่นนัน้ก็ขนพองสยอง

เกล้า พากนัสง่เสียงสาธุการเอิกเกริกไปมาด้วยความปิติโสมนสั พญาสวุรรณภิงคาระ

จงึทลูถามเหตอุศัจรรย์เหลา่นัน้ต่อพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

๗. ทรงพยากรณ์ปัญหา 

 พระพทุธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ปัญหาว่า ดกู่อนมหาราช ท่ีนีเ้ป็นสถานท่ีอนัอดุม

ประเสริฐแห่งหนึ่งที่พระพทุธเจ้าทัง้ ๕ พระองค์จะได้มาประชมุรอยพระบาทไว้เพ่ือเป็น

ท่ีไหว้สกัการะบชูาแก่คนและเทวดาทัง้หลาย ทัง้คฤหสัถ์และนกับวช รัตนมณี ๓ ดวงท่ี

ออกจากพระโอษฐ์ของตถาคตครัง้แรกนัน้ ดวงท่ี ๑ ได้แก่ พระพทุธเจ้ากกสุนัธะ ดวงท่ี 

๒ ได้แก่พระพทุธเจ้าโกนาคมนะ ดวงท่ี ๓ ได้แก่ พระพทุธเจ้ากสัสปะท่ีนิพพานไปแล้ว 

ดวงท่ี ๔ ซึ่งเสด็จออกมาทีหลงันัน้ ก็คือเราผู้ ช่ือว่าสมณโคดมนี ้และเมื่อหมดศาสนา

ตถาคตแล้ว ยงัจะมีพระศรีอริยเมตไตรยเจ้าองค์ถ้วน ๕ ในภทัรกปันีจ้ะมาประชมุรอย

ไว้ ณ ท่ีนี ้

 พญาสวุรรณภงิคาระได้ทรงสดบัดงันัน้ ก็ทรงมีปิติโสมนสัเป็นก าลงั ด้วยอ านาจ

แห่งความเลื่อมใส จึงชักพระขรรค์ออกจะตัดเศียรบูชาพระธรรมเทศนาปัญหา
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พยากรณ์ พระนางนารายณ์เจงเวงเห็นอาการสญัญาวิปริตเช่นนัน้ จึงรีบยึดพระหตัถ์

พระสามีไว้แล้วทูลว่า เมื่อพระองค์ยังทรงมีพระชนม์อยู่ ก็จะได้มีโอกาสทะนุบ ารุง

รักษารอยพระพุทธบาทสืบพระพุทธศาสนาต่อไปภายหน้าเมื่อพระองค์สิน้พระชนม์

แล้ว จะมีประโยชน์อนัใด ท้าวเธอกลบัได้สติสะดุ้งพระทยั ด้วยความเลื่อมใสอนัไม่จืด

จางในพระพุทธบาท จึงถอดมงกุฎทองค ามีน า้หนักแสนต าลึง สวมลงบูชารอยพระ

พทุธบาท แผ่นศิลาที่บรรจพุระพทุธบาทก็จมลงไปภายใต้ภนู า้ลอดขณะนัน้แล 

๘. พญาสุวรรณภงิคาระถวายภตัตาหาร 

 พอเหตกุารณ์เป็นปกติแล้ว พญาสวุรรณภิงคาระก็อาราธนาพระพทุธเจ้าพร้อม

ด้วยสาวกผู้ ติดตาม ไปเสวยภัตตาหารท่ีปราสาทของพระองค์ เมื่อเสร็จภัตตกิจ     

พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา แล้วเสด็จไปประทับท่ีพระแท่นศิลาอาสน์ ณ ดอยคูหา 

ตรัสสัง่พระมหากสัสปะให้น าอุรังคธาตุของพระองค์มาบรรจุท่ีภกู าพร้า ( ธาตุพนม ) 

แล้วก็เสด็จโปรดสตัว์ตามคามนิคมโดยล าดบั แล้วกลบัไปนิพพานท่ีกรุงกุสินาราใน

มธัยมประเทศ 

๙. พญาสุวรรณภงิคาระสร้างพระเจดีย์ 

 สว่นพระเจ้าสวุรรณภิงคาระและพระนางนารายณ์เจงเวงอคัรมเหสี พร้อมด้วย

เสนาอ ามาตย์ราชบริวารเมืองหนองหารหลวง เมื่อพระพทุธเจ้าเสด็จกลบัคืนไปแล้ว ก็

พากนัสร้างอโุมงค์ก่อด้วยหินเป็นรูปพระเจดีย์ สวมรอยพระพทุธบาทไว้ตรงท่ีแผ่นศิลา

จมลงไปนัน้ เพ่ือเป็นที่กราบไว้สกัการบชูาแก่คนและเทวดาทัง้หลายสืบไปภายหน้า 

๑๐. สร้างธาตุนารายณ์เจงเวง 
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 พอเมื่อเดือน ๖ เพ็ญ ปีมะเส็ง วันอังคาร พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน 

พญาสุวรรณภิงคาระได้ทราบข่าวว่าพระมหากัสสปเถระเจ้า พร้อมด้วยพระอรหนัต์ 

๕๐๐ จะน าพระพทุธอรัุงคธาตไุปบรรจไุว้ท่ีภกู าพร้า ( ธาตพุนม ) จึงชกัชวนชาวหนอง

หารหลวงทัง้มวลให้สร้างเจดีย์รอคอยไว้ เมื่อเตรียมเคร่ืองอปุกรณ์การสร้างเสร็จแล้ว 

ก็นัดแนะกันลงมือก่อสร้าง ผู้ ชายพอใจสร้างท่ีดอยคูหา สวมพระแท่นบัลลังก์ท่ี

พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ ( ธาตุภูเพ็กเด๋ียวนี ้) ส่วน

ผู้หญิงมีพระนางนารายณ์เจงเวงราชเทวี เป็นประธานพอใจสร้างอโุมงค์ท่ีราชอทุยาน

เจงเวง อนัเป็นสวนดอกไม้และผลไม้อยู่ใกล้เมืองไปมาสะดวก ( ห่างสกลนคร ๖ ก.ม.) 

นัดแนะกันว่าให้สร้างให้เสร็จภายในคืนเดียวให้ถือเวลาดาวเพ็กออกมาพ้นขอบฟ้า

เป็นแพ้ชนะ ( ดาวประจ ารุ่งหรือดาวประกายพฤกษ์ )  

 เมื่อได้เวลาแล้วต่างฝ่ายก็ลงมือก่อสร้างอุโมงค์ด้วยความเร่งรีบ ทัง้กลางวัน

กลางคืน ถึงเวลากลางคืนฝ่ายหญิงเอาโคมไฟขึน้แขวนบนยอดไม้สูง เพ่ือเป็น

เคร่ืองหมายและลอ่หลอกฝ่ายชายด้วยอิตถีมายา ฝ่ายชายเสียความตัง้ใจ เพราะดถูกู

ผู้หญิงว่าจะเอาชนะเมื่อไหร่ก็ได้ จึงท าโดยขาดความพร้อมเพรียงกัน ลกูมือคนงาน

ฝ่ายชายหนีไปช่วยผู้หญิงเสียโดยมาก เพราะหลงไหลในรูปเสียงกลอุบายของฝ่าย

หญิง พวกท่ีก่ออุโมงค์อยู่ท่ีดอยคหูา เมื่อเห็นโคมไฟก็ส าคญันึกคิดว่าเป็นเพ็กขึน้มาก็

เสียก าลงัใจ ก่อขึน้ไปได้เพียงข่ือเหนือประตก็ูยอมแพ้ เลิกละไม่ท าอีกต่อไป พากนัลง

มายอมแพ้แก่พระนางนารายณ์เจงเวง 

 ฝ่ายผู้หญิงตัง้ใจท าขะมกัเขม้นเพ่ือจะเอาชนะแก้ข้อท่ีผู้ชายดแูคลนว่าไม่กลวั

ผู้หญิง ท าทัง้กลางวนัและกลางคืนก็ส าเร็จเรียบร้อย เป็นฝ่ายชนะด้วยความสามคัคี

และอบุายของตน พระเจดีย์นัน้จงึเรียก “ พระธาตนุารายณ์เจงเวง ” สืบมา แต่เด๋ียวนี ้
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ประชาชนเรียกสัน้ๆ ว่า ธาตนุาเวง อยู่ท่ีหมูบ้่านนาเวง หลงัโรงเรียนพลต ารวจห่างจาก

ตวัเมืองสกลนคร ๖ กิโลเมตร อยู่ใกล้ชมุทางรถยนต์สายสกล - นครพนม - อดุร 

๑๑. พระมหากัสสปะเชญิพระบรมอุรังคธาตุมาแวะ 

 ครัน้ต่อมาพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ ได้เชิญพระบรม          

อุรังคธาตุผ่านมาเพ่ือจะไปบรรจุท่ีภูก าพร้าริมฝ่ังแม่น า้โขง แขวงเมืองศรีโคตบูรณ์ 

ได้มายับยัง้อยู่ดอยคูหาแล้วลงมาบินฑบาตเมืองหนองหารหลวง พระเจ้าสุวรรณ

ภิงคาระพร้อมด้วยพระราชเทวีนารายณ์เจงเวงได้อุปัฏฐากต้อนรับด้วยศรัทธา แล้ว

ทรงขอแบ่งพระอุรังคธาตุเพ่ือบรรจไุว้ ณ พระเจดีย์ทัง้สองนัน้ พระมหากัสสปะถวาย

พระพรว่า ท่ีน่ีมใิช่ภกู าพร้าจะขดัพระพทุธประสงค์ไมเ่ป็นศิริมงคลแก่มหาราชเจ้า แล้ว

ทรงเทศนาโปรดพญาและพระเทวีโดยประการต่างๆ เพ่ือเป็นการบ ารุงศรัทธาของชาว

หนองหาร พระเถระเจ้าจึงสัง่ให้พระอรหนัต์องค์ใดองค์หนึ่งกลบัไปเอาพระองัคาระ

หรือถ่านจากที่ถวายพระเพลิง ณ กรุงกุสินารา ได้มาแล้วก็บรรจไุว้ ณ ธาตภุเูพ็ก และ

ธาตนุารายณ์เจงเวง เพ่ือให้เป็นที่กราบไว้บชูาแก่ชาวเมืองทัง้หลายตามความเลื่อมใส 

 ดูราสปัปริุสทัง้หลาย ผู้ปรารถนาหาความสุข ๓ ประการมีพระนิพพานเป็นท่ี

แล้ว อันว่าพระเจดีย์ธาตุทัง้ ๓ คือ ธาตุเชิงชุม , ธาตุนาเวง , ธาตุภูเพ็ก , หากเป็น

บริโภคเจดีย์ เป็นปชูนียะ อนัควรกราบไหว้บชูา เป็นเหตใุห้น ามาซึ่งความสขุทัง้ชาตินี ้

และชาติหน้า เพราะเป็นวัตถุเคร่ืองระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระ    

สงัฆคุณเจ้าอนัประเสริฐ ให้บงัเกิดจิตเป็นมหากุศลมีประการต่างๆ เพราะเหตุความ

เคารพคารวะนีเ้ป็นธรรมฟอกล้างอนัแข็งกระด้างด้วยทิฏฐิมานะให้อ่อนน้อมสดใส มี

จิตใจอนัสะอาดเป็นปราชญ์มีปัญญา อนึ่ง จงพากันรักษาด ารงไว้อย่าให้ขาดปฏิบตัิ
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พระธาตเุจ้า อย่าให้หมน่หมอง รักษาคลองของสปัปริุสะเจ้าทัง้หลายแต่ปางก่อน ก็หา

จกัสมัฤทธ์ิผลเป็นอนัดีทกุประการและ ฯ 

กล่าวมาในนิทานต านานพระธาตเุชิงชมุก็แลว้เท่านีก่้อนแล ฯ 

________________________ 

ขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก  www.kkppn.com 
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