บันทึกเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ องค์ พระธาตุเชิงชุม ( ๑๓ )
ดร.เกรี ยงไกร ปริญญาพล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวสกลนคร

เหตุการณ์บ้านเมืองสกลนครในปั จจุบนั เห็นจะไม่มีเรื่ องราวใดเป็ นที่สนใจมาก
ไปกว่าเรื่ องการบูรณะเรื อนยอดองค์พระธาตุเชิงชุม จากกรณีประสบเหตุวาตภัยเมื่อ
คืนวันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งนักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นหลายท่าน ตลอด
ผู้ที่สนใจ ต่างทุ่มเทสรรพกาลังในทุกๆด้ านเพื่อค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับองค์พระ
ธาตุนบั แต่โบราณกาลจนถึงปั จจุบนั เพื่อไขปริศนาเรื่ องราวต่างๆให้ ตรงกับข้ อเท็จจริ ง
มากที่สดุ

๒
www.kkppn.com เป็ นสื่อสารสังคมออนไลน์ ซึ่งบอกกล่าวไว้ ก่อนเข้ าสู่หน้ า
หลักแล้ วว่า จะนาเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในแง่มุ มต่างๆซึ่งส่วนมากจะยังไม่
ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อน ทั ้งนีเ้ พื่อนามาเผยแพร่ เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมทัว่ ไปใน
ยุคปั จจุบนั
เพื่ อ ความทัน สมัย กับ เหตุ ก ารณ์ แ ละความสนใจของสัง คม ผู้ เขี ย นจึ ง ได้
ทาการค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเกี่ยวกับองค์พระธาตุเชิงชุมในส่วนที่สงั คมยังไม่
ค่อยได้ รับทราบแพร่หลาย กระทัง่ สอบค้ นพบหนังสืออนุสรณ์งานนมัสการพระธาตุเชิง
ชุม ฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยหนัง สื อ ฉบับ ดัง กล่า วจะมี บัน ทึก และบทความทาง
วิชาการที่ทรงคุณค่าอยู่มาก บังเอิญผู้เขียนได้ พบบทความเรื่ อง ประวัติพระธาตุเชิงชุม
เรี ยบเรี ยงโดยพระพนมเจติยานุรักษ์ ( น.๑ - ๙ ) ซึ่งต่อมาได้ รับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิท์ ี่พระธรรมราชานุวฒ
ั น์ ( แก้ ว อุทมุ มาลา ) ท่านเป็ นอดีตเจ้ าอาวาสวัดพระ
ธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม เป็ นพระนักคิด นักวิชาการ นักพัฒนา ( ดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ) ผู้คนต่างยกย่องและเรี ยกขานท่านว่า “ ท่านพ่อ ” เป็ นสหธรรม
มิกสงฆ์กบั พระเดชพระคุณพระเทพวิมลเมธี ( วันดี ศิริวณ
ั โณ ) อดีตเจ้ าอาวาสวัดพระ
ธาตุเชิงชุม และเจ้ าคณะจังหวัดสกลนคร
ผู้เขียนเห็น ว่าบทความดังกล่าวแม้ จะมีการพิมพ์ เผยแพร่ บ้าง แต่ก็ยังอยู่ใน
วงจากัด บทความที่ท่านเรี ยบเรี ยงนี ้จุดประกายความคิดของนักประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
เมืองสกลนคร ตลอดทั ้งผู้ที่สนใจ ได้ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงความคิด ไข
ปริ ศนา ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ผู้เขียนจึงขอนามาลงเผยแพร่ เพื่อความเชื่อมโยง
ของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และมิให้ ประวัติศาสตร์ การบูรณะองค์พระธาตุขาดหายไป
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ทั ง้ นี โ้ ดยผู้ เขี ย นเพี ย งแต่ จั ด รู ป แบบเว้ นวรรคให้ น่ า อ่ า น แต่ มิ ไ ด้ ตั ด ทอน หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อความและการสะกดอักขระ พยัญชนะ ที่มีมาแต่ดั ้งเดิมอย่างใดทั ้งสิ ้น.

ประวัตพ
ิ ระธาตุเชิงชุม
เรียบเรียงโดย

พระพนมเจติยานุรักษ์

(ปั จจุบันเป็ นพระราชาคณะชัน้ เทพที่ พระเทพรั ตนโมลี)
___________________________________________________________________
มหาวาปิ ปเุ ร สุวณฺภิงฺคารราเชน ฐาปิ ต
จตุพทุ ฺธปาทวลญฺช สิรสา นมามิฯ
___________________________________________________________________

ข้ า พเจ้ า ขอนมัส การ รอยพระบาทของพระอรหัน ต์ ส ัม มาสัม พุท ธเจ้ า ๔
พระองค์ ที่พระเจ้าสุวรรณภิ งคาระให้สถาปนาไว้ ณ เมื องหนองหารหลวง ด้วยเศี ยร
เกล้าฯ
บัดนี ้ข้าจะกล่าวนิ ทานพระธาตุเชิ งชุม อันเป็ นที ่รวมชุมนุมรอยพระพุทธบาท
ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ ๔ พระองค์ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากกุ

๔
สันธะ เป็ นต้นมี พระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดมเป็ นปริ โยสาน อันโบราณาจารย์
เจ้า หากกล่าวไว้ในคัมภีร์อรุ งั คนิ ทาน เพือ่ ให้กลุ บุตร กุลธิ ดา ผูม้ ีปัญญาได้ทราบ และ
กราบไหว้บูชาเป็ นเนื ้อนาบุญทัง้ ชาติ นี้และชาติ หน้า ครั้นละกายแล้วจักได้ไปสู่สุคติ
ขอความศิ ริสวัสดีจงมีแก่ข้าเจ้าและท่านผูอ้ ่านผูฟ้ ั งทัง้ หลาย ด้วยเทอญ ฯ
การเรี ยงตานานพระธาตุเชิงชุมเพื่อให้ เข้ าใจแจ่มแจ้ งนัน้ จะได้ เรี ยงเป็ นข้ อๆ
ตามแบบใหม่ จึงจะสะดวกแก่ การอ่ านและการฟั ง จะดัด แปลงสานวนโบราณให้
พอเหมาะแก่กาลปั จจุบนั ดังนี ้
๑. ลักษณะพระเจดีย์
พระธาตุเชิงชุม เป็ นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ๔ เหลี่ยม สูง ๒๔ เมตรเศษ มีซ้ ุมประตู
ปิ ดเปิ ดอยู่ทั ้ง ๔ ด้ าน แต่ข้างในทึบสร้ างด้ วยศิลาแลงและศิลาทรายแดง ข้ างนอกที่
เห็นอยู่เดี๋ยวนี ้เป็ นเจดีย์สร้ างใหม่ห้ มุ ห่อเจดีย์องค์เดิมไว้ อีกชั ้นหนึ่ง แต่จะสร้ างหุ้มไว้
สมัยใดไม่มีจดหมายเหตุบอกไว้ แต่คงสร้ างในสมัยที่ฝีมือช่างเสื่อมเต็มที่แล้ ว เราจึง
เห็นฝี มือก่ออิฐถือปูนมิค่อยประณีตเท่าไรนัก ประตูด้านตะวันออกที่ต่อกับวิหารนั น้
เมื่อเราเข้ าไปทางหลังวิหาร มีซ้ มุ เป็ นคูหาลึกเข้ าไป ที่ก้อนศิลาแลงข้ างทางเดินขวามือ
มีจารึกอักษรขอมโบราณติดอยู่ ลบเลือนมากอ่านไม่ออก มองไปข้ างในมืดทึบไม่เห็น
อะไร
พระธาตุเชิงชุมนี ้ ตั ้งอยู่บนเนินท่ามกลางวัดพระธาตุเชิงชุม ในเขตเทศบาล
เมืองสกลนคร ปลายถนนเจริญเมืองด้ านตะวันออก เขตวัดด้ านตะวันออกและเหนือก็
ติดกับฝั่ งหนองหาร เป็ นปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญแห่งเมืองสกลนครสืบมา
แต่โบราณ

๕
๒. ชื่อและความสาคัญ
ชื่อของพระเจดีย์องค์นี ้ แยกออกได้ ๓ พยางค์ คือ “ ธาตุ - เชิง - ชุม ” คาว่าธาตุ
เป็ นภาษาไทยลานช้ าง และลานนากับปั กษ์ ใต้ ด้วย หมายถึงพระเจดีย์บรรจุพระบรม
ธาตุ เช่น พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุหริ ภุญชัย จังหวัดลาพูน พระธาตุ
ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และพระบรมธาตุที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นต้ น
คาว่า เชิง เป็ นคาสุภาพทัว่ ไปที่ใช้ เรี ยก ตีน เช่น ตีนภูเขาว่าเชิงเขา ตีนหีบว่าเชิง
หีบ ตี นบาตรว่าเชิ งบาตร เป็ นต้ น ค าว่า ชุม ย่ อ มาจากคาว่า ประชุม หรื อ ชุมนุม
หมายถึงคนหลายคนหรื อของหลายสิ่งมารวมกันเข้ า ซึ่งตรงกับคาพื ้นเมืองอีกคาหนึ่ง
ว่า “ จุ้มกัน ” หรื อ “ สุมกันเข้ า ” นั ้นเอง
เมื่อรวมทั ้ง ๓ พยางค์เข้ าเป็ นคาเดียวกัน ธาตุเชิงชุม ก็หมายความว่า พระเจดีย์
ที่ก่อสวมรอยเท้ าที่รวมกันไว้ เป็ นปั ญหาว่าเป็ นรอยเท้ าของใคร ? รวมอย่างไรหรื อ
ประชุมกันอย่างไร ?
ตามตานานบอกว่า ณ สถานที่ประดิษฐานพระธาตุเชิงชุมไว้ นี ้ เป็ นประเพณี
ของพระพุทธเจ้ าทุกๆ พระองค์ในภัทรกัปนี ้ จะต้ องประทับรอยไว้ ทกุ ๆ พระองค์ตั ้งแต่
พระพุทธเจ้ ากกุสนั ธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ รวมกันเป็ น ๔ พระองค์นยั ว่า
พระศรี อริ ยเมตไตรยพระพุทธเจ้ า ที่จะมาตรัสเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในอนาคตก็
จะต้ องมาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ที่นี ้เหมือนกัน
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๓. ประวัตบิ ้ านเมือง
ก่อนจะทราบประวัติพระเจดีย์โดยเฉพาะ จะต้ องทราบภูมิประวัติศาสตร์ ของ
ท้ องที่โดยสังเขปก่อน อันภูมิภาคส่วนที่สถิตอยู่แห่งพระธาตุเชิงชุม มีกล่าวไว้ ในอุรังค
นิทานคัมภีร์อรุ ังคธาตุ คือ ตานานพระธาตุพนมพิสดาร ดังนี ้
ในต้ นพุทธกาลอันสืบเนื่องลาดับมาแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้ ากัสสปะโน้ น ใน
แคว้ น กัมพูช าประเทศเขมรเดี๋ ย วนี ้ มีน ครหลวงของขอมเรี ย กว่ า กรุ งอิ น ทปั ต ถ์ มี
อานาจแผ่คลุมทัว่ ไปในลุ่มแม่น ้าโขงตอนกลางและตอนใต้ ตลอดลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยา
และปิ ง วัง ยม น่าน ในภาคกลางและภาคพายัพด้ วย
ในสมัยหนึ่ง พระเจ้ าอินทปั ตถานครได้ แต่งให้ ขุนขอมราชนัดดายกพลมาตัง้
เมืองขึน้ ที่ฝั่งหนองหารหลวงตรงท่านางอาบ ให้ ชื่อว่าเมืองหนองหารหลวง เพื่ อให้
ควบคุมบ้ านเล็กเมืองน้ อยที่ราบสูงลุ่มแม่น ้าโขงตอนกลาง หนองหารหลวงเป็ นเมือง
ขึ ้นกับกรุ งอินทปั ตถ์ ตามประวัติศาสตร์ นัยว่า บ้ านเมืองบริ เวณภาคอิสานและภาค
กลางเดี๋ยวนี เ้ ป็ นที่อยู่ของชนชาติละว้ า ( ข่า ) แต่ตกอยู่ใต้ อานาจของขอมมานาน
เพราะขอมเจริญกว่า เมืองหนองหารหลวงเป็ นเมืองเอกศูนย์กลางอานาจปกครองของ
ขอม เป็ นเสมือนเมืองลูกหลวงที่ช่วงอานาจจากเมืองหลวงฉะนั ้น หนองหารหลวงมี
อาณาเขตดังนี ้
ทิศใต้ ปรากฏชัดว่ามีลานา้ มูลเป็ นพรมแดนติดต่อกับกรุ งอินทปั ตถ์ ลึกเข้ าไป
ตามลานา้ มูลถึงเทือกเขาดงพญาไฟต้ นแม่น ้า ในตานานพระธาตุพนมบอกไว้ ชัด ว่า
ทิศใต้ เมืองหนองหารหลวงมีแค้ วนสาเกตนครตั ้งอยู่ ได้ แก่ร้อยเอ็ดเดี๋ยวนี ้ ภายหลัง
เมืองหนองหารร้ างเสื่อมอานาจ สาเกตและศรี โคตบูรณ์ รุ่ งเรื องมาก ส่วนทางอื่นไม่

๗
ปรากฏชัด ถ้ าสันนิษฐานก็เห็นจะเป็ นดังนี ้ ทิศตะวันออกจดแคว้ นศรี โคตบูรณ์ ทิศ
ตะวัน ตกจดเทื อ กเขาเพชรบูร ณ์ ต่ อ แดนกับ แคว้ น ทวาราวดี ทิ ศ เหนื อ เห็ น จะจด
เทือกเขาหลวงพระบางต่อแดนกับแคว้ นหริ ภุญชัย ต่อมาภายหลังละว้ ามีอานาจขึ ้น
อานาจขอมเสื่อมไป แล้ วภายหลังไทยลานช้ างร่ นไหลลงมาครอบครองอยู่เท่ากาล
บัดนี ้ เท็จจริงอย่างไร ขอนักตานานจงสันนิษฐานค้ นคว้ าสืบไป
ขุนขอมมีโอรสองค์ หนึ่งชื่อ เจ้ าสุรอุทกกุมาร พอพระชนม์ได้ ๑๕ พรรษา ขุน
ขอมผู้เป็ นบิดาก็สิ ้นพระชนม์ไป เสนาอามาตย์ จึงยกเจ้ าสุรอุทกกุมารขึน้ เป็ นพญา
เสวยเมือนแทนต่อไป ในตานานกล่าวว่าเจ้ าสุรอุทกมีฤทธิ์เดชมาก เวลาประสูติมีเหตุ
อันอัศจรรย์ ๒ อย่าง คือ น ้าพุผุดขึ ้นบนพื ้นดินแห่งหนึ่ง ถือพระขรรค์ออกมาแต่พระ
ครรภ์มารดาหนึ่ง พอได้ เสวยเมืองพระองค์ก็ได้ เสด็จตรวจเขตแดนของพระองค์ทาง
ภาคใต้ ไปถึงปากแม่น ้ามูล อามาตย์ทลู ว่าเขตแดนในแม่น ้ามูลพระเจ้ าอินทปั ตถ์ผ้ เู ป็ น
ปู่ และขุนขอมพระราชบิดาของพระองค์ ได้ มอบให้ ธนะมู ลนาคเป็ นผู้ปกปั กษ์ รักษา
พระองค์ทรงขัดเคืองว่า พระเจ้ าปู่ และพระราชบิดามิสมควรจะมอบให้ สตั ว์เดรัจฉาน
รักษาเขตแดน จึงถอดพระขรรค์กวัดแกว่ งไต่บนหลังน ้าขู่เข็ญพญานาค ได้ แสดงฤทธิ์
ต่อสู้กนั จนสิ ้นกาลังทั ้งสองฝ่ าย แล้ วก็เลิกกันไป พระเจ้ าสุรอุทกก็เสด็จกลับหนองหาร
หลวง
ฝ่ ายพญานาคผูกอาฆาต จึงติดตามมาหนองหารหลวง จาแลงกายเป็ นฟาน
เผื อ ก เดิน ผ่านเมือ งทางเหนื อ ทุ่งโพธิ์ ส ามต้ น พระเจ้ า สุรอุทกสั่งเกณฑ์ พวกพราน
ทั ้งหลายให้ ติดตามไป เมื่อ นายพรานตามทันก็ล้อมยิงฟาน ( อีเก้ ง ) ตายด้ วยลูกศร
อาบยาพิษ พญานาคก็แสดงฤทธิ์ให้ ฟานเผือกโตเท่าช้ างสาร พานและประชาชนก็

๘
ปาดเนื อ้ เถื อหนังแจกจ่ายกันกินทั่วถึง และนาเนือ้ ฟานนัน้ ถวายแด่พระเจ้ าสุรอุทก
พระองค์ก็เสวยโดยความอิ่มหนาสาราญ
๔. เมืองถล่ ม
อยู่มาวันหนึ่ง ครัน้ เพลากลางคืน เมื่อชาวเมืองนอนกันเงียบสงัดแล้ ว พญานาค
ก็ด าลงภายใต้ พืน้ ดิน ขุด ดิ นขวัด เมืองหนองหารหลวงให้ ถ ล่มทลายกลายเป็ นอัน
เดียวกันกับหนองหารหลวง ผู้คนพลเมืองล้ มตายเป็ นอันมาก ที่เหลือก็อพยพหลบหนี
อยู่ตามฝั่ งและเกาะ
ส่วนพญาสุรอุทกนั ้น ถูกนาคผูกพันด้ วยนาคบาศดึงลากไปสู่แม่น ้าโขงทางทิศ
ตะวันออก จนสิ ้นพระชนม์ หาทางที่นาคดึงลากพญาสุรอุท กนัน้ บอกว่าเป็ นนา้ ก่ า
เดี๋ยวนี ้
พญาสุร อุท กมี โ อรส ๒ องค์ คื อ เจ้ า ภิ ง คาระ ๑ เจ้ า ค าแดง ๑ กุ ม ารทัง้ ๒
พระองค์ได้ พาไพร่ พลที่เหลือจากจมน ้าตายไปอาศัยอยู่ที่ดอนโพนเมือง ริ มฝั่ งหนอง
หารตะวันตกเฉียงใต้ แล้ วหาชัยภูมิที่จะสร้ างเมืองใหม่ พอถึงภูน ้าลอดริมฝั่ งหนองหาร
( วัดพระธาตุเชิงชุมเดี๋ยวนี ้ ) เห็นว่าเป็ นที่อุดมมีชัยภูมดีควรตั ้งบ้ านเมืองได้ จึงตั ้งที่
สักการะบูชาพระภูมเิ จ้ าที่ ตั ้งสัตยาธิษฐานว่า ข้ า พเจ้ าจะสร้ างบ้ านแปลงเมือง ณ ที่นี ้
ขอเทวดาอารักษ์ ผ้ พู ิทกั ษ์ ภูมิสถานที่นี ้จงอภิบาลคุ้มครองไพร่ ฟ้าประชาชนให้ เป็ นสุข
สืบไปเทอญ ขณะนัน้ พญานาคมีเกล็ดเป็ นทองคาก็สาแดงตัวให้ ปรากฏ ถือนา้ เจ้ า
ทองคาอันเต็มไปด้ วยน ้าหอมอันเป็ นทิพย์ บอกว่า ข้ า พเจ้ าเป็ นสุวรรณนาคเฝ้าพิทกั ษ์
รอยพระพุทธบาทอยู่ที่ภูน ้าลอดนี ้ แล้ วก็เอาน ้าหอมรดสรงอภิเษกเจ้ าภิงคาระให้ เป็ น

๙
พญาเสวยเมือง มีชื่อว่าพญาสุวรรณภิงคาระ ท้ าวเธอก็พาไพร่ พลสร้ างเมืองขึ ้น ณ ที่
นั ้น เรี ยกว่า เมืองหนองหารหลวงสืบมา
ส่วนเจ้ าค าแดงผู้อ นุช านัน้ เสนาอ ามาตย์ ท างเมือ งหนองหารน้ อ ย ( แขวง
อาเภอกุมภวาปี และหนองหาร ) ได้ มาเชิญไปเสวยเมืองเป็ นพญาแทนกษัตริ ย์ที่ว่าง
เรี ยกว่าพญาคาแดงเมืองหนองหารน้ อย สืบมาจนบัดนี ้

๕. พระเจ้ าเลียบโลก
ในตานานเดิมกล่าวว่า ครัน้ เมื่อท้ ายปั จฉาโพธิกาล พระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยพระ
อานนท์เป็ นปั จฉาสมณะ ได้ เสด็จออกจากพระเชตวันมาทางเบื ้องบูรพา เสด็จประทับ
ที่ดอยนันทกังฮี ( อยู่หลวงพระบาง ) โปรดสัตว์มาตามลาแม่น ้าโขงประทับรอยพระ
บาทมาโดยลาดับ มีพระบาทบัวบก พระบาทโพนเพน ( อาเภอผือและฝั่ งซ้ ายอาเภอ
โพนพิสยั ) พระบาทเวินปลา ( เหนือบ้ านสาราญ อาเภอเมืองนครพนม ) แล้ วมาพัก
แรมที่ภูกาพร้ า ( ธาตุพนม ) ๑ ราตรี เสด็จไปบิณฑบาตที่เมืองศรี โคตบูรณ์ ฝั่งซ้ าย
แม่นา้ โขง ใต้ ปากเซบัง้ ไฟ เสด็จไปประทับนั่งที่ใต้ ร่ มไม้ รังต้ นหนึ่ง ( ธาตุอิงฮัง แขวง
สุวรรณเขต ) แล้ วเสด็จมาที่ภูกาพร้ า จากนัน้ ก็เสด็จมายังหนองหารหลวงโปรดพระ
เจ้ าสุวรรณภิงคาระให้ เลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนา ประทับที่ภนู ้าลอด ประทับเหยียบ
รอยพระบาททับซ้ อนลงที่แผ่นศิลาที่มีรอยพระบาทของอดีตพระพุทธเจ้ าอยู่แล้ ว ๓
พระองค์ คือ กกุสนั ธะ โกนาคมนะ กัสสปะ

๑๐
๖. พระพุทธองค์ ทรงแสดงปาฏิหาริย์
พระพุ ท ธองค์ ป ระสงค์ จ ะให้ พญาสุ ว รรณภิ ง คาระเลื่ อ มใสยึ ด มั่ น ใน
พระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็ นที่พึ่ง จึงทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริ ย์บนั ดาลให้ ดวง
มณี รัตนะเสด็จออกจากพระโอษฐ์ ๓ ดวงซ้ อนๆ กัน และมีพระรัศมีพวยพุ่งรุ่ งโรจน์
ตามเสด็จออกมาแล้ วหายสูญไป แล้ วก็มีรัตนะ ๑ ดวงเสด็จออกจากพระโอษฐ์ อีก มี
รัศมีโชติช่วงชัชวาลทัว่ ท้ องอากาศ
คนทั ้งหลายมีพญาสุวรรณภิงคาระ เป็ นต้ น เห็นอัศจรรย์เช่นนั ้นก็ขนพองสยอง
เกล้ า พากันส่งเสียงสาธุการเอิกเกริกไปมาด้ วยความปิ ติโสมนัส พญาสุวรรณภิงคาระ
จึงทูลถามเหตุอศั จรรย์เหล่านั ้นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
๗. ทรงพยากรณ์ ปัญหา
พระพุทธเจ้ าจึงทรงพยากรณ์ ปัญหาว่า ดูก่อนมหาราช ที่นี ้เป็ นสถานที่อนั อุดม
ประเสริฐแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้ าทั ้ง ๕ พระองค์จะได้ มาประชุมรอยพระบาทไว้ เพื่อเป็ น
ที่ไหว้ สกั การะบูชาแก่คนและเทวดาทั ้งหลาย ทั ้งคฤหัสถ์และนักบวช รัตนมณี ๓ ดวงที่
ออกจากพระโอษฐ์ ของตถาคตครัง้ แรกนั ้น ดวงที่ ๑ ได้ แก่ พระพุทธเจ้ ากกุสนั ธะ ดวงที่
๒ ได้ แก่พระพุทธเจ้ าโกนาคมนะ ดวงที่ ๓ ได้ แก่ พระพุทธเจ้ ากัสสปะที่นิพพานไปแล้ ว
ดวงที่ ๔ ซึ่งเสด็จออกมาทีหลังนั ้น ก็คือเราผู้ชื่ อว่าสมณโคดมนี ้ และเมื่อหมดศาสนา
ตถาคตแล้ ว ยังจะมีพระศรี อริยเมตไตรยเจ้ าองค์ถ้วน ๕ ในภัทรกัปนี ้จะมาประชุมรอย
ไว้ ณ ที่นี ้
พญาสุวรรณภิงคาระได้ ทรงสดับดังนั ้น ก็ทรงมีปิติโสมนัสเป็ นกาลัง ด้ วยอานาจ
แห่ ง ความเลื่ อ มใส จึ ง ชัก พระขรรค์ อ อกจะตัด เศี ย รบูช าพระธรรมเทศนาปั ญ หา

๑๑
พยากรณ์ พระนางนารายณ์เจงเวงเห็นอาการสัญญาวิปริ ตเช่นนั ้น จึงรี บยึดพระหัตถ์
พระสามีไว้ แล้ วทูลว่า เมื่อพระองค์ ยังทรงมีพระชนม์อยู่ ก็จะได้ มีโอกาสทะนุบารุ ง
รักษารอยพระพุทธบาทสืบพระพุทธศาสนาต่อไปภายหน้ าเมื่อพระองค์สิ ้นพระชนม์
แล้ ว จะมีประโยชน์อนั ใด ท้ าวเธอกลับได้ สติสะดุ้งพระทัย ด้ วยความเลื่อมใสอันไม่จืด
จางในพระพุทธบาท จึงถอดมงกุฎทองคามีนา้ หนักแสนตาลึง สวมลงบูชารอยพระ
พุทธบาท แผ่นศิลาที่บรรจุพระพุทธบาทก็จมลงไปภายใต้ ภนู ้าลอดขณะนั ้นแล
๘. พญาสุวรรณภิงคาระถวายภัตตาหาร
พอเหตุการณ์เป็ นปกติแล้ ว พญาสุวรรณภิงคาระก็อาราธนาพระพุทธเจ้ าพร้ อม
ด้ ว ยสาวกผู้ติ ด ตาม ไปเสวยภัต ตาหารที่ ป ราสาทของพระองค์ เมื่อ เสร็ จ ภัต ตกิ จ
พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา แล้ วเสด็จไปประทับที่พระแท่นศิลาอาสน์ ณ ดอยคูหา
ตรัสสัง่ พระมหากัสสปะให้ นาอุรังคธาตุของพระองค์มาบรรจุที่ภกู าพร้ า ( ธาตุพนม )
แล้ วก็เสด็จโปรดสัตว์ตามคามนิคมโดยลาดับ แล้ วกลับไปนิพพานที่กรุ งกุสินาราใน
มัธยมประเทศ
๙. พญาสุวรรณภิงคาระสร้ างพระเจดีย์
ส่วนพระเจ้ าสุวรรณภิงคาระและพระนางนารายณ์เจงเวงอัครมเหสี พร้ อมด้ วย
เสนาอามาตย์ราชบริวารเมืองหนองหารหลวง เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จกลับคืนไปแล้ ว ก็
พากันสร้ างอุโมงค์ก่อด้ วยหินเป็ นรูปพระเจดีย์ สวมรอยพระพุทธบาทไว้ ตรงที่แผ่นศิลา
จมลงไปนั ้น เพื่อเป็ นที่กราบไว้ สกั การบูชาแก่คนและเทวดาทั ้งหลายสืบไปภายหน้ า
๑๐. สร้ างธาตุนารายณ์ เจงเวง

๑๒
พอเมื่อเดือน ๖ เพ็ญ ปี มะเส็ง วันอังคาร พระพุทธเจ้ าเสด็จเข้ าสู่ปริ นิพพาน
พญาสุวรรณภิงคาระได้ ทราบข่าวว่าพระมหากัสสปเถระเจ้ า พร้ อมด้ วยพระอรหันต์
๕๐๐ จะนาพระพุทธอุรังคธาตุไปบรรจุไว้ ที่ภกู าพร้ า ( ธาตุพนม ) จึงชักชวนชาวหนอง
หารหลวงทั ้งมวลให้ สร้ างเจดีย์รอคอยไว้ เมื่อเตรี ยมเครื่ องอุปกรณ์การสร้ างเสร็ จแล้ ว
ก็ นัด แนะกัน ลงมื อ ก่ อ สร้ าง ผู้ช ายพอใจสร้ างที่ ด อยคูห า สวมพระแท่ น บัล ลัง ก์ ที่
พระพุทธเจ้ าเคยเสด็จมาประทับเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ ( ธาตุภูเพ็กเดี๋ยวนี ้ ) ส่วน
ผู้หญิงมีพระนางนารายณ์เจงเวงราชเทวี เป็ นประธานพอใจสร้ างอุโมงค์ที่ราชอุทยาน
เจงเวง อันเป็ นสวนดอกไม้ และผลไม้ อยู่ใกล้ เมืองไปมาสะดวก ( ห่างสกลนคร ๖ ก.ม.)
นัดแนะกันว่าให้ สร้ างให้ เสร็ จภายในคืนเดียวให้ ถือเวลาดาวเพ็กออกมาพ้ นขอบฟ้า
เป็ นแพ้ ชนะ ( ดาวประจารุ่งหรื อดาวประกายพฤกษ์ )
เมื่อได้ เวลาแล้ วต่างฝ่ ายก็ลงมือก่อสร้ างอุโมงค์ด้วยความเร่ งรี บ ทั ้งกลางวัน
กลางคื น ถึ ง เวลากลางคื น ฝ่ ายหญิ ง เอาโคมไฟขึ น้ แขวนบนยอดไม้ สูง เพื่ อ เป็ น
เครื่ องหมายและล่อหลอกฝ่ ายชายด้ วยอิตถีมายา ฝ่ ายชายเสียความตั ้งใจ เพราะดูถกู
ผู้หญิงว่าจะเอาชนะเมื่อไหร่ ก็ได้ จึงทาโดยขาดความพร้ อมเพรี ยงกัน ลูกมือคนงาน
ฝ่ ายชายหนีไปช่วยผู้หญิงเสียโดยมาก เพราะหลงไหลในรู ปเสียงกลอุบายของฝ่ าย
หญิง พวกที่ก่ออุโมงค์อยู่ที่ดอยคูหา เมื่อเห็นโคมไฟก็สาคัญนึกคิดว่าเป็ นเพ็กขึ ้นมาก็
เสียกาลังใจ ก่อขึ ้นไปได้ เพียงขื่อเหนือประตูก็ยอมแพ้ เลิกละไม่ทาอีกต่อไป พากันลง
มายอมแพ้ แก่พระนางนารายณ์เจงเวง
ฝ่ ายผู้หญิงตั ้งใจทาขะมักเขม้ นเพื่อจะเอาชนะแก้ ข้อที่ผ้ ชู ายดูแคลนว่าไม่กลัว
ผู้หญิง ทาทั ้งกลางวันและกลางคืนก็สาเร็ จเรี ยบร้ อย เป็ นฝ่ ายชนะด้ วยความสามัคคี
และอุบายของตน พระเจดีย์นั ้นจึงเรี ยก “ พระธาตุนารายณ์เจงเวง ” สืบมา แต่เดี๋ยวนี ้

๑๓
ประชาชนเรี ยกสั ้นๆ ว่า ธาตุนาเวง อยู่ที่หมูบ่ ้ านนาเวง หลังโรงเรี ยนพลตารวจห่างจาก
ตัวเมืองสกลนคร ๖ กิโลเมตร อยู่ใกล้ ชมุ ทางรถยนต์สายสกล - นครพนม - อุดร
๑๑. พระมหากัสสปะเชิญพระบรมอุรังคธาตุมาแวะ
ครั น้ ต่ อ มาพระมหากัส สปะพร้ อมด้ ว ยพระอรหัน ต์ ๕๐๐ ได้ เ ชิ ญ พระบรม
อุรังคธาตุผ่านมาเพื่อจะไปบรรจุที่ภูกาพร้ าริ มฝั่ งแม่นา้ โขง แขวงเมืองศรี โคตบูรณ์
ได้ มายับยัง้ อยู่ดอยคูหาแล้ วลงมาบินฑบาตเมือ งหนองหารหลวง พระเจ้ าสุวรรณ
ภิงคาระพร้ อมด้ วยพระราชเทวีนารายณ์ เจงเวงได้ อุปัฏฐากต้ อนรับด้ วยศรัทธา แล้ ว
ทรงขอแบ่งพระอุรังคธาตุเพื่อบรรจุไว้ ณ พระเจดีย์ทั ้งสองนั ้น พระมหากัสสปะถวาย
พระพรว่า ที่นี่มใิ ช่ภกู าพร้ าจะขัดพระพุทธประสงค์ไม่เป็ นศิริมงคลแก่มหาราชเจ้ า แล้ ว
ทรงเทศนาโปรดพญาและพระเทวีโดยประการต่างๆ เพื่อเป็ นการบารุงศรัทธาของชาว
หนองหาร พระเถระเจ้ าจึงสัง่ ให้ พระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งกลับไปเอาพระอังคาระ
หรื อถ่านจากที่ถวายพระเพลิง ณ กรุงกุสินารา ได้ มาแล้ วก็บรรจุไว้ ณ ธาตุภเู พ็ก และ
ธาตุนารายณ์เจงเวง เพื่อให้ เป็ นที่กราบไว้ บชู าแก่ชาวเมืองทั ้งหลายตามความเลื่อมใส
ดูราสัปปุริสทั ้งหลาย ผู้ปรารถนาหาความสุข ๓ ประการมีพระนิพพานเป็ นที่
แล้ ว อันว่าพระเจดีย์ธาตุทั ้ง ๓ คือ ธาตุเชิงชุม , ธาตุนาเวง , ธาตุภูเพ็ก , หากเป็ น
บริโภคเจดีย์ เป็ นปูชนียะ อันควรกราบไหว้ บชู า เป็ นเหตุให้ นามาซึ่งความสุขทั ้งชาตินี ้
และชาติห น้ า เพราะเป็ นวัต ถุเครื่ องระลึกถึ งพระพุท ธคุณ พระธรรมคุณ และพระ
สังฆคุณเจ้ าอันประเสริ ฐ ให้ บงั เกิดจิตเป็ นมหากุศลมีประการต่างๆ เพราะเหตุความ
เคารพคารวะนี ้เป็ นธรรมฟอกล้ างอันแข็งกระด้ างด้ วยทิฏฐิ มานะให้ อ่อนน้ อมสดใส มี
จิตใจอันสะอาดเป็ นปราชญ์ มีปัญญา อนึ่ง จงพากันรักษาดารงไว้ อย่าให้ ขาดปฏิบตั ิ

๑๔
พระธาตุเจ้ า อย่าให้ หม่นหมอง รักษาคลองของสัปปุริสะเจ้ าทั ้งหลายแต่ปางก่อน ก็หา
จักสัมฤทธิ์ผลเป็ นอันดีทกุ ประการและ ฯ
กล่าวมาในนิ ทานตานานพระธาตุเชิ งชุมก็แล้วเท่านีก้ ่อนแล ฯ
________________________
ขอได้ รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก www.kkppn.com
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