
๒๔ 

 

ต ำนำนนิทำนปฐมกัป 
 
 

 

 
ภาพภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยูนนาน ใน  โยชิก ิมาซูฮารา. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง “จากรัฐการค้า
ภายในภาคพื้นทวีป”  ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ไปสู่  “รัฐกึ่งเมืองท่า”.  (๒๕๔๕). นิตยสำรศิลปวัฒนธรรม. ปีที ่๒๔. ฉบับที ่๑ 
พฤศจิกายน. หนา้ ๑๒๐. 

 
 
 
 



๒๕ 

 

๑. นิทำนแม่น  ำ 
 
 ๑/๑/๑  (อุรังคทำส ผูกต้นแล)   
สิทธิกำน1 จักกล่าว  ต านานแต่ ปถัมมกับ2 อันเจือมา ใน3 นิทานอุรังคธำส  จักออกมาให้แจ้งแก่คน

ทั งหลำย4 แล   ยังมี นำค5 สองตัวเป็นสหายกัน  อยู่ หนองแส6  ตัว ๑ ชื่อว่า ภินทโยนำกวัตตินำคอยู่หัว
หนอง   ตัว นึง7 ชื่อว่าทนมูลลนำค อยู่ท้ายหนอง  กับตัวหลานชื่อว่า ชีวำยนำค  

พระยานาคท้ัง ๒ ตัวนั้น  ให้สัจจะแก่กัน ผิว่า สัด8 ตัวใดตกหัวหนองก็ดี ตกท้ายหนองก็ดี  ฮำ9 แก่กัน
ด้วยอันเลี้ยงชีวิต จ่ง10 แบ่งปันกัน เคิ่ง11   ฮาเอาหลานตัวชื่อว่า  ชีวายนาคนั้น  เป็น สำกสี12 แก่ฮาเทิน  ว่า
ดังนี้ก็เอา ปฏิญำน13  ดังนั้นแล้ว 

 
ยังมีวันนึง  ช้ำงสำน14 ก็มา ขวำน (ขวำง) ตกท้ายหนอง ทนมูลลนาคแบ่ง พูด15 ซี้น เคิ่งนึง16 ปัน

ให้ภินทโยนกวัตตินาคนั้น  กินก็พออ่ิม อยู่มาวัน (๑) เหม้น17 ตัวนึง  มาตกหนองภินท๑/๑/๒ (คฺร) โยนกวัตตินาค 
                                                           
1

 สิทธิการิยะ หมายถึง ค าอธิษฐานขอความส าเร็จ ในต าราโบราณใชเ้ป็นค าข้ึนตน้ 
2

 ปฐมกปั-ผูป้ริวรรต 
3

 ตามตน้ฉบบัใบลาน จะปรากฏ “ไ” สระไอไมม้ลาย ทั้งฉบบั แต่ผูป้ริวรรตใช ้ “ใ”  สระ ใอไมม้ว้น ตามอกัขรวิธีปัจจุบนัเพื่อระงบัความ
สับสน ซ่ึงในการประกอบค าบางค ายงัรักษาอกัขรวิธีเดิมแต่เพิ่มเติมวรรณยุกต์ เช่น ใค่ (ใคร่), ใช,้ ใด, ใด๋, ใต,้ ใส่, ให้, ใหย่ (ใหญ่)  เป็น
ตน้ 

4
 ในใบลานจาร  m}yk   ทฺลาั 

5
 ตน้ฉบบัเอกสารใบลาน เขียน “นาั” น.นา+ไมซ้ดั (เป็นตวัสะกด ก.)  เพือ่ป้องกนัความสับสนกบัค าวา่ นาก อนัหมายถึง โลหะผสมมี 

ทองค า เงิน ทองแดง ผสมกนั  ผูป้ริวรรตจึงเขียนเป็น “นาค”  ทั้งฉบบั 
6

 หนองแส  ยงัปรากฏในนิทานเร่ือง ผาแดง-นางไอ่ ทั้งยงัมีเน้ือหาตอนท่ีนาคสองสหายขดัแยง้กนั หากแต่ เป็นสุวรรณนาค กบั สุทโธนาค
ซ่ึงพระอริยานุวตัร.  (๒๕๑๗).  ไดถ้อดแปลช าระไว ้ ใน ศูนยว์รรณคดีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัมหาชยั มีเน้ือความท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี      
“ ...บัดนี ้ยงัมีนัคเรศห้องเมืองใหญ่หนองแส เป็นมหานทีหลวงโยชน์ยาวไกลล า้ เป็นอากาศกว้างน า้ใหญ่พระคงคา พุ้นเยอ ยมุนานับบ่อาจ
สังขยาได้ ช่ือว่า “อาโปกว้างหนองกระแสแสนย่าน”  เป็นแม่น า้ท้ัง ๕ ผ่านนคร...ยังมีสุวรรณนาคเจ้าพญาใหญ่นาโค ท้ังพญาสุทโธเส่ียว
สหายแฝงฝ้ัน...พอเม่ือหลายปีล า้เดือนดาวดับถ่าย ไปแล้ว สหายเส่ียวสุทโธนาคได้ตัวช้างแจกกิน...สหายสุวรรณนาคได้ตัวเหม้นแจกปุน
...”- จากนั้นกเ็กิดการขดัแยง้กนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการขดัแยง้ท่ีผกูเร่ืองไวใ้นต านานอุรังคธาตุ-ผูเ้รียบเรียง 
7

 หน่ึง-ผูป้ริวรรต 
8

 สัตว-์ผูป้ริวรรต 
9

 หมายถึง เราทั้งสอง 
10

 หมายถึง เหลือไว-้ผูป้ริวรรต 
11

 หมายถึง คร่ึง 
12

 หมายถึง สักขีพยาน 
13

 ปฏิญาณ-ผูป้ริวรรต 
14

 ชา้งสาร-ผูป้ริวรรต 
15

 หมายถึง แบ่งเป็นส่วน ๆ 
16

 คร่ึงหน่ึง-ผูป้ริวรรต 



๒๖ 

 

แบ่งพูดซี้นไปปันเคิ่งนึง ต่อทนมูลลนาคบ่พออ่ิม ทนมูลลนาคไปดูเห็นขนเหม้นยาวกว่าสอก (ศอก) ก็มี ค ำ
เคียด18 ก็เอาขนเหม้นมาให้หลานตัวหั้น (อัน) เป็นสากสี  ด้วยค าวา (จา) สัจจะปฏิญาน อันจักเลี้ยงชีวิตแห่ง
กันด้วย  ภินทโยนกวัตตินาคนั้นขาดเสียแล เมื่อเราได้ช้างสานขนแต่ปางนั้นตัวก็ ใหย่19 นัก  เอาไปปันกินก็อ่ิม  
ดีหลี20 แล เหม้น ฮอยว่ำ21 ใหย่กว่าช้างสาน  พระยานาคทั้ง ๒ จีง (วิ) วำด22 ผิดเถียงกันแลขบเคี้ยวกัดกัน 
น้ าหนองแส (ก็) ขุ่นมัว สัดสิ่งทั้งหลาย23 อยู่ในน้ านั้นตายหมด เสี ยง24 เทวดาผู้เป็นใหย่ห้ามบ่ฟัง จีงเมือไหว้
พระยาอินทา ให้ท้ำวจตุโลกมาขับนาคทั้ง ๒ หนีจากหนองแสหั้นแล  

 
นาคทั้ง ๒ ซ้ าพันเกี้ยวกัน  ออกหนีด้วยอกบนดินเป็น คอง25 อัน เลิ๊ก26  
ชีวายนาค  ควัดแม่น  ำอุงอกแต ่๑/๒/๑ นั้นว่าอุรังคนที ความโลกว่า น  ำอุง (อู) 27 แล   
ภินทโยนกวัตตินาค จักควัดแปงน้ าเมือเมืองเชียงใหม่ คนจีงเรียก ชื่อว่ำ28 น  ำพิง (ปิง) หั้นแล จีงว่า

โยนกวัตตินคร  ตามชื่อนาคตัวนั้นแล  
ทนมูลลนาค  ควัดเป็นแม่น้ ามาตัดดอยนันทพังฮี (กังฮี) เท่า เมืองสีโคตรบอง29 แต่น้ าอุรังคนทีมา  

ฮอด30 ทนมูลลนาคตั้งอยู่นั้น  จีงได้เรียกชื่อว่า ทนนท ีแปลว่า น  ำของแล ดังในน้ าหนองแสนั้น 
  สัดสิ่งทั้งหลาย มีต้นว่า จี่แข้31 เต่ำ ปำ32 ตายมากนัก  ผีทั งหลำย เห็นก็เอากันมาชุมนุมอยู่ แคม33 

น้ าเหนือบก ทั งหลำยห้องแห่ง  นาคทั้งหลายก็จักดอมเขา ลวด34 กท ำ35 ฮ้ายเป็น อนตำย36 แก่นาคทั้งหลาย  

                                                                                                                                                                                     
17

 หมายถึง เม่น 
18

 หมายถึง ความโกรธ 
19

 ใหญ่-ผูป้ริวรรต 
20

 หมายถึง แน่, แท,้ จริง 
21

 หมายถึง ผวิา่, ชะรอยวา่ 
22

 ววิาท-ผูป้ริวรรต 
23

 สัตวส่ิ์งทั้งหลาย-ผูป้ริวรรต 
24

 หมายถึง หมด, ส้ิน, ทั้งหมด, ทั้งส้ิน 
25

 คลอง  ผูป้ริวรรต 
26

 หมายถึง ลึก 
27

 บุญช่วย ศรีสวสัด์ิ  กล่าวไวใ้น ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๑ (พมิพค์ร้ังท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๔๗)  วา่ “...น ้ าอไูหลจากเหนือลงมาผา่นเมืองอเูหนือ 
อใูต ้ไปลงสู่แม่น ้ าโขงในเขตอินโดจีน”. หนา้ ๒๔๖.- (สปป.ลาวปัจจุบนั-ผูป้ริวรรต)  
28

 ในใบลานจาร  =n:k   ชืฺวา 
29

 ในเอกสารใบลานจาร    เมิฺงสีเคาตฺรบฺอง 
30

 หมายถึง ถึง, ไปถึง, ตลอด 
31

 หมายถึง จระเข ้
32

 ปลา-ผูป้ริวรรต 
33

 หมายถึง ใกล,้ ชิด 
34

 หมายถึง เลย, จึง -เลยกระท าร้าย 
35

 กระท า-ผูป้ริวรรต 



๒๗ 

 

ด้วยพยาสเจ็บไข้เป็น เค้ำ37 บางพ่อง  ก็ตายไป แม้นว่า  เงือก38 ก็ดังเดียว จีงเอากันหนีน าแคมน  ำอุรังคนที 
คว่าหาที่อยู่ ผี สำง39 นำค แล เงือก ง ูทั งมวร40 เลำน  ำของ41 มาใตส้ีสัตตนำค อยู่เพียง ๑/๒/๒ (ครา) ดอยนันท
กังฮี  

สุวัณณนำค  อยู่ (ภู) กูเวียน  
พุทโธปำปนำค  ควัดแต่นั้นไปเถิงหนองบัวบำนไปพออยู่หั้น  ล  ำนั นตัวใดมักที่ใดก็ใส่ที่นั้นแล เงือก งู 

ทั้งหลาย  อยู่เป็น ประริวำน42 ไป ซู่43 แห่ง  
บัพพำรนำค  ควัดออกไปอยู่ ภูเขำลวง44  
พระยำเงือก ตัวนึง พระยำงู ตัวนึง บ่มักอยู่แกมทั้งหลาย  จั่ง45 ควัดออกเป็นน  ำเงือกงู จีงว่าเป็นน  ำ

งึม บัดนี้แล  
สุกขระนำคหัตถีนำค  จักอยู่ เวินสัน46 แล  
ทนมูลลนำค  อยู่เมืองสีโคตรบองนั้น  จีงควัดแต่นั้นไปฮอด เมืองอินทปัฏฐนคร47 เท่าฮอด สระ

หมุด48  แต่นั้นจีงว่า น  ำลี่ผี49 แล น้ าที่อยู่ทนมูลลนาคนั้นไหลหลวงเสีย ทนมูลนาคจีงค้นมา  ควัดออกเป็น
แม่น้ า เมืองกุรุนทนคร  แต่นั้นว่า น  ำมูลนที ตามชื่อว่านาคตัวนั้นหั้นแล   

ชีวำยนำค  เล่าควัดแต่น้ ามูลลนาคออก พ้อม50 เมืองสุรอุทก ตนกิน เมืองหนองหำนหลวง พ้อม
เมืองขุนขอมพ้อมหนองหำนน้อย ๑/๓/๑ เมืองกุรุนทนคร แต่นั้น  ว่า ชีวำยนัตถิ (นที) ตามชื่อนาคตัวนั้นหั้น
แล   

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
36

 หมายถึง อนัตราย 
37

 หมายถึง เร่ิมตน้, ทีแรก 
38

 หมายถึง งูน ้า, ปลาไหลไฟฟ้า 
39

 หมายถึง ผดุี เรียกสาง ผสีางคางลาย กว็า่ 
40

 ทั้งมวล-ผูป้ริวรรต 
41

 ล าน ้ าของ-ผูป้ริวรรต 
42

 บริวาร-ผูป้ริวรรต 
43

 หมายถึง ถว้น, ครบ, ทุก ๆ อยา่ง 
44

 บุญช่วย ศรีสวสัด์ิ ไดก้ล่าวไวใ้น ไทยสิบสองปันนา เล่ม ๑ (พิมพค์ร้ังท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๔๗)  ลวง ชาวไทล้ือสิบสองปันนาว่า มีลกัษณะ
คลา้ยมงักร, บา้งกว็า่เป็น จระเข ้
45

 หมายถึง อยา่ง 
46

 เวนิฉนั-ผูป้ริวรรต 
47

 ตน้ฉบบัใบลานเขียน   o8Vi  นคฺอร  เพือ่ใหไ้ม่สะกดยดืยาวเม่ือไปประกอบกบัช่ือเมือง จึงเขียน นคร ตามรูปแบบปัจจุบนั 

48
 สมุทร-ผูป้ริวรรต 

49
 หลี่ผ-ีผูป้ริวรรต 

50
 พร้อม-ผูป้ริวรรต 



๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพถ่ายกลางหนองหาน จังหวัดสกลนคร วันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘,  เวลา ๑๕:๓๔:๑๒ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

๒. นิทำนหนองหำนหลวง  หนองหำนน้อย 
 
หนองหานทั้ง ๒ แต่ก่อนไป่ได้มี  หนองพระยามหาสุรอุทกตนนั้นมี ริทธี51  ถือดาบไปไต่น้ ามูลลนที  

แกว่งดาบเทิงหัวทนมูลลนาค  (ทนมูลลนาค) ตัวนั้นจีงเคียด  มา เกื่อนเพ52 เมืองเสีย คนทั้งหลาย  จีงลอย
ออกมาตั้งอยู่แคมหนองอันนั้น  จีงว่า เมืองหนองหำนหลวง ตามชื่อพระยาตนนั้นแล   
เมืองหนองหำนน้อยนั้น  แต่ก่อนไป่มีหนอง ท่อว่ำ53 เมืองขุนขุม (ขอม)  ยังมีพระยานาคตนนึง ชื่อว่า กุ
ทโธทปำปนำค (พุทโธทปำปนำค) อยู่ หนองบัวบำน  มีลูกตัวนึงชื่อว่า  พังคียะนำค สุวัณณนาคเอามาเลี้ยง
ไว้  พังคียะนาค ไปคว่าฮอดเมืองขุนขอมนคร  พังคียะนาค นิมิด54 เป็น (กระ) ฮอกด่อนตัวนึง  ขึ้นต้นงิ วผ่อ 
อยู่ดูที่อยู่แห่งตน นำยพำน55 แห่งขุนขอม  เห็นก็ยินดีลวดยิงถืกพังคียะฮอกด่อน  จีงมาบอกขุนขอมลวดได้
เถือเอา ก็ได้ ซี น56 มากหลาย  ปันกันกินทั่วเมืองทั้งมวรแล   พุ ๑/๓/๒ (คริ) ทโธทนปาปนาค  ก็เคียดเอาหมู่นาค
แล เงือก งู  ไปเกื่อนเพเมืองเสีย  คนทั้งหลายฝูงได้กินฮอกด่อนนั้น  นาคแลเงือกงูกินเสียแล คนทั้งหลายฝูง  บ่
ได้กินฮอกด่อนนั้น  ก็ให้ ป่อย57 พ้นจากค าตาย   ฝูงยัง ชีวิตัง เป็นบ้านเป็นเมืองอยู่หั้นแล เงือกงูจีงเอา ข้ำว
ของ58 ฝูงตายนั้น  มาให้ ส้ำงอำวำสอย้ำวเฮือน59 อยู่  จีงได้ชื่อว่าหนองหานน้อยหั้นแล   
 
พ้ืน นิทานแม ่(น้ า) แล หนองหานแต่ปถัมมกับ  เมื่อใก้พระเจ้ำกุกกุสันธะจักเกิดม ี ดังนี้แล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51

 ฤทธี-ผูป้ริวรรต 
52

 เกลื่อนเพ หมายถึง พงัมากหลาย 
53

 ทวา่-ผูป้ริวรรต 
54

 นิมิต-ผูป้ริวรรต 
55

 นายพราน-ผูป้ริวรรต 
56

 ช้ินเน้ือ-ผูป้ริวรรต 
57

 ปล่อย-ผูป้ริวรรต 
58

 ตน้ฉบบัเอกสารใบลาน เขียน “เขา้ของ” 
59

 สร้างอาวาสเหยา้เรือน-ผูป้ริวรรต 



๓๐ 

 

 
หอนางอุสา ในอุทยานประวัติศาสตร์ภพูระบาท เขตอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๑,   ๑๔:๑๙:๐๐ น. 



๓๑ 

 

๓. นิทำนพระปรเมศวรตั งพระพำน (ปรเมศวรยุทธสุวัณณนำค)  
 

ยังมีอตีตนิทานอันนี้  แต่เมื่อ พระเจ้ำโคตรมะ  เจ้าเฮานี้ไป่ได้เกิด  ยังพระยานาคตัวนึง  ชื่อว่า  
สุวัณณนำค  เก็ด60 เป็นค าทั้งมวร  อยู่ในบ่อนนั้น เก็ดหล่นตกบ่อนใด๋  ก็เกิดเป็นบ่อค าที่นั้นแล พระยานาคตัว
นี้  มีริทธีได้เป็นใหย่แก ่เมืองสุวัณณภูมม61  อันตั้งแต่ก่อนแล  อันชื่อว่า  เมืองสุวัณณภูมมนี้  เอา เหด62  แห่ง
นาคตัวนั้นมาว่าแล   

ยามนั้น  พระปรเม ๑/๔/๑ สวร จากเมืองอินทปัฏฐนคร  มาเป็นใหย่แก่บ้านเมืองที่นั้น บ่ สักกระ63  
บูชาเลี้ยงดู  พระยานาคตัวนั้นเคียดจีงให้น้ าท่วมเสีย คนทั้งหลายจีงไปไหว้พระปรเมสวร จีงฮู้แจ้งยังเหดอันนี้   
จีงให้ผู้มีริทธีไปว่าต่อพระยานาค เมืองอันนั้น เมืองอันนี้ พระปรเมสวรมาเป็นใหย่กว่า เมืองพระพำน แล้วว่า
ดังนี้  นาคจีงเคียดว่า  ปรเมสวรบ่ฮู้จักเก็ดน า  ตัวกูบ่ตายมากุมคอกูถากเก็ด สัง64 ดำย65  ผิว่าอยากได้เมือง
ปรเมสวรมา เล็ว66 กูก่อน  คันว่ำ67 หาก แพ้68 กูยามใด๋  ก็จีงเอาเมืองเทิน ก็จักเวียนเป็นภูเป็นดอย  ไว้ให้
เป็นเวียงเมืองกงพำนแล  

ว่าดังนั้น  คนใช้ผู้นั้นคืนมา คอบ69  พระปรเมสวรจีงถามว่า  จักไปเล็วกันที่ใด๋จา พระยานาคจีงว่า  
ไปเล็วกันทางอากาด พุ้น70 เทิน  พระยานาคบ่ได้เมือเล็ว  ท่อกท ำริทธีขึ้นเล็ว  พระปร ๑/๔/๒ (คี) เมสวรถือคัน
ไชยสี  ตัดหัวพระยานาค  ขาดหัวนึงเกิดมี ๒ หัว ขาด ๒ หัวเกิดเป็น ๔ หัว ตัด ๔ หัวเกิดเป็น ๘ หัว ตำบ71 ต่อ
เท่าฮ้อยหัว พันหัว หั้นแล  
 

ยามนั้น  พระปรเมสวร แค้น อิด72 หิวเสีย  จีงลงมายั้งอยู่หั้นแล เล่ายังมีหลานพระยานาคตัวนึง  ชื่อ
ว่ากุทโธทนปาปนาค (พุทโธปาปนาค) แฮงมักเคียด  ฮู้เกื่อนบ้านเพเมืองหล่มเพเสียดังนั้น  ก็ผิดสุวัณณนาคแต่
ก่อนนั้น  จีงมาบอกแก่พระยาปรเมสวรว่า  สุวัณณนาคเล็วทางอากาดด้วยริทธีดาย ตัวท่านหากนิมิดเป็นงูตัว 
๑ อยู่ ลุ่ม73 พี 74 แล  แม้นเล็วกันสิ่งใดก็ดีบ่มีฮู้แพ้ท่านแล  คันว่า  แพ้ (ชนะ) งูตัวน้อยลุ่มพ้ี  ริทธีเทิงอากาดนั้น
                                                           
60

 เกลด็-ผูป้ริวรรต 
61

 สุวรรณภมิู-ผูป้ริวรรต 
62

 เหตุ-ผูป้ริวรรต 
63

 สักการะ-ผูป้ริวรรต 
64

 หมายถึง  อะไร, ท าไม 
65

 หมายถึง เปล่า, เสียเปล่า 
66

 หมายถึง รบ, รบศึก 
67

 ครันวา่-ผูป้ริวรรต 
68

 หมายถึง มีชยัชนะ 
69

 หมายถึง บอกเล่า 
70

 หมายถึง อยูโ่นน้ 
71

 ตราบ-ผูป้ริวรรต 
72

 หมายถึง  เหน่ือย, ระอา, อ่อนใจ 
73

 หมายถึง ใต,้ ขา้งล่าง, ท่ีต ่า 
74

 หมายถึง น่ี, ท่ีน้ี 



๓๒ 

 

ก็ระงับ กับ75 หายเสียแล พระปรเมสวรแจ้งค า รหัด76 ดังนี้  จีงเอาพังพอนด่อนมา สบ77 ด้วย มน78 ขึ้นเล็ว 
เท็ง79 อากาด ตัวจีง ผก80 อยู่ล้อมที่นึง  จีงเห็นสุวัณณนาค นิมิด81 เป็นงูน้อยตัวนึง  ก่งหลังอยู่ที่หว่าง ๑/๕/๑ ภู
หั้น พระปรเมสวรถือคันไชยสีเข้าไป  สุวัณณนาคเห็น ไวใจ (?) ปรเมสวรแพ้  จีงละเพสเป็นงูน้อยนั้นเสีย  เข้า
มา โยม82 ขาบไหว้  พระปรเมสวรจีงแกว่งสีคันไชยว่า กูเวียน ว่าดังนี้  
สุวัณณนาค  เล่าคิดฮอดค าสัจจะแต่ก่อน  จีงออกมาเวียนด้วยริทธีอธิฏฐาน  ให้เป็นภูเป็นดอยอ้อมเมืองสุวัณณ
ภูมม  เป็นกงพำนคำนไว้หั้นแล ภูอันบ่อนนั้น จีงได้ชื่อว่า ภูพำน หั้นแล  ค าอันว่าบ่ฮู้จักเก็ดน าตัวบ่ตาย  มา
กุมคอถากเก็ดสังดาย ค าอันนี้จีง เว้ำ83 มาเท่ากำลบัดนี้แล แต่นั้นพระปรเมสวร พระนำรอด จีงปง84 พระพาน
เป็นใหย่ ในที่นั้นหั้นแล  
 

ยามนั้น  บำรดมาชู้เอานำงอุสำ  พระพานเล่าเคียด สุวัณณนาคมีค า ชีตักวังจักติ ออกมาซ่อยพระ
พานแล ขึ้นเมือเกี้ยวบารดลงจากปราสาทนางอุสา  ให้พระพานขังไว้เหดพระปู่นำรำยจัก สวำด85

 ๑/๕/๒ (คุ) ทิ
ยำยมน  เป่าหอยสังขเรียกเอาพระยำครุด ขว่ี86 ไปเล็ว ยำด87 เอาได้บารดแล้ว  มาซู่ (สู้?) เล็วพระพาน   
สุวัณณนาค  จีงบอกให้พระพานไปตั้ง พนเสิก88 เพียง กะดำน89 หินท้ายเวียงเบื้องใต้นั้น  เล่าไปบอกบารดให้
ว่าแก่พระกึดนำรำย (กฤษณ์นำรำยณ์)  ตั้ง ทับเสิก90 เวียนน าแคมน้ าที่อยู่แห่งตน  แล้วให้พระกึดว่าดังนี้ 
พระนารายขึ้นเท็งภูกูเวียน ยิงทนู (ธนู) อย่าได้ ถก91 ถอดเสิกอันตั้งนั้น  หากมีไชยแลว่าดังนั้น สุวัณณนาคเล่า
อยู่ ซ่อย92 พระพานด้วย บังลับ93 ใก้94 เมื่อจักเล็วกันนั้น  

                                                           
75

 กลบั-ผูป้ริวรรต 
76

 รหสั-ผูป้ริวรรต 
77

 หมายถึง เสกมนต ์
78

 มนต-์ผูป้ริวรรต 
79

 เทิง หมายถึง บน, เหนือ, สูง 
80

 หมายถึง แอบ, ซ่อน, ดกั 
81

 นิรมิต-ผูป้ริวรรต 
82

 หมายถึง ยอม, ยอมแพ ้
83

 หมายถึง พดู 
84

 หมายถึง ให ้
85

 สวด-ผูป้ริวรรต 
86

 ข่ี-ผูป้ริวรรต 
87

 หมายถึง แยง่, ชิง 
88

 หมายถึง พลศึก 
89

 กระดาน-ผูป้ริวรรต 
90

 ทพัศึก-ผูป้ริวรรต 
91

 หมายถึง กา้ว, ยก 
92

 หมายถึง ช่วย 
93

 หมายถึง อ  าพราง 



๓๓ 

 

บารด จีงว่าต่อพระกึดนารายว่า พระปู่เจ้าจีงตั้งทับน าแคมน้ า จีงขึ้นอยู่เท็งภูกูเวียน  ยังเมื่อเป็นดัง
พระยานาคบ่ดังนั้นแล้ว  พระกึดจีงตามค าบารด  แล้วก็จีงยิง ถึก95 พระพาน ซะเด็น96 ตกจาก รด97   (บารด) 
จีงยิง ปืน98  ไปเอาพระพานขึ้นห้อย (ท้าย) รดหั้นแล   
ส่วน (บ่อน) เล็วกันนั้น  จีงเรียกชื่อว่า แก่งซำก มาเท่ากาลบัดนี้แล  
น้ าส่วน (บ่อน) สุวัณณนาคอยู่นั้น ๑/๖/๑ ฮู้จีงว่า กูเวียน ด้วยเหดอันนั้นแล  
 

พระปรเมสวร พระนารอด (นารท) จีง อนิถำน เป็น อำสัพพัถถำนำ (จีงว่าสถานที่นี้เป็นสถานอัน
ประเสริฐ) ตั้ง ฮั ว99 เวียง  ส่วน (บ่อน) นี้นั้น  ฮ้อยเอ็ดเมือง มาเอาบ่ได้แล  ผิว่า  พระพานบ่เป็นรำชวงสำ
พระปรเมสวรแท้  สุวัณณนาคเล่าจักซ่อยให้แพ้ (ชนะ) พระกึดนารายหั้นแล  ผิว่า พระพานบ่ออกนอกเวียง
เล็วตามค าสุวัณณนาคแลตั้งอยู่ในเวียงหั้น  เป็น อะสัพพัตถำนะแท้  พระกึดนารายบ่แพ้หั้นแล  
กล่าว บั น100 (พระ) ปรเมสวร ปูก (ปลูก) พระพำนเป็นใหย่  แล้วเท่านี้แล ฯฯ   
 
 

                                                                                                                                                                                     
94

 ใกล-้ผูป้ริวรรต 
95

 หมายถึง ถกู 
96

 หมายถึง กระเดน็ 
97

 รถ-ผูป้ริวรรต 
98

 หนา้ไม-้ผูป้ริวรรต 
99

 หมายถึง ร้ัว 
100

 หมายถึง บท 


