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๔๕ 

 

ปาทลักษณ์นิทาน 
 
พระพุทธเจ้า  ก็ สระเด็ดจจ1 แคมหนองคันแทเสื้อน้้า  ไปยังโพนจิกเวียงงัว  ที่แลนค าแมบ (แลบ) 

ลิ้นหั้นก่อนแล ด้วยแท้แลนค าตัวนั้น  แม่น2 บัพพรนาคอยู่ที่ภูเขาลวงหั้น  จีงนิมิดเพ่ือให้เป็นเหด  นาคตัวนั้น
ประดับ สังวาน3 ก็ด้วย แก้วบัพพา4 ทั้งมวร  จีงได้ชื่อว่าบัพพารนาคหั้นแล  เล่านิมิดเป็นคนนุ่งเสื้อขาวผ้าขาว  
รับเอาบาสน าสัพพัญญูเจ้าแลราทนาไปสู่ภูเขาลวง  สรัฏฐิดในฮ่มปาแป้งต้นนึง  สัน ข้าว5 แห่งบัพพารนาค
แล้ว  จีงไว้ยังผ้ากัมพลผืนนึงแก่บัพพารนาคหั้น  แล้วจีงสระเด็ดจจไปยังที่โพนดินแดงหั้น  แล สันเพน 6 คน
ทัง้หลายจีงว่า เว็น (เวิน) เพน (เพล) บัดนี้แล 

 

 ๑/๑๖/๒ (ขิ) ยังมีพระยานาคตัวนึง  ชื่อว่า สุกขรนาคหัตถี จีงนิมิดเป็น ช้างพาย7 ตัวนึง  ถือดอกไม้เข้า
มาไหว้พระ  เจ้าก็ (ขอ) เอาฮอยปาทลักขนา  สัพพัญญูเจ้า ก็ย่ าไว้ในกะดานใก้แคมน้ า  ประหมาน8 ชั่วช้าง
ฮ้องได้ยินนั้น  พระยานาคก็เทียวเข้าไปอุปัฏฐากเจ้าใส่หัวแล้วจีงหนีเป็น ปรกัตติ9 แล  คนทั้งหลายจีงฮับเอา
ทองหล่อเป็นพระพุทธราส (ฮูป) ใหย่ท่อ อง10 พระพุทธเจ้าแล้ว  จีงเอาไปไว้บ่อนสันเพนโพนดินแดงหั้นพระ
ยานาคตัวนั้น  จีงเอาหินไปไว้ในน้ าที่บ่อนอยู่แห่งตน  คนทั้งหลายจีงว่า เว็นสัน (เวินฉัน) เว็นพระเจ้าสันข้าวนี้
แล  

 
พระเจ้าสระเด็ดจจจากที่นั้น ไปสีโคตรบอง เพียงท่ีอยู่ พระยาปา11 ตัวนึง  เห็นรัสสมี (รัศมี) รังสีพระ

เจ้า  จีงพาประริวานแห่งตนแล้วน าน้ าไป  พระเจ้ากท าหัสสิตุกานแย้มหัว  เจ้าอานน จีงไหว้ว่าสัพพัญญูเจ้า
แย้มหัวด้วยเหดอันใดก็ข้าจา  

ดูราอานน พระตถาคตเห็นพระยาปา  ตัว ๑๑/๑๗/๑ พาประริวานมาน าซู่ฝั่งน้ านี้แล  พระยาปาตัวนี้
เมื่อก่อนพุ้น  ได้บวดเป็นภิกขุในส านักพระเจ้ากัสสปะ (กัสสปะพุทธเจ้า) ได้มาแคมน้ าที่อยู่นี้แล  เด็ดเอา
ใบไม้มาฮองกินข้าว12  เมื่อใก้จุตติ  มีค ากินแหนงจีงได้เป็นพระยาปาอยู่ในที่นี้แล มันเห็นรัสสมีอันต่าง  แลได้

                                                           
1

 เสดจ็-ผูป้ริวรรต 
2

 หมายถึง ใช่, คือ 
3

 สังวาล-ผูป้ริวรรต 
4

 แกว้ประพาฬ  หมายถึง  แกว้ชนิดหน่ึง สีแดงอ่อน เกิดจากหินปะการังใตท้ะเล 

5
 ตน้ฉบบัใบลานเขียน “g-Hk” ออกเสียงพื้นถ่ินเป็น เข่า  เพือ่ป้องกนัความสับสนกบัจึงปริวรรตเป็น “ขา้ว” ตามรูปศพัทปั์จจุบนั 

6
 ฉนัเพล-ผูป้ริวรรต 

7
 ชา้งพลาย-ผูป้ริวรรต 

8
 ประมาณ-ผูป้ริวรรต 

9
 ปรกติ-ผูป้ริวรรต 

10
 องค-์ผูป้ริวรรต 

11
 พระยาปลา-ผูป้ริวรรต 

12
 นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  “เดด็เอาใบไมต้กัน ้ ากิน”  หนา้ ๕๑., และอุรังคธาตุ (ต านานพระ

ธาตุพนม) ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ “เดด็ใบไมก้รองน ้ าฉนั” หนา้ ๑๔. 



๔๖ 

 

ยินเสียง ค้องกอง13 ดังนั้น  ออกจากที่อยู่มา  เป็นอา (รม) จีงเคยเห็น อารม14 แลได้ยิน สรัทธารม15 อันดี  แต่
เมื่อก่อน  จีงฮู้สัพพัญญูดังนั้นแล ปาตัวนี้จักมีอายุยืนนัก เมตเตยยะโพธิสัดลงมาเป็นพระเจ้า  จีงจุตติจากชาติ
เป็นปานี้ ได้บวดเป็นพระภิกขุภาวนาในส านักพระเจ้าเมตเตยยะพุ้นแล  

พระยาปา  ได้ยินก็ชมชื่นยินดี  คนิงในใจ ใค่16 ได้ยังฮอยปาทลักขนา   พระพุทธเจ้าได้ ตรัสสรู้17 แจ้ง
จีงมิตตาอธิฏฐานโง่นหินแคมน้้าที่นั้นก็มีแล คนทั้งหลายจีงว่า ปาทลักขนาเว็นปา (เวินปลา) มาเท่ากาลบัดนี้
แล 

 
ยาม ๑/๑๗/๒ (ขี) นั้น  พระเจ้าสระเด็ดจจขึ้นอากาด ลงมาสรัฏฐิดดอยกัปปันนะคีรี  คือว่าภูก าพ้าใน รา

ตี18 คืนนั้น  วิสุกัมมะเทวบุดลงมาอุปปัฏฐากด้วยอาสนะแล พิดานฮิง19 แล้วจีงหนีก็มีแล   
 
ยามนั้น  พระเจ้าเอาบาสห้อยไว้ใน หง่า20 ไม้ปาแป้งต้นนึงเบื้องตะวันตก  จีงลงไปสู่แคมน้ าเพ่ือว่าจัก

ช าระ หินบัณฑกัมพลสิลาบาส (บันฑุกัมพลศิลาอาสน์) พระยาอินทากะด้างแข็ง สะหัสสะเนตโต อินทาหลิง
เห็นพันช่อง จีงไปป่าหิมมมัพพาน  เอาน้้าอโนตัสส (อโนดาด) มาแลไม้นวด (ไม้สีฟัน) น ามาถวาย  พระเจ้า
ช าระแล้ว ทรงผ้าเอาบาส อว่าย21 หน้าสู่ทิสสวันออก  สระเด็ดจจไปอิงต้นฮัง  ใต้ปากน้้าเซหั้นน้อยนึง  เพ่ือ
ว่าหลิงดูเมืองสี (โค) ตรบอง แล้ว  จีงเข้าไป บิณฑิบาส22 เมือง ติโคตรบูร นัคคะเร พระยาตนนึง  อันเสวยราส
ในเมืองสีโคตรบอง ได้พ าเพ็งบุรสมพพานมากนัก  จักทัวระเทียว23 ไปมาเสวยราสบ้านเมือง ๑/๑๘/๑ ในชมพู
ทวีปทั้งมวร   ติกขะตุง เสี้ยง ๓ ทีซู่เมืองแล จักได้โชตนาพุทธสาสนาเท่า ๕ พันวัสสา  เหดดังนั้นจีงได้ชื่อว่า ติ
โคตรบูร นั้นแล  

พระยาตนนั้น  เห็นพระเจ้า  จีงขอราทนาให้สันข้าวในที่อยู่แห่งตน  พระเจ้าอยู่บ่ปาก พระยาจีงแต่ง
ข้าวน้ าโภชนะอาหานคิลานะปัจจัยโย เข้าไปด้วยคมรบ  

ยามนั้น  พระพุทธเจ้า  ปงลงยังบาสให้ฮับเอา สะเพาะ24  จีงพระยา  แล้วอว่ายหน้าคืนตามทางบ่ทรง
บาส พระยาจีงมีปิติชมชื่นยินดี  ใส่บาสแล้ว เจาะ25 ใส่หัว ๓ ที จีงปรารถนาว่าสาธุ สาธุ  ขอให้ผู้ข้าได้ค้ า

                                                           
13

 ฆอ้ง, กลอง-ผูป้ริวรรต 
14

 อารมณ์-ผูป้ริวรรต 
15

 ศรัทธารมณ์-ผูป้ริวรรต 
16

 ใคร่-ผูป้ริวรรต 
17

 ตรัสรู้-ผูป้ริวรรต 
18

 ราตรี-ผูป้ริวรรต 
19

 ฮิง หมายถึง รึง, ผกู, มดั สันนิษฐานวา่ เพดานฮิง น่าจะหมายถึง ผา้ท่ีถกูผกูใหเ้ป็นเพดาน 
20

 หมายถึง ก่ิง 
21

 อ่วย หมายถึง หนั 
22

 บิณฑบาต-ผูป้ริวรรต 
23

 หมายถึง ไปมาล าบาก 
24

 เฉพาะ-ผูป้ริวรรต 
25

 หมายถึง ยกใส่หวั บา้งวา่ จบ 



๔๗ 

 

สาสนาเจ้ากูก็ข้าเทิน  มีค าปรารถนาดังนั้น  จีงอุ้มเอาบาสไปน าส่งฮอดต้นฮังที่นั้น  พระเจ้าจีงเอาบาสด้วยพระ
ยา  แล้วสระเด็ดจจไปทางอากาด  ลงมาสู่ภูก าพ้าก็มีแล 

ยาม ๑/๑๘/๒ (ขุ) นั้น  พระยา กระสัน26 ดอม  หงายหน้าขึ้นยอมือนบพระเจ้าเท่าสุดชั่วตา คึดใค่ได้เป็น
พระเจ้าตนนึงในใจ  แล้วคืนมาสู่ที่อยู่แห่งตนหั้นแล  

พระเจ้าตรัสสรู้แจ้งสะเพาะซึ่งพระยาแล้ว  จีงสันข้าว สันน้้าอโน (ดาด) ตรัสแล้ว  จีง ล่วง27 ถามพระ
ยาอินทาว่า   

ดูรา อินทราธิราส28  พระตถาคตมาสรัฏฐิดในราตีที่นี้ด้วยเหดสิ่งใดนั้นจา  
อินทราธิราสว่า  ภูก าพ้านี้พระเจ้า อาไส29 ซึ่งอดีต  เหดแห่งพระเจ้า ๓ ตน มีพระกุกกุสันธะ เป็นเค้า 

พระโกนาคมนะ ถ้วน ๒ พระกัสสปะ ถ้วน ๓ อันเข้าสู่นิรพานแล้ว  อรหันตเจ้าทั้งหลายย่อมเอาธาตุอัน
ประเสิดมาไว้ในที่นี ้ เพ่ือว่ามิตตาท้าวพระยาฝูงมีบรุสมพพาน  ได้โพธิยานแลช่อหน่ออรหันตทั้งหลาย จักมีเมื่อ
สุดเมื่อช้อยอันนี้  หากเป็น จาฮีด30 แห่งพระเจ้าทั้งหลายสืบ ๆ มาแท้ก ็๑/๑๙/๑ ข้าแล  

พระเจ้าสันข้าวนั้นแล้ว (อินทาจีงกล่าว) สะเพาะซึ่งพระยาติโคตรบูรตนกินเมือง อันคนทั้งหลายว่า
เมืองสีโคตรบองนั้น ผู้ข้าทั้งหลายฝูง  เป็นอินทาเป็นพรม  จีงพ้อมกันว่าเมืองสีโคตโม เหดว่าพระเจ้าโคตมะ
หากให้สีสวัสสดีแก่พระยาติโคตรบูร ผู้ข้าทั้งหลายว่าดังนี้ก็ข้าแล   

พระยาอินทา  กล่าวต้าน พุทธวิไส31 แล้ว  พระเจ้าอยู่บ่ปาก ยามนั้นเทวดา มเหสักขาทั้งหลายฝูง  
อยู่ในฮาวป่าที่นั้น  ได้ยินส่งเสียงเท่า อักกนิฏฐพรหมโลก32 แลขอบ จักกวาน33 ทั้งมวร  ชมชื่นยินดีให้เสี้ยง
สาธุกานมากนัก  ปางนั้นแล พระยาอินทาจีงหนีเมือสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีแล   

 
พระเจ้าจีงเทสสนาท้านวย (ท านาย) ไว้แก่อานนว่า 
ดูราอานน  พระยาติโคตรบูร  จุตติไปเกิดในเมืองสาเกตตนคร ก้ าตะวันตกนั้นชื่อว่า สุริยกุมมาน คัน

ว่าพระตถาคตนิรพาน ๑/๑๙/๒ (ขู) ไปแล้ว  ก็ตั้งเป็นประถมหัวทีจักฮุ่งเฮืองใหม่ ดังพระตถาคตยังทัวรมานในป่า
เชตตวันอารามนั้นแล   

ยามนั้น  เมืองสีโคตรบองก็จัก หล่าค่า34  เมืองตั้งไป ป่าไม้ฮัง35 มีชื่อว่า เมืองมรุกขนครหั้นแล  สุริ
ยวงตนนั้น  เล่าจุตติมาเกิดเป็นพระยาสุมิตตธัมมในเมืองมรุกขนคร จักได้หดพ่อนาเป็นพระยา  เพ่ือว่าให้ก่อ
แฮกพระพุทธสาสนาในที่นั้นแล   

                                                           
26

 หมายถึง คะนึง, คิดผกูพนัอยู,่ มีใจจดจ่ออยู ่
27

 ลอง-ผูป้ริวรรต 
28

 อินทาธิราช-ผูป้ริวรรต 
29

 อาศยั-ผูป้ริวรรต 
30

 จาฮีต, จารีต-ผูป้ริวรรต 
31

 พทุธวสิัย-ผูป้ริวรรต 
32

 อกนิฏฐพรหมโลก-ผูป้ริวรรต 
33

 จกัรวาล-ผูป้ริวรรต 
34

 ละค่า, ดอ้ยค่า-ผูป้ริวรรต 
35

   นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่  “ตั้งอยู่ป่าไมรั้ง”  หนา้ ๕๓., และอุรังคธาตุ (ต านานพระธาตุ
พนม) ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กล่าววา่ “ตั้งท่ีป่าไมร้วก” หนา้ ๓. 



๔๘ 

 

ดูราอานน  พระยาสุมิตตธัมม  จักถะปันนาอุรังคธาสพระตถาคตไว้ที่นี้ พระยาเล่าจักได้คืนไปโชตนา
พุทธสาสนาอันแตกในเมืองบ้านสาเกตตนครฮ้อยเอ็ดปักตูนั้น  แล้วจุตติไปเกิดในเมืองพาราณสี  ได้บวดชื่อว่า
สุมิตตธัมมหุรัสส ีหั้นก็มีแล 

เมืองมรุกขนคร เล่าจักหล่าค่าขืนเมือ (คืนเมือ) ชูพระพุทธสาสนาใก้ที่อยู่พระยาปาตัวนั้น  แลเมืองบ่มิ
อาจตั้งอยู่เป็น เอกกราส36 ด่ัง ๑/๒๐/๑ แต่ก่อน  จักเป็นบ้านเมืองอันน้อย ส่ง ส่วย37 แห่งพระยาฝูงมีบุรสม
พพาน เหดว่าพระตถาคตได้อธิฏฐานฮอยไว้ในหิน พระยาปาตัวน้อยได้ฮอยฮักสาแล  
พระเจ้าท านวยนี้แล้ว  อว่ายหน้าจีงเมืองจุลลณีพรมมทดั เมืองอินทปัฏฐนคร  
เจ้าอานน เยียวว่า38  จักใค่ไปเมือง ๆ อัน (นั้น) แลบ่ไป เจ้าอานนจีงไหว้ว่าพระพุทธเจ้า (ว่า) พาก39จากภูก า
พ้านี้ไปมิตตาที่ใดนั้นก็ข้าจา  
 

ดูราอานน  ตถาคตจักไปสุมฮอยปาท  แคมหนองหานหลวงพุ้นแล  (มะหาสุระวาปิอะถะ) สะโมหะ
นะสุวัณณะภิงคะลัง มีพระยาตนนึง  ชื่อว่า สุวัณณภิงคละ อันมี กระโจมหัวค้า40 สังวานค้าทั่วตนทั้งมวรแล 
มีน้้าเต้าค้าใหย่นัก กินเมืองหนองหานหลวงที่นั้นแล   
 

พระพุทธเจ้าสระเด็ดจจจากภูก าพ้า  ไปฮอดแคมน้ าทีน่ึง กางก้้าทาง41 (เวลานั้น) ยังมีนาคตัวนึงชื่อว่า 
โทนาค (โททะนาค) เป็นเชื้อวงสา ๑/๒๐/๒ (เข) พระยาสีสุทโธแต่ชาติก่อน  เมื่อยามเป็นคนพุ้น  ตายกับด้วย
โกธะมากนัก  จีงได้เกิดเป็นนาคน้ าชื่อว่า โททะนาค คว่าเลียบแคมน้ ากินปาหั้นแล พระพุทธเจ้าตนตรัสสรู้ยัง
เหดจีงมิตตาว่า โททะนาค   

ดูรานาคน้ า  ท่านอย่าได้ถือหาบอันหนักเทิน  นาคตัวนั้นได้ยินก็เพิงว่า ปุคละผู้ใดมาฮู้จักยังชื่อแห่งกู
แล ตอย42 เติน43 นี้จา เพิงว่ากูเข้าไปดูแล  นาคตัวนั้นก็เข้าไปไหว้ สัพพัญญูเจ้าแล สัพพัญญูเจ้าจีงแผ่มิตตาว่า
ท่านจงปงเสียหาบอันหนักเสีย จีงให้ท่านเฮืองสุกขแล  

นาคตัวนั้น  ก็มีใจชมชื่นยินดี  เข้ามาไหว้แทบบาทาแห่งพระพุทธเจ้า นาคตัวนั้นก็ได้ตั้งอยู่ใน สรณ
คมน44  คันว่าจุตติกไ็ด้เมือเกิดในชั้นฟ้าตาวติงสาปรากดชื่อว่า โททะนะเทวบุด ตามวงสาแห่งตนแล น้ าบ่อน45 
นาคอยู่นั้น คนทั้งหลายจีงว่า น้้าพงสา (พุงสา) มาเท่ากาลบัดนี้แล 
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 เอกราช-ผูป้ริวรรต 
37

 หมายถึง ขา้วของเงินทองท่ีคนเมืองข้ึน จะตอ้งส่งใหแ้ก่เมืองท่ีตนข้ึน 
38

 ผวิา่, ชะรอยวา่-ผูป้ริวรรต 
39

 พราก-ผูป้ริวรรต 
40

 หมายถึง ชฎา หมวกส าหรับประดบัศีรษะ ใชเ้ป็นเคร่ืองยศพระราชา มหากษตัริย ์
41

 ใบลานจาร 8k”dMk” (คางกฺทาง)  
42

 หมายถึง ตอแย, แหยเ่ยา้, ย ัว่ 
43

 หมายถึง ร้อง 
44

 สรณคมน-์ผูป้ริวรรต 
45

 หมายถึง สถานท่ี 



๔๙ 

 

พระเจ้า ๑/๒๑/๑ สระเด็ดจจจากท่ีนั้น  ไปสู่หนองหานหลวง  พระยาสุวัณณภิงคละ  ก็ราทนาให้สันข้าว
ในบังคับปราสาท  เมี้ยนกิจสันข้าวแล้ว  จีงเทสสนาสั่งสอน พระเจ้าจีงสระเด็ดจจลงจากปราสาทมา สุม46 ฮอย 
ช้องหน้าแห่งพระยา  พระเจ้ากท า ปาฏิหาน47 ให้แก้วออกจากบาท ๓ หน่วยด้วยล าดับ ซ้ าให้มาหน่วยนึง 
ตื่ม48  พระยาสุวัณณภิงคละเป็นเป็น อัจสะจัน49   จีงไหว้ว่า  เหดสิ่งใดแก้วออกมาจากบาทพระพุทธเจ้านี้ก็ข้า
จา  

ดูรา มราส50  บ่อนนี้เป็นที่แก้วทั้ง ๓ ได้มาแต่ก่อนจีงออกมา ๓ หน่วย  คือว่าพระเจ้า ๓ ตน มีพระกุก
กุสันทะเป็นเค้า   โกนาคมนะ ถ้วน ๒   พระกัสสัปปะเจ้าถ้วน ๓   ตนนี้ได้มาบิณฑิบาสในเมืองสีโคตรบองแล 
มาสันข้าวที่ภูก าพ้าหั้นแล้ว จีงมาสุมฮอยที่นี้ซู่ตน แก้วหน่วยถ้วน ๔ ออกเมื่อลุนแม่น องตถาคต51 ในกาลบัดนี้
แล  
 

คันพระตถาคต ๑/๒๑/๒ (แข) มาสุมฮอยแล้ว  นิรพานดังนั้น  คนทั้งหลายบ่มีในที่นี้แล พระยาสุวัณณ
ภิงคละจีงไหว้พระเจ้าว่า  บ่มีคนอยู่จักไว้ฮอยบาทด้วยเหดใดก็ข้าจา  
 

ดูรามหาราส  ที่ใดคนทั้งหลายบ่ได้อยู่นั้น  หากมาขอเอายังฮอยบาท  เป็นเหดอันควรไว้พระเจ้าก็จีง
ไว้  ก็เป็นดังพระตถาคตบัดนี้หั้นแล ผิจักไว้ฮอยในกะดานหินบ่อนที่ใด   จักเป็นบ้านเมืองตั้งพุทธสาสนา 
ปรกัตติ52 นั้น  แม่นมีเหดอันควรไว้พระเจ้าทั้งหลายก็บ่ไว้ เหดเทวดาแลพระยานาคจักเทียวหวงแห่ง  
บ้านเมืองจัก เส่า53 สูรเสีย54   พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไว้ยังฮอยไก (ไกล) เมืองที่สาสนาจักตั้งนั้นแล  ที่ใด
สมควรตั้งบ้านเมือง  พระเจ้าก็ย่อมไว้ฮอยจิดแก้วก้ าท้ายเมืองเมื่อใต้นั้นก่อน  เหดให้พุทธสาสนาฮุ่งเฮืองใน
เมืองอันนั้นแล้วจัก อยาย55 ห่างมาใต้น้ าหั้นแล  

เมื่อจักตั้งจิดแก้วก้ าหัวเมือง  พุทธสาสนาก็ตั้งฮุ่ง ๑/๒๒/๑ เฮืองในเมืองอันนั้นแล้ว  จีงอยายหว่างเมื่อ
เหนือแล  ที่บ่อนฮอยอันพระพุทธเจ้าไว้นั้น  ก็บ่ตั้งเป็นเมืองคนท้ังหลายอยู่เป็นปักกะติด้วยแท้ เมืองหนองหาน
หลวงอันนี้  คันว่าพระเจ้าทั้งหลายสุมฮอย  แม่นพระยาตนใดเสวยราส พระยาตนนั้นส้าง สมพาน56 แสนมหา
กัปท้ังแล้ว  แม่นว่าเมืองหนองหานน้อย  ก็ดังเดียวเมืองอันนี้แล   เมื่อเกิดพ้อมกันเมืองทั้งสองนี้  เกิดด้วยเหด
แห่งพระเจ้าจักเทียวก็มีแล   คันว่าสุดเซ่นพระยา ๒ เมืองนี้ เทวดาแลนาคทั้งหลาย  ฝูงฮักสาหนองหานทั้ง ๒ 
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 หมายถึง วางทบักนั 
47

 ปาฏิหาริย-์ผูป้ริวรรต 
48

 หมายถึง เพิม่, เติม 
49

 อศัจรรย-์ผูป้ริวรรต 
50

 มหาราช-ผูป้ริวรรต 
51

 องคต์ถาคต-ผูป้ริวรรต 
52

 ปกติ-ผูป้ริวรรต 
53

 เศร้า-ผูป้ริวรรต 
54

 สูญเสีย-ผูป้ริวรรต 
55

 หยาย, ยาย หมายถึง  แจก, แบ่ง ในเอกสารใบลาน ตวั “ย หยาดน ้า” จะเขียนโดย “อฺย” เช่น อฺยา้น, อฺยาย, อฺยดุอฺยา เอฺยา้เฮือน เป็นตน้ 
56

 บุญสมภาร-ผูป้ริวรรต 



๕๐ 

 

จักให้น้ า ลวาด57 หนอง  เข้ามาหากันแล้ว ถ่วม58 ฮอยพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล  ถ่วมบ้านเมืองเสียคน
ทั้งหลายจีงหยายกันอยู่  เป็นแต่บ้านนิคมน าแคมหนองหาน เป็นประจันตะ (ประ) เทดจักไปเอา คอง59 ปฏิ
บัด60 เอากับบ้านกานเมือง  ในราชธานีที่พุทธสาสนาจักตั้งฮุ่งเฮือง ๑/๒๒/๒ (ไข) นั้นแล   

คันว่า  พระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าสู่นิพพานแล้ว  อรหันตเจ้าได้เอาธาตุมาใก้แคมน้ า ทนนัทที (ของ) 
นั้น  เมืองราชธานีพุทธสาสนาก็ตั้งแคมน้ าอันนั้นแล  เมืองเบื้องเหนือ หล่า61 มาเบื้องใต้  เมืองหล่าจีงเมื่อเหนือ
เมืองอันตั้งท่ามกลางนั้น แวน62 ประเสิดม ีอนุภาบ63  ท้าวพระยาฝูงมีบุรสมพพาน  จักได้เกิดเสวยราชธัมมค้ า
พุทธสาสนาแห่งพระเจ้าทั้งหลายแล   

คันว่า  หมดเขดสาสนา  เมืองราชธานีที่ท่ามกลางแม่น้ าก้ าเหนือก็หล่าคืนเหนือ (เมือ) เมืองราชธานีสี
โคตรบอง  อันเป็นที่พระเจ้าทั้งหลายบิณฑิบาส  ก็หล่าค่ามาตั้งที่เก่า เมืองหนองหานนั้นก็หล่ามาตั้งแคมหนอง
ทั้ง ๒ ดังเก่า  เพ่ืออยู่ถ่าพระเจ้าทั้งหลายหั้นแล   

ยามนั้น  ท้าวพระยาฝูงมีบุรสมพพาน  ก็เกิดน าตามราชธานีนั้นแล ๑/๒๓/๑ อันนี้หากเป็นธัมมะดา
จาฮีดพุทธสาสนาน าแคมน้ า  แม่น้ าทนนัที  ได้ตั้งแต่เบื้องเหนือแลเบื้องใต้  เบื้องตาวันออกอันใก้แคมแม่น้ านั้น
บ่หล่าบ่คาแท้แล 
 

ดูรามหาราส  พระตถาคตตรัสสรู้วันนี้  จีงได้ว่าบ่มีคนอยู่ในเมืองหนองหานเพ่ือดังนั้นแล แม่นว่ามีคน
อยู่ในแคมหนองทั้ง ๒ ดังนั้น ท้าวพระยาฝูงประเสิดเป็นเอกราส  จักตั้งอาณาเขดเป็นพระพุทธสาสนาอันใหย่  
ก็บ่มีท่อเป็นประจันตเขดพุทธสาสนาตามกาล ประเทด64 หั้นแล  
พระยาสุวัณณภิงคละ  ได้ฟัง รัตนปัณหา65  ก็ชมชื่นยินดี  มีหัวใจชื่นบานด้วยพุทธสาสนา  ก็ซาบอาบไปทั่ว
ขันธะสันทะ (ขันธะสันตาน) ทั้งมวร พระยาว่าจักตัดหัวบูชาฮอยบาท นางเทวีห้ามไว้ว่า  เมื่อมหาราสเจ้ายังมี
ชีวิต  ก็ยังจักได้อุปัฏฐากส้างยังบุรแล พระยาได้ยินนางเทวีห้ามจีง ๑/๒๓/๒ (โข) ปด66 กระโจมหัวบูชาหั้นแล  
 

พระเจ้า จีงซ้ าเทสสนาว่า ดูรามหาราส  ฮอยปาทลักขนาอันพระตถาคตจักไว้ใน  เพ่ือว่าหมายจิดแก้ว
แต่หัวเมืองแลท้ายเมือง  อันจักเป็นราชธานีที่พุทธสาสนาจักตั้งฮุ่งเฮือง แวนยิ่ง67 นั้นแล  
บัดนี้  พระตถาคตได้ไว้ฮอยแก่พระยานาค  ในกะดานหินฝ่ายตะวันออก  ใก้แคมแม่น้ าใหย่ชั่วช้างฮ้องแลงัว  
มีเพ่ือว่าหมายจิดแก้วแก่ท้ายเมืองนั้นก่อน  
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 หมายถึง แผ,่ ปู, ลาด 
58

 หมายถึง ท่วม 
59

 หมายถึง ครรลอง 
60

 ปฏิบติั-ผูป้ริวรรต 
61

 หมายถึง ละ 
62

 หมายถึง มาก 
63

 อานุภาพ-ผูป้ริวรรต 
64

 ประเทศ-ผูป้ริวรรต 
65

 รัตนปัญหา-ผูป้ริวรรต 
66

 ปลด-ผูป้ริวรรต 
67

 หมายถึง  มากยิง่ 



๕๑ 

 

ฮอยปาทลักขนา  อันได้ไว้ในกะดานหินฟากแม่น้้าฝ่ายวันตกนี้ เพ่ือว่าหมายจิดแก้ว  สืบเติมกันด้วย
ล าดับนี้  แก่พุทธสาสนาอันเป็นมัชฌิมะอนุราชธานีหั้นแลด้วยแท้แต่เค้า  พระตถาคตได้ไว้ยังกงจิดแก้วฟาก
แม่น้ าฝ่ายตะวันออกนั้นก่อน  แล้วย่าง ขว่าม68 แม่น้ าไปไว้กงจิดแก้วฟากแม่น้ าเบื้องตะวันตก  ซ้าย69

 ๑/๒๔/๑ 

ไปใต้แล้ว  พระตถาคตจีงย่างขว่ามแม่น้ า  เกี้ยวคืนเมือฝ่ายตะวันออกซ้ายไปใต้แล หลิงดูอันพระยานาคจักขอ
เอาฮูปปาทลักขนา  พระตถาคตก็ได้ย่ าไว้หั้นแล้ว  จีงไปใต้ตามเส้นซ้าย  จีงหลิงเห็นพระยาปาตัวน้อย  บ่ควร
ไว้  ท่อแต่อธิฏฐานเป็นแต่ฮูปจิดแก้ว  คือว่าฮอยปาทลักขนาฟากตะวันออกดังนั้น  เพ่ือหมายเมืองพุทธสาสนา
ปานกลาง  จีงย่างขว่ามเมื่อขวาฝ่ายตะวันตกซ้ายเมื่อใต้  ไว้ยังกงจิดก้้าแม่น้้าคือภูก้าพ้าแลต้นฮังเต็งสา  ฮอย
จิดแก้วอธิฏฐานนั้น  เมื่อว่าให้บ้านเมืองฝ่ายใต้แล  พุทธสาสนาน้อมขึ้นเมื่อเหนือ  อย่าอยู่ให้เป็นอนตายพาย
หน้าหั้นแล พระตถาคตจีง เกี้ยวคืน70 เมื่อตก  แต่เค้าจักไว้ยังฮอยจิดแก้วฝ่ายตะวันตก  อันได้หมายไว้กงจิดแต่
ก่อนนั้นแล 
  

ดูรามหาราส  ฮอยปา ๑/๒๔/๒ (เขา) ทลักขนา อันจักไว้กะดานหินในแม่น้ าใหย่บ่เห็นนั้น  เพ่ือให้ไหลมา
หาใต ้ ให้บ้านเมืองพุทธสาสนาชุ่มเย็นแล  พระตถาคตจักอธิฏฐานฮอยจิดแก้ว  ปาทลักขนาไว้กะดานหั้น  จัก
จอมดอยนันทกังฮีบ่อนนึง 

ดูรามหาราส  สาสนาบ้านเมือง  ก็จักฮุ่งเฮืองด้วยสังฆเถนเป็นใหย่แล  คันว่าท้าวพระยาตนเป็น ปุญ
วันโต สัตตะระโห เกิดมีแล ปุริสะชัญโญ เกิดมีปุคละฝูงนั้น เทียรย่อม71 เป็นมังคละแก่พุทธสาสนาบ้านเมือง
แล  

ฮอยอันพระตถาคตอธิฏฐานไว้ โง่น72 หินในน้ านั้น  หมายพุทธสาสนาอันฮุ่งเฮืองตามมัชฌิมราชธานี
แต่ก่อนแล  จัก ผ่อน73 เสียนั้นแล  

ฮอยอันจักอธิฏฐานไว้ในกะดานหินเป็นภูน้อยโสกโลน (โง่น?/โนน?) ใก้แม่น้ าใหย่เป็นปาทลักขนา หิ
ระปัจจันทะ  เพ่ือจัก มิตตา74 นาคแลเทวดาฝูงมโีอฆะมะนะสั ๑/๒๕/๑ ทธาจักขอเอานั้นแล  

ฮอยอันสุมไว้ในแผ่นดินบัดนี้  กท าปาฏิหานเพ่ือให้แจ้งแก่พระยาผู้มีญาตติวงสาอันเสี้ยงเสียแล มีบุ
รสมพพาน  ได้ส้างแสนมหากัปตามเซ่นฮอยอันนี้  เป็นกาละยังตั้งอยู่เป็นปกตติแล   

ฮอยอันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ได้ซ้อนกันไว้เท็ง (เทิง) ดอยสูงอันประเสิดนัก ชื่อว่า ดอยผาฮังฮุ้ง75 มี
หินฮูป สะเภา76 งามยิ่งนัก  ว่าเป็นมังคละแต่ปฐมกัปพุ้น  พระเจ้าทั้งหลายก็บ่ห่อนเกิดมีในทีป ๓ อันดังนั้น  ก็
จีงหมายว่าเป็นจิดแก้ว โลม77 ไว้  เมื่อหมายเบื้อง ชุมพูทีป78 หั้นแล  
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 ขา้ม-ผูป้ริวรรต 
69

 หมายถึง ทแยง, เฉียง-ผูป้ริวรรต 
70

 หมายถึง วกกลบัคืน-ผูป้ริวรรต 
71

 หมายถึง ยอ่ม, โดยปรกติ 
72

 หมายถึง กลุ่ม, กอ้น 
73

 หมายถึง หยอ่น, ลดลง, คลาย 
74

 เมตตา-ผูป้ริวรรต 
75

 จากต านานพระบาทเขารังรุ้ง “ตน้ฉบบัเป็นเอกสารใบลานของวดัศิริชยันิมิต ต.บา้นกาด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ความยาว ๑ ผกู ๘๑ 
หนา้ คดัลอกเม่ือปี จ.ศ. ๑๒๒๒ ปีกดสัน เดือน ๑๒ แรม ๑๔ ค ่า วนัเสาร์ ไทยกดยี ตรงกบัปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ถ่ายไมโครฟิล์มโดยฝ่ายวิจยั
ลา้นนา สถาบนัวจิยัสังคมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ รหสั ๘๒.๑๑๓.๐๑ ๐๐๑-๐๐๑ เน้ือหาในต านานพระบาทเขารังรุ้งมีอยูว่า่ ยงัมีพระมหาสามี
เจา้องคห์น่ึงเป็นคขูองมหาเถรเจา้วดัเชียงยืน เป็นผูน้ าเอาต านานพระบาทเขารังรุ้งน้ีมาจากลงักาทวีป ระบุว่ามีภูเขาลูกหน่ึงช่ือรังรุ้งอยู่ใน 



๕๒ 

 

 
ดูรามหาราส  ฮอยจิดแก้วมีใน เมืองโยนกวัตตินครเชียงใหม่พุ้น  พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ไปสันข้าวที่นั้น

แล้ว  ก็ซ้อน (ฮอย) กันอยู่ ดา79 ลงไว้ด้วยล าดับ  ในหินฮูปสะเภาหั้นซู่ตนก็มีแล พระตถาคตไปบิณฑิบาสใน
เมืองแพ่ (แพร่) 80  อันเป็นปุราณบิณฑิบาสแห่งพระพุทธเจ้าแต่ก่อน ๑/๒๕/๑ (ข า) นั้น  เขาชาวเมืองแพ  
ทั้งหลาย  ก็เอาข้าวแลปาขา (ปลาข่า) ปาเปียนไฟ (ปลาตะเพียนไฟ) มาใส่บาสแห่งตถาคตดังนั้น ขึ้นสู่ (ดอย
เทพ) 81 ดอยไชชมพูทีปแล้วจีง (ลงเมือ) ขึ้นดอยผาฮังฮุ้ง82 จีงเห็นฮูปปาขา ปาเปียนไฟ มีในปาทลักขนาแห่ง
พระพุทธเจ้าทั้ง ๓   อันเป็นอัปปหาริยธัมม83 พระตถาคตก็บ่สันยังปาอันชาวเมืองแพร่ทั้งหลายใส่บาสนั้น  จี
งอธิฏฐานให้มีชีวิตซู่ตัวไว้ในน้ านั้น  ปายังเป็นฮอย ไม้หีบ84 ซู่ตัว  ตาบต่อเท่าเสี้ยงกัป พุ้น85 ก็มีแล  คน
ทั้งหลาย  ฝูงอยู่ในเมืองอันเป็นปาขา ปาเปียนไฟ เขาฮู้อันเป็น อัปปหาริยธัมม86 ก็ คมรบย้าแยง87บ่กิน  
แม่นได้ก็ปล่อยเสียดีหลีแล พระตถาคตสั่งเขาแล้ว  มีพระยานาคตัว ๑ ฮักสาที่นั้น  เอาน้ ามาให้สันแล  ขอเอา
ยังฮอยไว้ฮักสา  พระตถาคตก็ย่ าซ้อนไว้ด้วยล้ าฮอยพระกุกกุสันทะยาว ๓ วาแล้วกว้างวา ๑ ฮอยพระเจ้าโก

                                                                                                                                                                                     

"เมืองแพร" ต่อมาเรียกว่า "เมืองแร" ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ห่างจากเมืองโกสัมพี ๑ โยชน์ ในอดีตกาลนั้นพระพุทธเจา้ ๓ องค ์
เคยมาประทับรอยพระบาทไว้บนยอดเขารังรุ้ง ”  เ รียบเรียงจาก ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.  ต านานพระบาทเขารังรุ้ง. สืบค้นจาก 
www.openbase.in.th/files/๕_๑๐.doc วนัท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
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 ส าเภา-ผูป้ริวรรต 
77

 หมายถึง ครอบ-ผูป้ริวรรต 
78

 ชมพทูวปี-ผูป้ริวรรต 
79

 หมายถึง เสร็จเรียบร้อย 
80

 เมืองแพร่-ผูป้ริวรรต 
81

 ตน้ฉบบัใบลานไม่ไดจ้ารไว ้และนิทานอุรังคธาตุ ฉบบัหลวงพระบาง ของ กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม (๒๕๔๓)  ก็
ไม่ไดก้ล่าวไวเ้ช่นกนั กล่าวเพียง  “แลว้เสด็จข้ึนไปเถิงดอยไชยะชมพูทีป แลว้จีงลงเมือข้ึนผารังรุ้ง” หนา้ ๕๖.  คาดว่าอาจจารตกหล่น
หรือไม่มีตั้งแต่ตน้ แต่เม่ือเทียบกบั อุรังคธาตุ (ต านานพระธาตุพนม) ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  กลบักล่าวว่า “ข้ึนไปสู่ ดอยเทพ 
(เขา้ใจวา่ดอยสุเทพ)   ดอยไชย แลว้จีงข้ึนไปดอยผารังรุ้ง” หนา้ ๔. 
82

 นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัหลวงพระบาง ของ กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม (๒๕๔๓)  กล่าววา่ “แลว้เสดจ็ข้ึนไปเถิงดอยไช
ยะชมพทีูป แลว้จีงลงเมือข้ึนผารังรุ้ง” หนา้ ๕๖.  ค าวา่ เมือ คือ ไป,กลบั 
83

 ขอ้ปฏิบติัหรือธรรมอนัเป็นเหตุไม่ใหเ้กิดความเส่ือมมี ๗ ขอ้ 

84
 หมายถึง ไมไ้ผท่ี่ผา่กลาง ส าหรับป้ิงปลาป้ิงเน้ือ 

85
 หมายถึง อยูโ่นน้ 

86
 นิทานอุรังคธาตุ ฉบบัหลวงพระบาง ของ กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม (๒๕๔๓)  ส้ินสุดเน้ือความในวรรคน้ี 

“ความอยา้น กลวัอปัมงคล” หนา้ ๕๖.  คาดวา่เน้ือหาอาจขาดหาย จากนั้นกเ็ร่ิมวรรคใหม่ท่ี “จีงใหส้ังวาลอนัมีค่า ๓ แสน” ในใบลาน ๒/๑/
๑ เม่ือเปรียบเทียบแลว้พบวา่ขา้มเน้ือหา ประมาณ ๔ หนา้ลาน  
87

 หมายถึง เคารพ 



๕๓ 

 

นาคมนแลพระเจ้ากัสสัปปะยาวแลกว้างนั้นด้วยล าดับ   พระตถาคตยาววา ปาย88 ค่า ๑/๒๖/๑ ฮ่องเอิก89 แล
สั้นกว่าทุกอง พระเจ้าเมตเตยยะตนจักลงมาถ้วนห้านั้นจักได้ย่ า กวม90 ทั้งมวร ฮอยนั้นยังเห็นทั้ง ๕ แล  
พระยาสุวัณณภิงคละแลราชเทวี  ได้ยินปาทลักขนาแลอัปปหาริยธัมม  อันพระเจ้าเทสสนาก็ชมชื่นยินดีจักส้าง 
อูปมุงหิน91 โลมฮอยอันสุมนั้น  กับท้ังกระโจมหัวใส่ไว้จีงว่า ธาตุเชิงสุม เพ่ือดังนี้แล 
 

ยามนั้น  พระเจ้าจักธัมมเทสสนาให้แจ้งแก่พระยาว่า 
  ที่อันใด  พระตถา92

๒/๑/๑  คตได้ลงจาก อากาด93 แล  
สรัฏฐิดกลาง แก้งยะหัน94  ยังเหดอันใดอันนึงแล  ได้ท านวายอันเป็นกงจิด อันนึง 
ที่ใด สันข้าว95 ในฮ่มไม้นั้น  เป็นกงจดิ อันนึง   
ที่ใดไดท้รงบาสไปยืนอิงต้นไม้นั้นเป็นกงจิด อัน ๑  
กงจิด ๓ อันนี้โชติพุทธสาสนาจักฮุ่งเฮืองก็ประเสิด   

 
ที่ใดได้ ไสยาส96 แลบิณฑิบาส มาสันข้าวที่นึง  เป็นกงจิดแห่งพระเจ้าทั้งหลาย เสมิ97 ดังฮอยพระ

ตถาคตดีหลีแล 
คันว่าได้หมายกงจิดแก้วไว้ที่ใดพายหน้าพุ้นเจติยะโชติก็จักเกิดมีแล  

  
ดูรามหาราส  เจติยะอันโลมฮอยปาทลักขนาอันสุมบัดนี้  เป็นปัจจุบัน อัปปะโชติเจติยะ บ่ฮุ่งเฮือง

พายหน้าแล   
พระเจ้าเทสสนาดังนี้  พระยาสุวัณณภิงคละ  จีงให้สังวานค าอันหนัก อันหนัก ๓ แสนเป็นทานแก่คน

ทั้งหลายฝูง  เป็นก าลังอันขันอาสาก่อแท่นด้วย หินมุก98 เป็นปันนะเทียว ๒/๑/๒ (สร) พลัร99 นักแล  พระเจ้าจีง
สระเด็ดจจขึ้นดอยอันนึง  โด่ง100 ดังคูหา แม่นว่าคนทั้งหลายขึ้นเท็งหั้น  ก็ผ่อคอยเห็น (ก็มองเห็น?) หนอง
หานน้อย  หนองหานหลวงเป็นเค้าแล คอ้ยเห็น เมืองสีโคตรบองภูก้าพ้า ก็มีแล  
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 ปลาย-ผูป้ริวรรต 
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 หมายถึง ร่องอก-ผูป้ริวรรต 
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 หมายถึง ครอบ, คร่อม 
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 อุบมุง หมายถึง เจดียก่์ออิฐถือปูน รูปกลมไม่มียอด ขา้งในเป็นโพรง ส าหรับบรรจุส่ิงเคารพสักการะ มีพระพทุธรูปและอฐิัผูเ้คารพ 
92

 จบผกูท่ี ๑ ทา้ยผกูท่ี ๑/๒๖/๒ (ขระ)  กล่าววา่ “๒ อุรังคธาตุ ผกูตน้เจา้หวัสีธ า (ศรีธมัม)์ เป็นผูล้ิจนาแล” 
93

 อากาศ-ผูป้ริวรรต 
94

 น่าจะเป็น “แกง้จงัหนั” -ผูป้ริวรรต 
95

 ฉนัขา้ว-ผูป้ริวรรต 
96

 ไสยาสน-์ผูป้ริวรรต 
97

 เสมอ-ผูป้ริวรรต 
98

 หินชนิดหน่ึง-ผูป้ริวรรต 
99

 พลนั-ผูป้ริวรรต 
100

 หมายถึง สูง-ผูป้ริวรรต 



๕๔ 

 

พระเจ้าจีงซ้ าสระเด็ดจจ  ขึ้นแท่นแลระนึกคึดเถิงมหากัสสัปปะเถร   ยามนั้นมหากัสสัปปะก็มาเฝ้า
พระเจ้าจีงเทสสนาว่า อุรังคธาสกัปปันนะคีรีอัปปัตตะรา ดังนี้ อว่ายหน้าส าเพาะซึ่งภูก าพ้าว่า  
ดูรามหากัสสัปปะ  พระตถาคตนิพพานแล้ว  จีงเอาอุรังคธาสไปไว้ภูก าพ้าอันนั้นอย่าได้ ละประ101 กท าพระ
ตถาคตสันนี้เทิน   มหากัสสัปปะเถระเจ้าก็ชมชื่นยินดี  เลิกขึ้นยังอัญชลีว่า สาธุ ๆ แล้วก็หนีไปสู่ที่อยู่แห่งตนก็มี
แล 
 

ยามนั้น  พระเจ้าสระเด็ดจจขึ้นเมือสรัฏฐิดอยู่ภูกูเวียนก็มีแล   ๒/๒/๑ มีค า ปุจสา102 ถามว่าพระเจ้าคืน
มายังที่ภูกูเวียนด้วยเหดสังจา   

วิสัชชนาแก้ว่า  พระพุทธเจ้าได้ไว้กงจิดแก้ว  คือว่าฮอยปาทลักขนาแล จักมีมิตตาพระยานาคตัว ๑ 
หั้นแล พระยานาคตัวนี้เป็น เทวนาคมหิทธีกา (สุวัณณนาคและกุทโธปาปนาค) กับทั้งนาคตัวหลานนั้น  เทียร
ย่อมประกอบด้วย โกธะมานะ จักเกื่อนเพบ้านเมืองพุทธสาสนาเสียดังนั้น พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้  ได้ตั้งอยู่ใน
สรณคมน  เพ่ือให้ฮักสาพุทธสาสนาบ้านเมืองอันจักตั้งอยู่นั้นแล คันว่าพระเจ้าสรัฏฐิดที่ภูกูเวียนแล้ว  ก็เปลือง 
(เมลือง) รัสสมี103 ออก  ให้เข้าไปเมืองนาค สุวัณณนาคหัน (เห็น) รัสสมี จีงออกจากน้ าขึ้นมาอยู่เทิงบก  เฮ็ด
เป็นควันมืดมัวทั่วภูอันนั้น   

พระเจ้าจีงเข้าเตโชธาตุ เป็นล าไฟเกี้ยวสุวัณณนาคสะเด็ด (สะเด็น) ตกน้ า เตโชไฟริทธีพระเจ้าบุแต่พ้ืน
น้ าเป็น แปว104 ลุกขึ้นไหม ้กุ้ม105 กวม106 เมืองนาค  แผ่ไปฮอดหนองบัวบานที่อยู่พุทโธปาปนาค  
ยามนั้น  นาคทั้งหลาย ๒/๒/๒ (สา) ก็มาเค้าโฮมกันอ้อมภูกูเวียน พระเจ้าเข้าธัมมภาวนาอยู่ นาคทั้งหลาย  กท า
ริทธีเป็นล าไฟใส่กะดานเกิดเป็นดอกไม้บูชาพระเจ้าหั้นแล นาคทั้งหลายวงอ้อมไว้จีงให้พุทโธปาปนาคเกื่อนเพ
ให้ตกลง  

พระเจ้าเข้าปฐวีธาตุ แผ่นดินหินที่พระเจ้าสรัฏฐิดอยู่นั้น  เล่ากะด้างแข็ง  เป็นก้อนอันงาม  นาค
ทั้งหลายเล่ากท าริทธีเป็นดังไฟพิด (พิษ) ใส่  พระเจ้าเข้าวาโยธาตุ ลมเล่าเป่าไฟคืนหากไป่ไหม้  นาคทั้งหลาย  
กท า หลายเทื่อหลายที107 แค้นอิดหิวเสีย 

ยามนั้น  พระเจ้าสระเด็ดจจขึ้นสู่อากาด  นาคทั้งหลายกท าริทธี ก่ง108 หลัง  เป็นหมู่นาคอ้อมพระเจ้า
จีงนิมิดให้เห็นเป็นหัวนาคขาดตกลง นาคทั้งหลายฝูงก่งหลังด้วยริทธีนั้นแล   
ยามนั้น  นาคทั้งหลาย อย้านกัว109 นัก  พระเจ้าจีงลงมาสรัฏฐิดตั้งอยู่ดังเก่าแผ่มิตตาว่า  ท่านทั้งหลายบรรเทา
เอาเสียยัง พยาส110 ตุ่มฝีคือว่าหัวใจแห่งท่านทั้งหลายหั้นเจ็บปวด ๒/๓/๑ นัก กูพระตถาคตอยากให้หาย พยา
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 ปละ หมายถึง ปล่อย 
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 ปุจฉา-ผูป้ริวรรต 
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 รัศมี-ผูป้ริวรรต 
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 หมายถึง เปลว-ผูป้ริวรรต 
105

 หมายถึง ปิด, บงั 
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 หมายถึง ปิด, บงั 
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 หลายคร้ัง หลายหน-ผูป้ริวรรต 
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 หมายถึง โก่ง 
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 ยา่นกลวั-ผูป้ริวรรต 
110

 พยาธิ-ผูป้ริวรรต 



๕๕ 

 

สตุ่มฝีนั้นแล  นาคทั้งหลายได้ยินพุทธกถาวาจามีหัวใจชื่นบาน  พ้อมกันเข้ามาแทบบาท พระพุทธเจ้าจีงเทสส
นาว่า  
 

อาโกเท (เธ) นะ ชิเนโกทังพุทธะวิเสยโย จินเตยโย อิทธิวิเสยโย อะจินเตยโย โลโกอจินเตยโย กัม
มะวิปาโก อะจินเตยโย สาเรสาโมติโน สาเรสาระมะติโน พุทัง (พุทธัง) สังคัง (สังฆัง) ละกะลังโลเกฯ ดังนี้  
 

ดูรานาคทั้งหลาย  ปุคละผู้ใดมีฝีในหัวใจ คือว่า โกธะธัมม ค าเคียด พ้นประหมาน เทียรย่อมถ่อยจาก
ประโยชนะทั้งมวรแล  

ปุคละผู้บ่มีโกธะธัมมค าเคียดนั้น  เทียรย่อม ประจรน111 แพ้ (ชนะ)  
ปุคละผู้มีโกธะธัมมค าเคียด  เป็นดังฝีอันปวดนั้นแล  

 
พุทธวิไสแห่งสัพพัญญูเจ้านี้  

 
ปุคละทั้งหลาย  บ่มิอาจจักคึดฮอดเป็น อัจสะจัน112  อันนึง อิทธิริทธี113 วิบากอันสูท่านทั้งหลายได้

เกิดมาเป็นนาคมีอายุสิบกัป   ๒/๓/๒ (สิ) บ่ได้เป็นอินทา บ่ได้เป็นพรหม บ่ได้เป็นเทวดาเทวบุด บ่ได้เป็นคนสัก
เทื่อ ก็บ่ได้กบัเสียยัง  ทั้งเป็นอัจสะจัน 

อันนึง  เป็นแก่นเป็นสาร  สูท่านทั้งหลายแลมาใส่ใจว่าบ่เป็นแก่นเป็นสาร  
อันบ่เป็นแก่นเป็นสาร  สูท่านแลมาใส่ใจว่าเป็นแก่นเป็นสาร นี้จา  
วิบากกัมมอันสูท่านทั้งหลาย  ได้หวงแห่งแผ่นดินแลมีค าเคียดแต่ก่อน  จีงได้มาเป็นนาคเพ่ือดังนั้นแล  
ท่านทั้งหลายค่อย ปัว114 ยังฝี   คือว่าหัวใจให้ดีอยู่อย่าได้ คอบง้า115 ยังจิด  นาคทั้งหลายอย่าได้เพ

บ้านเมืองเสียเทิน  
 

ยามนั้นนาคทั้งหลาย  ก็ได้ตั้งอยู่ในสรณะคม  ชมชื่นยินดีขอเอาปาทลักขนาไว้ฮักสาไหว้นบก็มีแล 
พระเจ้าจีงหย่ าไว้  ในกะดานหินเคิ่งภูกูเวียนถัดฮูสูงสุวัณณนาคหั้น   พระพุทธเจ้าซ้ าอธิฏฐานฮอยปาทลักขนา
ไว้  ในกะดานหินแก่กุทโธทปาปนาค  อยู่หนองบัวบานนั้นฮอย ๑ ซ้ าอธิฏฐานไว้แก่นาคทั้งหลายฝูง  มีชื่อบ่
ปรากดนั้น ๒ ฮอย ๒/๔/๑ ในกะดานหินเทิน (เทิง) ภูน้อยโบกโลม116 หั้นแล  
 

พระเจ้าสระเด็ดจจเมือง (เมือ) สู่ดอยนันทพังฮี (กังฮี) อันนั้น  แต่ก่อนเป็นที่อยู่แห่งนาค (นาง) นันท
ยักขแลนาค (นาง) พังฮี (กังฮี) นั้น ยังมีนาคตัวนึงเจ็ดหัวชื่อว่า  สีสัตตนาค  เข้ามาไหว้ขอไว้ฮอยปาทลักขนา
ในดอยนันทกังฮีหั้น พระเจ้าบ่ย่ าอยู่จีงมาข้างตีนดอยก้ าขวา  กท าหัสสิกะตุกานแย้มหัว เจ้าอานน จีงไหว้
สัพพัญญูเจ้าแย้มหัวด้วยเหดสิ่งใดก็ข้าจา  
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 ประจญ-ผูป้ริวรรต 
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 อศัจรรย-์ผูป้ริวรรต 
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 อิทธิฤทธ์ิ-ผูป้ริวรรต 
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 หมายถึง เยยีวยา, รักษา 
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 ครอบง า-ผูป้ริวรรต 
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 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ  วา่ โพนบก , ฉบบั กรมส่งเสริมวฒันธรรม วา่ ภดูอยโลกโลน้ 



๕๖ 

 

 
ดูราอานน  พระตถาคตเห็นนาคเจ็ดหัว  ให้เป็นเหดพายหน้าพุ้น  ที่นี้เกิดเป็นเมืองอันนึง  มีชื่อว่า  สี

สัตตนาค ตามชื่อแห่งนาคตัวนี้แล เมืองสีสัตตนาคจักให้สีสวัสสดีแก่พระยาจันทบุรีพุ้น  เล่าเสียแต่สุดเจ็ดนั้น 
ลุนนี้ พระยาทุคคตะ อันพระตถาคตได้ ธ้านวย117  แต่หลังนั้น  จักได้เสวยราสบ้านเมืองอันนี้  พุทธสาสนาก็
เป็นอันฮุ่งเฮือง พระยาตนนั้นอันประกอบกามมราคคะตัณหา ๒/๔/๒ (สี) กท า มิจสาจารกัมมท้าโทด118 แก่ตนก็
ว่าตายต่างประเทด 

ยามนั้นพุ้น  พุทธสาสนาบ้านเมืองจักหล่าค่า  ไปตั้งเมืองพระยาจันทบุรี  กับทั้งท้าวพระยาฝูงมีบุรสม
พพานนั้น  สังฆเถนจักได้เป็นใหย่อยู่เสวยสุกข  เป็นสุกขเป็นพระยาแทนบ้านเมืองสืบพุทธสาสนาหั้นแล ผิว่า
พระตถาคตไว้ฮอยปาทลักขนาแท้  ดอยนันทกังฮีพายหน้า  พุทธสาสนาบ้านเมืองก็บ่เกิดมี  จักเป่าสูรเสียเหดสี
สัตตนาคจักทัวรเทียวหวงแหน พระตถาคตจีงบ่ย่ าไว้ดังนั้นแล 

พระยาสีสัตตนาคได้ยิน  จีงสมมุตติดอยนันทกังฮีนั้นว่าเป็น หอร119 แห่งตน  ถวายบูชาพุทธสาสนา
พายหน้าพุ้น  พระเจ้านิมิดลงไปไว้ฮอยปาทลักขนาในน้ าเหนือแผ่นหิน  ที่คนทั้งหลายบ่อาจเห็น เคิ่งแปวน้ า
ข้างซ้ายดอยหั้นแล แล้วจีงสระเด็ดจจขึ้นดอยนันทกังฮี  อธิฏฐานเป็นฮอยปาทลักขนาไว้ว่าเพิง (เทิง) หงอน ๒/

๕/๑ นาค  เพ่ือให้ท้าวพระยาที่นั้นประกอบด้วย  คว่ายุทธกัมมจ าแพ้พุทธสาสนาบ้านเมืองแล พระพุทธเจ้าก็
สระเด็ดจจคืนมา  สู่ป่าเชตตวันนอารามดังเก่านั้นก็มีแล กล่าว บั้นปาทลักขนานิทานก็บรบวร120 ท่อนี้แล 
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 ท านาย-ผูป้ริวรรต 
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 มิจฉาจารกรรมท าโทษ-ผูป้ริวรรต 
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 หงอน-ผูป้ริวรรต 
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 บริบูรณ์-ผูป้ริวรรต 


