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๑๐๑ 

 

เทวดาแลพระยานาคปูก (ปลูก) บุรีจันให้เป็นใหญ่ 
 

 ๓/๒๔/๑ ยามนั้น  เมืองสุวัณณภูมม  เป็นเมืองท้าวค่าบาง อันตั้งเป็นเมือง  ที ห้วยเก้าคดเก้าเลี้ยวนั้นแล  
ยังมีลูกสาวผู้นึงชื อว่า อินทสว่างลงลอด (ฮอด)  

เมื อนาง (เทวีท้าว) ค่าบาง  ผู้เป็นแม่ธรงคัภนั้น  ฝันว่า อินทาให้ดอกนิลลบล นางเอาแล้ว  ก็ซัดลงใน
สระ  เล่าเกิดเป็น ๒ ดอกบานงาม ทั วสระอันนั้น  เมื อประสูดออกแล้ว  ใช้ชื อว่า อินทสว่างลงลอด หั้นแล  

 
เล่ายัง ๓/๒๔/๒ (เตา) อรหันตาเจ้า ๒ อง  ลงจากเมืองราชคึหพุ้นมา   
ตน ๑ ชื อว่า มหาพุทธวงสา อยู่ที่แคมน ้าบึงหั้น   
ตนนึง ชื อว่า มหาสัชชดี อยู่ ป่าโพนเหนือ เพียงหัวน ้าบึงหั้นแล  
 
ยังมีกระไทชายผู้ ๑  ปูมใหย่1 ประกอบด้วยใจใส่ในกุสละบุรยิ งนัก เฮือนอยู่แคมน้่า ปากฮ่องแพ2 

หนองคันแทเสื้อน้่า  อันมาจุน้่าบึงนั้น ก็อุปัฏฐากแก่อรหันตาทั้ง ๒ ด้วยข้าวบิณฑิบาส สังฆพัด3  เป็นปักกัตติ 
อรหันตาเจ้าว่า ปูมหลวงพ้าเพ็ด (บ่าเพ็ญ) บุร  ก็ซ้่าใส่ชื อให้ปรากดว่า บุรีอว่ายลว่าย หั้นแล  

คนทั้งหลาย  ฝูงเป็นวงสาแลอยู่ฮ่วมบ้าน  ก็เอาเป็น คูบาอาจาน4 แก่เขา  บุรีอว่ายลว่าย สอนสาตร
สิน  อันกท่านาปีนาแซงคนทั้งหลาย   เมื อข้าวแล้วชวนคนทั้งหลาย  ให้ใส่ข้าวบิณฑิบาสแล5

 ๔/๑/๑ ข้าวสังฆ
พัด  เป็นปักกัตติบ่ขาด  

 
อัน ๑  เมื่อฮวงข้าวพอเป็นน ้านม  เกี ยวมาต่าเจือด้วย น ้าเผิ ง น ้าอ้อย อยู่ต้มให้ทานที ๑  

พอเหม้า  ให้ทาน ที ๑  
พอฮาง  ทาน ที ๑  
พอเกี่ยว  ทาน ที ๑  
ขึ นกอง  ทาน ที ๑  
อยู่ในลาน  ทาน ที ๑  
เมื่อขึ นเล้า  ให้ทาน ที ๑  

แต่นั้น  ไป เวน6 ข้าวใส่บาส เป็นปักกัตติ บุรีอว่ายลว่าย  ก็อุทิสสน้่าส่งบุรไปให้พระยานาคซู่มื้อบ่ขาด
แล  

 
ยังมี  นาค ๓ ตัว  
ตัว ๑ ชื อ กายโลหะ อยู่ป่ามหาพุทธวงสา   

                                                           
1

 ทอ้งใหญ่-ผูป้ริวรรต 
2

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ สะแก 
3

 สังฆภตั-ผูป้ริวรรต 
4

 ครูบาอาจารย-์ผูป้ริวรรต 
5

 จบผกูท่ี ๓ 
6

 หมายถึง มอบให ้



๑๐๒ 

 

ตัวนึง ชื อว่า เอกกจักขุ อยู่ ปากฮ่องแก  ใก้เฮือนบุรีอว่ายลว่าย  
ตัวนึงชื อว่า สุคันธะ อยู่หาดซายกลางน้่าของหั้น  
นาค ๓ ตัวนี้ได้ยินค่าบุรีอุทิสสน้่า  จีงเอากันเมือไหว้สุวัณณนาค พุทโธทปาปนาค ทั้ง ๒ ก็ยินดีว่า สาธุ 

ๆ  เมื อพระเจ้ายังทัวรมานยามนั้น  ก็มามิตตาสั งสอนเฮาท้ังหลายที ภูกูเวียน แล้วจีงไว้ ฮอยปาทลักขนา  ตอย
เติน7 เฮา  ให้ฮักสาพุ ๔/๑/๒ (กฺร) ทธสาสนาแท้  

พระยานาคว่าดังนี้  จีงให้ทันเอา เสฏฐเชยยนาค ตัวอยู่หนองคันแทเสื้อน้่า นาคตัวนี้ เจาะแปวเทียว
มาอยู่ หนองหอไช จีงเจาะแต่นั้นออกน้่าของ  เทียวมาอยู่หาดซาย พอล้่าหั้นแล  ทันเอา สหัสสพละนาค ตัว
อยู่ หนองค้า8 อันเจาะเปียว (แปว) ออกมาที  ท่าพันท้าว9 นั้น  นาคตัวนี้ ๒ ตัวนี้เทียวน้่าของ เป็นปักกัตติแล  

 
ตัว ๑ ชื อว่า คันทะ10 อยู่ท่านาเหนือ   
ตัว ๑ ชื อว่า สีโภคะ11 ท่านาใต้  
ตัว ๑ ชื อว่า สิริวัททะนาค  อยู่กกค้า  
ตัว ๑ ชื อว่า อินทจัก อยู่ปากห้วยมังคละ  
 
นาคทั้งหลายฝูงนี้  ก็ทันเมือโฮมชุมนุมกัน พระยาสุวัณณนาค  จีงซ้่าให้โอวาทเติมค่าพระเจ้าสั งสอนไว้

แต่ก่อนแล  จีงกล่าวว่า เฮามาพ้อมกัน ตอบคุรแลเอาบุร  อันบุรีอว่ายลว่ายสว่าย (อุทิสส)  น้่าให้ทานแก่เฮา
ทั้งหลายนั้นเทิน  จีงถามว่า  ที ใดพอตั้งเมืองราชธา ๔/๒/๑ นี  อันเป็นที พุทธสาสนาจักตั้งนั้นจา  กายโลหะว่า  
ยังพอตั้งที แคมน้่าเพียงหาดซาย  ที สุคันทนาคอยู่นั้น  เหดว่าอรหันตมี ๒ ตนหั้นแล   

อัน ๑ เทวดาตน  ชื อว่า อินทสิริประเสิด ก็อยู่เหนืออากาดเพียงหั้น 
ตน ๑ ชื อว่า ปริสิทธิสักกะเทวะ  
ตน ๑ ชื อว่า ระตะนะเกสีเทวัทที12  
อันต่างฮู้ริทธี นิมิดเป็น สัดตัวน้อยใหย่13  เทียวไปทางน้่าทางบก  
นางเทวดา ตนนึง อยู่สระพังอันน้อย ๑ ที หว่างกลางผู้ข้าหั้นแล 
สุคันทนาคแลเทวดาตน ๑ ชื อว่า สาราสนิด อยู่สระก่้าเหนือแล   

 
พระยาสุวัณณนาค  ได้ยินกายโลหะนาคกล่าวสันนั้น  ก็มีใจยินดีว่าสาธุ ๆ เจ้าทั้ง ๓ อยู่ใก้อรหันตาเจ้า

แลบุรีอว่ายลว่าย  ยังได้ฮู้อันเป็นมังคละประเสิดกว่าทั้งหลายนั้น  หาความเอาสันทะเทวดาฝูงนั้นเทิน ยังจักมี
ใจบุรดอมเฮาบ่จา   

                                                           
7

 หมายถึง ร้องตอแย 
8

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ หนองยางค า 
9

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ พนัพร้าว 
10

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ คนัธรรพ 
11

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ สิทธิโภค, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ ฤทธิโกนาศ 
12

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ มีช่ือเทวดาเพิม่ คือ เทวดาอินทผยอง, นางเทวดามจัฉานารี  หนา้  ๗๑. 
13

 สัตวต์วันอ้ยใหญ่-ผูป้ริวรรต 



๑๐๓ 

 

สุคันทนาค เอกจักขุนาค ว่าเทวดาสิรินั้น  เป็นใหย่กว่า ๔/๒/๒ (กฺรา) ซู่ตน ก็พาเทวดาทั้งหลายฝูงนี้  เข้า
ไปสู่ปราสาทมหาพุทธวงสา  ซู่ต่าฮบวันสีนนั้นแล้ว นาคทั้งหลายชุมนุมกันแลก็คืนมา จีงไปเอาสันทะเทวดา 
อินทสิริเทวดา ก็สาธุ ๆ ว่าดังนั้น  จีงเตินเทวดาทั้งหลาย  มาโฮมให้ฮู้ความแล้ว  ก็เมือสู่ที อยู่แห่งตนก่อนก็มีแล   
 

ยังมีกาลอันนึง  บุรีอว่ายลว่ายพาส่าง (สร้าง) ป้าน14  กท่านาแซง  ที หนองบึงนอกบ้าน ข้าวเป็นฮวง
พอแก่แล้ว  

“...ก็เกิดน้้ำท่วม สุวรรณนำคเห็นดังนั้นจีงให้เสตถำไชยนำคนิรมิตเป็นคันแทก้ันทดน้้ำ หนองเสื้อน้้ำนั้น 
น้้ำหนองนั้นล้นคันแทมำท่วมกกข้ำวให้เหลืออยู่เสมอรวง คนทั้งหลำยเห็นดังนั้น...”15   
 

พ้อมกันเป็นน้่าเสีย  คนทั้งหลาย จีงใส่ชื อว่า หนองคันแทเสื อน ้า  แต่นั้นมาแล  
 

ยามนั้น  ผีเสื้อน้่า มีหั้นกินคนทั้งหลาย  ผีเสื้อน้่านิมิดเป็นคันแททดน ้าหั้นแล้ว สับเสียจีง ตะตี16 กิน
คนดาย ว่าดังนี้คนทั้งหลาย  ก็ บ่ลกลกแลพ่ายหนี17 ผู้ (หนี) บ่ทันจีงฮ้องว่า เอากันแด่ ดังนี้ แต่นั้นก็เอ้ิน กันห
ลิ นว่า หนองเอากันแด่ สืบ ๆ มาแต่นั้นแล   
 

พระยาสุวัณณนาค ซ้่าให้ เอกกจักขุแลสุคันทนาค  นิมิดเป็นงูไป ผ่า18 หมากข้าว ๔/๓/๑ เล่าล้มเสีย คน
ทั้งหลาย  จีงสานฮั้ว ไปตันป่องช่องทาง ใส่ไซ เอาได้งูน้อย ๒ ตัว  เก็ดเป็นค่า  มี หอร19 อันแดงงาม  
 

คืนนั้น  บุรีอว่ายลว่าย ฝันว่าไส้ออกเป็นลึง (ลึงค์) เป็นลายยาวเกี้ยวแอว  เวียนเมื อขวาเจ็ดฮอบแล้ว
ซะดึ้ง (สะดุ้ง) ตื น  ยินอย้านกัวนัก  ฮุ่งเช้าก็ไปใส่บาสเวนข้าว จีงไหว้อรหันตาเจ้าทั้ง ๒ แล้ว อรหันตาเจ้าทั้ง ๒ 
จีงบอกว่า  ท่านจีงหาดอกไม้ขาว  บูชาไว้ที เพียงเท็งหัวหั้น  จีงอุทิสสน้่า  ไปหาพระยานาคเทิน   
 

ว่าดังนั้น  พ่อชายนี้  เขาจีงเอางูน้อย ๒ ตัวนั้น  มาให้บุรีขังไว้ ว่าเอาเมือถวายท้าวค่าบาง  ผู้เป็นใหย่ 
ท่อไป่ทันเอาเมือถวายขอ (พอ) ค ่านี้  สุวัณณนาค  นิมิดเป็นผู้เถ้า ผมขาวมีสบอันแดงงาม  นุ่งผ้าขาวเสื้อขาว 
เข้ามาหาบุรีอว่ายลว่าย  ว่าข้อยมาขอเอางูน้อย ๒ ตัว อันเป็นลูกข้อย  เถ้าได้ขังไว้หั้นแล บุรีอว่ายลว่ายดู ๔/๓/๒ 

(กฺริ) หลาก  จีงถามว่า เจ้าเป็นคนบุรคนสีน  จีงนุ่งเสื้อขาวมา ว่างูเป็นลูกสังจา ข้อยจักเอาเมือถวาย  ท้าวค่า
บาง  ให้เห็นงูตัวเก็ดเป็นค่า นั้นแล   

ผู้เถ้านาค  จีงว่าข้อยเป็นพระยานาคแล เจ้าอย่าได้เอาลูกข้อย ไปถวายเทิน เจ้ายังมักอันใด หากจักให้
แล ท้าวค่าบาง มีอันใดควรเอามาถวาย เจ้าจีงแม่นแล   

                                                           
14

 หมายถึง  กั้น,  ปิด,  ทด 
15

 ใบลานตน้ฉบบัเน้ือหาขาดหายไปจึง ยกเน้ือความมาจากฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  หนา้ ๙๕. 
16

 อกัขรวธีิธมัมท่ี์จาร คือ “ตีะ” 
17

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ “...ให้หลงเพ่ืออุบายจะกินคนบ่รู้ คนเหล่านั้นมีความกลวั จึงพากนัแล่นหนีคืนไปถิม้
กนัและกนั...”  หนา้ ๙๕. 
18

 หมายถึง ผา่น, ท าใหแ้ยกจากกนั 
19

 หงอน-ผูป้ริวรรต 



๑๐๔ 

 

บุรีก็คึดฮอด  อันตนได้อุทิสสน้่าส่งบุร  ไปหาพระยานาคแล นิมิดค่าฝัน  ฮอยที พระยานาคจักให้กู  
มีสังบ่อย่าชะแล จีงกล่าวว่า  ผิข้อยหากยังมักเยื องใด  เจ้ากูจีงกูนาข้อยเทิน  

ว่าดังนี้แล้ว  ก็วางงูน้อย ๒ ตัวนั้นให้  ลวดกับ (กลับ) เป็น มานว20 หนุ่ม  นุ่งเคื องขาว หนีไปน่ากันสุด
ชั วตา  จีงบ่ปรากดเห็นแล   

ยามนั้น  พระยานาค ซ้่าบอกว่า  เจ้าจีงควัดน้่าบ่อ อัน ๑ ที บึงเพียงนอกบ้านเจ้านี้ไปเทิน บุรีอว่ายล
ว่ายว่า ๔/๔/๑ สาธุ ๆ แล พระยานาค กับหนีต่อหน้าแล    
 

ยามนั้น  เถิงเมื อกาลน้่า บก21 ดังนั้น  บุรีอว่ายลว่าย  ไปเตินคนทั้งหลาย เกี ยวข้าวบรบวรแล้ว จีงควัด
น้่าบ่ออันนึง  เป็นดัง หลุมปา22 นี้ ล้อมไว้แล้ว 

ยามนั้น  พระยาสุวัณณนาค  จีงไปบันดนใจท้าวค่าบางแลนางผู้เป็นเมียนั้น ให้เอานางอินสว่างลงลอด
ไปถวายแก่ พระยาสุมิตตวงสาราชมรุกขนคร ดังนั้น  พระยาก็ลวดมีหัวใจคึดใค่  เอานางไปถวายสมพระยา
นาคบันดนนั้นแล  จีงให้แต่งแพของ  อันใส่เคื่องอมนางแล ฝูงจักแนบนั่งสิบเหล้มแล เฮือใส่หอค่า ว่าจักน่าไป
ถวาย พระยาสุมิตตวงสา ดังนั้น  

นางลวดบ่ไป  ท้าวค่าบางแลนางผู้เป็นแม่  จีงคึดฮอดบุรีอว่ายลว่าย  อันเขาเว้าว่าปูมใหย่  กินข้าวทาง
ข้าง มีค่าติคนิงดังนั้น มาถ่าอุปปายความว่า  จักเอานาง ๔/๔/๒ (กฺรี) ไปกับบุรีอว่ายลว่าย  อันเป็นปูมหลวงนั้น 
นางหลวงจัก ขีนใจ23  หากจักไปเป็นเมีย พระยาสุมิตตวงสาราชาเจ้า บ่อย่าชะแล  นางอินทสว่างลงลอด  ได้
ยินว่า  จักเป็นเมียบุรีอว่ายลว่าย  ก็ยินดีหายโสกแล   

ท้าวค่าบาง  จีงบอกคนทั้งหลาย  ให้แปงเฮือนห้าห้อง ๒ หลัง24  ไว้ที หว่างกลางเพียงหาดซายแล น้่า
บ่ออันควัดนั้น แล้วจีงแต่งแปงให้นางขวง (นั ง) เฮือหอค่านั้น  ล่วงมาเซาในเฮือนที นั้น เพื ออุปปายให้นางเห็น
บุรีอว่ายลว่ายหั้นแล   

ท้าวค่าบางจีงบอกคนทั้งหลาย  จักเนาอันเป็นเคื องอมนางไปส่งนั้น เอาแพของล่องมาจอดท่าเพียง
เฮือนนางยามนั้น คนผู้ท้าวค่าบางหาก อานัด25 ค่ารหัดนั้น  ก็ไปบอกแก่บุรีอว่ายลว่าย  ให้มาเฝ้านางว่าดังนี้   
บุรีอว่ายลว่าย  ฮู้ยังค่าอันนั้นแล้ว จีงลงไปสู่น้่าส่าง  อันควัดไว้แต่ก่อนนั้น  เอ้ินเฮียก  ๔/๕/๑ เอกกจักขุแลสุ
คันทนาค ทั้ง ๒ ได้ยิน  ก็ออกมาบุรีจีงว่า  บัดนี้ค่าปรารถนาผู้ข้ามี  จีงกุณาให้ได้ นางอินทสว่างลงลอด นั้นเทิน  
 

ยามนั้น สุคันทนาค  จีงเอากวด (ขวด) จันมาให้  แล้วจีงนิมิดอ่างอาบกับบวยไว้   
เอกจักขุนาค  ให้ผ้า  แล้วจีงบอกเตินกันมาซู่แห่ง  
กายโลหะนาค  ให้เสื้อ  
อินทจักกนาค  ให้แหวน  
เสฏฐเชยยนาค  ให้คันไชยสีด้่าแก้ว  
สหัสสะนาค  ให้เซิดค่าพันยอด26 ฮูปท้าวพันคนเป็นลายอยู่ในเซิด  

                                                           
20

 หมายถึง มาณพ 
21

 หมายถึง งวด, แหง้ 
22

 หลุมปลา-ผูป้ริวรรต 
23

 ขดัใจ-ผูป้ริวรรต 
24

 ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ ๕ หลงั 
25

 อาณัติ-ผูป้ริวรรต 



๑๐๕ 

 

สิทธิโภคะนาค  ให้วันลักคังค่าประดับแก้ว27  
คันธัพพนาค  ให้สังวานค่า  
สิริวฆะนาค  ให้เกิบตีนค่า  
เทวดาอินทสิริ  ให้แว่น28 แก้วขอบค่าแค  
เทวดาอินทผยอง  ให้ต้างค่า  
เคื องฝูงนี้  ย่อมประดับแก้วซู่อัน  

 
เทวดาสาลาสนิด  ให้ผ้าเช็ดหน้า  
เทวดาปริสิทธิสักกเทวะ  ให้กวด ๔/๕/๒ (กฺรุ) น้่ามันแก้ว  
เทวดารัตตนเกสี  ให้หวีแก้วผลึกหั้นแล   
คันว่า  นาค เทวดา  ให้เคื องฝูงนี้แล้ว  ก็หนีมาเค้าโฮมกันอยู่หาดซายที สุคันทนาคหั้น   

 
ยามนั้น  สุกขรหัตถีนาคแลบัพพารนาค พุทโธปาปนาค ก็มาพ้อม  ทั้งหลายฝูงเป็นประริวานนางนาค

นั้น  ให้หลับอยู่หั้นแล   
 

พระยาสุวัณณนาค  จีงนิมิดปราสาทแลเคื องลวาดปูอาสสนา (ผ้า) พิดานแล้ว  พ้อมเอานางอินทส
ว่างลงลอด  ไปปราสาทไม้จันทั้งมวรนั้น  จีงซ้่านิมิดโฮงหลวงหลังนึง สิบเก้าห้องแล้ว  ด้วยแก่นจันแดงทั้งมวร  

บัพพารนาค  จีงนิมิดปราสาทเบ็งชอรไว้แล้ว  ด้วยไม้เดื่อโคบค้าพายนอก   
พุทโธปาปนาค  นิมิดสระพังอาบไว้   
สุกขรนาคหัตถีนาค  นิมิดโฮงช้าง  ไว้ซ้าย ขวา  เป็นคุ้มเป็นวัง ให้มีซู่อัน  
คนทั้งหลาย  ได้ถืกต้องอันพระยา ๔/๖/๑ นาคนิมิด  ก็ ตระหลบ29  นอนหลับนัก หั้นแล   

 
ในกาลยามนั้น  เทวดาอินทสิริ  กล่าวแก่พระยานาคว่า เจียมบางกลาง (ส้าง) ปราสาทโฮงหลวงนั้น  

ไว้ให้ข้อยฮักสาทั้งมวร ว่าดังนี้  ก็เข้าอยู่ในเบ็งชร หั้นแล  
 

จีงให้นางมัจสะนารี น่าดอกไม้  เอาบุรีอว่ายลว่ายมา 

                                                                                                                                                                                     
26

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ เส้ือ 
27

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ  (๒๔๘๓)  วา่ มงกุฎทองค าประดบัแกว้, แต่ในเอกสารใบลาน กลบัปรากฏว่า นาคอีกตน คือ สหัสสะนาค
ให้เซิดค า ซ่ึงเทริดเป็นเคร่ืองศิราภรณ์อย่างเดียวกนักบัมงกุฎ,  ผูป้ริวรรตมีประเด็นขอ้สงสัยในเคร่ืองแต่งตวัท่ีช่ือว่า “วันลักคัง” โดย
พยายามหาค าตอบจากผูรู้้และพจนานุกรมศพัท์โบราณต่าง ๆ แต่ค าตอบท่ีไดย้งัไม่มีความชดัเจน จีงมีขอ้สังเกตหน่ึงท่ีสามารถมองไดคื้อ 
ขนบในการแต่งตวั ท่ี มกักล่าวเร่ิม มงกฎุ กรองศอ อุทรพนัธะ ฯลฯ หรือตั้งแต่ ส่วนศีรษะ  ส่วนล าตวั และ ส่วนเทา้ ซ่ึง (เคร่ืองเอ/้แต่งตวั) 
ส่ิงท่ีช่ือ วนัลกัคงั  อาจเป็นเคร่ืองประดบัในส่วนของล าตวั-ผูป้ริวรรต,  ในวงสุนทรียสนทนาผ่านส่ือสังคม  ยุทธพงศ์ มาตยว์ิเศษ ไดใ้ห้
ความหมายวา่ วนัลกัคงั : วลัลิ (เถาวลัย)์  + ระฆงั ใช ้๒ กรณี ไดแ้ก่ ๑. ใชเ้รียกลวดลายประดบัคอระฆงัของเคร่ืองยอดและเจดีย ์เรียกตาม
ศพัทอ์ยา่งไทยวา่  "บวัคอเส้ือ" และ ๒. ใชเ้รียกเคร่ืองประดบัสวมท่ีคอ เรียกอย่างไทยว่า "กรองศอ"-สุนทรียสนทนาผ่านส่ือสังคม. วนัท่ี 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
28

 กระจก-ผูป้ริวรรต 
29

 สลบ-ผูป้ริวรรต 



๑๐๖ 

 

ยามนั้น  บุรีไปช่าระน้่าสุคันทนาคนิมิดแล้ว  ก็เช็ดด้วยผ้าอันนั้น  คีงก็ลวดขาวงามแล้วแล ทาท้องใหย่
นักก็ แวบ30 กลมงาม ดังขาธนูอินทานั้นแล แล้วทาน้่ามันแล้ว  จีงนุ่งเสื้อผ้าใส่สังวาน วันลักคังแล ถือแหวน
แลถือต้าง ใส่เซ็ด (เซิด) หัว จีงเอาดอกไม้เกี ยวข้อมือ  เล่าแยงแว่น แล้วก็แย้มหัวหั้นแล  จีง พายคันไชสี31  
ใส่ สีเกิบตีนค้า  

ยามนั้น  นางเทวดามัจสานารีนิมิด  เอาวีค่ายื นให้ เจ้าบุรีรับเอาแล้ว  ก็ลวดนอนหลับอยู่ นาง
เทวดามัจสานารี  ก็โจมเอามาทอดไว้ในกลางปราสาทดอมนางอินทสว่าง  ๔/๖/๒ (กฺรู) (ลง) ลอด  ก็ซะดุ้งตื น  สุ
คันทะกิ นจันมาถืกต้องนาง  ลวดมีค่าฮักค่าแพงผัวเมียกันอยู่หั้น ก็มีแล  
 

ยามนั้น  คนทั้งหลายก็ตื นชื น (ข้ึน) เห็นแล้ว  ก็ลวดเป็นยิ งอัจสะจันยิ งนัก  จีงเมือไหว้ท้าวค่าบาง นาง
ผู้แม่  มาเห็นแล้วก็ชมชื นยินดี  จีงเวนบ้านเมืองให้แล้ว จีงพ้อมกันเบิก บาสี32 ว่า เจ้าบุรีจันทลูบลาง33 ผัวนาง
อินทสว่างลงลอด  ลูกท้าวค่าบาง ก็มีหั้นแล   
 

ยามนั้น  พระยานาค  ไปควัดน้่ามังคละไว้ในห้วย เมื อนั้น ทะลิน34 แล้ว จีงมาบอกเทวดาอินทสิริเจียม
บางว่า  ให้บอกแก่เทวดาตน ชื อว่า ปริสิทธิสักกเทวนาค อยู่ฮักสาลินอันนอก ฝูงน้่าก ่า (ก้่า?) มาใต้  เพื อไหล
ผ่าน้่าของ  ให้เป็นมังคละแก่บ้านเมืองหั้นแล  

นางเทวดามัจสนารี จีงว่า ผู้ข้ารักฮักสาเจ้าบุรีจันทแลนางทั้งหลาย กับท้ังข้อยหัตถบาทเจ้าบุรีจันทแล  
เทวดาอินทผยอง ว่า ผู้ข้า ๔/๗/๑ จักฮักสาคนทั้งหลาย ในเวียงแต่คุ้มก้่าเมื อหน้าไปใต้ ทั้งมวรแล   
เทวดาสาราสนิด (ว่า) ผู้ข้า จักฮักสาแต่คุ้มเบื้องหลังนั้น เมื อเหนือ ทั้งมวรแล   
เทวดาสิริเจียมบาง จีงว่าแก่พระยานาคว่า สีเมือง35 อันนี้ มีห้าแห่งคือว่า  

ท่าน ้าใต้ บ่อน ๑  
ท่าน ้าเหนือ บ่อน ๑  
ท่าพันท้าว บ่อน ๑  
หาดซายผ่อล้า บ่อน ๑  
โคกค้า  บ่อนนาคตัวได้อยู่  

 
แม่นว่า  สีเมืองฮักสาหั้นเทิน  จีงหมั้นเถี่ยวล้่าดู เงือกงูฝูงเป็นบ่าวนั้น เจ้าทั้งหลาย  อย่าได้ให้กินผู้ กิน

คน ฝูงบ่ได้กท่าผิดคองนั้นแล  เอากันฮักสาบ้านเมืองดี ให้สาสนาฮุ่งเฮืองเทิน  พระยาสุวัณณนาคนี้  เจ้าได้เป็น
ใหย่  ก็หากตนอยู่ในสาสนาสารณาคม  ฮักสาจิดแก้วสัพพัญญูเจ้าพุ้นแล  
 

ยามนั้น  พระยาสุวัณณนาค  ก็ยินดี  จีงแต่งนาคสี ตัวให้เป็นล่ามเมือง  เพื อพิจารณาดูยังโทดคน
ทั้งหลาย  อันควร ขบ ๔/๗/๒ (เกฺร) เคี้ยว กิน  อันบ่ควร กิน อย่าให้กิน  ล่ามสี ่ตัวนี้ แม่น 
                                                           
30

 หมายถึง ยบุ, แฟบ 
31

 หมายถึง ขรรคไ์ชยศรี 
32

 บาศรี คือ บา หมายถึง ผูช้าย, ศรี หมายถึง ผูห้ญิง การท่ี ชาย หญิง แต่งงานกนัเรียก บาศรี 
33

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓) และฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  กล่าววา่ บุรีจนั 
34

 ฉบบัของหอสมุดแห่งชาติ (๒๔๘๓)  วา่ หวัเมืองสองลิน, ฉบบัของกรมส่งเสริมวฒันธรรม (๒๕๕๓)  วา่ หวัเมืองสองรินสองราง 
35

 หมายถึง ศรีเมือง 



๑๐๗ 

 

กายโลหะ ๑  
เอกจักขุ ๑  
สุคันทะ ๑  
อินทจัก ๑  
นาคฝูงนี้ เป็นล่ามแล   

 
เทวดาอินทาสิริเจียมบาง ว่าให้ เทวดาอินทผยองแลเทวดาสาราสนิด  คว่าเถี ยวดูตาม ตาแสง36 ผิว่า

เห็นโทดแห่งคนทั้งหลาย  จีงบอกแก่ล่ามทั้งสี  ให้พิจารณาดูแจ้งแล้ว  จีงไหว้นาคสีเมืองห้าแห่งตัดเทิน นาง
เทวดามัจสนารี  ให้ดูโทดบุรีแลนาคทั้งหลาย  กับทั้งข้ามหาดซ่วงไซ้ทั้งมวร หากเห็นโทด  ให้บอกแก่ล่ามทั้งสี    
ควรสิ งใดก็ตามเทิน เทวดาอินทสิริเจียมบางแลพระยาสุวัณณนาค  พ้อมกันคาดไว้แล กด37 เส้น  จีงให้สา
ราสนิด  อ่านให้ฟังที หาดซายหั้นแล  ว่าอินทสิริเจียมบาง (เป็นผู้ฮักสาน้่ามงคล) ส่างสอง หนองสาม ล่ามสี่ สี 
(เมือง) ห้า พ้อมกันคาดแต่งไว้ดังนี้ เล่า ๔/๘/๑ นิมิดเทวดาหกตน นาค ๙ ตัว  
 

ยามนั้น  นาคแลเทวดาทั้งหลาย จื อจ่าไว้แล้ว ก็พ้อมกันไปเวียนเมือ  จีงนิมิดให้เป็น ต้าย38 (รั้ว) เป็น
เวียงแล้ว  ด้วยแก่นไม้จันทั้งมวร ก็หอมทั วทั้งเมือง แล้วจีงลาพากจากกัน  เมือสู่ที อยู่แห่งตนก็มีแล  
  

ยามนั้น  บุรีจันได้เป็นใหย่แก่บ้านเมืองแล้ว ก็ส้างแปงน้่าบ่ออันได้ควัดใส่ แปงไม้ดู่ (ประดู่) ทั้งมวร ปัง 
(ปรางค์?) ปราสาทพ้อมไว้แล้ว จีงส้างขัวไม้ดู่ แต่เวียงขว่ามน้่าบึงนั้น  ฮอดบ้านเก่า  แลส้างวัดหลัง ๑ ประดับ
แก้วทั้งมวร บ่อนเฮือนตนอรหันตาเจ้า  จีงใส่ชื อว่า วัดบุรีอว่ายลว่าย ก็มีแล  

เล่าส้างวิหาน ๒ หลัง ประดับแก้ว  ให้อรหันตาเจ้า ป่าใต้ ป่าเหนือ อยู่ เจ้า ๒ นี้เทียวมาสั งสอนสังฆ
เจ้าที  วัดสวนอว่ายลว่าย เป็นปักกะติแล พาสังฆเจ้าพี น้องใต่ ขัว39 ไม้ดู่ ไปบิณฑิบาสในเวียงเป็นปรักกะติ 

เจ้าบุรีจันซ้่าส้างปราสาท ๔/๘/๒ (แก) ทองหลัง ๑ ไว้ที โพนข้างใต้นั้น  แม่นม้ือต่าฮบวันสีน เดือนออกค ่า 
๑ แฮมค ่า ๑ ออก ๙ ค ่านั้น บุรีจันแลอยู่จ่าสีนในปราสาททองที นั้น คันฮุ่งเช้าใส่บาสเวนข้าวสัน เป็นปักกะติ 
แล้ว  ไปไหว้พุทธฮูปเจ้าในวัดสระ (สวน) อว่ายลว่ายแลฟังธัมมดอมอรหันตาเจ้าแล้ว จีงออกมาบูชาส่าง (บ่อ
น้่า) ไม้ดู่  อุทิสสน้่าส่งบุร  ไปหาพระยานาคแลเทวดา  เป็นปรักกะติบ่ขาดหั้นแล 
 

ยามนั้น  มหาพุทธวงสาเจ้า  ให้มหาสัสสดี อยู่สั งสอนสังฆเจ้าทั้งหลาย จีงไปเอาธาตุอรหันตาขีณา
สาวก  ฝูงเป็นวงสาแห่งพระเจ้า  มาโฮมไว้ในที แห่งตนแล้ว บุรีจันจีงให้ขุดเลิ๊ก ๕ วา กว้าง ๓ วา ก่อขึ้นเป็น
ปราสาทเจติยะ ตีแผ่นเงินใส่ในปราสาท จีงถะปันนาไว้แล้ว  เอาหินหมากคอม มาถมยั้งไว้  จีงหมายเสมาเพียง
ยอดผาสาทนั้นสูง ๓ วา คนทั้งหลายจีงว่า ปราสาทมหา ๔/๙/๑ พุทธวงสา มีสันทะพ้อมกันว่า พันทอง หนอง
จัน วัดสวนอว่ายลว่าย สัสสดี แต่นั้นแล 

จักกล่าวบั้น เทวดาแลพระยานาคปูก (ปลูก) บุรีจันให้เป็นใหย่ ท่อนี้ก่อนแล 
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 หมายถึง  หมู่บา้น,  ต าบล 
37

 จด, เขียน-ผูป้ริวรรต 
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 หมายถึง ก าแพง, เสาเข่ือน, ร้ัว ก าแพง 
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 หมายถึง สะพาน 


