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คำนำ 

 สมุดไทย เรื่อง มัทรีคำฉันท์ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี  เป็นวรรณกรรมที่มุ่งเน้นการสั่ง
สอนทางพระพุทธศาสนา คุณค่าของหลักธรรม การใช้ชีวิต ด้านร่างกายจิตใจ การทำความดีที่จะช่วย
มุ่งพัฒนาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา ไม่อิจฉาริษยาผู้อ่ืนมีจิตใจที่เป็นกุศล รวมถึงมีความเข้าใจในสัจ
ธรรมของชีวิต ในกัณฑ์มัทรีเป็นวรรณกรรมที่มุ่งเน้นความรักความห่วงใยของแม่ ที่มีต่อลูกเป็นความ
รักอันยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบไม่ได้  และการบำเพ็ญบารมีสูงสุด การให้บุตรและภรรยาเป็นทาน เป็น
การบำเพ็ญบารมีที่ยากที่มนุษย์ปุถุชนจะละได้  

 สมุดไทย เรื ่อง มัทรีคำฉันท์ เล่มนี้ ผู ้ศึกษานำมาจากวัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะคำประพันธ์เป็นรูปแบบร่ายยาวและฉันท์ 

 คณะผู้จัดทำได้ปริวรรตเอกสารโบราณในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้จัดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชา
วรรณกรรมท้องถิ่นเพชรบุรี ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปริวรรตสมุดไทย หรือใบลานที่เกิดขึ้นในสมัย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งหาได้ยาก    ผู้ศึกษาจึงลงพ้ืนที่เสาะหาสมุดไทยและทำปริวรรตวรรณกรรม เรื่อง มัท
รีคำฉันท์ เพื่อศึกษาเนื้อหาในสมุดไทยหรือสมุดข่อย ศึกษาอักขระและการเขียนสะกดคำที่ผู้แต่งใช้
เขียน คำศัพท์โบราณและคุณค่าด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่อง ทำให้ผู้ศึกษามีความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นเป็น
อย่างมาก 

 การปริวรรตเอกสารโบราณสมุดไทย เรื่องมัทรีคำฉันท์ ฉบับวัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่า
ราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีฉบับนี้ อาจยังไม่สมบูรณ์นัก หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้
ศึกษากราบขออภัยท่านผู้อ่านมา ณ ที่นี้และหากท่านพึงพอใจกับเนื้อหาที่ปริวรรตวรรณกรรมครั้งนี้ ก็
ขอให้ยกคุณความดีให้แต่ผู้รังสรรค์และคัดลอกวรรณกรรมสืบมา 

 ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ พระครูวัชรสุวรรณาทร  (ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัด
ใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่พระคุณท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ 
อนุญาตให้ศึกษาและปริวรรตวรรณกรรม เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาในการลงพื้นที่ค้นหาและคัดลอก
วรรณกรรม ซึ่งผู้ศึกษาระลึกและซาบซึ้งอยู่เสมอ ขอขอบพระคุณอาจารย์แสนประเสริฐ   ปานเนียม ที่
ให้คำปรึกษา ตั้งแต่การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตลอดจนให้คำปรึกษาในการปริวรรตวรรณกรรมอย่างดี
ยิ่ง จนทำปริวรรตสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทนำ 1 
คุณค่าของวรรณกรรม 3 
คุณค่าด้านเนื้อหา 3 
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 3 
     โวหาร 3 
          -    บรรยายโวหาร 4 
          -    เทศนาโวหาร 5 
     ภาพพจน์ 6 

- อุปมา 6 
- บุคลาธิษฐาน 7 

     รสวรรณคดีไทย 7 
- สัลลาปังคพิไสย 7 

     การส่งสมผัส 8 
- สัมผัสนอก 8 
- สัมผัสใน 8 

      การเล่นเสียง 11 
- การเล่นเสียงพยัญชนะ 11 
- การเล่นเสียงสระ 11 

      คำพ้อง 11 
- คำพ้องเสียง 12 

      การซ้ำคำ 12 
      คำซ้อน 12 

- คำซ้อนเพ่ือเสียง 13 
     จินตภาพ 13 

- นาฎการ 13 
     ศ เข้าลิลิต 14 
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สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง หน้า 
คุณค่าด้านสังคม 14 

คติความเชื่อของสังคมไทย 14 
ความเชื่อเรื่องโชคลาง 14 
ความเชื่อเรื่องความฝัน 15 
ความรักของแม่ 16 
คติธรรม 16 
ความรักนำมาซึ่งความทุกข์ 17 
สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับสังคมไทย 18 
สะท้อนเกีย่วกับธรรมเนียมประเพณี 19 
สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ 19 
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บทนำ 

 การปริวรรตเอกสารโบราณเรื่อง มัทรีคำฉันท์ ในครั้งนี้ ได้ต้นฉบับจากวัดใหญ่สุวรรณาราม 
ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วรรณกรรมเรื่องนี้บันทึกในสมุดไทยขาว ใช้เส้นหมึกดำใน
การบันทึก จากการศึกษาข้อมูลสันนิษฐานได้ว่า มัทรีคำฉันท์ ในสมุดไทยขาว โดยมีเนื้อหาของมัทรีคำ
ฉันท์ ดังนี้ 

 เนื้อหาของมัทรีคำฉันท์ ได้แบ่งตามลักษณะคำประพันธ์ ตามฉันทลักษณ์ของฉันท์แต่ละ
ประเภท เมื่อมีการจบบท ผู้คัดลอกจะเขียนประเภทฉันทลักษณ์อาไว้ในย่อหน้าด้วย เท้าความต้น เมื่อ
ชูชกพาสองกุมารไปแล้ว พระอินทร์เกรงว่าถ้าพระนางมัทรีกลับมาแต่กลางวันไม่พบสองกุมารแล้วก็จะ
เที่ยวติดตามหาสองกุมารและอาจจะติดตามไปทัน เทวดาจำแลงมาขวางทางพระนางมัทรีพระอินทร์
สั่งให้เทวดาทั้ง 3 องค์ จำแลงกายเป็นเสือโคร่ง  เสือเหลือง และราชสีห์มาขวางทางไว้ พระนางมัทรี
ขอหนทาง พระนางมัทรีเข้าป่าไปหาผลไม้ในวันนั้นก็เกิดอาเพศเก็บผลไม้ได้เพียงเล็กน้อยก็รีบกลับ แต่
พอมาถึงกลางทางก็มาพบสองเสือสามสัตว์มานอนขวางทางอยู่ไม่สามารถกลับไปยังอาศรมได้ พระ
นางมัทรกี็วางหาบลงยกมือขึ้นวอนไหว้ขอหนทางต่อสัตว์ทั้งสาม พระนางมัทรีกลับถึงพระอาศรม เมื่อ
เทวดาแปลงทั้งสามได้ฟังคําวิงวอนของพระนางมัทรีแล้วจึงพากันหลีกทางให้ พระนางมัทรีก็รีบ
กลับมายังอาศรมแต่ไม่พบลูกทั้งสองก็ประหลาดใจเที่ยวตามหารอบๆ บริเวณอาศรมก็ไม่พบ พระนาง
มัทรีทูลถามพระเวสสันดร พระนางมัทรีเที่ยวตามหากัณหาชาลีแต่ไม่พบจึงเข้าไปถามพระเวสสันดร 
แม้พระนางมัทรีจะอ้อนวอนสักเท่าใด พระเวสสันดรก็ไม่ยอมตรัสด้วย  พระเวสสันดรตัดพ้อพระนาง
มัทรีพระเวสสันดรได้ฟังพระนางมัทรีตรัสถามหาลูกอยู่หลายครั้งจึงคิดว่าถ้าไม่ตรัสอะไรเลยคงไม่ได้                 
จึงต้องการหักความโศกของพระนางมัทรี แกล้งกล่าวหาเป็นข้อหึงหวงเพ่ือให้พระนางมัทรีคลายความ
โศกว่า พระนางมัทรีกลับมาจนมืดสงสัยว่าคงจะไปคบชู้สู่ชายในกลางป่า พระนางคงไปติดใจเทวา
คนธรรพ์อันมีฤทธิÍ เสียแล้วกระมัง มาถึงก็มาถามหาว่าลูกหาย ถ้าอยู่ในวังก็คงจะถูกประหารเสียด้วย
มือของพระองค์เองเป็นแน่   พระนางมัทรีทูลตอบการตัดพ้อ พระนางมัทรีพยายามอธิบายพร้อมกับ
ทูลขอโทษสักเท่าใด พระเวสสันดรก็นิ่งเสีย ยิ่งทำให้พระนางมัทรีโศกมากยิ่งขึ้น พระนางมัทรีครวญที่
ต้นหว้า พระนางมัทรเีสด็จออกจากพระอาศรมติดตามหาลูกมาถึงต้นหว้าใหญ่ที่ลูกรักทั้งสองเคยมาวิ่ง
เล่น พระนางคร่ำครวญหวนหาถึงลูกน้อยทั้งสองและติดตามหาลูกไปจนทั่ว  พระนางมัทรีสลบ พระ
นางมัทรีติดตามหาลูกจนใกล้สว่าง นับระยะทางที่ติดตามหาได้สิบห้าโยชน์ จึงได้ซังกลับมายังพระ
อาศรมด้วยความอิดโรยหมดกําลัง พระนางจึงสลบลง พระเวสสันดรกําสรดถึงพระนางมัทรีพระ
เวสสันดรตกพระทัยสำคัญว่า พระนางมัทรีตายจึงคร่ำครวญถึงความดีของพระนางมัทรีว่าสู้ทุกข์สู้
ยากลําบากมาด้วยกันต้องมาตายในยามยากน่าอนาถยิ่งนัก พระเวสสันดรจึงยกพระเศียรของพระนาง
มัทรีมาวางบนตัก แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่าพระนางยังไม่ตาย จึงเข้าไปเอาคนทีนำในพระอาศรม 
วักวารีมาประพรมพระพักตร์และพระอุระของพระมัทรีทำให้พระนางฟืนคืนมา พระนางมัทรีฟ้ืน เมื่อ
พระนางมัทรีฟ้ืนขึ้นมาแล้วก็ถามหาพระลูกรักทั้งสอง พระเวสสันดรก็ตรัสบอกความจริงให้พระมัทรี
ทราบว่า พระองค์ได้ให้เป็นทานไปแล้ว เมื่อวานขอให้พระมัทรีจงทำใจให้ผ่องแผ้ว ด้วยพระองค์ทรง
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หวังพระโพธิญาณจึงได้บริจาคทานพระลูกรัก ทั้งสองซึ่งอย่าว่าแต่เพียงเท่านี้เลย แม้ใครต้องการเอา
เลือดเนือ้หรือเอามีดมาเชือดเฉือนก็จะสละให้ได้เพ่ือแลกกับพระโพธิญาณ ขอให้พระมัทรีมีศรัทธาช่วย
อนุโมทนาทานครั้งนี้ด้วยเถิด 
  พระนางมัทรีอนุโมทนาทาน พระนางมัทรีจึงตรัสถามว่าเมื่อวานนี้เหตุใดพระองค์จึงไม่บอก
ความจริงให้ทราบ พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์เห็นพระนางมัทรเีพ่ิงกลับมา จากปา่ยังเหนื่อยนักและ
กําลังคิดถึงลูกเกรงว่าจะทนไม่ไหว พระนางมัทรไีด้ทรงฟังก็ร่วมอนุโมทนา ทานบารมีกับพระเวสสันดร
ด้วย พลันแผ่นดินก็บันดาลเกิดกัมปนาทหวาดไหว เทพยดาเจ้าทั้งหลายต่างก็แซ่ซ้องสาธุการร่วมกับ
พระนางมัทร ี
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คุณค่าของมัทรีคำฉันท์ 

 
๑. คุณค่าด้านเนื้อหา 

 คุณค่าเนื้อหาในเรื่องมัทรีคำฉันท์ จะปรากฏความรู้สึกของแม่ที่มีต่อการพลัดพรากจากลูก     
แต่ตอนหลังคิดได้ว่าเป็นประโยชน์ในทุกอย่าง ที่จะทำให้พระเวสสันดรก้าวผ่านเรื่องของกิเลสต่างๆ 
และจะได้เป็นประโยชน์ในโลกภายหน้า เพราะถ้าตัดใจได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการพ้นทุกข์  คุณค่าเนื้อหา
ในเรื่องมัทรีคำฉันท ์ที่ปรากฏมีดังนี้ 

 ๑. ความรักของพ่อแม่ เป็นความรักที่บริสุทธิ์เหนือเหตุผลใด แม้แต่ค่าตัวสองกุมาร ก็กำหนด
ไว้ไม่ให้คนอื่นมาไถ่ไปได้นอกจากพระเจ้ากรุงสญชัย 
 ๒. การวางตัวให้ยำเกรง โดยใช้ความนิ่ง เพราะธรรมชาติของมนุษย์กลัวความนิ่งและความมืด                   
พระเวสสันดรจึงใช้ความนิ่งกับพระนางมัทรี 
 ๓. การใช้อกุศลให้เกิดกุศล เป็นกลอุบายเบี่ยงเบนอารมณ์ความรู้สึกของพระนางมัทรีให้คลาย
โศกเรื่องสองกุมารดังนี้พระเวสสันดรต่อว่าที่พระนางมัทรีไปยุ่งเกี ่ยวกับพรานดาบส วิทยาธรจน
กลับมาเย็นคำ่ 
 ๔. การบำเพ็ญบารมีสูงสุด การให้บุตรและภรรยาเป็นทาน เป็นการบำเพ็ญบารมีที่ยากที่
มนุษย์ปุถุชนจะทำได้ ซึ่งมีความเห็นแก่ตัวจะกระทำได้แต่พระเวสสันดรทรงสละได้เพื่อบรรลุพระ
สัพพัญญุตญาน จะช่วยให้คนจำนวนมากมายมหาศาลได้พ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด นอกจากนี้
พระเวสสันดรทรงมั่นพระทัยว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้พบอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ หรือแม้ว่าการกระทำของ
พระองค์จะไมมี่ใครเห็น แต่ฟ้าดินเห็นและเม่ือทำถึงท่ีสุดแล้ว ทุกคนจะยอมรับได้ 

 

๒. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

 วรรณศิลป์เป็นความงดงามทางภาษาที่ผู้เขียนนั้นได้สร้างข้ึน  เพ่ือให้วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมทั้งหลายนั้นมีความสละสลวย ได้อรรถรสในการอ่านและทำให้เห็นถึงความสามารถในการ
เขียนของผู้เขียน 

 ๒.๑ โวหาร คือ ถ้อยคำท่ีใช้ในการสื่อสารด้วยการเรียบเรียงอย่างมีวิธีการ  มีชั้นเชิง และ
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว เกิดจินตภาพและความรู้สึกตรงตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ 
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  ๒.๑.๑ บรรยายโวหาร 

  บรรยายโวหาร เป็นกระบวนการแต่งท่ีมีเนื้อเรื่อง มีบทบาทดำเนินเรื่องว่าใคร ทำ
อะไร ทำอย่างไร ที่ไหนและเมื่อไร บรรยายโวหารจึงใช้ในการเล่าเรื่อง   

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏  เห็นสถานอุทยานผึ้งพอ  ดวงดอกลออ   
ล้อมสุคนธ์เรณู  ะ 

๏  ซ่อนกลิ่นส่งกลิ่นชื่นชู  ลำดวนดาดดู   
ผกาแลตูมเบ่งบาน 

๏  พุดจีบพุดทราพุดตาน  บุนนาคโรยราน   
    กุสุมภ์พสร้อยเกศรา  

๏  นางแย้มยี่โถโยทะกา  แก้วกุนจำปา   
    ยี่สุ่นกุหลาบมยุรา 

๏  สายหยุดพุทธชาดสารภี  แก้วกุนจำปี   
    แลปีบสุกรรณิการ์ 

๏  เจ้าเคยเด็ดดอกมาลา  ทรงแซมเกศา   
    ทั้งสองเป็นนิจนิรันดร์ 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏   โกนจามยุละม้ายเมียง    พอคลอเคยีง   
ดูงามแลหงษ์หรรษา  

๏   แขกเต้าเบญจวรรณสาลิกา ในเรษสัตวา    
คณาประมาณทางพรรณ  

๏    ต่ายเต้นเล่นไลยชมกรร   ชะมดเหม้นฃรขรร   
แลแหลมกรีเสียมแซ่มขน 

 

ดังบทประพันธ์ว่า  

  ๏  แก้วโกกิลา  แขกเต้ามยุรา   โนรีเบญจวรรณ  

 แขวกขวานกระสา กระทาเขาขัน  นางนวลอัญชัน   จักจัน่เรไร 

   ๏ ฝ่ายฝูงมฤคมาศ รองกองอาวาษ    ต่าง ๒  เนืองนัย     

  ลมังคมาศ       ผกาผาศคลาไคล  พานรองก้องใน     กวางทรายเรียง   
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๏ เสียงสองเยาวเรศ  กับสัตว์ต่าง        ประนงสำเนียง   

 คฤการมหรสพ     ตลบฦาเสียง            อือองค์หนึ่งเพียง ประโคมภูบาล  

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏    กล้วยกล้ายสวายหวาน      ต่จบจุดแลรากแจง 
  ขวิดขว้าดมตุมแตง     แลลมุด พุทราสด    

๏   ขอนหนึ่งแลเผือกมัน     ขม้ินชันสำหรับบด  ะ 
  ฝักบัวกระจับสด       สรรพสิ่งกระการหวาน   

 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏     มีหมู่มัจฉาว่ายเวียน        สร้อยซ่าพากเพียร      
        กระแห่สวายหางแดง      

๏    เนื้อออนชอนชะโดเผื่อแฝง       แมลงภู่ว่ายแทรง       
        กระดี่กระหนกหนีกลัว     

๏    บ้างดำโบกหางผุดหัว        หวายคลายเห็นตัว       
        แลนาก็ไสยศรีฉันท์      

 

  ๒.๑.๓ เทศนาโวหาร 

  เทศนาโวหาร คือ โวหารที่มุ่งโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามเป็นการกล่าวใน
เชิงอบรม แนะนำสั่งสอน เสนอทัศนะ ชี้แนะ หรือโน้มน้าว ชักจูงใจโดยยกเหตุผล ตัวอย่าง หลักฐาน 
ข้อมูล ข้อเท็จจริง สุภาษิตคติธรรมและสัจธรรมต่างๆ มาแสดงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่กระจ่าง
จนยอมรับเชื่อถอืมีความเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตาม โวหารประเภทนี้มักใช้ ในการให้โอวาท อบรม
สั่งสอน อธิบายหลักธรรม และคำชี้แจงเหตุผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเสนอทัศนะ เป็นต้น 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏ วันนี้ห่อนเห็นดุจช้าง           ก่อนโออางขนาง    

 ฤๅสองเสด็จทิศใด 

  ๏ โอแม้ฝันร้ายหนักใจ            กริวๆ หฤทัย       

 จะไปพร่ำสั่งสอน ะ 

  ๏ เห็นไกลในเนตรผู้ทอน          อย่าพากันจร       

         ประพาสไปไกลกุฏิ 
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 ๒.๒ ภาพพจน ์

 ภาพพจน์เป็นการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหาร ที่ทำให้ผู้รับสารเกิดมโนภาพ เกิดจินตนาการ 
ถ่ายทอดอารมณ์ทำให้มีความรู้สึกร่วมตรงตามความปรารถนาของผู้ส่งสาร 

  ๒.๒.๑. อุปมา 

  อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ที่มีสภาพที่แตกต่างกันแต่มี
ลักษณะเด่นร่วมกัน และใช้คำที่มีความหมายว่า เหมือนหรือคล้ายเป็นคำแสดงการเปรียบเทียบ เพื่อ
เน้นให้เห็นจริงว่าเหมือนอย่างไร 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏ อุปไมยเหมือนชายอาดูร       เกิดวันโรคูน      

 ในทรวงแลเจ็บจาบัลย์    
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏    ใช้ยทยรทติดค่อมคิด   จิตรพิกลขบถ   

 ดุจพระองค์พจนอังการะ 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏   นาๆ ปักษาจับบน  พฤกษาตื่นตน       

       ก็ร้องประดุจไท้ถาม 

 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏  อาศรมเป็นบรมโกศ     รัตนาประภาภาร  
บรรพตเป็นวรวิมาร    ทิพเมรุพรายพะจง 

  

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏     วันนี้ห่อนเห็นดุจช้าง           ก่อนโออางขนาง    
ฤๅสองเสด็จทิศใด 

ดังบทประพันธ์ว่า 
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๏ แสงสุริเยศยง      ศศิคล้ายจะแจ่มจับ   
     ดาราประดาดับ          รัศมีประเทืองทาร 

   

         ๒.๒.2 บุคลาธิษฐาน    

      บุคลาธิษฐาน คือ การสมมุติให้สิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีความคิด สิ่งที่เป็นนามธรรม หรือสัตว์
ให้มีสติปัญญา อารมณ์หรือกิริยาอาการ เหมือนมนุษย์เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดปรากฏการณ์เสมือนเป็น 
สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก นึกคิดขึ้นมา แล้วสื่อความรู้สึกออกมาให้ผู้รับสารได้รับรู้เป็ นการเปรียบเทียบ
โดยนำเอาสิ่งไม่มีชีวิต หรือมีชีวิต แต่ไม่ใช่คนมากล่าวถึงราว กับเป็นคน หรือทำกิริยาอาการอย่างคน 
“ภาพพจน์ประเภทนี้จะทำให้สิ่งที่กล่าวถึง มีชีวิตชีวา ผู้รับสารจะมองเห็นภาพสิ่งนั้นเคลื่อนไหวทำ
กิริยาอาการเหมือนคนมีอารมณ์ มีความรู้สึก และสามารถสื่อความรู้สึกนั้นมาสู่ผู้รับสารได้” 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ ต้องลมกำเริบหวน       รูปร่างทำลายลำ           
     กิ่งก้านเยินยา         บ่มิทานกระทบทน 

 ๓. รสวรรณคดีไทย 

 รสวรรณคดีไทย เป็นรสของความไพเราะในการใช้ถ้อยคำให้เกิดความงดงามและเกิดอารมณ์
แบ่งเป็น ๔ รส คือ ๑. เสาวรจนีย์  ๒. นารีปราโมทย์ ๓. พิโรธวาทัง ๔. สัลลาปังคพิไสย 

   

๓.๑ สัลลาปังคพิไสย   

      คือการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์โศกเศร้า อาลัยรัก เช่นบทโศกของนางวันทอง 
จากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี ซึ่งคร่าครวญอาลัยรักต้นไม้ในบ้านขุนช้าง อัน
แสดงให้เห็นว่านางไม่ต้องการตามขุนแผนไป แต่ที่ต้องไปเพราะขุนแผนร่ายมนต์สะกด ก่อนลาจากไป 
นางได้ร่าลาต้นไม้ก่อน 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏ นางเร่งอาดูร   เศร้าโศกเพ่ิมพูล  ทุกข์หญิงกรการ   

 ยอกรอะพิราษ            ลานารรถผู้บาล  กรรแสงประปราน พิไรยร้ำหา 
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ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏     นางนารถยิ่งเศร้าโศกา  ะ   บังคมคืนลา  

 ทุเลศแสวงหากูมาร       

  ๏     ทือเจ้าด้วยเล่นสําราญ   ะ  เลาะเสียบทุกสถาน  

 แลกรูตระโกนเรียกห้า  

  ๏     ถึงต้นว่าโญสารท  ะ   หยุดยืมทัศนา        

 ก็ล้ำรำพรรณกำสรด 

  

 ๔. การส่งสัมผัส 

 ลักษณะบังคับที่ใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกัน มี ๒ ชนิด คือ ๑. สัมผัสนอก ๒. สัมผัสใน สัมผัส
นอก คือ คำที่ใช้สระคล้องจองกันและถ้ามีตัวสะกดต้องสะกดมาตรา เดียวกัน สัมผัสนอกเป็นสัมผัส
บังคับท่ีต้องมีในบทประพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งมีสัมผัสที่ส่งและ รับกันระหว่างวรรค ระหว่างบาทและระหว่าง
บท และต้องเป็นสัมผัสสระเท่านั้น  สัมผัสใน คือคำท่ีมีเสียงสระหรือ เสียงพยัญชนะคล้องจองในวรรค
เดียวกัน 

  ๔.๑ สัมผัสนอก 

  คำท่ีใช้สระคล้องจองกันและถ้ามีตัวสะกดต้องสะกดมาตรา เดียวกัน สัมผัสนอกเป็น
สัมผัสบังคับท่ีต้องมีในบทประพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งมีสัมผัสที่ส่งและ รับกันระหว่างวรรค ระหว่างบาท และ
ระหว่างบท และต้องเป็นสัมผัสสระเท่านัน้ 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏    วันนี้มัทรเีก็บ   ผลพฤกษน์า ๆ  
  อินจันทร์ผวา     แรมดูกลมเติ่อแดง ะ 

๏    กล้วยกล้ายสวายหวาน     ต่อจบจุดแลรากแจง 
  ขวิดขว้าดมตุมแตง    แลลมุด พุทราสด    

๏   ขอนหนึ่งแลเผือกมัน    ขม้ินชันสำหรับบด  ะ 
  ฝักบัวกระจับสด      สรรพสิ่งกระการหวาน     
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๙ 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ สองเดินดำเนินตาม    ะ   พฤกฆิพราหมณ์มากลางพล      
ธราผลาผล          ก็ออกกำหนดนม      

๏ คุง้สนทยาการ     ะ   วรราชสองสม      
น้อมเศียรศโิรคม          อภิวันทสั่งความ       

 
ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏ กุมภีจระเข้เหรา   ราหูหรรษา            
 มังกรกำเริบฉาฉาว 
  ๏กุงกังกรกฎจะริวจะราว        งูเงือกเสือกสาว     
 ภุชงคชาติสำเริง 
  ๏ โลมาเคล้าดูบันเทิง   วาฬว่ายลองเชิง           

ฉนากฉลามตามกัน 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏     ท้าวทูลถามไทยภรรดา          ด้วยโอรสา  
 ธิราชสองสูญไฉน  

๏     ฃอตรัสให้ขา้แจ้งใจ          ทูลเท่าใดๆ  
พระบาทบ่มิบรรชา          

๏     นางนารถยิ่งเศร้าโศกา  ะ  บังคมคืนลา  
ทุเลศแสวงหากูมาร       

๏     ทือเจ้าด้วยเล่นสําราญ  ะ เลาะเสียบทุกสถาน  
แลกรตูระโกนเรียกหา  

 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏ เห็นสถานอุทยานผึ้งพอ   ดวงดอกลออ   

   ล้อมสุคนธ์เรณู  ะ 

  ๏ ซ่อนกลิ่นส่งกลิ่นชื่นชู   ลำดวนดาดดู   

   ผกาแลตูมเบ่งบาน 

  ๏ พุดจีบพุทราพุดตาน   บุนนาคโรยราน   

    กุสมุภ์สร้อยเกศรา  
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๑๐ 
 

  ๏ นางแย้มยี่โถโยทะกา   แก้วกุนจำปา   

    ยี่สุ่นกุหลาบมยุรา 

  ๏ สายหยุดพุทธชาดสารภี   แก้วกุนจำปี   

 แลปีบสุกรรณิการ์ 

  ๔.๒ สัมผัสใน 

  สัมผัสใน คือ คำที่มีเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะคล้องจองในวรรคเดียวกัน 

ดังบทประพันธ์ว่า 

 ๏  เรไรเรื่อยระรี่ร้า        จะต่างส่งเสียงใส                 

 ต่างแกรประโคมพระนุชไนย               หิมเวชไพรพงศ์    

ดังบทประพันธ์ว่า 

 ๏  กุมภีจระเข้เหรา   ราหูหรรษา            

 มังกรกำเริบฉาฉาว 

 ๏   กุง้ก้ังกรกฎจะริวจะราว  งูเงือกเสือกสาว     

 ภุชงคชาติสำเริง 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏ นานาคะนานาง    สุรเทพอักษร       

 บ้างทรงสำเนียงออน     ดุริยางค์ขับครวญ 

ดังบทประพันธ์ว่า 

 ๏ เบื้องบนชรอุมคลุม       อสุนีขนองไนย          

 ประเปรียงวแวมไวย           ก็วะวาบวะวับตา   

    

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ แสนสาวสนมสุรสุรางค์         ก็จะร่ำกำสรวลสรร   

พิณพาทย์ประโคมนิจนิรันดร      ดรอึงคะนึงนาน 
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๑๑ 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

 ๏ บางพุกพ้นนาพัวพัน   สาธุการทานอัน    

    บำเพ็ญพระโพธิญาณ        
  

 ๕. การเล่นเสียง 

  การเล่นเสียง คือ การสรรคำให้มีเสียงสัมผัสเป็นพิเศษกว่าปกติเพ่ือให้เกิดทำนอง เสียงที่
ไพเราะน่าฟัง มีทั้ง การเล่นเสียงพยัญชนะ การเล่นเสียงสระ และการเล่นเสียงวรรณยุกต์ 

  ๕.๑ การเล่นเสียงพยัญชนะ 

  การใช้พยัญชนะเดียวกันหลายพยางค์ติดๆกัน คำประพันธ์ร้อยกรองโดยทั่วไปไม่
บังคับสัมผัสพยัญชนะ แต่กวีนิยมใช้เสียงสัมผัสพยัญชนะเพ่ือให้มีความไพเราะ ปกติมักจะเป็นเสียง
สัมผัส ๒-๓ เสียง 

ดังบทประพันธ์ว่า   

  ๏ กึกก้องเตือนท้องธรณี   ฟ้องฟังวารี    

 ฉะฉาฉะฉานผานโพยม   

  ๏  ระรื่นรมย์ระงมสินธุเครงโครม  สำเนียงเสียงโสม 

 นัษชื่นชมทาง  
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏ บางพุกพ้นพนาพัวพัน   สาธุการทานอัน    
     บำเพ็ญพระโพธิญาณ        
  

  ๏สรรพสิ่งอัศจรรย์บันดาล     ตรัสบอกกิจการ   

   ทั้งปวงแก่ราชเทพ ะ 
  
 
 

  ๕.๒ การเล่นเสียงสระ 
   

  การเล่นเสียงสระ เป็นคำที่ใช้สระคล้องจองเป็นเสียงเดียวกัน และถ้ามีตัวสะกดต้อง
สะกดมาตราเดียวกันสัมผัสสระ 

ดังบทประพันธ์ว่า 
  ๏ เบื้องบัลอันนพแก้วทาน   เครงครันขะลืนกาล  
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๑๒ 
 

 ระลอกกระฉอกชลที   

  ๏ กึกก้องเตือนท้องธรณี   ฟ้องฟังวารี    

 ฉะฉาฉะฉานผานโพยม   

  ๏  ระรื่นรมย์ระงมสินธุเครงโครม  สำเนียงเสียงโสม 
นัษชื่นชมทาง  

 
 

 ๖. คําพ้อง  

 คำพ้อง หมายถึง คําที่มีรูปหรือเสียงเหมือนกัน แต่จะมีความหมายต่างกัน ซึ่งเวลาอ่าน ต้อง
อาศัยการสังเกตเนื้อความของคําท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๖.๑ คำพ้องเสียง 

  คำพ้องเสียง  คือ คำที่เขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน และมีความหมาย
ต่างกัน 
 
ดังบทประพันธ์ว่า 
 

  ๏    พุดจีบพุทราพุดตาน   บุนนาคโรยราน   

    กุสรุมพสร้อยเกศรา  
 
 

 ๗. การซำ้คำ 

 การซำ้คำ เป็นกลวิธีที่ใช้คำเดียวกันมาซ้ำกันใบบทประพันธ์ อาจจะวางไว้ติดกันหรือวางไว้
แยกจากกันแต่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยความหมายของคำซ้ำนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง ต้องมี
ความหมายเดียวกันทุกคำ 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 
 
  ๏     สุดให้สุดหา      สุดแสนเวทนา     สุดคิดจิตฉงน      
 หิวโหยโรยแรง           เหงือกแห้งอสุชน    แปลพักตร์จรดล คืนสู่กุฏิ 
 
ดังบทประพันธ์ว่า 
  
  ๏   พุดจีบพุทราพุดตาน   บุนนาคโรยราน   
    กุสรุมพสร้อยเกศรา    
  ๏  นางแย้มยี่โถโยทะกา   แก้วกุนจำปา   
    ยี่สุ่นกุหลาบมยุรา 
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๑๓ 
 

  ๏   สายหยุดพุทธชาดสารภี  แก้วกุนจำปี   
    แลปีบสุกรรณิการ์ 
 
 ๘. คำซ้อน 
   คำซ้อน  หมายถึง  คำที่เกิดจากการสร้างคำโดยนำคำที่มีความหมายเหมือนกัน  คล้ายกัน  
ตรงข้ามกัน  หรือมีความเก่ียวข้อง  สัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่งมาเขียนซ้อนกัน  ซึ่งอาจทำให้เกิด
ความหมายเฉพาะหรือความหมายใหม่ข้ึนมา  คำซ้อนสามารถจำแนกจุดประสงค์ของการซ้อนคำ 

  ๘.๑ คำซ้อนเพื่อเสียง 
        เป็นการนำคำที่มีความหมายสมบูรณ์มาซ้อนกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป 

คำที่มีความหมายเหมือนกัน 
 

 ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ คุ้งสนทยาการ     ะ   วรราชสองสม      

น้อมเศียรศิโรคม      อภิวันทสั่งความ       

 ๙. จินตภาพ หมายถึง มโนภาพ หรือ ภาพที่เกิดจากจินตนาการ 

 ๙.๑ นาฎการ  

  การเคลื่อนไหวที่สวยงาม 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ มีหมู่มัจฉาว่ายเวียน        สร้อยซ่าพากเพียร      
        กระแห่สวายหางแดง      

๏ เนื้ออ่อนชอนชะโดเผื่อแฝง        แมลงภู่ว่ายแทรง       
        กระดี่กระหนกหนีกลัว     

๏ บ้างดำโบกหางผุดหัว        หวายคลายเห็นตัว       
        แลนาก็ไสยศรีฉันท์      
 
ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ กุมภีจระเข้เหรา    ราหูหรรษา            
มังกรกำเริบฉาฉาว 

๏ กุ้งกั้งกรกฎจะริวจะราว         งูเงือกเสือกสาว     
ภุชงคชาติสำเริง 
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๑๔ 
 

๏ โลมาเคล้าดูบันเทิง    วาฬว่ายลองเชิง           
ฉนากฉลามตามกัน 

 
 ๑๐. ศ เข้าลิลิต 

 ศ เข้าลิลิต เรียกคําที่เติม ศ ข้างท้ายโดยอาจเปลี่ยนสระด้วยว่า ศ เข้าลิลิต เช่น 
กมลา เป็น กมลาศ บุรี เป็น บุเรศ มักใช้ ในคําประพันธ์. จำเบศ ความหมายอย่างเดียวกับ จำบัง แต่
เพ่ือประโยชน์ในกลอนจึงใช้ ศ เข้าลิลิต เช่น หมู่โยธาโยเธศ รู้จำเบศจำบัง (ม. คำหลวง มหาราช) 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

       ๏ เทวาฉกาเมศ   ธ ก็ปรายอุบลมาล  

แยมเยี่ยมภิมาลย์มาร   จิตรโมทนาบุญ 

 ดังบทประพันธ์ว่า 

              ๏ แสงสุริเยศยง       ศศิคล้ายจะแจ่มจับ        
  ดาราประดาดับ                    รัศมีประเทืองทาร 

ดังบทประพันธ์ว่า 

     ๏ ขอถวายประนตบททวเรศ      คุณสงฆ์อัศฦา      
 คือองค์สาวกมหา         สอนศิษย์พุทธาง 
 

๓. คุณค่าด้านสังคม 

 ๑. คติความเชื่อของสังคมไทย 

  ๑.๑  ความเชื่อเรื่องโชคลาง 

  ความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุ จะเห็นได้จากบทประพันธ์ตอนที่พระนางมัทรีออกสู่ป่า
เพื่อไปเก็บผลไม้  ผลไม้ก็เพี้ยนผิดปกติ นางจึงเชื่อว่าลางบอกเหตุร้า เชื่อว่าอำนาจของเทพยดาฟ้าดิน
ต่าง ๆ  ซึ่งถือว่าเป็นลางร้าย  ๙ ประการ ได้แก่ ๑. ไม้ผลกลับกลายเป็นไม้ดอก ๒. ไม้ดอกกลับ
กลายเป็นไม้ผล  ๓. มืดมัวไปทั่วทั้ง ๘ ทิศ คือ อุดร อีสาน บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ปัจจิม พายัพ  
๔. เขม่นตาขวา  ๕. ใจเหมือนจะขาด  ๖. ขอบฟ้ากลายเป็นสีแดงสายเลือด ๗. กายรู้สึกเสียวๆ สั่นๆ  

๘. ขอที่ใช้สอยผลไม้หลุดลงจากมือ  ๙. ไม้คานพลิกลงจากบ่า 
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๑๕ 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ บังเกิดมหัศจรรย์        จุลาจลโกลา      
เพ่ือเหตุบุญญา        ก็วิบัติดารเป็น        

๏ ทั่วทิศทิศาภาค        ก็ชะอุ่มชะล้อมเย็น       
ลากหลางปรางเห็น          วิปริตแต่กรการ      

๏  หฤทัย ธ หวาดหวั่น       พระกายสั่นตระดกดาร      
กระเช้าสาแหลกคาน         ก็วิจลพลัดกัน   ะ 

๏ ทั้งเสียงแลขอเคย        กรกุมก็หลุดพลัน      
ทรงวิตกตัน          จิตรผิดประหลาดลาง  ะ 

๏ พระเนตรซ้ายขวา        ก็กระเหมน่ระริกราง      
ทั้งพฤกษในกลาง         ก็อุบัติวิวัติกลาย  ะ 

๏ พรรณพฤกษ์ทรงผล       ก็พิกลโหดรา้ย      
เพล็ดพวงผการาย         ทุกกิ่งก้านกรการ  

๏ ลางเหล่ากำหนดดอก       บ่มิทันระดูดล      
ดาลเทพพิกลยล         ผลดกบ่เคยควร      

๏ นางท้าว ธ รีมรัน       ผลเลมจะดรจร     
สายันห์เย็นออ่น        ชรอุ่มคลุมซะมัวไพร      

๏ แสงสุริยะโยดับ        ดลลับสุเมรุใลย      
พลบค่ำ ธ รีบจะใคล          จรสาวพระบาทมา     
 

  ๑.๒ ความเชื่อเรื่องความฝัน 

ดังบทประพันธ์ว่า 

  ๏    คืนช้านิมิตร     อัศจรรย์วิปริต    ข้าได้แถลงถวาย  

 แด่นารถกษัตริย์        ท้าวตรัสทำนาย        สุบินบรรยาย   เป็นปัจฉิมมา  

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏  โอ้ฝันแม่นี้ใหญ่หลวง      หลากกลางทั้งปวง        
 อุบัติเปลี่ยนเปลี่ยนใจ  
  ๏  แม่มาหาสองหายไป   หาแห่งหนใด    
 บ่ เห็นยุพาลาวันย์  
  ๏  เอะฝันมารดาอัศจรรย์      รอยแม้นเหมือนฝัน   
 กระบังจึงซ้ำมลีาง  
  ๏  เออโหรผลตูมกลิ้งกลาง  ดูอางขนาง    
 ฉงนหฤทัยเทพี   
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๑๖ 
 

  ๏  นางท้าวกรรแสงแสนทวี  รอยกรรมกอ่นมี   
 มัทรีจึงเคืองเข็ญใจ 
  
   ๑.๓ ความรักของแม่ 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏  ผันแปรแลพลางร่ำไร   โอ้สองทรามวัย   
 ประพาสตำบลหนเฉลย  
  ๏  โอกัณหาแม่เอย       แม่มาเสวย  
 พระถันแม่เต่งเต็มทรวง  
  ๏  ที่เล่นเย็นเงียบหนักลวง    จิตรแม่ระลวง    
 รลุงละรึกสองสมร   
  ๏   มาหาแม้เถิดบังอร   อย่าให้มารดร    

 วิตกกำสรดโศกา 

 

  ๑.๔ คติธรรม  

  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้ เกี่ยวกับการเป็นคู่สามีภรรยาที่ดี 
การเสียสละ เป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง และการบริจาคทาน เป็นการกระทำที่สมควรได้รับการ
อนุโมทนา 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏จักแหวะแตระและให้ไป       เป็นทานเลื่อมใส      

ศรทัธาแก่ยาจกปอง      

๏ ประโยชน์โพทธิพุทโดยคลอง      โดยธรรมทำนอง      

บรมวงษค์อารียะ            

  ๏ จงช่วยเพิ่มผลจาคียะ       ทานาบารมี   

 เป็นเอกจิตรสาธุ          

  ๏ เทภิสดับบรรชาผู้      ธรราชชื่นช ู        

มโนภิรมย์เปรมปรา          
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๑๗ 
 

๏ แล้วทูลสนองสารราชา       ปางทบาทมา       

บ่แจงยุบลกลใด   

๏ ข้าให้โสกรอนหฤทัย   ปวยบีมประลัย         

    ด้วยสองตะรุนหลากหลาย      

 ๏ท้าวตอบยังหอนพรองพราย  ด้วยเห็นเหนื่อยกาย            

พระนุชพึงมาดล  

๏ ชายากราบบาทยุคล   รับส่วนกุศล          

สมเด็จบพิตรมารดา       

 ๏ ทูลพลางโสมนัสศรัทธา   ข้าอุ้มครรภา   

      กำหนดประสูติจากครรภ์ 

๏ หอนเสียแรงรักสองสูญ   ธรภาพปองบูรณ์ 

ประนอมหฤทัยสัยสาร       

  ๏ นึ่งไสร้ชะนาถภูบาล   ปรีดาด้วยทาน  

 จงยังพระราชกมาร       

  ๏ ให้ผองพิญโญยิ่งยาล   ผจญหมู่อกุศล  

 คือบาปธรรมคล้ายมาร  

 ๏ ให้พ่ายแพ้พระสันดาร   พญาพิจจารนา      

  คือเพชราวุทรอน      

 ๑.๕ ความรักนำมาซึ่งความทุกข์    

 สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์   ความรักนำมาซึ่งความทุกข์  ความโศกเศร้าเสียใจเช่น  
เมื่อลูกพลัดพรากจากไปพ่อแม่ย่อมมีความทุกข์เพราความรัก  ความเป็นห่วง  กังวล  โศกเศร้า  เมื่อ
คิดว่าลูกของตนล้มหายตายจากไป  แต่ความโศกเศร้าเสียใจจะบรรเทาลงได้เมื่อมีความโกรธ  เจ็บใจ  
หรือเมือ่เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นทำ 
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๑๘ 
 

ดังบทประพันธ์ว่า 

๏ จงดับแสนเสน่ห์ฝ่าฝืน     ดับโศรกขแก่ลกลืน              

บำบัติกำหนดอย่ายิน      

๏ คืนคิดอนิจจาอาจิณ      สังขาราถวิน                    

บ่เที่ยงแท้ยืนยง  

๏ เสวยสุขและทุกข์เวียนวงษ์      พลัดพรากพวงพงษ์        

 แลบุตรธิดามารดร      

๏ ผ่องใสโสมนัสสาธร       สุจริตจิตรอร     

จงสาธุการทานา            

  ๏ เรียมสางสมภารกฤษดา      พินิหารแสวงบา        

รมีบังเพ็ญพิโย  

     

๏ หวังโพธิสัพญูอิศโร      นำสัตว์ชโน      

ทั้งหลายฉลองสงสาร    

๏ แม่บุญนุชเรียมทรมาน      ชีพยังไปลาญ    

   จะนองสืบสนองครองวงศ์      

๏ เห็นจักสบสองยศยง      เที่ยงแท้คงตรง      

แลโดยสังเกตจินดา      

 

      ๑.6 สะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับสังคมไทย  ในสมัยโบราณถือว่าภรรยาเป็นทรัพย์สมบัติของสามี  
สามีมีสิทธิ์เหนือภรรยาทุกประการ  ถ้าสามีเป็นกษัตริย์ อำนาจนั้นก็มากขึ้น  ดังคำที่พระเวสสันดร
ตรัสแก่นางมัทรีว่า 

           “...เจ้าเป็นแต่เพียงเมียควรหรือมาหมิ่นได้ ถ้าแม้นพ่ีอยู่ในกรุงไกรเหมือนแต่ก่อนเก่า หากว่า
เจ้าทำเช่นนี้ กายของมัทรีก็จะขาดสะบั้นลงทันตาด้วยพระกรเบื้องขวาของอาตมานี้แล้วแล..”           
นอกจากนีผู้้หญิงจะต้องปรนนิบัติสามี  ซื่อสัตย์ต่อสามี ส่วนลูกนั้นถือเป็นสมบัติของพ่อแม่ ต้องเครา
รพเชื่อฟัง  และพ่อแม่สามารถยกลูกให้ผู้อ่ืนได้ 
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๑๙ 
 

 1.7  สะท้อนเกี ่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี   อันเป็นประเพณีที ่เก ี ่ยวเนื ่องกับ
พระพุทธศาสนา  โดยเรื่อง  มหาเวสสันดรชาดก  เป็นชาดกที่พุทธศาสนิกชนนิยมนำมาเล่าขาน
จัดเป็นงานเทศน์มหาชาติกันทุกปีมาตั้งแต่ครั้งอดีต  โดยจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับเรื่องราวให้เป็นป่า
ที่อุดมไปด้วยไม้ผล  บางแห่งก็จัดตกแต่งภาชนะใส่เครื่องกัณฑ์เทศน์เป็นรูปต่างๆ  ที่สอดคล้องกับเนื้อ
เรื่องกัณฑ์นั้นๆ  เช่น  ทำรูปเรือสำเภาบูชากัณฑ์กุมาร  จัดเป็นรูปกระจาดใหญ่ใส่เสบียงอาหารและ
ผลไม้ต่างๆ  บูชากัณฑ์มหาราช  บางแห่งก็จัดกัณฑ์เทศน์กันอย่างใหญ่โตในเชิงประกวดประชันกัน  มี
การบรรเลงดนตรีไทยประกอบเพื่อช่วยสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ฟังเทศน์  ทั้งนี้พระสงฆ์ที่มาเป็นผู้
เทศน์จะเป็นพระสงฆ์ที่เทศได้อย่างไพเราะ ใช้ภาษาง่ายๆ  เพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังทุกเพศทุกวัย  บางครั้งก็
มีการเทศน์แหล่ด้วย  ปัจจุบันเทศน์มหาชาติจัดเป็นงานประจำปีของทุกท้องถิ่นทั่วทุกภาในประเทศ
ไทย  

 1.8 สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์   ความรักนำมาซึ่งความทุกข์  ความโศกเศร้า
เสียใจเช่น  เมื่อลูกพลัดพรากจากไปพ่อแม่ย่อมมีความทุกข์เพราความรัก  ความเป็นห่วง  กังวล  
โศกเศร้า  เมื่อคิดว่าลูกของตนล้มหายตายจากไป  แต่ความโศกเศร้าเสียใจจะบรรเทาลงได้เมื่อมีความ
โกรธ  เจ็บใจ  หรือเมื่อเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นทำ  

           ตัวอย่างเช่น  ตอนที่พระเวสสันดรกล่าวบริภาษนางมัทรี  เพื่อให้นางมัทรีจึงโกรธจนลืมความ
โศกเศร้า 

          “...สมเด็จพระราชสมภาร  เมื่อได้สดับสารพระมัทรีเธอแสนวิโยคโศกศัลย์สุดกําลัง   ถึงแม้น
จะมิตรัสแก่นางมั่งจะมิเป็นการ จําจะเอาโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลงจึ่งเอื้อนโองการตรัส
ประภาษว่า....” 
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๒๐ 
 

ฃะ หน้าต้นมัทรีคำฉันท์บริบูรณ์ ฃะ ๛ 
 

๏ ท่านผู้ใดขอยืมไปอย่าได้นอนอ่านบาปนั้นหนักหนา ฃะ ๛ 
 

วสันตดิลกฉันท์ 14 
  ๏14 ข้าขอประน้อมจิตรประนม   วรหัตถ์บังคม        
 ในบาทพุทธังกูล         มหันต์มหานุภาเว 
  ๏ เดโชวโรฤทธิ์ก็โปรด        ชนะชาติโลเก       
 โอวาทตรัสอรรถวะเร          รสธรรมสั่งสอน 
  ๏ ลุลาภบำบัติกระมลโม     หะแลโทษอันดร      
 ทานทุกข์โรคภัยนิกร          ก็ลุดลนิโรธัง 
  ๏ ขอถวายกรบวรดุษฎี        อภิวันท์ธรรมมัง      
 ตั้งโสตประสาทสสะวะนัง         รสธรรมคุณา 
  ๏ ขอถวายประนตบททวเรศ        คุณสงฆ์อัศฦา      
 คือองค์สาวกมหา          สอนศิษย์พุทธาง 
  ๏ เสร็จข้าประนอมจิตประณต        วรรัตนไตรยางค์      
 ศรัทธาประดิษฐ์อุตมางค์         วิสุทธิใสสาร 
  ๏ เสร็จข้าก็ยอกรชุลี         คุณสาธุอาจารย์      
 ซึ่งสอนศีลประสาทชำนาญ         กิจได้บำรุงเรียน 

๏ ขอกล่าวนิยมโดย         จิตรแจ้งแต่พาเหียร      
ไชยชาญชำนาญสุขุมเพียร         กลภาพโวหาร 

๏ ข้าขอประพฤทธิ์กลฉันท์        จำนงบทพิสดาร1     
เป็นเอกเทศอนุมาร        มะนะสิการโดยยัล  

๏ ครั้นวิถารอรรถคาถา        สติข้าตลึงฉงัน      
แตง่ตามพลาพลนิพล          มัทรีเป็นเชิงฉันท์ 

 
อินทรวิเชียรฉันท์ 11 

๏11 ปางไทยทิเบศรุน         วรราชนักธรรม      
ทรงนามพระเวสสัน          ดรบรรพชากร 

๏ กับสององค์โอ         รสราชสุนทร      
น้องท้าวมัทรีอร          อัครเรศดวงมาลัย 

๏ เนาในกุฎีดง         ศีลสร้างบำเพ็ญทาน      
แสวงโพธิญาญาณ          ผลแผ่ผดุงธรรม 

           
1. พิสดาร  กว้างขวาง ละเอียดลออ 
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๒๑ 
 

๏ สมาทานจัตุพรหม         วิหารโดยกรรม      
โดยดาว์บสบรรพ          ประพฤทธิ์กรการ 

๏ บ่อมิได้จะเอ่ืออ่ิม         ฤทธิเยศภูบาล      
สร้างโพธิสมภาร          วรหวังสัพพัญญู      

๏ ส่วนไทยมัทรีท้าว         ธ ประพาสโดยผลู2เชิง      
ไพรสานตระการดู          ผลพฤกษานานา     

๏ ภายหลังธชีช ู        ชกสู่ที่ราชา      
ขอสองกุมารา          ยุพราชเพื่อนเข็ญ      

๏ จอมจักเธอเอออวย  ะ      บริจาคธชี3เป็น      
ทานท้าวเธอบำเพ็ญ          บุตรทานนุโอฬาร     

๏ ท้าวทรงสิโนทุกข์         อัศจรรย์ก็บรรดาร      
ทั่วจักฬาพาราพาล          ทศทิศโกลาหล      

๏ ปางเฒ่าก็ลีลา        มาก็พายุพาดล     
จองจำคำรามรณ         ก็กระโชกกระชากโบย       

๏  ส่วนสองดรุนเรศ    ปริเทวอ้ืนโอย      
ด้วยเฒ่ากระทำโบย          ก็กำสรดกำสรวนคราง      

๏ หวาดกระตรีษร้อง     ะ   ก็พิลาปละห้อยพลาง      
วิงวอนชะอ้อนกลาง          มรคาพณาลี      

๏ ยิ่งวอนก็ยิ่งหวด         บ่อมิได้จะปรานี      
ขู่เข็ญกระหวาด4ตี          ก็ตระคอกตระคั้นคำ      

๏ ตากต้องทิพากร         จรเหยียบประลาลำ      
ยอกยับระกำจำ          จิตรเจ็บก็ร้องรน      

๏ สองเดินดำเนินตาม    ะ    พฤกฆิพราหมณ์มากลางพน      
ธราผลาผล           ก็อกกำหนดนม      

๏ คุง5สนทยาการ     ะ    วรราชสองสม      
น้อมเศียรศิโรคม      อภิวันทสั่งความ       

๏ กรรแสงพิไรร่ำ         สุรเสียงก็แย็นยาม      
ปางสั่งคดีความตาม      อรอรรถอันมาลย์   

           
2. ผล ู  ทาง 
3. ธชี  พราหมณ์ นักบวช 
4. หวาด  สะดุ้งกลัว กริ่งเกรง เสยีว หว่ัน 
5. คุ้ง ส่วนเว้าโค้งเข้าไปของฝั่งนํ้าด้านทีต่รงกันข้ามกับหัวแหลม. (โบ) ว. ยาว อ้อม นาน ตลอดไป คุง 

ก็ว่า. (โบ) สัน. ตราบเท่า คุง คุ้ม หรือ คุ้มเท้า ก็ว่า 
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๒๒ 
 

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19 
๏19 ฝ่ายฝูงเทเวศในวนาสิงขรทาน       

แถวพฤกษยินสาร         สำเนียง      
๏ นา ๆ เทวก็เยี่ยมพิมานพิมลเมียง      

เพียมแฝงตำแหน่งเคียง         ก็มอง      
๏ ปางเยี่ยมบัญชรดูยุพาจรจำนอง      

พิกลเสราวิบากปอง         ขนิษฐ์      
๏ ฟังเสียงยุพราชสั่งยุบลกิจ      

เย็นเยียบสงัด          พิศวง6      
๏ ปองเทพทักษณากิจก็ทรง      

กรรแสงประดุจองค์          ทำลาย      
๏ ปางทวยเทพสะอ้ืนก็ย่อพระกรไหว้      

ทรวงโทมนัสร้าย         ชำเลือง      
๏ เห็นสองเสด็จ     ยุระยาด      

ฝูงอัมมรเคืองแค้นขับบ่ปลดเปลื่อง       รทษฎ       
๏ แล้วพฤกษาคณะเทพ        ดาลจิตรสลด      

เราจักประพฤติพจณดาย      
๏ เออแม้ว่าพระมัทรี  ธ หาผลคัลไลย   

คืนสู่สำนักใน           บ่อนาน       
๏ แต่ยังกาลทิวาบ่ยังล้กุมวนาร      

จักทูลสนองสาร      บพิตร      
๏ บรรดาท้าวเธอก็จะแจ้งคดีกิจนุกิจ      

โดยราชประสาทสิทธิ์         พราหมณ์  ๏ 
๏ ส่วนท้าว ธ เสน่ห์ในบุตรจะตาม     

รอยบาทพะงางาม         ตระบัด     
๏ โอ้สงสารพระพุทธจะเสวยทุกข์มนัส     

ปานปิ่มชีวงคต         อาสญ     
๏ เราควรคิดกลเบี่ยงอุบายยุบลพลัน   

อย่าให้ ธ มาทัน         ทิวา     
๏ ปางนั้นเทพผู้เชฐทรงฤทธิ์มหา     

มีพจนบัญชา          ประกาศ     
๏ ท่านทั้งสามคณะเทพมีพจนอำนาจ     

เร่งไปนฤมิตรอาต-         ม ตน     
๏ หนึ่งเป็นสิงหวราแลหนึ่งเป็นพยัคฆ์รน     

เสือเหลืองดำเกิงดล       ประเทศ         
6. พิศวง  ประหลาดใจ, แปลกใจ 
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๏ สามสัตว์ดลมรคา7 พลาพลทุเรศ      
เอนอิงประชุมเกศ         สกัด     

๏ แม้ไปอัสดงคตาวรกษัตริย์      
จักคืนประเวศวัษ          สีขร      

๏ ท้าวจะมีมธุรสสุพาพจนวร      
ขอทาง ธ อย่าจร          ครรไล      

๏ ต่อเพลาสะศรีแสงอุรามรัศมีไข 
จึงหลีกลี้คลาไคล          ประทาง      

๏ จงเชิญช่วยบริรักษ์ภัยมฤค8 ไนยกลางไพร      
พฤกษะเสือสาง          ลำพอง      

๏ นา ๆ สัตว์ร้ายระเริงจิตขนอง       
จงเร่งบำบัดปอง          ประหยัด      

๏ แม้อย่ายีพระมัทรีชีวงคตพิบัติ      
โดยมีกถาอรรถ          ธีบาย      

๏ส่วนสามกษัตริย์วรเวศแจงยุบลสาย      
สวาสดิท้าววางวาย        พระชนม์      

๏ ท้าวทั้งสามก็ทรงวิตกฤทัยทน       
โศกซ้ำพิบากจน          พินาศ      

๏ การก่อเกื้อวรโพธิญาณจะบำราช       
จักสูญตระกูลชาติ          พุทธัง      

๏ สัตว์ทั้งหลายจะไหว้กระแสชลกลาง      
สงสารนิราชทาง          นิพาน       

๏ หนึ่งโสรดเทพยุเจ้าทั้งปวงก็จะประหาร     
ด้วยพจนสามาร          ดำเนียน   

๏ สามเทพฟังวรเทพกล่าวยุบลเกรียน      
ยลชอบประนอมเศียร         ศรีโร    

๏ รับบัญชาสิริสาธุเทพอัตตะโม      
สำแดงณุภาโว          ตระบัตร  

๏ โดยเทพท้าวฤทธิเดชมีพจนตรัส      
เสร็จสามคณะสัตว์          ก็ดล     

๏ ทางสมเด็จวรราชสุนทรพิมน     
เคยเสด็จประพาสผล        ผลา     ๏ ฃะ ๛ 

           
7. มรคา   ทาง ช่อง ถนน 
8. มฤค  [มะรึก มะรึกคะ-] น. สัตว์ป่ามีกวาง อีเก้ง เป็นต้น ถ้าเป็นตัวเมีย ใช้ว่า มฤค ี
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อินทรวิเชียรฉันท์ 11 
๏11 ปางนั้นอนงค์นาถ    วรราชฉายา    

ชเยนทร์นำมา          มัทรีไทยผู้ภักดี      
๏ เสร็จโดยดำเนินแสวง        ผลพฤกษ์อันมี      

เขตแคว้นพนาลี       ธ ก็เสาะละเลาะดง      
๏ ทรงสอยกระชากชัก       ผลใส่กระเช้าลง      

ลัดเล็มละลอกองค์        ก็ชำลักชำเลืองหา      ะ 
๏ บังเกิดมหัศจรรย์         จุลาจลโกลา      

เพ่ือเหตุบุญญา         ก็วิบัติดารเป็น        
๏ ทั่วทิศทิศาภาค         ก็ชะอุ่มชะล้อมเย็น       

ลากหลางปรางเห็น           วิปริตแต่กรการ      
๏  หฤทัย ธ หวาดหวั่น        พระกายสั่นตระดกดาร      

กระเช้าสาแหลกคาน          ก็วิจลพลัดกัน   ะ 
๏ ทั้งเสียงแลขอเคย         กรกุมก็หลุดพลัน      

ทรงวิตกตัน           จิตรผิดประหลาดลาง  ะ 
๏ พระเนตรซ้ายขวา         ก็กระเหม่นระริกราง      

ทั้งพฤกษในกลาง          ก็อุบัติวิวัติกลาย   ะ 
๏ พรรณพฤกษ์ทรงผล        ก็พิกลโหดร้าย      

เพล็ดพวงผการาย          ทุกกิ่งก้านกรการ  
๏ ลางเหล่ากำหนดดอก        บ่มิทันระดูดล      

ดาลเทพพิกลยล          ผลดกบ่เคยควร      
๏ นางท้าว ธ รีมรัน        ผลเลมจะดรจร     

สายันห์เย็นอ่อน         ชรอุ่มคลุมซะมัวไพร      
๏ แสงสุริยะโยดับ         ดลลับสุเมรุใลย      

พลบค่ำ ธ รีบจะใคล           จรสาวพระบาทมา      
๏ พบพานมฤคราช         มหิทธิฤทธิ์เจสฏๅ     

ปรีดเปรียงสำเนียงปรา         กฏิครันสกัดทาง   
๏  ฉายากระหนกนัย       หฤทัย ธ อางขนาง    

หยุดยืนกำสดพราง        สะอ้ืนร่ำรำพันไป        
๏ มรคาทุราจร       กุฎียังชำงายไฉน    

แล้วซ้ำประจวบภัย  ะ       จตุบาทภาธา     
๏ โอ้สองสุดาแม้      จะชะแง้ละห้อยหา    

สายัณหเคยมา         ประจำคอยจะมุ่งมอง     
๏ คอยพรางจะเล่นโดย           จิตรซลทรามขนองสอง    

ฝุ่นทรายจะปรายกอง        วรกายจะมัวมอม     
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๏ แต่พ่ีแลน้องนั้น            อภิบาลบำรุงถนอม     
ชาลีจะอดออม         เสน่ห์น้องประคององค์      

๏ ดุจหงษ์ทั้งคู่                     ดุจเคยในสระสง      
จากถ่ินถ้ำลัดลง           ในเปือกตมก็เสียศรี       

๏ อยากเย็นลำเข็ญใน         พณไพรพนาลี      
จนซูบพระอินทรี         ฉวีหมางษโรยรา      

๏ เพลากัณหาเคย       จะชวนพี่ลี่ลาคลา     
ด้วยแม้บ่เห็นหา          จะร้ำไห้ด้วยอยากนม   

๏ สุดคอยจะชวนกัน           จรสู่พระอาศรม      
จะเปลี่ยวหฤทัยทรม           อุระสองจะวิงวร   

๏ บิตุเรษจะปลอบปโลม      จิตรโบมประลิงวร      
อย่าทุกขอาทร           จะชวนฉันผลาผล   

๏เสวยพลางจะเศร้าสร้อย          จะละห้อยพิไรรน         
กว่าสองจะลืมชน      นีแล้วจะลับไป   

๏ โอ้อาตมามา          กลนี้ประจวบภัย       
จะหลีกจะลัดไฉน      จะพ้นภัยเกือบเกิน   

๏  มรคาทุเรศน้อย       พอจุร้อยเดี่ยวเดิน    
ซ้ายขวาก็ตรอกเตริน      ละหารห้วยคีรีดง     

๏ คิดหลีกบ่พ้นภัย    ธ ก็ปลงกระเช้าลง  
ยอกรวิวาห์ทรง      สุรเสียงพิไรวร       

๏ ข้าแต่กระกูลณชาติ     สิงหราชองค์อร 
ใหญ่กว่าคณากร         จตุบาททั้งปวง      

๏ จงรับประสานหัตฐ์         อภิวันทบำบวง    
อันเกิดแต่ในดวง       จิตรนองจำปลง      

๏ หนึ่งข้ามัทรีนอ          มัทราชผู้ใหญ่ยง     
เป็นอัครเอกองค์         มเหสีณเรนสูญ  
คือองค์พระเวสสัน             ดรหน่อพุทธางกูน         
จากนัคเรศยูร               ยาตรบวดบำเพ็ญผล      

๏ ข้าไซร้คือเป็นศิษย์         สุดจริตแต่ข้าดล       
เดียวแสวงผลาผล          ปฏิบัติบรรละดา                 

๏ โอ้สนทยายาม         ธิบดินทรราชา     
กับสองกุมารา          จะเสวยผลาหาร    

๏หนึ่งน้องทุเรศหา         ผลพฤกษไพรสาร     
ได้มาก็มากมาร          สรรพสิ่งอันโอชา     

๏ น้องนี้จะแบ่งปัน     คำนัลบุตรธิดา  
ต่างตนจะใคลคลา         คฤหาสำนักนิ์ตน      
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๏   ฝ่ายพ่ีจะชมบุตร        ภรรยาอันโสทน  
น้องไซร้จะได้ยล      บุตรทั้งสวามี     

๏  เออพ่ีทั้งสามจง          มิตรภาพปราณี      
เชิญจรบทหลีกหนี     นุชไซร้จะได้จร    

๏  สามเทพครั้นใดสดับ    พจนยุภาวร  
ขอทางอนาทร      ทุกท้าวพิไรไป      

๏ สุรเสียงสำเนียงนาง    ก็สั่นเสนาะใน       
กรเทพมีใจ              ทุกขเวทนานาง     

๏  จันทราวราเรือง    ทีอฆาพระพิธธีทาง  
เทพท้าวดำริพลาง      จรจากสถานไป        

๏ พลางช่วยบำบัติสัตว์    จัตุบาทคะนองใน  
ห่อนให้ ธ มีภัย      อันตรายกป็ลอดห่วง ะ 

๏  แล้วสู่พิมานมาศ       สุขสมเกษมทรวง   
เปรมปรีดิ์ฤดีดวง                วรเทพเทพา  

 
วาณินีฉันท์ 16 

๏16 ฉายายลสามสัตว์        คลาหลีกจากมรคา       
 ก็มีมโนเอมอร   ะ   

๏ ท้าวทรงหาบริบทจร         ด้วยแสงศศิธร       
กระจ่างจำรัสพนาสนฑ์       

๏ วนวนหฤทัยนฤมล        แล่นพักเดียวดล        
ปิ่มสุดกำลังชาเยนทร์    

๏ ถึงท่ีจงกรมบริเวณ     อาวาสตรายเตรน    
พระเนตรส่ายสอดหา   ะ    

๏ คือสองโอรสบวร        เคยคอยมารดร    
วันนี้บ่ เห็นหายไฉน     ะ    

๏ เอยันห์ท่านท้าวทอดหฤทัย       ฟูมฟายชลนัย     
แลเพียงพินาศวางไว้            

๏ โอสองเคยเล่นทราย        ก่อกองกอบปราย      
แลมอมบ่ สมประดี       ๏ 

๏ ครั้นแลหลือบยลชลนี     มีความเปรมปรีดิ์       
ภิรมย์ร่าเริงหรรษา     ะ          

๏ วิ่งแซงแข่งเคียงกันมา            เชยชมมารดา  
แลแม่ก็ชื่นชมสอง   ะ    
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วาณินีฉันท์ 16  
  ๏ คือลูกนกท้ังคู่ควร        เช้าแม่แปรปรวน      
 ประเวศวนาอาวรณ์     
   ๏ หาเหยื่อป้อนลูกตน        เหมือนอกเจ้าทน    
 พิบากด้วยจากมารดา     
  ๏ แต่เช้าคุ้งเท่าสนทยา       โอร้อยเวลา   
 ทั้งสองสิ่งใดตามผลาญ    
  ๏ จึงบำราศวังเวียงสถาน       ไอยสุริยศฤงคาร      
 ทั้งญาติประยุรวงษา                  
  ๏ สองเป็นเพ่ือนไร้มารดา    อนิจจาธรรมา  
 พระกายด้วยแม่จำจน       
  ๏ แม้ลูกลำบากยิ่งดล         ประดาษทรพล       
 ได้ร้อยแลพันแสนทวี     
   ๏ ทุกวันเช้าเย็น        แม่มีความชื่นเปรมปรีดิ์   
 ด้วยเจ้าทั้งคู่คลายทรวง    
    ๏ โอ้ฝันแม่นี้ใหญ่หลวง       หลากกลางทั้งปวง       
 อุบัติเปลี่ยนเปลี่ยนใจ  
  ๏ แม่มาหาสองหายไป    หาแห่งหนใด   
 บ่ เห็นยุพาลาวันย์  
  ๏ เอะฝันมารดาอัศจรรย์       รอยแม้นเหมือนฝัน  
 กระบังจึงซ้ำมีลาง  
  ๏ เออโหรผลตูมกลิ้งกลาง    ดูอางขนาง   
 ฉงนหฤทยัเทพี   
  ๏ นางท้าวกรรแสงแสนทวี   รอยกรรมก่อนมี   
 มัทรีจึงเคืองเข็ญใจ  
  ๏ ผันแปรแลพลางร่ำไร    โอ้สองทรามวัย   
 ประพาสตำบลหนเฉลย  
  ๏ โอกัณหาแม่เอย        แม่มาเสวย  
 พระถันแม่เต่งเต็มทรวง  
  ๏ ที่เล่นเย็นเงียบหนักลวง      จิตรแม่ระลวง   

รลุงละรึกสองสมร   
  ๏ มาหาแม้เถิดบังอร    อย่าให้มารดร  
 วิตกกำสรดโศกา  
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๒๘ 
 

  ๏ โทษแม้ควรเจ้าโกรธา         มาคลาดเพลา      
 อภัยอย่าเครียดคำรณ     

๏ สงสารท้าวเสวยทุกข์ทน                แสวงทุกตำบล       
 บ่ พบพระหน่อนงพาน  
     ๏ ผินพักตรพิลาปแดดาล        ทรงเสียมขอคาน      
 แลหาบผลาผลจร 
  ๏ เถิงอาศรมบทบวร          ปลดปลงหาบคอน          
  ในที่สำนักโรงฉัน     
  ๏ ตระบัตรลีลามาพลัน       ถึงถวายอภิวันท์     
 สมเด็จบพิตรภรรดา  

๏ พลางฟายอสุชลธารา     ทูลถามกิจจา     
 ด้วยสองดรุณนิฤๅมล    
   ๏ สรวมชีพข้าบาทยุคล       ฉันใดไป่ยล       
 ยุพาท้ังสองสายใจ 
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   ๏ ๒๘ ข้าแต่นฤเบศ ขอทูลตามเหตุ        กาลเกิดกลไฉน           
 สองหน่อน้อย    นารถประภาษทิศโดย    หาแห่งหนไหนไฉน เขตแคว้นอาวาษ 
   ๏ กาลมัทรี    คืนสุรกฎี        ยลสายสวัสด ิ       
    แล่นเล่นบันเทิง     รื่นเริงใจนารถ   พลางคอยขาบาก     จงถือจงกรม    

๏ วันนี้หลากหนัก  โอสองสุทรักษ์      ขาดคอยเสวยนม   
ข้าหอนภารรบ       วันสองทรามเชย    อุระระบมเกรียม    กรมทางวาย 

  ๏ คืนช้านิมิต        อัศจรรย์วิปริต9   ข้าได้แถลงถวาย  
 แด่นารถกษัตริย์     ท้าวตรัสทำนาย  สุบินบรรยาย   เป็นปัจฉิมมา  
  ๏ ขอทรงเมตตา   อย่าให้ลีลา   เล่นใกล้กุฎี  
  ๏ ทูลพลางร่ำไห้  ชลเนตรหลั่งไหล           ร่ำไรโศกา     
  โอลูกรัก แม้     กัณหาชาลี         หนึ่งให้ชนนี       พิไลรำจวญ
  
   ๏ แม้มาแต่เยาว์         เคยได้เสวนา   สุนเสียงสองสงวน   
 ทรงจำเรียงรับ        ถ้อยทอขับควร        ผสานสำเนียงนวล  แจ้วเจื้อยกล่อมกลม 
 
           
๙. วิปริต     ผิดปกต ิ
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๒๙ 
 

๏ เสียงสองชำเรือย     แม้ฟังคล้ายเนือง  ชูชื่นอารมณ์  
 ทรงเสียงสกุณา     กาไก่ระงม     สาลิกา10รารมย ์  เริงร้องเรียกกัน     

     ๏  แก้วโกกิลา      แขกเต้า11มยุรา12   โนร1ี3เบญจวรรณ14  
 แขวกขวานกระสา15   กระทา16เขาขัน นางนวล17อัญชัน18  จักจั่น19เรไร  

๏ ฝ่ายฝูงมฤคมาศ รองกองอาวาษ       ต่าง ๒  เนืองนัย     
  ลมังคมาศ       ผกาผาศคลาไคล พานรองก้องใน      กวางทรายเรียง    

๏ เสียงสองเยาวเรศ20 กับสัตว์ต่าง          ประนงสำเนียง 
 คฤการมหรสพ21        ตลบฦาเสียง        อือองค์หนึ่งเพียง      ประโคม22ภูบาล  
     ๏ วันนี้สงัด23เย็น       อาศรม24วายเว้น          สุรเสียงกูมาร      
 เย็นทั้งเสียงสัตว์        สงัดเงียบทั้งสุเทน คฤษาชากร   บ้านรามแรมคน                 

๏ โอนวยนารรถ     ฤๅเจ้าประพาส         พินาศวายชนม์   
 ด้วยภัยอินทรี        อันบินเบื้องบนเวหามา    ฉวยฉาบคาปไป  
  ๏ กินเป็นปักษา   โอแม่มรณา         จงประจักษ์ใจ  
 ขอแม้พานพบ            พรากสบทรามวัย         เกศกายสิ่งใด     สักสิ่งสำคัญ 
           
๑๐. สาลิกา นกขุนทอง, นกสาลิกา. ช่ือเครื่องรางชนิดหนึ่ง เป็นตะกรุดดอกเล็กๆ อมไว้ในปากว่ามีสรรพคณุ
ทำให้คนรัก. 
๑๑. แขกเต้า ช่ือนกปากงุ้มเป็นขอชนิด 
๑๒. มยุรา นกยูง 
๑๓. โนร ี  ช่ือนกปากขอ คล้ายนกแก้ว ตัวมสีีสันสวยงาม 
๑๔. เบญจวรรณ  นกแก้วขนาดโตมี 5 ส ี
๑๕. กระสา ช่ือนกขนาดใหญ่ ปากใหญ่แหลมยาว คอ และขายาว  เวลาบินคอ และขาจะยืดตรงออกหากิน
เป็นฝูง   
๑๖.กระทา ช่ือนกขนาดเล็ก ที่เป็นวงศ์เดียวกบัไก่ฟ้า รูปร่างคล้ายนกคุม่ตัวกลมป้อม มีลายเป็นจุดกระตาม
ตัวปากแหลมแข็ง หางสั้น ชอบเดนิหากินตามพื้นดิน 
๑๗. นางนวล ช่ือนกขนาดใหญ่ ลำตัวอวบหนา ปลายปากแหลมหรืององุ้มเล็กน้อย ส่วนใหญ่ขนสีขาวและเทา 
ปีกกว้างใหญ ่บินโฉบจับสตัว์น้ำเลก็ ๆ ตามผิวน้ำ 

๑๘. อัญชัน ช่ือนกหลายชนิดในวงศ์ Rallidae ลำตัวสั้น ขา และนิ้วตีนค่อนข้างยาวเพื่อให้เดินหากินบนพืช
น้ำโดยไม่จม ขณะเดินชอบกระดกลำตัว และหางขึ้นลง. 
๑๙. จักจั่น ช่ือแมลงจำพวกหนึ่ง มีหลายขนาด หัว และอกกว้าง ลำตัวเรียวเล็กไปทางหางยาว 
๒๐. เยาวเรศ     นางกษัตริย์ หญิงสาวสวย 
๒๑. มหรสพ การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง 
๒๒. ประโคม โหมโรง,บรรเลง,เล่นดนตร ี
๒๓. สงัด  เงียบ, สงบ  
๒๔. อาศรม ที่อยู่ของนักพรต 
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๓๐ 
 

วสันตดิลกฉันท์ 14  
  ๏  โดยแม้สังเกต         เสียใจเห็นเหตุ     
  ทุกสิ่งสรรพสรร          รอยสอง 
  ๏ ยุพินทร          สุดสิ้นชีวัน  
   แม้นแท้เที่ยงทัน          จึงเจ้าสูญ25ไป 
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  ๏ ว่าพระปิ่นปก       ฤๅสองทารก            นอนเล่นภายใน     
  อาศรมแต่เย็น   เคลือบเคลนหลับไป          ขา้บาทสงสัย         หลากใจเจียนจน   
      ๏ ฤๅบาทบงคต26           ตรสัใช้โอรส           ทั่งสองนิฤๅมน      
 นำเทวสารราช    ทูลบาทยุคล          จอมภูวดลทล      ไอยการาชินทร      
  ๏ โออะหนึ่งเล่า          พระผู้พานเกล้า         แต่จากธานินท์     
  ยอมโปรดปรานี    มัทรียลยิน27              กับสองยุพินกร    ภักดีโดยภัย   
  ๏ บัดนี้ผู้บาล    หวั่นเอื้อนโองการ28 รับตรัสไข  
  คดีร้าย        ด้วยสองสายใจ   มั่นยิ่งขึ้นไป      ฉันใดอัศจรรย์   
 
วาณินีฉันท์ 16 
  ๏๑๖ นางท้าวรันทษจาบัลย์29      พิไรร้ำรำพัน   
 พิราบพลางคมทูล  
  ๏ ทุกคนครานี้อาดูร30    ร้อนในอกอูน   
 ผะผ่าว31แลมโทรมทรุดโอ 

๏ แสนวิษากายนุช     ด้วยธิดาบุตร   
 ประจักษ์อุราอาวรณ์    
  ๏ ชีพข้าบริจาคผู้ทรง             เห็นจักเป็นมร    
  พินาศสูญสิ้นแท้  
  ๏ เพราะพระมิโปรด         ปรวนแปรวรพักตร์ เลงแล่     
  แลหนึ่งบ่พรองพรายดำ      
   
 
๒๕. สูญ  หายไป 
๒๖. บงคต ทิวงคต  ไปสู่สวรรค์, ตาย, 
๒๗. ยลยิน   สิ่งที่มองเห็นและไดย้ิน   
๒๘. โองการ  คําศักดิ์สิทธ์ิ    
๒๙. จาบัลย ์ ร้องไห้คร่ำครวญ, สะอึกสะอื้น. 
๓๐. อาดรู เดือดร้อน, ทนทุกขเวทนาท้ังกาย และใจ 
๓๑. ผะผ่าว วูบๆ วาบๆ, เป็นคำประกอบคำว่า ร้อน 
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๓๑ 
 

๏ ทุกข์นั้นกันเองหญิงกำ        เริบรอนจิตรจำ      
พิบาก32เป็นสองพากพูน 

  ๏ อุปไมยเหมือนชายอาดูร        เกิดวันโรคูน      
 ในทรวงแลเจ็บจาบัลย์    
  ๏ พิศกำเริบรอนรันทด       บีบชาติชีวัน      
 ชีวิตจะม้วยด้วยผิ     
  ๏ หนีชายหนึ่งรายราวี       อิจฉาบาบิ    
 ก็แผลงด้วยปิ่นเลิดฦา  
  ๏ ติ่งต้อยผู้ชายชางือ        พิศเผ่าคลุมคฤ    
   จะม้วยชีพพิศรอนๆ  
  ๏ เจ็บนั่นสองฝ่ายอาวรณ์       ดังข้าภูธร    
  แลทุกข์นั้นเป็นสองสถาน  
  ๏ จักเป็นข้าบาทบทมาร      ไปภายนานาร    
 นั้นเห็นจะสิ้นสูญใจ 
  ๏ ด้วยทุกขเวท33เหลือใจ      ถ้าท้าวบ่มิไข    
  คดีให้แจ้งมโน  
  ๏  เห็นชีพจะจากกาโย        ในบ้างอรุโน      
 ประจักในเบี้องบาทา 
 
วสันตดิลกฉันท์ 14 
  ๏๑๔ ปางนั้นบพิตรทั้ง           พจนารถ34ฉายา     
 กระแลงสะอ้ืนหฤทัยปรา            รักด้วยพระนอบน้อม  
   ๏ แม่เราตรัสรับยุคลแด       วรราชนงคราญ 
 นองท้าวจวิตัดความ     ดุจเทพทำร้าย     
  ๏ ท้าวตริดำริกิจดี    กัลอันประหารผลาน 
 แห่งโลกพระธุจดรทาร35     ทุจนั้นเคลื่อนคลี่  
  ๏ สิ่งใดจะเจ็บจิตรสตรี    แลจะมีในโลก   
 อ้อแต่คดีบุรุษธา      รุณโทษหวงหึง   
   
๓๒. พิบาก ผล (ผลแห่งกรรม) 
๓๓. ทุกขเวท ความรูส้ึกไมส่บายกายไม่สบายใจ 
๓๔. พจนารถ  ใจความ หรือเนื้อความของคำพูดนั้น 
๓๕. ทาร  การยกให้เป็นทาน 
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๓๒ 
 

๏ เห็นแท้ก็แปรวิมล36ภักตร   กสดฤพิโรธริง  
 แล้วตรัสดำรัส เสาวนา37ถึง    ยลแยมอุบายกล  
  ๏ เจ้าไซร์ธิดาบรมนาถ        มัทราชโสพล     
   กอบด้วยเกียรติยึดฤทธิพล38    บริวารสาสม    
  ๏ หนึ่งเจ้าก็มีพิริยภาพ        วรสุนทรารมย์39 
 ทรงเบญจลักษณ์40อันอุดม    ศิริหญิงสตรีไตร     
  ๏ โลกลือระบือกิติพระนาม   ยศศักดิ์กอนไตล่ยะ  
 เรียมไสกยลฤทัยใน     นุชนารถแต่เดิม  ะ 
  ๏ บางจากบุรินทร์พิศาล    วรราชเทพี41  
 สุรเสียงสนมบัติ   ะ    ดำเนินเค้น  
  ๏ เป็นเพื่อนพเนจรวิบาก    คูนขวบลำเภาเพ็ญ  
 ดังใจจำนงพระนุชเป็น     อัคเรศเอกองค์     
  ๏  เป็นเพื่อนบำเพ็ญศีลวรา42   วรโพธิญาณ43ยงค ์  
 สิบทรางสมภาร44นิตรปลง    จิตไว้ในพระทัยนาง ะ 
  ๏  หอนแจ้งคดีกลอุบาย    ในจิตรจิตจาง  
 ครั้นเฝ้าก็ฝากบุตรวรางค์     ทุกข์พลางพิรากล  
  ๏ ทำทุกข์เสร็จภิรมย์เปรม   หฤทัยนฤมล อยิม 
 พลางก็รีบบทจร      อันพฤกษ์ยินยวน  
  ๏ แม้ชาติบุรุษ       ก็บ่แจ้งกระแมนวล 
 หากเรามีจิตประมวล     กลทราบคดีกล 
              ๏ เออธรรมดาพณ สิงขร    บ่มีหรางนีราชชล  
  หนึ่งวิทยาทรวิมล     ดลต่างคณคลา      
  ๏  หนึ่งพรานพเนจรทุเรษ    วันเวษพนาทวา   
 นักสิทธิทรงคุณวิช             จรเล็มผลาหาร 
    ๏ แม้ท้าวจักประทุษลา    มักลวงนิฉาจาร  ะ 
 คฤใครจะยลกลยุทธภาร     ประพฤติอัปมงคล 
  
๓๖. วิมล  ปราศจากมลทิน ไมม่ีตําหนิ ใส สะอาด บริสุทธ์ิ 
๓๗. เสาวนา การได้ฟัง 
๓๘. ฤทธิพล อานุภาพ 
๓๙. สุนทรารมย ์ สุนทร(ดี) + อารมณ์  อารมณ์ด ี
๔๐. เบญจลักษณ์  หญิงมีลักษณะงาม ๕ ประการ คือ ๑. ผมงาม ๒. เนื้องาม (คือ เหงือกและรมิฝีปากแดงงาม)  
๓. ฟันงาม ๔. ผิวงาม ๕. วัยงาม 
๔๑. เทพี  นางฟ้า 
๔๒. ศลีวรา ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันทำไว้แตอ่ดีต 
๔๓. โพธิญาณ พระปัญญาที่ทำให้ตรสัรูเ้ป็นพระพุทธเจ้า 
๔๔. สมภาร พระที่เป็นเจ้าอาวาส 
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๓๓ 
 

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ 
 ๏ หนึ่งพฤกษ4์5มีผลก็กลาด บ่มเีกือบชงายพล  ปริงปราง46มะซาง47ผล  
อนันอเนกดาษดา48 ะ โดยครวญมัทรีจรเก็บ   ผลพฤกษ์คืนคลา แต่กาลยังวันทิวา   
ก็จะได ้พอครั้นวัน 
 
วสันตดิลกฉันท์ 14 
  ๏ นี่เนื่องจงจรแสวง          ผลไม้อันหวานมัน     
   ชอบเชิงอัษชาภิรมย์ฉัน        มธุรสโอชาชม    
    ๏ ป่าไกลยลอันผลก็ต่าง      บ่มิเคยประสบสม   
   พ่ึงพบก็ยามจิตภิรมย์       ธก็เท่ียวประภาษเพลิน     
  ๏ เช้าคงทิพากรก็ดับ         รัศมีศรีเหิน        
 ใครเลยจะเหมือนนุชดำเนิน       พณ49พฤกษ50หลิบหลัง   
   ๏ ปองหญิงอันมิจิตรสุภาพ        บุตรมารแลผัวยัง 
 เหมือนเจ้าเขา้จรวง         บุตรษามีคู่ครอง     
  ๏ มาทแม้นจะมีกิจครรไล         จิตรเขาก็ตรึกตรอง   
  อาลัยรักบุตรแลปอง      พรรดาจะมาพลัน    
  ๏ นี่ช่างกระไรหฤทัยเจ้า        จรชมพนมวัน                                                                                  
  ลืมเพ่ือนกุฎีแลบุตรอันอรบาท   
  ๏ วรราชนอไทย     ท้าวหอนตรัสไข  
 คิดนิ่งนาน 
 
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ 

๏ นางเร่งอาดูร   เศร้าโศกเพ่ิมพูล  ทุกข์หญิงกรการ   
ยอกรอะพิราษ           ลานารรถผู้บาล  กรรแสง51ประปราน พิไรยร้ำหา 

  ๏  ด้วยแสงสครีทร    ส่องสว่างอาภากร52  
 แต่ยามสนธยา         เกือบเทพวโร วรกุลธ์กอง
  
๔๕. พฤกษ์ ต้นไม ้
๔๖. ปริงปราง เป็นผลไม้พื้นเมืองของประเทศไทย 
๔๗. มะซาง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ 
๔๘. ดาษดา มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป 
๔๙. พณ พนา  ป่า แนวป่า  
๕๐. พฤกษ ์ ต้นไม ้
51. กรรแสง    ส่งเสียงร้อง 
52. อาภากร    พระอาทิตย ์
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๓๔ 
 

๏ ธก็ตรัส......     มัตุรษบรรพชนปอง 
 อนุเคราะห์สำนอง     แลสำเนียงประภาษ  
  ๏  อุปมงคลเหตุ     ประกาศวรราช    
 บุตรจึงวิปลาส53      แลบ่ยลกลโดย 
 
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ 
  ๏๒๘ ช้างไทยเทพี  สมเด็จมัทรี  ศรีสุนทวิไลย   

บังคมทูล  อยู่ในศาลา       มาสวนดวงกลเสน่ห์       กำสดักำสวนห้า    
แลหาย   แลทุกทิวา     กลใครจะเชื่อฟัง    

 
 วสันตดิลกฉันท์ 14 
    ๏ โอเออวิบากบุตรโพน        สวนองค์พินิราชวัง      

มาตังสมาธิวิริยัง          ผลพรหมจรรยา      
   ๏ เพราะอนาถบ่ห่อนมี              พลพรรคโยธา      

สิ้นเดชสิ้นฤทธิ์วรา                 ทำมาแต่เดียวดาย 
แม้เรายังสุขสบาย         จิตในใคร่วอน      

  ๏ พระเศียรสีโรวรมัทรี        ก็จะพินาศ    
  เพราะด้วยพระแสงขันอร        ชีวิตท้าวประไลลาญ     

   ๏ ท้าวตรัสดำรัสกิจยุบล        กลไว้เป็นโวหาร     
 โลกิจเพื่อจะห้ามสุขุมดาร         ทุกข์ท้าวโศกศัลย์ 

  ๏ เสด็จท้าวหนึ่งบ่มีดำรัส    กลเครียดคำหนึ่งธรรม 
โทษซึ่งมาปวิวัรร      ดลต่อพระสนธยา 

 
 วาณินีฉันท์ 16 
   ๏ สวนไทยมัทริราชกานดา   สวนพจน์ษา  
 ธ์มีบัญชาประมาทองค์      
   ๏ ห่อนได้เครียดเคืองดำรงปลง   ฤทัยวรอนงค์   
   รับใสเศียรลงตาลปัตร54 
  ๏ คล้อยคล้ายโทรมนัสนงค์   การธ์ก็มีพจน์วิฐาน55  
 สนองสารพระมารดา  
 
 
53. วิปลาส คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ, ผิดปกตไิปในทางเสื่อมผิดจากท่ีคิดเอาไว้จากหน้ามือเป็นหลัง
มือ 
54. ตาลปตัร การจัดแจง การทำ กฎ เกณฑ์ ข้อบังคับ 
55. วิฐาน มีความผดิปกตดิ้านจิตใจอย่างรุนแรงจนไมส่ามารถอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ 
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๓๕ 
 

๏ โทษาข้าบาทบริ    จาสหัสคลนา  
 รวมชีวิตมาอภัยโทษ     
  ๏ ท้าวปริภาษนุชไป    โกรธดลจิตพิโรธ  
    เวรพี่บากโทษ  
  ๏ จำนองนาน      ข้านี่ดีร้ายก็แจ้งการ  
 บวรบุตรนฤบาล      ยลยุภาภารแตแพรงมา   ะ 
  ๏ สัตว์ขาไหวเทพหึมมา         วรทิพไนยนา    
   สิทธิศักดาพญายล  ะ  
  ๏ นิ่งไสรยเสียงอ่ึงคะนึงดล       พิตรสวนกรรยินตะลบกุฎีฦา   
    พยัคฆ์ทิปิจครืหรือหรรษา    
  ๏ พยัคฆ์ยืนขวางบรรทกาคลา            สศรีธรจรอา      
  กาลจึงลิลาประจากทาง     
  ๏ หนึ่งเกิดอัศจรรย์ในชาชาง         ผลพิกลแลลาง       
    เมฆเคลื่อนคลาดรอบทิศ 
  ๏ ข้าบาทหวาดหวั่นตะลึงคิด         ฤทัยวิจลจิต56     
 ยลราพิษปรารมย์     
  ๏ ถึงสามกระสัตราในอาศรม          วิตกฤทัยปรารมย์      
  เทพทุกกรมแลอารษ  
  ๏ ใช้ยทยรทติดค่อมคิด    จิตรพิกลขบถ   
 ดุจพระองค์พจนอังการะ  ะ 
  ๏ สัจข้านารถภูบาล    พิจรนกิจนาร   
 แม้นพิรุธ57รานชีวาวาศ  ะ 
  ๏ ซึ่งโทษมาผิดกำหนดพลาด   บพิตรนรมนาถ   
 จงประทานราชโทษา  
 
 อินทรวิเชียรฉันท์ 11 
  ๏๑๑ ช้างนั้นหมอนารถ     วรราชมัทรี   
 อย่าทูลคดีบรา      ทรัพย์โทษวิงวร   
  ๏ ภูบาลบ่โปรดปรา    วัจนาประกาสอง ะ 
 ทเยนทรอาทร      ทุขทูลพระบาทบง  
  ๏ แต่ข้าพระบาทเป็น         กริจานรารง  
 แต่เยาว์ทรง      บรรพชาวนาถถาร 
   
56. วิจลจิต แสดงกิริยาว่ากระทำผิดมาแล้ว, มอีาการน่าสงสยัว่าต้องกระทำผิดมา 
57. พิรุธ   ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นพุ่มทึบ ผลยังไมสุ่กมียางสีขาว รสฝาด แข็ง เมื่อสุกจะนิ่ม หวาน ไม่มี

ยาง มีเมลด็ 
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๓๖ 
 

๏ ห่อนเคยพิโรธ     ข้าบริพาษนาการ   
 เถิงเพียงประมาทมาร      กลหนีบ่มิเลย  ะ 
 
กาพย์ยานี ๑๑ 

๏ ช้างจากบุรีรมย์      สนมโดยพระองค์เคย 
  โปรดปรานก็ดานเฉย           จิตรหอมตระตัญ 

๏ ยามท้าวธตกไรย    บ่ มิโดยเป็นเพื่อนผู้ 
  เบ็ดแต่มัทรีตู      บ่มิได้ก็โดยดล 

๏ ภักดีอุส่าห์     กตเวทีทานทน 
  แสวงหาผลาผล      ปฏิบัติอยู่อัตรา 

๏ อินทรีก็สูบเสา     ฉวีบ้างไรรา 
  ศรีสิทธิสำรวมอา     รมย์ภักดีอาจารย์ 

๏ เวรท้าวอัมกา     รุญภายโปรดปราน 
  วาข้ามัทรีทาน      ทุกข์เพ่ือนพิพากษา 

๏ วันนี้มัทรีเก็บ     ผลพฤกษ์นา ๆ  
  อินจันทร์ผวาด      แรมดูกลมเติ่อแดง ะ 

๏ กล้วยกล้ายสวายหวาน      ต่อจบจุดแลรากแจง 
  ขวิดคว้าดมตุมแตง     แลละมุด58 พุทรา59สด    

๏ ขอนหนึ่งแลเผือก60มัน61    ขม้ินชัน62สำหรับบด  ะ 
  ฝักบัว63กระจับ64สด      สรรพสิ่งกระการหวาน    

๏ ขอท้าวดำรัสเรียก  ะ    บุตรีสองสุภาภาร   
  มาเลลูกผลาหาร       แลเสวยสว่างใจ    

๏ แลเจ้าโดยทรง      บุพทติมาลัย    
ย่างเยื้องกระยับไกว     กรกรายสหวายรับ    

   
58. ละมุด    ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ผลมีเมล็ดเดียว ผิวเรียบ ส่วนใหญ่ผลสุกจะเป็นสีเหลือง ยกเว้นบางพันธุ์ที่

เป็นสีแดงเข้ม มีทั้งพันธุ์ผลเล็กและผลใหญ่ 
59. พุทรา    พืชล้มลุกเช่นเดียวกับบอน ต้นตรง ไม่มีเนื้อไม้ มีหัว ใช้ส่วนหัวรับประทาน ส่วน ใหญ่นิยมนำมา

ทำเป็นแกง แป้งจากเผือกรับประทานท้ังเป็นอาหารหลักและอาหารว่าง 
60. เผือก    พันธุ์ไม้ต้นขนาดย่อม เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ใช้หัวทำแป้ง เป็นพืชอาหารที่สำคัญ 
61. มัน  ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เหง้ามีกลิ่น รสเผ็ด ใช้ประกอบอาหารและทำยาได้ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อใน

ของเหง้าเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีสีเหลืองเข้ม  
62. ขมิ้นชัน ไม้น้ำหลายชนิด มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลมมีเหง้าสั้นอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม 

ขอบเรียบหรือจักอยู่ชิดกันเป็นกระจุก ก้านใบและก้านดอกอ่อนไม่มีหนาม ใบลอยอยู่บนผิวน้ำ 
ดอกโผล่ขึ้นพ้นผิวน้ำ 

63. ฝักบัว  ไม้น้ำชนิด ขึ้นลอยอยู่ในน้ำโดยอาศัยก้านใบเป็นทุ่นในทำนองผักตบชวา ฝักแก่สีดำแข็ง ม ี2 เขา
คล้ายเขาควายเนื้อในขาว รสหวานมัน 

64. กระจับ การเดินทางไปในป่า 
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๓๗ 
 

๏ สองทรงประสานเสียง      สระแจ้วสําเนียงรับ  
หัวเรื่องเจื่อยรับ      จิตท้าวเฮ่อบังไหว้  

๏ ซึ่งท้าวประวัติเถิง     วรวงศ์ท้ังหลาย    
ทุกวันสบายคลาย     ทุกข์สองขนองนัย  

๏ ครั้งนี้บ่มีเพ่ือน     ทุกขเวทนาไน   
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๏ โอโองพระทรามสวัสดิ์    ชนนีนิราศดง65  
เก็บผลผลาจง      จิตฝากทุกสิ่งอัน  

  ๏ มาแม่จะสิ่สํง     วรองค์แจ่มจันทร์  
จักบทขมิ้นชัน      สำอางสองสุดาพงงา  

๏ แม้เคยบรรเทาทุกข์    เพราะพระกุมาร  
ชินชมภิรมย์      จิตคอยคลายระบมกรม  

๏ ฤๅสองเจ้าไสยาสน์    ะ    ในกุฏิสำราญรมย์  
เอะผิดจะบรรทม      ประถมยามเคยควร 

๏ ทางท้าวพิไรล้ำ    กรรมใดประจวบจวน 
กรรมแม้กำสรวลครวญ     เทวษหาบ่เห็นศรี  
 ๏ รอยชาติแพรงแม้    บริภาษประมาทชิ่ย ะ 
พราห์มพฤกษ์ที      อันมีศีลสดับธรรม 

  ๏ บาปนั้นบำรุงล้าง    บุตรจากพระอุรัน   
ทนทุขจาบัลย์        กลเพ่ือเพราะเวลา  

 
กาพย์ฉบัง ๑๖ 

๏ ท้าวทูลถามไทยภรรดา           ด้วยโอรสา  
 ธิราชสองสูญไฉน  

๏ ฃอตรัสให้ข้าแจ้งใจ           ทูลเท่าใดๆ  
พระบาทบ่มิบรรชา          

๏ นางนารถยิ่งเศร้าโศกา  ะ    บังคมคืนลา  
ทุเลศแสวงหากูมาร       

๏ ทือเจ้าด้วยเล่นสําราญ  ะ   เลาะเสียบทุกสถาน  
แลกรูตระโกนเรียกห้า  

๏ ถึงต้นว่าโญสารท  ะ    หยุดยืมทัศนา        
ก็ล้ำรำพรรณกำสรด66 

 
65. ดง  ป่า, ป่าไม้, ป่าท่ีมไีม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น, 
66. กำสรด สลด, เศร้าโศก, ร้องไห,้ เศร้าหมอง 
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๓๘ 
 

๏ เอ็นดูภูถาปรากฎ     กื่งก้านชอยชด        
ซรอูมเป็นภุมคฤนัด 

๏  ร้มชิดพรรณแสไตรตรัส     เพียงเพดานดัด  
แลวายุเรือยรื่นรมย์ 

๏ เจ้าเคยมานังนอนชม       เล่นชมชวน   
แลฟังสกุลภาษา       

๏ แล้วทรงชิงชา…..           รุศฉายา  
ลดาวัลย์เกี่ยวกิ่งไซร้      

๏ ชาลีชานองแกว่งไกว        กัณหาตกใจ  
ก็ร้องฉวันไหว้วอน       

๏ ทิเลนเห็นรอยบรรจง         แต่สองบังอร  
ทุเรศตำบลไหนหนอ ะ 

๏ เห็นสการอุทยานผึ้งพ่อ    ดวงดอกลออ   
ล้อมสุคนธ์เรณู  ะ 

๏ ซ่อนกลิ่นส่งกลิ่นชื่นชู    ลำดานดาดดู   
ผกาแลตูมเบ่งบาน 

๏ พุดจีบพุดทราพุดตาน    บุนนาคโรยราน   
    กุสรุมพสร้อยเกศรา  

๏ นางแย้มยี่โถโยทะกา67    แก้วกุนจำปา   
    ยี่สุ่นกุหลาบมลุลีย 

๏ สายหยุดพุทธชาดสารภี    แก้วกุนจำปี   
    แลปีบสุกรรณิการ68 

๏ เจ้าเคยเด็ดดอกมาลา    ทรงแซมเกศา   
    ทั้งสองเป็นนิจนิรันดร์ 

๏ ท้าวเสด็จเที่ยวถึงขอมจันทร ์   โบกขรณี69อัน   
    ชลาแลเปี่ยมบิ์มสะ 

๏ นาๆประทุมมาบานฉะกะ70   ตูมตั้งระดะ   
    ทั้งห้าประการแปมปน 

๏ ภุมเรศ71กลัวกลิ่นสุคนธ์        เกสรโกมล        
           วะว่อนในสะดาษเดียน ะ 
 
 
๖๗. โยทะกา ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, ต้นคัดเคา้ 
๖๘. กรรณิการ ์ ไม้ยืนต้นใบคาย ดอกหอม กลบีขาว ก้านดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า 
๖๙. สระบัว โบกขรณ ี
๗๐. ฉะกะ ระกะ 
๗๑. ภุมเรศ ภุมรา,ภุมริน,ผึ้ง,ภมร,แมลงผึ้ง,แมลงภ 

ศนู
ยข์
้อม
ูลค
ตชิ
นแ
ละ
วรร
ณก
รรม

ลา
ยล
ักษ
ณ์เ
พช
รบุ
รี



๓๙ 
 

๏ มีหมู่มัจฉาว่ายเวียน        สร้อยซ่าพากเพียร      
        กระแห่สวายหางแดง      

๏ เนื้อออนชอนชะโดเผื่อแฝง        แมลงภู่ว่ายแทรง       
        กระดี่กระหนกหนีกลัว     

๏ บ้างดำโบกหางผุดหัว        หวายคลายเห็นตัว       
        แลนาก็ไสยศรีฉันท์      

๏ เพลาชายแสงสายัณห์        เจ้าเคยจรจรัล   ะ   
         ประพาสมัจฉาชมชล       

๏ แล้วเก็บโกบุตรอุบล        สัตว์บงจงกล       
         นี้ประดับทัดทรง      

๏ บ่มิสบสองราชอนงค์        โศกเศร้าพิศวง       
         พิลาปดำเนินแสวงอร      

๏ เสด็จบนเงื้อมสิขร ะ   โตรก๗2ตรอกซอกซอน      
ทั้งห้วยระหาญเหวผา    

๏ แลขึ้นดันบลพุ่มพฤกษา    ชาฉัดฉายา  
       ธก็สอดพระบาทคลาดคล้าย     

๏ หยางเยียบหนามในเกียวกาย         กรเป็นลิวลาย       
       เจ็บไปบ่รู้สึกตน     

๏ ตาตรองชาดจ้องแขวนบน           รำหนามภุ้มพน      
       บ่ดิษคำหนึ่งอาลัย  

๏ แว่วเสียงท้าวดอมดูไป       บ่มิเห็นสองไทย     
       ก็ซ้ันสำเนียงเรียกรน     

๏ นาๆ ปักษาจับบน    พฤกษาตื่นตน       
       ก็รองประดุจไท้ถาม     

๏ เพลาลวงตติยยาม           ไก่เถ่ือน73เตือนตาม      
       กำหนดรงาวสับวาร     ะ    

๏ ท้าวเที่ยวเถิงจงกรมสถาร   ซึ่งสองกุมาร        
อันเคยมาคอยมารดา      

๏ สายัณห์74แม่คอยคืนคลา         เจ้าเห็นโศกา     
ก็เหนี่ยวกระเช้าชวนกัน      

๏ แม้ปลิดผลปลอกป้อนปัน      อุ้มกัณหาพลัน      
  แลปลอบประโลมจูบพลาง  ะ 
 
๗๒. โตรก ลึกชันลงไป 
๗๓. ไก่เถื่อน ไก่ป่า  
๗๔  สายัณห ์ เวลาเย็น 
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๔๐ 
 

๏ วันนี้ห่อน75เห็นดุจช้าง            ก่อนโออางขนาง    
ฤๅสองเสด็จทิศใด 

๏ โอแม้ฝันร้ายหนักใจ             กริวๆ หฤทัย       
จะไปพร่ำสั่งสอน ะ 

๏ เห็นไกลในเนตรผู้ทอน           อย่าพากันจร       
         ประพาสไปไกลกุฏิ 

๏ รำพลางทางทรงโสกี              ท้าวทอดทฤษฎี      
         แลยลซึ่งเครื่องเหลนหลาย       

๏ สมเสด็จบิตุเรศฤๅสาย            โปรดนั้นดินทราย ะ  
       มฤครูปเสือสิงห์      

๏ โคคชอัศดรมหิงส์76         แพะแกะกระทิง    
       บรรจงประทานสองสมร    

๏ เครื่องเล่นยังเรียงสลับสลอน  ะ  โอ้อรบังอร   
สถิตตำบลหนใด  

๏ ท้าวทรงโทมนัสอาลัย  ะ   อสุชลหลั่งไหล    
แลครวญกระเวียนวงหา   

๏ ทือสีลาดาษดา     สองเจ้าเคยมา    
ประพาสสูกรรณรายเรียง   

๏ โกนจามยุละม้ายเมียง      พอคลอเคียง   
ดูงามแลหงษ์หรรษา  

๏ แขกเต้าเบญจวรรณสาลิกา   ในเรษสัตวา    
คณาประมาณทางพรรณ  

๏ ต่ายเต้นเล่นไลยชมกรร    ชะมดเหม้นฃรขรร   
แลแหลมกรีเสียมแซ่มขน 

๏ โอ้สองทรามเสน่ห์นฤมล   เหตุใดไปย     
 สำนักนี่เคยชมสัตว์  

๏ หนึ่งกันชนนีเคร่งครัด    ศริสย่อยยัก     
 เพราะพนกำหนดสองเสวย 

๏ โอ้สองทรามเสน่ห์นฤมล   เหตุใดไปย     
 สำนักนี่เคยชมสัตว์  

๏ หนึ่งกันชนนีเคร่งครัด    ศริสย่อยยัก     
 เพราะพนกำหนดสองเสวย 
 
๗๕. ห่อน  เคย 
๗๖. มหิงส ์ ควาย 
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๔๑ 
 

๏ โอ้โอะอรลูกแก้วแม่เอ๋ย    มาให้แม่เชย   ะ  
บรรเทาวิตกอาดูร77  

๏ หฤชิวงคชสิ้นสูญ    พระชนมายุ   
 เสจเสวยสวรรคา     

๏ จึงหาหายชรากายา    ชิพิตรมารดา   
จะคาดพินาสตายตาม  

๏๑๒ บ้างวรราชมัทรี    ศรีสุนทรทรงนาม  
จรดลพ่นภมบริเวณวรวงค์ 

๏ บ์มีภารพบที่อเอา    รฐ์ให้ยธ์ก๊ทรง ะ 
ทุกข์บ็มจิตปลงชีวิตมวยมรนารถ 

 
กาพย์ฉบัง ๑๖ 

๏ ธก็บายบทยัง     วรอา 
สมราชกิจทูล      วรบาทบรมพิตร  

๏ ปักทนงค์นรนารถ    ธิบดินทร์บรรพชิต  
มิตรภาพกรนิฐ      ปฏิบัติพระองค์    

๏ อุระโนปริจา          จรสูรพฤกษพงษ์  
กิจการกุฏิสงฆ์      ชลฉรรธ์ก็หา  

๏ วรกูลก็กอง     วรโชติประภา   
พิทธิพรหมจรรยา     ธสมาธิวิสัย 

๏ ธก็ยลนุชหาย     ผลพฤกษ์ครรไล   
ธก็เออ่ินรํษใชย    ะ     วรโอถพิปราย   

๏ นุชเนืองก็ประทัง    กลเช่าจิตคลาย   
ผลจัดแลถวาย       วรบาทยุคล  

๏ ธก็เรียกบุตรราช     ดีในฤมล 
บริโภคพุดผล          สุขสรามขัติโย  

๏ ขุนนีบ่ มิใด     จรนาอุทโก ะ 
พุทธิเทกวโร         วรกูลธ์ก็กอง 

๏ ธกระ……มีตรัส    มัตุรษพชนปอง   
อนุเคราะห์สำนอง     แลสำเนียงประภาษ 

๏ อุปมงคลเหตุ     ประภาษวรนาช  
บุตรจึงวิปลาส78      แลบ่ยำกลโดย  

 
๗๗. อาดรู เดือดร้อน, ทนทุกขเวทนาท้ังกายและใจ 
๗๘. หอน   ร้องเสียงยาวโหยหวน 
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๔๒ 
 

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ 
๏๒๘๏  ๏   ช้างไทยเทพี  สมเด็จมัทรี  ศรีสุนทวิลัย  

บังคมทูลบาท  วรราชนอไทย  ท้าวหอน79ตรัสใจ ก็ดีหนึ่งนาน  ะ  
๏ นางเรงอากูล  เศร้าโศกเพ่ิมพูน   ทุกข์หญิงกรกา  

ยอกกระพิราษ   ลานารถผู้บาล  กรรแสงประปราน พิไรร่ำหา 
๏ ด้วยแสงสครีทร  ส่องสว่างอาภรณ์  แต่สนธยาเกือบ 

ไกลแสงทอง       เรืองรองโสภา     เที่ยวทบทวนหา      ทุกแห่งสพสถาน      
๏ สองเคยประพาส   บริเวณอาวาส     บรรพตพิศาล       ะ    

ชันซอกโตรกตรอก      ตรอกห้วยเหวธาร       พุ่มพงดงดาล  ละเมาะ80เสาะโดย     
๏ สุรเสียงเรียกร้อง       เกริ่นกรายกู่ก้อง       กำลังแรงโรย                

แต่ท้าวคร่ำครวญ      รัญจวนให้โหย     สองกรรกำโบย     พระทรวงดวง   
๏  แสวงค้นจนจบ   แห่งไตรตลบ     หมอบมองเร่งแล      

หาทุกตำบล      กระมลปรวนแปร      เพราะสองสวาทดิแฮ  ห่างหายพันเอิน    
๏  แต่ท้าวเที่ยวหา     แมจะคลณา81       มรคา82คลี83 

เดินบรรณรต      โยชน์เตรเตรียน   โดยอรรถดำเนิน         ตำนานการกลอน    ะ      
๏ เสียงให้เรียกหา       แหบแห้งอวรา       เยือกเย็นอาวรณ์         

หมู่พฤกษไพรฉัตร      สงัดดงดร          สรรพสัตว์นิกร        ซบเซาเหงาหงัน     ะ  
๏ ทั่วไท้เทเวศร์        ศรขีรขอบเขต         ยินสรรพเฉียวฉุน        

พิลาปละห้อย         โศรกเศร้าอาดูร       เพราะเผื่อตรุ่น        นางท้าวทุกทน       ะ 
๏ ฝ่ายจรรทรทรงกรฎ       รัศมีศรีสด            ลับพฤกษพนสํนท         

สังสารรันทด            ลาลดจิตรจน        ด้วยสองนฤมล         วิโยคจำไกล          ะ 
๏ ท้าวทรงกำสรด          ด้วยสองโอรส            รักรวมหฤทัย              

หาหอนพบพาน       สถิตสถานได้         แดนศิษย์พิษใจ        หลากโออนิจจา      ะ 
๏ โอเจ้าเพื่อนไร้    แม่ถนอมทรามวัย          แต่พระเยาว์มา           ะ      

จนจำเริญใหญ่     ภัยอันพาทา        คุงจากนครา       มาสู้ทนยาก          ะ 
๏ ควรหรือวิบัติ       รอยกรรมกำจัด      ชาติโพนแม่พราก        

คณาโปฎก  วิหคค่จำจาก       เพราะเวรวิบาก         นั้นมาตามผลาญ    
๏ โออกอนิจจา     อาภัพษห์ษา      จึงอุบัติการณ์      

ก็ศรีดลสนอง        สองเสียงเยาวมาลย์      หอ้อนยาวยิษนาน  ดังนี้จำจน    
    
๗๙. ละเมาะ ป่าละเมาะ,หมู่ไม,้ป่าเล็กๆ 
๘๐. คณนา นับ, คำนวณ 
๘๑. มรคา ทาง, ช่อง, ถนน 
๘๒. คล ี  ลูกกลม เช่น เล่นคลี โยนคล ี
๘๓. บาทบงสุ ์ ละอองเท้า 
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๔๓ 
 

๏ สุดให้สุดหา      สุดแสนเวทนา     สุดคิดจิตฉงน      
หิวโหยโรยแรง           เหงือกแห้งอสุชน   แปลพักตร์จรดล  คืนสู่กุฏิ 

๏ ยอกรอภิวันท์  ถวายอัญชลี  ทรงสุรเสียงร้อง 
ทูลสารสวามี  โอนฤบดี   คำเดียวสุดเสียง  

๏ สุดสินอ่สัญ  สัปสาท่ฉายา  ทอดองค์เอนเอียง  
วิสัญยิ่ยพาบ      ท้าวทบสลบเพ้ียง   พสุธาเคียงต่อ เบื่องบาทบงสุ์84  

๏ คือกัทลีมาศ  ยุคล85เยืองยาตร  แกว่งดาบคมคง  
กรายกรฟันฟาด  ขาดแล้วล้มลง  ในที่นั้น  อุประมานฤมล  

๏ อรุณเรืองรอง  เสียงสกุณากู่ก้อง  เพรียกพฤกอรัญ86  
จันทราดารกะ87  คอยตกดับดน  บ้างนารถพ่ีดล พิการกาเอยันทร 

 
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  

พระโพธิสัตว์บรมนารถ    ธิบดินทร์ภูเบนทร์  
ยล88ไทยพระนุชเรน     ทรทรงวิสัญนี      

๏ สำคัญพระทัยบพิตรว่า    วรราชมัทรี 
สิ้นสูญชิวงค์ษบมี      ชลมายุสังขาร    

๏ ท้าวเกิดกำหนดประวัติเร่ง   แลษ่ดุงตรดํกดาร  
คลายจากอุเบกจิตรมาร     นัยเนตรหนอง  

๏ โอเพ่ือนพเนจรลำเค็ญ     แลจะเอาพระสรํพสราย     
สร่หมรวัยในเขตสิขรดาย     นุชเดียวบ่เพื่อนนาน       

๏ โสดชัยก็ชัยวนิเวศ ะ           แลประเทศถิ่นฐาน  
ของเราก็จะเริ่มบรมการ     กิจปองก็อาทร  ะ 

๏ แม้เจ้าชิวงคตพิลา    ลัยในณครวญ   
เสนาประชาก็ขจร           ะ   กิติศัพท์ฤๅชา    

๏ จะพร้อมสะพรั่งขัติยวงศ์   จะทรงพระโศกา 
ทั้งบุรินทร์นัครา      ก็จะเกษมหัศจรรย์    

๏ แสนสาวสนมสุรสุรางค์          ก็จะร่ำกำสรวล89 

สรรพิณพาทย์ประโคมนิจนิรันดร์       ดรอึงคนึงนาน  
    
 
๘๔. ยคุล  คู่ ท้ังสอง 
๘๕. อรญั  ป่า,พนา,วนาลี,ไพร 
๘๖. ดารกะ ดวงดาว 
๘๗. ยล  มอง, มองดู 
๘๘. กำสรวล โศกเศร้า, คร่ำครวญ 
๘๙. ทุระ  ยาก, ลำบาก 
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๔๔ 
 

๏ ไปกว่าจะเชิญบรมศพ    อรใส่พระโกศการ   
เสร็จนั้นจะตั้งกิจแลงาน                      วรเมรุดำกล   

๏ กอบการลิขิตวิจิตรเรื่อง    วรโชติอำพล  
ลายเลื่อมวิเชียรรัศมี     แลขเษษบวรทรง   

๏ แทรกทริกทีบประดับวิมล   เมรุสรรพสิ่งยยับยง     
แก้วเก้าประกิจวรอลง          กุฎีเรืองอร่ามฉาย  

๏ รูปสัตว์คณานิกรต่าง    แลดำกลดำเกิงราย  
เรื่องเรียบระเบียบกินนรก็กราย       นรเทพพนมพรหม  

๏ อินโทวโรอสุรนาค     สุบรรณเคียงคม   
พิทธิยาวราฤทธิ์อุดม      สุรสิทธิองอาจ 

๏ เสร็จการก็เชิญบรมโกศ     วรรัตโนภาส  
ล่องเลื่อนมหาพิชัยราช     รัฐฐาก็ผันผาย      

๏ ฝ่ายการสมโภชมหรสพ    จิตรตลบสําเนียงนั้น   
ครื้นเครงอลเวงกลมมหันต์    ประนงกําเริบเริง    

๏ ครั้นสนทยากรแลเริง     รัศมีสถาเพลิง  
นาๆ พิกลดำเกิง       ตำเลิงลิวตรดวกโดย       

๏ เทียนทีประย้ารัตนะห้อย   ระยับย้อยระย้าโดม 
จำรัสสัทดารา       

๏ ตราบท้าวจะถึงกิจแลกําหนด    สุพวาร เวลา  
จะถวายพระเพลิงอรยุภา     นุชนารถนฤมล  
 ๏ ฟ้าล้าตลบพิภพก้อง    กลล้มทราดล   
ฝ่ายฝูงประชานิกรชน     ก็จะแซ่จะสรรเสริญ 

๏บัดนี้พิพากษ์พิบัติเปลี่ยน   สถิตเสถียรพนมเนิน 
ไร้รางผลาผลเพลิน     ทรมานพระกายา  

๏ เจ้าจงจำนงจิตฝาก    พระสรบวัยแก่พันดา  
เรียมไสร้ก็ทนทุกข์อนา        ก็จะทำไฉนนาง      

๏ ฤๅเล่าจะนั่งเฝ้าพระนุชทัย      จะฝังไว้ก็ใช่ทาง  
  ชัยทือก็ทรงวิตกพลาง     ดำริราชฤๅวาย     

๏ แต่ตั้งจะทุร90ทูต      ดูรเฝ้าพระสพสาย    ะ 
สมรกว่าจะโทรมสิระกายา     อนิจจาพิบากป้อง 
 ๏ วงศาจะปลอบกับยล     บ่มิยิลจะอยู่วัง    
สูรละสละสมบัติทั้ง      ขัตติยาบ่อาลัย  

 
90. ทุระ  ยาก, ลำบาก 
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๔๕ 
 

๏ ดวนโดยบ่ติดชีวิตท้าว      ทรมารดำเนินไพร    
เอาเพศเป็นดาวบ่ชามีใจ     ปฏิบัติบำรุงเรา   

๏ โอ้เจ้ามาถึงมรณะนัย     บริเวณศิฃรเข้า 
ป่าชัฏสวัสวรจะเอา      เป็นป่าช้าพิสารสถาน 

   ๏ อาศรมจเป็นบรมโกศ      รัตนาประภาภาร  
บรรพตเป็นวรวิมาร     ทิพเมรุพรายพะจง   

๏ สัตว์สิงห์กระทิงมฤค91มาศ    จะต่างภาชนะยรรยง   
พฤกษาจะต่างฉัตจะรง       แลชะวัษเทียวทาร  

๏ นาๆรุขลดา     วันบุดแบ่งบาน   
ต่างเครื่องประดับวิจิตรชาน      สัตว์รัตนามาศ 

๏ ฝ่ายเสียงสำเนียงวิหคนัย       สิขรเขตพนาวาส      
ต่างเสียงสำโภชบรมราช         พระสพท้าวพระนุชทัย    

๏ เรไรเรื่อยระรี่ร้า         จะต่างส่งเสียงใส              
ต่างแกรประโคมพระนุชไนย                 หิมเวชไพรพงศ์     

๏ เสื่อมโศกบพิตรสม         ฤดีตำหริจง         
จิตจัดรหนักกิจอนงค์        จะดับจะสูญไฉน      

๏ แลเคลือบพระองค์จรจาก            ทิพแทนครรลัยใกล้           
ยอกรประดับอุระทัย       ธก็แจ้งสดีดี       

๏ เสร็จทรงพระเตาอูทุกคืน    จรสูญพระเทพี         
ปางสองผนวชปฐมมี       วรอาตมะกำถวิล  

๏ โดยควรประมาลจะคัลนา         สัตว์มาทนิยมยิน       
ไปใดสาภัคสิริอิน         ทรีนางปรางมาลย์      

๏ คาบนิแลเพื่อจิตรเสน่ห์        มัทรีแต่ก่อนการ     
 คิดว่าพิลาส92ลนดาล          ทุกข์ท้าวพางสนัก 

๏ จะเป็นก็ยกสินสิโร         วร93วางพระเพลา       
 ชลลูบวิมลภัก          วรร้างก็สร้างองค์   

 
 
 
91มฤค  สัตว์ป่า 
๙๒. พิลาส  กรีดกราย, เยื้องกราย 
๙๓. วร   พร 
๙๔. กษัตรี  กษัตริย์ผู้หญิง 
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๔๖ 
 

มาลินีฉันท์ ๑๕ 
    ๏ 15 ๏ กฤษณะบรมมัทรีทรง        สุนทราวงค์กษัตร9ี4 

ทุกข์วิตกวิสัญญี          ฟ้ืนฤดีดำรินัย       
 ๏ จิตรขนิฐละอายใจ         โทษเกรงภัยละอายบาป    

อมรนิกรยุบลทราบ         ตนสตรีภาพบ่รางควร  
 
กาพย์ฉบัง๑๖ 

๏๑๖  สมเด็จนิรนาท95ภูวนัย      มีพจนประไพ   
ประสาทสุภาสืบสาร  

 ๏  สนองนาถรถมัทรีเยาวมาร     อย่าทุกขพิการ    
พิกลหฤทัยชายา    

 ๏  วันวานมารพราหมณพฤกษา       นิ่งเซซังมา         
ประสบประสงค์วรขอ      

๏  สองโอรสราชละออ        เรียม96ประดิษฐ์ภัษพอ     
ศรัทธาอุบัตเิอออวย    

๏ บริจาคสองเสน่ห์อำนวย          พฤกธิพราหมณพาถวาย       
ครรไล97ประเทศทางถิ่น            

๏ จงดับแสนเสน่ห์ฝ่าฝืน       ดับโศรกขแก่ลกลืน            
บำบัติกำหนดอย่ายิน      

๏ คืนคิดอนิจจาอาจินย์        สังขาราถวิน                    
บ่เที่ยงแท้ยืนยง  

๏ เสวยสุขและทุกข์เวียนวงษ์        พลัดพรากพวงพงษ์         
แลบุตรธิดามารดร      

๏ ผ่องใสโสมนัสสาทร98        สุจริตจิตรอร     
จงสาธุการทานา             
 ๏ เรียมสางสมภารกฤษดา99       พินิหารแสวงบา       
รมีบังเพ็ญ      

๏ หวังโพธิสัพญู     นำสัตว์ชโน100     
ทั้งหลายฉลองสงสาร    

 
95. นิรนาท กึกก้อง  

96. เรียม เรา, พี,่ พี่ชาย  
97. ครรไล ไป  
98. สาทร เอื้อเฟ้ือ, เอาใจใส่ 
99. กฤษดา อภินิหาร, แสดงฤทธ๋ิ  
100. ชโน ชนใด 
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๔๗ 
 

๏ แม่บุญนุชเรียมทรมาน        ชีพยังไปลาญ      
จะนองสืบสนองครองวงศ์      

๏ เห็นจักสบสองยศยง        เที่ยงแท้คงตรง      
แลโดยสังเกตจินดา              

๏ ลฤงคราน101บรวิารโภคา        สิงสรรพนาๆ 
ประสงค์จะได้ดังใจ               

๏ โสดองค์สัปบุรุษ102ได้        ๒ ห้องมีสงสัย      
ดังเรียมแลอวยเอาพาน .           
 ๏ บังเพ็ญเพ่ิมผลศีลทาน        ภาวะนับนาน      
ก็ใดอสงไขย103ชาติ                

๏ แม้ยลยาจกลิลาษ104        สวมสิ่งประสาท       
ประสิทธิ์ประสงค์แผ่ผล            

๏ บ่มิได้ย่อท้อแก่คน         ยากไร้ธระพล       
ก็อวยบ่อิ่มทานัง             
 ๏ จนตกเข็ญใจแล้วยัง        ไปมีสิ่งหวัง        
จะกอบจะโกยเป็นทาน             

  ๏ เห็นสองเสน่ห์สงสาร        จะเปรียบป่วยการ      
บ่เท่าพระโพธิญาณ       

  ๏ บุตรทานอวยด้วยศรัทธา        แต่ยังไปสา      
มโนคำหนึ่งนิจการ      

   ๏ เห็นแต่พาหิระ105แห่งทาน   หอนอ่ิมอกปาน      
บำเพ็ญอัชธิกา106            

  ๏  ทานภายในเบื้องอาตมา        จิตรจงจินดา            
 มีผู้ประโยชน์สิ่งสรรพ            

๏ คือเนื้อหนังมังสังเกษกร         หนึ่งนัยนาอัน       
โลหิตแลดวงใจ 

   ๏ จักแหวะแตระและให้ไป        เป็นทานเลื่อมใส      
ศรัทธาแก่ยาจกปอง     

          
101. ลฤงคราน  สิ่งให้เกิดความรัก 
102. สัปบรุุษ  คนท่ีเป็นสัมมาทิฐิ คฤหัสถผ์ู้มีศรัทธาในพระศาสนา 
103. อสงไขย  มากมายจนนับไม่ถ้วน 
104. ลลิาษ  ท่าทางอันงดงาม 
105. พาหิระ  ภายนอก 
106. อัชธิกา  กลางคืน, เวลาคำ่   
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๔๘ 
 

๏ ประโยชน์โพทธิพุทโดยคลอง       โดยธรรมทำนอง      
บรมวงษค์อารียะ        

๏ จงช่วยเพิ่มผลจาคียะ107      ทานาบารมี    
เป็นเอกจิตรสาธุ     

๏ เทภิสดับบรรชาผู้       ธรราชชื่นช ู        
มโนภิรมย์เปรมปรา            

๏ แล้วทูลสนองสารราชา        ปางทบาทมา       
บ่แจงยุบลกลใด   

๏ ข้าให้โสกรอนหฤทัย    ปวยบีมประลัย             
ด้วยสองตะรุน108หลากหลาย        

๏ ท้าวตอบยังหอน109พรองพราย   ด้วยเห็นเหนื่อยกาย            
พระนุชพึงมาดล  

๏ ชายากราบบาทยุคล    รับส่วนกุศล           
สมเด็จบพิตรมารดา         

๏ ทูลพลางโสมนัสศรัทธา    ข้าอุ้มครรภา          
กำหนดประสูติจากครรภ์  

๏ หอนเสียแรงรักสองสูญ    ธรภาพปองบูรณ์ 
ประนอมหฤทัยสัยสาร        
 ๏ นึ่งไสร้ชะนาถภูบาล    ปรีดาด้วยทาน   
จงยังพระราชกมาร         

๏ ให้ผองพิญโญยิ่งยาล    ผจญหมู่อกุศล   
คือบาปธรรมคล้ายมาร  

๏ ให้พ่ายแพ้พระสันดาร    พญาพิจจารนา         
คือเพชราวุทรอน      

 
 อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑  

๏ ปางนั้นบรมนารถ         วรราชชิเบศร        
ยินสารสุนทรวร       ธก็ตรัสดำรัสสนอง   

    ๏ ออเอ้อพระน้องเท้า        ผิว่าเรียมบ่จงจอง      
เลื่อมใสศรัทธาปอง        บริจาคยินยล      

           
107. จาคียะ   การสละ, การให,้ การปัน    
108. ตะรุน หนุ่ม อ่อน รุ่น  
109. หอน เคย          
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๔๙ 
 

๏ ไหนเลยจะดารมาลย์       อัศจรรย์จุลาจล110      
ท้าวนายุบลกล         กิจนั้นมาแจงแจ้ง     

๏ คือโลมหังษา        ก็อุบัติเสียวแสยง      
สยองเอยนพยับแสง         สุริโยมโอภาส       

๏ หนึ่งปัตพิดล      คณนาบัติลาดราศ        
สองแสนสี่หมื่นอาส          กำหนดโยชน์โดยฦก      

๏ บังเกิดสะท้าววาท          นรนารถ111เครงคฤกษ์       
ปวนปั่นสนั่นฮึก      กลเพียงผรมผัน    

๏ ขุนเขาพระสุเมรุ     ก็โอนเอนพิหวาดหวั่น 
คือยอดประเด่าอัน      ชลลอกอัคคีลน  
 ๏ ทวยเทพภูผ่า      รุกขเทวโจษจัน    
อากาศเบื้องบน      สิริสาธุการทาร  

  ๏ เทวาฉกาเมศ112    ธ ก็ปรายอุบลมาล  
แยมเยี่ยมภิมาลย์มาร     จิตรโมทนาบุญ 

๏ พรหมมาวราเรือง     ฤทธิภาพอดุลพูล      
ไกรเกรียงสำเนียงสูญ     ธรท้าวอำนวยพร   

๏ นานาคะนานาง     สุรเทพอักษร      
บ้างทรงสำเนียงออน      ดุริยางค์ขับครวญ  

๏ บ้างจับระบำรำ    ลำนำโดยขบวนครวน 
แส้ร้องสำรวนสวร      จิตรสาธุการ  

   ๏ หลางเทพธิดาชม     วรทานณุโอฬา113       
ยลแย้มภิรมย์ญา             ยศยอพระธานไทย      

  ๏ เบื้องบนชรอุมคลุม        อสุนีขนองไนย         
ประเปรียงวแวมไวย            ก็วะวาบวะวับตา       

๏ คือเมฆขลาล่อ             อสูรามระเหตุหา     
เลียวไล่ในเมฆา           กลเกริกนภากาศ      

  ๏ คนทรพมานพ           พิทยาผยองยาตร     
โปรยบุษบาลาด           คณาอเนกนับ      

  ๏ แสงสุริเยศยง       ศศิ114คล้ายจะแจ่มจับ       
ดาราประดาดับ           รัศมีประเทืองทาร    

           
110. จุลาจล  ความปั่นป่วนวุ่นวาย 
111. นรนารถ พระราชา 
112. ฉกาเมศ เต็มไปด้วยกาม 
113. ณโุอฬา ใหญ่โต โอ่โถง กว้างขวาง 
114. ศศ ิ ช่ือยาม ๑ ใน ๘ยามของ เวลากลางคืน      
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๕๐ 
 

๏ สมยมราชา           จัตุโลกบาลชาน     
น้อมเศียรศิโรราบ       อภิวันท์สรรเสริญ     
 ๏ ฝ่ายพ้ืนวนาสถาน          หิมพานต์ก็น้อมเนิน        
ไพรพฤกษ์พันเอิญ           กลออนคืรกรถ 

๏ ต้องลมกำเริบหวน         รูปร่างทำลายลำ           
กิ่งก้านเยินยา           บ่มิทานกระทบทน             

๏ ลางเหล้าฤดูดอก          บ่มิทันกำหนดผล            
ผลก็ดารกระการปน             บุปผชาติตูมบาน    

๏ สิ่งศักดิ์พฤกษา        ก็พิกลพิการดาน        
ใช่เชิงระดูการ          ก็อุบัติผิษผวน              

๏ ปักษาขนานั้น      ระเหหันก็โหยหวน              
เสียงสัพพะ115แสกสวน         พรูเพรียก116ระงมดง     

๏ จับพฤกษร้องก้อง     กลใจจำนงปลง          
ชมบุตทารทรง          บริจากสองสมร        

๏ นาๆ คนาหมู          จตุบาทดงดร        
สีหราชไกรสร          สุขปรีดีประเปรมปรา        

๏ คชสารกำเริบร้อง        บรนารถโกลา        
ลองเชิงสำเริงษา      ธรแล้นคือกังหัน   

๏ สิงขนัดขนองไนย    ผลพฤกษ์ไพรวัน           
กวางทองผยองผัน     นรสิงจะหรรษา   

๏ สรรพสัตว์อันแปร    วิหิเวนหภาหา             
กลับกลายคำหนึ่งปรา     รพรักษหมักษมลาย 

 
กาพย์ฉบัง๑๖ 

๏ 16 ๏ เบื้องบัลอันนพแก้วทาน   เครงครันขะลืนกาล  
ระลอกกระฉอกชลที   

๏ กึกก้องเตือนท้องธรณี    ฟ้องฟังวารี     
ฉะฉาฉะฉานผานโพยม   

๏  ระรื่นรมย์ระงมสินธุเครงโครม   สำเนียงเสียงโสม 
นัษชื่นชมทาง   

๏  นาคนาทากมวล    ผุดดำสู้สำราญ     
สำเรียงประลวงชมชล   

           
115. สัพพะ ทุกสิ่ง, ทั้งหมด, สรรพ 
116. พรูเพรียก อาการที่ร้องมาก ๆ อย่างนกร้อง 
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๕๑ 
 

๏ โคหมีดิมงคลอนันต์    ทั้งถ่ินภูวดล117            
อเนกประมวลมหึมา  

๏ กุมภีจรเข้เหรา118    ราหูหรรษา            
มังกรกำเริบฉาฉาว 

๏ กุงกังกรกฎจะริวจะราว         งูเงือกเสือกสาว     
ภุชงคชาติ119สำเริง  

๏ โลมาเคล้าดูบันเทิง    วาฬว่ายลองเชิง           
ฉนากฉลามตามกัน  

๏ บางพุกพ้นนาพัวพัน    สาธุการทานอัน        
บำเพ็ญพระโพธิญาณ         

๏สรรพสิ่งอัศจรรย์บันดาล      ตรัสบอกกิจการ     
ทั้งปวงแก่ราชเทพ    ะ                        

๏ สวนสมเด็จนารถมัทรี        สดับสารเสวณี    
บรรทูลณุศลอัศจรรย         ะ      

๏ น้องท้าว ๆ ทูลทรงธรรม์          โดยอัศจรรย์อัน          
บันดาลในปาบรรยาย 

๏ แถลงถวายแต่ต้นจนปลาย           โดยดังธิบาย                
วิธานกถาสรรพสรร 

๏ มัทรีสุนทรแจ่มจันทร์             ทรงลักษณะลาวัน        
วิไลเสียนิกาญดา  

๏ ประกอบด้วยยศศักดิ์วรา               บุตรีราชา            
ธิราชไทยทรงนาม 

๏ มรรทราชชาติเชื้อชาญสนาม        เดโช120เรียงราม               
สมบัติสมบูรณ์ธรณี      

๏ พรรณนาโฉมราชเทพี        ในกัณฑ์มัทรี           
บ่ได้สุขมุพิศดาร       

๏ ในกัณฑ์ศักบัพบรรหาร       ใช้เชิงชำนาญ       
นิพนพ์แต่โดยพยายาม 

๏ มัทรีเสาวภากนาราม        บริบูรณ์โดยความ      
ภิรอรรถ121ดำรง 

           
117. ภูวดล แผ่นดิน 
118. เหรา ช่ือสัตว์ในนิยายมรีูปครึ่งนาคครึ่งมงักร 
119. ภุชงคชาต ิ งูใหญ่, นาค 
120. เดโช อํานาจ; ความร้อน, ไฟ 
121. ภริอรรถ เนื้อความ 
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๕๒ 
 

๏ ข้าพเจ้าพึงสอนเขียน        อย่าได้ติเตียน         
ว่าเขียนตัวห่าง      

๏ จะเขียนตามอย่าง         สมุดก็รางเหลือเกิน          
ลับตาทำเมินก็มองไม่เห็นตัว 

๏   พิลาพให้โหย 
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๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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