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นาย ภาณุวิชญ์  หนูยิ้มซ้าย : การศึกษาวิเคราะห์วิธูรกลอนสวด   อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก : ดร. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วิธูรกลอนสวด  ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่กลุ่ม

หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบช าระต้นฉบับเพ่ือศึกษา
ลักษณะต้นฉบับ ผู้แต่ง และสมัยที่แต่ง ที่มาของเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง ภาพสะท้อนสังคม
และสุนทรียภาพที่ปรากฏในวิธูรกลอนสวด 

ผลการศึกษาพบว่า ต้นฉบับวิธูรกลอนสวดมีสภาพเกือบสมบูรณ์  บันทึกด้วยอักษรไทย 
ภาษาไทย ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง แต่ปรากฏปีที่สร้างในพุทธศักราช 2300 จึงสันนิษฐานว่า ผู้สร้าง
อาจจะเป็นผู้หญิงที่จ้างให้ผู้รู้หนังสือไปคัดลอกต้นฉบับอ่ืนมาอีกทอดหนึ่ง  วิธูรกลอนสวดมีที่มาจาก
อรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก มีล าดับเนื้อหาประกอบด้วยบทไหว้ครู อัตตวิพากษ์ของผู้แต่ง
ส่วนเกริ่นเรื่อง เนื้อเรื่อง และประชุมชาดก 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องวิธูรกลอนสวดแตกต่างไปจากอรรถกถชาดกมี 3 ลักษณะ 
ได้แก่ การขยายความ การละความ และการเปลี่ยนความ ซึ่งผลการศึกษาจะพบการขยายความมาก
ที่สุด ส่วนการละความมักจะเกิดขึ้นกับเนื้อหาเกี่ยวกับค าสอนที่อธิบายได้ยาก และการเปลี่ยนความจะ
เปลี่ยนจากสิ่งที่ผู้ฟังไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งที่ผู้ฟังคุ้นเคย 

ภาพสะท้อนสังคมที่พบในวิธูรกลอนสวดมี 4 ประเภท ได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ ค าสอนและ
ประเพณี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้คนในสังคมสมัยอยุธยาตอนปลายยังคงผูกพันอยู่กับศาสนาอย่างแนบ
แน่น ส่วนสุนทรียภาพที่ปรากฏในวิธูรกลอนสวดเกิดจากองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เสียงสัมผัส ค า 
และค าประพันธ์ ซึ่งแสดงถึงความรู้ความสามารถทางด้านอักษรศาสตร์ของผู้แต่งได้เป็นอย่างดี 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60114212 : Major (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES) 
Keyword : Vidhura Jataka, Didactic poem 

MR. BHANUWIT NUYIMSAI : AN ANALYTICAL STUDY OF A DIDACTIC POEM 
"VIDHURA"  THESIS ADVISOR :  SIRISARN MUEANPHOTHONG 

This thesis aims to analyses a didactic poem Vidhura from the national 
library of Thailand. The analyses will find their form, author, compositing date, 
background story, the adaptions of contents, literature values and social values. 

The study found that manuscript is almost in good condition and wrote with 
Thai alphabets in Thai language without author’s name but wrote composing in 1757. 
However, it has been assumed that employer hire the scribe to copied from other’s 
manuscript in late of Ayutthaya period. The content of didactic poem Vidhura is 
associated from Atthakatha jataka. The order of didactic poem Vidhura contain the 
respect part, the word from author, the introduction, main story and the ending. 

The adaptions of didactic poem Vidhura different from Atthakatha jataka in 
three ways : addition deletion and changes. The adaption mostly founds addition. 
The deletions happened to difficult didactic parts in Atthakatha jataka and the 
adaptions will changes some part of the Atthakatha jataka to something that familiar 
to the audiences. These adaptions will help the audiences to approached the story 
easily. 

Didactic poem Vidhura also has two distinctive value. The first value is the 
social value. This value is about social fashions, social believes, traditions and morals. 
This value shows Ayutthaya people firmly attached to religion. The second value is 
the literature value showing the writing competence of the composer. This value 
associated with the selection of sounds, words and poetics. Therefore the study of 
didactic poem Vidhura will shows the atmosphere of Ayutthaya society and will 
entertains the audiences as well. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กลอนสวด เป็นวรรณกรรมชาวบ้านแต่งด้วยค ากาพย์ นิยมใช้สวดอ่านอย่างแพร่หลายใน
เทศกาลชาวบ้านและงานวัดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มักแต่งขึ้นจาก
ชาดกหรือพระสูตรในพระพุทธศาสนา ทศชาติชาดกเป็นชาดกเรื่องส าคัญในพระพุทธศาสนา ผู้คน
บริเวณพ้ืนที่ประเทศไทยในอดีตรับรู้เรื่องราวทศชาติชาดกมาอย่างยาวนานดังหลักฐานที่ปรากฏเป็น
ภาพจิตรกรรมในสมัยอยุธยา ทศชาติชาดกกล่าวถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในสิบชาติสุดท้ายก่อนจะ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  

วิธูรกลอนสวดมีที่มาจากวิธูรชาดกซึ่งเป็นมหานิบาตชาดกล าดับที่ 9 ในทศชาติชาดก 
กล่าวถึงเรื่องราวการบ าเพ็ญสัจจบารมีของพระโพธิสัตว์ครั้งเสวยพระชาติเป็นวิธูรบัณฑิต ผู้ถวาย 
อรรถธรรมของพระเจ้าธนัญชัย อยู่มาวันหนึ่งพระอินทร์ พระเจ้าธนัญชัย พญาครุฑและพญานาคต่าง
มารักษาศีลอยู่พร้อมกัน จึงมีข้อถกเถียงกันว่า ศีลของผู้ใดเหนือกว่ากัน ต่างฝ่ายต่างตอบเหตุผลของ
ตนแต่ตัดสินไม่ได้ว่าใครเหนือกว่า ทั้งสี่จึงให้วิธูรบัณฑิตมาตัดสิน วิธูรบัณฑิตตัดสินว่าทั้งสี่มีศีลเสมอ
กัน ทั้งสี่พอใจค าตอบจึงให้รางวัลแก่วิธูรบัณฑิต พญานาคกลับไปเมืองบาดาลแล้วเล่าเหตุการณ์ให้  
นางวิมาลาผู้เป็นมเหสีฟัง นางวิมาลาอยากฟังธรรมของวิธูรบัณฑิตจึงออกอุบายแกล้งป่วย และขอ
หัวใจวิธูรบัณฑิตเป็นยารักษา นางอิรันทตีธิดาพญานาคอาสาไปเอาหัวใจมาให้นางวิมาลา ระหว่างทาง
พบปุณณกยักษ์เสนอตัวช่วยนางอิรันทตีเพราะอยากได้นางอิรันทตี จากนั้นปุณณกยักษ์จึงวางอุบาย
เล่นพนันสกากับพระเจ้าธนัญชัยเพ่ือเอาตัววิธูรบัณฑิต เมื่อปุณณกยักษ์ชนะจึงขอวิธูรบัณฑิตแล้ว
เดินทางออกจากเมืองไป ปุณณกยักษ์พยายามท าให้วิธูรบัณฑิตตายหลายครั้ง แต่วิธูรบัณฑิตรอดตาย
มาได้ทุกครั้ง วิธูรบัณฑิตจึงถามสาเหตุของเรื่องทั้งหมดจากปุณณกยักษ์ เมื่อทราบที่มาของเรื่อง
ทั้งหมดแล้วจึงสั่งสอนปุณณกยักษ์ให้กลับใจ จากนั้นวิธูรบัณฑิตเดินทางไปเมืองบาดาลเพ่ือเทศนา
ธรรมแก่นางวิมาลา ปุณณยักษ์ได้นางอิรันทตีตามปรารถนา ต่อมาวิธูรบัณฑิตจึงขอตัวกลับเมืองและ
อยู่รับใช้พระเจ้าธนัญชัยตลอดจนสิ้นอายุขัย  

เนื้อเรื่องวิธูรบัณฑิตชาดกมีขนาดยาวประกอบด้วยโครงเรื่องและปมขัดแย้งที่ซับซ้อน
น่าสนใจต่างจากชาดกเรื่องอ่ืน นอกจากนี้เนื้อหาค าสอนส าคัญในวิธูรบัณฑิตชาดกเรื่อง ราชวัสดีธรรม 
ยังเป็นที่มาของวรรณกรรมค าสอนเรื่องส าคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างโคลงราชสวัสดิ์  
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วิธูรกลอนสวด เป็นเอกสารต้นฉบับซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึ ก 
หอสมุดแห่งชาติ หมู่กลอนสวด หมวดวรรณคดี เลขที่ 236 โดยระบุในทะเบียนว่า เป็นฉบับความเก่า 
ท้ายเล่มระบุปี พ.ศ. 2300 ท าให้สันนิษฐานได้ว่า เนื้อความในวิธูรกลอนสวดอาจจะเก่าแก่ไปถึงสมัย
อยุธยาตอนปลาย เอกสารต้นฉบับนิยมบันทึกรูปค าตามเสียง ท าให้รูปค าในเอกสารแตกต่างจากรูปค า
ในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาอักษรและอักขรวิธีในวิธูรกลอนสวดจะท าให้เข้าใจความนิยมของการเขียน
ค าแต่ละค า อีกท้ังยังอาจจะท าให้สันนิษฐานอายุของเอกสารได้อีกด้วย 

ลักษณะค าประพันธ์ในวิธูรกลอนสวดส่วนใหญ่แต่งด้วยกาพย์ยานี 11 สลับกับกาพย์
สุรางคนางค์ 28 และแทรกด้วยกาพย์อ่ืน ๆ กาพย์แต่ละชนิดในวิธูรกลอนสวดใช้แบ่งเนื้อหาเหตุการณ์
แต่ละตอน ซึ่งแตกต่างจากลักษณะการแต่งในอรรถกถาชาดก เนื่องจากนิบาตชาดกแต่เดิมนั้นแต่ง
ด้วยคาถาภาษาบาลีและมักจะเป็นค าพูดของตัวละครในชาดกเท่านั้น ต่อมาพระพุทธโฆสาจารย์จึง
รวบรวมชาดกแต่ละเรื่องมาจัดหมวดหมู่และแต่งค าอธิบายเพ่ิมจากคาถาเดิมเรียกว่า อรรถกถาชาดก 
เมื่ออรรถกถาชาดกเผยแพร่เข้ามาในบริเวณประเทศไทยจึงมีการแปลร้อยคาถาภาษาบาลีเป็น
ภาษาไทย ท าให้อรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก มีเนื้อเรื่องบางส่วนแตกต่างกับวิธูรกลอนสวด 

วรรณกรรมกลอนสวดใช้ส าหรับสวดให้ชาวบ้านฟัง ดังนั้นผู้แต่งวิธูรกลอนสวดจึง
ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องบางส่วนที่แสดงให้เห็นภาพสังคมแบบชาวบ้านสอดแทรกอยู่ระหว่างเหตุการณ์
ของเรื่องได้อย่างกลมกลืน ตัวอย่างเช่น การสอดแทรกค่านิยมเรื่องการสงวนตัวในตอนนางอิรันทตีเจอ
ปุณณกยักษ์ หรือความเชื่อเรื่อง ขวัญ และประเพณีท าขวัญในตอนวิธูรบัณฑิตกลับเมืองอินทรปัตถ์ 
นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนการอธิบายหลักธรรมที่เข้าใจได้ยากเป็นค าสอนพ้ืนฐานที่ชาวบ้านเข้าใจได้
ง่าย เช่น เปลี่ยนจากหลักธรรมเรื่องกิเลสตัณหาเป็นค าสอนเรื่อง ศีล 5  

นอกจากนี้ในวิธูรกลอนสวดนิยมใช้เสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระในบทพรรณาชม
ธรรมชาติ และค าท่ีเลือกใช้ในวิธูรกลอนสวดมักใช้ค าที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เช่น 

 

๏ ลางสาดมะหาดเหียง  พุมเรียงเคียงกับแคคาง  
ส าโรงแลโกงกาง  มะสังทรางแลโศกไทร  

 

แต่อย่างไรก็ตามผู้แต่งเล่นค าหลากหลายลักษณะ เช่น ค าพ้อง ค าซ้ า ค าซ้อน ท าให้เกิด
สุนทรียภาพทางเสียงและทางความหมายแก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้ค ายืมภาษาบาลีท าให้ส่ง
สัมผัสสระระหว่างวรรคได้ง่าย เช่น ศีลา ครุฑา ทิศา รวมถึงการใช้ค าชาวบ้าน ตัวอย่างเช่น ฉายา 
ชงคา ปรางค์ปรา ท าให้ผู้ฟังชาวบ้านเข้าใจได้ง่าย  

ในวิธูรกลอนสวดยังใช้ค าประพันธ์ได้อย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ของเรื่อง ท าให้ผู้ฟัง
ได้รับสุนทรียภาพหลากหลายอารมณ์ เช่น ค าประพันธ์ช้าลูกหลวงซึ่งเป็นท านองของกาพย์ยานี 11 
ส าหรับบทกล่อมพระบรรทมในตอนพระเจ้าธนัญชัยฝัน หรือค าประพันธ์พิลาปซึ่งเป็นท านองโศกเศร้า
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ของกาพย์สุรางคนางค์ 28 ในตอนวิธูรบัณฑิตสั่งลาครอบครัว ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้ชาวบ้าน
ผู้ฟังสามารถเข้าใจจดจ าน าเรื่องวิธูรกลอนสวดไปเผยแพร่สืบทอดต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาภูมิหลังของวิธูรกลอนสวด 
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องของวิธูรกลอนสวด  
3. ศึกษาภาพสะท้อนสังคมและสุนทรียภาพในวิธูรกลอนสวด 

 

วิธีการศึกษา 
1. ส ารวจ ศึกษาและตรวจสอบช าระเอกสารต้นฉบับตัวเขียนเรื่อง วิธูรกลอนสวด  
2. ศึกษาภูมิหลังของวิธูรกลอนสวดในด้านเอกสารต้นฉบับและเนื้อเรื่อง 
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิธูรกลอนสวดกับอรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก 
4. ศึกษาภาพสะท้อนสังคมและสุนทรียภาพในวิธูรกลอนสวด 
5. เรียบเรียงผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและน าเสนอข้อเสนอแนะ  

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
1. เอกสารต้นฉบับเขียนรูปค าแตกต่างจากรูปค าในปัจจุบัน ดังนั้นผู้ศึกษาจะปริวรรต

ข้อความจากเอกสารต้นฉบับเป็นอักขรวิธีปัจจุบัน ดังตัวอย่างเช่น  
 

 
 

ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 
สงไส ฃอแต่เสกระฉัดไช ทงัออระไทมะเหสี ๏ มานพ
จึงทูลเลา ฃาพะเจ้า 

...สงสัย 
ขอแต่เศวตรฉัตรชัย  ทั้งอรทัยมเหสี  
๏ มานพจึงทูลเล่า ข้าพเจ้าแพ้จักรี  
ดวงแก้วกับพาชี  ของฉันนี้ถวายไท้  
๏ เอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์  มิได้บิดพลิ้วสิ่งไร  
สัญญากันแล้วไซร้  ทั้งสองไทตั้งสกา  

แพจักรี ดวงแกวกับภาชี ฃองฉนันีถะวายไทย ๏ เอา
ไว้เปนก ามะสิท ะ 
หมีใด้บิดผลิวสิง้ไร สนัยากนัแลวไซ ทังสองไทตั่งสกา 
๏ สกาแต่ก่อนไซ 
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ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

ใม่เข่าใจจะพัรระนา พิดเคราะไนยคาถา ใม่รู้ว่าเลน่
ยางไรย ๏ จะว่ามตาม ะ 

๏ สกาแต่ก่อนไซร้  ไม่เข้าใจจะพรรณนา  
พิศเคราะห์ในคาถา  ไม่รู้ว่าเล่นอย่างไร   
๏ จะว่าตามความคิด  ถ้าเพี้ยนผิดบุราณไป  
ข้าน้อยขออภัย  ทั้งเทพไททุกทิศา  
๏ หมากแดงมานพเล่น  หมากขาวเป็นของพญา  
สองท้าวตั้งสกา  แล้วก็มาแข่งบาศก์กัน  

ความคิด ถ่าเผิยนพดิบูรานไป ขา่นอยฃออะไภ ทังเท
พะไททุกทดิษา ๏ 

มาแดงมานบเลน่ มากขาวเปนฃองพรฺญา สองทาวตัง
สกา แล้วกอมาแฃงบาตกนั ๏ 
 

2. ข้อความจากเอกสารต้นฉบับจะอ้างอิงค าประพันธ์จากภาคผนวกในการศึกษาครั้งนี้
เป็นหลัก โดยจะระบุล าดับเลขค าประพันธ์ไว้บนเครื่องหมายฟองมัน ดังตัวอย่างเช่น 
 

 280๏ เป็นบุตรท้าวนาคา  พระมารดาของน้องนี้ 
โรคามายายี  พระอินทรีย์ซูบผอมไป  
... 
398๏ คิดเห็นเนื้อความ มานพทูลถาม  
ท้าวไทไปพลาง  ไหนว่าเจ้าปราชญ์  
เป็นญาติจอมปรางค์  ไม่รับสมอ้าง  
เหมือนพระวาจา   

 

3 ผู้ศึกษาจะปริวรรตค าประพันธ์โดยสะกดตามอักขรวิธีในเอกสารต้นฉบับ ในกรณีหาก
ค าใดที่ไม่ใช้ในปัจจุบัน จะสะกดตามอักขรวิธีในเอกสารต้นฉบับ เช่นค าว่า โกสิด มาจากโกสีย์ 
หมายถึงพระอินทร์ และหากค าใดเป็นค าเก่าที่สะกดค าใกล้เคียงกับปัจจุบัน จะสะกดตามอักขรวิธีใน
เอกสารต้นฉบับเช่นเดียวกัน เช่น อดสา หมายถึง อุตส่าห์ อุตสาหะ ทั้งนี้ผู้ศึกษาจะท าเชิงอรรถค าที่
แตกต่างจากปัจจุบันไว้ในภาคผนวก ส่วนชื่อตัวละครในค าปริวรรตจะสะกดตามเอกสารต้นฉบับเพ่ือ
คงเสียงตามต้นฉบับเดิม เช่น บุนนพยักษ์ หมายถึงปุณณกยักษ์ อรันทวดี หมายถึงนางอิรันทตี 

4. ผู้ศึกษาจะใช้ค าว่า วิธูรกลอนสวด เรียกแทนเอกสารต้นฉบับเลขที่ 236 และใช้ค าว่า 
อรรถกถาชาดก เรียกอรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก ฉบับมหามกุฏวิทยาลัย เฉพาะในบทที่ 3 
ส่วนในค าอธิบายผู้ศึกษาจะเรียกชื่อตัวละครตามอรรถกถาชาดกเป็นหลักคือ วิธูรบัณฑิต ปุณณกยักษ์ 
นางอิรันทตี พระเจ้าธนัญชัย  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. เอกสารเลขที่ 236 เป็นสมุดไทยขาว อักษรไทย ภาษาไทย เส้นหมึก ในทะเบียนระบุ

ชื่อเอกสารว่า พระวิธูร และระบุว่าเป็นฉบับความเก่า จ านวน 192 หน้า มีเนื้อหาครบถ้วนตลอดทั้ง
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เรื่อง ปรากฏปีพุทธศักราช 2300 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกเอกสารต้นฉบับเลขที่ 236 เป็นฉบับหลักใน
การศึกษาเนื่องจากเอกสารต้นฉบับมีสภาพและเนื้อหาสมบูรณ์  

2. ผู้ศึกษาใช้เนื้อหาเฉพาะส านวนแปลร้อยในอรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก 
ฉบับพระไตรปิฎกมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ 28 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก 
ภาค 2 เป็นฉบับเปรียบเทียบเนื้อหา เนื่องจากส านวนแปลร้อยเก่าแก่มากกว่าส านวนอื่น  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงภูมิหลังของวิธูรกลอนสวด 
2. ท าให้ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องในวิธูรกลอนสวด 
3. ท าให้ทราบถึงภาพสะท้อนสังคมและสุนทรียภาพที่ปรากฏในวิธูรกลอนสวด 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ศึกษารวบรวมบทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
การศึกษาวิธูรกลอนสวด โดยจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธูรบัณฑิตชาดก 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลอนสวดหรือค ากาพย์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง แต่ละ
หัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธูรบัณฑิตชาดก 

 พระมหาวัลลภ บุญล้อม (2548) ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาระหว่างวรรณกรรมชาดกเรื่อง 
วิธูรบัณฑิต ฉบับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์  ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน 
รวมถึงศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์และสังคมด้วย ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสามฉบับมีที่มาจากอรรถกถา
ชาดก ฉบับกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ตัดความที่อธิบายแก้คาถาและคงไว้เฉพาะคาถา แล้วแปลเป็น
ส านวนภาษาร้อยแก้ว เน้นค าที่มีความหมายชัดเจนตรงตามต้นฉบับอรรถกถาชาดก ไม่เล่นค าซ้ าค า
ซ้อน ส่วนฉบับภาคอีสานน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากภาคเหนือเนื่องจากมีค าภาษาถิ่นเหนือปะปนอยู่
หลายส่วน และในด้านวรรณศิลป์ทั้งสามฉบับเน้นเทศนาโวหารมากกว่าพรรณนาและอุปมาโวหาร  

พอพล สุกใส (2550) ศึกษาชุดค าสอนเรื่อง ราชวัสดี ในกลอนสวดเรื่อง พระวิธูรชาดก 
เล่ม 1 และเล่ม 2 โดยใช้เอกสารต้นฉบับเลขท่ี 710 และเลขที่ 711 หมู่กลอนสวด หมวดวรรณคดีจาก
หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งทั้งสองฉบับเป็นเอกสารชุดเดียวกันเพราะมี เนื้อความต่อเนื่องกัน มีจ านวนค า
ประพันธ์รวมกันทั้งหมด 808 บท สันนิษฐานว่า พระวิธูรชาดกมีอายุอยู่ในระหว่างช่วงสมัยอยุธยา
ตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่งขึ้นเพ่ือเผยแพร่วิธูรบัณฑิตชาดกเพราะให้รายละเอียดเนื้อ
เรื่องมากกว่าค าสอนเรื่อง ราชวัสดี พระวิธูรชาดกเปิดเรื่องด้วยการไหว้ครู เนื้อเรื่องรวมถึงค าสอน
ราชวัสดีแล้วปิดเรื่องด้วยสโมธาน 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลอนสวดหรือค ากาพย์ 

กุลนรี ราชปรีชา (2527) ศึกษาวิเคราะห์สุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากรพิมพ์ พ.ศ. 
2509 ในประเด็นความเป็นมาของเรื่อง องค์ประกอบของวรรณกรรม การเลือกใช้ค ากาพย์ การใช้ค า 
โวหารและภาพพจน์ ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาสุบินค ากาพย์อาจจะได้รับอิทธิพลจากสุบินส านวนใต้
และอาจแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ สุบินค ากาพย์มีคุณค่าหลายประการ เช่น มีโครงเรื่องเป็นเอกภาพ 
การด าเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีแนวคิดสร้างสรรค์สังคมปรากฏในแก่นเรื่อง ทั้งยังมีการสร้างตัว
ละครหลายลักษณะ ใช้ค าส านวน โวหารสะท้อนภาพ อารมณ์และความรู้สึกตัวละครอย่างชัดเจน 

ตรีศิลป์ บุญขจร (2530) ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมกลอนสวดภาคกลางจากสมุดไทยใน
หอสมุดแห่งชาติจ านวน 264 เล่ม และสมุดฝรั่งจ านวน 9 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า กลอนสวดเป็น
วรรณกรรมชาวบ้าน เนื้อเรื่องส่วนใหญ่มีที่มาจากนิบาตชาดกหรือปัญญาสชาดก มักแต่งด้วยกาพย์
ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28 และกาพย์อ่ืน ๆ กลอนสวดนิยมแพร่หลายมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น กลอนสวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลอน
สวดที่สอนคติธรรมโดยตรงและโดยอ้อม องค์ประกอบวรรณกรรมกลอนสวดมี 5 ส่วน ได้แก่ บทไหว้
ครู  อัตตวิพากษ์ของกวี ปรารภเรื่อง เนื้อเรื่อง ประชุมชาดก  

เอมอร รัตนเนตร (2533) วิเคราะห์นิทานค ากาพย์เรื่อง ปทุมกุมาร โดยศึกษาวิเคราะห์
ในลักษณะวรรณกรรมชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นสังคม วิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นรวมไปถึงคติชาวบ้านที่
แสดงออกทางวรรณกรรมผ่านความงามทางวรรณศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า ค ากาพย์เรื่องปทุมกุมารมี
ที่มาจากมหาปทุมชาดกในปัญญาสชาดกกล่าวถึงพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญสั่งสมทานบารมี บันทึกด้วย
อักษรไทยภาคกลาง จากการพิจารณาจากอักษรและอักขรวิธี น่าจะแต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ประมาณพ.ศ. 2325 – 2350 อักขรวิธีจะมีลักษณะเด่นเป็นระบบ แม้จะบันทึกตามเสียงพูด 
ผู้แต่งมุ่งอบรมจิตใจสั่งสอนผู้ฟังให้เลื่อมใสในศาสนาและเน้นเรื่องความกตัญญู โดยใช้ส านวนโวหาร
และถ้อยค าท าให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งทางวรรณคดี 

ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง (2544) ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง มหาชาติกลอนสวด ฉบับวัดกลางฯ 
จังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็นคุณค่าของต้นฉบับ อักษรและอักขรวิธี คุณค่าด้านวรรณศิลป์และ
ด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่า มหาชาติกลอนสวด ฉบับวัดกลางฯ แต่งด้วยกาพย์หลายชนิด มีอายุอยู่
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ใช้ค าศัพท์ภาษาชาวบ้านและค าโบราณปะปนกัน โดยบันทึกตามเสียง
สวดอ่าน ด้วยความเชื่อในการสวดมหาชาติต้องอ่านให้จบภายในวันเดียว จึงต้องแต่งให้กระชับรวบรัด 
แสดงให้เห็นคุณค่าทางวรรณศิลป์ของผู้แต่ง อีกท้ังยังสะท้อนให้คุณค่าทางด้านสังคม  

ปิยะนารถ โภคามาศ (2550) ศึกษาเวสสันดรส านวนภาษาไทยถิ่นใต้ฉบับทักษิณคดี 
ฉบับนายจาบ และฉบับมหาราชค าฉันท์ ในประเด็นด้านเนื้อหา คุณค่าทางวรรณศิลป์และทางสังคม 
วัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่อง ผลการศึกษาพบว่า เนื้อเรื่องและการด าเนินเรื่องทั้งสามฉบับเหมือนกับ
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นิบาตชาดก แต่ใช้กลวิธีปรับเปลี่ยนเนื้อหา 6 วิธีได้แก่ การเพ่ิมเหตุการณ์ การตัดเหตุการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ การเพ่ิมรายละเอียด การตัดรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และ
จากการศึกษาคุณค่าด้านวรรณศิลป์พบว่า มีการใช้ค าฉายานามและส านวนอ้อมค้อม การซ้ าค า ซ้อน
ค า การเล่นค าพ้องรูปพ้องเสียง นามวลี การเล่นค าลักษณะกลบท กลวิธีทางเสียง อุปมา อุปลักษณ์ 
บุคคลวัติ อติพจน์ และโวหาร แม้ว่าทั้งสามฉบับจะเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นแต่ก็รับเอาขนบการแต่ง
วรรณคดีราชส านักมาด้วย ในด้านสังคมและวัฒนธรรมพบว่า ภาคใต้มีคนหลายเชื้อชาติ ผู้คนเคารพ
ต่อผู้ปกครอง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืนและมีความผูกพันกับธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี
ความเป็นอยู่ ความเชื่อทางศาสนา ค่านิยมที่ส าคัญคือการยกย่องผู้มีความรู้ วัฒนธรรมมีทั้งวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างชาติ วัฒนธรรมของราชส านักที่น ามาผสมกันอย่างกลมกลืน เวสสันดรชาดก
ฉบับภาคใต้จึงเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ท่ีส าคัญ 

รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ (2552) ศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง สมุทรโคดม โดยใช้
เอกสารสมุดไทยขาวจากวัดสัมพันธวงศ์จ านวน 3 ฉบับ สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นช่วงรัชกาลที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมกลอนสวดแต่งเลียนแบบชาดกใช้สวดเพ่ือ
ความเพลิดเพลินและสั่งสอนธรรมะควบคู่กัน แต่งด้วยกาพย์หลายชนิด มีเนื้อเรื่องที่ตื่นเต้นผจญภัย
ของตัวละครและต้องฝ่าฝันอุปสรรคอันเกิดจากผลกรรม ด้านวรรณศิลป์พบว่า ใช้ภาษาเรียบง่ายแต่
สื่อความได้ชัดเจน และใช้โวหารภาพพจน์ให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามจนท าให้เกิดรส
วรรณคดีหลากหลาย ส่วนด้านสังคมสะท้อนถึงความเชื่อ ค่านิยมประเพณีและวิถีชีวิตทั้งเกิดขึ้นใน
สังคม ทั้งยังส่งอิทธิพลไปยังเรื่องพระอภัยมณีอีกด้วย 

ณัฐา ค้ าชู (2553) วิเคราะห์การสร้างสรรค์นิทานค ากาพย์ในด้านเนื้อหา แนวคิด และ
วรรณศิลป์ในนิทานค ากาพย์ 50 เรื่องแบ่งเป็นภาคกลาง 25 เรื่องและภาคใต้ 25 เรื่อง ผลการศึกษา
พบว่า นิทานค ากาพย์มีบทบาทต่อสังคมไทยมาแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึง
รัตนโกสินทร์ ในฐานะวรรณกรรมชาวบ้านส าหรับใช้สวดอ่านในที่ชุมชน ใช้เป็นแบบฝึกอ่านแก่กุลบุตร 
และเป็นสื่อกลางส าหรับสร้างอานิสงส์ผลบุญทางพระพุทธศาสนา กวีสร้างสรรค์เนื้อหาอัน
ประกอบด้วยโครงเรื่อง ตัวละคร แนวคิด ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพ ตัวละครมีลักษณะ
ทางกายภาพ พฤติกรรมและชะตากรรมที่พลิกผันตามโครงเรื่องส าคัญ 3 แบบ ได้แก่ แบบใช้
หลักธรรมแก้ปัญหา แบบผจญภัยได้นาง และแบบใช้ปัญญาแก้ปัญหา นิทานค ากาพย์สะท้อนแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังสะท้อนความสามารถด้านวรรณศิลป์ของกวีด้วย 

จามีกร ชูทรัพย์ (2560) ศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง พระปรมัตถ์ โดยใช้ต้นฉบับ
จากส านักหอสมุดแห่งชาติ จ านวน 29 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า กลอนสวดเรื่อง พระปรมัตถ์ แบ่งเป็น 
2 ส านวน คือส านวนเก่าและส านวนใหม่ ต้นฉบับส่วนมากมีสภาพช ารุด บันทึกด้วยอักษรไทย 
ภาษาไทย ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและปีที่แต่ง แต่งด้วยกาพย์หลายชนิด สันนิษฐานว่า กลอนสวดเรื่อง 
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พระปรมัตถ์ ส านวนเก่ามีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ส่วนส านวนใหม่สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ส านวนธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เนื้อหากลอนสวดเรื่อง ปรมัตถ์ สอนหลักธรรมชั้นสูงใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งแต่เดิมหลักธรรมชั้นสูงเข้าใจได้ยากเมื่อแต่งเป็นกลอนสวดท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
เพราะมุ่งเน้นตั้งแต่การสอนธรรมะพ้ืนฐานไปจนถึงชั้นสูง วรรณกรรมกลอนสวดมีคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ได้แก่ การดัดแปลงเนื้อหา การเลือกค า โวหาร ภาพพจน์ อีกทั้งยังมีคุณค่าด้านสังคม ได้แก่ 
การสอดแทรกหลักธรรม สภาพสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมการเขียนของคนสมัยก่อนอีกด้วย 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องของวรรณกรรม 

ศิราพร ฐิตะฐาน (2523) ศึกษาทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทานและทฤษฎีคติชนวิทยา 
โดยอธิบายว่า นิทานมีแหล่งก าเนิดและถ่ายทอดจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง องค์ประกอบของ
การเล่านิทาน ได้แก่ ผู้ฟังนิทาน ผู้เล่านิทาน และจุดประสงค์ในการเล่า ท าให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไป 
ลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในนิทานมี 6 ลักษณะ ได้แก่ การละความ การเปลี่ยนรายละเอียด 
การขยายความ การผนวกเรื่อง การสลับเหตุการณ์ และการอนุรักษ์ตนเอง 

การขยายความมักจะมาจากประสบการณ์เฉพาะตนของผู้แต่งที่ เกี่ยวกับความเชื่อ 
จริยธรรมหรือวัฒนธรรมในสังคมของผู้แต่งเพ่ือเอาใจผู้ฟัง เช่น แปลงให้ตัวละครด าเนินชีวิตไปตาม
วัฒนธรรมของสังคมนั้นอย่างในอิเหนา ตัวละครด าเนินตามวัฒนธรรมไทย มิใช่วัฒนธรรมชวาเมื่อ   
ตัวละครผ่านช่วงชีวิตใดก็จะบรรยายพิธีกรรมไว้ด้วย เช่น พิธีโสกันต์ พิธีสมรส พิธีศพ พิธีท าขวัญ หรือ
พิธีสมโภช ความเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมเข้ามาในเรื่องเดิมเพ่ือจะท าให้เรื่องกลมกลืนไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้น  

การละความตอนใดตอนหนึ่งที่ไม่กระชับรัดกุม หรือไม่ส่งผลต่อแก่นเรื่อง โครงเรื่องหรือ
ตัวละครเอกของเรื่อง เกิดจากการถ่ายทอดนิทานจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งที่ต่างวัฒนธรรมกัน
มักจะละความที่ไม่คุ้นเคยซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งที่บรรยายถึงประเพณี ปรัชญา
ความคิด ความเชื่อทางศาสนาตลอดจนจริยธรรมที่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มคนเฉพาะสังคม เพราะสิ่งที่
ผู้ฟังไม่คุ้นเคยจะอธิบายให้เข้าใจได้ยากกว่าสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อผู้แต่งได้รับการถ่ายทอด
นิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าไปถ่ายทอดต่อก็จะต้องถ่ายทอดผ่านการกลั่นกรองทางความคิดของ   
ผู้แต่งเสียก่อน ผู้แต่งต้องค านึงว่าจะด าเนินเรื่องอย่างไรรายละเอียดตอนใดควรตัดทิ้ง เพ่ือท าให้เรื่อง
สนุกข้ึน ดังนั้นเนื้อหาบางตอนอาจถูกตัดท้ิงโดยเจตนาของผู้แต่ง  

การเปลี่ยนความหรือรายละเอียดบางประการอาจะเกิดจากเจตนาของผู้แต่งที่ต้องการให้
ผู้ฟังรู้สึกคุ้นเคย สนุกและเข้าใจเรื่องได้มากที่สุด แต่บางครั้งการถ่ายทอดในสังคมที่ต่างวัฒนธรรมกัน 
ท าให้ผู้รับเรื่องไม่สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องบางตอนได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นผู้แต่งจึงพยายามให้เหตุผลที่
ชัดเจนตามสภาพสังคมหรือวัฒนธรรมของผู้แต่ง การพยายามให้เหตุผลบางครั้งก็เป็นเรื่องอัตวิสัย 
เพราะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้แต่ง และการให้เหตุผลนั้นจะท าให้ความถูกต้องของเนื้อหาอาจจะ
ไม่ตรงกับเจตนาเดิมของเรื่อง จนเกิดเป็นส านวนที่มีเนื้อหาแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น 
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อาทิตย์ ดรุนัยธร (2549) ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อเรื่องวรรณกรรมการแสดงเรื่อง กากี 
พบว่า วรรณกรรมการแสดงเรื่อง กากี แตกต่างจากกากีกลอนสุภาพและกากีค ากลอน 8 ลักษณะ 
ได้แก่ การตัดเหตุการณ์ การตัดรายละเอียด การตัดตัวละคร การเพ่ิมเหตุการณ์ การเพ่ิมรายละเอียด 
การเพ่ิมตัวละคร และการเปลี่ยนรายละเอียดเหตุการณ์และการเปลี่ยนบริบทของเนื้อเรื่อง 

ศิริพร เศรษฐฤทธิ์ (2551) ศึกษาลักษณะเด่นมหาชาติกลอนเทศน์ส านวนเจ้าพระยา  
พระคลัง (หน) ในด้านเนื้อหาและกลวิธีทางวรรณศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านเนื้อหามีวิธีปรับเปลี่ยน
เนื้อหาในอรรถกถาชาดก 7 วิธี ได้แก่ การตัดเนื้อเรื่อง การเพ่ิมเนื้อเรื่อง การเพ่ิมรายละเอียด การตัด
รายละเอียด การตัดรายละเอียดและรสความ การเปลี่ยนรายละเอียดและการสลับล าดับเหตุการณ์ 
ส่วนกลวิธีทางวรรณศิลป์พบว่า มีการเล่นเสียงสัมผัส การสรรค า การซ้ าค าและการใช้ภาพพจน์ ท าให้
มหาชาติกลอนเทศน์ส านวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) มีลักษณะโดดเด่น 

อุมาวรรณ รุยาพร (2551 ) ศึกษาลักษณะเด่นของมหาชาติพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้วิธีเปรียบเทียบเนื้อหากับเรื่องพระเวสสันดรชาดกใน
พระไตรปิฎก ในอรรถกถาชาดก และมหาชาติอ่ืน ๆ ที่แต่งขึ้นก่อนหน้ามหาชาติฉบับพระราชนิพนธ์ฯ 
ผลการศึกษาพบว่า มหาชาติฉบับพระราชนิพนธ์ฯ มีเฉพาะ 5 กัณฑ์ ได้แก่ วนปเวสน์ จุลพน มหาพน 
สักบรรพ และฉกษัตริย์ใช้อรรถกถาชาดกเป็นที่มาหลักของเรื่อง ประกอบกับคัมภีร์อ่ืนเพ่ิมเติม ท าให้
มหาชาติฉบับพระราชนิพนธ์ฯ ให้เหตุผลเกี่ยวกับการกระท าของตัวละคร เหตุการณ์ ธรรมเนียมปฏิบัติ 
พิธีกรรมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังให้ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
ค าศัพท์ภาษาบาลีมากกว่ามหาชาติส านวนอ่ืน มหาชาติฉบับพระราชนิพนธ์ฯ มีรูปแบบเนื้อหา
แตกต่างกับอรรถกถาชาดก 5 รูปแบบได้แก่ เพ่ิมรายละเอียด ตัดรายละเอียด เปลี่ยนรายละเอียด 
รวบรัดความ การสลับล าดับเหตุการณ ์

 
 



 

 
บทที่ 2  

ภูมิหลังของวิธูรกลอนสวด 
 

ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงลักษณะทั่วไป อักษรและอักขรวิธีในต้นฉบับ ที่มาของเรื่อง 
ล าดับเนื้อหาและลักษณะค าประพันธ์ของวิธูรกลอนสวด เพ่ือแสดงข้อมูลโดยภาพรวมของเอกสาร
ต้นฉบับเรื่องวิธูรกลอนสวด ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ลักษณะท่ัวไปของเอกสารต้นฉบับ 

วิธูรกลอนสวด เป็นเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยขาว เก็บรักษาอยู่ไว้ในหอสมุด
แห่งชาติ ท่าวาสุกรี หมู่กลอนสวด หมวดวรรณคดี เลขท่ี 236 มัดที่ 28 ตู้ 114 ชั้น 6/2 ตามทะเบียน
เดิมของหอวชิรญาณระบุว่า วิธูรชาดก เล่ม 1 ฉบับความเก่า หอสมุดแห่งชาติซื้อเมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2455 

 

ภาพที่ 1 ทะเบียนเอกสารต้นฉบับบนหน้าปกสมุดไทยเรื่อง วิธูรกลอนสวด  
 

ขนาดของเอกสารต้นฉบับวิธูรกลอนสวดมีความยาว 37.5 เซนติเมตร กว้าง 13.5 
เซนติเมตร หนา 6.5 เซนติเมตร มีจ ำนวนหน้าทั้งสิ้น 192 หน้ำ ประกอบด้วยหน้าต้นจ านวน 95 หน้า 
มีเนื้อความตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องจนถึงตอนสาธุนรธรรม 4 และหน้าปลายจ านวน 97 หน้า มีเนื้อความ
ตั้งแต่หลังจากตอนสาธุนรธรรม 4 จนจบเรื่อง แต่ละหน้ามีจ านวนบรรทัด 5 - 6 บรรทัด ต้นฉบับสมุด
ไทยโดยรวมมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ภายในสมุดไทยกระดาษบางจุดมีรอยถูกแมลงกัดกินท าลายเป็น
รอยแหว่ง บางหน้ามีรอยเปื้อนหรือมีราขึ้น บางหน้าเนื้อกระดาษเปื่อยยุ่ยเป็นขุยท าให้อักษรลบเลือน  
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ภาพที่ 2 หน้าปกในแสดงข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมเอกสารต้นฉบับเรื่องวิธูรกลอนสวด 

 

 นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่า ตัวเขียนในเอกสารต้นฉบับส่วนหนึ่งแตกต่างจากตัวเขียนส่วน
ใหญ่คือ ลักษณะอักษรที่ตั้งตรงมากกว่าตัวเขียนส่วนใหญ่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า เอกสารฉบับนี้ไม่ได้
เขียนจบภายในครั้งเดียวหรืออาจเป็นฉบับคัดลอกจากต้นฉบับอ่ืนอีกทอดหนึ่ง  
 

 
ภาพที่ 3 ลายมือตัวเขียนที่แตกต่างกันในเอกสารต้นฉบับเรื่องวิธูรกลอนสวด 

 

 ในเอกสารต้นฉบับเรื่อง วิธูรกลอนสวด ไม่ระบุชื่อผู้สร้างหนังสือ ระบุเพียงว่า ผู้สร้างจ้าง
ให้อาลักษณ์หรือผู้รู้หนังสือด้วยเงินจ านวนหนึ่งไปคัดลอกต้นฉบับคนอ่ืนมาอีกทอดหนึ่ง อีกทั้งระบุ
ปณิธานของผู้สร้างว่า อธิษฐานขออย่าให้พบคนพาล ขอให้ลูกหลานว่านอนสอนง่าย ขอให้มีชีวิตคู่ที่ดี
กับสามี แสดงว่าผู้สร้างอาจจะเป็นผู้หญิง ผู้สร้างยังขอให้เกิดในตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากมาย 
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เมื่อมีโอกาสท าบุญ ขออย่าได้เป็นคนตระหนี่ ขอให้ญาติอยู่ในโอวาท ขออย่าพบความวิบัติหรือโรคร้าย 
สุดท้ายขอให้พบพระศรีอาริย์ แล้วจึงอุทิศส่วนบุญในการสร้างหนังสือให้แก่สัตว์โลก ญาติวงศ์ และ
เทวดา ดังความว่า  
 

909๏ เราอดสาสร้าง  สู้เสียค่าจ้าง  
มิได้เดียดฉันท์  ด้วยเราหวังบุญ  
เป็นคุณด้วยกัน  ผู้ใดใจธรรม์  
จงช่วยโมทนา  
910๏ อานิสงส์สร้างไว้  เรานึกสิ่งไร  
ได้สมปรารถนา เกิดชาติใดใด  
ให้พ้นพาลา  น้ าจิตมิจฉา  
อย่าได้แผ้วพาน  
911๏ มีลูกหลานไซร้  สั่งสอนสิ่งไร  
ให้ได้ทุกประการ  หนึ่งมีภัสดา 
อย่าให้ร้าวฉาน  หนึ่งผัวของท่าน  
อย่าให้มีใจ  
912๏ ขอเกิดในตระกูล มั่งคั่งบริบูรณ์  
ทรัพย์สินโภไคย  อย่าได้ไปเกิด  
ก าเนิดเข็ญใจ  ขอให้เกิดใน  
ตระกูลเศรษฐี  
913๏ หนึ่งขอให้ข้า  มีใจศรัทธา  
อย่าได้ตระหนี่ ในการกุศล  
ขวนขวายยินดี  ขอให้ข้านี้ 
มีใจศรัทธา 
914๏ แม้นจะมีญาติ  อยู่ในโอวาท  
แห่งข้านี้หนา  วิบัติสิ่งใด  
อย่าได้มีมา  หนึ่งโรคโรคา  
อย่าแว่วแผ้วพาน  
915๏ แม้นว่าบรรลัย ท่องเที่ยวอยู่ใน  
วัฏฏะสงสาร  ขอให้ประสบ  
พบพระศรีอาริย์ สิ้นชาติอวสาน  
สู่นิพพานโดยจง  
916๏ ฉันนี้สร้างไว้  ฉันแบ่งบุญให้  
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ดังใจจ านง  ทุกทั่วตัวสัตว์  
สารพัดญาติวงศ์  เทวาทุกองค์ 
จงช่วยโมทนา  

 

ข้อความในเอกสารตอนท้ายระบุศักราชที่สร้างอย่างชัดเจนว่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2300 
เนื้อความจึงน่าจะมีอายุเก่าแก่ถึง พ.ศ. 2300 ซึ่งอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศช่วงอยุธยา
ตอนปลาย ดังข้อความว่า  

 

917๏ ฉันสร้างจบลง  ศักราชพุทธองค์  
ล่วงไปหนักหนา  สองพันสามร้อย  
กับแปดเดือนตรา  เศษวันนั้นหนา  
ล่วงได้เก้าวัน  
918๏ เขียนแล้วเดือนอ้าย  แรมสิบค่ าหมาย  
วันอังคารนั้น  บ่ายสองโมงเศษ  
ส าเร็จด้วยพลัน  วิธูรทรงธรรม์  
จบแล้วบริบูรณ์  

 

จากการตรวจสอบวันเวลาตามที่ระบุในเอกสารพบว่า วันอังคาร เดือนอ้าย แรมสิบค่ า 
เวลาบ่ายสองโมงเศษ ปีพุทธศักราช 2300 กับอีกแปดเดือนเก้าวัน ใกล้เคียงกับวันอังคารที่ 5 
ธันวาคม พุทธศักราช 2300 ปีฉลู  

นอกจากนี้ผู้สร้างหมายเหตุบอกไว้ว่า หากใครยืมไปแล้วเมื่ออ่านเสร็จให้น ามาส่งคืนด้วย
และอย่ายืมไปให้นาน หนังสืออาจจะเกิดการสูญหายได้ เพราะผู้สร้ างรักและหวงหนังสือมาก และ
ขอให้เทวดาร่วมยินดีด้วย ดังข้อความว่า  

 

919๏ แม้นใครยืมไป  อย่าหน่วงเหนี่ยวไว้  
นานไปจะสูญ  อ่านแล้วมาส่ง  
จะได้อนุกูล  อย่าท าให้สูญ  
จะเสียศรัทธา  
920๏ ฉันนี้รักหนัก  เหมือนพระปิ่นปัก  
มาปกเกศา เช้าเย็นเป็นนิจ  
ตั้งจิตบูชา  ขอเทพเทวา  
ซ้องสาธุการ  ๚ ๏ ๚ ๛ 
 

๚ ๏ ๚ เรื่องพระวิธูรบริบูรณ์เท่านี้แล ๚ ๏๚ 
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อักษรและอักขรวิธีในวิธูรกลอนสวด 
 อักษรและอักขรวิธีในวิธูรกลอนสวดสามารถแบ่งเป็นหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ รูปพยัญชนะ 
รูปสระ รูปวรรณยุกต์ ตัวเลข เครื่องหมาย อักขรวิธีพิเศษ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
รูปพยัญชนะ  
 พยัญชนะที่พบในเอกสารต้นฉบับมี 39 รูป ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ญ ฑ ฐ ณ ด 
ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ และ อ ไม่พบรูปพยัญชนะ ฌ ฎ ฏ ฒ กับ ฮ 
พยัญชนะส่วนใหญ่เขียนด้วยเส้นเอียงเล็กน้อย ดังรูป 
 

ก ข ฃ ค ฅ 

     
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

 

- 

 

- - 

ฐ ฑ ฒ ณ ด 

  

 

 

-  

 

 

 

ต ถ ท ธ น 

     
บ ป ผ ฝ พ 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

 
ฟ ภ ม ย ร 
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ล ว ศ ษ ส 
 

 

 

  

 

  
ห ฬ อ ฮ  
 

  

 

 

-  

 

นอกจากนี้ผู้ศึกษาพบว่า รูปพยัญชนะบางรูปมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมโดยจะแบ่งอธิบายตาม
รูปแบบการเขียนลากเส้นอักษร ดังต่อไปนี้ 

อักษร ก รูปที่แตกต่างจากปัจจุบันจะเริ่มลากเส้นจากก่ึงกลางอักษรลงไป แล้วจึงลากเส้น
หน้า ท าให้เห็นเส้นหน้ากับเส้นกลางเป็นสองเส้น แต่หากรูปใดที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันจะเห็นเส้นหน้า
กับเส้นกลางซ้อนทับเป็นเส้นเดียวกัน ดังรูป 
 

 รูปที่ใกล้เคียงปัจจุบัน  รูปที่แตกต่างจากปัจจุบัน 

 
 

 

เส้นหน้าและเส้นหลังของอักษร ข และอักษร ฃ มีระยะห่างกันน้อยกว่าเส้นหน้าและเส้น
หลังของอักษร ช และอักษร ซ  
 

ข ฃ ช ซ 
 

 

 

  
 

 

 หัวอักษร ค ด ต ศ เขียนชิดกับเส้นบนอักษร จากนั้นลากเส้นเชื่อมลงมาจากหัวอักษรสู่
ต าแหน่งเส้นหน้าอักษร ลากเส้นหน้าอักษรย้อนทับเส้นเชื่อมหัวอักษรกับเส้นหน้าอักษร จนบางครั้ง
อาจจะมองเป็นเส้นเดียวกัน ก่อนจะลากไปต าแหน่งเส้นบนอักษรซึ่งชิดกับหัวอักษร 
 

ค ด ต ศ 

   
 

 

อักษรที่มีเส้นหลังลากขึ้นจะเขียนเส้นหลังยาวขึ้นไปเหนือเส้นหน้าเล็กน้อย เช่น ณ ญ น 
บ ผ พ ม ย ซ่ึงต่างจากปัจจบัุนท่ีจะนิยมเขียนเสน้หน้าเสมอกับเส้นหลงั 
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ณ ญ น บ พ ม ย 

 

 

     

 

พยัญชนะ ล ส เขียนเส้นที่ลากจากหัวอักษรโค้งไปยังเส้นหลังให้ยกสูงขึ้นติดกับเส้นบน 
 

ล ส 
 

  
 

 รูปอักษรสัมพันธ์กับหน่วยเสียงในภาษา เมื่อน าพยัญชนะไปประกอบค าสามารถท าหน้าที่
ได้ 4 ต าแหน่ง ได้แก่ พยัญชนะต้นเดี่ยว พยัญชนะควบ อักษรน า พยัญชนะตัวสะกด แต่ละต าแหน่งมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. พยัญชนะต้นเดี่ยว หมายถึงหน่วยเสียงพยัญชนะทั้ง 21 หน่วยในภาษาไทย สามารถ
ปรากฏเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ได้ทุกหน่วย ในเอกสารต้นฉบับมักใช้รูปพยัญชนะที่เสียงใกล้เคียง
กัน เขียนสลับหรือแทนกันได้ เช่น พยัญชนะ ข ฃ พยัญชนะ ฉ ช พยัญชนะ ท ธ ถ ฒ พยัญชนะ ผ พ 
ภ พยัญชนะ ฟ ฝ พยัญชนะ ส ศ ษ พยัญชนะ ห ฮ  
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
ฃอง ของ 

 
ฃา ขา 

 
ฃึน ขึ้น 

 
ค่าง ข้าง 

 
ฉายา ชายา 

 
ฉะมด ชะมด 

 เถา เฒ่า 

 
เทิด เทิด 

 
อาราทะนา อารธนา 

 
ท่วน ถ้วน 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ผูมี ภูม ี

 
ภาน ผ่าน 

 
ผลิก พลิก 

 
กระสัตร กษัตริย์ 

 
ราษรี ราศ ี

 
ษามี สามี 

 
สีล ศีล 

 

ฝูมฟาย 
 

ฟูมฟาย 

 

2. พยัญชนะควบ หมายถึง พยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงควบกล้ าต่อเนื่องกันโดยไม่มี
เสียงสระคั่นกลาง เรียกว่า พยัญชนะควบแท้ พยัญชนะควบแท้ที่ปรากฏในเอกสาร เช่น กล กร กว 
ขว คล คร คว ปร ปล ตร พล พร  

นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะต้นสองตัวที่ไม่ต้องออกเสียงควบกล้ าต่อเนื่องกัน แต่ออกเสียง
เฉพาะพยัญชนะตัวแรก เรียกว่า พยัญชนะควบไม่แท้ เช่น พยัญชนะควบ จร ออกเสียงเฉพาะ จ 
พยัญชนะควบ ศร ออกเสียงเฉพาะ ศ ยกเว้น พยัญชนะควบ ทร ออกเสียง ซ ดังตัวอย่างเช่น  

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
กลา กล้า 

 
จงกรม จงกรม 

 
กวาง กวาง 

 
ฃวายฃวน ขวายขวน 

 

คลาไคล คลาไคล 

 

ครัน ครั้น 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
ควัก ควัก 

 
ความ ความ 

 
ปรับ ปรับ 

 

ปลอบ ปลอบ 

 ตรา ตรา 

 
อินตรา อินทรา 

 
เพลิง เพลิง 

 พระ พระ 

 
ทรง ทรง 

 
ทราบ ซาบ 

 
เสรา เศร้า 

 

3. อักษรน า หมายถึง พยัญชนะต้นสองตัวที่มีพยัญชนะ ห น าหน้าอักษรต่ าเดี่ยว ท าให้
เสียงพยัญชนะที่ตามผันเสียงวรรณยุกต์ตามอักษรสูง ห เช่น หร- หม- หง- หน- หล- นอกจากนี้ยัง
รวมถึงอักษรน า อย- ที่มีพยัญชนะ อ น าหน้าพยัญชนะ ย ท าให้อักษรต่ าอย่างพยัญชนะ ย ผันเสียง
วรรณยุกต์ตามพยัญชนะ อ ซึ่งมีเสียงกลาง เช่นในค าว่า อย่า อยู่ ดังรูปตัวอย่าง 

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
หนัก หนัก 

 
หมืน หมื่น 

 
หลอ หล่อ 

 แหงน แหงน 

 

ใหญ ใหญ ่

 อยา อย่า 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

อยู อยู่ 

 

4. พยัญชนะสะกด จะแบ่งอธิบายตามมาตราตัวสะกด 9 มาตรา ได้แก่ 
แม่กด ใช้รูป ด ต จ ช ฎ ฏ ฐ ถ ท ธ ศ ษ ส  เป็นต้น ฎ ตัวอย่างเช่นค าว่า เลิศ รถ 

ปรารถนา นิจ โชติ ประเสริฐ รูปพยัญชนะสะกด ถ มีลักษณะแตกต่างจากพยัญชนะรูปปกติคือ ถ 
เขียนรูปหางยาวเป็นเชิง คล้าย  

แม่ กก ใช้รูป ก ข ค ฆ ตัวอย่างเช่นค าว่า สนุก ดอก 
แม่กบ ใช้รูป บ ป พ ภ ตัวอย่างเช่นค าว่า สืบ บาป ภพ  
แม่กน ใช้รูป น ญ ณ ร ล ฬ บางค าพบรูปพยัญชนะสะกด ร ซ้อนกันสองตัว ตัวอย่างเช่น

ค าว่า นาน บุญ ทหาร วิธูร ศีล 
แม่กม ใช้รูป ม ตัวอย่างเช่นค าว่า นม 
แม่เกย ใช้รูป ย ตัวอย่างเช่นค าว่า ช่วย 
แม่เกอว ใช้รูป ว ตัวอย่างเช่นค าว่า แก้ว 
แม่กง ใช้รูป ง บางค าพบรูปพยัญชนะสะกด ง ซ้อนกันสองตัว ตัวอย่างเช่นค าว่า นั่ง ฟัง  

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

เลิด เลิศ 

 
เลิศ เลิศ 

 
เลิศะ เลิศ 

 

ร ถ รถ 

 

ปราถะหนา ปรารถนา 

 
นิจ นิจ 

 

โชช โชต ิ
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ประเสิถ ประเสริฐ 

 

ประเสิฐ ประเสริฐ 

 
ปราสาท ปราสาท 

 
สัตว สัตว์ 

 
สมบัตร สมบัติ 

 

สะนุก สนุก 

 
ดอก ดอก 

 
สืบ สืบ 

 
บาป บาป 

 
ภพ พบ 

 
นาน นาน 

 

บุญ บุญ 

 
ทะหาร ทหาร 

 

วิธูรร วิธูร 

 
สีล ศีล 

 
นม นม 

 

ช้วย ช่วย 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
แก้ว แก้ว 

 

นั่งง นั่ง 

 

ฟงง ฟัง 

 

รูปสระ 
สระที่พบในเอกสารต้นฉบับมี 26 รูป ได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ แอะ แอ เอีย เอือ 

อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ อ า ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ซึ่งรูปเขียนส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน แต่เมื่อ
ประกอบค าจะวางต าแหน่งสระจะแตกต่างจากปัจจุบันเล็กน้อย ผู้ศึกษาจะแบ่งอธิบายรายละ เอียด
ตามต าแหน่งสระ ได้แก่ สระหลัง สระหน้า สระบน สระล่างและสระอ่ืน ๆ สระแต่ละต าแหน่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1 สระหลัง คือสระที่เขียนอยู่ต าแหน่งหลังพยัญชนะต้น ได้แก่ สระอะ สระอา ค าที่
ประกอบด้วยสระที่มีรูปสระอะ เช่น อะ แอะ โอะ เอาะ จะเขียนรูปสระอะห่างกับพยัญ ชนะต้น 
นอกจากนี้ยังใช้ก ากับเสียงสระ อะ ในค าหลายพยางค์เช่น ข้าพเจ้า อ่านว่า ข้า -พะ-เจ้า หรือค าว่า 
มนุษย์ อ่านว่า มะ-นุด  

ส่วนค าที่ประกอบด้วยสระที่มีรูปสระ อา เช่น อา อ า เอา จะเขียนรูปสระอาติดกับ
พยัญชนะต้น จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลากข้าง เช่นค าว่า วาจา ถาม ส่วนสระ อ า เขียนเครื่องหมาย
นฤคหิตอยู่เหนือต าแหน่งของสระ อา ดังตัวอย่าง 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 จะ จะ 

 
แวะ แหวะ 

 

โอะ โอ๋ 

 
ฃ่าพะเจ้า ข้าพเจ้า 

 

มะนุด มนุษย์ 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

บาระมี บารมี 

 
วาจา วาจา 

 
ถาม ถาม 

 

จ า จ า 

 
ค า ค า 

 
เหาะ เหาะ 

 
เจา เจ้า 

 

2. สระบน คือ สระที่เขียนอยู่ต าแหน่งบนพยัญชนะต้น ได้แก่ อิ อี อึ อื รูปเขียนมักเขียน
ส่วนหน้าของสระเชิดขึ้นกว่าส่วนหลังเล็กน้อย และมักเขียนติดกับเส้นปลายพยัญชนะ ดังตัวอย่าง 
  

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
นิย ม นิยม 

 

กัปปิ กัปปิ 

 
บิดา บิดา 

   

สระ อี เขียนด้วยสระอิประกอบกับเครื่องหมายฝนทองไว้ด้านบนตรงกลาง บางตัวเขียน
ติดเส้นบนสระ อิ บางตัวเขียนห่างเล็กน้อย และต าแหน่งของฝนทองเยื้องมาทางซ้ายของอักษร
เล็กน้อย หากเขียนสระ อี ประสมกับพยัญชนะควบกล้ าจะเขียนสระบนต าแหน่งเส้นหน้าของ
พยัญชนะตัวที่สอง ท าให้รูปสระ อี อยู่ระหว่างพยัญชนะตัวแรกและตัวที่สอง นอกจากนี้ค าที่ประสม
สระ อี บางค ามักจะเขียนพยัญชนะ ย ประกอบด้วย ดังตัวอย่างเช่น  
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

อะสุรีย อสุรี 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

รังษร ี รังษี 

 

อินทรี อินทรี 

 

 สระ อึ จะเขียนขมวดวงกลมคล้ายเครื่องหมายนฤคหิตประกอบกับรูปสระอิในหลาย
ลักษณะ เช่น เขียนวงกลมติดกับรูปสระ อิ เขียนวงกลมห่างจากรูปสระ อิ หรือเขียนวงกลมขมวดไป
ข้างหลัง สระ อือ เขียนเครื่องหมายฟันหนูตรงต าแหน่งค่อนกลางรูปสระ อิ ดังตัวอย่างเช่น 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
จึง จึง 

 
ฃึน ขึ้น 

 
นึก นึก 

 

ชืน ชื่น 

 

คืน คืน 

 

3. สระล่าง คือสระที่เขียนอยู่ต าแหน่งใต้พยัญชนะต้น ได้แก่ สระ อุ อู สระ อุ เริ่มเขียน
หัวสระตรงกับเส้นหลังของพยัญชนะต้น ลากหางไปทางเส้นหน้าของพยัญชนะต้น ส่วนสระ อู เริ่ม
เขียนหัวสระตรงกับเส้นหลังของพยัญชนะต้น ลากหางไปทางหลังพยัญชนะ หากสระล่างประกอบค า
กับพยัญชนะควบกล้ าหรืออักษรน าจะเขียนหัวสระต าแหน่งใต้พยัญชนะตัวที่สอง ดังตัวอย่างเช่น  
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ลุง ลุง 

 

ยุด หยุด 

 

หุบ หุบ 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ทุก ทุก 

 

ลูก ลูก 

 

รู้ รู้ 

 

พลู พลู 

 

จะเห็นได้ว่า สระล่างสามารถเขียนได้ในหลายลักษณะ เช่น ขนาดของหัวอักษรอาจจะมี
หัวอักษรหรือไม่มีหัวอักษรก็ได้ หรือความยาวของเส้นอักษรแต่ละรูปอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
จังหวะการเขียนของผู้คัดลอก 

4. สระหน้า คือสระที่เขียนอยู่ต าแหน่งหน้าพยัญชนะ ได้แก่ เอ แอ ไอ ใอ โอ ซึ่งจะเขียน
รูปเว้นห่างจากพยัญชนะต้น สระ เอ และสระ แอ พบรูปเขียนลักษณะคล้ายกับปัจจุบัน ส่วนสระ ไอ 
พบรูปเขียนลากหางสระในหลายลักษณะ และเมื่อประกอบค าบางรูปจะเขียนพยัญชนะ ย หลัง
พยัญชนะต้นด้วย ส่วนสระ ใอ เขียนปลายขมวดเล็กเท่ากับหัวสระ ซึ่งพบว่า ค าที่ประกอบสระ ไอ 
และสระ ใอ มักจะเขียนสลับปะปนกัน นอกจากนั้นสระ โอ ยังพบรูปเขียนตวัดหางสระในหลาย
ลักษณะเช่นเดียวกัน สระที่ต าแหน่งหน้าพยัญชนะมีรูปดังต่อไปนี้ 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
เกบ เก็บ 

 
แล้ว แล้ว 

 

ไน ใน 

 

ไรย ไร 

 

ชัย ชัย 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ให ให้ 

 

ใม่ ไม่ 

 

โกรบ โกรพ 

 

โฉม โฉม 

 

โสก โศก 

 

5.สระอ่ืน ๆ เช่น สระเอีย เมื่อประกอบค าจะประกอบด้วยรูปสระเอ รูปสระอิหรืออี และ
ตัว ย สามารถเขียนได้ทั้งสองลักษณะคือ เ - ย เ - ย ดังรูปต่อไปนี้ 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 เสิย เสีย 

 เมีย เมีย 

 
เสิยว เสียว 

 
เวียง เวียง 

 

สระเอือ หากเป็นค าที่ไม่มีตัวสะกดจะใช้รูปเขียนคล้ายตัว ว แทนในต าแหน่งพยัญชนะ อ 
หากเป็นค าท่ีมีตัวสะกดจะเขียนตัว อ ในต าแหน่งปกติ ดังตัวอย่าง 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
เมีว เมื่อ 

 
เมีอย เมื่อย 

 

สระอัว หากเป็นค าที่ไม่มีตัวสะกดจะเขียนตัว ว และไม้หันอากาศ แต่หากเป็นค าที่มี
ตัวสะกด จะเขียนตัว ว เพียงอย่างเดียว โดยทั้งสองรูปจะเขียนตัว ว ติดกับพยัญชนะต้น ดังตัวอย่าง 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
ผัว ผัว 

 
กลัว กลัว 

 
พวก พวก 

 หลวง หลวง 
 

สระ เออ เมื่อเขียนค าท่ีสะกดด้วยแม่เกย จะไม่เขียนสระอิ อี และเมื่อเขียนค าที่สะกดด้วย
มาตราตัวสะกดนอกจากแม่เกย จะเขียนรูปสระอิ อี ประกอบดังตัวอย่าง  
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
เงย เงย 

 

เชิญ เชิญ 

 
เชีด เชิด 

 

ในเอกสารใช้ตัว ฤ ฤา เขียนแทนเสียง ร ริ รี รึ รื และจะเขียนตัว ฤ ฤๅ ถัดจากพยัญชนะ
ต้น ส่วนค าปัจจุบันที่ใช้ตัว ฤ ในเอกสารบางค าจะเขียนด้วย ร ประสมสระแทน เช่น ฤกษ์ เขียนเป็น 
เริก ฤทธิ เขียนเป็น ริทธิ ดังตัวอย่างเช่น 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

โปฤท โปรด 

 

ฤทธิ ฤทธิ์ 

 

คือ คือ 

 
หฤๅ หรือ 

 

ฤๅ หรือ 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ฤๅสี ฤๅษี 

 

เริก ฤกษ์ 

 

นอกจากนี้ในเอกสารจะใช้รูปสระไอ อ า เอา เขียนแทนค าปัจจุบันที่ประกอบเสียงสระ อะ 
กับพยัญชนะตัวสะกดในแม่เกย กม เกอว ตามล าดับ เช่น สมัย เขียนด้วยรูป ไสม อัมพร เขียนด้วยรูป 
อ าภอร ชาวนาชาวไร่ เขียนด้วยรูป เช่านาเช่าไร  
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ไส่ม 
 

สมัย 

 
อ าภอร 

 
อัมพร 

 

เช่านาเช่าไร 
 

ชาวนาชาวไร่ 

 

รูปวรรณยุกต ์ 
ในเอกสารพบวรรณยุกต์เพียงสองรูปได้แก่ วรรณยุกต์เอกกับวรรณยุกต์โท รูปเขียน

วรรณยุกต์ในเอกสารใกล้เคียงกับรูปวรรณยุกต์ในปัจจุบัน คือวรรณยุกต์เอกจะลากลงมาเป็นเส้นตรง 
 ส่วนวรรณยุกต์โทจะขมวดหัวลากลงมาแล้วตวัดหางไปทางขวา การวางต าแหน่ง

วรรณยุกต์เอกและโทมักวางอยู่บนพยัญชนะต้นตัวแรก ดังรูป 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ใพ่ร ไพร่ 

 

สู่ สู่ 

 

สงั่ สั่ง 
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
แต่ง แต่ง 

 
กวา กว่า 

 

ใหว่ ไหว้ 

 

ยา ย่ า 

 
ไม้ ไม้ 

 

สิ้น สิ้น 

 

รู้ รู้ 

 
ดว้ย ด้วย 

 
แกล้ว แกล้ว 

 

คว้าง คว้าง 

 
เกีย้ว เกี้ยว 

 
เรีอ้ง เรื่อง 
 

ตัวเลข  
ตัวเลขในวิธูรกลอนสวดพบเฉพาะเลขสองและเลขแปดประกอบกับเครื่องหมายฟองมัน

ต้นค าประพันธ์เพ่ือใช้บอกชนิดของค าประพันธ์ว่าเป็นกาพย์สุรางคนางค์ 28 ทั้งสองตัวเลขมีรูปเขียน
ใกล้เคียงกับเลขไทยในปัจจุบัน แต่เล่นหางตวัดอักษรเล็กน้อยคือ เลขสอง ลากเส้นเล่นหางตวัดไป
ทางซ้าย ส่วนเลขแปด ลากเส้นเล่นหางตวัดไปทางขวา ดังรูป 

 

รูปเขียน รูปถ่ายทอด 

 
๚้ ๏ ๚้ 28 ๚้ ๏ ๚้ 

 



  

 

29 

เครื่องหมาย  
เครื่องหมายในเอกสารโบราณเป็นส่วนประกอบเสริมการบันทึกวรรณกรรมลายลักษณ์ ใช้

ส าหรับเขียนก ากับเสียง เว้นวรรคค าหรือข้อความ เครื่องหมายที่พบในเอกสารต้นฉบับมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องหมายละสุด (ะ) มีลักษณะคล้ายสระ อะ ใช้เขียนลงท้ายข้อความเพ่ือบอกสิ้นสุด
ข้อความเมื่อหมดบรรทัดแต่ละบรรทัด  

 

รูปเขียน ค าปัจจุบัน 

 ๏ นางว่าอย่าลามลวน ะ 
 

 

2. เครื่องหมายฟันหนู ( " ) มีลักษณะเป็นเส้นสองเส้นลากลงบนต าแหน่งแหน่งเหนือ
พยัญชนะต้น ใช้เขียนประกอบค าท่ีออกเสียงออและค าท่ีประสมสระเออไม่มีตัวสะกด  

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
หลอ หล่อ 

 
งามละออบอวอน งามลออบวร 

 
เธอ เธอ 

 
ก"อ ก็ 

 

3. เครื่องหมายฝนทอง (   ) ใช้ก ากับค าที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเพ่ือออกเสียงพยัญชนะ
ต้นตัวแรกด้วยสระอะในพยางค์แรกและต้องออกเสียงสองพยางค์ มีลักษณะคล้ายรูปวรรณยุกต์เอกคือ 
เขียนเส้นลากลงบนต าแหน่งเหนือพยัญชนะต้นตัวแรก ตัวอย่างเช่น 

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

เม่หสี มเหสี 

 

เส่ดจ เสด็จ 

 
ถ่วาย ถวาย 
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4. เครื่องหมายนฤคหิต (  ) มีลักษณะเป็นวงกลมเล็ก เขียนบนพยัญชนะต้น ใช้ก ากับ
เสียงสระโอะในค าท่ีมีตัวสะกด ตัวอย่างเช่น   

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
อ ง องค์ 

 

ก ม ก้ม 

 
จ ง จง 

 

5. เครื่องหมายฟองมัน ( ๏ ) มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงเขียนซ้อนกันใช้เขียนหน้าชื่อ   
ค าประพันธ์หรือเมื่อขึ้นต้นค าประพันธ์บทใหม่ ดังตัวอย่าง 

 

รูปเขียน ค าปัจจุบัน 

 ๏ มณีรัตน์ 

 ๏ ฝ่ายพราหมณ์ทั้งสี่คน เช้านิมนต์สงฆ์
ฉัน 

 

6. เครื่องหมายอังคั่นคู่ มีลักษณะเป็นรูป ๚ ใช้ประกอบกับเครื่องหมายขึ้นต้นข้อความ
เมื่อขึ้นต้นค าประพันธ์ใหม่หรือต้องการเน้นชื่อค าประพันธ์ใดเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น  

 

รูปเขียน ค าปัจจุบัน 

 

๚ ๏ ๚ ประทุมฉันท์ ๚ ๏ ๚ 

 

7. เครื่องหมายตีนกาหรือกากบาท มีลักษณะเป็นรูป + ใช้เขียนเมื่อต้องการแทรกค า
หรือข้อความระหว่างวรรค ตัวอย่างเช่น 

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ครัน+สินช ละมาร ครั้นสิ้นชนมาน 

 

8. ไม้ยมก ( ๆ ) ใช้เขียนก ากับเสียงค าที่ออกเสียงซ้ าสองครั้ง เช่น ต่าง ๆ อ่านว่า ต่างต่าง 
นา ๆ อ่านว่า นานา ดังตัวอย่าง  
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ตาง ๆ ต่างต่าง 

 

เครีองเล่นนา ๆ เครื่องเล่นนานา 

 

หนึง ๆ หนึ่งหนึ่ง 

 

9. ไม้ทัณฑฆาต (   ์ ) ใช้ก ากับลงบนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง เช่นค าว่า องค์ อ่านว่า อง 
ไม่ออกเสียงพยัญชนะ ค  
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

องค์ องค์ 

 

10. ไม้หันอากาศ (   ั ) ใช้แทนรูปสระอะในค าท่ีมีตัวสะกด เช่น 
 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ทัง ทั้ง 

 

นั่งง นั่ง 

 

พัรระนา พรรณนา 

 

สัรระเสิน สรรเสริญ 

 

อักขรวิธีพิเศษ  
อักขรวิธีพิเศษ แตกต่างจากรูปแบบการเขียนปกติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และไม่ปรากฏใน

รูปแบบการเขียนปัจจุบัน อักขรวิธีพิเศษมีหลายลักษณะ แต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. รูปเขียนพยัญชนะควบกล้ า เช่น พฺร จะเขียนเชื่อมพยัญชนะ พ กับ ร เช่นค าว่า พระ 
จะเขียนรูปพยัญชนะควบกล้ า พฺร ค าว่า ไพเราะ จะเขียนรูปพยัญชนะควบกล้ าเป็น ไพฺรเราะ ส่วนใน
ค าว่า พระยา จะเขียนรูปเชื่อมระหว่างพยัญชนะ พ ร สระ อา และเชิง ญ  

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 
พฺร พระ 

 
พระ พระ 

 

ไพฺรเราะ ไพเราะ 

 

พฺรฺญา พระยา 

 

2 พยัญชนะที่มีหาง เช่น ช ซ ส ษ ศ เมื่อประกอบกับสระอา ส่วนหางจะลากเส้นตัดผ่าน
ด้านขวาของรูปสระ อา ดังตัวอย่าง 

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

อัดชา อัชฌา 

 
ราชา ราชา 

 

สาว สาว 

 
เสรา เศร้า 

 
รักษา รักษา 

 

ศัก ศักดิ์ 

 

3. รูปเขียนที่ใช้เป็นตัวเชิง เป็นรูปแบบการเขียนเลียนรูปแบบการเขียนอักษรขอมไทย 
ตัวเชิงคือพยัญชนะรูปแบบหนึ่งที่เขียนใต้พยัญชนะตัวเต็มและจะออกเสียงด้วยสระที่ประกอบ
พยัญชนะตัวเต็ม เช่นค าว่า ยศถา จะเขียนเชิง ฐ ใต้พยัญชนะ ถ และออกเสียงด้วยสระอาที่ประกอบ
พยัญชนะ ถ  
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รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

สัถาฐวอร สถาวร 

 

ยถาฐ ยศถา 

 

4. การใช้อักษรซ้ า คือการใช้พยัญชนะตัวเดียวท าหน้าที่เป็นทั้งพยัญชนะสะกดและ
พยัญชนะต้นในพยางค์ถัดไป เช่น   

 

รูปเขียน ค าปริวรรต ค าปัจจุบัน 

 

ปัญา ปัญญา 
 

 

มัฉา มัจฉา 
 

 

เสฏี เศรษฐี 

 

เอกสารต้นฉบับวิธูรกลอนสวดระบุว่าสร้างขี้นในปีพุทธศักราช 2300 ดังนั้นผู้ศึกษาจะ
เปรียบเทียบรูปอักษรในวิธูรกลอนสวดกับรูปอักษรในเอกสารต้นฉบับเรื่อง ต าราช้างหรือพระสมุด
ต าราคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 และค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง 
พ.ศ. 2290 จากงานศึกษาส่วนหนึ่งของ ณพล พรประศาสน์สุข (2559) เรื่อง จารึกและเอกสารไทย
สมัยอยุธยาเชิงอักขรวิทยาในช่วง พ.ศ. 2278 - 2315 ซึ่งได้ข้อสรุปว่า รูปอักษรในช่วงดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงหลายตัว ดังต่อไปนี้ 

รูปพยัญชนะ ก เส้นกลางหายไป และเปลี่ยนทิศทางการเขียน โดยเปลี่ยนจากเขียนเส้น
กลางลากลงแล้วเขียนเส้นหน้าแยกไปทางซ้าย เป็นลากเส้นหน้าขึ้นด้านบนเพียงเส้นเดียว มีหยักที่
ปลายเส้นหน้า ซึ่งคล้ายกับรูปอักษรในปัจจุบัน  

รูปพยัญชนะ ข ฃ ช และ ซ มักเขียนเส้นหน้าและเส้นหลังค่อนข้างตั้งตรง โดย ข และ ฃ 
เส้นหลังจะลากยาวขนานขึ้นไปกับเส้นหน้า และปลายหางอาจไม่ต้องโค้งมาหาเส้นหน้าก็ได้ ส่วน ช 
และ ซ ลากปลายเส้นหลังโค้งมาหาเส้นหน้าแล้วหักมุมลากหางเฉียงขึ้นไปทางขวาสั้น ๆ 

รูปพยัญชนะ จ มักลากเส้นหน้าต่อจากหัวอักษรเฉียงลงไปต่อกันกับเส้นหลังเป็นมุมพอดี 
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รูปพยัญชนะ ฉ จะเขียนหางอักษรเฉียงขึ้นไปทางซ้าย แม้ว่าการเขียนหางอักษรเริ่ม
หายไปตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ก็ยังใช้ปะปนกันอยู่บ้าง 

ส่วนเชิงรูปพยัญชนะ ญ จะเขียนขนาดเล็ก ซึ่งพบรูปที่ส่วนเชิงขมวดหรือหักมุมแล้วลาก
กลับทางขวา และเชิงพยัญชนะ ญ เขียนแยกออกจากพยัญชนะตัวเต็มอย่างชัดเจน  

รูปพยัญชนะ ฐ มีส่วนเชิงเพ่ิมเข้ามาโดยขมวดเส้นส่วนเชองเล็กน้อย  
รูปพยัญชนะที่ลากหางยาวขึ้นด้านบน ได้แก่ ป ฝ และ ฟ ส่วนใหญ่ยังเขียนหักมุมที่หาง

อยู่ แต่จะลากหางยาวตรงขึ้นไปก่อน แล้วหักมุมที่ปลายหางเพียงเล็กน้อย มีเพียงบางรูปที่ลากหางยาว
โดยไม่หักมุม  

รูปพยัญชนะ พ ไม่มีทั้งเส้นบนและเส้นล่าง 
รูปพยัญชนะ อ เริ่มเขียนหัวอักษรขมวดเป็นวง  
รูปเลข 2 เริ่มลากหางตวัดเฉียงขึ้นไปทางซ้าย  
รูปไม้ยมกเริ่มพัฒนาแยกจากเลข 2 โดยไม่ลากหางตวัดขึ้นไปด้านบน และเส้นล่างเริ่ม 

หายไป เหลือเพียงหัวอักษรกับเส้นหลังอย่างในปัจจุบัน  
 

รูปอักษรในช่วง พ.ศ. 2278-2315 รูปอักษรในวิธูรกลอนสวด 
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รูปอักษรในช่วง พ.ศ. 2278-2315 รูปอักษรในวิธูรกลอนสวด 

  

  

  

  

  

 
 

 

 จะเห็นได้ว่า รูปอักษรในวิธูรกลอนสวดในปีพุทธศักราช 2300 มีลักษณะใกล้เคียงกับ
รูปอักษรในเอกสารต้นฉบับเรื่อง ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง 
พ.ศ. 2290 และต าราช้างหรือพระสมุดต าราคชลักษณ์ พ.ศ. 2291  

 

ที่มาของวิธูรกลอนสวด 
 วิธูรกลอนสวดมีที่มาจากวิธูรบัณฑิตชาดก ซึ่งเป็นมหานิบาตชาดกเรื่องที่ 9 ในทศชาติ
ชาดก  แต่เดิมนั้นชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังบ าเพ็ญสั่งสมบารมีเป็น
พระโพธิสัตว์ ชาดกแต่งเป็นคาถาภาษาบาลี รวบรวมอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฏก  
แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามจ านวนคาถาหรือความยาวของเรื่อง เรียกว่า นิบาตชาดก หากชาดกเรื่องใดมี
เนื้อเรื่องขนาดยาวประกอบไปด้วยคาถามากกว่า 80 คาถา จะเรียกว่า มหานิบาตชาดก ซึ่งมหานิบาต
มีทั้งหมด 10 เรื่อง รวมเรียกว่า ทศชาติชาดก (กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2540) ต่อมาพระ
พุทธโฆษาจารย์รวบรวมนิบาตชาดกน ามาแต่งอธิบายขยายความโดยให้รายละเอียดแก่นิบาตชาดก 
เรียกว่า อรรถกถาชาดก ซึ่งผู้ศึกษาจะแสดงเปรียบเทียบคาถาภาษาบาลีจากชาดกและส านวนแปล
ร้อยภาษาไทยในอรรถกถาชาดก ดังนี้ 
  

ตัวอย่างคาถาภาษาบาลี ตัวอย่างการแปลร้อยในอรรถกถาชาดก 

โย โกปเนยฺเย น กโรติ โกปํ 
น กุชฺฌติ สปฺปุรโิส กทาจ ิ
กุทฺโธปิ โส นาวีกโรติ โกปํ 

ต  เว นร  สมณมาหุ โลเกติ ฯ 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เขมา วุตฺติ กถ  อสฺส ความว่า คฤหัสถ์ผู้อยู่
ครองเรือน จะพึงประพฤติตนให้ปลอดภัยได้อย่างไร. บทว่า กถนฺนุ อสฺส 
สงฺคโห ความว่า อย่างไรหนอ เขาจะพึงมีการสงเคราะห์ กล่าวคือสังคห
วัตถุ 4 ประการใด. บทว่า อพฺยาปชฺฌ  แปลว่า ความเป็นผู้ปราศจาก
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ตัวอย่างคาถาภาษาบาลี ตัวอย่างการแปลร้อยในอรรถกถาชาดก 

ทุกข์. บทว่า สจฺจวาที จ ความว่า ก็อย่างไร มาณพจะพึงชื่อว่า กล่าวแต่
ค าสัตย์. บทว่า เปจฺจ แปลว่าไปสู่ ปรโลก.  

 

 ชื่อเรียกเรื่องวิธูรบัณฑิตชาดกมีความแตกต่างหลากหลายชื่อ เช่น วิ ทูรชาดก วิธูรชาดก 
วิธุรบัณฑิตชาดก วิธูรบัณฑิตชาดก เมื่อพิจารณาจากความหมายในภาษาบาลีแล้ว ค าว่า วิธุร แปลว่า 
เปลี่ยว ว้าเหว่ แต่หากแปลแยกศัพท์จะได้ค าศัพท์ว่า วิ เป็นค าอุปสรรค หมายถึง วิเศษ,แจ้ง,ต่าง.
ปราศจาก และค าศัพท์ว่า ธุร เป็นนามศัพท์ หมายถึง หน้าที่การงานที่พึงกระท า, กิจในพระศาสนา 
ดังนั้น วิธุร หมายถึง การท ากิจในพระศาสนาอย่างแจ่มแจ้งหรืออย่างวิเศษ หรือปราศจากภาระหน้าที่ 
ส่วนค าว่า วิทูร หมายถึง ฉลาด คงแก่เรียน ช านาญ มีปัญญา บางครั้งอาจจะสะกดในรูปค าว่า วิธูร 
(William Stede and T.W. Rhys-David, 1952: 81)  

ในวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงทศขาติชาดกกับทศบารมี ได้แก่ เตมิยชาดกกับเนกขัมมบารมี 
มหาชนกชาดกกับวิริยบารมี สุวรรณสามชาดกกับเมตตาบารมี เนมิราชชาดกกับอธิษฐานบารมี 
มโหสถชาดกกับปัญญาบารมี ภูริทัตตชาดกกับศีลบารมี จันทกุมารกับขันติบารมี นารทชาดกกับ
อุเบกบารมี วิธูรบัณฑิตชาดกกับสัจจบารมี และเวสสันดรชาดกกับทานบารมี  

ในวิธูรกลอนสวดกล่าวถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ แต่
ไม่ได้ระบุว่าเป็นบารมีใด ดังข้อความว่า 

 

12๏ ฉันจะขอกล่าว ไว้เป็นเร่ืองราว   
พระเจ้าเทศนา ในพระคัมภีร์  
มีสืบกันมา  คร้ังองค์พระศาสดา  
ยังสร้างบารมี 
13๏ ยังเป็นพระโพธิสัตว์  ยังไม่ได้ตรัส   
เป็นพระชินสีห์  แต่เที่ยวเวียนไร  
อยู่ในโลกี  สร้างพระบารมี   
ได้สี่อสงไขย  

   

ล าดับเนื้อหาของวิธูรกลอนสวด 
 วิธูรกลอนสวดแบ่งเนื้อหาได้เป็น 5 ส่วนตามล าดับ ได้แก่ บทไหว้ครู อัตตวิพากษ์ของกวี 
ปรารภเรื่อง เนื้อเรื่อง ประชุมชาดก เนื้อหาแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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บทไหว้ครู  
บทไหว้ครูในวิธูรกลอนสวดมีจ านวน 8 บท โดยจะเริ่มไหว้บูชาพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์อันเป็นพระรัตนตรัยแล้วจึงกล่าวไหว้พระศรีอาริยเมตไตรยผู้สถิตย์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ต่อมา
จึงไหว้พระภิกษุสงฆ์และพระอุปัชฌาจารย์ จากนั้นผู้แต่งไหว้บิดาและมารดา ดังข้อความว่า 
 

1๏ ประนมก้มเกศเกล้า  ข้าพเจ้าขอวันทา  
พุทธบาทพระศาสดา  อันประเสริฐเลิศแดนไตร  
2๏ ท่านทรงพระเมตตา ล้ าเทวามนุษย์ใน  
พระธรรมเกิดในใจ   ตรัสสิ่งไรล้วนคาถา  
3๏ ข้าไหว้พระธรรมเจ้า อันปกเกล้าปกเกศา  
มนุษย์แลครุฑา   ทั้งเทวาทั่วจักรวาล  
4๏ ใจข้านี้ผ่องแผ้ว   ทั้งคุณแก้วสามประการ  
ไหว้คุณพระศรีอาริย์   อยู่วิมานชั้นดุสิตา  
5๏ ไหว้พระภิกขุสงฆ์  อันเป็นพงศ์พระพุทธา  
ไหว้ทั้งครูอุปัชฌาย์  ทั้งบิดาแลมารดร  
6๏ อุ้มท้องประคองเลี้ยง  พระคุณเพี้ยงยิ่งสิงขร  
น้ านมแลข้าวป้อน   คุณมารดรล้ าแดนไตร  
7๏ ผู้ใดไม่รู้คุณ   แม้นสิ้นบุญตกใน  
นรกร้อนด้วยไฟ   เพราะตนไม่รู้คุณ  
8๏ ผู้ใดรู้คุณแม่   เห็นเที่ยงแท้จะเป็นบุญ  
กุศลจะอุดหนุน   ได้ความสุขสถาวร  

 

จากค าประพันธ์สามบทสุดท้าย จะเห็นได้ว่า ผู้แต่งกล่าวสรรเสริญพระคุณแม่ยิ่งใหญ่กว่า
พระคุณอ่ืน เริ่มตั้งแต่อุ้มท้องมาจนคลอดแล้วป้อนข้าวป้อนน้ านม ดังนั้นผู้ไม่รู้จักพระคุณแม่เมื่อตาย
ไปจะไปเกิดในนรก ส่วนผู้ที่รู้คุณจะได้รับกุศลผลบุญหนุนน าให้พบเจอแต่ความสุขตลอดไป  
อัตตวิพากษ์ของกวี 

อัตตวิพากษ์ของกวีในวิธูรกลอนสวดมีจ านวน 3 บท กล่าวถึงตัวกวีผู้แต่งว่า จะแต่งเรื่อง
ตามนิบาตชาดกในทศชาติชาดกเป็นค าประพันธ์ร้อยกรอง ผู้แต่งยังอ่อนประสบการณ์จึงขอเทวดา
ช่วยดลบันดาลให้อย่าแต่งคลาดเคลื่อนไปจากพระคาถาเดิม และสุดท้ายผู้แต่งขอให้ได้บรรลุถึงพระ
นิพพาน หรือแม้ว่าตายก็ขอเกิดในยุคพระศรีอาริย์ และด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาศีลและให้ทาน
ขอให้ผู้แต่งมีปัญญามาก ดังความว่า  
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9๏จะแต่งเร่ืองนิบาต   พระทศชาติไว้เป็นกลอน  
ตัวฉันนั้นพึงสอน  ยังอ่อนศักดิ์อยู่หนักหนา  
10๏ เทวาจงช่วยคิด   อย่าให้ผิดพระคาถา  
ให้ลุดังปรารถนา   ตัวของข้าขอพระนิพพาน  
11๏ แม้นว่าม้วยอาสัญ  ขอให้ทันพระศรีอาริย์  
เดชะคุณศีลทาน   ขอให้ข้าเรืองปัญญา  

 

ปรารภเรื่อง 
ปรารภเรื่องเป็นส่วนเกริ่นน าก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องวิธูรกลอนสวดว่า เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องใน

คัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้เกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์เวียนว่าย
อยู่ในโลกียภูมิเพ่ือสร้างพระบารมีร่วมสี่อสงไขย ดังข้อความว่า  
 

12๏ ฉันจะขอกล่าว ไว้เป็นเร่ืองราว   
พระเจ้าเทศนา ในพระคัมภีร์  
มีสืบกันมา  คร้ังองค์ศาสดา  
ยังสร้างบารมี 
13๏ ยังเป็นโพธิสัตว์  ยังไม่ได้ตรัส   
เป็นพระชินสีห์  แต่เที่ยวเวียนไร  
อยู่ในโลกี  สร้างพระบารมี   
ได้สี่อสงไขย  
 

เนื้อเรื่อง  
เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในวิธูรกลอนสวดเล่าตามล าดับเหตุการณ์ในอรรถกถาชาดก ดังความว่า 
พระเจ้าธนัญชัยเป็นพระราชาปกครองเมืองอินทรปัตถ์ วิธูรบัณฑิตเป็นอ ามาตย์ถวาย

อรรถธรรมของพระเจ้าธนัญชัย จากนั้นเรื่องเล่าย้อนไปอดีตชาติของพญานาค พญาครุฑ พระอินทร์
และพระโกรพกุมารว่าเกิดเป็นบุรุษสี่คน ทั้งสี่คนถวายตัวเป็นโยมอุปปัฏฐากคอยท าบุญท าทานแก่ 
พระดาบสสี่ตนเป็นประจ า ดาบสแต่ละตนจึงเล่าถึงความวิเศษของเมืองบาดาล วิมานฉิมพลี อุทยาน
พระเจ้าธนัญชัย และวิมานพระอินทร์ที่ตนเคยไปบ าเพ็ญฌานแก่บุรุษทั้งสี่ ทั้งสี่คนจึงมีจิตคิดผูกพันใน
ที่นั้น เมื่อบุรุษทั้งสี่สิ้นอายุขัยจึงไปเกิดเป็นพญานาค พญาครุฑ โอรสพระเจ้าธนัญชัยและพระอินทร์
ตามที่ปรารถนา ต่อมาพระเจ้าธนัญชัยเสด็จสวรรคต วิธูรบัณฑิตจัดงานพระเมรุถวายพระเจ้าธนัญชัย 
พระโกรพกุมารเจริญวัยต่อมา จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าธนัญชัยแทนพระราชบิดา 

อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทั้งสี่ได้แก่ พระอินทร์ พระเจ้าธนัญชัย พญาครุฑ พญานาค ต่างมา
รักษาศีลอยู่พร้อมกันในอุทยาน จึงมีข้อถกเถียงกันว่า ศีลของผู้ใดประเสริฐกว่ากัน ต่างฝ่ายต่างตอบ
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เหตุผลของตนแต่ตัดสินไม่ได้ว่าใครเหนือกว่า จึงให้วิธูรบัณฑิตมาตัดสิน วิธูรบัณฑิตตัดสินว่าทั้งสี่มีศีล
เสมอกันเป็นที่พอใจแก่พระราชาทั้งสี่ ทั้งสี่จึงให้รางวัลแก่วิธูรบัณฑิต  

พญานาคกลับเมืองบาดาลเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่นางวิมาลามเหสี นางวิมาลาอยากฟัง
ธรรมของวิธูรบัณฑิต จึงออกอุบายแกล้งป่วยโดยขอหัวใจวิธูรบัณฑิตเป็นยารักษา นางอิรันทตีธิดานาค
จึงอาสาจะไปเอาหัวใจ นางอิรันทตีร้องเรียกหาผู้ช่วย ปุณณกยักษ์หลานท้าวเวสสุวรรณเหาะผ่านมา
พบนางอิรันทตีแล้วหลงรักนางอิรันทตีทันที ปุณณกยักษ์จึงอาสาจะช่วย นางอิรันทตีพาปุณณกยักษ์ไป
เข้าเฝ้าพญานาคเพ่ือทูลถามท่ีอยู่ของวิธูรบัณฑิต  

พญานาคบอกอยู่วิธูรบัณฑิตแก่ปุณณกยักษ์แล้วปุณณกยักษ์จึงทูลลาพญานาค จากนั้น
ปุณณกยักษ์เหาะไปทูลลาท้าวเวสสุวรรณเพราะปุณณกยักษ์จะไปเอาหัวใจวิธูรบัณฑิตจึงไม่ได้เข้าเฝ้า
ท้าวเวสสุวรรณหลายวัน แต่ขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณก าลังตัดสินคดีความเทวดาจึงไม่ได้ฟังปุณณกยักษ์
พูดทูลลา ปุณณกยักษ์จึงเข้าไปนั่งใกล้เทวดาที่ท้าวเวสสุวรรณอนุญาตให้กลับวิมานเพ่ือรับอนุญาต
พร้อมเทวดาตนนั้น ก่อนออกเดินทางปุณณยักษ์บอกเทวดาไว้เป็นพยานว่าท้าวเวสสุวรรณอนุญาต
แล้ว จากนั้นปุณณกยักษ์เหาะไปยังวิบูลบรรพตเพ่ือเอาแก้วมณีไปพนันสกากับพระเจ้าธนัญชัย 

ปุณณกยักษ์ท้าพระเจ้าธนัญชัยเล่นพนันสกาโดยเสนอแก้วมณีกับม้าวิเศษเป็นสินพนัน  
ปุณณกยักษ์พรรณนาความวิเศษของแก้วมณีให้พระเจ้าธนัญชัยฟัง พระเจ้าธนัญชัยจึงพนันด้วยสมบัติ
ทั้งหลายยกเว้นเศวตฉัตร ตัวพระองค์เองและพระมเหสี พระเจ้าธนัญชัยเริ่มเล่นสกากับปุณณกยักษ์ 
เวลาพระเจ้าธนัญชัยก าลังจะแพ้ เทพธิดาประจ าฉัตรช่วยให้พระเจ้าธนัญชัยพลิกกระดานกลับคืนมา
ได้ ปุณณกยักษ์จึงไล่เทพธิดาไปจากที่เล่นสหา พระเจ้าธนัญชัยจึงแพ้แก่ปุณณกยักษ์  

เมื่อปุณณกยักษ์ชนะจึงทูลขอตัววิธูรบัณฑิต แต่พระเจ้าธนัญชัยไม่ยอมให้ตัววิธูรบัณฑิตแก่
ปุณณกยักษ์โดยอ้างว่าเป็นญาติของพระองค์ ปุณณกยักษ์จึงให้พระเจ้าธนัญชัยเรียกวิธูรบัณฑิตมาถาม
ความจริง วิธูรบัณฑิตตอบเป็นนัยยะว่า ไม่ได้เป็นญาติพระเจ้าธนัญชัยจริง พระเจ้าธนัญชัยจ ายอมยก
ตัววิธูรบัณฑิตให้แก่ปุณณกยักษ์ 

วิธูรบัณฑิตขอเวลาปุณณกยักษ์เพ่ือเตรียมตัวและสั่งลาครอบครัวสามวัน วิธูรบัณฑิตพา
ปุณณกยักษ์ไปยังเคหสถานของตนพร้อมต้อนรับอย่างดี จากนั้นให้ภรรยาทั้งหลายไปเรียกบรรดาบุตร
ธิดาทั้งหลายมาแล้วกล่าวสอนราชวัสดีธรรม  

ปุณณกยักษ์พาวิธูรบัณฑิตผูกหางม้าเหาะออกไปจากเมืองถึงกาฬาคีรีบรรพต ปุณณกยักษ์
พยายามฆ่าวิธูรบัณฑิตหลายครั้งหลายวิธี แต่ไม่ส าเร็จ วิธูรบัณฑิตรอดตายด้วยพระบารมีมาได้ทุกครั้ง 
วิธูรบัณฑิตจึงถามเหตุที่มาของเรื่องจากปุณณกยักษ์ ปุณณกยักษ์บอกความจริงว่า นางวิมาลาต้องการ
หัวใจของวิธูรบัณฑิต วิธูรบัณฑิตฟังแล้วเข้าใจทันทีว่า นางวิมาลาต้องการฟังธรรม จึงกล่าวสั่งสอน
สาธุนรธรรม 4 แก่ปุณณกยักษ์ให้กลับใจแล้ว ปุณณกยักษ์จึงพาวิธูรบัณฑิตไปเมืองบาดาล  
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วิธูรบัณฑิตตอบค าถามและแสดงธรรมแก่พญานาคและนางวิมาลา  พญานาคจัดพิธี
แต่งงานให้ปุณณกยักษ์ได้แต่งงานกับนางอิรันทตี ในขณะเดียวกันพระเจ้าธนัญชัยฝันถึงต้นไม้ใหญ่ จึง
มีท านายว่า วิธูรบัณฑิตจะได้กลับคืนเมืองอินทรปัตถ์ 

ปุณณกยักษ์ส่งวิธูรบัณฑิตกลับเมืองอินทรปัตถ์ จากนั้นปุณณกยักษ์จึงพานางอิรันทตีเฝ้า
ท้าวเวสสุวรรณแล้วพาไปชมป่าหิมพานต์ ส่วนวิธูรบัณฑิตกลับถึงเมืองอินทรปัตถ์ พระเจ้าธนัญชัยจัด
พิธีรับขวัญสมโภชวิธูรบัณฑิต วิธูรบัณฑิตรับใช้พระเจ้าธนัญชัยต่อมาจนสิ้นอายุขัย พระเจ้าธนัญชัยจัด
งานพระเมรุให้วิธูรบัณฑิตอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ 
 

ประชุมชาดก 
 ประชุมชาดกในวิธูรกลอนสวดกล่าวถึงตัวละครในเรื่องกลับชาติมาเกิดเป็นผู้ใดในสมัย
พุทธกาลว่า วิธูรบัณฑิตสิ้นอายุขัยก็ไปเกิดเป็นพระเวสสันดร แล้วจึงเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะจุติลง
มาในครรภ์ของพระนางสิริมหามายา พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระพุทธบิดา ถวายพระนามว่า สิทธัตถะ 
แล้วจึงกล่าวถึงพระนางมัทรีกลับชาติมาเป็นพระนางพิมพา และชาลีกุมารกลับชาติมาเป็นพระราหุล 
ดังความว่า 
 

895๏ สิ้นอายุขัย   ดับขันธ์บรรลัย  
ไปตามกรรมมี  ส่วนพระวิธูร 
สิ้นสูญชีวี  จากชาติอันนี้  
เป็นเวสสันดร  
896๏ ท าบุญให้ทาน  คร้ันดับสังขาร  
สิ้นชาติม้วยมรณ์ เกิดในดุสิต  
วิจิตรบวร  ลงมาเกิดในอุทร 
พระมหามายา  
897๏ ฝ่ายพระบิดร  ทรงพระนามกร  
สีสุทโธราชา  ถวายนามพระบาท  
สิทธัตถ์ผ่านฟ้า  ชาตินั้นได้มา  
ตรัสแก่โพธิญาณ  
898๏ อันองค์มัทรี  กลับมาชาตินี้  
พิมพาเยาวมาลย์  ชาลีธิราช  
สิ้นชาติสังขาร  คือราหุลกุมาร 
โอรสพระองค์   

 



  

 

41 

 จากนั้นกล่าวถึงนางวิมาลากลับชาติเกิดเป็นนางอุบลวรรณา พญาครุฑกลับชาติเกิดเป็น   
พระโมคคัลลานะ พญานาคกลับชาติเกิดเป็นพระสารีบุตร พระอินทร์กลับชาติเกิดเป็นพระอนุรุทธ 
พระเจ้าธนัญชัยกลับชาติเกิดเป็นพระอานนท์ ปุณณกยักษ์กลับชาติเกิดเป็นนายฉันนะ ม้าวิเศษของ
ปุณณกยักษ์กลับชาติเกิดเป็นม้ากัณฐกะ ดังความว่า  
 

๏899๏ นางวิมาลา  เมียท้าวนาคา  
โสภายิ่งยง  คร้ันกลับชาติมา 
อุบลวรรณาอนงค์  สาวิกพระองค์ 
มหากรุณา  
900๏ ฝ่ายว่าพญาครุฑ กลับชาติสิ้นสุด  
เป็นพระโมคลา  พญานาคราช  
กลับชาติมา  ใช่อื่นเลยหนา  
คือพระสารีบุตร  
901๏ สมเด็จอินทรา  กลับชาติมา  
พระเถรอนุรุทธ โกรพธิราช  
กลับชาติสิ้นสุด  เป็นองค์อนุช  
คือพระอานนท์  
902๏ นพยักษ์อสุรา  คร้ันกลับชาติมา  
ศาสนาทศพล  คือฉันนามาตย์ 
สิ้นชาติอกุศล  เป็นนายม้าต้น  
ขององค์โพธิสัตว์  
903๏ สินธพอาชา  คร้ันกลับชาติมา  
เป็นม้ากัณฐัก  พระองค์ทรงไป  
ในยามสงัด  พระองค์ได้ตรัส 
แก่พระโพธิญาณ  
 

ประชุมชาดกในวิธูรกลอนสวดตรงกับสโมธานในอรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก 
แต่เพ่ิมเติมค าอธิบายการกลับชาติของนางอิรันทตีว่า นางอิรันทตีเกิดเป็นพระนางเขมาเถรี ภิกษุณีผู้
เป็นเอตทัคคะทางปัญญา และสุดท้ายวิธูรบัณฑิตกลับชาติเป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นจึงกล่าวถึงผู้บรรลุ
ธรรมหลังฟังชาดกจบ ดังข้อความว่า  

 

904๏ นางอรันทวดีเทวี  กลับชาติด้วยดี  
เขมาเยาวมาลย์  สาวิกพุทธองค์  
ผู้ทรงพระญาณ  สิ้นชาติกันดาร  
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นิพพานโดยจง  
905๏ พระวิธูรบัณฑิต  ทรงธรรมทศพิศ  
น้ าจิตประสงค์  กลับชาติสิ้นสุด  
เป็นพุทธองค์  โปรดสัตว์ให้ตรง  
สู่ศิวาลัย  
906๏ จบธรรมเทศนา  ของพระศาสดา  
ลงในทันใด  บริษัททั้งสี่  
ภิกขุณีนั้นไซร้  ได้ฟังวินัย  
ได้ลุโสดา  
907๏ มรรคสี่ผลสี่  อรหันต์ก็มี  
ตามแต่วาสนา  พระธรรมเป็นประโยชน์  
โปรดสัตว์นานา ให้พ้นทุกขา  
สู่ศิวาลัย  

 

ลักษณะค าประพันธ์ในวิธูรกลอนสวด 
 วรรณกรรมกลอนสวดนิยมแต่งด้วยกาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 
28 (ตรีศิลป์ บุญขจร , 2547: 1) ดังนั้นภาคใต้มักเรียกวรรณกรรมกลอนสวดอีกอย่างหนึ่งว่า 
วรรณกรรมค ากาพย์ เช่น ภาคกลางเรียกสุบินกลอนสวด ในภาคใต้เรียกว่า สุบินค ากาพย์  ลักษณะค า
ประพันธ์ในวิธูรกลอนสวดมีกาพย์ 4 ชนิด กาพย์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กาพย์ยานี 11   

กาพย์ยานี 11 หนึ่งบทมีสองบาท บาทละ 11 ค า หนึ่งบาทแบ่งเป็นสองวรรค วรรคหน้ามี 
5 ค า วรรคหลังมี 6 ค า กาพย์ยานี 11 บังคับสัมผัสสระระหว่างค าสุดท้ายวรรคแรกกับค าที่สามวรรค
ที่สอง ค าสุดท้ายวรรคท่ีสองกับค าสุดท้ายวรรคที่สามและค าที่สามวรรคสุดท้าย และหากแต่งมากกว่า
หนึ่งบทขึ้นไป มีสัมผัสสระระหว่างค าสุดท้ายวรรคที่สี่กับค าสุดท้ายวรรคที่สองในบทถัดไป ดังตัวอย่าง 
  

 
 

๏ ยานี ๏ 

223๏ เร่ืองนี้ยกไว้ก่อน  จะกล่าวย้อนถึงธิดา 
ลูกสาวท้าวนาคา  ชื่ออรันทวดี   
224๏ ขึ้นเฝ้าบิตุเรศ  นางก้มเกศอัญชุลี  
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นางเห็นท้าวนาคี  พระภูมีซูบผอมไป  
225๏ พักตรามาเศร้าหมอง  ทูลฉลองถามท้าวไท  
ประชวรหรือฉันใด พระทรงชัยซูบกายา  

 

วิธูรกลอนสวดใช้ค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 บรรยายเหตุการณ์ด าเนินเรื่องโดยทั่วไปแล้ว
ยังใช้พรรณนาบทชมธรรมชาติ ดังตัวอย่างเช่น  

 

247๏ ชมไม้ไพรชัฏ  สารพัดมีนานา  
โศกสนแลคณฑา  ข่อยมะค่าแลข้านาง  
248๏ ลางสาดมะหาดเหียง  พุมเรียงเคียงกับแคคาง  
ส าโรงแลโกงกาง  มะสังทรางแลโศกไทร  
249๏ ทรงผลนั้นไม่น้อย  ระย้าย้อยอยู่ไสว  
ฝูงนกวิหคไพร ทั้งไก่ฟ้าพญาลอ   

 

นอกจากนี้ในวิธูรกลอนสวดยังปรากฏค าประพันธ์ปทุมฉันท์และมณีรัตน์ที่มีลักษณะคล้าย
กับกาพย์ยานี 11 ค าประพันธ์ปทุมฉันท์ใช้ส าหรับไหว้ครูและกล่าวถึงอัตตวิพากษ์ของกวีจ านวน 11 
บทและค าประพันธ์มณีรัตน์ใช้บรรยายตอนปุณณกยักษ์พรรณนาแก้วมณีวิเศษจ านวน 36 บท ดัง
ตัวอย่างค าประพันธ์ว่า 

 

๚ ๏ ๚ ปทุมฉันท์ ๚ ๏ ๚ 

1๏ ประนมก้มเกศเกล้า  ข้าพเจ้าขอวันทา  
พุทธบาทพระศาสดา  อันประเสริฐเลิศแดนไตร  
2๏ ท่านทรงพระเมตตา ล้ าเทวามนุษย์ใน  
พระธรรมเกิดในใจ   ตรัสสิ่งไรล้วนคาถา  
3๏ ข้าไหว้พระธรรมเจ้า อันปกเกล้าปกเกศา  
มนุษย์แลครุฑา   ทั้งเทวาทั่วจักรวาล  
... 

๏ มณีรัตน์ ๏ 

336๏ ว่าแล้วขุนยักษา  หยิบจินดามาด้วยดี 
ชูขึ้นให้จักรี  ดูมณีก่อนเถิดรา  
337๏ โน่นแน่ะเมรุมาศ  สูงสะอาดว่ายเวหา  
วิมานเทวดา  ตามเหลี่ยมผาซับซ้อนกัน  
338๏ พระจันทร์พระอาทิตย์  อันทรงฤทธิ์ในสวรรค์  
ราหูเที่ยวผายผัน  ตามช่องชั้นเหลี่ยมสิงขร  
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จะเห็นได้ว่า ค าประพันธ์มณีรัตน์มีจ านวนค าและสัมผัสวรรคใกล้เคียงกับกาพย์ยานี 11 
ท าให้สันนิษฐานได้ว่า ค าประพันธ์มณีรัตน์สัมพันธ์กับกาพย์ยานี 11 ดังปรากฏในจินดามณี ความว่า  

 

ฯ 11 ฯ ๐๐๐๐๐11๐๐๐๐๐๐กา ๐๐๐๐๐ธา
11๐๐๐๐๐๐ ฯ 

22 มณีรัตนฉันท 
กลอน 5 ฯ 

11 สมเด็จสุรางคณ 
๏ เสียองคเสียไอ ศูริยฉิบทังลงกา 
เสียญาติโยธา เสียพี่น้องแลลูกหลาน 

(กรมศิลปากร, 2558: 60) 
 

กาพย์ฉบัง 16   
กาพย์ฉบัง 16 หนึ่งบทมี 16 ค า แบ่งเป็นสามวรรค วรรคที่หนึ่งและวรรคที่สามมี 6 ค า 

วรรคที่สองมี 4 ค า กาพย์ฉบัง 16 บังคับสัมผัสสระระหว่างค าสุดท้ายวรรคแรกกับค าสุดท้ายวรรคที่
สอง และหากแต่งมากกว่าหนึ่งบทขึ้นไป มีสัมผัสสระระหว่างค าสุดท้ายวรรคท่ีสามกับค าสุดท้ายวรรค
แรกและวรรคที่สองในบทถัดไป กาพย์ฉบัง 16 ใช้ในตอนราชวัสดีธรรมจ านวน 22 บท ดังตัวอย่างค า
ประพันธ์ว่า 
 

 
 

๏ ฉบัง ๏ 

418๏ เวราบิดามาทัน จ าพรากจากกัน  
จอมขวัญคอยอยู่จงดี  
419๏ เป็นชายเกิดในโลกี  อย่าลืมบาลี  
รักษาศีลพระทศพล  
420๏ อดสาสวดพระพุทธมนต์  หนึ่งการกุศล  
อย่าละอย่าเมินเนินนาน  
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นอกจากนี้ในวิธูรกลอนสวดยังปรากฏค าประพันธ์วิเชียรฉันท์ที่มีลักษณะคล้ายกาพย์ฉบัง 
16 ในตอนพระเจ้าธนัญชัยจัดสมโภชพระกุมารจนถึงพระเจ้าธนัญชัยสวรรคตจ านวน 59 บท และ
ตอนปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีไปเฝ้าท้าวเวสสุวรรณอีกจ านวน 42 บท ดังตัวอย่างค าประพันธ์ว่า 
 

๏ วิเชียรฉันท์ ๏ 
79๏ เมื่อนั้นสมเด็จราชา  ทอดพระเนตรบุตรา  
ดังว่าเทวัญสรรค์ทรง  
80๏ จึงจัดลูกสกุลสุริยวงศ์  เป็นพี่เลี้ยงองค์  
โอรสผู้ร่วมฤทัย  
81๏ จึงสั่งท้าวนางข้างใน แต่งบายศรีไว้  
จะได้ท าขวัญลูกยา 
… 

๏ วิเชียรฉันท์ ๏ 
660๏ ปางอิศยมบรมวงศ์  เวสสุวรรณผู้ทรง  
มเหสักข์เดชา  
661๏ เห็นองค์พระราชนัดดา  พานางงามมา  
เฝ้าเบื้องบาทบงสุ์ทรงธรรม์  
662๏ พระทัยท้าวไทป่วนปั่น  พระเนตรแดงฉัน  
ดังดวงอาทิตย์ฤทธา  

 

กาพยเ์ยสันตา 21 
กาพย์เยสันตา 21 หนึ่งบทมี 21 ค า แบ่งได้เป็น 3 วรรค วรรคละ 7 ค า กาพย์เยสันตา 21 

บังคับสัมผัสสระระหว่างค าสุดท้ายวรรคแรกกับค าสุดท้ายวรรคท่ีสอง และหากแต่งมากกว่าหนึ่งบท มี
สัมผัสสระระหว่างค าสุดท้ายวรรคที่สามสัมผัสกับค าสุดท้ายวรรคแรกและวรรคที่สองในบทถัดไป ดัง
ตัวอย่างค าประพันธ์ในจินดามณีว่า 
 

๏ ๐๐๐๐๐๐๐7 ๐๐๐๐๐๐๐7 ๐๐๐๐๐๐๐7ฯ 
เยสัน์ตา 21 กลอน 7 ท านุก 

๏ ปางนั้นอินทรานุเทวา  นิกรอมรมา  
มาปรชุมนุมประชุมใน 
๏ ยังนาถานุเลอศไกร  คร้ันแล้วสดับยุบลใน  
เจตนานิตยบันดาล ฯ21 

(กรมศิลปากร, 2558: 52) 
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 วิธูรกลอนสวดใช้กาพย์เยสันตา 21 จ านวน 15 บท บรรยายตอนวิธูรบัณฑิตบอกปุณณก
ยักษ์ให้พาไปเมืองบาดาล ดังข้อความว่า   
 

๏ เยสันตา ๏ 

510๏ เมื่อนั้นวิธูรราชา  ฟังบุณนพยักษ์ว่า 
เจ้าปราชญ์จึงมาตอบไป  
511๏ เป็นกรรมเราเองจะโทษใคร แต่หนหลังได้ท าไว้ 
จึงเป็นไปตามเวรา  
512๏ เราไม่ผูกเวรแก่ยักษา จงพาไปยังพารา  
นางวิมาลาผู้ทรามวัย  

 

กาพย์สุรางคนางค์ 28   
กาพย์สุรางคนางค์ 28 หนึ่งบทมี 28 ค า แบ่งเป็น 7 วรรค วรรคละ 4 ค า รวมทั้งหมดมี 

28 ค า กาพย์สุรางคนางค์ 28 บังคับสัมผัสสระระหว่างค าสุดท้ายวรรคแรกกับค าสุดท้ายวรรคที่สอง 
ค าสุดท้ายวรรคที่สามกับค าสุดท้ายวรรคที่ห้าและหก ดังตัวอย่างว่า 

 

 
 

 

๏ 28 ๏ 

637๏ ท้าวไทไสยาสน์  เหนือแท่นสิงหาสน์  
พระหลับใหล เที่ยงคืนราตรี  
ตีสามยามชัย พระปิ่นภพไตร  
นิมิตอัศจรรย์  
638๏ ฝันว่าพฤกษา ต้นหนึ่งมหึมา  
อยู่หน้าวังนั้น  มนตรีเสนา  
บูชาทุกวัน ทุกประเทศเขตขัณฑ์  
ชวนกันบูชา  

 

นอกจากนี้ผู้แต่งอาจจะเพ่ิมวรรคจ านวนหนึ่งหรือสองวรรคในกาพย์สุรางคนางค์ 28 ซึ่ง
การเพ่ิมวรรคของกาพย์สุรางคนางค์มักจะปรากฏปะปนอยู่กับกาพย์สุรางคนางค์ 28 แบบปกติ 
ตัวอย่างเช่น  
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644๏ มานพเล่นสกา  คือว่ายักษา  
พาไปมิสูญ  คงกลับคืนมา  
พระอย่าอาดูร  พรุ่งนี้วิธูร  
บ่ายแล้วคงมา  
645๏ โกรพจักรี  ฟังโหรทั้งสี่  
ยินดีปรีดา  ประทานข้าวของ  
เงินทองเสื้อผ้า  ส่งให้จัดแจง 
ตบแต่งพารา  ไว้คอยรับท่า  
เจ้าปราชญ์ภูมี  
646๏ ราษฎรทั้งหลาย  ทั้งหญิงทั้งชาย  
ค่อยวายโศกี  จัดเคร่ืองบูชา  
มาลามาลี  คอยรับภูมี  
ที่จะคืนสถาน  
 

นอกจากนี้ในวิธูรกลอนสวดยังปรากฏค าประพันธ์นาคบริพันท์ที่มีลักษณะคล้ายกาพย์
สุรางคนางค์ 28 แต่มีการซ้ าค าระหว่างบท ซึ่งตรงกับค าในจินดามณีอธิบายว่า นาคบริพันท์จะเล่นค า
ระหว่างวรรคให้คล้องจองกัน ในวิธูรกลอนสวดใช้ค าประพันธ์นาคบริพันธ์ 3 ตอน ได้แก่ ตอนเกริ่น
เรื่อง ตอนปุณณกยักษ์ไปบาดาล ตอนปุณณกยักษ์พาวิธูรบัณฑิตกลับเมือง ดังตัวอย่างค าประพันธ์ว่า 

 

๏ นาคบริพันท์ ๏  

12๏ ฉันจะขอกล่าว ไว้เป็นเร่ืองราว   
พระเจ้าเทศนา ในพระคัมภีร์  
มีสืบกันมา  คร้ังองค์ศาสดา  
ยังสร้างบารม ี
13๏ ยังเป็นพระโพธิสัตว์  ยังไม่ได้ตรัส   
เป็นพระชินสีห์  แต่เที่ยวเวียนไร  
อยู่ในโลกี  สร้างพระบารมี 
ได้สี่อสงไขย  
... 

๏ นาคบริพันท์ ๏ 

304๏ เมื่อนั้นยักษี  ฟังอรเทวี  
ตริตรึกนึกใน  คร้ันจะหักหาญ  
เสียการสืบไป  นางเป็นทุกข์ใจ  
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ถึงพระมารดา  
305๏ คิดแล้วยักษี  ชวนอรันทวดี  
แทรกพื้นสุธา   พากันเข้าเฝ้า  
ปิ่นเกล้านาคา  นพยักษา  
ถวายบังคมคัล  
... 

๏ นาคบริพันท์ ๏ 

647๏ ฝ่ายบุณนพยักษ์  พาพระจอมจักร  
ปิ่นปักษ์ภูบาล  คร้ันค่ าสุริยา  
นิทราส าราญ  คร้ันรุ่งสุริยฉาน  
ขึ้นเฝ้าราชา  
648๏ ลูกจรลี  ลาไปวันนี้  
กับนางฉายา  ทั้งเจ้าจอมปราชญ์  
ลินลาศด้วยรา  บิตุเรศมารดา  
คอยอยูส่ าราญ  

  

วิธูรกลอนสวดใช้กาพย์ยานี 11 รวมถึงค าประพันธ์ปทุมฉันท์และมณีรัตน์จ านวน 383 บท 
กาพย์สุรางคนางค์รวมถึงนาคบริพันท์และพิลาป จ านวน 390 บท จะเห็นได้ว่า วิธูรกลอนสวดใช้
กาพย์ยานี 11 สลับกับกาพย์สุรางคนางค์ 28 แทรกด้วยกาพย์ฉบัง 16 และกาพย์เยสันตา 21 
ลักษณะค าประพันธ์แต่ละชนิดใช้สัมผัสบังคับไม่คงที่ขึ้นอยู่กับจังหวะของค า แตกต่างจากค าประพันธ์
ในสมัยต่อมาที่มีสัมผัสบังคับค่อนข้างคงที่ ทั้งนี้สัมผัสบังคับอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้
คัดลอกหรือความตั้งใจของผู้แต่งก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ลักษณะค าประพันธ์ในวิธูรกลอนสวดจะเป็นสิ่ง
ที่สนับสนุนข้อมูลที่ระบุในทะเบียนว่าเป็นความเก่าและข้อความในเอกสารที่ระบุอายุปีพุทธศักราช 
2300 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้ศึกษาจะแสดงตารางชนิดกาพย์และจ านวนค าประพันธ์ที่ใช้บรรยาย
ล าดับเนื้อหาและเหตุการณ์ท้ังหมดในวิธูรกลอนสวด 
 

ตารางที่ 1 แสดงชนิดกาพย์และจ านวนค าประพันธ์ที่ใช้บรรยายเหตุการณ์แต่ละตอนในวิธูรกลอนสวด 

 

เหตุการณ์ในวิธูรกลอนสวด ชนิดกาพย์ จ านวน 
ไหว้คร ู ปทุมฉันท ์ 11 

บรรยายเมืองอินทรปัตถ์ พระเจ้าธนัญชัย และวิธูรบัณฑิต นาคบริพนัท ์ 18 
บรรยายย้อนถึงอดีตชาติของพญานาค พญาครุฑ พระอินทร์และพระโกรพ
กุมาร เร่ิมตั้งแต่พราหมณ์สี่คนเบื่อหน่ายทางโลกจึงออกบวชเป็นดาบส 

ยานี 11 25 
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เหตุการณ์ในวิธูรกลอนสวด ชนิดกาพย์ จ านวน 

ดาบสทั้งสี่สั่งสอนบุรุษสี่คนให้หมั่นท าบุญเป็นประจ า เมื่อบุรุษทั้งสี่สิ้นชีวิต
แล้วไปบังเกิดเป็นพญานาค พญาครุฑ พระอินทร์ และพระโกรพกุมาร 

สุรางคนางค์ 28 24 

พระเจ้าธนัญชัยจัดงานสมโภชพระโอรสโกรพกุมาร ต่อมาพระเจ้าธนัญชัย
สวรรคตวิธูรบัณฑิตจัดงานงานพระบรมศพพระเจ้าธนัญชัย พระโกรพ
กุมารขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าธนัญชัย 

วิเชียรฉันท ์ 59 

พญานาค พญาครุฑ พระอินทร์ และพระเจ้าธนัญชัยสนทนาเรื่องศีลแล้ว
หาข้อยุติไม่ได้จึงเชิญวิธูรบัณฑิตมาตัดสินเร่ือง ศีล 

สุรางคนางค์ 28 28 

วิธูรบัณฑิตตัดสินว่า ทั้งสี่มีศีลเสมอกัน ยานี 11 16 
ทั้งสี่ให้รางวัลวิธูรบัณฑิต พญานาคกลับเมืองบาดาลเล่าเหตุการณ์ให้มเหสี
ฟัง นางวิมาลาอยากฟังธรรมบ้างจึงแกล้งป่วยแล้วขอหัวใจวิธูรบัณฑิตเป็น
ยารักษา นางอิรันทตีอาสาพญานาคและนางวิมาลา 

สุรางคนางค์ 28 41 

นางอิรันทตีออกจากบาดาลแล้วพบกับปุณณยักษ์ ปุณณกยักษ์เกี้ยวพาราสี
นางอิรันทตี นางอิรันทตีพาปุณณยักษ์ไปบาดาล 

ยานี 11 81 

ปุณณกยักษ์พบพญานาคแล้วถามบอกที่อยู่วิธูรบัณฑิต  

ปุณณกยักษ์ลาท้าวเวสสุวรรณแล้วจึงเหาะไปเอาแก้วมณี  
ปุณณกยักษ์ท้าสกาพระเจ้าธนัญชัย 

นาคบริพนัท ์ 32 

ปุณณกยักษ์แสดงแก้วมณีกับม้าวิเศษแก่พระเจ้าธนัญชัยแล้วทั้งสองจึงเร่ิม
เล่นสกากัน พระเจ้าธนัญชัยขอให้เทพธิดาประจ าฉัตรช่วยไม่ให้เล่นแพ้
ปุณณกยักษ์ ปุณณกยักษ์ทราบดังนั้นจึงไล่เทพธิดาไป พระเจ้าธนัญชัยจึง
แพ้พนันสกาแก่ปุณณกยักษ์ 

มณีรัตน์ 36 

ปุณณกยักษ์ขอตัววิธูรบัณฑิตเป็นสินพนัน พระเจ้าธนัญชัยอ้างว่าเป็นญาติ 
ปุณณกยักษ์เรียกวิธูรบัณฑิตมาถาม วิธูรบัณฑิตตอบเป็นนัยว่าญาติมี 4 
ประการ ปุณณกยักษ์จึงได้ตัววิธูรบัณฑิต วิธูรบัณฑิตขอเวลาปุณณกยักษ์
สามวันเพื่อสั่งลาครอบครัว วิธูรบัณฑิตกลับถึงเรือนแล้วก็สั่งลาเหล่าภรรยา 

พิลาป 46 

วิธูรบัณฑิตสอนบุตรเรื่อง ราชวัสด ีธรรม ฉบัง 16 22 

วิธูรบัณฑิตเดินทางไปกับปุณณกยักษ์ ปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิธูรบัณฑิต
หลายวิธีแต่ไม่ส าเร็จ วิธูรบัณฑิตจึงถามถึงสาเหตุที่มาของเร่ืองทั้งหมด  

ยานี 11 43 

กล่าวถึงกรรมในอดีตชาติของวิธูรบัณฑิต  
วิธูรบัณฑิตแสดงสาธุนรธรรมแก่ปุณณกยักษ์ 

สุรางคนางค์ 28 27 

วิธูรบัณฑิตขอให้ปุณณกยักษ์พาไปเมืองบาดาล เยสันตา 21 15 
วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่เหล่านาคทั้งหลาย สุรางคนางค์ 28 28 
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เหตุการณ์ในวิธูรกลอนสวด ชนิดกาพย์ จ านวน 

วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมเร่ือง ศีลห้า ยานี 11 10 
พญานาคเตรียมจัดงานแต่งงานให้ปุณณกยักษ์และนางอิรันทตี สุรางคนางค์ 28 14 

บรรยายวันแต่งงานและเครื่องทรงของปุณณกยักษ์และนางอิรันทตี ยานี 11 13 
ปุณณกยักษ์และนางอิรันทตีเดินเข้าสู่พิธีแต่งงาน สุรางคนางค์ 28 7 

เร่ิมบรรยายพิธีแต่งงานจนถึงส่งปุณณกยักษ์และนางอิรันทตีเข้าเรือนหอ 
ปุณณกยักษ์ทูลลาพญานาคกลับไปเฝ้าท้าวเวสสุวรรณ  

ยานี 11 31 

พระเจ้าธนัญชัยเสียพระทัยคิดถึงวิธูรบัณฑิตจนเคลิ้มหลับไป ช้าลูกหลวง 9 
พระเจ้าธนัญชัยฝันถึงต้นไม้ใหญ่ สุรางคนางค์ 28 10 

วิธูรบัณฑิตคืนเมือง ปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีไปเฝ้าท้าวเวสสุวรรณ นาคบริพนัท ์ 13 
ท้าวเวสสุวรรณต่อว่าปุณณกยักษ์ ปุณณกยักษ์แก้ตัว วิเชียรฉันท ์ 42 

ท้าวเวสสุวรรณให้ของรับขวัญนางอิรันทตี  
ปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีไปชมป่าหิมพานต์  

สุรางคนางค์ 28 28 

ชาวเมืองต้อนรับวิธูรบัณฑิต วิธูรบัณฑิตเข้าเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยแล้วเล่า
เรื่องทั้งหมด วิธูรบัณฑิตลากลับบ้านแล้วเล่าเร่ืองทั้งหมดให้บุตรภรรยาฟัง  
พระเจ้าธนัญชัยให้เตรียมจัดงานรับขวัญสมโภชแก่วิธูรบัณฑิต  

ยานี 11 89 

บรรยายรายละเอียดของบายศรีเจ็ดชั้นที่ใช้ในพิธีรับขวัญวิธูรบัณฑิต สุรางคนางค์ 28 7 

เร่ิมบรรยายพิธีรับขวัญวิธูรบัณฑิต ยานี 11 28 
วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่พระเจ้าธนัญชัยเร่ือยมาจนสิ้นอายุขัย  
พระเจ้าธนัญชัยจัดงานพระเมรุมาศวิธูรบัณฑิต  

สุรางคนางค์ 28 67 



 

 
บทที่ 3  

การเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องของวิธูรกลอนสวด 
    

 ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องของวิธูรกลอนสวด โดยใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีการถ่ายทอดนิทานของศิราพร ฐิตะฐาน (2523: 21-31) ว่า เนื้อเรื่องในนิทานจากสังคม
หนึ่งเข้าไปสู่อีกสังคมหนึ่ง ย่อมเปลี่ยนแปลงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงเนื้อ
เรื่องจะเน้นอธิบายความเปลี่ยนแปลงว่า ความเปลี่ยนแปลงคืออะไร สิ่งใดที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนไป
อย่างไร ท าไมถึงเปลี่ยน และสิ่งที่คงอยู่ ท าไมถึงยังคงอยู่  

ชาดกถือเป็นนิทานประเภทหนึ่ง ดังนั้นเมื่อถ่ายทอดวิธูรบัณฑิตชาดกมาเป็นวิธูรกลอนสวดก็ย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องวิธูรกลอนสวดมี 3 ลักษณะคือ 
การขยายความ การละความ การเปลี่ยนความ แต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

การขยายความ 

 การขยายความคือ การเพ่ิมเหตุการณ์ หรือรายละเอียดของเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งที่
นอกเหนือไปจากอรรถกถาชาดก เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและให้เหตุผลแก่ผู้ฟังท าให้วิธูรกลอนสวด
เข้าใจได้ง่ายเหมาะส าหรับผู้ฟังที่เป็นชาวบ้าน เหตุการณ์หรือรายละเอียดที่เพ่ิมเข้ามามักจะเป็น
ประสบการณ์ทางสังคมของผู้แต่ง  

ตัวอย่างเช่น ในอรรถกถาชาดกบรรยายว่า พระเจ้าธนัญชัยสวรรคต แต่วิธูรกลอนสวด
ขยายความตอนสวรรคตโดยเพ่ิมรายละเอียดตั้งแต่การจัดงานพระเมรุ กระบวนรถ ตลอดจนมหรสพ
สมโภช แสดงว่า ผู้แต่งต้องมีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกับงานพระเมรุเป็นอย่างดี 
 การขยายความในวิธูรกลอนสวดมีจ านวน 5 ตอน ได้แก่ ตอนเกริ่นเรื่อง ตอนนางอิรันทตี
พบปุณณกยักษ์ ตอนปุณณกยักษ์แต่งงานกับนางอิรันทตี ตอนนางอิรันทตีไปพบท้าวเวสสุวรรณ   
ตอนงานพระเมรุวิธูรบัณฑิต ซึ่งแต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตอนเกริ่นเรื่อง  

ตอนเกริ่นเรื่องแบ่งเป็น 3 เหตุการณ์ย่อยได้แก่ ตอนพระเจ้าธนัญชัยและวิธูรบัณฑิต   
ตอนก าเนิดพระโกรพกุมาร พญานาค พญาครุฑ พระอินทร์ และตอนพระโกรพกุมารขึ้นครองราชย์ 
ซ่ึงแต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตอนพระเจ้าธนัญชัยและวิธูรบัณฑิต อรรถกถาชาดกบรรยายว่า พระเจ้าธนัญชัยเป็น
พระราชาครองเมืองอินทรปัตถ์ ส่วนวิธูรบัณฑิตเป็นอ ามาตย์ของพระเจ้าธนัญชัย ผู้มีความสามารถใน
การแสดงธรรมมาก ดังข้อความในอรรถกถาชาดกว่า   
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ในอดีตกาล พระราชาทรงพระนามว่า ธนัญชัยโกรพยราช ทรงครองราชย์ในกรุง
อินทปัตตะ แคว้นกุรุ. อ ามาตย์ชื่อว่า วิธูรบัณฑิต ได้เป็นราชเสวกของพระเจ้าธนัญ
ชัยโกรพยราชนั้น. ในต าแหน่งผู้ถวายอรรถธรรม ท่านเป็นผู้มีถ้อยค าไพเราะ เป็น
มหาธรรมกถึก ประเล้าประโลมพระราชาชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น. ด้วยธรรมเทศนา 
อันไพเราะจับใจของตน ประหนึ่ง กระแสเสียงแห่งพิณ อันยังช้างให้รักใคร่ ฉะนั้น. 
ไม่ยอมให้พระราชาเหล่านั้นเสด็จ กลับไปยังแว่นแคว้นของพระองค์ แสดงธรรมแก่
มหาชน ด้วยพุทธลีลา อาศัยอยู่ในนครนั้นด้วยยศใหญ่. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 352) 
 

ในวิธูรกลอนสวดขยายความเพ่ิมเติมรายละเอียดของพระเจ้าธนัญชัยว่า พระเจ้าธนัญชัยมี
มเหสีชื่อว่า นางปทุมวดี พระองค์มีนางสนมก านัลมากมาย ดังข้อความว่า 

 

19๏ ท้าวผู้เสวยราช  นามกรพระบาท   
โกรพฤทธิไตร  ร้อยเอ็ดนคร   
ถวายกรท่านไท้  สุวรรณมาลัย   
ถวายทุกปี  
20๏ มีองค์อัคเรศ  ดังนางประเวศ   
ห้องฝาราศี พิศกรอ้อนแอ้น   
แม้นแม้นกินรี  นามปทุมวดี  
เป็นที่เสน่หา  
21๏ พระสนมก านัล เเปดหมื่นสี่พัน   
ทรงปัญจกัลยา เตี้ยค่อมหม่อมยาย  
เพริศพรายเพราตา  แต่ล้วนกัลยา   
ทรงโฉมเฉิดฉาย  

 

จากนั้นจึงขยายความบรรยายลักษณะเมืองอินทรปัตถ์ว่า มีก าแพงกว้างใหญ่ มีป้อม
ปราการต่าง มีแม่น้ าไหลทั่วเมือง มีผู้คนอยู่มากมายทั้งชาวนา พ่อค้า ขุนนาง มีปราสาทอันวิ จิตร
งดงาม มีการถวายบรรณาการอยู่ไม่ขาด ดังความว่า 

 

15๏ ก าแพงพารา  กว้างใหญ่หนักหนา  
ปืนผามากมี       เชิงเทินหอรบ   
มีครบถ้วนถี ่ มีคลองวารี   
หลั่งไหลไปมา  
16๏ รี้พลมนตรี  เสนาเสนี   
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พราหมณ์ชีพฤฒา  คชสารพาชี   
พ้นที่คณนา  ทหารอาสา   
แกล้วกล้าเหลือใจ  
17๏ เมืองนั้นประเสริฐ  แสนสนุกล้ าเลิศ   
กว่าทุกกรุงไกร  เศรษฐีพ่อค้า   
ชาวนาชาวไร่  ยัดเยียดกันไป   
ที่ในพระนคร  
 

นอกจากนี้ยังขยายความเพ่ิมเติมรายละเอียดของวิธูรบัณฑิตว่า มีปราสาท 3 หลัง มี
ภรรยา นางบริวารและบุตรผู้เพรียบพร้อม วิธูรบัณฑิตสั่งสอนแสดงธรรมแก่พระเจ้าธนัญชัยและ
ชาวเมืองเป็นประจ า ดังตัวอย่างข้อความว่า  

 

26๏ สมเด็จวิธูร  หน่อพุทธางกูร  
เพิ่มพูนมีศรี มีปราสาททั้งสาม  
อันงามรูจี มีอัครเทพี  
ทั้งพันกัลยา  
27๏ มีหมู่พระสนม งามงามอุดม  
แม้นเหมือนราชา  เป็นครูท่านท้าว  
ปิ่นเกล้าโลกา  สั่งสอนเจ้าฟ้า  
ตามพระวินัย  
28๏ สอนทั้งประชา  ชาวนครพารา  
ถ้วนหน้าสบสมัย ธนัญชัยโกรพ  
ชอบสบพระทัย  วันพระน้อยใหญ่  
ให้มีเทศนา  
29๏ ทั้งพันวรนุช  ต่างต่างมีบุตร 
แสนสุดเสน่หา  บุตรพระโฉมฉาย  
ล้วนชายโสภา ย่อมรู้คาถา  
ของพระชินสีห์  
 

2. ตอนก าเนิดพระโกรพกุมาร พญานาค พญาครุฑ และพระอินทร์ อรรถกถาชาดก
ย้อนเล่าเรื่องในอดีตชาติว่า “แม้ในกรุงพาราณสีแล ยังมีพราหมณมหาศาล 4 คน เคยเป็นเพ่ือน
คฤหัสถ์ด้วยกัน. ในเวลาที่ตนแก่ลง เห็นโทษในกามทั้งหลาย ละทิ้งเหย้าเรือน เข้าไปสู่หิมวันตประเทศ 
บวชเป็นฤาษีบ าเพ็ญอภิญญาและสมาบัติให้เกิดแล้ว.”(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 352) 
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วิธูรกลอนสวดขยายความรายละเอียดเรื่องในอดีตชาติว่า พราหมณ์ทั้งสี่มีสมบัติมากมาย 
และมักจะท าบุญอย่างสม่ าเสมอ หลังจากพราหมณ์ทั้งสี่ออกบวช เหล่านางพราหมณีออกตามหาเหล่า
พราหมณ์ผู้เป็นสามี ดังข้อความว่า  

 

33๏ มีทรัพย์นับด้วยโกฏ ไม่ประโยชน์ด้วยโภคา 
จ าศีลเป็นนิจมา  ทั้งใส่บาตรไม่ขาดวัน  
34๏ ฝ่ายพราหมณ์ทั้งสี่คน  เช้านิมนต์พระสงฆ์ฉัน  
ศีลทานรักษาธรรม์  ทั้งเมตตาภาวนา  
... 

42๏ ฝ่ายว่านางพราหมณี  คร้ันสามีไม่นิยม  
พลบค่ ายามปฐม  ต่างต่างมาคอยผัวตน  
43๏ ดึกแล้วไม่เห็นมา  สี่กัลยาเที่ยวขวายขวน  
พบกันทั้งสี่คน  จึงไถ่ถามกันไปมา  
44๏ ผัวเราพากันไป  สั่งใครไว้บ้างหรือหนา 
แม้นใครรู้กิจจา  จงบอกมาให้เข้าใจ  
45๏ บ้างว่าไม่รู้เลย   แม่รักเอ๋ยเป็นไฉน 
ว่าพลางทางร่ าไร  พูดกันไปจนไก่ขัน  
46๏ รุ่งแล้วไม่เห็นมา  สี่กัลยาเร่งโศกศัลย์ 
ตั้งคอยทุกคืนวัน  ปรับทุกข์กันอยู่อัตตา 

 

ในอรรถกถาชาดกบรรยายเหตุการณ์ต่อมาหลังจากพราหมณ์ออกบวชว่า “...ในกรุง
กาลจัมปากะนั้น ยังมีกฏุมพี 4 เลื่อมใสในอิริยาบถของฤาษีเหล่านั้น. ต่างก็ไหว้แล้วรับเอาภิกษา
ภาชนะ น ามาสู่เรือนของตน คนละองค์ ๆ อังคาสด้วยอาหารอันประณีต. จึงขอรับปฏิญญาแล้วให้อยู่
ในสวน.” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 352) 

วิธูรกลอนสวดขยายความเหตุการณ์โดยให้รายละเอียดเพ่ิมเติมว่า บุรุษสี่คนท าบุญ
กรวดน้ ากับดาบสแล้วถวายตัวเป็นอุปัฏฐาก ต่อมาเมื่อบุรุษสี่คนสิ้นชีวิต ญาติของบุรุษเหล่านั้นก็ได้
ท าบุญ กรวดน้ า อุทิศส่วนกุศลให้บุรุษทั้งสี่ ดังความว่า  

 

58๏ กล้วยอ้อยหมากพลู  ถั่วงาสาคู  
กัปปิจังหัน  ถวายพรตมุนี  
ฤๅษีจึงฉัน  แล้วให้พรพลัน  
ลุดังปรารถนา   
59๏ บุรุษทั้งสี่  รับพรมุนี  
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กรวดน้ ากรุณา  แล้วกล่าวปราศรัย  
ด้วยใจศรัทธา  ขอถวายตัวข้า  
เป็นโยมพระองค์  
...  
72๏ กรวดน้ ากรุณา  ตั้งแผ่เมตตา  
แก่สัตว์ทั่วไป  ชวนกันตัง้ใจ  
ฟังธรรมเทศนา  
73๏ อยู่มาช้านาน  ทั้งสี่ถึงกาล  
ชีวังสังขา  ลูกเมียนั้นไซร้  
ร่ าไรโศกา ต่างต่างก็มา  
ปลงศพสามี  
74๏ แล้วมาคิดอ่าน  ท าบุญให้ทาน  
หล่อหลั่งวารี  อยู่มาช้านาน  
ประมาณหลายปี  ทั้งสี่สตรี  
ม้วยมอดวอดวาย  

 

3. ตอนพระโกรพกุมารขึ้นครองราชย์ อรรถกถาชาดกบรรยายว่า กฎุมพีคนหนึ่งเกิดใน

ครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าธนัญชัยแล้วประสูติเป็นพระโอรสชื่อว่า พระโกรพกุมาร  เมื่อพระโกรพ
กุมารเจริญวัยขึ้น พระเจ้าธนัญชัยสวรรคต พระโกรพกุมารขึ้นครองราชย์แทนเป็นพระเจ้าธนัญชัยและ
พระองค์ทรงชอบเกมสกามาก พระองค์ทรงเชื่อฟังค าสอนของวิธูรบัณฑิตเสมอมา ดังข้อความว่า 

 

    บรรดากุฏุมพี 4 สหายนั้น กุฏุมพีผู้เป็นพระโกรัพยกุมาร ทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว. 
ครั้นพระราชบิดาสวรรคต ทรงครองราชสมบัติสืบสันติวงศ์ครองราชย์โดยธรรม 
โดยถูกต้อง. อันพระเจ้าโกรพยราชนั้นทรงพอพระราชหฤทัยในการทรงสกา.    
ท้าวเธอทรงตั้งอยู่ในโอวาทของวิธูรบัณฑิต ทรงบ าเพ็ญทาน รักษาเบ็ญจศีล และ
อุโบสถศีล.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 353) 
 

วิธูรกลอนสวดขยายความเพ่ิมเหตุการณ์พระเจ้าธนัญชัยจัดงานสมโภชรับขวัญพระโอรส
พร้อมมหรสพเป็นเวลาเจ็ดวัน แล้วจึงถวายพระนามพระโอรสว่า โกรพกุมาร ดังข้อความว่า 

  

79๏ เมือ่นั้นสมเด็จราชา  ทอดพระเนตรบุตรา  
ดังว่าเทวัญสรรค์ทรง  
80๏ จึงจัดลูกสกุลสุริยวงศ์  เป็นพี่เลี้ยงองค์  
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โอรสผู้ร่วมฤทัย  
81๏ จึงสั่งท้าวนางข้างใน แต่งบายศรีไว้  
จะได้ท าขวัญลูกยา 
82๏ สมโภชเจ็ดวันโดยตรา เครื่องเล่นนานา  
เสภาดนตรีนี่นั่น  
83๏ ส าเร็จเสร็จกาลแล้วพลัน  สมเด็จทรงธรรม์  
ถวายพระนามลูกยา  
84๏ ชื่อว่าโกรพกุมาร  บ ารุงรักษา  
จนพระชันษาสิบห้าปี  
 

นอกจากนี้ วิธูรกลอนสวดขยายความเพ่ิมเติมเหตุการณ์พระเจ้าธนัญชัยสวรรคตว่าเมื่อ
พระโกรพกุมารเจริญวัยขึ้น พระเจ้าธนัญชัยและพระมเหสีเสด็จสวรรคต วิธูรบัณฑิตจัดงานพระเมรุ
ถวายพระเจ้าธนัญชัย โดยบรรยายขั้นตอนงานตั้งแต่การปิดหมายประกาศ การเกณฑ์ไม้ การก่อสร้าง
พระเมรุ เครื่องประกอบยศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กระบวนแห่ รูปสัตว์หิมพานต์ รถพระโกศ พร้อม
ด้วยการละเล่นมหรสพ จนถึงถวายพระเพลิงแล้วเก็บพระอัฐิ จากนั้นวิธูรบัณฑิตอภิเษกพระโกรพ
กุมารขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าธนัญชัย ดังตัวอย่างความว่า  

 

89๏ จึงสั่งแสนสุรเสนา บาดหมายไพร่ฟ้า  
ให้ถ้วนทุกหมู่ทุกกรม  
90๏ นอกเดือนในเดือนระดม เลกทาสเลกสม  
ทั้งพวกขุนหมื่นพันทนาย  
91๏ เจ้าพระยาแลพระยาทั้งหลาย ทั้งไพร่ทั้งนาย  
ให้พร้อมกันท าเมรุทอง  
... 
98๏ การเมรุเกณฑ์แล้วบัดใจ  ถึงวันดีไซร้  
ให้ชักพระศพราชา  
99๏ แรดเริงเถลิงฤทธิมหึมา  คู่แรดโสภา  
น าหน้าใส่เพลิงคลาไคล  
100๏ รูปสัตว์บรรทุกผ้าไตร  คู่เคียงกันไป  
มโนมัยคู่กับอาชา  
... 
113๏ ฝ่ายพวกโขนหุ่นวุ่นไป  ละครมอญไทย  
ทั้งงิ้วแลง้าวลาวยวน  
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114๏ เครื่องเล่นนั้นมีถี่ถ้วน  ครบสิ้นทุกกระบวน 
ระเบงระบ าร าไป  
115๏ โขนโรงข้างหนึ่งนั้นไซร้ เล่นเร่ืองท้าวไท  
เมื่อไปสู่เมืองลงกา  

 

การขยายความตอนดังกล่าวพยายามอธิบายความสมเหตุสมผลของเหตุการณ์พราหมณ์
ออกบวช อีกทั้งการพรรณนาอารมณ์โศกเศร้าของนางพราหมณีท าให้เนื้อเรื่องมีอารมณ์หลากหลาย
มิต ินอกจากนี้รายละเอียดตอนบุรุษสี่คนถวายอาหารแก่ดาบสยังสะท้อนความคิดหรือจินตนาการของ
ผู้แต่งว่า ดาบสเป็นผู้ถือศีลบ าเพ็ญฌานจึงไม่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์และยังชีพอยู่ด้วยพืชธัญญาหาร 
ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนเกริ่นเรื่องเพ่ือให้เห็นเหตุการณ์ที่ขยายความเพ่ิม ดังต่อไปนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

พระเจ้าธนัญชัย เป็นพระราชาครอง
เมืองอินทรปัตถ์  มีวิธูรบัณฑิตเป็น
อ ามาตย์ผู้ถวายอรรถธรรม 

พระเจ้าธนัญชัย เป็นพระราชาครองเมืองอินทรปัตถ์ มี
มเหสีชื่อ นางปทุมวดี จากนั้นบรรยายรายละเอียดของ
พระเจ้าธนัญชัย เมืองอินทรปัตถ์และรายละเอียดของวิธูร
บัณฑิต 

พราหมณ์สี่คนมีสมบัติมากมายแต่อยู่
มาวันหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายทางโลกจึง
ออกบวชเป็นดาบส 

พราหมณ์สี่คนมีสมบัติมากมายแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเบื่อ
หน่ายทางโลกจึงออกบวชเป็นดาบส 
นางพราหมณีออกตามหาพราหมณ์ทั้งสี่ 

บุรุษสี่คนถวายอาหารแก่ดาบสแล้ว
ถวายตัวเป็นอุปัฏฐาก เมื่อบุรุษทั้งสี่สิ้น
อายุขัยก็ไปเกิดเป็นพระโกรพกุมาร 
พญานาค พญาครุฑ พระอินทร์ 

บุรุษสี่คนถวายอาหารแก่ดาบสแล้วท าบุญกรวดน้ าแผ่
เมตตา เมื่อบุรุษทั้งสี่สิ้นอายุขัย ก็ไปเกิดเป็นพระโกรพ
กุมาร พญานาค พญาครุฑ พระอินทร์ ครอบครัวท าบุญ
กรวดน้ าให้ 

 พระเจ้าธนัญชัยท าขวัญสมโภชพระโกรพกุมาร 
พระเจ้าธนัญชัยสวรรคต พระเจ้าธนัญชัยสวรรคต วิธูรบัณฑิตจัดงานพระเมรุถวาย 

พระโกรพกุมารขึ้นครองราชย์ พระโกรพกุมารขึ้นครองราชย์ 
 

นางอิรันทตีพบปุณณกยักษ์ 

อรรถกถาชาดกบรรยายเหตุการณ์ว่า นางอิรันทตีเดินทางถึงยอดเขากาฬาคีรีบรรพตแล้ว
จึงเก็บดอกไม้ส าหรับประดับยอดเขาเพ่ือเรียกหาผู้ที่จะสามารถเอาหัวใจของวิธูรบัณฑิตมาได้   
ปุณณกยักษ์ผ่านทางมาได้ยินเสียงจึงเข้าไปพบนางอิรันทตี ดังข้อความว่า  
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นางอิรันทตีนาคกัญญานั้น เก็บดอกไม้ในหิมวันตประเทศนั้น ที่สมบูรณ์ด้วย
สีและกลิ่น มาประดับยอดบรรพตทั้งสิ้น ให้เป็นดุจพนมแก้วมณี ลาดดอกไม้ที่พื้น
เบื้องบนแห่งบรรพตนั้น 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543:368) 
… 
ขณะนั้น ปุณณกยักษ์เสนาบดี หลานของท้าวเวสวัณมหาราช เผ่นขึ้นม้า

มโนมัยสินธพสูงประมาณ 3 คาวุต เหาะไปสู่ยักษ์สมาคมที่พื้นมโนศิลา เหนือยอด
กาฬาคิรีบรรพต 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 369) 
 

 

วิธูรกลอนสวดขยายความเพ่ิมจากอรรถกถาชาดกว่า นางอิรันทตีเดินทางถึงยอดเขา 
กาฬาคีรีบรรพต แล้วนางอิรันทตีจึงเดินชมธรรมชาติตั้งแต่ชมต้นไม้ ชมนก และชมสัตว์ ดังความว่า  

 

247๏ ชมไม้ไพรชัฏ  สารพัดมีนานา  
โศกสนแลคณฑา  ข่อยมะค่าแลข้านาง  
248๏ ลางสาดมะหาดเหียง  พุมเรียงเคียงกับแคคาง  
ส าโรงแลโกงกาง  มะสังทรางแลโศกไทร  
249๏ ทรงผลนั้นไม่น้อย  ระย้าย้อยอยู่ไสว  
ฝูงนกวิหคไพร ทั้งไก่ฟ้าพญาลอ   
250๏ นกแก้วจับกิ่งแก้ว  กระจาบแจ่วจับจิงจ่อ  
ไก่ฟ้าแฝงมะฝอ  โกนจาจอจับกิ่งจันท์  
251๏ ชมสัตว์จัตุบาท  ละมั่งมาดผาดผกผัน  
ชะมดและฉมัน เลียงผาผันแล้วเผ่นโผน  
252๏ กาสรสุกรแกะ เลียงผาแพะกระโดดโดน 

ชะนอยก็ห้อยโหน  กระจงโจนกระต่ายตาม  
253๏ ชมแล้วก็คลาไคล ต าเนินในพนาหนาม  
นวลนางผู้โฉมงาม  ถึงเขาแก้วคีรี   
254๏ สูงได้สิบสองโยชน์ เขาเดียวโดดริมวิถี  
นางเที่ยวเก็บมาลี  ดอกจ าปีแลจ าปา  

 

จากนั้นนางอิรันทตีตบแต่งยอดเขาด้วยดอกไม้แล้ว จึงร้องเรียกหาผู้ที่น าเอาหัวใจ       
วิธูรบัณฑิตมาได้ ปุณณกยักษ์ชมธรรมชาติแล้วผ่านทางนางอิรันทตี เมื่ อได้ยินเสียงนางอิรันทตี     
ปุณณกยักษ์จึงเข้าไปนางอิรันทตี ดังข้อความว่า  

 



  

 

59 

268๏ ตรวยตรอกเป็นซอกทาน ห้วยละหานเป็นหุบหาย  
วารินกระสินธุ์สาย  มัจฉาอยู่รายเรียง  
269๏ เพียนทองเหมือนทองพราย  ทั้งกริมกรายเป็นคู่เคียง  
นวลจันทร์เป็นนวลเพียง  พระจันทร์แจ่มในอัมพร  
270๏ เพิงผาศิลาลาด  เอ่ียมสะอาดอันบวร  
โงกง้ าเงื้อมอัมพร  เป็นชะง่อนชะเงื้อมผา  
271๏ ลางแห่งเป็นห้องห้อง เป็นชั้นช่องสวากเว้า 
พลอยพลามดูงามเงา  ดูเพริศเพราพระพรายพรัน  
272๏ ชมพลางทางคลาไคล ต าเนินในศิลาชัน  
ได้ยินเสียงแจ่มจันทร์  ร้องเพลงในยอดคีรี  

 

อรรถกถาชาดกบรรยายเหตุการณ์ต่อไปว่า เมื่อทั้งสองพบกันแล้วก็พอใจต่อกันและกัน 
ปุณณกยักษ์พยายามจับมือนางอิรันทตี แต่นางอิรันทตีไม่ให้จับ จากนั้นจึงเชิญปุณณกยักษ์ไปพบ
พญานาคยังเมืองบาดาล ดังข้อความว่า  

 

ปุณณกยักษ์เสนาบดีนั้น คร้ันกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคิดว่า เราจักขึ้นหลังม้านี้ 
น าไปลงเหนือยอดบรรพต. จึงเหยียดมือออกจับมือนางอิรันทตีนั้น.  

ฝ่ายนางอิรันทตีนั้นไม่ให้จับมือตน จับมือปุณณกยักษ์ที่เหยียดออกไปเสีย
เอง. แล้วกล่าวว่า ข้าแต่นาย ดิฉันมิใช่คนไร้ที่พึ่ง. พญานาคนามว่า วรุณ เป็นบิดา
ของดิฉัน. พระนางวิมลาเทวีเป็นมารดาของดิฉัน. มาเถิดท่าน ดิฉันจะพาไปสู่ส านัก
แห่งบิดาของดิฉัน เราทั้งสองจะควรท ามงคลด้วย. ประการใด ท้าวเธอคงตรัสบอก
เนื้อความนั้นแก่ท่านด้วยประการนั้น.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 370) 
 

วิธูรกลอนสวดขยายความค าพูดโต้ตอบระหว่างปุณณกยักษ์กับนางอิรันทตีในเชิงเกี้ยว 
พาราสี ซึ่งสื่ออารมณ์ความรักของปุณณกยักษ์ได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างข้อความว่า  

 

นางอิรันทตี ปุณณกยักษ์ 
286๏ นางว่าอย่าลามลวน ไม่บังควรนะยักษา  
เป็นหญิงก็จริงหนา  แต่วงศานั้นสูงทรง  
287๏ ใช่หญิงที่ชั่วช้า  จะเจรจาล่อให้หลง  
ยังไม่ได้หัวใจจง  จะให้ปลงนั้นฉันใด  

 

 288๏ ขุนยักษ์จึงโลมเล้า  พระนุชเจ้าอย่าสงสัย  
ท าไม่แก้หัวใจ  อยู่ในเงื้อมมือพ่ียา  
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นางอิรันทตี ปุณณกยักษ์ 
289๏ อารมณ์ยังกรมเกรียม  ร้อนทรวงเรียมดังไฟฟ้า  
แก้ร้อนพ่ีก่อนรา  จะเอามาให้อรทัย  

290๏ นางตอบอสุริน  ช่างแต่งลิ้นมาแก้ไข  
ไพเราะเสนาะใน  ช่างพิไรมาเจรจา  
291๏ จะชี้นกปลายไม้ อยู่ถึงในพนาวา  
น้องไซร้ใช่คนป่า ฟังวาจาจะใหลหลง  

 

 292๏ ขุนยักษ์ตอบเทวี  พ่ีไม่ชี้นกในดง 
พูดกันเป็นมั่นคง  จะให้ได้เหมือนสัญญา  
293๏ ถึงตัวพี่เป็นยักษ์ แต่สูงศักดิ์เป็นหนักหนา  
รักตัวกลัวเวรา  ไม่มุสาลวงโลมศรี  

294๏ นางจึงตอบไปพลัน ช่างร าพันมาพาที  
รักตัวกลัวเวรี  เมื่อตะกี้ให้สัญญา  
295๏ ว่าจะอาสาไป เอาหัวใจวิธูรมา  
ไม่ได้เหมือนวาจา มาว่าแอบแสบฤทัย  

 

 296๏ ขุนยักษ์ตอบวาจา  แม่แก้วตาไม่เชื่อใจ  
โฉมยงอย่าสงสัย  พระนุชได้มีเมตตา  
297๏ ขอให้พ่ีอิงแอบ พอเนื้อแนบกัลยา  
มีแรงรับอาสา  เอามาให้นางทรามวัย  
298๏ ว่าพลางท้าวยักษา  พระกรคว้ากรอรทัย  
นางปัดสลัดไป  ท าไฉนฉะนี้หนา  

299๏ นี้หรือว่าท้าวรัก  ท าหาญหักด้วยฤทธา 
ทุกข์น้องเท่าแผ่นผา  ไม่เมตตาน่าน้อยใจ  

 

 300๏ ขุนยักษ์จึงโลมเล้า  นิ่มนวลเจ้าอย่าหมองไหม้  
ทรวงเรียมร้อนคือไฟ  ไม่เห็นใจพี่เลยหนา  
301๏ แหวะหวะอุระได้  จะแหวะให้เห็นอุรา  
รักนุชสุดวิญญา  ความสัจจาไม่แพร่งพราย 

 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนนางอิรันทตีพบปุณณกยักษ์ เพ่ือให้เห็นเหตุการณ์ที่
ขยายความเพ่ิม ดังต่อไปนี้  
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อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

นางอิรันทตีเก็บดอกไม้ นางอิรันทตีชมธรรมชาติแล้วเก็บดอกไม้ 
นางอิรันทตีเรียกหาคนช่วย นางอิรันทตีเรียกหาคนช่วย 

ปุณณกยักษ์พบนางอิรันทตี ปุณณยักษ์ชมธรรมชาติแล้วพบนางอิรันทตี 

ปุณณกยักษ์พยายามจับมือนางอิรันทตี ปุณณกยักษ์เกี้ยวนางอิรันทตีแล้วพยายามจับมือ 
นางอิรันทตีเชิญปุณณกยักษ์ไปบาดาล นางอิรันทตีเชิญปุณณกยักษ์ไปบาดาล 

 

ปุณณกยักษ์แต่งงานกับนางอิรันทตี  
ในอรรถกถาชาดกบรรยายว่า “ก็แล พระยาวรุณนาคราช ครั้นตรัสอย่างนี้แล้ว จึงได้

พระราชทานนางอิรันทตี ให้แก่ปุณณกยักษ์. ปุณณกยักษ์นั้นได้นางอิรันทตีสมปรารถนา ดังนั้นจึงมีจิต
ยินดี ได้เจรจาปราศัยกับพระมหาสัตว์เจ้าแล้ว.”(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 472)  

วิธูรกลอนสวดขยายความรายละเอียดตอนปุณณกยักษ์แต่งงานกับนางอิรันทตีตั้งแต่
พญานาคจัดเตรียมงานแต่งงานให้ปุณณกยักษ์กับนางอิรันทตี โดยเริ่มบรรยายตั้งแต่การหาฤกษ์ยาม 
จัดท าบายศรี ให้อ ามาตย์ปลูกโรงพิธี การแต่งตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาว เมื่อถึงฤกษ์ยาม พราหมณ์ท าพิธีเบิก
บายศรี จุดแว่นเทียนส่งเวียนไปรอบ ดนตรีเล่นประกอบพิธี เมื่อเวียนแว่นเทียนครบเจ็ดรอบจึงดับ
เทียนแล้วโบกควันไปต้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจิมหน้าผากแล้วอวยพร ดังตัวอย่างว่า 

 

574๏ อ ามาตย์รับสั่ง  ออกมาจากวัง  
ดังใจจ านง  หมายเวรเกณฑ์ไป  
ด้วยใจประสงค์  พร้อมด้วยสุริวงศ์  
พงศ์นาคนาคา  
575๏ เร่งรัดจัดกัน  ปลูกโรงด้วยพลัน  
ส าเร็จโดยตรา  ราชวัตรฉัตรแก้ว  
เพริศแพร้วเพราตา เครื่องสูงโสภา  
รจนาบวร  
576๏ ฝ่ายนางข้างใน  เย็บบายศรีไซร้  
เห็นงามอรชร  บายศรีทองบายศรีนาก  
หลากหลากบวร  เหล่านาคนิกร  
ชักชวนกันท า  

 

นอกจากนี้ยังขยายความให้พระอินทร์น าเหล่าเทวดามาช่วยฝ่ายเจ้าบ่าว และชายาทั้งสี่
ของพระอินทร์มาช่วยฝ่ายเจ้าสาว แล้วพร้อมกันอวยพรคู่บ่าวสาว ดังข้อความว่า  
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597๏ เทวาจับแว่นเวียน  โบกควันเทียนให้สองรา  
ครบถ้วนได้เจ็ดครา  พระโหราดับเทียนชัย  
598๏ แล้วโบกควันเล่า  ถูกพักตร์เจ้าทั้งสองไท  
เฉลิมเจิมพักตร์ให้  อวยพรชัยทั้งสองรา  
599๏ พระอินทร์รินน้ าสังข์ แล้วหล่อหลั่งรดเกศา  
ฝ่ายว่าฝูงเทวา  ต่างต่างมาอวยพรชัย  

 

เมื่อเสร็จพิธีแต่งงาน เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่เรือนหอ ปุณณกยักษ์โลมเล้านางอิรันทตีแล้ว
นางอิรันทตีก็กล่าวโต้ตอบเพ่ือรักษาท่าทีต่อปุณณยักษ์ การขยายความดังกล่าวท าให้ผู้ฟังเพลิดเพลิน
กับบทเก้ียวแล้วยังแสดงถึงชั้นเชิงปฏิภาณไหวพริบของชายหญิงในสมัยก่อนได้อีกด้วย ดังข้อความว่า  

 

609๏ ขุนยักษ์ตอบไปเล่า  ลิ้นลมเจ้าช่างเจรจา 
เมื่อแรกพี่อาสา  เจ้าสัญญาไว้อย่างไร  
610๏ อาสาเจ้าปลื้มจิต  เพียงชีวิตจะบรรลัย 
ได้องค์มาส่งให้  ท าลืมไปเสียแล้วหนา  
611๏ นางตอบไปทันที  แรกท้าวนี้จะอาสา  
น้องไซร้ได้สัญญา  ความสัจจาไม่ทิ้งเสีย  
612๏ ถ้าได้ดังปรารถนา  ยอมเป็นข้าไม่เป็นเมีย  
ว่าจริงไม่ทิ้งเสีย  อันเป็นเมียไม่สัญญา  
613๏ ยักษ์ว่าเจ้าคารม  ช่างแต่งลมมาเจรจา  
เคลือบแฝงแต่งพจนา  ที่ไหนข้าจะรู้ทัน  
614๏ ว่าพลางท้าวยักษา  ยืนกรคว้าจับแจ่มจันทร์  
อุ้มขึ้นแท่นสุวรรณ  นางอรันท ามารยา  
615๏ ขุนยักษ์จึงโลมเล้า  พระนุชเจ้าอย่าสงกา  
บุญนางได้สร้างมา  เราสองราจึงพบกัน  
616๏ ว่าพลางทางอิงแอบ  ประทับแทบถนอมขวัญ  
สองสมภิรมย์กัน  เกษมสันต์ทั้งสองรา  
617๏สองสมชมเชยชิด  สองสนิทเสน่หา  
เริงรื่นชื่นวิญญา  ทั้งสองราเกษมสันต์  
618๏ รื่นเริงบันเทิงจิต  แอบแนบชิดเข้าติดพัน  
คลึงเคล้าเหย้าหยอกกัน  เกษมสันต์ทั้งสองรา  
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนปุณณกยักษ์แต่งงานกับนางอิรันทตี เพ่ือให้เห็น
เหตุการณ์ที่ขยายความเพิ่ม ดังต่อไปนี้  
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อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 
พญานาคยกนางอิรันทตีให้ปุณณยักษ ์ พญานาคยกนางอิรันทตีให้ปุณณยักษ ์

 พญานาคจัดงานแต่งงานให้ปุณณยักษ์กับนางอิรันทตี 

ปุณณกยักษ์ได้นางอิรันทตีเป็นภรรยา ปุณณกยักษ์ได้นางอิรันทตีเป็นภรรยา 
ปุณณกยักษ์เข้าเรือนหอกับนางอิรันทตี 

 

นางอิรันทตีพบท้าวเวสสุวรรณ  
เนื้อความในอรรถกถาชาดกกล่าวถึงตอนปุณณกยักษ์ลาท้าวเวสสุวรรณ เพ่ือจะไปเอา

หัวใจวิธูรบัณฑิต แต่ท้าวเวสสุวรรณไม่ได้ยิน ปุณณกยักษ์จึงออกมาพร้อมกับเทวดาที่ท้าวเวสสุวรรณ
อนุญาตให้กลับ แล้วบอกกล่าวเทวดาไว้เป็นพยาน หลังจากนั้นในอรรถกถาชาดกไม่ได้อธิบาย
เหตุการณ์ต่อจากที่ปุณณกยักษ์อ้างเทวดาไว้เป็นพยาน ดังข้อความว่า 

 

มีค าถามสอดเข้ามาว่า เพราะเหตุไร ท้าวเวสวัณจึงไม่ทรงได้ยินถ้อยค าของ
ปุณณกยักษ์? แก้ว่า เพราะว่า ท้าวเวสวัณก าลังตัดสินคดีของเทวบุตร 2 องค์ เร่ือง
ที่พิพาทกันด้วยวิมาน. ปุณณกยักษ์ทราบว่า ท้าวเธอมิได้ยินถ้อยค าของตน จึงไป
ยืนใกล้เทวบุตรผู้ชนะ. ท้าวเวสวัณทรงตัดสินคดีแล้วบังคับเทวบุตรผู้แพ้มิให้ลุกขึ้น 
ตรัสกะเทวบุตรผู้ชนะว่า ท่านจงไปอยู่ในวิมานของท่าน. ในขณะที่ท้าวเวสวัณตรัส
ว่า ท่านจงไปดังนี้นั่นแล. ปุณณกยักษ์บอกเทวบุตร 2-3 องค์ให้เป็นพยานว่า ท่าน
ทั้งหลายจงทราบว่า พระเจ้าลุงของเราส่งเราไป. แล้วสั่งให้น าม้าสินธพมา เผ่นขึ้น
ม้าสินธพนั้นเหาะไป โดยนัยที่กล่าวมาแล้วในหนหลัง. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 378) 
 

วิธูรกลอนสวดขยายความเหตุการณ์นางอิรันทตีพบท้าวเวสสุวรรณ จากตอนปุณณกยักษ์
ลาท้าวเวสสุวรรณว่า ปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีไปหาท้าวเวสสุวรรณเพราะขาดเฝ้าหลายวัน ทั้งสอง
จึงทูลลาพญานาคและนางวิมาลาแล้วออกเดินทางมายังที่เข้าเฝ้าท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณเห็น
ปุณณกยักษ์จึงโกรธมาก ดังข้อความว่า  

 

660๏ ปางอิศยมบรมวงศ์  เวสสุวรรณผู้ทรง  
มเหสักข์เดชา  
661๏ เห็นองค์พระราชนัดดา  พานางงามมา  
เฝ้าเบื้องบาทบงศ์ทรงธรรม์  
662๏ พระทัยท้าวไทป่วนปั่น  พระเนตรแดงฉัน  
ดังดวงอาทิตย์ฤทธา  
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663๏ เมื่อแรกมันไม่ร่ าลา  ไปพาใครมา  
ราชาพิโรธหลานขวัญ  

 

เมื่อท้าวเวสสุวรรณเห็นนางอิรันทตีแล้วถึงกับร าพันความงามของนางอิรันทตีตั้งแต่ผิวหน้า 
ผิวเนื้อ รูปทรง เส้นผม แก้ม ใบหู ดวงตา แขน เป็นต้น ดังข้อความว่า 

 

664๏ คร้ันเห็นสะใภ้วิไลวัลย์  ทรงโฉมเฉิดฉัน  
ผิวพักตร์เพียงจันทร์วันเพ็ง  
665๏ พิศผิวมังสังปลั่งเปล่ง  ยุคลรัดครัดเคร่ง  
เร่งพิศเร่งปลื้มนัยนา  
666๏ สุริวงศ์พงศ์ใดอสุรา  ทรงเบญจกัลยา  
นางฟ้าไม่มาเทียมทัน  
667๏ พระจุไรร้อยเรียบดังกัน ปรางเปรียบผลจัน  
พระกรรณกรรเจียกงามงอน  
668๏ พระเนตรดังนิลบวร  ขนงดังวงศร  
พระกรอ่อนดังเลขา  

 

ต่อมาท้าวเวสสุวรรณจึงถามเหตุผลที่ปุณณกยักษ์ขาดเฝ้า ปุณณกยักษ์เล่าเหตุการณ์
ทั้งหมดแก่ท้าวเวสสุวรรณรวมถึงที่อ้างเทวดาไว้เป็นพยานด้วย ท้าวเวสสุวรรณชมไหวพริบของ
ปุณณกยักษ์ แล้วจึงกล่าวตักเตือนปุณณกยักษ์ไม่ให้ท าอีก ดังข้อความว่า  

 

694๏ ตัวเรารู้เท่าใจหลาน  สมค าพยาน  
เท็จจริงยังมาปนกัน  
695๏ ที่นี่เราจะงดโทษทัณฑ์  เบื้องหน้าจอมขวัญ  
อย่างนี้อย่าท าสืบไป  
696๏ ถ้าไม่รักตัวกลัวภัย  ขืนท าสืบไป  
เจ้าไซร้จะม้วยมรณา  

 

เมื่อท้าวเวสสุวรรณตักเตือนปุณณกยักษ์แล้วจึงประทานของรับขวัญนางอิรันทตีผู้เป็น
หลานสะใภ้เพราะเกรงว่าเหล่าเทพเทวาจะนินทา จากนั้นท้าวเวสสุวรรณจึงอนุญาตให้ปุณณกยักษ์
และนางอิรันทตีกลับวิมานได้พร้อมอวยพรให้ทั้งสองอยู่อย่างมีความสุข ดังข้อความว่า  

 

706๏ เวสสุวรรณภูวนาถ  ฟังหลานรักราช 
พระบาทตรึกไตร  อันนางคนนี้  
เป็นศรีสะใภ้  คร้ันจะไม่ให้  
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สิ่งไรเล่าหนา  
707๏ ฝ่ายฝูงเทพไท  ชวนกันไยไพ  
ติฉินนินทา  จ าจะประทาน  
สิงคารนานา คิดแล้วผ่านฟ้า  
ประทานหลานขวัญ  
708๏ แก้วแหวนเงินทอง  เครื่องประดับทั้งผอง 
ทุกสิ่งสารพัน  แล้วสั่งบังคับ  
จงกลับไปพลัน  ปกป้องครองกัน  
เป็นสุขส าราญ  
 

จากนั้นปุณณยักษ์จึงพานางอิรันทตีไปชมป่าหิมพานต์ตั้งแต่ชมดอกไม้ ชมปลา ชมสัตว์ 
และชมนก การขยายความพรรณนาบทชมธรรมชาติช่วยสร้างสุนทรียภาพให้ผู้ฟังรู้สึกเพลิดเพลินไป
กับเหตุการณ ์อีกท้ังยังแสดงวรรณศิลป์ของผู้แต่งอีกด้วย ดังตัวอย่างข้อความว่า  

 

710๏ ฝ่ายว่าพญายักษ์ ชวนนุชหยุดพัก  
ใต้ร่มพระไทร  เก็บผลพฤกษา  
มาให้ทรามวัย  มะเฟืองมะไฟ  
ล าไยล ายอง  
711๏ เสวยเล่นต่างต่าง  มะปริงมะปราง  
มะทรางไทรทอง ขนุนขนัน  
สารพันก่ายกอง  แล้วชวนนวลน้อง  
ชมไพรวัลย์  
712๏ ชมนารีผล  มีลูกเหมือนคน  
ห้อยเรียงเคียงกัน  วิชาธรเก็บไป  
ชมได้เจ็ดวัน คร้ันพ้นกว่านั้น  
ก็เน่าเปื่อยไป  
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนนางอิรันทตีพบท้าวเวสสุวรรณ เพ่ือให้ เห็น
เหตุการณ์ที่ขยายความเพิ่ม ดังต่อไปนี้  
 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

ปุณณกยักษ์ไปส่งวิธูรบัณฑิตกลับเมือง ปุณณกยักษ์ไปส่งวิธูรบัณฑิตกลับเมือง 
 ปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีเฝ้าท้าวเวสสุวรรณ 

ปุณณกยักษ์กลับวิมาน ปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีชมป่าหิมพานต์แล้วกลับวิมาน 
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งานสมโภชวิธูรบัณฑิตและงานพระเมรุของวิธูรบัณฑิต  
ในอรรถกถาชาดกบรรยายว่า เมื่อวิธูรบัณฑิตกลับถึงเมือง พระเจ้าธนัญชัยจัดงานมหรสพ

สมโภชตลอดเดือนหนึ่ง ชาวเมืองร่วมกันเฉลิมฉลองงานสมโภช วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมและสั่งสอน
พระราชาและมหาชนตลอดจนสิ้นอายุขัย  ดังข้อความว่า 

 

เมื่อพระราชาตรัส ดังนั้นแล้ว พวกพระสนมก านัลใน พระราชกุมาร พวก
พ่อค้า ชาวนา พราหมณาจารย์ พวกกรมช้าง กรมราชองครักษ์ กรมม้า กรมรถ 
กรมเดินเท้า และชาวชนบท ชาวนิคมทุกหมู่เหล่า ที่พระราชาทรงบงัคับแล้ว 
พร้อมกันสั่งมหาชนให้ ปล่อยสัตว์จากเคร่ืองผูกและที่ขัง จัดแจงบรรณาการมี
ประการต่างๆ ส่งข้าวและน้ า กบัเครื่องบรรณาการเป็นอันมากไปถวายบณัฑิต ชน
เป็นอันมาก เมื่อบัณฑิตมาแลว้ ได้เห็นบัณฑิตก็มีใจเลื่อมใส เมื่อบัณฑิตมาถึงแล้ว ก็
พากันยกผา้ขาวโห่ร้องขึ้น ด้วยความยินดปีราโมทย์ เป็นที่ยิ่ง ดว้ยประการฉะนี้แล. 

ได้มีงานมหรสพสมโภช ตลอดกาลล่วงไปเดือนหนึง่ จึงส าเร็จเสร็จสิ้น พระ
มหาสัตว์แสดงธรรมแก่มหาชน สั่งสอนพระราชา เหมือนกับว่าบ าเพ็ญพุทธกิจให้
ส าเร็จ บ าเพ็ญบุญมทีานเป็นตน้ และรักษาอุโบสถกรรม ตั้งอยู่ตลอดอายุ เมื่อสิ้น
อายุได้มีสวรรค์ เปน็ที่ไปในเบือ้งหน้า. ชนชาวกุรุรัฐทั้งหมด ตั้งต้นแต่พระราชา
ตั้งอยู่ในโอวาทของพระมหาสัตว์ พากันรักษาศีล บ าเพ็ญบุญมทีานเปน็ต้น บ าเพ็ญ
ทางสวรรค์ให้บริบูรณ์ ครั้นสิน้อายุแล้ว ได้ไปตามกรรมของตนนัน่แล.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 482) 
 

วิธูรกลอนสวดขยายความเพ่ิมเติมรายละเอียดตอนงานสมโภชวิธูรบัณฑิตว่า พระเจ้าธนัญ
ชัยจัดเตรียมงานสมโภชวิธูรบัณฑิตตั้งแต่การหาฤกษ์ การจัดบายศรีส าหรับท าขวัญ พิธีท าขวัญ 
จากนั้นจึงบรรยายการละเล่นมหรสพ ดังตัวอย่างข้อความว่า  

 

804๏ คิดแล้วสั่งในมนตรี  ทั้งเสนีตามกระบวน 
บอกกันให้ถี่ถ้วน  ตามค านวณบุราณกาล  
805๏ สมโภชเจ้าจอมปราชญ์  จงแต่งราชสถาน  
เครื่องเล่นทุกประการ  ปลูกโรงราชพิธี  
806๏ บาดหมายรายกันไป เมืองใหญ่น้อยบุรี  
เร็วรัดไปบัดนี้  ขุนเสนีจงแต่งการ  
807๏ บัดนั้นขุนเสนา  รับชงคาแล้วกราบกราน  
คมลาพระภูบาล  ไปคิดอ่านพร้อมเพรียงกัน  
808๏ หมายบอกไปทุกหมู่  ให้เขารู้ทุกเขตขัณฑ์  
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เครื่องเล่นสิ้นทั้งนั้น  ทั้งราชวัตรฉัตรธงทอง  
809๏ จัดแจงเสร็จสรรพแล้ว  จึงคลาดแคล้วทูลฉลอง  
การงานสิ้นทั้งผอง  พร้อมเสร็จแล้วพระราชา  

 

นอกจากนี้วิธูรกลอนสวดขยายความเหตุการณ์วิธูรบัณฑิตสิ้นอายุขัยว่า พระเจ้าธนัญชัย
จัดงานพระเมรุวิธูรบัณฑิต โดยบรรยายให้รายละเอียดตั้งแต่เครื่องประกอบยศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
กระบวนแห่ รูปสัตว์หิมพานต์ รถพระโกศ พร้อมด้วยการละเล่นมหรสพ พิธีการถวายพระเพลิง แล้ว
บรรจุพระอัฐิ มีสมโภชเจ็ดวัน เมื่อครบเจ็ดวันแล้วจึงท าบุญ อุทิศถวาย ดังตัวอย่างข้อความว่า 

 

865๏ โกรพราชา  คร้ันคลายโศกา  
ท้าวตรัสบัดดล  ให้ปลูกเมรุทอง  
เรืองรองโสภณ  โกศแก้วโกมล  
ใส่ศพศาสดา  
866๏ ราชวัตรฉัตรชัย  ธงเทียวไสว  
รายรอบเมรุมา  ล้วนทองแกมแก้ว  
เพริศแพรวพรายตา  เมรุแทรกโสภา  
งามงามตามกัน  
867๏ แต่งเคร่ืองพระศพ  สารพันมีครบ  
ทุกสิ่งทุกอัน  การในโลกีย์  
ไม่มีใครจะทัน  ดังวิมานเมืองสวรรค์  
ในชั้นดึงสา  

 

การขยายความดังกล่าวต้องการเน้นย้ าให้เห็นถึงสถานะความพิเศษของวิธูรบัณฑิต อีกทั้ง
ยังแสดงให้ถึงประเพณีศพในราชส านัก ซึ่งจะกล่าวถึงไว้ในบทถัดไป ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์
ตอนงานพระเมรุวิธูรบัณฑิต เพ่ือให้เห็นเหตุการณ์ที่ขยายความเพิ่ม ดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 
พระเจ้าธนัญชัยและชาวเมืองจัดมหรสพสมโภช
วิธูรบัณฑิต 

พระเจ้าธนัญชัยจัดท าขวัญมหรสพสมโภชวิธูร
บัณฑิต 

วิธูรบัณฑิตสิ้นอายุขัย วิธูรบัณฑิตสิ้นอายุขัย  
พระเจ้าธนัญชัยจัดงานพระเมรุวิธูรบัณฑิต 
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จากการศึกษาพบว่า วิธูรกลอนสวดขยายความเหตุการณ์ 2 ลักษณะคือการขยายความ
เหตุการณ์โดยยกเอาประเพณีและพิธีกรรมในสังคมไทยมาอธิบาย เช่น ประเพณีท าขวัญ ประเพณี
แต่งงาน ประเพณีงานศพ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยแก่ผู้ฟัง ท าให้ผู้ฟังคล้อยตามเหตุการณใ์นเรื่อง  

นอกจากนี้วิธูรกลอนสวดเลือกยังขยายความเหตุการณ์โดยสอดแทรกขนบวรรณกรรม 
ร้อยกรองไทย เช่น บทชมธรรมชาติของนางอิรันทตีกับปุณณกยักษ์ บทชมป่าหิมพานต์ ในเหตุการณ์
แต่ละตอนเพื่อแสดงความสามารถทางวรรณศิลป์ของผู้แต่งและสร้างสุนทรียภาพให้กับผู้ฟัง  
 

การละความ 

การละความคือ การลดเหตุการณ์ หรือรายละเอียดของเหตุการณ์ในอรรถกถาชาดกตอน
ใดตอนหนึ่งที่ไม่ส าคัญต่อเนื้อเรื่องวิธูรกลอนสวดหรือตอนที่ผู้ฟังไม่คุ้นเคย เพ่ือกระชับเนื้อเรื่อง  
ตัวอย่างเช่น ตอนราชวัสดีธรรมในอรรถกถาชาดกใช้คาถาภาษาบาลีอธิบายค าสอนจ านวน 13 บท แต่
วิธูรกลอนสวดกล่าวถึงเฉพาะบางค าสอน แสดงเห็นได้ว่า ในวิธูรกลอนสวดไม่เน้นค าสอนแต่ต้องการ
เน้นเนื้อเรื่องมากกว่า ในวิธูรกลอนสวดละความ 3 ตอน ได้แก่ ฆราวาสธรรมปัญหา ราชวัสดีธรรม 
และวิธูรบัณฑิตออกจากเมืองอินทรปัตถ์ แต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ฆราวาสปัญหา  
วิธูรกลอนสวดละเนื้อความเรื่อง ฆราวาสธรรมปัญหา ที่กล่าวในตอนวิธูรบัณฑิตตอบ

ปัญหาแก่พระเจ้าธนัญชัยเรื่องการครองเรือน ใจความว่าผู้ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็น
ภริยา ไม่ควรบริโภคอาหารรสอร่อยแต่เพียงผู้เดียว ไม่ควรข้องเกี่ยวกับเรื่องต่ าทรามอันท าให้โลก
ปั่นป่วน พึงมีศีลบริบูรณ์ ไม่ประมาท เฉลียวฉลาด วางตนอ่อนน้อมถ่อมตัว ชื่มชมยินดี โอบอ้อมอารีย์ 
พึงบริจาคทานด้วยความกรุณา รู้จักช่วยเหลือสงเคราะห์สมณชีพราหมณ์ ฝักใฝ่ในธรรมะ ใฝ่รู้สิ่งที่ควร
รู้ ไต่ถามสิ่งที่ควรถาม ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ทรงศีลด้วยความย าเกรง ดังข้อความว่า  

 

วิธูรบัณฑิตผู้มีคติ มีความเพียร มีปัญญาเห็นอรรถธรรมอันสุขุม ก าหนดรู้
ธรรมทั้งปวง ได้กราบทูลพระราชาในโรงธรรมสภานั้นว่า  

ผู้ครองเรือนไม่ควรคบหญิงสาธารณะเป็นภริยา. ไม่ควรบริโภคอาหารมี
รสอร่อยแต่ผู้เดียว ไม่ควรซ่องเสพถ้อยค าอันให้ติดอยู่ในโลก ไม่ให้สวรรค์และ
นิพพาน เพราะถ้อยค าเช่นนั้น ไม่ท าให้ปัญญาเจริญได้เลย. ผู้ครองเรือนพึงเป็น
ผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยวัตร ไม่ประมาท มีปัญญาเครื่องสอดส่องเหตุผล มีความ
ประพฤติถ่อมตน ไม่พึงเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น เป็นผู้สงบเสงี่ยม มีวาจาน่า
คบเป็นสหาย อ่อนโยน. ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตร จ าแนกแจกทาน 
รู้จักจัดท า พึงบ ารุงสมณพราหมณ์ด้วยข้าวน้ าทุกเมื่อ. ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่
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ต่อธรรม จ าทรงอรรถธรรมที่ได้สดับมาแล้ว หมั่นไต่ถาม พึงเข้าไปหาท่านผู้มีศีล 
เป็นพหูสูตโดยเคารพ.  

คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจะพึงมีความประพฤติอันปลอดภัยได้อย่างนี้ จะพึงมี
ความสงเคราะห์ได้อย่างนี้ จะพึงมีความไม่เบียดเบียนกันได้อย่างนี้ และมาณพพึง
ปฏิบัติอย่างนี้ จึงจะชื่อว่า มีปกติกล่าวค าสัตย์ จากโลกนี้แล้วไปยังโลกหน้า จะไม่
เศร้าโศกด้วยอาการอย่างนี้ พระเจ้าข้า. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 314-315) 
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบการละความตอนพระเจ้าธนัญชัยถามฆราวาสธรรรมปัญหาเพ่ือให้
เห็นเนื้อความที่ตัดออก ดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

พระเจ้าธนัญชัยถามเรื่อง ฆราวาสธรรรมปัญหา  
 

ราชวัสดีธรรม  
ราชวัสดีธรรม เป็นค าสอนส าคัญเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้รับใช้พระราชา ค าสอนเรื่อง 

ราชวัสดีธรรม ในอรรถกถาชาดกมีเนื้อหาจ านวนมากประกอบด้วยคาถาหลายบท ท าให้สามารถแบ่ง
เนื้อหาเป็นข้อปฏิบัติต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อพระราชา ดังตัวอย่างหนึ่งความว่า  

 

ราชเสวกพึงเป็นผู้มีศีล ไม่โลภมาก พึงประพฤติตามเจ้านาย ประพฤติ
ประโยชน์แก่เจ้านาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชส านักได้. 
ราชเสวกพึงเป็นผู้รู้จักพระราชอัธยาศัย และพึงปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ไม่ควร
ประพฤติขัดต่อพระราชประสงค์ ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชส านักได้. ราชเสวกพึง
ก้มศีรษะลงช าระพระบาท ในเวลาผลัดพระภูษาทรง และในเวลาสรงสนาน แม้ถูก
กร้ิวก็ไม่ควรโกรธตอบ ราชเสวกนั้นควรอยู่ในราชส านักได้.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 324) 
 

เนื้อหาค าสอนเรื่อง ราชวัสดีธรรม ในวิธูรกลอนสวดเน้นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าเฝ้า
พระราชา มีเนื้อความว่า ให้รู้ที่ควรกล้าควรกลัว ไม่ประมาทในราชกิจ ให้ปฏิบัติราชกิจที่ทรง
มอบหมายให้ส าเร็จอย่าให้ตกค้าง อย่าท าตัวเทียบเท่าพระราชา อย่าลอบช าเลืองหรือผูกมิตรกับนาง
สนม เมื่อเข้าเฝ้าอย่านั่งไกลพระราชาให้คอยฟังรับสั่ง ดังข้อความว่า  
 

421๏ ตัวเจ้าเป็นข้าเฝ้าภูบาล  จงหมั่นราชการ  
คิดอ่านอย่าได้ใหลหลง  
422๏ เย็นเช้าเฝ้าท้าวผู้ทรง อย่าได้ทรนง  
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อาจองค์ให้เหมือนราชา  
423๏ นุ่มห่มให้สมกายา คอยรับชงคา  
ทูลอย่าได้เลื่อนลามปาม  
424๏ เฝ้าท้าวเนตรเจ้าอย่าลาม แลลอบนางงาม  
ที่ตามเสด็จท้าวไท  

 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบค าสอนราชวัสดีธรรมในอรรถกถาชาดกโดยแบ่งตามค าแปลของ
คาถาแต่ละบทกับค าสอนราชวัสดีธรรมวิธูรกลอนสวด ดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

วิธูรบัณฑิตสอนบุตรเรื่อง ราชวัสดีธรรม ทั้งข้อ
ปฏิบัติต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อพระราชา 

วิธูรบัณฑิตสอนบุตรเรื่อง ราชวัสดีธรรม เน้น
เฉพาะข้อปฏิบัติต่อพระราชา 

  

วิธูรบัณฑิตออกจากเมืองอินทรปัตถ์  
ในอรรถกถาชาดก เมื่อครบสามวันตามที่วิธูรบัณฑิตให้สัญญากับปุณณกยักษ์ วิธูรบัณฑิต

ทูลลาพระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิตจึงทูลสอนพระเจ้าธนัญชัย จากนั้นสั่งสอนชาวเมือง ดังความว่า  
 

พระมหาสัตว์ได้สดับดังนั้น จึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระ
ราชอัธยาศัยเห็นปานนี้ มิบังควรแก่พระองค์เลย ดังนี้แล้ว กล่าวคาถาว่า  

ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท อย่าทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ในอธรรมเลย ขอจง
ทรงประกอบพระองค์ไว้ในอรรถและในธรรมเถิด กรรมอันเป็นอกุศล ไม่ประเสริฐ 
บัณฑิตติเตียนว่า ผู้ท ากรรมอันเป็นอกุศล พึงเข้าถึงนรกในภายหลัง นี้มิใช่ธรรมเลย 
ไม่เข้าถึงกิจที่ควรท า. ข้าแต่พระจอมประชาชน ธรรมดาว่า นายผู้เป็นใหญ่ของทาส 
จะทุบตีก็ได้ จะเผาก็ได้ จะฆ่าเสียก็ได้ ข้าพระองค์ไม่มีความโกรธเลย และข้า
พระองค์ขอกราบทูลลาไป. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 326) 
... 
พระมหาสัตว์ได้สั่งสอนชาวพระนครเหล่านั้นว่า พวกท่านอย่าคิดวิตกไปเลย 

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สรีระไม่ยั่งยืน สมมติธรรมอันได้นามว่า ยศ ย่อมมีความวิบัติ
เป็นที่สุด อนึ่ง ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในบุญกุศล มีทานเป็นต้น 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 433) 
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แต่ในวิธูรกลอนสวดบรรยายเพียงว่า ชาวเมืองร้องไห้คร่ าครวญเสียใจที่วิธูรบัณฑิตต้อง
จากเมืองไป จากนั้นปุณณกยักษ์ผูกวิธูรบัณฑิตไว้กับหางม้า แล้วจากเมืองไป พระเจ้าธนัญชัยทรงเศร้า
สลดพระทัยเป็นอย่างมาก ชาวเมืองต่างก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างยิ่ง ดังข้อความว่า  

 

440๏ ส่วนว่ามานพนั้น  ถ้วนสามวันตามสัญญา   
จึงพาเจ้าปราชญ์  จากปราสาทอันรูจี  
441๏ ลูกเมียแลข้าไท ร่ าร้องไห้อยู่อึงมี่  
เสนาแลมนตรี  ทั้งบุรีราชประชา  
442๏ ชวนกันร่ าร้องไห้  ลูกเมียไซร้ตามผ่านฟ้า  
บางคนร้องถามมา  ท่านจะพาไปแห่งไร  
443๏ มานพเหลียวหลังมา เห็นประชาติดตามไป  
จึงพาภูวนัย  ลัดแล่งไปนอกพารา  
444๏ คร้ันถึงมโนมัย คิดหมายใจของยักษา  
จะเอาเจ้าปราชญ์มา  ผูกหางม้าพาเหาะไป  
 

อรรถกถาชาดกบรรยายเหตุการณ์ต่อมาว่า ปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิธูรบัณฑิตหลายวิธี 
เช่น เนรมิตเป็นสัตว์ร้ายขู่ บันดาลพายุให้พัดท าลายวิธูรบัณฑิต เขย่าพ้ืนดินหรือท าเสียงสนั่นหวั่นไหว
ขู่ สุดท้ายจึงลงมือขว้างวิธูรบัณฑิตไปในอากาศและเหวลึก แต่วิธูรบัณฑิตรอดตายมาได้เพราะบารมี
ตัวอย่างข้อความว่า  
 

ล าดับนั้น ปุณณกยักษ์จงึพักพระมหาสัตวไ์ว้บนยอดบรรพตนัน้แหละ เขย่า
บรรพตให้ไหวไปมา ดจุชา้งเขย่าต้นแปง้ ฉะนั้น. ถึงอย่างนั้น ก็ไม่อาจท าพระมหา
สัตว์ให้เคลื่อนจากที่ยืน แม้ประมาณเท่าเส้นผมได้. ขณะนั้นจงึช าแรกเข้าไปภายใน
แห่งบรรพต ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังท าแผ่นดนิและนภากาศ ให้มีเสียงกึกก้องสนั่น
หวั่นไหว เป็นอันเดียวกัน ด้วยหมายใจว่า จักช าแหละหทัยของพระมหาสัตว์ให้
ตาย ด้วยความสะดุ้งหวาดเสียวแต่เสียง ถึงท าอาการอย่างนัน้ เหตุท าให้กลัวแม้
เพียงแต่ ความแสยงขนก็มไิด้มีแก่พระมหาสัตว์.  

แท้จริง พระมหาสัตวย์่อมทราบว่าที่แปลงเพศเปน็ยักษ์เป็นราชสีห์ เป็นช้าง 
และเป็นพระยานาคมาก็ดี ท าให้ลมพัดและเขย่าบรรพตก็ดี ช าแรกเข้าไปยังภายใน
บรรพต แล้วเปล่งสีหนาทก็ดี คือมาณพนั้นเอง หาเปน็คนอ่ืนไม.่ 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 442) 
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ในวิธูรกลอนสวดบรรยายเหตุการณ์ว่า ปุณณกยักษ์พยายามสังหารวิธูรบัณฑิตหลายวิธี
เช่น ปุณณกยักษ์ผูกวิธูรบัณฑิตกับหางม้าแล้ว เหวี่ยงไปกระทบภูเขาหรือลมกรด เหวี่ยงไปในอากาศ 
เหวี่ยงลงไปในเหวลึก แตว่ิธูรบัณฑิตรอดตายมาได้ด้วยเดชะบารมี ดังข้อความว่า  

 

450๏ ฝ่ายว่าบุณนพยักษ์  เพื่อนจึงชักอาชา  
รี่เร็วดังลมพา  ท้าวยักษาคิดในใจ  
451๏ คิดว่าโพธิสัตว์  ม้าเหวี่ยงฟัดจะตัษษัย 
จะแหวะเอาดวงใจ  ลงไปให้เจ้าบาดาล  
452๏ คิดแล้วเหาะรีบมา  ถึงภูผาขอบจักรวาล  
เดชะพระสมภาร  พระภูบาลไม่มรณา  
453๏ อาชาพาฤทธิไตร  สะเทือนไปทั่วทิศา  
ร้องไปในเวหา  ดังสุธาจะท าลาย  
454๏ พระเมรุก็หวั่นไหว เทพไทไม่สบาย  
แลเห็นพระฤๅสาย  ผูกหางม้าอาชานัย  
455๏ อินทร์พรหมยมเรศ  เห็นสังเวชแก่ท้าวไท 
จะช่วยก็ไม่ได้  กลัวฤทธิไตรพญามาร  
456๏ ขุนยักษ์ชักอาชา  เหวี่ยงภูผาจักรวาล  
เห็นท้าวไม่วายปราณ เหาะขึ้นไปในลมกรด  
457๏ เดชะพระบารมี  พระชินสีห์ผู้ทรงยศ  
ไม่ทุกข์ซึ่งลมกรด  พัดเป็นช่องไม่ต้ององค์  
458๏ นพยักษ์อสุรี เร่งพาชีไปโดยจง  
ม้ามิ่งอันยิ่งยง ดีดขบกัดฟัดท้าวไท  
459๏ เหน็ดเหนื่อยมิใช่น้อย  เสโทย้อยลงหลามไหล 
ชักม้ากลับลงไป  ถึงแผ่นดินบัดเดียวดล  
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนวิธูรบัณฑิตออกจากเมืองอินทรปัตถ์ เพ่ือให้เห็น
เหตุการณ์ที่ละความไว้ดังนี้  
 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

วิธูรบัณฑิตสอนพระเจ้าธนัญชัยและชาวเมือง  
ปุณณกยักษ์พาวิธูรบัณฑิตออกจากเมือง 
พระเจ้าธนัญชัยและชาวเมืองเสียใจ 

ปุณณกยักษ์พาวิธูรบัณฑิตออกจากเมือง 
พระเจ้าธนัญชัยและชาวเมืองเสียใจ 

ปุณณกยักษ์ขู่วิธูรบัณฑิตด้วยรูป สัมผัสและเสียงต่าง ๆ  ปุณณกยักษ์ผูกวิธูรบัณฑิตกับหางม้าแล้ว
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อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

เหวี่ยงไปกระทบภูเขาและลมกรด  
ปุณณกยักษ์ขว้างวิธูรบัณฑิตไปในอากาศและเหวลึก ปุณณยักษ์ขว้างวิธูรบัณฑิตไปในอากาศ

และเหวลึก 
 

การเปลี่ยนความ 
การเปลี่ยนความคือ การเปลี่ยนค าอธิบาย วิธีการหรือบทบาทของตัวละครในเหตุการณ์

ตอนใดตอนหนึ่งของวิธูรกลอนสวด เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและให้เหตุผลแก่ผู้ฟัง ตัวอย่างการเปลี่ยน
ความในวิธูรกลอนสวด เช่น อรรถกถาชาดกบรรยายว่า พญานาคใช้นางอิรันทตีไปหาหัวใจวิธูรบัณฑิต 

แต่ในกลอนสวดบรรยายว่า นางอิรันทตีอาสาพญานาคด้วยตัวเอง แสดงให้เห็นว่า ผู้แต่งอาจต้องการ
สื่อถึงค่านิยมของสังคมไทยเรื่อง ความกตัญญู ที่นางอิรันทตีแสดงต่อพญานาค  

ในวิธูรกลอนสวดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ์หลายตอน แต่ผู้ศึกษาจะ
ยกตัวอย่างประกอบจ านวน 6 ตัวอย่างได้แก่ วิธูรบัณฑิตตัดสินศีลห้า นางอิรันทตีอาสาพญานาค 
ปุณณกยักษ์พนันสกาพระเจ้าธนัญชัย สาธุนรธรรม 4 วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่นาค พระเจ้าธนัญชัย
ฝัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
วิธูรบัณฑิตตัดสินศีลห้า  

ในอรรถกถาชาดก วิธูรบัณฑิตตัดสินศีลห้าให้แก่พญานาค พญาครุฑ พระเจ้าธนัญชัยและ
พระอินทร์โดยยกเหตุผลของทั้งสี่มาพิจารณาแล้วจึงตัดสินว่า ศีลเสมอกัน ความว่า  

 

พระมหาสัตว์ได้สดับพระกระแสรับสั่งของพระราชาทั้ง 4 พระองค์แล้ว 
กล่าวคาถานี้ว่า พระกระแสรับสั่งทั้งปวงนี้ เป็นสุภาษิตทั้งหมด แท้จริงพระกระแส
รับสั่งเหล่านี้ จะเป็นทุพภาษิตเพียงเล็กน้อยหามิได้. คุณธรรม 4 ประการนี้ตั้งมั่น
อยู่ในนรชนใด เป็นดังก าเกวียนที่รวมกันอยู่ ที่ดุมเกวียน. บัณฑิตเรียกนรชนผู้
ประกอบพร้อมด้วยธรรม 4 ประการนั้นแลว่า เป็นผู้สงบในโลก. พระมหาสัตว์ได้ท า
ศีลของพระราชาทั้ง 4 พระองค์ให้มีคุณสม่ าเสมอกันทีเดียว อย่างนี้.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 360) 
 

วิธูรกลอนสวดเปลี่ยนความดังกล่าวเป็นวิธูรบัณฑิตตัดสินโดยอ้างอิงจากคาถาบาลีที่
พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเรื่อง อานิสงส์ของการรักษาศีล ว่าจะน าไปสู่พระนิพพานและสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ เกิดชาติหน้าก็จะได้เกิดในตระกูลที่ดี แล้วจึงตัดสินว่าศีลของทั้งสี่พระองค์เสมอกันดังความว่า  

 

172๏ พระเจ้าเทศนาไว้  ว่าผู้ใดในโลกี  
จ าศีลพระชินสีห์  ถือพระไตรสรณาคม 
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173๏ เข้านั่งบ าเพ็ญฌาน  ศีลห้าประการเป็นอารมณ์  
เดชศีลอุดม  ได้บรมมรรคญาณ  
174๏ ผู้นั้นคร้ันดับจิต  สิ้นชีวิตจากสงสาร  
ได้ไปพระนิพพาน  แสนส าราญเป็นสุขา  
175๏ อย่าว่าแต่มนุษย์ ถึงนาคครุฑเทวดา  
ผีเสื้อแลยักษา  วิทยาแลคนธรรพ์  
176๏ คชสารแลราขสีห์  ฝูงสัตว์ที่ในไพรสณฑ์  
มีจิตคิดผูกพัน  หมั่นในศีลศาสดา  
177๏ ผู้นั้นคร้ันตายไป  พิลาลัยจากโลกา  
ไปเกิดในดึงสา  มีนางฟ้าเป็นบริวาร  
178๏ มีทิพยสมบัติ  ล้วนเนาวรัตน์ชัชวาล  
จุติจากพิมาน  ลงมาเกิดในโลกา  
179๏ จะเกิดในตระกูล  บริบูรณ์ด้วยโภคา  
รูปร่างก็โสภา  งามยิ่งกว่าประชาชน  
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนวิธูรบัณฑิตตัดสินศีลห้าเพ่ือให้ เห็น ความ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อความดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 
วิธูรบัณฑิตกล่าวถึงคุณธรรมของพระราชาทั้งสี่ วิธูรบัณฑิตกล่าวถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล 

วิธูรบัณฑิตตัดสินว่าศีลทั้งสี่เสมอกัน วิธูรบัณฑิตตัดสินว่า ศีลของทั้งสี่เสมอกัน 
 

นางอิรันทตีอาสาพญานาค 
ในอรรถกถาชาดกบรรยายว่า นางวิมาลาต้องการหัวใจวิธูรบัณฑิต ท าให้พญานาคทุกข์ใจ

มาก เมื่อนางอิรันทตีมาเข้าเฝ้าจึงถามเรื่องความทุกข์ใจ พญานาคเล่าว่า นางวิมาลาต้องการหัวใจ  
วิธูรบัณฑิต จากนั้นพญานาคใช้ให้นางอิรันทตีไปหาผู้ที่จะน าหัวใจวิธูรบัณฑิต ดังข้อความว่า  

 

ล าดับนั้นพญานาคราชจึงตรัสกะเธอว่า ดูก่อนลูกหญิง บุคคลผู้สามารถเพื่อ
จะน า วิธูรบัณฑิตมาในส านักของเราได้ก็ไม่มี. เจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาเถิด จงไป
แสวงหาภัสดาผู้สามารถน า ดวงหทัยของวิธูรบัณฑิตมาให้ได้. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 367) 
 

วิธูรกลอนสวดเปลี่ยนความว่า นางอิรันทตีอาสาไปเอาหัวใจวิธูรบัณฑิตมาให้นางวิมาลา 
พญานาคถามนางอิรันทตีว่าจะท าอย่างไร นางอิรันทตีตอบว่า จะขอเป็นข้ารับใช้ผู้ที่สามารถเอาหัวใจ
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วิธูรบัณฑิตได้ จากนั้นนางอิรันทตีเข้าพบนางวิมาลา นางวิมาลาจึงอวยพรและเตือนนางอิรันทตีให้
ระมัดระวังตัว ดังข้อความว่า  

 

230๏ นิ่งเสียจะตายเปล่า  คิดแล้วเจ้าทูลบิดร  
จะอาสาพระภูธร  ไปเอาใจพระวิธูร  
231๏ บิดาจึงตรัสถาม  แม่โฉมงามบริบูรณ์ 
ดวงใจพระวิธูร  ท าไฉนจะได้มา  
232๏ พระวิธูรบัณฑิต  สุราฤทธิเขารักษา 
เวรผลัดอยู่อัตตา  จะเอามาได้ฉันใด  
233๏ นางทูลตอบบิตุเรศ  ลูกทุเรศจากเวียงชัย  
คนเดียวเที่ยวถามไป  ใครรับได้เป็นข้าเขา  
234๏ แทนคุณพระชนนี  ให้ชีวีพระแม่เจ้า  
ชนนนิเปน็ปิน่เกล้า บรรเทาโศกพระโรคหาย 
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนนางอิรันทตีอาสาพญานาค เพ่ือให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อความดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 
พญานาคใช้นางอิรันทตีไปเอาหัวใจวิธูรบัณฑิต นางอิรันทตีอาสาไปเอาหัวใจวิธูรบัณฑิต 

 

ปุณณกยักษ์พนันสกาพระเจ้าธนัญชัย 

ตอนปุณณกยักษ์พนันสกาพระเจ้าธนัญชัยเปลี่ยนความเหตุการณ์ย่อย 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 
ปุณณกยักษ์แสดงแก้วมณีวิเศษ ปุณณกยักษ์เล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัย ปุณณกยักษ์ถามวิธูรบัณฑิต
เรื่อง ญาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตอนปุณณกยักษ์แสดงแก้วมณีวิเศษ ในอรรถกถาชาดกบรรยายว่า ปุณณกยักษ์ใช้
แก้ววิเศษและม้าวิเศษเป็นสินพนันสกาเสนอพระเจ้าธนัญชัย หากพระเจ้าธนัญชัยชนะจะได้แก้วมณี
และม้าวิเศษ จากนั้นปุณณกยักษ์จึงแสดงอานุภาพของแก้วมณีวิเศษที่ท าให้ผู้ถือครองสามารถเห็นสิ่ง
ที่ปรารถนาจะเห็นได้ทั่วจักรวาล เช่น สวรรค์แต่ละชั้น ป่าหิมพานต์ แผ่นดินและแผ่นน้ า โลกมนุษย์ทั้ง
สี่ทวีป  

อรรถกถาชาดกให้รายละเอียดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เช่น พุ่มไม้ แผ่นหินและเนินหินในสวน
สวรรค์ทั้งสี่ เวชยันตปราสาท สุธรรมเทวสภา ต้นปาริฉัตร กัลปพกฤษ์ เหล่านางเทพกัญญา และ   
ช้างเอราวัณ ปราสาท ในดาวดึงส์ สระโบกขรณีประกอบไปด้วยดอกบัว ดังตัวอย่างข้อความในอรรถ
กถาชาดกความว่า 
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พระองค์จงทอดพระเนตร ดูอานุภาพแห่งแก้วมณี ดังนี้แล้ว. เมื่อจะประกาศ
อานุภาพแห่งแก้วมณีนัน้ จึงกลา่วคาถาวา่  

ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดในทวปี  ขอพระองค์จงทอดพระเนตร ดูแก้วมณีของ
ข้าพระองค์นี้. รูปหญิงและรูปชาย รปูเนื้อและรูปนกมิใช่น้อย ย่อมปรากฏอยู่ใน
แก้วมณีนี้. หมู่เนื้อและหมู่นกต่างชนิด ย่อมปรากฏอยู่ในแก้วมณีนี้. พญานาคและ
พญาครุฑก็ปรากฏอยู่ในแก้วมณนีี้. เชิญพระองค์ทอดพระเนตร สิ่งที่น่าอัศจรรย์ 
อันธรรมดาสร้างสรรไว้ในแก้วมณีนี้ พระเจ้าข้า.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 385) 
 

วิธูรกลอนสวดพรรณนาความวิเศษของแก้วมณีให้เห็นภาพรวมของภูมิจักรวาล เช่น เขา
พระสุเมรุ พระจันทร์ พระอาทิตย์ ราหู แต่ไม่ได้เน้นให้รายละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ ดัง
ข้อความว่า 

 

336๏ ว่าแล้วขุนยักษา  หยิบจินดามาด้วยดี 
ชูขึ้นให้จักรี  ดูมณีก่อนเถิดรา  
337๏ โน่นแน่ะเมรุมาศ  สูงสะอาดว่ายเวหา  
วิมานเทวดา  ตามเหลี่ยมผาซับซ้อนกัน  
338๏ พระจันทร์พระอาทิตย์  อันทรงฤทธิ์ในสวรรค์  
ราหูเที่ยวผายผัน  ตามช่องชั้นเหลี่ยมสิงขร  
339๏ หัศกัณฐ์วินันตก  ทั้งหมู่นกบินสลอน  
อิสินธรยุคนธร  เขาซับซ้อนมากคณนา  
340๏ ชั้นพรหมแลชั้นอินทร์  แลเห็นสิ้นในจินดา 
เห็นแถวพระคงคา  ทั้งเห็นป่าพระหิมพานต์  
341๏ เห็นสระโบกขรณี  บุศมาลีปทุมมาลย์  
เห็นสิ้นสี่จักรวาล  ทุกสถานเห็นเหมือนกัน  
342๏ พิศกันแต่หน้าคน  หน้าพิกลเห็นขันขัน  
สามเหลี่ยมวงพระจันทร์  ต่างต่างกันทุกพารา  

 

2. ตอนปุณณกยักษ์เล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัย ในอรรถกถาชาดกบรรยายว่า     
ปุณณกยักษ์ตกลงจะเล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัย หากปุณณกยักษ์ชนะ พระเจ้าธนัญชัยจะยกสมบัติ
ทั้งหมดให้ ยกเว้นพระเจ้าธนัญชัย พระมเหสี และเศวตฉัตร จากนั้นปุณณกยักษ์จึงเริ่มเล่นสกากับ 
พระเจ้าธนัญชัย พระเจ้าธนัญชัยทอดลูกบาศก์โดยมีเทพธิดาช่วย ปุณณกยักษ์สงสัยพระเจ้าธนัญชัยจึง
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ตรวจดูพบว่ามีเทพธิดาช่วยเล่นสกา ปุณณกยักษ์จึงไล่เทพธิดาไป พระเจ้าธนัญชัยจึงแพ้สกาแก่ 
ปุณณกยักษ์ ดังข้อความในอรรถกถาชาดกว่า  

 

ฝ่ายปุณณกยักษ์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์ทรงทอดสกา
เร็วๆ. ลูกบาศก์สกาทั้งหลายจัดเป็น 24 ลูก มีชื่อว่า มาลี สาวดี  พหุลี และสันติ
ภัทรเป็นต้น. ในลูกบาศก์สกาเหล่านั้น ขอพระองค์ทรงถือลูกบาศก์ลูกที่ชอบ
พระทัยของพระองค์เถิด. พระราชาตรัสว่า ดีละ แล้วทรงถือเอาลูกบาศก์ที่ชื่อว่า 
พหุลี. ปุณณกยักษ์ถือเอาลูกบาศก์ที่ชื่อว่า สาวดี. ขณะนั้น พระราชาตรัสกะ
ปุณณกยักษ์ว่า ดูก่อนมาณพ ถ้ากระนั้นท่านจงทอดลูกสกาก่อน. ปุณณกยักษ์
กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า วาระที่ข้าพระองค์จะทอดยังไม่ถึง ขอพระองค์ทรง
ทอดก่อนเถิดพระเจ้าข้า.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 394) 
... 
ลูกบาศก์สกาชื่อมาลี ท่านกล่าวว่ามี 8 แต้ม. ลูกบาศก์สกาชื่อสาวดี ท่าน

กล่าวว่า มี 6 แต้ม. ลูกบาศก์สกาชื่อพหุลีทราบว่ามี 4 แต้ม. ลูกบาศก์สกาชื่อ   
สันติภัทรทราบว่า มี 2 แต้ม และกระดานสกานั้น ท่านผู้รู้ประกาศว่ามี 24 ตา.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 397) 
 

วิธูรกลอนสวดอธิบายวิธีการเล่นสกาตามความเข้าใจของผู้แต่ง เนื่องจากผู้แต่งอาจจะไม่
คุ้นเคย หรืออาจะไม่ช านาญวิธีการเล่นสกา ผู้แต่งจึงบรรยายการเล่นสกาตามความคิดตัวเองโดยใช้ค า
ว่า เรือน เช่น แยกเรือน ได้เรือน หักเรือนใน ท าเรือน อาจจะหมายถึงค าศัพท์ที่เก่ียวกับกติกาการเล่น
สกา ให้ภาพการยึดครองพ้ืนที่หรือยึดหมากของอีกฝ่าย เริ่มบรรยายครั้งแต่ปุณณกยักษ์เล่นหมากแดง
พระเจ้าธนัญชัยเล่นหมากขาว ทั้งสองทอดลูกบาศก์ได้แต้มแล้วเดินหมาก พระเจ้าธนัญชัยทอด
ลูกบาศก์โดยมีเทพธิดาช่วย ปุณณกยักษ์สงสัยพระเจ้าธนัญชัยจึงตรวจดูพบว่ามีเทพธิดาช่วยเล่ นสกา 
ปุณณกยักษ์จึงไล่เทพธิดาไป พระเจ้าธนัญชัยจึงแพ้สกาแก่ปุณณกยักษ์ดังข้อความในวิธูรกลอนสวดว่า  

 

358๏ ขุนยักษ์ทอดหนึ่งหนึ่ง  มานพจึงหักเรือนใน  
จับเบี้ยทับบัดใจ   แล้วห้ามไว้ถอนเสียพลัน  
359๏ ฝ่ายว่าท้าวโกรพ  เห็นมานพท าขยัน  
รุนแล้วถอดไปพลัน  พระทรงธรรม์นึกในใจ  
360๏ ดีร้ายคงจะแตก  คร้ันจะแยกเรือนไม่ได้  
ทับแล้วจงทอดไป ตามแต่ใจเจ้าเถิดรา  
361๏ มานพถามจักรี  ยังไม่หนีหรือไรหนา  
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ท้าวตอบซึ่งวาจา  หมากอย่างนี้จะหนีไย  
362๏ มานพห้ามบาศก์แล้ว  จึงพระแก้วทอดลงไป  
บาศก์ตกเป็นหกไซร้  ไม่ได้เรือนเบือนหนักหนา  
363๏ มานพทอดทันที  เป็นสองสี่ดีนักหนา  
เป็นต่อพระราชา  ท าเรือนได้ไว้มั่นคง  

 

3. ตอนปุณณกยักษ์ถามวิธูรบัณฑิตเรื่อง ญาติ 4  .ในอรรถกถาชาดกบรรยายว่า      
ปุณณกยักษ์ชนะสกาพระเจ้าธนัญชัยจึงทูลขอตัววิธูรบัณฑิต แต่พระเจ้าธนัญชัยอ้างว่า วิธูรบัณฑิตเป็น
ญาติของพระองค์ ปุณณกยักษ์จึงขอให้เรียกวิธูรบัณฑิตมายืนยันว่าเป็นญาติพระราชาจริงหรือไม่ ใน
อรรถกถาชาดก วิธูรบัณฑิตตอบเรื่อง ทาส 4 แสดงให้ปุณณกยักษ์เห็นว่า วิธูรบัณฑิตเป็นทาสของ  
พระเจ้าธนัญชัย ไม่ได้เป็นญาติพระเจ้าธนัญชัย ดังข้อความว่า 

 

ในหมู่นรชน ทาสมี 4 จ าพวกคือ ทาสครอกจ าพวก 1. ทาสไถ่จ าพวก 1. 
ทาสที่ยอมตัวเป็นข้าเฝ้าจ าพวก 1. ทาสเชลยจ าพวก 1. แม้ข้าพเจ้าก็เป็นทาสโดย
ก าเนิดแท้ทีเดียว. ความเจริญก็ตาม ความเสื่อมก็ตาม จะมีแก่พระราชา แม้
ข้าพเจ้าจะไปยังที่อ่ืน ก็คงเป็นทาสของสมมติเทพ นั่นเอง. ดูก่อนมาณพ พระราชา
เมื่อจะพระราชทานข้าพเจ้าให้เป็นค่าพนันแก่ท่าน ก็พึงพระราชทานโดยชอบ
ธรรม.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 313) 
 

ในวิธูรกลอนสวดวิธูรบัณฑิตตอบเป็นนัยว่า ญาติคือคนที่พ่ึงพาได้มี 4 ประการ ได้แก่ 
พ่ึงพาทรัพย์ได้ พ่ึงพาที่อยู่อาศัยได้ พ่ึงพาอาหารการกินได้ ไถ่ถามสารทุกข์หรือพ่ึงพาเป็นธุระให้ได้ ดัง
ข้อความว่า  

 

392๏ ญาติมีสี่ประการ  หนึ่งทรัพย์ของท่าน  
นั้นมาช่วยไถ่  กลัวภัยพาธา  
ได้มาอาศัย  ข้อหนึ่งนั้นไซร้  
ได้พึ่งโภชนา  
393๏ ข้อหนึ่งไถ่ถาม  เป็นถ้อยเป็นความ  
ได้มาพึ่งพา  ญาติสี่ประการ  
ดังเราปรารถนา  เป็นโลกธรรมดา  
มีทั่วแดนไตร  
394๏ เรานี้เชื้อชาติ  ได้เป็นนักปราชญ์  
คร้ังบิดาไท้  จนบุตรพระบาท  
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เสวยราชย์ขึ้นใหม่ ยังนับเราไซร้  
เป็นญาติกา  
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบตอนปุณณกยักษ์พนันสกากับพระเจ้าธนัญชัย เพ่ือให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อความดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

ปุณณกยักษ์แสดงมณีวิเศษอย่างละเอียด ปุณณกยักษ์แสดงมณีวิเศษโดยภาพรวม 
ปุณณกยักษ์เล่นบาศก์สาวดี  
พระเจ้าธนัญชัยเล่นบาศก์พหุลี 

ปุณณกยักษ์เล่นหมากแดง 
พระเจ้าธนัญชัยเล่นหมากขาว 

พระเจ้าธนัญชัยมีเทพธิดาช่วย ปุณณกยักษ์ไล่
เทพธิดาไปพระเจ้าธนัญชัยแพ้ 

พระเจ้าธนัญชัยมีเทพธิดาช่วย ปุณณกยักษ์ไล่
เทพธิดาไป พระเจ้าธนัญชัยแพ้ 

ปุณณกยักษ์ขอตัววิธูรบัณฑิต  
พระเจ้าธนัญชัยอ้างว่าเป็นญาติของพระองค์  
ปุณณกยักษ์ถามวิธูรบัณฑิตว่าเป็นญาติพระ
เจ้าธนัญชัยหรือไม่ 

ปุณณกยักษ์ขอตัววิธูรบัณฑิต  
พระเจ้าธนัญชัยอ้างว่าเป็นญาติของพระองค์  
ปุณณกยักษ์ถามวิธูรบัณฑิตว่าเป็นญาติพระ
เจ้าธนัญชัยหรือไม่ 

วิธูรบัณฑิตตอบว่า ทาสมี 4 ประการ วิธูรบัณฑิตตอบว่า ญาติมี 4 ประการ  
 

สาธุนรธรรม 4 

วิธูรบัณฑิตแสดงค าสอนสาธุนรธรรมแก่ปุณณยักษ์ 4 ข้อ ได้แก่ จงเดินไปตามทางที่ท่าน
เดินไปแล้ว อย่าเผาฝ่ามืออันเปียกชุ่ม อย่าประทุษร้ายมิตร อย่าตกอยู่ในอ านาจของสตรีที่ดูหมิ่นสามี 
แต่ละข้อชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าต่อผู้มีพระคุณ ดังข้อความในอรรถกถาชาดกว่า  

 

ฝ่ายพระมหาสัตว์ได้แสดงสาธุนรธรรมแก่ปุณณกยักษ์ว่า ผู้ใดพึงเชื้อเชิญคน
ที่ไม่คุ้นเคยกัน ไม่เคยพบเห็นกันด้วยอาสนะ บุรุษพึงกระท าประโยชน์แก่บุคคลนั้น
โดยแท้ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุรุษนั้นว่า ผู้เดินไปตามทางที่ท่านเดินแล้ว  

บุคคลพึงอยู่ในเรือนของผู้ใด แม้คืนเดียว ได้ข้าวน้ าด้วย ไม่ควรคิดร้ายแก่ผู้
นั้นแม้ด้วยใจ ผู้คิดร้ายต่อบุคคลเช่นนั้น ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่ม 

และชื่อว่าประทุษร้ายมิตร บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่ควรหัก
รานกิ่งของต้นไม้นั้น เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้า  

หญิงที่สามียกย่องอย่างดี ถึงแก่ให้แผ่นดินนี้อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ ได้โอกาส
แล้วพึงดูหมิ่นสามีนั้นได้ บุคคลไม่ควรตกอยู่ในอ านาจของหญิงเหล่านั้น ผู้ชื่อว่าอ
สติ  
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บุคคลชื่อว่าเดินไปตามทางที่ทา่นเดินแล้วอย่างนี้ ชื่อว่าเผาฝ่ามืออันชุ่มอย่าง
นี้ ชื่อว่าตกอยู่ในอ านาจของหญิงผู้ชื่อว่า อสติอย่างนี้ ชื่อว่าประทุษร้ายมิตรอย่างนี้ 
ท่านจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม จงละอธรรมเสีย 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 449-450) 
 

วิธูรกลอนสวดเปลี่ยนวิธีอธิบายค าสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณผู้อ่ืนซ้ า
ยังกลับคิดอิจฉาหรือท าร้ายผู้มีพระคุณแทน ความว่า บุรุษผู้หนึ่งเป็นมิตรสหายช่วยเหลือกันมาตลอด
แต่กลับทรยศผู้มีพระคุณ และอีกตัวอย่างความหนึ่งว่า บุรุษหนึ่งอาศัยอยู่ศาลาแต่กลับหักฟากไม้ที่ใช้
ประกอบเป็นศาลาเพื่อท าเชื้อเพลิงประทังความหนาว และดังข้อความว่า 

 

491๏ ยังมีบุรุษ  คนเดียวรุด  
มาในหิมวา ถึงบ้านอันหนึ่ง  
ยากซึ่งโภชนา  พบชายหนึ่งมา 
เมตตาปราณี  
492๏ รับไปเคหา ให้กินโภชนา 
อ่ิมแล้วด้วยดี  ไม่รู้จักคุณ  
ทารุณสิ้นที เมื่อจะจรลี  
กลับคิดอิจฉา  
493๏ บุรุษหนึ่งไซร้  เดินหนทางไป  
แดดร้อนหนักหนา  เห็นพฤกษาไทร  
เข้าอาศัยฉายา  แล้วกลับอิจฉา  
หักก้านรานใบ   
494๏ คนหนึ่งเล่านา อาศัยศาลา  
หักฟากใส่ไฟ ไม่รู้จักคุณ  
ทารุณเหลือใจ พระเจ้าตรัสไว้  
ว่าอกตัญญู  
495๏ บุรุษหนึ่งนั้น เป็นมิตรสหายกัน  
อุปถัมภ์ค้ าชู ภายหลังทุจริต  
ไม่คิดอดสู  กลับท าร้ายผู้ 
มีคุณอาตมา  
496๏ คนเหล่านี้ไซร้ แม้นให้โภไค  
สิ้นทั้งโลกา  หารู้คุณไม่ 
นานไปจะมา กลับท าโทษา  
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ผู้ให้โดยหวัง  
 

ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตัวอย่างตอนสาธุนรธรรม 4 เพ่ือให้ เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อความดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 
ผู้ใดท าคุณกับคนที่ไม่รู้จักกัน คนนั้นควรตอบ
แทนแก่ผู้มีบุญคุณ 

คนเป็นมิตรสหายกัน ช่วยเหลือกันมาตลอด 
กลับทรยศมิตรสหาย 

บุคคลนั่งหรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักราน
กิ่งของต้นไม้นั้น  

ผู้หนึ่งเดินทางมาอาศัยหลบร้อนใต้ร่มเงาต้นไม้
ใหญ่ แต่กลับหักกิ่งต้นไม้ 

หญิงใดที่ดูหมิ่นสามี สามีนั้นไม่ควรตกอยู่ ใน
อ านาจหญิงนั้น 

ผู้หนึ่งอาศัยในศาลา กลับหักฟากศาลาไปใส่ไฟ
เพ่ือความอบอุ่น   

บุคคลใดได้ข้าวน้ าด้วยหรืออยู่ในเรือนผู้อ่ืนใดแม้
คืนเดียว บุคคลนั้นไม่ควรคิดร้ายแก่ผู้นั้น  

ผู้หนึ่งอาศัยในบ้านเรือนคนอ่ืน แต่คอยให้ร้าย
ต่อเจ้าของบ้าน 

 

วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่เหล่านาค 

ในตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่เหล่านาค เมื่อวิธูรบัณฑิตตอบปัญหาของพญานาคแล้ว
พญานาคจึงเรียกนางวิมาลาเข้ามา วิธูรบัณฑิตจึงตอบค าถามของนางวิมาลาในเรื่องเดียวกันซึ่งมี
เนื้อความว่าด้วยสาเหตุที่วิธูรบัณฑิตไม่ไหว้ท าเคารพ เรื่องวิมานอันเป็นผลบุญจากในชาติก่อน และ
การท าบุญในชาติปัจจุบัน และถามว่า ปุณณกยักษ์ได้ตัววิธูรบัณฑิตมาโดยสุจริตหรือไม่ ดังตัวอย่าง
ค าถามข้อความว่า  

 

พระนางวิมลาเทวีตรัสว่า ขอท่านจงบอกแก่ดิฉัน ปุณณกยักษ์นี้ได้ท่านมา
เปล่า ๆ หรือ ขอท่านจงบอกแก่ดิฉัน ปุณณกยักษ์นี้ชนะในการเล่นสกา จึงได้ท่าน
มา ปุณณกยักษ์นี้กล่าวว่าได้มาโดยธรรม ท่านถึงเงื้อมมือของปุณณกยักษ์นี้ ได้
อย่างไร.  

ล าดับนั้น พระมหาสัตว์ทูลกะพระนางวิมลาเทวีนั้นว่า ปุณณกยักษ์นี้เล่นสกา
ชนะพระราชาของข้าพระองค์ผู้เป็นอิสราธิบดี ในอินทปัตตนครนั้น พระราชา
พระองค์นั้น อันปุณณกยักษ์ชนะแล้ว ได้พระราชทานข้าพระองค์แก่ปุณณกยักษ์นี้ 
ข้าพระองค์เป็นผู้อันปุณณกยักษ์นี้ได้มาแล้วโดยธรรม มิใช่ได้มาด้วยกรรมอันสาหัส 
พระเจ้าข้า. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 470) 
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วิธูรกลอนสวดปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ให้พญานาคไปเชิญนางวิมาลามาพบวิธูรบัณฑิตแล้ว  
วิธูรบัณฑิตจึงตอบค าถามพญานาคกับนางวิมาลาพร้อมกัน ซึ่งกล่าวถึงเรื่องวิมานของพญานาค และ
ผลบุญที่นิมิตให้เกิดเป็นวิมาน รวมถึงบาปกรรมในการฆ่าวิธูรบัณฑิต ดังข้อความว่า 

 

528๏ ชวนกันลินลา ถึงปรางค์รจนา  
วิมาลาทรามวัย บัดนี้ผ่านฟ้า  
ให้มาเชิญไป ได้ตัวหัวใจ  
พระวิธูรมา  
529๏ เมื่อนั้นอรทัย  ได้ฟังสาวใช้  
ยินดีปรีดา  แต่งองค์ทรงเคร่ือง  
ย่างเยื้องลินลา  พร้อมด้วยนาคา  
ข้าสาวชาวใน  
530๏ คร้ังถึงปรางค์มาศ นาคีธิราช  
ที่ท้องโรงชัย  ถวายบังคมคัล  
ทรงธรรม์จอมไตร  ทอดพระเนตรแลไป  
ในเบื้องพักตรา  
531๏ แลเห็นเจ้าปราชญ์  ประกอบด้วยมารยาท 

นางนาถปรีดา  เสาวนีย์ตรัสถาม  
ด้วยความเมตตา  ท่านนี้หรือข้า  
ชื่อพระวิธูร  
532๏ เขาระบือลือเลื่อง  เป็นปราชญ์แสนเปรื่อง  
รุ่งเรืองบริบูรณ์  เราอยากหัวใจ  
มิได้เสื่อมสูญ ท่านจงอนุกูล  
แหวะให้เรากิน  
  

ต่อมาอรรถกถาชาดกบรรยายว่า วิธูรบัณฑิตเตรียมตัวขึ้นแสดงธรรมเริ่มจากการสรงน้ า 
แต่งกายแล้วรับประทานอาหาร จากนั้นวิธูรบัณฑิตจึงแสดงธรรมแก่พญานาคและนางวิมาลา ดัง
ตัวอย่างข้อความว่า  

 

พระนางวิมลาเทวทีรงสดบัถ้อยค าของพระมหาสัตว์ ทรงยนิดีเป็นที่ยิง่ ทรง
พาพระมหาสัตว์ไปให้สรง ด้วยน้ าหอมเป็นจ านวนพันหม้อ ในเวลาสรงเสร็จ ทรง
ประทานเครื่องประดับมผี้าทิพย ์ และของหอมระเบียบทิพย ์ เป็นต้น ในเวลา
ประดับตกแต่งเสร็จแลว้ ไดป้ระทานทิพยโภชน์. พระมหาสัตว์บริโภคโภชนาหาร
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แล้ว สั่งให้ปูอาสนะที่เขาประดบัไว้แล้ว นั่งเหนือธรรมาสนท์ี่เขาประดบั แล้วแสดง
ธรรมด้วยพุทธลีลา.  

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 471) 
 

ในวิธูรกลอนสวด เมื่อวิธูรบัณฑิตตอบปัญหาของพญานาคเสร็จแล้ว วิธูรบัณฑิตเตรียมตัว
ขึ้นแสดงธรรมเริ่มจากการสรงน้ า แต่งกายแล้วรับประทานอาหาร จากนั้นวิธูรบัณฑิตจึงแสดงธรรม 
โดยเน้นเรื่องศีลห้าแก่พญานาคและนางวิมาลา ดังตัวอย่างข้อความว่า  

 

553๏ ปาณาติหาตา  อย่าได้ฆ่าสัตว์วายปราณ  
จะเป็นเวรกันนาน  ห้าร้อยชาติไม่คลาดคลา  
554๏ อทินนาทานั้นเล่า  ทรัพย์ของเขาอย่าเอามา  
เป็นทรัพย์ของตนนา  เอามาเลี้ยงลูกเมียตน  
555๏ กาเมสุมิจฉา  เมียท่านหนาอย่าสาละวน  
คร้ันตายท าลายชนม์  ขึ้นต้นงิ้วหิวหนักหนา  
556๏ หนามงิ้วคมอย่างกรด  สุดก าหนดเวทนา  
สุนัขแลแร้งกา  บ้างยื้อคร่าฉีกเนื้อกิน  
557๏ มุสาอย่าเจรจา  ค ามุสาโดยถวิล  
โกหกชกข้าวกิน  จะไปตกจัตุรา  
558๏ สุราแลเมรัย  กินเข้าไปเมาหนักหนา  
ชวนกันท าเป็นบ้า ท่านกล่าวว่าบาปเหลือไป  

 

 ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่นาค เพ่ือให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อความดังนี้  

 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

วิธูรบัณฑิตตอบค าถามพญานาคก่อนแล้ ว 
จากนั้นจึงตอบค าถามนางวิมาลาทีหลัง  

วิธูรบัณฑิตตอบปัญหาพญานาคพร้อมกับ  
นางวิมาลา  

วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่เหล่านาค วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่เหล่านาคเรื่อง ศีล 5  
 

พระเจ้าธนัญชัยฝัน  

พระเจ้าธนัญชัยฝันถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีผู้เคารพนับถือจ านวนมาก แต่ต่อมามีคนมารื้อถอน
ต้นไม้ไป จากนั้นจึงน ากลับมาปลูกคืนที่เก่า แล้วพระเจ้าธนัญชัยก็ตื่นจากความฝัน ในอรรถกถาชาดก
บรรยายให้พระเจ้าธนัญชัยท านายความฝันด้วยตัวเอง ดังข้อความว่า  
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พระราชาทรงพิจารณาพระสุบินนั้นอยู่ ทรงสันนิษฐานว่า ใคร ๆ คนอ่ืนที่
เป็นดุจต้นไม้ใหญ่มิได้มี ต้องเป็นวิธูรบัณฑิต ใครๆ คนอ่ืนที่เปรียบกับบุรุษผู้มาตัด
รากต้นไม้นั้น เมื่อมหาชนร้องไห้ปริเทวนาการอยู่ ลากเอาไปแล้วมิได้มี ต้องเป็น
มาณพผู้เอาวิธูรบัณฑิตไป. วันพรุ่งนี้ มาณพจักน าวิธูรบัณฑิตมาประดิษฐานไว้ที่
ทวารแห่งโรงธรรมสภาแล้ว จักหลีกไป เปรียบกับบุรุษผู้น าเอาต้นไม้นั้นมาคืนไว้ ณ 
ที่เดิมอีก แล้วไปเสีย วันนี้ เราจักได้เห็นวิธูรบัณฑิตแน่นอน. 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 475) 
 

แต่วิธูรกลอนสวดบรรยายว่า พระเจ้าธนัญชัยให้โหรท านายความฝัน โหรท านายว่า     
วิธูรบัณฑิตจะได้กลับเมือง ค าท านายเป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าธนัญชัย พระเจ้าธนัญชัยจึง
พระราชทานรางวัลแก่โหร ดังข้อความว่า  

 

641๏ จบซึ่งนิมิต สมเด็จบพิตร  
ตื่นจากแท่นที่  เสด็จออกพระโรง  
โอ่โถงสิ้นที  พอโหรทั้งสี่  
มาเฝ้าราชา  
642๏ ตรัสแก่ความฝัน  คืนนี้อัศจรรย์  
แก่ท่านโหรา  แต่ต้นจนจบ  
โกรพปรีดา  ตรัสถามโหรา  
จะเป็นฉันใด  
643๏ พระโหรผู้เฒ่า ประนมก้มเกล้า  
ทูลท านายไป  อันต้นพฤกษา  
ที่หน้าวังใน มิใช่อื่นไกล  
คือองค์พระวิธูร  
644๏ มานพเล่นสกา  คือว่ายักษา  
พาไปมิสูญ  คงกลับคืนมา  
พระอย่าอาดูร  พรุ่งนี้วิธูร  
บ่ายแล้วคงมา  
645๏ โกรพจักรี  ฟังโหรทั้งสี่  
ยินดีปรีดา  ประทานข้าวของ  
เงินทองเสื้อผ้า  ส่งให้จัดแจง 
ตบแต่งพารา  ไว้คอยรับท่า  
เจ้าปราชญ์ภูมี  
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ผู้ศึกษาจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ตอนพระเจ้าธนัญชัยฝัน เพ่ือแสดงการเปลี่ยนความดังนี้  
 

อรรถกถาชาดก วิธูรกลอนสวด 

พระเจ้าธนัญชัยท านายความฝันเอง โหรท านายความฝันของพระเจ้าธนัญชัย 
 

วิธูรกลอนสวดขยายความเกี่ยวกับค่านิยม ค าสอน ความเชื่อและประเพณีในสังคมไทย 
ท าให้ผู้ฟังคุ้นเคยเข้าใจและยอมรับเนื้อเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังขยายความเพ่ิมขนบวรรณกรรมร้อย
กรองไทย เช่น บทชมธรรมชาติ บทชมโฉม ท าให้ผู้แต่งสามารถแสดงความสามารถทางวรรณศิลป์โดย
การเล่นสัมผัสคล้องจ้องกันให้เกิดความไพเราะ ท าให้ผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องมากขึ้น 

ผู้แต่งวิธูรกลอนสวดละความเนื้อหาเกี่ยวกับค าสอน เช่นฆราวาสธรรมปัญหา ราชวัสดี
ธรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่า วิธูรกลอนสวดไม่ได้เน้นหลักธรรมค าสอนทางศาสนาเหมือนในอรรถกถา
ชาดก นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนค าสอนที่เข้าใจยากให้ง่ายขึ้นโดยเน้นเรื่องศีลห้า วิธูรกลอนสวดจึง
กลายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีที่เน้นความเพลิดเพลินทางโลกมากกว่าจะเป็นวรรณกรรมศาสนาที่
เน้นหลักธรรมค าสอน ผู้ศึกษาจะแสดงตารางการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่งวิธูรกลอนสวด ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องในวิธูรกลอนสวด ประกอบไปด้วยเครื่องหมาย + หมายถึง 
การขยายความ เครื่องหมาย - หมายถึง การละความ และเครื่องหมาย * หมายถึง การเปลี่ยนความ 

 

เหตุการณ์ในวิธูรกลอนสวด การเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง 
เกริ่นถึงพระเจ้าธนัญชัยและวิธูรบัณฑิต  
กล่าวถึงก าเนิดพระโกรพกุมาร พญานาค พญาครุฑ และพระอินทร์ 
แล้วพระโกรพกุมารขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าธนัญชัย 

+ 

พญานาค พญาครุฑ พระอินทร์ และพระเจ้าธนัญชัยสนทนาเรื่องศีล  
วิธูรบัณฑิตตัดสินเรื่องศีล 

* 

นางวิมาลาอยากได้หัวใจวิธูรบัณฑิต  
นางอิรันทตีอาสาพญานาค  
นางอิรันทตีพบปุณณยักษ ์

+ 

ปุณณกยักษ์พบพญานาคแล้วถามบอกท่ีอยู่ของวิธูรบัณฑิต  
ปุณณกยักษ์ลาท้าวเวสสุวรรณแล้วจึงเหาะไปเอาแก้วมณี  
ปุณณกยักษ์ท้าพนันสกาพระเจ้าธนัญชัย  

* 

ปุณณกยักษ์แสดงแก้วมณีกับม้าวิเศษแก่พระเจ้าธนัญชัย 
ปุณณกยักษ์เล่นสกากับพระเจ้าธนัญชัยจนชนะ 

* 
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เหตุการณ์ในวิธูรกลอนสวด การเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง 

พระเจ้าธนัญชัยอ้างว่าวิธูรบัณฑิตเป็นญาติ  
วิธูรบัณฑิตตอบปุณณกยักษ์เรื่องญาติ 4 ประการ 

* 

ฆราวาสธรรมปัญหา - 

วิธูรบัณฑิตสอนบุตรเรื่อง ราชวัสด ีธรรม - 
วิธูรบัณฑิตออกเดินทางไปกับปุณณกยักษ์  
ปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิธูรบัณฑิต 

- 

กล่าวถึงกรรมในอดีตชาติของวิธูรบัณฑิต  
จากนั้นวิธูรบัณฑิตแสดงสาธุนรธรรมแก่ปุณณกยักษ์ 

+ 

วิธูรบัณฑิตขอให้ปุณณกยักษ์พาไปเมืองบาดาล  

วิธูรบัณฑิตตอบปัญหาพญานาคพร้อมกับนางวิมาลา  
วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่เหล่านาคเรื่อง ศีล 5 

* 

ปุณณกยักษ์แต่งงานกับนางอิรันทต ี + 

พระเจ้าธนัญชัยคิดถึงวิธูรบัณฑิตจนหลับไปแล้วฝันถึงต้นไม้ใหญ ่ 
โหรท านายความฝันของพระเจ้าธนัญชัย 

* 

ปุณณกยักษ์ลาพญานาคมาส่งวิธูรบัณฑิตคืนเมือง  
แล้วพานางอิรันทตีไปเฝ้าท้าวเวสสุวรรณ 

 

ปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีไปเข้าเฝ้าท้าวเวสสุวรรณ  
ปุณณกยักษ์พานางอิรันทตีชมป่าหิมพานต์  

+ 
+ 

พระเจ้าธนัญชัยจัดงานรับขวัญสมโภชวิธูรบัณฑิต  
วิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่พระเจ้าธนัญชัยเรื่อยมาจนสิ้นอายุขัย  
พระเจ้าธนัญชัยจัดงานพระเมรุมาศให้วิธูรบัณฑิต  

+ 

 



 

 
บทที่ 4 

ภาพสะท้อนสังคมและสุนทรียภาพในวิธูรกลอนสวด 
 

ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะน าเสนอภาพสะท้อนสังคมและสุนทรียภาพในวิธูรกลอนสวด เพ่ือแสดง
ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาและลักษณะเด่นด้านภาษาที่ปรากฏเฉพาะในวิธูรกลอนสวด โดยแต่ละหัวข้อมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ภาพสะท้อนสังคมในวิธูรกลอนสวด 

วรรณกรรมเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของคนในสังคม เนื้อหาในวรรณกรรมมักจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แม้ว่าบทบาทหน้าที่หลักของ
วรรณกรรมคือให้ความบันเทิงจรรโลงจิตใจแก่ผู้ฟัง แต่ในขณะเดียวกันวรรณกรรมก็ท าหน้าที่แฝงเป็น
เครื่องมือควบคุมรักษาแบบแผนของสังคมโดยการสอดแทรกค่านิยม วิถีชีวิต ความเชื่อ หรือ
วัฒนธรรมประเพณีลงไปในวรรณกรรมเพ่ือยกระดับจิตใจ ความประพฤติตลอดจนการปฏิบัติของคน
ในสังคมให้สมบูรณ์และเข้มแข็งยิ่งขึ้น (ศิราพร ณ ถลาง, 2548: 321) อาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถศึกษาภาพสะท้อนสังคมในช่วงที่แต่งวรรณกรรมเรื่องนั้น ๆ ได้ จากการศึกษา
พบว่า ภาพสะท้อนสังคมในวิธูรกลอนสวดมี 4 ประเภทได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ค าสอน 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ค่านิยม 

ค่านิยมเกิดจากความรู้สึกหรือความเชื่อของคนในสังคมว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท ามากกว่า
ต้องการจะท า และเป็นแบบฉบับของความคิดที่ฝังแน่นส าหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม 
ทั้งยังเป็นหลักเกณฑ์ของศีลธรรมจรรยาในสังคมซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของความประพฤติ (อารี 
ถาวรเศรษฐ์, 2546: 113) ค่านิยมในวิธูรกลอนสวดมี 3 ประการ ได้แก่ การศึกษา การสงวนกิริยา 
ความกตัญญู ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การศึกษา ในอดีตมักจัดการเรียนการสอนในวัด ผู้เรียนส่วนมากจะเป็นเด็กชายและ
จะต้องบวชเป็นสามเณรก่อน จึงมีค าเรียกว่า บวชเรียน ดังนั้นการศึกษามักเรียนควบคู่กันทั้งทางโลก
และทางธรรมคือ ศึกษาอักษรไทยและภาษาไทยควบคู่กับการศึกษาอักษรขอมไทยและภาษาบาลีที่ใช้
ทางศาสนา สังคมชาวบ้านคาดหวังให้ลูกผู้ชายได้บวชเรียน ค่านิยมเรื่อง การศึกษา ปรากฏใน   วิธูรก
ลอนสวดตอนกล่าวถึงบุตรวิธูรบัณฑิตและตอนวิธูรบัณฑิตสอนบุตร ดังข้อความว่า 
  

29๏ ทั้งพันวรนุช  ต่างต่างมีบุตร 
แสนสุดเสน่หา  บุตรพระโฉมฉาย  
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ล้วนชายโสภา ย่อมรู้คาถา  
ของพระชินสีห์  
… 
419๏ เป็นชายเกิดในโลกี  อย่าลืมบาลี  
รักษาศีลพระทศพล  
420๏ อดสาสวดพระพุทธมนต์  หนึ่งการกุศล  
อย่าละอย่าเมินเนินนาน  

 

นอกจากนี้ ศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อการศึกษาในราชส านักเช่นเดียวกัน ความรู้ใน
ศาสนาพราหมณ์มีอยู่หลายต ารา หนึ่งในคัมภีร์ส าคัญศักดิ์สิทธ์สูงสุดดั้งเดิมของพราหมณ์คือ ไตรเวท 
ประกอบด้วยฤคเวท ยชุรเวท สามเวท ในวิธูรกลอนสวดกล่าวถึงค าว่า ไตรเพท ดังข้อความว่า  
 

138๏ วิธูรบัณฑิต  สั่งสอนทรงฤทธิ์  
โกรพจอมไตร  ให้รู้ไตรเพท  
วิเศษผ่องใส สมเด็จท้าวไท  
อยู่ในยกติ์ธรรม์ 

 

2. การสงวนกิริยา เป็นค่านิยมส าคัญส าหรับหญิงไทยในสังคมอดีต วิธูรกลอนสวด
สอดแทรกค่านิยมดังกล่าวไว้ในตอนปุณณกยักษ์เกี้ยวนางอิรันทตี แม้ว่านางอิรันทตีจะมีใจกับ ปุณณก
ยักษ์ แต่นางอิรันทตีก็สงวนกิริยาท่าที แม้ว่าปุณณกยักษ์พูดเล้าโลม แต่นางอิรันทตีตอบกลับปุณณก
ยักษ์ไปว่า ตนเองไม่ใช่หญิงธรรมดาสามัญท่ีจะตกลงปลงใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ง่าย ๆ ดังข้อความว่า  
 

286๏ นางว่าอย่าลามลวน ไม่บังควรนะยักษา  
เป็นหญิงก็จริงหนา  แต่วงศานั้นสูงทรง  
287๏ ใช่หญิงที่ชั่วช้า  จะเจรจาล่อให้หลง  
ยังไม่ได้หัวใจจง  จะให้ปลงนั้นฉันใด  

  

และตอนวิธูรบัณฑิตสั่งลาภรรยาให้รักษาเนื้อรักษาตัวเองอย่างดีและไม่ให้ลักเล่นชู้กับ
ผู้ชายอื่น ดังข้อความว่า  
 

408๏ ผัวรักผันผาย  เจ้าอยู่เป็นม่าย  
ชายจะบีฑา  ครองตัวจงดี   
กว่าพี่จะมา  อย่าคิดแพศยา  
เหมือนหญิงลักเลง  
409๏ เกิดเป็นสตรี  ไม่มีสามี  
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ผู้ใดจะเกรง ดีชั่วสิ่งไร  
น้ าใจตัวเอง  คิดให้คนเกรง  
อดสาครองตัว  
410๏ เจ้าเป็นทองดี  แปดปนสังกะสี  
จะคล้ าด ามัว อันเป็นศักดิ์ศรี  
ได้ดีเพราะผัว  แม้นใครรักตัว  
จ าค าพี่ยา  
411๏ ชาติหญิงทรชน ใจมันระคน  
ด้วยราคราคา ไม่มีความอาย  
เสียดายยศถา  หญิงเช่นนี้นา  
อย่าดูเยี่ยงกัน  

 

นอกจากนี้ค่านิยมเรื่อง การสงวนตัว ยังแฝงอยู่ในตอนปุณณกยักษ์เข้าเรือนหอแล้ว
พยายามโลมเล้านางอิรันทตีหลังพิธีแต่งงาน แต่นางอิรันทตีคิดว่า แม้จะแต่งงานเข้าเรือนหอแล้ว แต่
ผู้หญิงก็ต้องสงวนกิริยาท่าทีไว้ก่อน เพราะกลัวเป็นที่นินทาของผู้อื่น ดังข้อความว่า  
 

602๏ คร้ันค่ าย่ าฆ้องแล้ว  ยักษ์ผ่องแผ่วหฤทัย  
ยักษามาปราศรัย  โลมอรทัยเป็นไมตรี  
603๏ ปลอบพลางทางเข้าใกล้  นางทรามวัยเจ้าถอยหนี  
เลื่อนองค์พระเทพี  แอบแทนที่รจนา  
604๏ อรันเชื้อนาคราช  จะร่วมอาสน์ด้วยยักษา  
ง่ายนักจักนินทา ท ามารยารี้รวนใจ  

 

3. ความกตัญญู ในวิธูรกลอนสวดปรากฏตอนนางอิรันทตีทูลอาสาพญานาคไปเอาหัวใจ
วิธูรบัณฑิตเพ่ือตอบแทนพระคุณของนางวิมาลาผู้เป็นมารดา และเมื่อนางอิรันทตีพบปุณณกยักษ์ ก็
ตอบว่าต้องการหัวใจวิธูรบัณฑิตเพ่ือเอาไปให้นางวิมาลาทดแทนพระคุณ ดังตัวอย่างความว่า  
 

233๏ นางทูลตอบบิตุเรศ  ลูกทุเรศจากเวียงชัย  
คนเดยีวเที่ยวถามไป  ใครรับได้เป็นข้าเขา  
234๏ แทนคุณพระชนนี  ให้ชีวีพระแม่เจ้า  
ชนนินเป็นปิ่นเกล้า บรรเทาโศกพระโรคหาย  
... 
279๏ จ าเป็นก็จ าตอบ  งามประกอบเฉลยไข 
ตัวของน้องนี้ไซร้  ชื่ออรันทวดี  
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280๏ เป็นบุตรท้าวนาคา  พระมารดาของน้องนี้ 
โรคามายายี  พระอินทรีย์ซูบผอมไป  
281๏ โอสถขนานอ่ืน  ไม่ชอบชื่นชูพระทัย 
อยากได้ซึ่งหัวใจ  พระวิธูรประสมยา   
282๏ จึงจะหายที่ประชวร  โรครัญจวนของมารดา  
น้องนี้รับอาสา  หวังจะแทนพระคุณไท้ 
 

ความเชื่อ 

ความเชื่อ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ยอมรับและเคารพเกรงกลัวต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติที่
ส่งผลดีหรือร้ายต่อมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ ความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ (ปราณี ตันตยานุ
บุตร และคณะ, 2545: 30) มนุษย์มีความเชื่อแตกต่างหลากหลายกันออกไปในแต่ละสังคม ใน
สังคมไทยมักมีความเชื่อตามศาสนาพุทธและพราหมณ์เป็นหลัก ในวิธูรกลอนสวดปรากฏความเชื่อ 4 
ประการได้แก่ กรรม กามภูมิ ฤกษ์ยาม ความฝัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กรรม เป็นความเชื่อได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ โดยทั่วไปหมายถึงการกระท า ใน
สังคมไทยมีความเชื่อว่า บุพพกรรมคือกรรมที่ได้กระท ามาก่อนในอดีตจะส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมา
ยังชาติปัจจุบันและในอนาคต คนในสังคมมักจะกล่าวถึงความเชื่อเรื่อง กรรม ในเชิงลบ เช่น วิบาก
กรรม เวรกรรม บาปกรรม ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดี ผู้คนจึงมักจะโทษว่าเป็นผลของกรรมในอดีต 
ดังที่ปรากฏในวิธูรกลอนสวดหลายตอน ดังตัวอย่างเช่น 
 

406๏ เป็นกรรมวิบาก  จ าเป็นจ าจาก 
ไปด้วยยักษา ด้วยว่าโกรพ  
ท้าวแพ้สกา  พนันพารา  
สิ้นทั้งเวียงชัย  
407๏ เพื่อนไม่ปรารถนา  เอาแต่พี่ยา  
คนเดียวนี้ไป  กรรมมีวิบัติ  
จ าพลัดอรทัย  อย่าโศกเสียใจ  
เลยแก้วแววตา  
... 
536๏ แต่ก่อนเราสร้าง  กุศลต่างต่าง  
จึงได้โภคา ชะรอยกรรมตน  
อกุศลน ามา เกิดเป็นนาคา  
เพราะว่ากรรมมี  
... 
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543๏ อันฆ่าคนตาย  บาปกรรมมากมาย  
พ้นที่อุปมา  ใช่ท้าวจักแกล้ง  
แต่งลวงเราหนา  จึงเหมือนวาจา  
เจ้าปราชญ์ภิปราย  
… 
753๏ ไปท าอย่างไรกัน  ฉันไม่ทันดูหนอ  
รีบไปไม่รั้งรอ  เพราะเกิดก่อเวรากรรม  
754๏ เจ้าปราชญ์ฟังท้าวถาม  จึงแจ้งความที่ท้าวท า  
เพราะว่าเวรากรรม  จึงไม่แจ้งที่กิจจา  

 

ความเชื่อเรื่อง กรรม ในวิธูรกลอนสวดที่ชัดเจนที่สุดคือตอนอดีตกรรมของวิธูรบัณฑิตที่
เคยโยนนกไปถูกกับหางวัวสามครั้งในชาติก่อน ท าให้วิธูรบัณฑิตถูกปุณณกยักษ์โยนไปในอากาศสาม
ครั้งด้วยผลกรรมในอดีตชาติที่วิธูรบัณฑิตเคยท ากับนกเอ้ียง ดังข้อความว่า  
 

483๏ อาจารย์โจทย์ถาม  ชาติก่อนโฉมงาม  
ท ากรรมฉันใด  นพยักษ์จึงมา  
ผูกหางม้าไป  เหตุผลเป็นไฉน  
สงสัยหนักหนา  
484๏ อาจารย์รู้แท้ เห็นบาลีแน่  
แก้ค าโจทย์มา ชาติก่อนจุมพล  
เป็นคนอนาถา น้ าใจแกล้วกล้า  
หยาบช้าพ้นตัว  
485๏ พึ่งรุ่นหนุ่มน้อย  บิดาใช้สอย  
ให้ไปเลี้ยงวัว จับนกเอ้ียงได้   
ดีใจชมชั่ว  เอาผูกหางวัว  
เที่ยวทั่วทุ่งนา  
486๏ หางวัวเหวี่ยงฟัด  นกเอ้ียงสาหัส  
ไม่ม้วยมรณา  แก้ออกบัดใจ  
โยนในเวหา  กลับตกลงมา  
แล้วโยนขึ้นไป  
487๏ ถ้วนถึงสามคร้ัง  เพราะว่าเวรหลัง  
ติดตามภูวนัย ดลใจวิมาลา  
นาคาผู้ไตร ที่จริงจะใคร่  
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ฟังธรรมเทศนา  
488๏ กลับว่าจะกิน  หัวใจภูมินทร์  
เพราะกรรมเวรา  เหมือนเงาตามตน  
ไม่พ้นเลยหนา  พระเจ้าเทศนา  
แม้นแท้แน่นอน  

 

2. สวรรค์และนรก เป็นความเชื่อในสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมศาสนา
เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง โดยเชื่อกันว่า สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น แต่ละชั้นมีความสุขสบายและสิ่งสวยงาม
ต่าง ๆ แตกต่างกันไป ในวิธูรกลอนสวดกล่าวถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และสวรรค์ชั้นดุสิต ดังข้อความว่า  
 

24๏ ชาวเมืองทั้งหลาย ไปมาค้าขาย   
ถวายก านัล สิ่งของเหลือตรา   
เสื้อผ้าแพรพรรณ  แสนสุขใครทัน   
ดังไตรตรึงษา  
... 
49๏ ค่อยคลายที่เหน็ดเหนื่อย  หายมึนเมื่อยทุกประการ  
ทั้งสี่ก็ชื่นบาน  ปานกินทิพย์ในสวรรค์  
... 
68๏ ที่ไปนาคา  น าสมบัติมา  
เล่าโยมด้วยพลัน  แก้วเก้าเนาวรัตน์  
สารพัดอนันต์  ดังว่าเมืองสวรรค์  
ชั้นดุสิตา  

 

สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่สถิตย์ของพระโพธิสัตว์ก่อนจะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึง
เป็นที่ปรารถนาของผู้แสวงหานิพพาน เพราะหากเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เสมือนว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับ  
พระโพธิสัตว์ซึ่งจะจุติเป็นพระอนาคตพุทธเจ้า ในวิธูรกลอนสวดกล่าวถึงสวรรค์ชั้นดุสิตว่าเป็นที่สถิตย์
ของพระศรีอาริยเมตไตรย ดังข้อความว่า 
 

4๏ ใจข้านี้ผ่องแผ้ว   ทั้งคุณแก้วสามประการ  
ไหว้คุณพระศรีอาริย์   อยู่วิมานชั้นดุสิตา  

 

นอกจากนี้ความเชื่อเรื่อง สวรรค์ ยังสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ สังคมไทยเชื่อว่า 
พระมหากษัตริย์เป็นเทวดาผู้มีบุญมาเกิด ดังนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตเสมือนพระองค์
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เสด็จกลับคืนไปสู่สวรรค์ งานพระเมรุส าหรับพระบรมศพจึงจัดประหนึ่งว่า พระมหากษัตริย์ได้ประทับ
อยู่ในสวรรค์ ดังข้อความว่า  
 

112๏ ละข้าสาวสนมทั้งผอง  พระเสด็จลอยล่อง  
สู่ห้องสวรรค์ชั้นใด  
... 
129๏ กึกก้องราชวังเวียง  แสนสนุกพ่างเพี้ยง  
มหรสพเมืองสวรรค์  
... 
867๏ แต่งเคร่ืองพระศพ  สารพันมีครบ  
ทุกสิ่งทุกอัน  การในโลกีย์  
ไม่มีใครจะทัน  ดังวิมานเมืองสวรรค์  
ในชั้นดึงสา 

 

ความเชื่อเรื่อง สวรรค์ในสังคมไทยส่งผลให้ผู้คนเชื่อว่า หากเป็นคนดีจะมีเทวดาคอยดูแล
รักษา ในวิธูรกลอนสวดก็ปรากฏความเชื่อดังกล่าวเช่นเดียวกันในตอนที่จะต้องไปเอาหัวใจวิธูรบัณฑิต 
พญานาคบอกนางวิมาลาและปุณณกยักษ์ว่า วิธูรบัณฑิตมีเทวดารักษา ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงเทวดาใน
กามภูมิแล้ว ค าว่า สิบหกห้องฟ้า ยังรวมถึงโสฬสพรหมหรือพรหม 16 ชั้นในรูปภูมิด้วยดังข้อความว่า  
 

215๏ ข้อหนึ่งเทพดา  สิบหกห้องฟ้า  
รักษาฤๅสาย  ใครเลยจะฆ่า  
พระวิธูรตาย  เห็นไม่ได้ง่าย  
แม่อย่าเจรจา  
... 
308๏ วิธูรบัณฑิต  พระองค์สถิตย์   
อินทรปัตถ์พารา  เป็นครูพระบาท 
โกรพราชา ฝูงเทพเทวา  
รักษาภูบาล   

 

ความเชื่อเรื่อง สวรรค์ที่ปรากฏในวิธูรกลอนสวดมักจะใช้กล่าวเชิงอุปมาถึงความสุข  
ความสบาย อีกทั้งยังเน้นย้ าให้ผู้ฟังเห็นถึงอานิสงส์การท าบุญเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ฟังมีศรัทธาท าบุญใน
พระพุทธศาสนาเป็นประจ า 

ส่วนทุคติภูมิ หมายถึงภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทน แบ่งเป็นภูมิย่อย 4 ภูมิ รวมเรียกว่า 
จตุราบาย หรือ อบาย 4 ได้แก่ นรก เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน โดยเชื่อกันว่า ถ้าหากผู้ใดท าบาปกรรม
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เมื่อตายลงจะต้องไปอบายภูมิ เช่น หากผู้ใดผิดศีลข้อที่สามจะต้องตกนรกไปปีนต้นงิ้วและมีสุนัข แร้ง  
กา คอยฉีกกินเนื้อ หรือหากผู้ใดโกหกจะต้องตกลงไปในจตุราบายภูมิ หรือ อบายภูมิ 4 ดังข้อความว่า 
 

555๏ กาเมสุมิจฉา  เมียท่านหนาอย่าสาละวน  
คร้ันตายท าลายชนม์  ขึ้นต้นงิ้วหิวหนักหนา  
556๏ หนามงิ้วคนอย่างกรด  สุดก าหนดเวทนา  
สุนัขแลแร้งกา  บ้างยื้อคร่าฉีกเนื้อกิน  
557๏ มุสาอย่าเจรจา  ค ามุสาโดยถวิล  
โกหกชกข้าวกิน  จะไปตกจัตุรา  

 

นอกจากนี้วิธูรกลอนสวดยังกล่าวถึงอเวจีนรก ซึ่งเชื่อว่า เป็นนรกขุมลึกที่สุด ผู้ที่ตกนรก
อเวจีจะต้องท าบาปเลวร้ายที่สุด 5 ประการหรือเรียกว่า อนันตริยกรรม 5  ได้แก่ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา 
ฆ่าพระอรหันต์ ท าให้โลหิตพระพุทธเจ้าห้อเลือด และยุยงให้สงฆ์แตกกัน  

ความเชื่อเรื่อง อเวจีนรก ปรากฏในตอนที่ปุณณกยักษ์พยายามฆ่าวิธูรบัณฑิตและตอน 
วิธูรบัณฑิตตอบปัญหาพญานาคเรื่อง ผลบุญผลกรรม วิธูรบัณฑิตจึงตอบว่า ถ้าฆ่าตนจะต้องตกนรก
อเวจี และตอนวิธูรบัณฑิตเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระเจ้าธนัญชัยฟังว่า หากตัวเองโกหกปุณณกยักษ์ 
เมื่อตายไปจะต้องตกนรกอันไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งในวิธูรกลอนสวดใช้ค าว่า นรกานต์ ดังความว่า  
 

467๏ ท่านนี้เป็นคนโกรธ  น้ าใจโหดไม่ปราณี  
จะตกอเวจี  เพราะไม่มีความเมตตา 
… 
473๏ แม้นใครฆ่าเรานี้  อเวจีจะตกไป  
สาธุธรรมนั้นไซร้  เราแจ้งใจสี่ประการ  
… 
540๏ แม้นเรามรณา  สมบัตินาคา  
จะมาสูญหาย  ทั้งตัวพระองค์  
จะลงอบาย  ร้อยชาติไม่คลาย  
พ้นจากอเวจี  
... 

755๏ จะรับว่าเป็นญาติ  ข้าพระบาทต้องมุสา  
แม้นม้วยซึ่งชีวา  จะไปตกนรกานต์  

 

จะเห็นได้ว่า วิธูรบัณฑิตกล่าวถึงอเวจีนรกเพ่ือเตือนสติผู้ประทุษร้ายต่อวิธูรบัณฑิต ดังนั้น
ผู้แต่งอาจจะต้องการแสดงให้เห็นว่า การฆ่าวิธูรบัณฑิตเทียบเท่ากับการกระท าอนันตริยธรรม 5  
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ในวิธูรกลอนสวดยังปรากฏความเชื่อเรื่อง เดรัจฉานภูมิ เพราะบุรุษผู้หนึ่งมีจิตผูกพันธ์กับ
สมบัติในเมืองบาดาลตามที่ดาบสบอก จึงเกิดเป็นพญานาค อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล แม้ว่าจะมี
อิทธิฤทธิ์หรือทรัพย์สมบัติมากมายแต่อย่างไรก็ตามนาคก็อยู่ต่ ากว่ามนุษยภูมิ จึงต้องอาศัยการบ าเพ็ญ
บุญจึงจะพ้นจากเดรัจฉานภูมิ ความเชื่อเรื่องดังกล่าวสะท้อนผ่านค าสอนของวิธูรบัณฑิตที่พญานาค 
นางวิมาลาและนางอิรันทตี ดังข้อความว่า 
 

562๏ ท าเพง่ซึ่งศีลห้า  ศีลแก่กล้าที่ในฌาน 
พ้นจากเดรัจฉาน  ได้ความสุขนั้นมากมี   

 

นอกจากนั้นยังกล่าวถึงเปรตภูมิในตอนที่ปุณณกยักษ์ไปเอาแก้วมณีที่วิบูลบรรพต ซึ่งมี
พวกอมนุษย์รักษาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ กุมภัณฑ์ รวมถึงเปรตด้วย สะท้อนความเชื่อของผู้แต่งว่า 
เปรตไม่ได้อยู่แต่ในนรกเท่านั้น แต่สิงสถิตย์อยู่ตามภูเขาต้นไม้ ดังข้อความว่า  
 

322๏ ทั้งพวกเปรตา  อันอยู่รักษา  
ภูผานั้นไซร้  อยู่ในต้นหญ้า  
ลัดดาเครือไม้  ชวนกันหนีไป  
ในขอบจักรวาล  

 

3. ฤกษ์ เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมส าคัญในชีวิตของคนไทย เพ่ือ
เสริมสิริมงคลแก่คนในพิธี และท าให้การด าเนินพิธีปราศจากอุปสรรคจนลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดทั้งงาน 
เช่น ฤกษ์ท าขวัญ ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์มักใช้ยามเป็นมาตราบอกเวลา จึงมักเรียกรวมกันว่า ฤกษ์ยาม ใน
วิธูรกลอนสวดปรากฏความเชื่อเรื่อง การหาฤกษ์ยาม ในงานพิธีมงคลดังเช่นตอนการหาฤกษ์แต่งงาน
ของปุณณกยักษ์กับนางอิรันทตี หรือฤกษ์ท าขวัญวิธูรบัณฑิต ความว่า  
 

567๏ ดูก่อนโหรา  จงดูฤกษ์ผา  
มหาศุภวัน  ขึ้นแรมเป็นไฉน  
บอกไปจงพลัน บุณนพยักษ์นั้น  
เขาอาสาเรา  
568๏ ได้ดังประสงค์  เราจึงยกองค์  
ธิดานงเยาว์  อันองค์พระวิธูร  
ไพบูลย์เพริศเพรา  ยกพระธรรมเจ้า  
มาตรัสเทศนา  
569๏ พระโหรผู้เฒ่า  ประนมก้มเกล้า  
รับพระบัญชา  ลงเลขคูณหาร   



  

 

96 

ในกระดานโดยตรา จันทร์สามค่ ารา  
ดีจริงยิ่งยง  
570๏ จึงกราบทูลไป  เดือนสี่นี้ไซร้  
ดีจริงโดยจง  จันทร์ขึ้นสามค่ า  
เลิศล้ าจ านง  เป็นการสมพงศ์  
จักรพรรดิขัตติยา  
571๏ ฟังโหรทั้งหลาย ท้าวเธอเปรมปราย  
ทูลถวายฤกษ์ผา  พระองค์ทรงธรรม์  
รางวัลโดยตรา  ทั้งเสื้อทั้งผ้า  
ท้าวมาประทาน  
… 
810๏ โกรพได้ฟังสาร  มีโองการถามโหรา 
ฤกษ์ดีเมื่อไรหนา  จงบอกมาให้แจ้งพลัน  
811๏ บัดนั้นขุนโหรา  รับชงคาพระทรงธรรม์  
จับกระดานคูณหารพลัน  เห็นส าคัญวันชุลี  
812๏ วันศุกร์สิทธิโชค ต้องโฉลกในราศี  
เดือนนี้ก็เดือนสี่  ฤกษ์ยามดีเป็นหนักหนา  
813๏ เดือนสี่ขึ้นสิบค่ า  ต าราร่ าว่าโสภา  
ได้เมื่อนางสีดา  ได้ครองเมืองกับพระราม  
… 
826๏ คร้ันว่ารุ่งราตรี  ได้ฤกษ์ดีตามต ารา  
เสด็จออกซึ่งเสนา  สั่งให้หาเจ้าปราชญ์พลัน  

 

4. ความฝัน ในสังคมไทยเชื่อว่าความฝันมี 4 ประเภทตามคติพระพุทธศาสนา ได้แก่  
ธาตุก าเริบ จิตนิวรณ์ บุพพนิมิต เทพสังหรณ์ ความฝันในวิธูรกลอนสวดเป็นประเภทบุพพนิมิตหรือฝัน
บอกเหตุ ในตอนที่พระเจ้าธนัญชัยฝันถึงต้นไม้ใหญ่ ต่อมาอสูรถอนต้นไม้ไป แล้วอสูรน าต้นไม้กลับมา
ปลูกคืนไว้ที่เก่า เมื่อพระเจ้าธนัญชัยทรงตื่นจากความฝัน ก็รับสั่งให้โหรเข้าเฝ้าเพ่ือท านายฝัน โหร
ท านายว่า วิธูรบัณฑิตจะได้กลับเมือง ดังความว่า  
 

637๏ ท้าวไทไสยาสน์  เหนือแท่นสิงหาสน์  
พระหลับใหล เที่ยงคืนราตรี  
ตีสามยามชัย พระปิ่นภพไตร  
นิมิตอัศจรรย์  
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638๏ ฝันว่าพฤกษา ต้นหนึ่งมหึมา  
อยู่หน้าวังนั้น  มนตรีเสนา  
บูชาทุกวัน ทุกประเทศเขตขัณฑ์  
ชวนกันบูชา  
639๏ มีท้าวอสุรี ส าแดงฤทธี  
ถอนต้นพฤกษา  ฝูงราษฎร  
ร้อนทั่วทิศา เวียงวังคลังนา  
เย็บเยียบเงียบเหงา  
640๏ หลายวันยักษา  แบกต้นไม้มา  
ปลูกไว้ดังเก่า  ราษฎรทั้งหลาย  
คอยวายโศกเศร้า เป็นสุขกว่าเก่า  
ร้อยเท่าพันทวี  
641๏ จบซึ่งนิมิต สมเด็จบพิตร  
ตื่นจากแท่นที่  เสด็จออกพระโรง  
โอ่โถงสิ้นที  พอโหรทั้งสี่  
มาเฝ้าราชา  
642๏ ตรัสแก่ความฝัน  คืนนี้อัศจรรย์  
แก่ท่านโหรา  แต่ต้นจนจบ  
โกรพปรีดา  ตรัสถามโหรา  
จะเป็นฉันใด  
643๏ พระโหรผู้เฒ่า ประนมก้มเกล้า  
ทูลท านายไป  อันต้นพฤกษา  
ที่หน้าวังใน มิใช่อื่นไกล  
คือองค์พระวิธูร  
644๏ มานพเล่นสกา  คือว่ายักษา  
พาไปมิสูญ  คงกลับคืนมา  
พระอย่าอาดูร  พรุ่งนี้วิธูร  
บ่ายแล้วคงมา  

 

ความเชื่อในวิธูรกลอนสวดส่วนใหญ่ปรากฏที่มาปะปนกันจากหลายทางศาสนา 
โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนาพุทธเรื่อง กรรม สวรรค์ และนรก ความเชื่อดังกล่าวท าให้ผู้คนยึดมั่น
อยู่ในกฎแห่งกรรม ท าความดี ไม่กล้าท าความชั่ว อีกทั้งความเชื่อยังก่อให้เกิดเป็นประเพณีและ
พิธีกรรมดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
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ประเพณี 
ประเพณีเป็นสิ่งที่นิยมฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน ประกอบด้วยพิธีกรรมตามความ

เชื่อเพ่ือความเป็นสิริมงคลในชีวิต ประเพณีในวิธูรกลอนสวดเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตจ านวน 3
ประเพณี ได้แก่ ประเพณีงานศพ ประเพณีการท าขวัญ ประเพณีการแต่งงาน ซึ่งแต่ละประเพณีมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
1. ประเพณีงานศพ ในวิธูรกลอนสวดสอดแทรกประเพณีงานศพแบบชาวบ้านตอนสี่บุรุษสิ้นอายุขัย 
เมื่อครอบครัวปลงศพให้ผู้วายชนม์แล้วก็จะท าบุญกรวดน้ าให้กับผู้วายชนม์ ดังข้อความว่า   
 

73๏ อยู่มาช้านาน  ทั้งสี่ถึงกาล  
ชีวังสังขา  ลูกเมียนั้นไซร้  
ร่ าไรโศกา ต่างต่างก่อมา  
ปลงศพสามี  
74๏ แล้วมาคิดอ่าน  ท าบุญให้ทาน  
หล่อหลั่งวารี  อยู่มาช้านาน  
ประมาณหลายปี  ทั้งสี่สตรี  
ม้วยมอดวอดวาย  

 

 นอกจากนั้น วิธูรกลอนสวดยังได้สอดแทรกประเพณีงานศพแบบหลวงหรือพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพไว้ 2 ตอน ได้แก่ ตอนพระเจ้าธนัญชัย และตอนวิธูรบัณฑิต พระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในวิธูรกลอนสวดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในวิธูรกลอนสวดกล่าวถึงขั้นตอนการประกอบพระเมรุและเครื่องประกอบพระเมรุ ทั้งใน
ตอนพระเจ้าธนัญชัยและตอนวิธูรบัณฑิต ว่าด้วยขั้นตอนตั้งแต่อ ามาตย์สั่งให้เสมียนอาลักษณ์เขียน
หมายประกาศแจกจ่ายไปตามหัวเมือง ให้ตัดไม้ล่องตามแม่น้ ามาเพ่ือใช้ไม้ในการท าเครื่องประกอบ
พระเมรุมาศ เช่น ราชวัตร ฉัตร ธง แสดงให้เห็นถึงระบบขั้นตอนของราชการไทยในอดีต ดังความว่า 
  

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
87๏ ฝ่ายพระวิธูรเรืองศรี คิดคุณจักรี  
ท้าวเธอก็มาโศกศัลย์  
88๏ คร้ันว่าโศกาจาบัลย์ จึงปรึกษากัน  
ที่การพระศพราชา  
89๏ จึงสั่งแสนสุรเสนา บาดหมายไพร่ฟ้า  
ให้ถ้วนทุกหมู่ทุกกรม  
90๏ นอกเดือนในเดือนระดม เลกทาสเลกสม  

865๏ โกรพราชา  คร้ันคลายโศกา  
ท้าวตรัสบัดดล  ให้ปลูกเมรุทอง  
เรืองรองโสภณ  โกศแก้วโกมล  
ใส่ศพศาสดา  
866๏ ราชวัตรฉัตรชัย  ธงเทียวไสว  
รายรอบเมรุมา  ล้วนทองแกมแก้ว  
เพริศแพรวพรายตา  เมรุแทรกโสภา  
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พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 

ทั้งพวกขุนหมื่นพันทนาย  
91๏ เจ้าพระยาแลพพระยาทั้งหลาย ทั้งไพร่ทั้งนาย  
ให้พร้อมกันท าเมรุทอง  
92๏ อ ามาตย์อภิวันผันผะยอง  ออกจากโรงทอง  
ให้เสมียนเขียนหมายจ่ายไป  
93๏ ทุกทั่วหัวเมืองน้อยใหญ่  กะเกณฑ์กันไป 
ให้ตัดเสาไม้ล่องมา  
94๏ คร้ันถึงฉุดชักมิช้า  เลื่อยถากไปมา  
บ้างเจาะบ้างปรับปรุงกัน   
95๏ ท าไปได้หลายคืนวัน  ส าเร็จด้วยพลัน  
ก็ยกซึ่งเสาบัดใจ  
96๏ ราชวัตรฉัตรธงไสว เมรุทองชั้นใน  
ประดับด้วยแก้วแวววาม  
97๏ รูปสัตว์สิงห์เสือเหลือหลาม สิงโตเต้นตาม  
ทั้งจามรีมีใน  
98๏ การเมรุเกณฑ์แล้วบัดใจ  ถึงวันดีไซร้  
ให้ชักพระศพราชา  

งามงามตามกัน  
867๏ แต่งเคร่ืองพระศพ  สารพันมีครบ  
ทุกสิ่งทุกอัน  การในโลกีย์  
ไม่มีใครจะทัน  ดังวิมานเมืองสวรรค์  
ในชั้นดึงสา  
868๏ ท าตามบุราณ  เสร็จแล้วทูลสาร  
โกรพราชา  ท้าวได้ทรงฟัง  
ตรัสสั่งเสนา  พรุ่งนี้เพลา  
เช้าชักศพไป  
869๏ รับสั่งทรงธรรม์  หมายเวรเกณฑ์กัน  
ฝ่ายนอกฝ่ายใน  ทหารพลเรือน 
กลาดเกลื่อนกันไป  เวียงวังคลังใน  
พร้อมสิ้นทุกกรม  
870๏ เตรียมพร้อมกันเสร็จ  คร้ันตีสิบเบ็ด  
ทุ่มยามประถม  ท้าวเธอพลิกฟื้น 
ตื่นจากบรรทม  พร้อมด้วยพระสนม  
เสด็จออกทันใด  

 

ในวิธูรกลอนสวดบรรยายริ้วกระบวนอัญเชิญพระศพตั้งแต่รถรูปแรดใส่พระเพลิง ล าดับ
ถัดมาคือ รถประดิษฐานผ้าไตรเป็นรถรูปสัตว์และสัตว์ป่าหิมพานต์คู่กัน จากนั้นเป็นรถภูษาโยง
ประกอบด้วยเทวดาประดับรถ รถส าหรับพระสวดพระธรรมวินัย รถใส่โคมไฟ รถใส่ท่อนจันทน์ 
ตามล าดับ แล้วบรรยายถึงรถประดิษฐานพระโกศซึ่งประกอบด้วยเครื่องสูงเช่น พัดโบก ทานตะวัน 
อภิรุมชุมสาย ปิดท้ายด้วยกระบวนรถพระบรมวงศานุวงศ์ ดังข้อความว่า  
 

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
99๏ แรดเริงเถลิงฤทธิมหึมา  คู่แรดโสภา  
น าหน้าใส่เพลิงคลาไคล  
100๏ รูปสัตว์บรรทุกผ้าไตร  คู่เคียงกันไป  
มโนมัยคู่กับอาชา  
101๏ นรสิงห์คู่กับสิงหรา  โตกิเลนเลียงผา  
มัจฉาคู่กับมัจฉานาคิน  
102๏ ราชสีห์คู่กับราชสีห์สิน  วายุภักษ์โบยบิน  

871๏ สั่งให้ชักศพ  เครื่องแห่มีครบ  
ทุกสิ่งไสว  รูปสัตว์ต่างต่าง  
วางใส่ผ้าไตร รูปแรดโคมไฟ  
ไปหน้าทั้งปวง  
872๏ รูปแรดคู่แรด  ล้อดังแอดแอด 
ตามท้องถนนหลวง  ถัดมาราชสีห์  
มีตามกระทรวง  รูปสัตว์ทั้งปวง 
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กินรินคู่กับกินนร  
103๏ มังกรคู่กับมังกร  กุญชรคู่กับกุญชร  
ดูงามบวรโสภา  
104๏ สิ้นแถวรูปสัตว์ถัดมา  ถึงรถภูษา  
เทวดาเดินคั่นกันไป 
105๏ รถพระสวดธรรมวินัย  รถโคมใส่ไฟ  
รถใส่ท่อนจันทน์บรรจง  
106๏ รถใส่พระโกศจักรพงศ์ อัสดรตัวยง  
พยศเยื้องย่างอย่างยนต์  
107๏ พัดโบกทานตะวันชั้นบน แต่ล้วนเครื่องต้น  
จามรอภิรุมชุมสาย  
108๏ ฝ่ายว่าวงศาทั้งหลาย  ทรงม้าผันผาย  
ตามส่งสการราชา 
 

หลากหลามตามกัน  
873๏ คชสีห์สิงหรา  ช้างคู่คชา  
ครุฑาสุบรรณ  กิเลนคู่กิเลน  
อิเห็นอรหันต์  เลียงผาเผ่นผัน  
คู่กับเลียงผา  
874๏ สิ้นรูปสัตว์แล้ว  ถึงราชรถแก้ว  
ที่ใส่ไฟฟ้า  แล้วถึงรถทรง  
องค์กุมารา โปรยข้าวตอกมา  
หน้าศพทรงธรรม์  
875๏ ถึงรถพระโกศ  ประดับเครื่องเรืองโรจน์ 
ดังรถเทวัญ  เทียมด้วยอัสดร  
บวรเฉิดฉัน  พัดโบกทานตะวัน  
อภิรุมชุมสาย  
876๏ รถเบื้องหลังนั้น  บรรทุกท่อนจันทน์ 
... ...  
อนันต์มากมาย  วงศาทั้งหลาย  
ขี่ม้ามาตาม  

 

จากนั้นจึงบรรยายการประดิษฐานพระโกศบนพระเบญจาประกอบด้วยการแตกแต่งรูป
ประติมากรรมในแต่ละชั้นที่พระเมรุมาศเพ่ือเฉลิมฉลองก่อนถวายพระเพลิง แต่ในวิธูรกลอนสวด มิได้
บรรยายรายละเอียดของพระเบญจาไว้ ดังตัวอย่างข้อความว่า  
 

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
109๏ ศพถึงเมรุทองรจนา พนักงานก็มา  
เชิญขึ้นเบญจาด้วยพลัน  
 

877๏ คร้ันถึงพระเมรุ  ช่วยกันกะเกณฑ์  
เต็มทั้งท้องสนาม  เชิญศพขึ้นที่  
เบญจาอันงาม  ฝูงคนเหลือหลาม  
ตามส่งสการ  

 

ในวิธูรกลอนสวดกล่าวถึงธรรมเนียมนางร้องไห้ โดยให้รายละเอียดว่า ผู้รับจ้างร้องไห้ต้อง
เอาหอมยีตาเพื่อให้น้ าตาไหล ความว่า  
 

110๏ ฝ่ายพระสนมก านัล ต่างต่างโศกศัลย์  
ร าพันทุกสิ่งนานา  
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111๏ พนักงานร้องให้โศกา เอาหอมยีตา  
ร้องว่าพระร่มโพธิ์ทอง  
112๏ ละข้าสาวสนมทั้งผอง  พระเสด็จลอยล่อง  
สู่ห้องสวรรค์ชั้นใด  

 

นอกจากนี้ในวิธูรกลอนสวดยังกล่าวถึงการทิ้งทานประกอบด้วยต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นการ
พระราชทานเงินทองให้แก่ผู้คนที่มาในงานบ าเพ็ญพระราชกุศลได้แย่งชิงทานกัน ซึ่งมักกระท าในตอน
บ่ายของวันถวายพระเพลิง ความว่า  
 

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
124๏ พวกต้นก าพริกข้ึนโปรย ทานทิ้งวิ่งโดย  
บ้างโดนกันอื้ออึงไป  
 

878๏ เครื่องเล่นทั้งนั้น  หุ่นโขนประชัน  
สารพันการงาน  มีต้นกามพรึก 
พิลึกโอฬาร  คร้ันบ่ายทิ้งทาน  
อลม่านอ้ืออึง  
879๏ ชิงกันชุลมุน  วิวาทกันวุ่น  
ชกผางเตะผึง  เกรียวกราวฉาวช้า  
เสียงด่ากันอึง  ทิ้งทานแล้วจึง 
เรียกมวยเข้ามา  

 

วิธูรกลอนสวดกล่าวถึงการละเล่นในฉากพระราชพิธีพระบรมศพของตอนพระเจ้าธนัญชัย 
ได้แก่ โขน งิ้ว ง้าว ระเบงระบ า โขนเล่นเรื่องทศกัณฐ์ตอนจองถนนและตอนไมยราพณ์สะกดทัพ หุ่น
เล่นเรื่องสังข์ศิลป์ชัยและชัยทัต หกคะเมนปลายไม้ ไต่ลวด ล าแพนแหงนเงย หกคะเมน เชิดสิงโต 
มังกรล่อแก้ว จุดดอกไม้ไฟ พลุ โปงปีบ ไฟเฉนียง การละเล่น มวย  และตอนวิธูรบัณฑิต ได้แก่ มวย 
กระบี่กระบอง ร าโคม หนัง มังกรคาบแก้ว ดังข้อความว่า  
 

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
113๏ ฝ่ายพวกโขนหุ่นวุ่นไป  ละครมอญไทย  
ทั้งงิ้วแลง้าวลาวยวน  
114๏ เครื่องเล่นนั้นมีถี่ถ้วน  คร้ันสิ้นทุกกระบวน 
ระเบงระบ าร าไป  
115๏ โขนโรงข้างหนึ่งนั้นไซร้ เล่นเร่ืองท้าวไท  
เมื่อไปสู่เมืองลงกา  
116๏ ใช้ให้หนุมานอาสา ขนก้อนศิลา  
จองถนนข้ามพลคลาไคล  

880๏ โกรพจอมราช  พร้อมด้วยอ ามาตย์  
เสด็จยังพลับพลา  เรียกมวยคู่แรก  
แขกกับพม่า  ล ุกข้ึนตั้งท่า  
ปากะเลองาลี  
881๏ ไอแขกตั้งท่า  ไอปากร้องว่า  
มุงงะมะสี  เตะปับรับโปก  
กระโชกเข่าตี  เจ้าแขกเสียที  
วิ่งหนีไปพลัน  
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117๏ โรงหนึ่งไมยราพเรืองชัย สะกดท้าวไท  
พาไปสู่เมืองบาดาล  
118๏ หุ่นโรงหนึ่งนั้นเชี่ยวชาญ  เล่นเร่ืองขุนมาร 
ผัวนางสุพรรณกัลยา  
119๏ สังศิลป์ชัยเสด็จไปตามอา  รบกับยักษา  
พาอามาถึงบุรี  
120๏ โรงหนึ่งชัยทัตสวัสดี  ต้องยานารี  
ภูมีให้คลั่งไคล้ไป  
121๏ คร้ันบ่ายชายแสงสุริยใส  หกคะเมนปลายไม้  
ไต่ลวดล าแพนแหงนเงย  
122๏ หกคะเมนสามต่อล้วนเคย  เสียวใจกระไรเลย  
เดินเฉยไปได้ไม่กลัว  
123๏ นอนดาบคาบหอกกลอกหัว คนดูน่ากลัว  
สยดแสยงแรงโรย  

882๏ คนดูเฮฮา  สมเด็จผ่านฟ้า  
ประทานรางวัล  กระบองกระบี่  
มีครบทุกหพัน  ค่ าลงด้วยพลัน  
ยวนนั้นร าโคม  
883๏ มีหนังประชัน  บันลืออือลั่น  
สนั่นคร้ืนโครม  มังกรคาบแก้ว 
เพริศแพรวแสงโคม  ดูแลแห่โหม  
โสมนัสทุกคน  
 

 

ประเพณีศพในราชส านักยังกล่าวถึงการจุดดอกไม้เพลิงมักกระท าในเวลากลางคืน 
ประกอบกับการเชิดสิงโตหรือแห่มังกรตามวัฒนธรรมจีน แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมจีนเริ่มเข้ามามี
บทบาทในสังคมไทยตั้งแต่อดีต สถานที่จุดดอกไม้เพลิงตั้งอยู่บริเวณนอกรั้วราชวัติของพระเมรุ มี
ลักษณะเป็นหอสูง เรียกว่า ระทา ท าเป็นโครงไม้ไผ่สี่เหลี่ยมเรียวยาวสูงขึ้นไป วิธูรกลอนสวดบรรยาย
ถึงดอกไม้เพลิงทั้งตอนพระเจ้าธนัญชัยและวิธูรบัณฑิต ดังความว่า  
 

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
125๏ เพลาค่ าหนึ่งขึ้นทันใจ เสียงอึงคะนึงไป  
กึกก้องทั้งพระพารา  
126๏ สิงโตเล่นหน้าพลับพลา  ล่อดวงจินดา  
มีทั้งมังกรเกี้ยวกัน  
127๏ แล้วจุดดอกไม้ไปพลัน มีครบทุกพรรณ  
พลุนั้นก็ดังผางโผง  
128๏ โป้งปีบเสียงดังปีบโป้ง  ไฟเพนียงเสียงโพล่ง  
ดอกไม้กระถางวางเรียง  
129๏ กึกก้องราชวังเวียง  แสนสนุกพ่างเพี้ยง  
มหรสพเมืองสวรรค์  

847๏ คร้ันค่ าจุดดอกไม้  พุ่มไสวสัทธา  
ช่อม่วงฝอยทองหนา  ฝนแสนห่าไฟเพนียง 
848๏ พลุจีนแลพลุไทย  ตึงตังไปสนั่นเสียง  
ไม้กระถางนั้นวางเรียง   เป็นคู่เคียงเรียงรายกัน  
849๏ โชติช่วงดวงสว่าง  แจ่มกระจ่างดังกลางวัน  
ประทัดแลกังหัน นกบินนั้นบินไปมา  
850๏ ลางตัวหักปีกเสีย  บินปลกเปลี้ยกับสุธา  
ไล้คนอยู่เฮฮา  บ้างวิ่งมาบ้างวิ่งไป  
851๏ มีทั้งดอกไม้พร้อม  คนเขาล้อมอยู่ไสว 
ไม้กลยนต์อยู่ใน  ตกลงไปเป็นชั้นชั้น 
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 852๏ ชั้นต้นเป็นพรานป่า  ถือปืนยายิงเนื้อพลัน  
ชั้นสองวิ่งควายกัน  ดูขันขันหลากหลากตา  
853๏ มีทั้งดอกไม้รุ่ง แสงพวยพุ่งพระเวหา  
ถวายพระศาสดา  จนส าเร็จการพิธี  

 

ในวิธูรกลอนสวด กล่าวถึงการถวายพระเพลิงตอนพระเจ้าธนัญชัย และการถวายพระ
เพลิงตอนวิธูรบัณฑิตว่า เมื่อครบสมโภชเจ็ดวันแล้ว จึงเริ่มการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้คน
ทั้งหลายต่างคร่ าครวญร้องไห้เสียใจ ดังข้อความว่า  
 

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
130๏ สมโภชครบเสร็จเจ็ดวัน  โกรพทรงธรรม์  
ถวายพระเพลิงภูมี  
131๏ พระวงศาคณานางก็โศกี  สองกรค้อนตี  
พระทรวงกันแสงแรงรา  
 

884๏ คร้ันถ้วนเจ็ดวัน  โกรพทรงธรรม์  
เสด็จบัดดล  พร้อมด้วยวงศา  
เสนาสามล  ยกศพจุมพล  
ออกจากโกศทอง  
885๏ ยกข้ึนบนแท่น  ท่อนจันทน์นั้นแน่น 
วางเรียงเรืองรอง  สาวแก่แซ่เสียง  
ส าเนียงกึกก้อง  ลูกเมียร่ าร้อง  
พิไรโศกา  
886๏ ท าตามพนักงาน  คร้ันส าเร็จการ  
โกรพราชา  เสด็จลินลาศ  
เข้าราชเมรุมา  จึงเอาไฟฟ้า  
จุดศพภูมี  
887๏ ไฟฟ้าเรืองโรจน์  ไหม้พระศพโสด  
ช่วงโชติรังสี  ไฟฟ้าสังหาร  
ผลาญซากอินทรีย์  สิ้นแล้วด้วยดี 
อัคคีดับลง  

 

ในวิธูรกลอนสวดบรรยายว่า วิธูรบัณฑิตเก็บพระบรมอัฐิของพระเจ้าธนัญชัยไว้ในพระบรม
โกศ จากนั้นจึงน าไปบรรจุใส่ในพระปรางค์ทองเพ่ือให้ชาวเมืองร่วมกันบูชาพระบรมอัฐิ ส่วนการเก็บ
อัฐิของวิธูรบัณฑิตเริ่มจากน าน้ าหอมมาประพรมอัฐิที่จัดเรียงเป็นรูปพระองค์ จากนั้นจึงน าไปใส่ใ น
ผอบทอง หลังจบงานพิธีมีการสมโภชและท าบุญอุทิศให้วิธูรบัณฑิตด้วย ดังข้อความว่า  
 

พระเจ้าธนัญชัย วิธูรบัณฑิต 
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132๏ แล้วเก็บอัฐินั้นมา  ใส่โกศรจนา  
เอาไว้บูชาทรงธรรม์  
133๏ เชิญไว้ในปรางค์สุวรรณ  ชาวเมืองทั้งนั้น  
ชวนกันมาพร้อมโรงทอง  
 

888๏ โกรพราชา  เอาน้ าหอมมา  
พรมประสระสรง  ลูกเมียวงศา  
เข้ามาโดยจง  ท ารูปพระองค์  
แล้วเก็บธาตุพลัน  
889๏ ใส่ในผอบทอง บรรจุโดยปอง  
ซึ่งอัฐินั้น  เครื่องเล่นสมโภช  
อุโฆษครื้นครัน  ครบถ้วนเจ็ดวัน  
ส าเร็จเสร็จการ  
890๏ ลูกเมียถ้วนหน้า  ต่างคนต่างมา  
ท าบุญให้ทาน  แผ่ส่วนบุญ  
ให้พระภูบาล  โกรพสถาน  
ท าบุญแบ่งไป  

 

วรรณกรรมกลอนสวดมักจะอาจจะกล่าวถึงประเพณีงานศพเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง แต่ 
วิธูรกลอนสวดกล่าวถึงประเพณีงานศพถึงสองตอนอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้สันนิษฐานว่า เนื้อความ
ดังกล่าวอาจจะเกี่ยวโยงกับงานพระศพเจ้านายพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ
อาจเป็นงานพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช ๒๓๐๐  

2. ประเพณีการท าขวัญ เป็นประเพณีส าคัญหนึ่งในชีวิตที่เกิดจากความเชื่อเรื่อง ขวัญ 
ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมในสังคมไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ประเพณีการท าขวัญในวิธูรกลอนสวดมี  2 
ตอน ได้แก่ ตอนสมโภชพระโกรพกุมาร และตอนสมโภชวิธูรบัณฑิต ตอนสมโภชพระโกรพกุมาร
กล่าวถึงการท าขวัญไว้อย่างรวบรัด ดังข้อความว่า  
 

81๏ จึงสั่งท้าวนางข้างใน แต่งบายศรีไว้  
จะได้ท าขวัญลูกยา 
82๏ สมโภชเจ็ดวันโดยตรา เครื่องเล่นนานา  
เสภาดนตรีนี่นั่น  
83๏ ส าเร็จเสร็จกาลแล้วพลัน  สมเด็จทรงธรรม์  
ถวายพระนามลูกยา  
84๏ ชื่อว่าโกรพกุมาร  บ ารุงรักษา  
จนพระชันษาสิบห้าปี  
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แต่ตอนสมโภชวิธูรบัณฑิตจะบรรยายรายละเอียดขั้นการท าขวัญเริ่มตั้งแต่พระเจ้าธนัญชัย
สั่งให้เสนาอ ามาตย์จัดเตรียมสถานที่ ประกาศเกณฑ์คนและสิ่งของจากหัวเมืองเล็กใหญ่ ดังความว่า  
 

802๏ โกรพผู้ทรงเดช  คะนึงเหตุไปทันใจ  
เจ้าปราชญ์นิราศไป ได้ความทุกข์ทรมาน  
803๏ ล าบากเป็นสุดคิด แทบชีวิตจะวายปราณ  
ท าขวัญให้ภูบาล  การสมโภชจึงจะควร  
804๏ คิดแล้วสั่งในมนตรี  ทั้งเสนีตามกระบวน 
บอกกันให้ถี่ถ้วน  ตามค านวณบุราณกาล  
805๏ สมโภชเจ้าจอมปราชญ์  จงแต่งราชสถาน  
เครื่องเล่นทุกประการ  ปลูกโรงราชพิธี  
806๏ บาดหมายรายกันไป เมืองใหญ่น้อยบุรี  
เร็วรัดไปบัดนี้  ขุนเสนีจงแต่งการ  
807๏ บัดนั้นขุนเสนา  รับชงคาแล้วกราบกราน  
คมลาพระภูบาล  ไปคิดอ่านพร้อมเพรียงกัน  
808๏ หมายบอกไปทุกหมู่  ให้เขารู้ทุกเขตขัณฑ์  
เครื่องเล่นสิ้นทั้งนั้น  ทั้งราชวัตรฉัตรธงทอง  
809๏ จัดแจงเสร็จสรรพแล้ว  จึงคลาดแคล้วทูลฉลอง  
การงานสิ้นทั้งผอง  พร้อมเสร็จแล้วพระราชา  

 

จากนั้นพระเจ้าธนัญชัยรับสั่งให้โหรเข้าเฝ้าเพ่ือหาฤกษ์ยามท าพิธี โหรค านวณได้วันศุกร์ 
เดือนสี่ ขึ้นสิบค่ า สั่งชาววังให้จัดท าบายศรี ดังข้อความว่า 
 

814๏ โกรพพระบุญเรือง  เป็นปิ่นเมืองเรืองสนาม  
ฟังโหรเขาทูลความ  พระโฉมงามชอบพระทัย  
815๏ สั่งเสร็จเสด็จขึ้น  ก็ครึกคร้ืนประโคมไท้  
ถึงปรางค์ที่ข้างใน  รับสั่งให้ท าบายศรี  
816๏ เงินทองสองส ารับ  ให้ประดับล้วนมณี  
... ที่มีค่าควรนคร  
817๏ นางในได้สดับ  ค ารบรับพระสุนทร  
พร้อมหน้ามาสลอน  ล้วนหม่อมช่างอยู่ข้างใน  
818๏ บ้างสลักเป็นรักซ้อน  งามบวรเลิศไตร  
ซ่อนแซมดอกไม้ไหว  ทั้งกระจังกระจ่างดี  
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ในวิธูรกลอนสวดบรรยายรายละเอียดการแกะบายศรีเป็นรูปเหตุการณ์ตอนส าคัญใน
วรรณกรรมที่เป็นนิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ พระสุธนตอนครองเมือง พระศรีเมืองตอนครองเมือง 
รามเกียรติ์ตอนพระรามเดินดง มณีพิชัยตอนพระมณีพิชัยอยู่กับพราหมณ์ในศาลา พระรถเมรีตอนนาง
เมรีตามพระรถ พระมหาชนกตอนนางเมขลาช่วยพระมหาชนก ดังข้อความว่า 
 

819๏ บายศรีที่ชั้นต้น  แกะเร่ืองพระสุธน  
กับนางกินรี  ภิรมย์สมสนิท  
เป็นมิตรไมตรี  ในปรางค์มณี  
เลิศแล้วแพรวพรัน  
820๏ ชั้นสองรองเรือง  แกะเป็นพระศรีเมือง  
รุ่งเรืองใครจะทัน  ครอบครองพารา  
เสนาอนันต์  ดังว่าเทวัญ  
ไหว้ฟ้ามาดิน 
821๏ คร้ันถึงชั้นสาม  แกะเป็นพระราม  
อันงามเฉิดฉิน  กับองค์พระยุภา  
สีดานาริน เดินในไพรสณฑ์  
กับศรีอนุชา  
822๏ คร้ันถึงชั้นสี่  แกะเป็นพระมณี  
พิชัยราชา  อยู่กับทรามวัย  
ที่ในศาลา  โฉมแก้วแววตา  
นั้นแปลงเป็นพราหมณ์  
823๏ คร้ันถึงชั้นห้า  แกะเป็นราชา  
พระรถโฉมงาม  หนีนางเมรี  
ยักษีมาตาม  ถึงแม่น้ าข้าม  
ถึงยอดคีรี  
824๏ คร้ันถึงชั้นหก  แกะพระชนก  
ตกในนที นวลนางเมขลา  
อุ้มมาด้วยดี  ส่งถึงบุรี  
ภูมีส าราญ  
825๏ คร้ันถึงชั้นเจ็ด ประดับด้วยเพชร  
แก้วแนมแกมกาญจน์  ส าเร็จเสร็จพลัน  
ก านัลพนักงาน กราบทูลภูบาล  
โกรพราชา  
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นอกจากนั้นยังบรรยายขั้นตอนในพิธีท าขวัญตั้งแต่วิธูรบัณฑิตประดับองค์ พระเจ้าธนัญชัย
สั่งให้ยกบายศรีเข้าพิธี โหรเริ่มจุดเทียนแล้วเวียนเทียนไปโดยรอบ เจ้าพนักงานดนตรีประโคมรับ
ประกอบพิธี เมื่อเวียนเทียนครบแล้วจึงดับเทียนโบกควันไปทางวิธูรบัณฑิต จากนั้นจึงกล่าวเชิญขวัญ 
ดังความว่า 
 

826๏ คร้ันว่ารุ่งราตรี  ได้ฤกษ์ดีตามต ารา  
เสด็จออกซึ่งเสนา  สั่งให้หาเจ้าปราชญ์พลัน  
827๏ แต่งองค์แล้วทรงเครื่อง  อร่ามเรืองล้วนสุวรรณ  
พร้อมเสร็จส าเร็จพลัน  มาสู่ที่โรงพิธี  
828๏ ท้าวสั่งนางข้างใน  เร่งเร็วไปยกบายศรี  
พฤฒาและพราหมณ์ชี  มาพร้อมที่พระโรงชัย  
829๏ ท้าวสั่งให้ท าขวัญ  พระโหรนั้นก็จุดไฟ  
ติดแว่นแล้วเวียนไป  เบิกบายศรีมิทันนาน  
830๏ ลั่นฆ้องชัยเภรี  เสียงอึงมี่กังวานหวาน  
แตรสังข์กังสดาล  บ้างขับขานบ าเรอไป 
831๏ กระจับปี่แลสีซอ  ขับขานถ่อวังเวงใจ  
นางลางบ้างขับไม้  ส่งเสียงใสเพราะวังเวง  
832๏ เป่าปี่แตรตีกลอง  เสียงกึกก้องไปตามเพลง  
ฆ้องวงดังโหน่งเหน่ง เสียงคร้ืนเครงทั้งพารา  
833๏ ให้เวียนซึ่งแว่นแก้ว  ครบถ้วนแล้วตามต ารา  
ดับเทียนโบกควันมา  เจิมพักตราให้ท้าวไท  

 

วิธูรกลอนสวดสอดแทรกประเพณีการท าขวัญตอนวิธูรบัณฑิตกลับถึงเมืองอินทรปัตถ์ 
เพราะปุณณกยักษ์ท าเรื่องเลวร้ายต่อวิธูรบัณฑิตมามากมาย พระเจ้าธนัญชัยจึงจัดพิธีเพ่ือเรียกขวัญให้
กลับมาอยู่ที่ตัววิธูรบัณฑิต ดังบทเชิญขวัญของพราหมณ์ว่า 
 

834๏ แล้วเชิญขวัญเจ้าปราชญ์  อันนิราศพระเวียงชัย  
ขวัญเจ้ามาแล้วไซร้  อย่ากลับไปจากบุรี  
835๏ พระขวัญอย่าไปเลย  เที่ยวชมเชยสัตว์เสือศรี  
เชิญขวัญพระพันปี  อยู่บุรีอย่าเที่ยวไป  
836๏ พระขวัญพระเจ้าเอย  อยู่ชมเชยก านัลใน  
พระขวัญอย่าเที่ยวไป  ชมนกไม้ในหิมวา 
837๏ เชิญขวัญพระองค์เจ้า  อย่าไต่เต้าไปนาคา  
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ขวัญเอยมาพ่อมา  อยู่ปรางค์ปราชมสาวศรี  
 

นอกจากนี้ยังสอดแทรกการละเล่นมหรสพนานาชนิด หลังเสร็จพิธีท าขวัญเพ่ือสมโภช
เฉลิมฉลอง  ประกอบไปด้วยระเบ็ง ระบ า โมงครุ่ม ร าหอกดาบทวนกริช กระบี่กระบอง มวยปล้ า 
เพลงปรบไก่ เทพทอง ละคร หุ่น หกคะเมน ลอดบ่วง นอนหอก และดอกไม้เพลิงแต่ละชนิด ซึ่งให้
ภาพความสนุกครึกครื้น ดังข้อความว่า 
 

838๏ เชิญขวัญเจ้าปราชญ์  พระจักรแก้วสั่งเสนี  
เครื่องเล่นเป็นมากมี  เร็วบัดนี้สมโภชไท้  
839๏ ระเบ็งแลระบ า  โมงครุ่มร าตีกลองชัย  
ระเบงถือศรไว้  เต้มร าไปตามภาษา  
840๏ บางเล่นแทงวิสยั  เต้นร าไปให้หน้าตา  
ถือหอกกลอกกลับมา  ตริคอยท่าทีจะแทง  
841๏ กระบี่ตีกระบอง  ไม่จดจ้องดูเรี่ยวแรง  
เสโลโตก าแหง ดาบคอยแย่งที่จะฟัน  
842๏ ร าทวนหวนไปมา  ยืนตั้งท่าเป็นลั่นถัน  
มลายูเป็นคู่  ร ากริชสั้นขยันดี  
843๏ เล่นกันเป็นคู่  มลายูแขกตานี  
มวยปล้ าปะเต๊ะตี  ล้วนตัวดีจุ่งสู้กัน  
844๏ ยังเล่าหมู่เทพทอง  ถือพัดปองเสียงครวญครัน 
ปรบไก่ก็ใส่กัน  คนเฮลั่นอยู่เฮฮา  
845๏ ละครเล่นประชัน  สองโรงนั้นดีหนักหนา  
หุ่นมอญหุ่นพม่า  สองภาษาประชันกัน  
846๏ หกคะเมนแลไต่ลวด เล่นประกวดทุกสิ่งสรรพ์  
ลอดบ่วงนอนหอกพลัน  ดูขันขันทุกภาษา  

 

3. ประเพณีแต่งงาน เป็นประเพณีส าคัญหนึ่งในชีวิตของคนไทย วิธูรกลอนสวดบรรยาย
ขั้นตอนของประเพณีแต่งงานเริ่มตั้งแต่พญานาคสั่งให้โหรหาฤกษ์แต่งงาน จากนั้นสั่งให้เสนาอ ามาตย์
เตรียมปลูกโรงพิธี มอบหมายให้ชาววังจัดการเรื่องจัดบายศรี ดังข้อความว่า 
 

572๏ แล้วสั่งข้างใน  ผู้น้อยผู้ใหญ่  
เหล่าชาวพนักงาน แต่งบายศรีทอง  
เรืองรองชัชวาล  แล้วมีโองการ  
สั่งหมู่เสนา  
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573๏ ปลูกโรงพิธี  โตใหญ่ยาวรี  
สิบสี่ห้องตรา  ราชวัตรฉัตรธง  
จ านงโสภา   ทั้งเครื่องราชา  
อภิเษกเอกองค์  
574๏ อ ามาตย์รับสั่ง  ออกมาจากวัง  
ดังใจจ านง  หมายเวรเกณฑ์ไป  
ด้วยใจประสงค์  พร้อมด้วยสุริวงศ์  
พงศ์นาคนาคา  
575๏ เร่งรัดจัดกัน  ปลูกโรงด้วยพลัน  
ส าเร็จโดยตรา  ราชวัตรฉัตรแก้ว  
เพริศแพรวเพราตา เครื่องสูงโสภา  
รจนาบวร  
576๏ ฝ่ายนางข้างใน  เย็บบายศรีไซร้  
เห็นงามอรชร  บายศรีทองบายศรีนาก  
หลากหลากบวร  เหล่านาคนิกร  
ชักชวนกันท า  

 

จากนั้นจึงบรรยายถึงการแต่งเครื่องทรงของนางอิรันทตี  ตั้งแต่การนุ่งผ้าภูษา ห่มสไบ 
ประดับกรรเจียก ใส่สร้อยและทับทรวง ต่อมาก็บรรยายถึงการแต่งเครื่องทรงของปุณณกยักษ์ ตั้งแต่
ทรงผ้าภูษา ทับทรวง สะอ้ิง มงกุฎ ดังความว่า  
 

577๏ คร้ันถึงฤกษ์เอก  จะอภิเษกเจ้างามข า  
เทพทองทั้งระบ า ประจ างานทุกด่านไป  
578๏ สมเด็จท้าวภุชงค์  กับเอกองค์วิไล  
แต่งองค์พระยุไภ วิไลเลิศประเสริฐงาม  
579๏ วิมาลาพระนารี  แต่งบุตรีศรีอร่าม  
ภูษาทรงประจงงาม อร่ามเรืองประเทืองพราย  
580๏ จีบโจมโขมพัสตร์  ชายสบัดวิเชียรฉาย  
สไบนางริมรบาย  วิไลเลิศประเสริฐครัน  
581๏ กรรเจียกจีบกลีบปทุม  ประดับพุ่มปทุมถัน  
ทรงสร้อยสังวาลย์วรรณ  ทั้งทับทรวงเป็นดวงดาว  
582๏ กุณฑลวิมลเมศ แสนวิเศษล้วนเพชรขาว  
โชติช่วงเป็นดวงดาว  ดูงามราวกับเทวดา  



  

 

110 

583๏ ฝ่ายเทพอัปสร  กับนิกรฝูงเทวา  
สุชาดาสุธรรมา  สุนันทาเยาวมาลย์  
584๏ … … 
ช่วยแต่งองค์นางนงคราญ  ส าเร็จพลันในทันใด  
585๏ อันองค์อัมเรศ  กับเทเวศในตรึงไตร 
ลงมาในทันใด  ช่วยแต่งองค์อสุรา  
586๏ ทรงรัตตภูษิต  อันวิจิตรรจนา  
ทรงทิพยภูษา  วิไลเลิศประเสริฐดี  
587๏ ทับทรวงสะอ้ิงแก้ว  อันเพริศแพร้วรุ่งเรืองศรี  
มงกุฎอันรูจี  มณีแนมแกมสุวรรณ  

 

จากนั้นจึงบรรยายพิธีแต่งงานตั้งแต่การน าตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่โรงพิธี พราหมณ์เบิก
บายศรี จุดเทียนเวียนวนรอบวงพิธี มีดนตรีประโคมรับ ดังข้อความว่า  
 

590๏ วิมาลาเทวี  แต่งลูกสาวศรี  
เสร็จแล้วทันใจ  เพื่อนสาวเยาวมาลย์  
นางคราญเทพไท สาวหน้านั้นไซร้  
นางสุธรรมา  
591๏ สาวเคียงสาวหน้า ประเสริฐเลิศล้ า  
ขาวข าโสภา เบื้องขวาวรนุช  
โฉมสุชาดา  เบื้องซ้ายกัลยา  
สุนันทาเยาวมาลย์  
592๏ เจ้าสาวน าหน้า นางสุธรรมา  
ผู้ยอดสงสาร  จัดแล้วมิช้า  
มาตามฤกษ์ผ่าน แตรสังข์กังสดาล  
คร้ืนโครมโรมไป  
593๏ บัดเดียวมินาน มาถึงสถาน 
โรงพิธีใน ท้าวอมรินทร  
จูงกรท้าวไป นพยักษ์นั้นไซร้  
นั่งในเบื้องขวา  
594๏สุธรรมเทวี  จูงกรมารศรี  
วดีฉายา นั่งข้างเบื้องซ้าย  
แห่งท้าวอสุรา ฝ่ายพราหมณ์โหรา  
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จึงเบิกบายศรี  
595๏ เอาแว่นติดเทียน  แล้วส่งวนเวียน  
รอบไปด้วยดี  ปี่พาทย์ฆ้องกลอง  
กึกก้องบุรี  เสภาดนตรี  
ขับร าตามเพลง  
596๏ กระจับปี่สีซอ ของเล่นเล่นถ่อ  
เสียงเพราะวังเวง  ระเบงระบ า  
ขับร าตามเพลง  ล้วนเทพบรรเลง  
บรรลือโลกา  

 

จากนั้นพราหมณ์ดับเทียนโบกควันไปทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วเจิมหน้าผาก เทวดารด
น้ าสังข์ ผู้ใหญ่อวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ ดังข้อความว่า 
 

597๏ เทวาจับแว่นเวียน  โบกควันเทียนให้สองรา  
ครบถ้วนได้เจ็ดครา  พระโหราดับเทียนชัย  
598๏ แล้วโบกควันเล่า  ถูกพักตร์เจ้าทั้งสองไท  
เฉลิมเจิมพักตร์ให้  อวยพรชัยทั้งสองรา  
599๏ พระอินทร์รินน้ าสังข์ แล้วหล่อหลั่งรดเกศา  
ฝ่ายว่าฝูงเทวา  ต่างต่างมาอวยพรชัย  
600๏ ขอให้สวัสดี  เจ้าสองศรีอย่ามีภัย  
พระชนม์สองหน่อไท  จงยาวยืนสักหมื่นปี  
601๏ บิตุเรศแลมารดร  อ านวยพรให้สองศรี  
แล้วพาเจ้าจรลี  ขึ้นส  ่ที่ปราสาทชัย  
 

ค าสอน 

วิธูรกลอนสวดเป็นกลอนสวดที่สอนคติธรรมโดยอ้อม ดังนั้นค าสอนในวิธูรกลอนสวดมักจะ
สอดแทรกอยู่ระหว่างเหตุการณ์ที่วิธูรบัณฑิตสอนบุคคลอื่นในเรื่อง ค าสอนในวิธูรกลอนสวดมี 4 หัวข้อ 
ได้แก่ ญาติ 4 ราชวัสดีธรรม สาธุนรธรรม 4 และศีล 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ญาติ 4 เป็นค าสอนของวิธูรบัณฑิตที่ตอบค าถามของปุณณกยักษ์ว่า วิธูรบัณฑิตเป็น
ญาติพระราชาหรือไม่ วิธูรบัณฑิตตอบปุณณกยักษ์เป็นนัยว่า ญาติคิอคนที่พ่ึงพาได้มี 4 ประการคือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกิน คดีความ ดูแลยามป่วยไข้ และเรื่องทรัพย์สินเงินทอง 
ซึ่งเนื้อหาค าสอนชี้ให้เห็นว่า ควรระลึกถึงผู้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามล าบากและปฏิบัติต่อผู้ที่
ช่วยเหลือประหนึ่งเป็นญาติตัวเอง แม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติจริงตามสายเลือด ดังข้อความว่า  
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392๏ ญาติมีสี่ประการ  หนึ่งทรัพย์ของท่าน  
นั้นมาช่วยไถ่  กลัวภัยพาธา  
ได้มาอาศัย  ข้อหนึ่งนั้นไซร้  
ได้พึ่งโภชนา  
393๏ ข้อหนึ่งไถ่ถาม  เป็นถ้อยเป็นความ  
ได้มาพึ่งพา  ญาติสี่ประการ  
ดังเราปรารถนา  เป็นโลกธรรมดา  
มีทั่วแดนไตร  

 

2. ราชวัสดีธรรม เป็นค าสอนของวิธูรบัณฑิตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติส าหรับผู้รับใช้
พระราชา เช่น ขุนนาง หรือข้าราชการ วิธูรบัณฑิตสอนบุตรให้รักษาศีลและสวดมนต์ไหว้พระอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็ให้ตั้งใจท างานราชการอย่างรอบคอบและเข้าเฝ้าอย่าง
สม่ าเสมอ อย่าท าตัวเสมอพระเจ้าแผ่นดิน แต่งกายให้เหมาะสม คอยรับพระราชโองการแล้วอย่าได้ทูล
เกินควร ขณะเข้าเฝ้าอย่าได้ลอบมองนางสนม ดังข้อความว่า  
 

419๏ เป็นชายเกิดในโลกี  อย่าลืมบาลี  
รักษาศีลพระทศพล  
420๏ อดสาสวดพระพุทธมนต์  หนึ่งการกุศล  
อย่าละอย่าเมินเนินนาน  
421๏ ตัวเจ้าเป็นข้าเฝ้าภูบาล  จงหมั่นราชการ  
คิดอ่านอย่าได้ใหลหลง  
422๏ เย็นเช้าเฝ้าท้าวผู้ทรง อย่าได้ทรนง  
อาจองค์ให้เหมือนราชา  
423๏ นุ่มห่มให้สมกายา คอยรับชงคา  
ทูลอย่าได้เลื่อนลามปาม  
424๏ เฝ้าท้าวเนตรเจ้าอย่าลาม แลลอบนางงาม  
ที่ตามเสด็จท้าวไท  

 

3. สาธุนรธรรม 4 เป็นค าสอนของวิธูรบัณฑิตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญญู วิธูรบัณฑิต
สอนเรื่องสาธุนรธรรม 4 แก่ปุณณกยักษ์ให้กลับใจและไม่คิดร้ายกับวิธูรบัณฑิต เพราะวิธูรบัณฑิตเป็น
ผู้มีพระคุณที่จัดเลี้ยงต้อนรับปุณณกยักษ์อย่างดีตอนอยู่เมืองอินทรปัตถ์ ดังนั้นหากปุณณกยักษ์คิดร้าย
ต่อวิธูรบัณฑิต ถือได้ว่าปุณณกยักษ์เนรคุณต่อวิธูรบัณฑิต ค าสอนเรื่อง สาธุนรธรรม 4 จะยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ของคนเนรคุณเพ่ือชี้ให้เห็นคุณธรรมเรื่อง ความกตัญญู ดังข้อความว่า  
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491๏ ยังมีบุรุษ  คนเดียวรุด  
มาในหิมวา ถึงบ้านอันหนึ่ง  
ยากซึ่งโภชนา  พบชายหนึ่งมา 
เมตตาปราณี  
492๏ รับไปเคหา ให้กินโภชนา 
อ่ิมแล้วด้วยดี  ไม่รู้จักคุณ  
ทารุณสิ้นที เมื่อจะจรลี  
กลับคิดอิจฉา  
493๏ บุรุษหนึ่งไซร้  เดินหนทางไป  
แดดร้อนหนักหนา  เห็นพฤกษาไทร  
เข้าอาศัยฉายา  แล้วกลับอิจฉา  
หักก้านรานใบ   
494๏ คนหนึ่งเล่านา อาศัยศาลา  
หักฟากใส่ไฟ ไม่รู้จักคุณ  
ทารุณเหลือใจ พระเจ้าตรัสไว้  
ว่าอกตัญญู  
495๏ บุรุษหนึ่งนั้น เป็นมิตรสหายกัน  
อุปถัมภ์ค้ าชู ภายหลังทุจริต  
ไม่คิดอดสู  กลับท าร้ายผู้ 
มีคุณอาตมา  
496๏ คนเหล่านี้ไซร้ แม้นให้โภไค  
สิ้นทั้งโลกา  หารู้คุณไม่ 
นานไปจะมา กลับท าโทษา  
ผู้ให้โดยหวัง  

 

4. ศีลห้า เป็นค าสอนและหลักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานในพระพุทธศาสนา ในวิธูรกลอนสวด
กล่าวถึงศีลห้าตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมจ านวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนวิธูรบัณฑิตตัดสินเรื่องศีลและ
ตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่พญานาคและนางวิมาลาเทวี  

ตอนวิธูรบัณฑิตตัดสินเรื่องศีลจะกล่าวถึงการรักษาศีลและผลของการรักษาศีลว่า ผู้ใด
หมั่นยึดถือในพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงแล้วบ าเพ็ญรักษาศีลห้าอย่างมั่นคง ด้วยผลของการรักษาศีลก็
สามารถบรรลุญาณ 8 และมรรค 8 เมื่อสิ้นอาขุขัยก็จะได้พบพระนิพพาน หรือหากตกไปอยู่ในภพภูมิ
อ่ืนแล้วยังรักษาศีลห้า เมื่อละภพภูมินั้นก็จะได้ไปเกิดในดาวดึงส์ ดังข้อความว่า 
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171๏ ฝ่ายองค์เจ้าจอมปราชญ์  ขึ้นธรรมาสน์ให้ศีลห้า  
แล้วตรัสเทศนา  ตามคาถาพระบาลี 
172๏ พระเจ้าเทศนาไว้  ว่าผู้ใดในโลกี  
จ าศีลพระชินสีห์  ถือพระไตรสรณาคม 
173๏ เข้านั่งบ าเพ็งฌาน  ศีลห้าประการเป็นอารมณ์  
เดชศีลอุดม  ได้บรมมรรคญาณ  
174๏ ผู้นั้นคร้ันดับจิต  สิ้นชีวิตจากสงสาร  
ได้ไปพระนิพพาน  แสนส าราญเป็นสุขา  
175๏ อย่าว่าแต่มนุษย์ ถึงนาคครุฑเทวดา  
ผีเสื้อแลยักษา  วิทยาแลคนธรรพ์  
176๏ คชสารแลราขสีห์  ฝูงสัตว์ที่ในไพรสณฑ์  
มีจิตคิดผูกพัน  หมั่นในศีลศาสดา  
177๏ ผู้นั้นคร้ันตายไป  พิลาลัยจากโลกา  
ไปเกิดในดึงสา  มีนางฟ้าเป็นบริวาร  
178๏ มีทิพยสมบัติ  ล้วนเนาวรัตน์ชัชวาล  
จุติจากพิมาน  ลงมาเกิดในโลกา  
179๏ จะเกิดในตระกูล  บริบูรณ์ด้วยโภคา  
รูปร่างก็โสภา  งามยิ่งกว่าประชาชน  
180๏ เดชะรักษาศีล  ของพระปิ่นปกสากล  
ศีลท่านทั้งสี่ตน  มิได้ยิ่งใครกว่าใคร  
181๏ เสมอกันทั้งสิ้น  อย่าดูหมิ่นกันสบืไป  
ประเสริฐเหมือนไซร้  ท่านอย่าได้สงกา 

 

ส่วนตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่พญานาคและนางวิมาลาจะกล่าวถึงศีลห้าแต่ละข้อ
รวมถึงผลของการรักษาศีลห้าว่าจะช่วยให้พญานาคและนางวิมาลาพบกับความสุขจนพ้นจาก
เดรัจฉานภูมิ ดังข้อความว่า 
 

553๏ ปาณาติหาตา  อย่าได้ฆ่าสัตว์วายปราณ  
จะเป็นเวรกันนาน  ห้าร้อยชาติไม่คลาดคลา  
554๏ อทินนาทานั้นเล่า  ทรัพย์ของเขาอย่าเอามา  
เป็นทรัพย์ของตนนา  เอามาเลี้ยงลูกเมียตน  
555๏ กาเมสุมิจฉา  เมียท่านนาอย่าสาละวน  
คร้ันตายท าลายชนม์  ขึ้นต้นงิ้วหิวหนักหนา  
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556๏ หนามงิ้วคนอย่างกรด  สุดก าหนดเวทนา  
สุนัขแลแร้งกา  บ้างยื้อคร่าฉีกเนื้อกิน  
557๏ มุสาอย่าเจรจา  ค ามุสาโดยถวิล  
โกหกชกข้าวกิน  จะไปตกจัตุรา  
558๏ สุราแลเมรัย  กินเข้าไปเมาหนักหนา  
ชวนกันท าเป็นบ้า ท่านกล่าวว่าบาปเหลือไป  

 

ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ค าสอน ล้วนสัมพันธ์กับความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านรวมถึง
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ สะท้อนภาพสังคมในช่วงอยุธยาตอนปลายได้อย่างดี ค่านิยมมัก
สัมพันธ์กับค าสอนและความเชื่อมักจะสัมพันธ์กับประเพณี ค่านิยมและความเชื่อมักจะปรากฏเป็น
รายละเอียดสอดแทรกอยู่ระหว่างเหตุการณ์ตลอดทั้งเรื่อง ส่วนประเพณีและค าสอนมักจะปรากฏเป็น
เนื้อความอยู่เหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งของเรื่อง  

 

สุนทรียภาพในวิธูรกลอนสวด 

วรรณกรรมกลอนสวดเป็นวรรณกรรมชาวบ้าน บางเรื่องใช้เป็นแบบฝึกหัดอ่านส าหรับเด็ก 
ดังนั้นภาษาที่ใช้ในกลอนสวดมักแต่งด้วยภาษาชาวบ้านที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน จึงจะสามารถสื่อความ
กับชาวบ้านได้อย่างชัดเจน อีกท้ังยังประกอบด้วยเสียงสัมผัสและถ้อยค าที่สละสลวยท าให้เด็กหัดอ่าน
ได้ง่าย นอกจากนี้การใช้ค าประพันธ์ที่ เหมาะสมกับเหตุการณ์ของเรื่องก็สามารถท าให้ผู้ฟังซาบซึ้ง
สะเทือนอารมณ์ไปกับเนื้อเรื่องจนเกิดเป็นสุนทรียภาพในวรรณกรรม สุนทรียภาพในวิธูรกลอนสวด
เกิดจากการใช้เสียงสัมผัส การใช้ค า และการใช้ค าประพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การใช้เสียงสัมผัส 

ในวิธูรกลอนสวดใช้เสียงสัมผัส 2 ลักษณะ คือ สัมผัสในและสัมผัสนอก ซึ่งสัมผัสนอกเป็น
สัมผัสบังคับระหว่างวรรคในค าประพันธ์ ท าให้สามารถอ่านค าประพันธ์ได้อย่างลื่นไหลคล้องจองกัน 
สัมผัสนอกเป็นสัมผัสสระ ซึ่งผู้ศึกษาได้อธิบายเรื่องสัมผัสนอกไว้ในลักษณะค าประพันธ์แล้ว ในหัวข้อนี้
ผู้ศึกษาจะขออธิบายเฉพาะสัมผัสใน ดังต่อไปนี้ 

สัมผัสในคือสัมผัสไม่บังคับระหว่างค าในวรรคเดียวกันของค าประพันธ์เพ่ือความไพเราะ 
สัมผัสในเกิดจากความสร้างสรรค์ของกวี สัมผัสในมี 3 ลักษณะ ได้แก่ สัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะ 
สัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. สัมผัสสระ คือเสียงสัมผัสระหว่างค าในวรรคเดียวกันที่พยัญชนะต้นต่างกันประสมสระ

เดียวกัน ของกาพย์แต่ละชนิดมีสัมผัสสระในต าแหน่งที่แตกต่างกันตามรูปแบบฉันทลักษณ์ กล่าวคือ
สัมผัสสระในกาพย์ยานี 11 และสัมผัสสระในกาพย์ฉบัง 16 จะสัมผัสในต าแหน่งพยางค์ที่ชิดกันหรือมี
พยางค์ค่ันระหว่างสัมผัสก็ได้ ตัวอย่างเช่น  
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579๏ วิมาลาพระนารี  แต่งบุตรีศรอีร่าม  
ภูษาทรงประจงงาม อร่ามเรืองประเทืองพราย  
580๏ จีบโจมโขมพัศตร์  ชายสบัดวิเชียรฉาย  
สไบนางริมรบาย  วิไลเลิศประเสริฐครัน  
581๏ กรรเจียกจีบกลีบปทุม  ประดับพุ่มปทุมถัน  
ทรงสร้อยสังวาลย์วรรณ  ทั้งทับทรวงเป็นดวงดาว  
582๏ กุณฑลวิมลเมศวร์ แสนวิเศษล้วนเพชรขาว  
โชติช่วงเป็นดวงดาว  ดูงามราวกับเทวดา  
... 
431๏ เยาวราชกราบบาทบิดา  ต่างคนต่างมา  
สะอ้ืนโศกาโศกศัลย์  
432๏ บาปใดจ าให้จากกัน ลูกน้อยจอมขวัญ  
พลัดกันกับพระบิดา  
433๏ พระคุณทูลเกล้าลูกอา ตรัสไม่กรุณา  
บิดาจะหนีลูกไป  
434๏ บิดาควรมาตัดใจ ละลูกน้อยไว้  
ท้าวหนีลูกไปแต่องค์  
435๏ ลูกยาจะมาปลดปลง จากพระบาทบงสุ์  
พระองค์จงโปรดเกศา  
436๏ ภูบาลฟังสารลูกยา  วิงวอนราชาผ่านฟ้า 
ก็เศร้าโศกศัลย์  
 

 สัมผัสสระของกาพย์สุรางคนางค์ 28 หนึ่งวรรคมักจะสัมผัสระหว่างค าที่สองกับสาม หรือ
ต าแหน่งตรงกลางของวรรค ตัวอย่างเช่น  
 

713๏ แล้วชมมาลา  เกดแก้วกรรณิการ์  
พุดซ้อนหงอนไก่  จ าปาสารพี  
ยี่เข่งเข็มไพร  ซ่อนชู้ชูใจ  
ยี่โถโยธกา  
714๏ นมสวรรค์คันทรง  ทานตะวันยันระยง  
มหาหงส์กระดังงา  สายหยุดพุดซ่อน  
หงอนไก่มะลิลา  ล าดวลหวนหา  
หอมชื่นรื่นใจ  
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... 

722๏ เลียงผาเผ่นโผน  จามรีหนีโจน  
ลิงโลนโลดลอย หมาไนไม่หนี  
เดินรี้ตามรอย  ได้กลิ่นกินบ่อย  
เดินเนื้อเสือกิน  
723๏ ชุมพาหาแพะ สุกรฟอนแกะ  
เที่ยวแทะดูดดิน  อิเห็นเล่นหอย  
ไกต่้อยพลอยกิน  ร่ าไปไม่สิ้น  
ฝูงสัตว์ในดง  

 

2. สัมผัสพยัญชนะ คือเสียงสัมผัสค าที่มีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันประสมสระต่างกัน 
อาจจะเกิดได้กับพยัญชนะตัวเดียวกันหรือมีเสียงใกล้เคียงกันก็ได้เช่น พยัญชนะเสียงสูงกับพยัญชนะ
เสียงต่ าคู่ กาพย์แต่ละชนิดจะมีสัมผัสพยัญชนะในต าแหน่งที่แตกต่างกันตามรูปแบบฉันทลักษณ์ 
กล่าวคือ สัมผัสพยัญชนะในกาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16 มักจะอยู่ในต าแหน่งพยางค์ที่ชิดกัน 
เช่น ต าแหน่งที่สองสัมผัสกับสาม หรือต าแหน่งที่สามสัมผัสกับต าแหน่งที่สี่  ดังตัวอย่างว่า  
 

247๏ ชมไม้ไพรชัฏ  สารพัดมีนานา  
โศกสนแลคณฑา  ข่อยมะค่าแลข้านาง  
248๏ ลางสาดมะหาดเหียง  พุมเรียงเคียงกับแคคาง  
ส าโรงแลโกงกาง  มะสังทรางแลโศกไทร  
249๏ ทรงผลนั้นไม่น้อย  ระย้าย้อยอยู่ไสว  
ฝูงนกวิหคไฟ ทั้งไก่ฟ้าพญาลอ   
250๏ นกแก้วจับกิ่งแก้ว  กระจาบแจ่วจับจิงจ่อ  
ไกฟ่้าแฝงมะฝอ  โกนจาจอจับกิ่งจันท์  
251๏ ชมสัตว์จัตุบาท  ละมั่งมาดผาดผกผัน  
ชะมดและฉมัน เลียงผาผันแล้วเผ่นโผน  
252๏ กาสรสุกรแกะ เลียงผาแพะกระโดดโดน 
ชะนอยก็ห้อยโหน  กระจงโจนกระต่ายตาม  
... 
268๏ ตรวยตรอกเป็นซอกทาน ห้วยละหานเป็นหุบหาย  
วารินกระสินธุ์สาย  มัจฉาอยู่รายเรียง  
269๏ เพียนทองเหมือนทองพราย  ทั้งกริมกรายเป็นคู่เคียง  
นวลจันทร์เป็นนวลเพียง  พระจันทร์แจ่มในอัมพร  
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270๏ เพิงผาศิลาลาด  เอี่ยมสะอาดอันบวร  
โงกง้ าเงื้อมอัมพร  เป็นชะง่อนชะเงื้อมผา  
271๏ ลางแห่งเป็นห้องห้อง เป็นชั้นช่องสวากเว้า 
พลอยพลามดูงามเงา  ดูเพริศเพราพระพรายพรัน  

 

661๏ เห็นองค์พระราชนัดดา  พานางงามมา  
เฝ้าเบื้องบาทบงศ์ทรงธรรม์  
662๏ พระทัยท้าวไทป่วนปั่น  พระเนตรแดงฉัน  
ดังดวงอาทิตย์ฤทธา  
663๏ เมื่อแรกมันไม่ร่ าลา  ไปพาใครมา  
ราชาพิโรธหลานขวัญ  
664๏ คร้ันเห็นสะใภ้วิไลวัลย์  ทรงโฉมเฉิดฉัน  
ผิวพักตร์เพียงจันทร์วันเพ็ง  
... 

667๏ พระจุไรร้อยเรียบดังกัน ปรางเปรียบผลจัน  
พระกรรณกรรเจียกงามงอน  
668๏ พระเนตรดังนิลบวร  ขนงดังวงศร  
พระกรอ่อนดังเลขา  
669๏ ผิวผ่องดังทองทาบทา สีสรรโสภา  
ดังว่าเทวัญสันทรง  
670๏ นงเยาว์เพราเพริศระเหิดหงส์ โอดเอี่ยมลออองค์  
พิศทรงก็เพลิดเพลินตา  

 

สัมผัสพยัญชนะในกาพย์สุรางคนางค์ 28 มักจะสัมผัสอยู่ในต าแหน่งค าที่ 2 และ 3 หรือ
ต าแหน่งตรงกลางของวรรค ตัวอย่างเช่น  

 

710๏ ฝ่ายว่าพญายักษ์ ชวนนุชหยุดพัก  
ใต้ร่มพระไทร  เก็บผลพฤกษา  
มาให้ทรามวัย  มะเฟืองมะไฟ  
ล าไยล ายอง  
711๏ เสวยเล่นต่างต่าง  มะปริงมะปราง  
มะทรางไทรทอง ขนุนขนัน  
สารพันก่ายกอง  แล้วชวนนวลน้อง  
ชมไพรวัลย์  
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... 

713๏ แล้วชมมาลา  เกดแก้วกรรณิการ์  
พุดซ้อนหงอนไก่  จ าปาสารพี  
ยี่เข่งเข็มไพร  ซ่อนชู้ชูใจ  
ยี่โถโยธกา  
714๏ นมสวรรค์คันทรง  ทานตะวันยันระยง  
มหาหงส์กระดังงา  สายหยุดพุดซ่อน  
หงอนไก่มะลิลา  ล าดวลหวนหา  
หอมชื่นรื่นใจ  
715๏ ชมแล้วยักษี  พานุชนารี  
สระสรงน้ าใส  ฝูงมัจฉา  
ว่ายมาว่ายไป  เล็มล่าหาไคล  
กินเป็นภักษา  
... 

717๏ กระแหกระโห่  เทพาเทโพ  
ชะโดหางไก่  ปลาหลดกดกา  
สร้อยซ่าเสือไพร  ชมเล่นเย็นใจ 
ที่ในวารี  
... 

719๏ ฝ่ายว่ายักษี  พานุชนารี  
เข้าในป่ารัง ชมสัตว์จัตุบาท  
ระมาดละมั่ง  เผ่นโผนโดนกัง  
กึกก้องท่องดง  
720๏ ช้างโขลงโยงเพื่อน  เผือกเนียมกลาดเกลื่อน  
พาเพ่ือนเข้าพง  แปรกร้องก้องป่า  
หาลูกเที่ยวหลง  ทองแดงแฝงดง  
โคบุตรสุดแรง  
721๏ มฤคามฤคี  โตเต้นเม่นมี  
กาสรนอนแปลง  โคถึกหึกเห้ียม  
โมหันต์ก าแหง  เสือสีมีแรง  
ฟุบแฝงเฝ้าคอย  
722๏ เลียงผาเผ่นโผน  จามรีหนีโจน  
ลิงโลนโลดลอย หมาไนไม่หนี  
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เดินรี้ตามรอย  ได้กลิ่นกินบ่อย  
เดินเนื้อเสือกิน  
723๏ ชุมพาหาแพะ สุกรฟอนแกะ  
เที่ยวแทะดูดดิน  อิเห็นเล่นหอย  
ไก่ต้อยพลอยกิน  ร่ าไปไม่สิ้น  
ฝูงสัตว์ในดง  
724๏ ชมหมู่ปักสิน  มยุเรศโนริน  
โบยบินโบกบง กระสาส่งเสียง  
ต้นเหียงล้วนหงส์  กาลิงกิงลง  
กาหลงแกแล  
725๏ โกนจาจับจันท์ เบญจวรรณจับวัลย์  
เขาขันจับแค  กาเรียนจับรัง  
เสียงดังจอแจ  มะสังเสียงแซ่ 
แต่ล้วนกระสา  
726๏ วายุภักษ์จับโพธิ์  นางนวลจับโสน  
จิ้งโจ้ขันจา  กระแวนจับกระวาน  
ฝูงห่านเหินหา  โผผินบินหา  
กระทาขันขาน  

 

3. สัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ เป็นสัมผัสต่อเนื่องของสัมผัสอักษรและสัมผัสสระใน
วรรคเดียวกัน เช่น เต้น-เม่น-หมี ค าว่า เต้น จะมีสัมผัสสระกับค าว่า เม่น และค าว่า เม่น จ าสัมผัส
อักษรกับค าว่า หมี สัมผัสอักษรและสัมผัสสระจะช่วยให้อ่านค าประพันธ์ได้อย่างลื่นไหล อีกทั้งยังช่วย
เพ่ิมความไพเราะในบทประพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นด้วย ดังตัวอย่างเช่น   
 

248๏ ลางสาดมะหาดเหียง  พุมเรียงเคียงกับแคคาง  
ส าโรงแลโกงกาง  มะสังทรางแลโศกไทร  
... 

251๏ ชมสัตว์จัตุบาท  ละมั่งมาดผาดผกผัน  
ชะมดและฉมัน เลียงผาผันแล้วเผ่นโผน  
... 

665๏ พิศผิวมังสังปลั่งเปล่ง  ยุคลรัดครัดเคร่ง  
เร่งพิศเร่งปลื้มนัยนา  
… 
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716๏ เพียนทองดังทองทาบ  คางเบือนเบือนคาบ  
เหยื่อป้อนลูกยา  กริมกรายหลายพันธุ์  
นวลจันทร์ไอบ้า  ว่ายแหวกแถกเถา  
ประทุมมาไหวไหว  
717๏ กระแหกระโห่  เทพาเทโพ  
ชะโดหางไก่  ปลาหลดกดกา  
สร้อยซ่าเสือไพร  ชมเล่นเย็นใจ 
ที่ในวารี  
... 

719๏ ฝ่ายว่ายักษี  พานุชนารี  
เข้าในป่ารัง ชมสัตว์จัตุบาท  
ระมาดละมั่ง  เผ่นโผนโดนกัง  
กึกก้องท่องดง  
 

การใช้ค า  
สุนทรียภาพการใช้ค าในวิธูรกลอนสวดมี 5 ลักษณะ ได้แก่ การซ้อนค า การสรรค า การ

ซ้ าค า การใช้ค าชาวบ้าน การใช้ค าให้เกิดจินตภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การซ้อนค า เกิดจากการน าค าที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกันตั้งแต่สองค าขึ้น
ไปมาเรียงต่อกัน เพ่ือเน้นความหมายของค าที่ต้องการสื่อให้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปค าที่ต้องการสื่อจะ
เป็นค าหน้าสุดของค าซ้อน ส่วนค าอ่ืนนั้นน ามาขยายความหมาย  

ตัวอย่างเช่นค าว่า ตริ ตรึก นึก ล้วนหมายถึงค ากริยา คิด หรือค าว่า ต าเนิน เดิน หมายถึง
กริยาการเยื้องย่างไป ค าว่า ภู ผา คีรี ไศล ศิลา หมายถึง ภูเขาหิน ดังตัวอย่างข้อความว่า  
 

267๏ เหาะไปในเวหา  ถึงภูผาคีรีใหญ่ 
ต าเนินเดินเลียบไป  เนินไศลศิลาลาย  
… 
273๏ สุรเสียงเพราะจับใจ  ยุดม้าไว้ฟังเสียงศรี  
ตริตรึกนึกคดี  ขับอย่างนี้คือผู้ใด  

 

2. การสรรค า หมายถึง การเลือกใช้ถ้อยค าหลากหลายให้เหมาะสมกับเนื้อความตาม
บริบทของเรื่องและมิให้เกิดความซ้ าซากน่าเบื่อแก่ผู้ฟัง ค าที่น ามาใช้อาจจะสื่อความหมายถึงสิ่ง
เดียวกันแต่ให้ภาพแทนที่แตกต่างกัน จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค าแทน อีกทั้งยังแสดงภูมิรู้ทางอักษร
ศาสตร์ของกวีที่เลือกค าให้สัมผัสคล้องจองกันอีกด้วย ตัวอย่างเช่นค าที่สื่อถึงสถานะพระราชาว่า ภูมี 



  

 

122 

จักรี ฤาสาย นเรนทร์สูริย์ เป็นค าแทนพระเจ้าธนัญชัยและวิธูรบัณฑิต หรือค าสื่อถึงสถานะพระราชาผู้
ทรงธรรมว่า ทรงธรรม์ เป็นค าแทนพระเจ้าธนัญชัยและวิธูรบัณฑิต ดังข้อความว่า 
  

22๏ โฉมนางกษัตริย์  อดสาปรนนิบัติ   
พระผู้ฤๅสาย  ทุกวันขึ้นเฝ้า  
ค่ าเช้าเพรางาย  มิให้ฤๅสาย   
เคืองขัดอัชฌา 
… 

 

198๏ บัดนั้นสาวศรี  รับพระเสาวนีย์  
แล้วบังคมคัล  มาเฝ้านเรนทร์สูริย์  
กราบทูลทรงธรรม์  ว่าองค์แจ่มจันทร์  
ทรงพระประชวร  

 

ค าว่า จอมขวัญ ลูกขวัญ หลานขวัญ เมียขวัญ ผัวขวัญ เป็นค าแทนที่ผู้ใช้ต้องการจะสื่อถึง
ผู้เรียกว่าเป็นที่รัก ซึ่งในที่นี้ใช้ค าว่า ขวัญ ประกอบค านามที่หมายถึงบุคคลเพื่อแสดงถึงความรักความ
เอ็นดูต่อบุคคลนั้นเหมือนรักขวัญประจ าตัวเอง ดังตัวอย่างว่า  
 

193๏ นวลนางโฉมฉาย  ท าเทโพบาย  
ด้วยกลสตรี  แกล้งท าประชวร  
รัญจวนอินทรีย์  นวลนางเทวี 
ไม่เฝ้าผัวขวัญ  
194๏ ฝ่ายท้าวนาคา  ไม่เห็นนางมา  
เฝ้าพระทรงธรรม ์ เจ็บไข้อย่างไร  
หลากใจจอมขวัญ  สาวใช้ไปพลัน 
ให้เชิญขึ้นมา  
...   
678๏ ดูราเยาวราชหลานขวัญ  ขาดเฝ้าหลายวัน 
จอมขวัญเจ้าไปไหนมา  

 

ค าว่า ฉายา โดยรูปศัพท์แปลว่า ร่มหรือเงา แต่ในวรรณกรรมอาจแปลได้ว่า รูปหรือโฉม 
ค าว่า ฉายา เป็นค าแทนที่สื่อถึงผู้มีรูปโฉมงดงามได้แก่ นางวิมาลาและนางอิรันทตี เช่น 
 

229๏ ฝ่ายราชบุตรี  ทราบคดีภูวนัย  
ฉายาโศกาลัย กลัวแม่ไซร้จะม้วยมรณ์  
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... 
675๏จะลงโทษหลานบัดนี้ เอ็นดูมารศรี  
จะน้อยพระทัยฉายา  

 

ค าว่า อสุรา อสุรี ขุนมาร เป็นค าแทนที่ใช้เรียกแทนปุณณกยักษ์ในวิธูรกลอนสวด ดัง
ตัวอย่างว่า 
 

448๏ ส่วนว่าหน่อชินสีห์  อสุรผีูกหางม้า  
พระเจ้าตั้งสัจจา  เสี่ยงบุญญาพระฤๅสาย  
… 

499๏ บัดนั้นอสุรา  ได้ฟังเทศนา  
ยักษาดีใจ  จึงถวายบังคม  
ประนมกราบไหว้ นึกแต่ในใจ  
เหมือนอย่างตัวเรา  
… 
519๏ นพยักษ์ฟังอรรถทราบสาร ร าพึงเห็นจึงทุกประการ  
ขุนมารมาขึ้นมโนมัย  

 

ค าว่า หน่อศาสดา หน่อพระชินสีห์ เป็นค าแทนที่ใช้เรียกวิธูรบัณฑิต สื่อถึงความหมายว่า 
วิธูรบัณฑิตเปรียบเหมือนผู้จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพ่ือเสริมสร้างความศรัทธาแก่ผู้ฟัง 
ดังข้อความว่า 
 

465๏ จับขาเงื้อข้ึนไป  จะฟัดให้สิ้นชีวา  
ฝ่ายหน่อศาสดา  ถามยักษาไปทันใจ  
… 
524๏ เจ้าปราชญ์เชื้อชาติชนิสีห์  นั่งเฝ้าทา่นท้าวนาคี  
หน่อพระชินสีห์ไม่วันทา 

 

3. การใช้ค าชาวบ้าน จะใช้บันทึกวรรณกรรมมุขปาฐะให้เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์มัก
เขียนรูปค าตามเสียงและภาษาพูดในสังคมชาวบ้านนั้น และหากวรรณกรรมเรื่องนั้นแพร่กระจายไปยัง
สังคมอ่ืนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเสียงและค าตามที่นิยมในสังคมนั้น ลักษณะความเปลี่ยนแปลงค า
มักเกิดขึ้นได้ทั้งพยัญชนะและสระ การใช้ค าชาวบ้านในวิธูรกลอนสวดมีหลายลักษณะ เช่น ว่าค าว่า 
อรัน หรือ วดี หมายถึงนางอิรันทตี ในต้นฉบับใช้ค าว่า อรันทวดี แต่เมื่ออยู่ในค าประพันธ์อาจจะ
เปลี่ยนแปลงเสียงตามลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ์เหลือแค่ค าว่า อรัน หรือ วดี ดังข้อความว่า  
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650๏ ลาแล้วบ่นาน  เจ้าปราชญ์ขุนมาร  
อรันกัลยา  ทั้งสองอภิวาท  
กราบบาทมารดา  พากันลินลา  
ออกนอกบุรี  
651๏ เผ่นขึ้นอาชา  ให้เจ้าปราชญ์มา  
นั่งหน้ายักษี  แล้วให้เมียขวัญ  
อรันทวดี นั่งท้ายพาชี  
ยักษีขี่กลาง  
 
655๏ เจ้าปราชญ์บอกไป  ว่าเราจ าได้ 
ท่านไปเถิดรา  นพยักษ์อสุรี  
วดีฉายา  ชวนกันวันทา 
ลาพระภูวนัย  

 

นอกจากนี้ยังพบการใช้เสียงพยัญชนะควบ กร –ในค าว่า กรมเกรียม หมายถึง ร้อนใจ ซึ่ง
ปัจจุบันใช้ค าว่า ตรม เช่น ตรอมตรม หรือค าว่า เพ็ง หมายถึง เพ็ญ จะเห็นได้ว่า ค าที่ใช้มีเสียง
พยัญชนะแตกต่างกับปัจจุบัน ดังตัวอย่างเช่น 

 

289๏ อารมณ์ยังกรมเกรียม  ร้อนทรวงเรียมดังไฟฟ้า  
แก้ร้อนพี่ก่อนรา  จะเอามาให้อรทัย  
... 
562๏ ท าเพ็งซึ่งศีลห้า  ศีลแก่กล้าที่ในฌาน 
พ้นจากเดรัจฉาน  ได้ความสุขนั้นมากมี   

 

ส่วนค าว่า อดสา หมายถึง อดทน พยายาม หรืออุตส่าห์ ปัจจุบันยังมีใช้ในภาษาไทย
ท้องถิ่น ตัวอย่างค าประพันธ์ที่ใช้ค าว่า อดสา เช่น 

 

427๏ ข้าไทหญิงชายนานา  อย่าได้ฉันทา  
อดสาปกป้องครองกัน  

 

การใช้ค าชาวบ้านอีกลักษณะหนึ่งคือการตัดค า เช่นค าว่า เปรมปรา ตัดค าว่ามาจากคว่า 
เปรมปราโมทย์ หรือค าว่า ปรางค์ปรา ตัดค ามาจากค าว่า ปรางค์ปราสาท และค าว่า ชงคา หมายถึง 
พระราชโองการ เพ่ือเสียงสัมผัสด้วยสระอา ดังตัวอย่างเช่น 

619๏ คร้ันว่าสมคิดแล้ว  สองผ่องแผ้วในวิญญา  
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ฝ่ายนพยักษา  คอยเปรมปราหลายราตรี  
... 

728๏ ชวนเชิญกัลยา  สู่ห้องปรางค์ปรา  
รจนาเฉิดฉัน ภิรมย์ชมชิด  
เป็นนิจนิรันดร์  ในปรางค์สุวรรณ  
รัตนพิมาน  
... 

807๏ บัดนั้นขุนเสนา  รับชงคาแล้วกราบกราน  
คมลาพระภูบาล  ไปคิดอ่านพร้อมเพรียงกัน  

 

4. การซ้ าค า คือการน าค าหรือชุดค าที่มีรูปหรือเสียงพ้องกันมาเล่นในเชิงเสียงและ
ความหมายด้วยการใช้ค าซ้ าในวรรคหรือบทเดียวกัน การซ้ าค าเพ่ือเล่นเสียงท าให้เกิดขึ้นเป็นภาพใน
หลากหลายมิติตามแต่จินตนาการของผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น การซ้ าค าว่า ทอง เบือน และนวล กับชื่อ
ปลาตะเพียนทอง ปลาคางเบือน ปลานวลจันทร์ ท าให้เกิดเสียงสัมผัสอีกทั้งยังสื่อความหมายไปพร้อม
กัน ดังข้อความว่า 
 

269๏ เพียนทองเหมือนทองพราย  ทั้งกริมกรายเป็นคู่เคียง  
นวลจันทร์เป็นนวลเพียง  พระจันทร์แจ่มในอัมพร  
… 
716๏ เพียนทองดังทองทาบ  คางเบือนเบือนคาบ  
เหยื่อป้อนลูกยา  กริมกรายหลายพันธุ์  
นวลจันทร์ไอบ้า  ว่ายแหวกแถกเถา  
ปทุมาไหวไหว  

 

นอกจากนี้ยังมีการซ้ าค าอีกลักษณะหนึ่งคือการซ้ าเพ่ือให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ค าว่า จับ หมายถึง ยึด,เกาะ ใช้เน้นความหมายในเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ซ้ ากันในบทพรรณนาชมธรรมชาติว่าสัตว์ชนิดใดเกาะจับต้นไม้ชนิดใด ดังข้อความว่า  
 

250๏ นกแก้วจับกิ่งแก้ว  กระจาบแจ่วจับจิงจ่อ  
ไก่ฟ้าแฝงมะฝอ  โกนจาจอจับกิ่งจันท์  
... 
725๏ โกนจาจับจันท์ เบญจวรรณจับวัลย์  
เขาขันจับแค  กระเรียนจับรัง  
... 
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726๏ วายุภักษ์จับโพธิ์  นางนวลจับโสน  
จิ้งโจ้ขันจา  กาแวนจับกระวาน  

 

การซ้ าค ายังรวมถึงการใช้ข้อความในบทประพันธ์ซ้ ากันว่า ฟังอินทร์ประภาษ เพ่ือเน้น
ความหมายให้ผู้ฟังเห็นภาพว่า พญานาค พญาครุฑ และพระเจ้าธนัญชัยตอบค าถามของพระอินทร์ใน
เวลาเดียวกัน รวมถึงยังใช้ค าซ้ าว่า ยิ่ง เพื่อเน้นความหมายให้ความรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น ดังข้อความว่า 
 

154๏ โกรพจอมราชย์  ฟังอินทร์ประภาษ  
ตอบพระองการ  ฉันเป็นจักรพรรดิ  
สมบัติสิงคาร  มิได้ต้องการ  
อดสาจ าศีล  
155๏ ฝ่ายพญานาคราช  ฟังอินทร์ประภาษ  
ตอบพจวาทิน  ฉันเป็นภุชงค์  
ด ารงบุริน  ล้วนแก้วมนิล  
มิได้ปรารถนา  
156๏ หนึ่งข้าสมภาร ย่อมเป็นอาหาร  
แห่งราชครุฑา  ฉันไม่รักตัว  
กลัวครุฑบีฑา  รักศีลภาวนา  
ยิ่งกว่ารักตน  
157๏ ฝ่ายสุบรรณราช  ฟังอินทร์ประภาษ  
พจนารถบัดดล  ฉันเป็นครุฑา  
ศักดาเลิศล้น  อยู่ในไพรชล  
ฉิมพลีวิมาน  
158๏ ประกอบด้วยแก้ว  ประเสริฐเพริศแพร้ว  
ยิ่งกว่าทุกสถาน  หนึ่งพญานาเคนทร์  
ย่อมเป็นอาหาร  ชอบปากมานาน  
ฉันไม่ปรารถนา  
159๏ ศีลข้าพระองค์  ประเสริฐยิ่งยง  
ยิ่งกว่าสามรา  พระอินทร์ตอบเล่า  
ศีลเรานี้หนา  ประเสริฐยิ่งกว่า 
ศีลท่านทั้งสาม  

 



  

 

127 

ผู้แต่งใช้ชุดค าซ้ าว่า “ครั้นถึงชั้น... แกะเป็น...” เพ่ือเน้นความหมายให้เห็นภาพบายศรี
อย่างชัดเจนและบรรยายลักษณะของบายศรีทั้งเจ็ดชั้นเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นเจ็ดตามล าดับ ท าให้
ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ว่าเนื้อความอยู่ในตอนเดียวกัน ดังข้อความว่า  
  

819๏ บายศรีที่ชั้นต้น  แกะเรื่องพระสุธน  
กับนางกินรี  ภิรมย์สมสนิท  
เป็นมิตรไมตรี  ในปรางค์มณี  
เลิศแล้วแพรวพรรณ  
820๏ ชั้นสองรองเรื่อง  แกะเป็นพระศรีเมือง  
รุ่งเรืองใครจะทัน  ครอบครองพารา  
เสนาอนันต์  ดังว่าเทวัญ  
ว้ายฟ้ามาดิน 
821๏ คร้ันถึงชั้นสาม  แกะเป็นพระราม  
อันงามเฉิดฉิน  กับองค์พระยุภา  
สีดานาริน เดินในไพรสณฑ์  
กับศรีอนุชา  
822๏ คร้ันถึงชั้นสี่  แกะเป็นพระมณี  
พิชัยราชา  อยู่กับทรามวัย  
ที่ในศาลา  โฉมแก้วแววตา  
นั้นแปลงเป็นพราหมณ์  
823๏ คร้ันถึงชั้นห้า  แกะเป็นราชา  
พระรถโฉมงาม  หนีนางเมรี  
ยักษีมาตาม  ถึงแม่น้ าข้าม  
ถึงยอดคีรี  
824๏ คร้ันถึงชั้นหก  แกะพระชนก  
ตกในนัที นวลนางเมขลา  
อุ้มมาด้วยดี  ส่งถึงบุรี  
ภูมีส าราญ  
825๏ คร้ันถึงชั้นเจ็ด ประดับด้วยเพชร  
แก้วแนมแกมกาญจน์  ส าเร็จเสร็จพลัน  
ก านัลพนักงาน กราบทูลภูบาล  
โกรพราชา  
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5. การใช้ค าให้เกิดจินตภาพ จะใช้ค าแสดงสภาวะของบุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือใช้ค า
แสดงนาฏการที่สื่อภาพความเคลื่อนไหวเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ความเปรียบ 
ตัวอย่างเช่นค าว่า เบียดเสียด เยียดยัด สลอน อึงอัด ในตอนวิธูรบัณฑิตกลับมาถึงเมือง ให้ภาพผู้คนใน
เมืองต่างพากันแตกตื่นวุ่นวายทั่วทั้งเมือง หรือจะเป็นตอนทิ้งทานที่บรรยายภาพผู้คนแย่งชิงทานกัน 
ดังข้อความว่า  
 

731๏ บางวิ่งเข้ากอดบาท  ถามเจ้าปราชญ์ไปทันที  
ต่างต่างอัญชุลี  ค่อยยินดีทุกคนไป   
732๏ เบียดเสียดกันเยียดยัด  อื้ออึงอัดแน่นไสว  
ถามข่าวเจ้าจอมไตร  ยกมือไหว้อยู่สลอน  
733๏ ฝ่ายหน่อพระชินสีห์  ไม่รู้ที่จะผันผ่อน  
เข้าล้อมพระภูธร  ทั้งหน้าหลังนั่นหนักหนา  
734๏ ฝูงคนเป็นร้อยพัน  ทุ้งเถียงเป็นโกลา  
เอิกเกริกทั้งพารา  เพราะคนมาถามข่าวไท้  
... 
122๏ หกคะเมนสามต่อล้วนเคย  เสียวใจกระไรเลย  
เดินเฉยไปได้ไม่กลัว  
123๏ นอนดาบคาบหอกกลอกหัว คนดูน่ากลัว  
สยดแสยงแรงโรย  
124๏ พวกต้นก าพริกข้ึนโปรย ทานทิ้งวิ่งโดย  
บ้างโดนกันอ้ืออึงไป  
... 
878๏ เครื่องเล่นทั้งนั้น  หุ่นโขนประชัน  
สาระพันการงาน  มีต้นกามพรึก 
พิลึกโอฬาร  คร้ันบ่ายทิ้งทาน  
อลม่านอื้ออึง  
879๏ ชิงกันชุลมุน  วิวาทกันวุ่น  
ชกผางเตะผึง  เกรี้ยวกราวฉาวช้า  
เสียงด่ากันอึง  ทิ้งทานแล้วจึง 
เรียกมวยเข้ามา  
880๏ โกรพจอมราช  พร้อมด้วยอ ามาตย์  
เสด็จยังพลับพลา  เรียกมวยคู่แรก  
แขกกับพม่า  ล ุกข้ึนตั้งท่า  
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ปากะเลองาลี  
881๏ ไอแขกตั้งท่า  ไอปากร้องว่า  
มุงงะมะสี  เตะปับรับโปก  
กระโชกเข่าตี  เจ้าแขกเสียที  
ว่ิงหนีไปพลัน  
 

นอกจากนี้ยังพบการใช้ค าที่ท าให้เกิดจินตภาพในการพรรณนาชมธรรมชาติ ผู้ฟังจะเห็น
ภาพความเคลื่อนไหวของสัตว์ต่าง ๆ เช่น นกเกาะต้นไม้ สัตว์เท้ากีบเคลื่อนไหวไปมา สัตว์กินเนื้อก าลัง
ล่าเนื้อ สัตว์กินดินโป่ง โดยใช้ถ้อยค าให้เกิดจินตภาพ เช่น กระโดด ห้อยโหน โจน เต้น ฟุบ เผ่นโผน 
โลดลอย โผบิน ดังช้อความว่า  

 

250๏ นกแก้วจับกิ่งแก้ว  กระจาบแจ่วจับจิงจ่อ  
ไก่ฟ้าแฝงมะฝอ  โกนจาจอจับกิ่งจันท์  
252๏ กาสรสุกรแกะ เลียงผาแพะกระโดดโดน 
ชะนอยก็ห้อยโหน  กระจงโจนกระต่ายตาม  
… 
721๏ มฤคามฤคี  โตเต้นเม่นหมี  
กาสรนอนแปลง  โคถึกหึกเห้ียม  
โมหันธ์ก าแหง  เสือสีมีแรง  
ฟุบแฝงเฝ้าคอย  
722๏ เลียงผาเผ่นโผน  จามรีหนีโจน  
ลิงโลนโลดลอย หมาไนไม่หนี  
เดินรี้ตามรอย  ได้กลิ่นกินบ้อย  
เดนเนื้อเสือกิน  
723๏ ชุมพาหาแพะ สุกรฟอนแกะ  
เที่ยวแทะดูดดิน  อิเห็นเล่นหอย  
ไก่ต้อยพลอยกิน  ร่ าไปไม่สิ้น  
ฝูงสัตว์ในดง  
724๏ ชมหมู่ปักสิน  มยุเรศโนริน  
โบยบินโบกบง กระสาส่งเสียง  
ต้นเหียงล้วนหงส์  กาลิงกิงลง  
กาหลงแกแล  
725๏ โกนจาจับจันท์ เบญจวรรณจับวัลย์  
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เขาขันจับแค  กาเรียนจับรัง  
เสียงดังจอแจ  มะสังเสียงแซ่ 
แต่ล้วนกระสา  
726๏ วายุภักษ์จับโพธิ์  นางนวลจับโสน  
จิ้งโจ้ขันจา  กระแวนจับกระวาน  
ฝูงห่านเหินหา  โผผินบินหา  
กระทาขันขาน  
 

การใช้ค าประพันธ์ 
สุนทรียภาพในการใช้ค าประพันธ์ หมายถึง การเลือกใช้ค าประพันธ์ให้เหมาะสมกับเนื้อ

เรื่องวิธูรกลอนสวด ท าให้ผู้ฟังซาบซึ้งในรสแห่งวรรณคดี เช่น พิลาปมีท านองช้าจึงใช้กับตอนโศกเศร้า 
ฉบังมีจังหวะของค าที่ไม่สม่ าเสมอใช้กับตอนตื่นเต้นหรือมีความเคลื่อนไหว เช่น ฉากสู้รบหรือแสดง
ความโกรธ สุนทรียภาพการใช้ค าประพันธ์ในวิธูรกลอนสวดมี 2 ค าประพันธ์ ได้แก่ ช้าลูกหลวง พิลาป 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ช้าลูกหลวง เป็นชื่อท านองเห่กล่อมพิเศษส าหรับพระราชโอรสพระราชธิดาของ
พระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราช ใช้ขับกับบทกล่อมพระบรรทม บทกล่อมพระบรรทมแต่งด้วย
กาพย์ยานี 11 ใช้ถ้อยค าที่ไพเราะและมีค าราชาศัพท์ปะปนอยู่ด้วย ส านวนกวีมีความเป็นเรื่องนิทาน 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงสันนิษฐานจากถ้อยค าในต าราพิธีสมโภช
เจ้าฟ้าข้ึนพระอู่ว่า บทกล่อมพระบรรทมมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: 25 - 26) 
วิธูรกลอนสวดใช้ท านองช้าลูกหลวงบรรยายเหตุการณ์ตอนพระเจ้าธนัญชัยบรรทม จะเห็นได้ว่า 
เนื้อหาเหตุการณ์สอดคล้องกับค าประพันธ์และท านอง ดังความว่า 
 

๚ ๏ ๚ ช้าลูกหลวง ๚ ๏ ๚ 

628๏ กล่าวย้อนถึงพระบาท  โกรพราชพระจุมพล  
ท้าวแพ้สกากล  ภูวดลเศร้าพระทัย  
629๏ อันซึ่งกลสกา  สอนเล่นมาไม่แพ้ใคร  
คร้ังนี้อัปราชัย  แค้นพระทัยเป็นหนักหนา  
630๏ เสียศักดิ์จักเสียยศ  จะปรากฏทั่วทิศา  
ว่ากูแพ้สกา  กับมานพเสียภพไตร  
631๏ เสียเมืองไม่หวั่นหวาด  เสียเจ้าปราชญ์เพียงขาดใจ  
ชะรอยว่ายักษ์ไซร้  จึงมีแก้วแลอาชา  
632๏ แรกเล่นสกานั้น สัญญากันเอาพารา  
กูให้ตามสัญญา  ไม่ได้มาครองเวียงชัย  
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633๏ ต้องประสงค์แต่องค์ปราชญ์  พาลินลาศไปแห่งไร  
จะฆ่าให้บรรลัย  หรือจะรอดไม่รู้เลย  
634๏ ท้าวเร่งปรารมย์หนัก  พระวรพักตร์ไม่เสบย  
ไม่เป็นสรงเป็นเสวย  ไม่ชมเชยนางสาวสรรค์ 
635๏ ตั้งแต่เจ้าโสภา  คิดถึงเจ้าปราชญ์ทุกวัน  
เสียองค์พระทรงธรรม์  ดังเสียดวงหฤทัยา  
636๏ เอนองค์ลงเหนือแท่น  ท้าวเศร้าแสนสาหัสา  
ก่อนก่ายพระพักตรา  ท้าวนิทราเคลิ้มหลับไป  

 

2. พิลาป เป็นท ำนองที่ใช้สวดกำพย์สุรำงคนำงค์ 28 ในบทตัวละครคร่ ำครวญ โศกเศร้ำ
หรือเสียใจ วิธูรกลอนสวดใช้พิลาปในตอนวิธูรบัณฑิตสั่งลาลูกเมีย ซึ่งพรรณนาถึงความโศกเศร้าเสียใจ
ของบรรดาภรรยาของวิธูรบัณฑิตและความโศกเศร้าเสียใจของวิธูรบัณฑิตที่มีต่อครอบครัว ดังความว่า  
 

405๏ เมื่อนั้นยักษา  สุขเกษมเปรมปรา  
ด้วยหมู่นารี  ฝ่ายพระวิธูร 
ท าบุญมากมี  จึงกล่าววาที  
ทั้งพันกัลยา  
406๏ เป็นกรรมวิบาก  จ าเป็นจ าจาก 
ไปด้วยยักษา ด้วยว่าโกรพ  
ท้าวแพ้สกา  พนันพารา  
สิ้นทั้งเวียงชัย  
407๏ เพื่อนไม่ปรารถนา  เอาแต่พี่ยา  
คนเดียวนี้ไป  กรรมมีวิบัติ  
จ าพลัดอรทัย  อย่าโศกเสียใจ  
เลยแก้วแววตา  
.... 

412๏ ทั้งพันอัคเรศ ฟังท้าวกล่าวเหตุ  
เยาวเรศโศกศัลย์ เกลือกกลิ้งวิงวอน  
ภูธรทรงธรรม์  แก้เกศออกพลัน 
เช็ดพระบาทา  
413๏ กรรมเวรสิ่งไร มานพอยากได้  
แต่ไท้ภัสดา  ไปแต่องค์เดียว  
เปล่าเปลี่ยววิญญา มานพจงพา  
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ข้าไปด้วยกัน  
414๏ โอ้พระเพื่อนม้วย  พาเมียไปด้วย  
พระองค์ทรงธรรม์  ต่างร่ าร้องไห้  
พิไรร าพัน คร่ าครวญป่วนปั่น  
ทั้งพันเทพี  
415๏ พระฟังน้องน้อย ทั้งพันกล่าวถ้อย  
โอ้หนาปราณี แม้นพาไปใด  
ไม่ให้หมองศร ี โอโอคร้ังนี้  
สุดคิดพี่ยา  
416๏ อยู่เถิดโฉมฉาย  แม้นว่าพี่ชาย  
ไม่วายชีวา จะกลับมาชม 
สมแก้วแววตา จงฟังพี่ว่า  
เจ้าอย่าโศกี  
417๏ สั่งเมียเสียแล้ว  สั่งสอนลูกแก้ว  
ทั้งพันด้วยดี  วันพรุ่งนี้นะ  
พ่อจะจรลี  คอยอยู่จงดี  
เถิดหนาจอมขวัญ  

  

จะเห็นได้ว่า วิธูรกลอนสวดเป็นวรรณกรรมที่สอดแทรกภาพสะท้อนสังคมชาวบ้านในช่วง
อยุธยาตอนปลายได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ฟังเกิดความคุ้นเคยดับเนื้อเรื่อง และยอมรับน าคติธรรมไปปรับ
ใช้ในชีวิตได้ง่าย อีกทั้งยังใช้สัมผัส ค า และค าประพันธ์ได้อย่างมีสุนทรียภาพ จึงช่วยให้ผู้ฟังไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายเนื้อเรื่องชาดกอีกด้วย 

ซึ่งเติมเต็มให้เนื้อเรื่องทางศาสนามีมิติทางสังคมและเพ่ิมอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางวรรณศิลป์ของผู้แต่งที่แฝงไว้ใน
วรรณกรรม ท าให้ผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องอีกด้วย  

 

 



 

 
บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

วรรณกรรมกลอนสวดเป็นวรรณกรรมชาวบ้านที่แต่งด้วยกาพย์แต่ละชนิดต่างและนิยม
แพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื้อหามักเป็นเรื่องในศาสนา คือ ชาดก
และหลักธรรมค าสอน โดยจะสวดหนังสือในช่วงที่ชาวบ้านไปบ าเพ็ญกุศลที่วัดในวันนักขัตฤกษ์หรือ
สวดเมื่อสิ้นหน้านาในครัวเรือนทั่วไปตามชนบท ดังนั้นเนื้อหาและภาษาในวรรณกรรมกลอนสวด
จะต้องปรับให้เหมาะกับสังคมชาวบ้าน นอกจากนี้กลอนสวดบางเรื่องยังใช้เป็นแบบเรียนสอนอ่าน
ส าหรับเด็กเพ่ือให้อ่านหนังสือได้คล่องแคล่ว เพราะใช้ภาษาเรียบง่ายมาร้อยเรียงเป็นค าประพันธ์    
ท าให้เด็กหัดอ่านและจดจ าได้ง่าย  

ผลการศึกษาภูมิหลังของวิธูรกลอนสวดพบว่า วิธูรกลอนสวดเป็นวรรณกรรมชาวบ้านที่น า
เนื้อเรื่องมาจากอรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก ซึ่งเป็นมหานิบาตชาดกเรื่องที่ 9 ในทศชาติ
ชาดก วิธูรกลอนสวดใช้สวดในที่ประชุมชนโดยมุ่งสั่งสอนคติธรรมแก่ชาวบ้านผ่านเหตุการณ์ของเรื่อง  

วิธูรกลอนสวดแต่งด้วยค าประพันธ์จ านวน 920 บท ประกอบได้ด้วยกาพย์ยานี 11 แต่ง
สลับกับกาพย์สุรางคนางค์ 28 แทรกด้วยกาพย์ฉบัง 16 และกาพย์เยสันตา 21 เนื่องจากการอ่าน
กลอนสวดขึ้นอยู่กับท านองเป็นหลักดังนั้นจ านวนค าในแต่ละวรรคอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้เป็นฉันทลักษณ์  

วิธูรกลอนสวดมีล าดับเนื้อหาเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครู อัตตวิพากษ์ของผู้แต่ง ปรารภเรื่อง     
เนื้อเรื่อง ประชุมชาดก จากนั้นบอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างและปีที่สร้างตอนท้ายเอกสารไว้ว่า ผู้สร้าง
เป็นผู้หญิงที่ต้องการจะท าบุญในศาสนา จึงจ้างคนไปคัดลอกต้นฉบับเดิม จึงสันนิษฐานได้ว่าเอกสาร
ต้นฉบับเลขท่ี 236 เป็นฉบับคัดลอกจากต้นฉบับอ่ืนและระบุปีที่สร้างในปีพุทธศักราช 2300  

รูปอักษรในวิธูรกลอนสวดมีลักษณะใกล้เคียงกับในปัจจุบัน แต่เส้นอักษรจะเขียนเอียง
เล็กน้อยตามสมัยนิยม ส่วนด้านอักขรวิธีส่วนใหญ่มีลักษณะใกล้เคียงกับปัจจุบันเช่นเดียวกัน แต่มีการ
ใช้อักขรวิธีพิเศษร่วมกับอักขรวิธีปกติ เช่นค าว่า พระ ในเอกสารที่มีการเส้นเชื่อมต่อกันระหว่าง พ กับ 
ร เขียนด้วยรูปอักขรวิธีปกติ พระ ร่วมกับการเขียนอักขรวิธีพิเศษเขียนด้วยรูป พฺร  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธูรกลอนสวดกับอรรถกถาชาดกเรื่อง วิธูรบัณฑิตชาดก พบว่า 
เนื้อเรื่องวิธูรกลอนสวดเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะ ได้แก่ การขยายความ การละความ การเปลี่ยนความ 
การเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องแต่ละลักษณะปรากฏอยู่ตลอดทั้งเรื่อง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 
2 ประการ ได้แก่ ความคุ้นเคยของผู้ฟังท่ีมีต่อเนื้อหา และความส าคัญของเนื้อหาที่มีต่อโครงเรื่อง  
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ผู้แต่งขยายความเหตุการณ์ในแต่ละตอน น าเสนอภาพสะท้อนสังคมชาวบ้านให้เห็ นทั้ง
ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี ค าสอนที่มีความเกี่ยวโยงกันอยู่ เช่น ชาวบ้านเชื่อเรื่อง กรรม จึงเกิดเป็น
การท าบุญท าทานเพ่ือจะได้ไปสวรรค์ หรือการหาฤกษ์ยามตามพิธีในประเพณีต่าง ๆ  

อีกทั้งขยายความเพ่ิมขนบวรรณกรรมร้อยกรองไทยเพ่ือให้ชาวบ้านคุ้นเคย เช่น บทชม
กระบวนรถงานพระเมรุ บทนางอิรันทตีและปุณณกยักษ์ชมธรรมชาติ บทชมโฉมนางอิรันทตี บทชม
เครื่องแต่งกายนางอิรันทตีและปุณณกยักษ์ นอกจากนีย้ังแสดงวรรณศิลป์ของผู้แต่งอีกด้วย 

ในวิธูรกลอนสวดละเนื้อความและรายละเอียดอ่ืนที่ไม่ส าคัญต่อเนื้อเรื่องหรือละเนื้อความ
และรายละเอียดที่ผู้ ฟังไม่คุ้นเคย ซึ่งท าให้เนื้อเรื่องยืดยาวออกไปและท าให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อหน่าย      
การละความส่วนใหญ่เป็นเนื้อความเกี่ยวกับค าสอน เช่น ค าสอนของวิธูรบัณฑิตเรื่องฆราวาสธรรม
ปัญหา ราชวัสดีธรรม ดังนั้นเนื้อเรื่องวิธูรกลอนสวดจึงเต็มไปด้วยเรื่องความบันเทิงทางโลกของ
ชาวบ้านเพราะมากกว่าเรื่องศาสนา 

ในวิธูรกลอนสวดเปลี่ยนเนื้อความหรือรายละเอียดส าคัญท าให้ผู้ฟังคุ้นเคยจ านวน 5 ตอน 
ได้แก่ ตอนนางอิรันทตีรับอาสา ตอนญาติ 4 ตอนสาธุนรธรรม 4 ตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่
พญานาคและนางวิมาลา ตอนพระเจ้าธนัญชัยฝัน  

ชาวบ้านผู้ฟังเป็นคนในสังคมไทยในอดีตมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันอย่างใกล้ชิดท า
ให้การเปลี่ยนความโดยค าว่า ญาติ อธิบายแทนค าว่า ทาส ในตอนญาติ 4 เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย นอกจากนี้ในตอนพระเจ้าธนัญชัยฝันทรงรับสั่งให้โหรเข้าเฝ้าเพ่ือท านายฝันสอดคล้องกับ
ลักษณะเหตุการณ์แบบฉบับในวรรณกรรมไทยเรื่องอ่ืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ฟังคุ้นเคยกับขนบการแต่ง
วรรณกรรมร้อยกรองไทย ส่วนในตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่นางวิมาลาได้เปลี่ยนค าอธิบายเนื้อหา
ค าสอนทางศาสนาที่เข้าใจได้ยากจึงเปลี่ยนให้เป็นค าสอนเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องศีลห้า เพ่ือให้เข้าถึง
ชาวบ้านได้ง่าย  

ผู้แต่งเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องโดยสอดแทรกภาพสะท้อนสังคมชาวบ้าน แสดงถึงความคิด
สร้างสรรค์ของผู้แต่งที่สามารถน าเสนอได้อย่างกลมกลืนไปกับเนื้อเรื่อง ท าให้วิธูรกลอนสวดที่มาจาก
เรื่องศาสนามีมิติทางสังคมชาวบ้านยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงวรรณศิลป์ของผู้แต่งที่แฝงไว้ใน
วรรณกรรม ท าให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกเพลิดเพลินในอารมณ์ทางโลกมากขึ้น ดังนั้นวิธูรกลอนสวดจึงเป็น
วรรณกรรมทางโลกท่ีให้ความบันเทิงมากกว่าวรรณกรรมศาสนาที่ให้คติธรรมค าสอน 

สุนทรียภาพในวิธูรกลอนสวดเกิดจากเสียงสัมผัสใน การใช้ค าและการใช้ค าประพันธ์      
ผู้แต่งใช้เสียงสัมผัสในเพ่ือให้การบรรยายและพรรณนาเนื้อหามีความไพเราะและลื่นไหล นอกจากนี้ยัง
ใช้ค าที่หลากหลายทั้งการเล่นเสียง เล่นค าและเล่นความหมาย โดยเฉพาะการใช้ค าเรียบง่ายที่
ชาวบ้านเข้าใจได้ ทั้งยังใช้ท านองสวดค าประพันธ์เหมาะเหตุการณ์ของเรื่องวิธูรกลอนสวดจึงเป็น    
วรรมกรรมส าหรับชาวบ้าน และเป็นแบบหัดอ่านส าหรับเด็กได้อีกด้วย 
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ทศชาติชาดกในสังคมไทยมักเชื่อมโยงกับทศบารมี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเชื่อมโยงมา
ตั้งแต่เม่ือใด วิธูรบัณฑิตชาดกในสังคมไทยมักเชื่อมโยงกับสัจจบารมี แตป่ัจจุบันวัตถุในอรรถกถาชาดก
ระบุว่า ภิกษุถกเถียงเรื่องปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุแห่งการตรัสเล่าชาดกของพระพุทธเจ้า  
ดังนั้นวิธูรบัณฑิตชาดกจึงน่าจะเชื่อมโยงกับปัญญาบารมี ส่วนวิธูรกลอนสวดไม่ได้กล่าวถึงปัญญาอย่าง
ปัจจุบันวัตถุในอรรถกถาชาดกและไม่ได้ระบุความเชื่อมโยงกับบารมีใดอย่างชัดเจน 

เหตุการณ์ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องวิธูรกลอนสวดท าให้สันนิษฐานได้ว่า ปัญญาบารมีเกิดขึ้นใน
ตอนวิธูรบัณฑิตตัดสินเรื่องศีล ตอนวิธูรบัณฑิตแสดงธรรมแก่ปุณณกยักษ์และตอนวิธูรบัณฑิตแสดง
ธรรมแก่พระยานาคและนางวิมาลา ส่วนสัจจบารมีเกิดขึ้นในตอนวิธูรบัณฑิตตัดสินเรื่องศีลและตอน
วิธูรบัณฑิตตอบปุณณกยักษ์เรื่อง ญาติ 4 ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่า วิธูรกลอนสวดควรเชื่อมโยงกับปัญญา
บารมีมากกว่าสัจจบารมี 

ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า วิธูรกลอนสวดเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เนื่องจากพบค าท่ีใช้ใน
วรรณกรรมภาคใต้ เช่น ชงคา ฉายา ในขณะเดียวกันก็พบลักษณะค าที่ในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ 
ครั้งกรุงศรีอยุธยา เช่นค าว่า ปรางค์ปรา เปรมปรา กรมเกรียม แสดงให้เห็นว่า ค าที่ใช้วิธูรกลอนสวด
อาจจะได้รับอิทธิพลทั้งภาคใต้และภาคกลางเพราะหัวเมืองภาคใต้โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชมี
ความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยามาอย่างยาวนาน ท าให้วรรณกรรมกลอนสวดที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่งอิทธิพลต่อวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ด้วย
เช่นกัน วรรณกรรมกลอนสวดเป็นวัฒนธรรมการเขียนร่วมกันระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ของ
ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้วิธูรกลอนสวดจึงเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาทรงคุณค่า แม้จะประพันธ์ด้วย
ภาษาเรียบง่ายแต่เรียงร้อยอย่างสละสลวย ใช้ท านองบทประพันธ์ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ เกิดเป็น
สุนทรียภาพแก่ผู้ฟัง ทั้งยังสอดแทรกภาพสะท้อนสังคมชาวบ้านในอดีตได้อย่างกลมกลืนอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องกับกลอนสวดที่มาจากทศชาติชาดก 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช้ภาษาในวิธูรกลอนสวดกับวรรณกรรมอยุธยาตอนปลาย 

เช่น มาลัยกลอนสวด หรือสุบินกลอนสวด 
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ภาคผนวก 
ตัวบทวรรณกรรมวิธูรกลอนสวด 

๚ ๏ ๚ ปทุมฉันท์ ๚ ๏ ๚ 
1๏ ประนมก้มเกศเกล้า  ข้าพเจ้าขอวันทา  
พุทธบาทพระศาสดา   อันประเสริฐเลิศแดนไตร  
2๏ ท่านทรงพระเมตตา ล้ าเทวามนุษย์ใน  
พระธรรมเกิดในใจ   ตรัสสิ่งไรล้วนคาถา  
3๏ ข้าไหว้พระธรรมเจ้า อันปกเกล้าปกเกศา  
มนุษย์แลครุฑา   ทั้งเทวาทั่วจักรวาล  
4๏ ใจข้านี้ผ่องแผ้ว   ทั้งคุณแก้วสามประการ  
ไหว้คุณพระศรีอาริย์   อยู่วิมานชั้นดุสิตา  
5๏ ไหว้พระภิกขุสงฆ์   อันเป็นพงศ์พระพุทธา  
ไหว้ทั้งครูอุปัชฌาย์  ทั้งบิดาแลมารดร  
6๏ อุ้มท้องประคองเลี้ยง  พระคุณเพ้ียงยิ่งสิงขร  
น้ านมแลข้าวป้อน   คุณมารดรล้ าแดนไตร  
7๏ ผู้ใดไม่รู้คุณ   แม้นสิ้นบุญตกใน  
นรกร้อนด้วยไฟ   เพราะตนไม่รู้คุณ  
8๏ ผู้ใดรู้คุณแม่   เห็นเที่ยงแท้จะเป็นบุญ  
กุศลจะอุดหนุน   ได้ความสุขสถาวร  
9๏จะแต่งเรื่องนิบาต   พระทศชาติไว้เป็นกลอน  
ตัวฉันนั้นพึงสอน  ยังอ่อนศักดิ์อยู่หนักหนา  
10๏ เทวาจงช่วยคิด   อย่าให้ผิดพระคาถา  
ให้ลุดังปรารถนา   ตัวของข้าขอพระนิพพาน  
11๏ แม้นว่าม้วยอาสัญ  ขอให้ทันพระศรีอาริย์  
เดชะคุณศีลทาน   ขอให้ข้าเรืองปัญญา  
 

๏ นาคบริพันท์ ๏  
12๏ ฉันจะขอกล่าว ไว้เป็นเรื่องราว   
พระเจ้าเทศนา ในพระคัมภีร์  
มีสืบกันมา  ครั้งองค์ศาสดา  
ยังสร้างบารมี 
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13๏ ยังเป็นโพธิสัตว์  ยังไม่ได้ตรัส   
เป็นพระชินสีห์  แต่เที่ยวเวียนไร  
อยู่ในโลกี  สร้างพระบารมี   
ได้สี่อสงไขย  
14๏ พระมุนีนาถ  เกิดในทศชาติ   
เป็นปราชญ์เลิศไตร  ธนญชัยโกรพ  
ชอบสบพระทัย  นามเมืองนั้นไซร้  
อินทรปัตถ์บุรี  
15๏ ก าแพงพารา  กว้างใหญ่หนักหนา 
ปืนผามากมี       เชิงเทินหอรบ   
มีครบถ้วนถี่ มีคลองวารี   
หลั่งไหลไปมา  
16๏ รี้พลมนตรี  เสนาเสนี   
พราหมณ์ชีพฤฒา1  คชสารพาชี   
พ้นที่คณนา2  ทหารอาสา   
แกล้วกล้าเหลือใจ  
17๏ เมืองนั้นประเสริฐ  แสนสนุกล้ าเลิศ   
กว่าทุกกรุงไกร  เศรษฐี3พ่อค้า   
ชาวนาชาวไร่  ยัดเยียดกันไป   
ที่ในพระนคร  
18๏ มีปรางค์ปราสาท  แก้วแกมแนมมาศ  
โอภาสบวร ประดับด้วยเพชร  
เจ็ดยอดอรชร  ยอดเยี่ยมอัมพร   
บวรสุกใส  
19๏ ท้าวผู้เสวยราช  นามกรพระบาท   
โกรพฤทธิไตร  ร้อยเอ็ดนคร   
ถวายกรท่านไท้  สุวรรณมาลัย   

                                                           
1 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า พรึกธา 
2 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า คนละนา 
3 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า เสถ ี
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ถวายทุกปี  
20๏ มีองค์อัคเรศ  ดังนางประเวศ  
ห้องฝาราศ ี พิศกรอ้อนแอ้น  
แม้นแม้นกินรี  นามปทุมวดี  
เป็นที่เสน่หา  
21๏ พระสนมก านัล เเปดหมื่นสี่พัน   
ทรงปัญจกัลยา เตี้ยค่อมหม่อมยาย  
เพริศพรายเพราตา  แต่ล้วนกัลยา   
ทรงโฉมเชิดฉาย  
22๏ โฉมนางกษัตริย์  อดสาปรนนิบัติ   
พระผู้ฤๅสาย  ทุกวันขึ้นเฝ้า  
ค่ าเช้าเพรางาย  มิให้ฤๅสาย   
เคืองขัดอัชฌา  
23๏ ฝ่ายพระนเรนทร์สูริย์   ได้พระวิธูร 
เป็นครูราชา สั่งสอนพระองค์   
ให้ทรงศีลา ครอบครองพารา   
เป็นยกติ์เป็นธรรม4  
24๏ ชาวเมืองทั้งหลาย ไปมาค้าขาย   
ถวายก านัล สิ่งของเหลือตรา   
เสื้อผ้าแพรพรรณ  แสนสุขใครทัน   
ดังไตรตรึงษา  
25๏ ร้อยเอ็ดเมืองเล่า  ถึงปีมาเฝ้า  
ปิ่นเกล้าโลกา  ถวายดอกไม้ทอง  
เรืองรองรจนา  ถวายราชา  
โกรพจักรี  
26๏ สมเด็จวิธูร  หน่อพุทธางกูร  
เพ่ิมพูนมีศร ี มีปราสาททั้งสาม  
อันงามรูจี มีอัครเทพี  
ทั้งพันกัลยา  

                                                           
4 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า เปนยกเปนธรรม หมายถึง ยุติธรรม  
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27๏ มีหมูพ่ระสนม งามงามอุดม  
แม้นเหมือนราชา  เป็นครูท่านท้าว  
ปิ่นเกล้าโลกา  สั่งสอนเจ้าฟ้า  
ตามพระวินัย  
28๏ สอนทั้งประชา  ชาวนครพารา  
ถ้วนหน้าสบสมัย ธนญชัยโกรพ  
ชอบสบพระทัย  วันพระน้อยใหญ่  
ให้มีเทศนา  
29๏ ทั้งพันวรนุช  ต่างต่างมีบุตร 
แสนสุดเสน่หา  บุตรพระโฉมฉาย  
ล้วนชายโสภา ย่อมรู้คาถา  
ของพระชินสีห์  
 

๏ ยานี ๏ 
30๏ เรื่องนี้ยกไว้ก่อน  จะกล่าวกลอนตามบาลี  
ยังมีพระบุรี  พาราณสีพระพารา  
31๏ มั่งค่ังด้วยโภไค  เป็นเมืองใหญ่มหึมา5  
ท้าวครองพระพารา  พรหมทัตผู้ทรงนาม  
32๏ ท่านกล่าวแต่นามเมือง เพราะเป็นเรื่องเป็นราวความ  
เรื่องนี้ยังมีพราหมณ ์ ทั้งสี่ตนครัน6ศรัทธา  
33๏ มีทรัพย์นับด้วยโกฏ ไม่ประโยชน์ด้วยโภคา 
จ าศีลเป็นนิจมา  ทั้งใส่บาตรไม่ขาดวัน  
34๏ ฝ่ายพราหมณ์ทั้งสี่คน  เช้านิมนต์พระสงฆ์ฉัน  
ศีลทานรักษาธรรม์  ทั้งเมตตาภาวนา  
35๏ ครั้นอยู่นานมาเล่า  พราหมณ์แก่เฒ่าลงหนักหนา  
คิดเห็นอนิจจา  สังขาราไม่เป็นการ  
36๏ ร าพึงคิดเห็นโทษ  ไม่ประโยชน์ในสงสาร  
ทรัพย์สินบริวาร  เครื่องสูญเปล่าไม่เข้ายา7  

                                                           
5 เอกสารต้นฉบบัเขียน มะหิมมา หมายถึง มหึมา 
6 ครัน หมายถึง มาก,หนักหนา 
7 ไม่เข้ายา หมายถึง ไมไ่ดเ้รื่อง, ไมไ่ด้ความ, ใช้ประโยชน์ไม่ได้, ใช้การไมไ่ด้. 
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37๏ วันหนึ่งสี่พราหมณ์เฒ่า  ล้อมกันเข้านั่งปรึกษา  
พวกเราทั้งนี้หนา  ไปข้างหน้าไม่เป็นผล  
38๏ ลูกเมียไม่เป็นการ คือบ่วงมารรัดรึงตน  
เราจะคิดให้เวียนวน เห็นไม่พ้นจตุรา  
39๏ เราจ าจะคลาไคล พากันไปหิมวา  
จ าศีลภาวนา  เห็นจะมาพ้นบ่วงมาร  
40๏ คิดเห็นพร้อมกันแล้ว  จึงคลาดแคล้วจากสถาน  
ทิ้งเมียเสียบ่นาน  ละเรือนบ้านชวนกันมา  
41๏ ทั้งสี่ชวนกันไป  สู่ที่ในพนาวา   
อดสา8มารักษา  ซึ่งศีลห้าเป็นอารมณ์  
42๏ ฝ่ายว่านางพราหมณี  ครั้นสามีไม่นิยม  
พลบค่ ายามปฐม  ต่างต่างมาคอยผัวตน  
43๏ ดึกแล้วไม่เห็นมา  สี่กัลยาเที่ยวขวายขวน  
พบกันทั้งสี่คน  จึงไถ่ถามกันไปมา  
44๏ ผัวเราพากันไป  สั่งใครไว้บ้างหรือหนา 
แม้นใครรู้กิจจา  จงบอกมาให้เข้าใจ  
45๏ บ้างว่าไม่รู้เลย   แม่รักเอยเป็นไฉน 
ว่าพลางทางร่ าไร  พูดกันไปจนไก่ขัน  
46๏ รุ่งแล้วไม่เห็นมา  สี่กัลยาเร่งโศกศัลย์ 
ต่างคอยทุกคืนวัน  ปรับทุกข์กันอยู่อัตตา 
47๏ ฝ่ายว่าสี่พราหมณ์เฒ่า  ครั้นรุ่งเช้าก็ลินลา  
ไปได้หลายเดือนมา  ล าบากใจในไพรสณฑ์  
48๏ เดินมาก็ช้านาน  ถึงหิมพานต์ดังใจดล 
เก็บแต่ผลาผล  เป็นโภชนาแลอาหาร  
49๏ ค่อยคลายที่เหน็ดเหนื่อย  หายมึนเมื่อยทุกประการ  
ทั้งสี่ก็ชื่นบาน  ปานกินทิพย์ในสวรรค์  
50๏ ถือศีลพระทศพล  ทั้งสี่คนเกษมสันต์  
นั่งภาวนาธรรม์  แล้วชวนกันเดินจงกรม  
51๏ เอาเพศเป็นฤๅษ ี ถือขันติอันอุดม  

                                                           
8 อดสา หมายถึง อุตส่าห ์
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อดสาเที่ยวจงกรม  จึงได้ฌานเป็นโลกี  
52๏ เหาะเหินเดินอากาศ  ได้สมมาดจิตฤๅษี  
จึงชวนจรลี  เที่ยวชมเล่นต่างพาสา  
53๏ จึงเหาะตามไป  เร็วกระไรดังลมพา  
ลุถึงพระพารา  เมืองจ าปากะพระเวียงชัย  
54๏ แลดูเห็นชอบกล  ทั้งสี่คนเหาะลงไป  
ครั้นค่ าหยุดอาศัย  เช้าเที่ยวไปภิกขาจาร  
 

 ๚ ๏ ๚ 28 ๚ ๏ ๚ 
55๏ ยังมีบุรุษ  สี่คนบริสุทธิ์  
ศรัทธากล้าหาญ  มาพบฤๅษี  
ยินดีใครจะปาน  ชวนกันกราบกราน  
พระบาทบาทา  
56๏ เข้าไปไถ่ถาม  ดาบสบอกความ  
ตามเรื่องแรกมา  ให้แจ้งคดี  
ทั้งสี่ปรีดา  จึงอาราธนา  
ไปองค์ละคน 
57๏ สหายทั้งสี่  พาพระมุนี  
ไปสู่เรือนตน  ถึงแล้วมิช้า  
จึงมาขวายขวน  ให้ลูกเมียตน  
จัดหาสารพัน  
58๏ กล้วยอ้อยหมากพลู  ถั่วงาสาคู  
กัปปิจังหัน  ถวายพรตมุนี  
ฤๅษีจึงฉัน  แล้วให้พรพลัน  
ลุดังปรารถนา   
59๏ บุรุษทั้งสี่  รับพรมุนี  
กรวดน้ ากรุณา  แล้วกล่าวปราศรัย  
ด้วยใจศรัทธา  ขอถวายตัวข้า  
เป็นโยมพระองค์  
60๏ แต่นี้ไปเล่า   แม้นว่าฝ่าเท้า9  

                                                           
9 ฝ่าเท้า หมายถึง ฝา่บาท 
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จะต้องประสงค์  สิ่งใดเล่าหนา  
บอกข้าโดยจง  ฉันจะหาส่ง  
ดังความปรารถนา  
61๏ ปราศรัยกันแล้ว  ฤๅษีคลาดแคล้ว  
ออกจากเคหา  สู่ที่อาศัย  
ตั้งใจภาวนา  วันหนึ่งจึงมา  
ต่างลาคลาไคล  
62๏ ฤๅษีตนหนึ่ง  ขึ้นไปดาวดึงส์  
จ าศีลบัดใจ  องค์หนึ่งนั้นหนา  
แทรกสุธาไป  จ าศีลต่ าใต้  
ในเมืองนาคา  
63๏ องค์หนึ่งเชี่ยวชาญ  เหาะไปสู่สถาน  
วิมานครุฑา  จ าศีลอยู่นั้น  
ทุกวันอัตตา  องค์หนึ่งนั้นหนา  
เหาะมาบัดใจ  
64๏ ครั้นถึงอุทยา  แลเห็นพารา  
โกรพภูวนัย  ลงสู่ปฐพี  
ฤๅษีอาศัย  จ าศีลอยู่ใน  
สวนแก้วอุทยาน  
65๏ ฤๅษีสี่องค์  จ าศีลมั่นคง  
ปลงในผลฌาน  ทั้งสี่ประเสริฐ  
ล้ าเลิศในญาณ  สมาบัติแปดประการ  
ลุดังปรารถนา  
66๏ มุนี่สี่องค์  จ าศีลโดยจง  
แล้วกลับคืนมา  สู่ที่อาศัย  
ในสวนอุทยา  ต่างคนต่างมา  
หาโยมบัดใจ  
67๏ ฝ่ายพระสวามิตร  ไปช าระกิจ  
สู่ทิศตรึงษ์ไตร  สมบัติโกสีย์  
อันมีอย่างไร  จ ามาเล่าให้  
แก่โยมทุกอัน  
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68๏ ที่ไปนาคา  น าสมบัติมา  
เล่าโยมด้วยพลัน  แก้วเก้าเนาวรัตน์  
สารพัดอนันต์  ดังว่าเมืองสวรรค์  
ชั้นดุสิตา  
69๏ ที่ไปเมืองครุฑ  สมบัติบริสุทธิ์  
ดุจดวงจินดา  มีวิมานทอง  
เรืองรองรจนา  ฤๅษีน ามา 
เล่าโยมทุกประการ  
70๏ ที่ไปอยู่สวน  เล่าโยมถี่ถ้วน  
สมบัติจักรพาล  คลังเงินคลังทอง  
เรืองรองชัชวาล  สนมบริวาร  
อเนกมากมี  
71๏ ฝ่ายญาติโยม  ฟังท้าวกล่าวโฉม  
สมบัติโกสีย์  ชวนกันสละบาป  
หยาบช้าไม่มี  บ ารุงบุญราศี  
ทุกวี่วันไป  
72๏ กรวดน้ ากรุณา  ตั้งแผ่เมตตา  
แก่สัตว์ทั่วไป  ชวนกันตั้งใจ  
ฟังธรรมเทศนา  
73๏ อยู่มาช้านาน  ทั้งสี่ถึงกาล  
ชีวังสังขา  ลูกเมียนั้นไซร้  
ร่ าไรโศกา ต่างต่างก่อมา  
ปลงศพสามี  
74๏ แล้วมาคิดอ่าน  ท าบุญให้ทาน  
หล่อหลั่งวารี  อยู่มาช้านาน  
ประมาณหลายปี  ทั้งสี่สตรี  
ม้วยมอดวอดวาย  
75๏ บุรุษสี่คน  ครั้นว่าสิ้นชนม์  
ดับขันธ์สูญหาย  ได้เสวยสวัสดิ์  
สมบัติมากมาย  คนหนึ่งคิดหมาย  
สมบัติพญา  
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76๏ ครั้นว่าบรรลัย ไปเกิดชาติใหม่  
ได้ดังจินดา  ถือเอาปฏิสนธิ์  
ในชนม์ครรภา  แห่งนางพญา  
ปิ่นเกล้าธรณี  
77๏ ครั้นถ้วนทศมาส  ประสูติบุตรราช  
เป็นชาติโฉมศรี  งามประเสริฐเลิศแล้ว  
ดังแก้วมณี  แม่นมสาวศรี 
รักษาพยาบาล  
78๏ ฝ่ายพระชนนี  ครั้นได้สมประดี  
เชยชมกุมาร ให้นางสาวใช้ 
ไปเชิญภูบาล  พระปิ่นจักรพาล  
รู้แล้วเสด็จมา  
 

๏ วิเชียรฉันท์ ๏ 
79๏ เมื่อนั้นสมเด็จราชา  ทอดพระเนตรบุตรา  
ดังว่าเทวัญสรรค์ทรง  
80๏ จึงจัดลูกสกุลสุริยวงศ์  เป็นพี่เลี้ยงองค์  
โอรสผู้ร่วมฤทัย  
81๏ จึงสั่งท้าวนางข้างใน แต่งบายศรีไว้  
จะได้ท าขวัญลูกยา 
82๏ สมโภชเจ็ดวันโดยตรา เครื่องเล่นนานา  
เสภาดนตรีนี่นั่น  
83๏ ส าเร็จเสร็จการแล้วพลัน  สมเด็จทรงธรรม์  
ถวายพระนามลูกยา  
84๏ ชื่อว่าโกรพกุมารา  บ ารุงรักษา  
จนพระชันษาสิบห้าปี  
85๏ ฝ่ายพระบิตุเรศชนนี  โรคายายี  
สองศรีทรงพระชรา   
86๏ สวรรคตทั้งสองผ่านฟ้า โกรพบุตรา  
ก็ทรงโศกามากมี  
87๏ ฝ่ายพระวิธูรเรืองศรี คิดคุณจักรี  
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ท้าวเธอก็มาโศกศัลย์  
88๏ ครั้นว่าโศกาจาบัลย์ จึงปรึกษากัน  
ที่การพระศพราชา  
89๏ จึงสั่งแสนสุรเสนา บาดหมาย10ไพร่ฟ้า  
ให้ถ้วนทุกหมู่ทุกกรม  
90๏ นอกเดือนในเดือนระดม เลกทาสเลกสม  
ทั้งพวกขุนหมื่นพันทนาย  
91๏ เจ้าพระยาแลพระยาทั้งหลาย ทั้งไพร่ทั้งนาย  
ให้พร้อมกันท าเมรุทอง  
92๏ อ ามาตย์อภิวันผันผะยอง  ออกจากโรงทอง  
ให้เสมียนเขียนหมายจ่ายไป  
93๏ ทุกทั่วหัวเมืองน้อยใหญ่  กะเกณฑ์กันไป 
ให้ตัดเสาไม้ล่องมา  
94๏ ครั้นถึงฉุดชักมิช้า  เลื่อยถากไปมา  
บ้างเจาะบ้างปรับปรุงกัน   
95๏ ท าไปได้หลายคืนวัน  ส าเร็จด้วยพลัน  
ก็ยกซึ่งเสาบัดใจ  
96๏ ราชวัตรฉัตรธงไสว เมรุทองชั้นใน  
ประดับด้วยแก้วแวววาม  
97๏ รูปสัตว์สิงห์เสือเหลือหลาม สิงโตเต้นตาม  
ทั้งจามรีมีใน  
98๏ การเมรุเกณฑ์แล้วบัดใจ  ถึงวันดีไซร้  
ให้ชักพระศพราชา  
99๏ แรดเริงเถลิงฤทธิมหึมา  คู่แรดโสภา  
น าหน้าใส่เพลิงคลาไคล  
100๏ รูปสัตว์บรรทุกผ้าไตร  คู่เคียงกันไป  
มโนมัยคู่กับอาชา  
101๏ นรสิงห์คู่กับสิงหรา  โตกิเลนเลียงผา  
มัจฉาคู่กับมัจฉานาคิน  

                                                           
10 บาดหมาย หมายถึง ประกาศของทางราชการ 
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102๏ ราชสีห์คู่กับราชสีห์สิน  วายุภักษ์โบยบิน  
กินรินคู่กับกินนร  
103๏ มังกรคู่กับมังกร  กุญชรคู่กับกุญชร  
ดูงามบวรโสภา  
104๏ สิ้นแถวรูปสัตว์ถัดมา  ถึงรถภูษา  
เทวดาเดินคั่นกันไป 
105๏ รถพระสวดธรรมวินัย  รถโคมใส่ไฟ  
รถใส่ท่อนจันท์บรรจง  
106๏ รถใส่พระโกศจักรพงศ ์ อัสดรตัวยง  
พยศเยื้องย่างอย่างยนต์  
107๏ พัดโบกทานตะวันชั้นบน แต่ล้วนเครื่องต้น  
จามรอภิรุมชุมสาย  
108๏ ฝ่ายว่าวงศาทั้งหลาย  ทรงม้าผันผาย  
ตามส่งสการราชา  
109๏ ศพถึงเมรุทองรจนา พนักงานก่อมา  
เชิญขึ้นเบญจาด้วยพลัน  
110๏ ฝ่ายว่าพระสนมก านัล ต่างต่างโศกศัลย์  
ร าพันทุกสิ่งนานา  
111๏ พนักงานร้องไห้โศกา เอาหอมยีตา  
ร้องว่าพระร่มโพธิ์ทอง  
112๏ ละ11ข้าสาวสนมทั้งผอง  พระเสด็จลอยล่อง  
สู่ห้องสวรรค์ชั้นใด  
113๏ ฝ่ายพวกโขนหุ่นวุ่นไป  ละครมอญไทย  
ทั้งงิ้วแลง้าวลาวยวน  
114๏ เครื่องเล่นนั้นมีถี่ถ้วน  ครบสิ้นทุกกระบวน 
ระเบงระบ าร าไป  
115๏ โขนโรงข้างหนึ่งนั้นไซร้ เล่นเรื่องท้าวไท  
เมื่อไปสู่เมืองลงกา  
116๏ ใช้ให้หนุมานอาสา ขนก้อนศิลา  

                                                           
11 ละ หมายถึง ท้ิง 
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จองถนนข้ามพลคลาไคล  
117๏ โรงหนึ่งไมยราพเรืองชัย สะกดท้าวไท  
พาไปสู่เมืองบาดาล  
118๏ หุ่นโรงหนึ่งนั้นเชี่ยวชาญ  เล่นเรื่องขุนมาร 
ผัวนางสุพรรณกัลยา  
119๏ สังศิลป์ชัยเสด็จไปตามอา  รบกับยักษา  
พาอามาถึงบุรี  
120๏ โรงหนึ่งชัยทัตสวัสดี  ต้องยานารี  
ภูมีให้คลั่งไคล้ไป  
121๏ ครั้นบ่ายชายแสงสุริยใส  หกคะเมนปลายไม้  
ไต่ลวดล าแพนแหงนเงย  
122๏ หกคะเมนสามต่อล้วนเคย  เสียวใจกระไรเลย  
เดินเฉยไปได้ไม่กลัว  
123๏ นอนดาบคาบหอกกลอกหัว คนดูน่ากลัว  
สยดแสยงแรงโรย  
124๏ พวกต้นก าพรึกข้ึนโปรย ทานทิ้งวิ่งโดย  
บ้างโดนกันอึงอ้ือไป  
125๏ เพลาค่ าหนังขึ้นทันใจ เสียงอึงคะนึงไป  
กึกก้องทั้งพระพารา  
126๏ สิงโตเล่นหน้าพลับพลา  ล่อดวงจินดา  
มีทั้งมังกรเกี้ยวกัน  
127๏ แล้วจุดดอกไม้ไฟพลัน มีครบทุกพัน  
พลุนั้นก็ดังผางโผง  
128๏ โป้งปีบเสียงดังปีบโป้ง  ไฟเพนียงเสียงโพล่ง  
ดอกไม้กระถางวางเรียง  
129๏ กึกก้องราชวังเวียง  แสนสนุกพ่างเพ้ียง  
มหรสพเมืองสวรรค์  
130๏ สมโภชครบเสร็จเจ็ดวัน  โกรพทรงธรรม์  
ถวายพระเพลิงภูมี  
131๏ พระวงศาคณานางก็โศกี  สองกรค้อนตี  
พระทรวงกันแสงแรงรา  
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132๏ แล้วเก็บอัฐินั้นมา  ใส่โกศรจนา  
เอาไว้บูชาทรงธรรม์  
133๏ เชิญไว้ในปรางค์สุวรรณ  ชาวเมืองทั้งนั้น  
ชวนกันมาพร้อมโรงทอง  
134๏ ฝ่ายพราหมณ์พฤฒาข้าละออง  วงศาทั้งผอง  
ทั้งพระวิธูรจอมไตร  
135๏ ปรึกษากันพร้อมยอมใจ  เสกพระหน่อไท  
โกรพให้ผ่านไอศวรรย์  
136๏ แก่เฒ่าชาวแม่ก านัล  อัดแอแจจัน  
แวดล้อมพระจอมจักรา  
137๏ เศรษฐีเสนีเสนา  ร้อยเอ็ดพารา  
ต่างต่างก็มาอวยชัย  
 

๏ 28 ๏ 
138๏ วิธูรบัณฑิต  สั่งสอนทรงฤทธิ์  
โกรพจอมไตร  ให้รู้ไตรเพท  
วิเศษผ่องใส สมเด็จท้าวไท  
อยู่ในยกติ์ธรรม์ 
139๏ วันหนึ่งภูเบศว  ละพระนิเวศน์  
อัคเรศสาวสันต์  ไปสู่อุทยาน  
ส าราญครามครัน  พระทัยผูกพัน  
บ าเพ็ญ12บารมี  
140๏ บุรุษหนึ่งนั้น  ที่ใจผูกพัน  
สมบัติโกสีย์  เป็นท้าวโกสิด  
เพราะจิตยินดี  อยู่สุขเปรมปรี  
ในไตรตรึงษา  
141๏ มีเทพอัปสร  งามลออบวร  
ทรงศรีโสภา  นับพันนับหมื่น  
ชมชื่นวิญญา  บ าเรอราชา  
ขับกล่อมพร้อมเพรียง  

                                                           
12 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า บ าเพ็ง 
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142๏ ดุริยางคดนตรี  พิณพาทย์มโหรี  
แสนเสนาะส าเนียง  ขับถ่อต่อกัน  
สนั่นสุรเสียง ถนอมกล่อมเกลี้ยง  
แห่งองค์อินทรา13  
143๏ คนหนึ่งนั้นไซร้  ผูกพันมั่นใจ  
สมบัติครุฑา  ได้เป็นพญาครุฑ  
อุดมเดชา  สมบัติพัสถาน  
กระการนานา  แต่ล้วนจินดา  
อยู่ยอดฉิมพลี  
144๏ คนหนึ่งปรารถนา  สมบัตินาคา  
ในเมืองนาคี  ครั้นสิ้นชนมาน  
อวสานด้วยดี  เกิดเป็นนาคี  
ที่ในบาดาล  
145๏ ประกอบด้วยสมบัติ  แก้วเก้าเนาวรัตน์  
รุ่งโรจน์ชัชวาล  มีอัครชายา  
โสภานงคราญ  ทั้งนาคบริวาร  
อเนกเหลือตรา  
146๏ นามพระมเหสี  พระนุชนารี  
ชื่อวิมาลา  มีราชบุตรี  
ชื่อวดีกัลยา  ทรงโฉมโสภา  
เลิศล้ านงพาล  
147๏ วันหนึ่งพญานาค  ท้าวเธอเสร็จจาก  
ปรางค์มาศราชฐาน  เธอไปจ าศีล  
ในสวนอุทยาน  ของพระภูบาล  
โกรพจักรี  
148๏ ฝ่ายท้าวโกสิฏฐ์  จึงร าพึงคิด  
จะสร้างบารมี  ลงจากวิมาน  
มัฆวานยินดี  มาสู่สวนศรีด้วยพลัน  
149๏ ฝ่ายพญาครุฑราช  จากวิมานมาศ  

                                                           
13 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า อินตรา 
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มาสู่สวนขวัญ  จ าศีลภาวนา  
พร้อมหน้าด้วยกัน  อยู่ในสวนขวัญ  
ได้หลายราตรี  
150๏ จ าศีลนานแล้ว  ทั้งสี่คลาดแคล้ว  
ลงสู่สระศรี  ช าระพระองค์  
สระสรงวารี  ฝ่ายท้าวโกสีย์  
ทอดพระเนตรแลหนา  
151๏ ต่างแลเห็นกัน  สี่ท้าวผูกพัน  
ยินดีปรีดา  ด้วยชาติก่อนนั้น  
ผูกพันหรรษา  เป็นมิตรกันมา  
ทั้งสี่พระองค์  
152๏ ครั้นสรงน้ าแล้ว  สี่ท้าวคลาดแคล้ว  
ขึ้นจากสระสรง  อินทราขึ้นนั่ง 
ยังแท่นทองทรง  ท้าวทั้งสี่องค์  
สนทนาปราศรัย  
153๏ ฝ่ายองค์อัมรินทร์  ถามจอมจักรภินท์  
โกรพภูวนัย  ทั้งท้าวนาคา  
ครุฑาผู้ไตร  สามท้าวมาไย  
ในสวนอุทยาน  
154๏ โกรพจอมราชย์  ฟังอินทร์ประภาษ  
ตอบพระองการ  ฉันเป็นจักรพรรดิ  
สมบัติสิงคาร14  มิได้ต้องการ  
อดสาจ าศีล  
155๏ ฝ่ายพญานาคราช  ฟังอินทร์ประภาษ  
ตอบพจน์วาทิน  ฉันเป็นภุชงค์  
ด ารงบุริน  ล้วนแก้วมนิน  
มิได้ปรารถนา  
156๏ หนึ่งข้าสมภาร ย่อมเป็นอาหาร  
แห่งราชครุฑา  ฉันไม่รักตัว  

                                                           
14 ศฤงคาร 
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กลัวครุฑบีฑา  รักศีลภาวนา  
ยิ่งกว่ารักตน  
157๏ ฝ่ายสุบรรณราช  ฟังอินทร์ประภาษ  
พจนารถบัดดล  ฉันเป็นครุฑา  
ศักดาเลิศล้น  อยู่ในไพรชน  
ฉิมพลีวิมาน  
158๏ ประกอบด้วยแก้ว  ประเสริฐเพริศแพร้ว  
ยิ่งกว่าทุกสถาน  หนึ่งพญานาเคนทร์  
ย่อมเป็นอาหาร  ชอบปากมานาน  
ฉันไม่ปรารถนา  
159๏ ศีลข้าพระองค์  ประเสริฐยิ่งยง  
ยิ่งกว่าสามรา  พระอินทร์ตอบเล่า  
ศีลเรานี้หนา  ประเสริฐยิ่งกว่า 
ศีลท่านทั้งสาม  
160๏ ทั้งสี่เถียงกัน  เสียงอึงดึงดัน  
ไม่ลงเนื้อความ  ฝ่ายพระอินทรา  
มีบัญชาถาม  โกรพทรงนาม  
ที่ในบุรี  
161๏ จะมีนักปราชญ์ เฉลียวฉลาด  
ตราสิน15วาที  มีบ้างหรือไม่  
บอกไปภูม ี เราสิ้นทั้งสี่  
จักได้ปรึกษา  
162๏ โกรพทูลไป  ในพระเวียงชัย  
ปราชญ์มีอยู่หนา  ชื่อพระวิธูร  
บริบูรณ์ปัญญา  ประเสริฐหนักหนา  
จะพากันไป  
163๏ ทั้งสี่ลีลา  เข้าไปพารา  
ขึ้นปราสาทชัย  ให้หาพระวิธูร  
พุทธางกูรทันใด  ให้นั่งเหนืออาสน์  

                                                           
15 ตราสิน หมายถึง แจ้งความไวเ้ปน็หลักฐาน 
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จอมราชย์ปราศรัย ให้หามาให้  
ปรึกษาเนื้อความ  
164๏ ฝ่ายท้าวโกสีย์  จึงแจ้งคดี  
แก่พระโฉมงาม  แต่ต้นหนหลัง 
ให้ฟังเนื้อความ  เจ้าปราชญ์โฉมงาม  
จะเห็นเป็นไฉน  
165๏ ศีลเราทั้งสี่  ดูในท่วงท ี
ใครจะดีกว่าใคร  เจ้าปราชญ์เมตตา  
ว่าตามจริงไป อย่าเข้าด้วยไท้  
โกรพจักรี  
 

๏ ยานี ๏ 
166๏ ฝ่ายองค์โพธิสัตว์  อันจะตรัสเป็นชินสีห์  
สี่ท้าวเล่าคดี  พระภูมีแจ้งวิญญา 
167๏ จึงทูลฉลองไป  ปราชญ์นี้ไซร้ตรงหนักหนา  
ไม่ได้เห็นแก่หน้า  จะปรึกษาไม่เข้าใคร 
168๏ ถ้าแม้นทูลกระหม่อม ปรึกษาพร้อมยอมน้ าใจ 
จะให้ข้าบาทไซร้  ปรึกษาให้เห็นเที่ยงธรรม์ 
169๏ จงแต่งเป็นธรรมาสน์ เครื่องปูลาดให้ครบครัน  
ธูปเทียนมาลานั้น  บูชาธรรมจึงสมควร 
170๏ พระอินทร์ฟังเจ้าปราชญ์  เทวราชทรงพระสรวล  
นิมิตบัลลังก์ควร  ทั้งธูปเทียนเครื่องบูชา 
171๏ ฝ่ายองค์เจ้าจอมปราชญ์  ขึ้นธรรมาสน์ให้ศีลห้า  
แล้วตรัสเทศนา  ตามคาถาพระบาลี 
172๏ พระเจ้าเทศนาไว้  ว่าผู้ใดในโลกี  
จ าศีลพระชินสีห์  ถือพระไตรสรณาคม 
173๏ เข้านั่งบ าเพ็ญฌาน  ศีลห้าประการเป็นอารมณ์  
เดชศีลอุดม  ได้บรมมรรคญาณ  
174๏ ผู้นั้นครั้นดับจิต  สิ้นชีวิตจากสงสาร  
ได้ไปพระนิพพาน  แสนส าราญเป็นสุขา  
175๏ อย่าว่าแต่มนุษย์ ถึงนาคครุฑเทวดา  
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ผีเสื้อแลยักษา  วิทยาแลคนธรรพ์  
176๏ คชสารแลราชสีห์  ฝูงสัตว์ที่ในไพรสัณฑ์  
มีจิตคิดผูกพัน  มั่นในศีลศาสดา  
177๏ ผู้นั้นครั้นตายไป  พิราลัยจากโลกา  
ไปเกิดในดึงสา  มีนางฟ้าเป็นบริวาร  
178๏ มีทิพยสมบัติ  ล้วนเนาวรัตน์ชัชวาล  
จุติจากพิมาน  ลงมาเกิดในโลกา  
179๏ จะเกิดในตระกูล  บริบูรณ์ด้วยโภคา  
รูปร่างก็โสภา  งามยิ่งกว่าประชาชน  
180๏ เดชะรักษาศีล  ของพระปิ่นปกสากล  
ศีลท่านทั้งสี่ตน  มิได้ยิ่งใครกว่าใคร  
181๏ เสมอกันทั้งสิ้น  อย่าดูหมิ่นกันสืบไป  
ประเสริฐเหมือนไซร้  ท่านอย่าได้มาสงกา16 
 

๚ ๏ ๚ 28 ๚ ๏ ๚ 
182๏ เมื่อนั้นโกสีย์  โกรพจักรี  
นาคีครุฑา  ได้ฟังโพธิสัตว์  
ตรัสธรรมเทศนา  ไพเราะหนักหนา  
ซาบซานพระทัย  
183๏ ยอกรอภิวาท  วิธูรจอมปราชญ์  
ผู้เลิศแดนไตร  ตัวฉันทั้งสี่  
นี้สิ้นสงสัย  ตั้งแต่นี้ไป  
มิได้ฉันทา  
184๏ โกรพภูวนัย  จัดแจงข้าไท 
กับของนานา  แก้วแหวนไม่น้อย  
สิ่งละร้อยโดยตรา  เอามาบูชา  
แก่พระวิธูร  
185๏ ส่วนท้าวอินทรา  ถวายทิพย์ภูษา  
รจนาไพบูลย์  พญานาคี  
ถวายมณีจ ารูญ  พญาครุฑเพ่ิมพูน 

                                                           
16 สงกา หมายถึง สงสัย 
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ถวายดอกไม้ทอง  
186๏ ถวายแล้วมิช้า  ทั้งสามอ าลา  
ยาตราผันผยอง  ฝ่ายท้าวมัฆวาน  
สู่วิมานเรืองรอง  ครุฑนาคทั้งสอง  
ต่างต่างสู่สถาน  
187๏นางวิมาลา  เป็นอัครชายา  
นาคาภูบาล  รู้ว่าผัวแก้ว  
มาแล้วถึงสถาน  แต่งองค์นงคราญ  
ขึ้นเฝ้าสามี  
188๏ ครั้นถึงบังคม  นวลนางทรามชม  
ไม่เห็นมณี  นางจึงทูลถาม  
พญานาคี  แก้วผูกพระศอนี้  
เอาไว้แห่งไร  
189๏ พญานาคราช  ได้ฟังนางนาถ  
พระบาทแจ้งไข  แต่ต้นจนจบ  
ไปพบหัสนัย  โกรพท้าวไท  
ทั้งพญาครุฑา  
190๏...พบวิธูร   หน่อพุทธางกูร  
ได้ฟังเทศนา  ไพเราะเลิศล้ า  
น าใจศรัทธา  จึงเอาจินดา  
บูชาภูมี   
191๏ อินทร์องค์ทรงฤทธิ์  ถวายทิพย์ภูษิต  
อันงามรูจี  โกรพกษัตริย์  
ถวายสมบัติมากมี  ครุฑาฤทธี  
ถวายดอกไม้ทอง  
192๏ วิมาลานารี  ได้ฟังสามี  
เทวีตรึกตรอง  มีจิตศรัทธา  
พระธรรมาโดยปอง  ใคร่ฟังธรรมของ  
วิธูรภูมี  
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193๏ นวลนางโฉมฉาย  ท าเพโท17บาย  
ด้วยกลสตรี  แกล้งท าประชวร  
รัญจวน18อินทรีย์  นวลนางเทวี 
ไม่เฝ้าผัวขวัญ  
194๏ ฝ่ายท้าวนาคา  ไม่เห็นนางมา  
เฝ้าพระทรงธรรม์ เจ็บไข้อย่างไร  
หลากใจจอมขวัญ  สาวใช้ไปพลัน 
ให้เชิญขึ้นมา  
195๏ บัดนั้นสาวใช้  รับสั่งแล้วไป 
ถึงทูลกัลยา  บัดนี้ทรงศักดิ์  
ทุกข์หนักทุกข์หนา  ไม่ยลยุภา  
ราชาตรอมใจ  
196๏ ใช้ให้ฉันมา  เชิญเสด็จกัลยา  
ขึ้นเฝ้าท้าวไท  นางฟังสาวศรี  
เสาวนีย์ตอบไป  เราประชวรไข้ 
ไม่สบายกายา  
197๏ รัญจวนในใจ  เจ้าจงกลับไป  
ทูลไท้ราชา  ว่าเราคลื่นเหียน  
วิงเวียนพักตรา  จึงไม่ได้มา 
เฝ้าพระทรงธรรม์  
198๏ บัดนั้นสาวศรี  รับพระเสาวนีย์  
แล้วบังคมคัล  มาเฝ้านเรนทร์สูริย์  
กราบทูลทรงธรรม์  ว่าองค์แจ่มจันทร์  
ทรงพระประชวร  
199๏ ท้าวฟังสาวใช้  แล้วรีบคลาไคล  
นั่งแนบแอบนวล  มีโองการถาม  
โฉมงามประชวร  พระนุชรัญจวน  
ฉันใดน้องอา  

                                                           
17 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า เทโทบาย หมายถึง ออกอุบาย 
18 เอกสารต้นฉบบัเขียนเพียงค าว่า รัน  
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200๏ หรือน้อยใจพี ่ ด้วยดวงมณี  
มิได้เอามา  ตรัสพลางโลมเล้า  
พระเยาวยุภา  อันดวงจินดา 
พ่ีบูชาธรรม  
201๏ พ่ีแบ่งบุญให้  อย่าเสียน้ าใจ 
เลยแม่งามข า  หรือโกรธสิ่งไร  
เชิญไขสักค า  พ่ีจักได้ท า  
ตามค ากัลยา  
202๏ เมื่อนั้นเทวี  เห็นพระสามี  
ปลอบโยนหนักหนา  น้องไม่ไปเฝ้า  
ปิ่นเกล้าโลกา  เพราะว่าโรคา  
ร่ าท าย ายี  
203๏ อันซึ่งดวงแก้ว  บูชาธรรมแล้ว  
สอดแคล้วไยมี  น้องมีศรัทธา   
โมทนาจักรี  อันดวงมณี  
เมียนี้ไม่ว่า  
204๏ ทูลแล้วโฉมฉาย  ท าเพโทบาย  
ฟูมฟายชลนา  นางแคลงใส่ไคล 
พิไรเจรจา  กลิ้งเกลือกไปมา  
บนแท่นทองทรง  
205๏ โอ้พระภูวนัย  แม้นช่วยเมียได้  
ดังใจประสงค์  แม้นเหมอืนใจหมาย  
ไข้หายโดยจง  พระจอมจักรพงศ์  
จงโปรดเกศี  
206๏ เอามาได้แล้ว  เห็นว่าเมียแก้ว  
จะรอดชีวี  ว่าแต่เป็นนัย  
ไม่ไขคด ี พระนุชนารี  
ท าชะอ้อนวอนไป  
207๏ ฝ่ายท้าวนาคา  ได้ฟังฉายา  
โอภาปราศรัย  พระนุชประสงค์  
จ านงสิ่งใด  จะหามาให้  
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ดังใจจินดา  
208๏ ปรารถนาสิ่งใด  จงบอกพ่ีให้  
รู้เถิดน้องอา  แก้วเก้าเนาวรัตน์  
สมบัตินานา  แม่อย่าโศกา  
เลยหนาทรามวัย  
209๏ นางจึงตอบเล่า  ข้าพระพุทธิเจ้า  
จะทูลท้าวไท  ที่ไหนปิ่นเกล้า  
จะเอามาให้  เมียจึงอาลัย  
เท่านี้แลหนา  
210๏ พญานาคราช  ได้ฟังนางนาถ  
แม่อย่าสงกา  สมบัติพัสถาน  
สิงคารนานา   สิ้นทั้งพารา  
ยกให้ทรามวัย  
211๏ นางทูลตอบท้าว  พระคุณผ่านเกล้า  
เท่ากับเมรุไตร  สมบัติพัสถาน  
ต้องการอะไร  น้องจะใคร่ได้  
หัวใจวิธูร  
212๏ แทรกกินกับยา  เห็นว่าโรคา  
จะมาหายสูญ  แม้นว่าไม่ได้  
หัวใจวิธูร   ชีวิตน้องจะสูญ  
จากฝ่าธุลี  
213๏ พญากาฬนาคราช  ฟังนุชน้องนาถ  
ประภาษวาที  ท้าวเร่งละห้อย  
เศร้าสร้อยแสนทวี  สุดความคิดพ่ี  
แล้วนะโฉมยง  
214๏ พญาโกรพราช  มีฤทธิสามารถ  
อ านาจอาจองค์  วิธูรบัณฑิต  
เหมือนชีวิตจักรพงศ์  จะเข้ารณรงค์  
สงครามมากมาย  
215๏ ข้อหนึ่งเทพดา  สิบหกห้องฟ้า  
รกัษาฤๅสาย  ใครเลยจะฆ่า  



  

 

162 

พระวิธูรตาย  เห็นไม่ได้ง่าย  
แม่อย่าเจรจา  
216๏ แม้นเจ้าชอบใจ  ดวงแก้วแววไว  
นัยเนตรซ้ายขวา  จะควักมาให้  
ดังใจจินดา  ไม่ให้เจ้ามา  
โศกาอาวรณ์  
217๏ วิมาลานารี  มีพระเสาวนีย์ 
กราบทูลภูธร  นางแกล้งใส่ไคล  
พิไรวิงวอน  แม้นพระภูธร 
ไม่โปรดเกศา  
218๏ อยู่เถิดพระแก้ว  บุญเมียน้อยแล้ว  
จะขอกราบลา  ชีวิตข้าบาท  
นิราศบาทา  กรรมเมียแล้วหนา  
ท้าวอย่าอาลัย  
219๏ นางร่ าวิงวอน  เกลือกกลิ้งนิ่งนอน 
ซบซอนนิ่งไป  พญานาคราช  
เพียงจะขาดพระทัย  กรกอดทรามวัย  
ร่ าไรโศกี  
220๏ ปลอบลวงอรทัย  คอยนิ่งคอยไป  
ได้ท่วงได้ที  ครั้นจักหักหาญ  
ร้าวฉานไม่มี  อันการสิ่งนี้  
คอยนิ่งคอยไป  
221๏ หัวใจวิธูร  พ่ีไม่ให้สูญ  
แม่อย่าสงสัย จะไปทอดสนิท  
คิดเอาให้ได้  สั่งตายว่าไป  
แม่อย่าหมองศรี  
222๏ แต่นั้นไปเล่า  นาคินปิ่นเกล้า  
โศกเศร้าแสนทวี  ไม่ส าราญองค์  
สระสรงวารี  กลวัว่าเทวี  
จะม้วยมรณา  
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๏ ยานี ๏ 
223๏ เรื่องนี้ยกไว้ก่อน  จะกล่าวย้อนถึงธิดา 
ลูกสาวท้าวนาคา  ชื่ออรันทวดี   
224๏ ขึ้นเฝ้าบิตุเรศ  นางก้มเกศอัญชุลี  
นางเห็นท้าวนาคี  พระภูมีซูบผอมไป  
225๏ พักตรามาเศร้าหมอง  ทูลฉลองถามท้าวไท  
ประชวรฤๅฉันใด พระทรงชัยซูบกายา  
226๏ จอมวังฟังลูกถาม  จึงเล่าความแก่ธิดา  
แม่เจ้าเศร้าโศกา  เพราะโรคามายายี   
227๏ นางอยากกินหัวใจ  ของท้าวไทวิธูรนี้  
ต่างแต่จะโศกี  จะใช้ให้ไปเอามา   
228๏ พ่อนี้วิตกหนัก  ผิวพระพักตร์จึงโรยรา  
กลัวว่าพระยุภา  จะสูญสิ้นชีวินไป  
229๏ ฝ่ายราชบุตรี  ทราบคดีภูวนัย  
ฉายาโศกาลัย กลัวแม่ไซร้จะม้วยมรณ์  
230๏ นิ่งเสียจะตายเปล่า  คิดแล้วเจ้าทูลบิดร  
จะอาสาพระภูธร  ไปเอาใจพระวิธูร  
231๏ บิดาจึงตรัสถาม  แม่โฉมงามบริบูรณ์ 
ดวงใจพระวิธูร  ท าไฉนจะได้มา  
232๏ พระวิธูรบัณฑิต  สุราฤทธิเขารักษา 
เวรผลัดอยู่อัตตา  จะเอามาได้ฉันใด  
233๏ นางทูลตอบบิตุเรศ  ลูกทุเรศจากเวียงชัย  
คนเดียวเที่ยวถามไป  ใครรับได้เป็นข้าเขา  
234๏ แทนคุณพระชนนี  ให้ชีวีพระแม่เจ้า  
ชนนินเป็นปิ่นเกล้า บรรเทาโศกพระโรคหาย  
235๏ ท้าวฟังเห็นชอบกล  พานิรมลเจ้าผันผาย  
สู่ห้องพระโฉมฉาย ตรัสประโลมโฉมสุดา  
236๏ ดูกรพระเทพี  พระบุตรีจะอาสา  
ขึ้นไปในโลกา  เอาหัวใจพระวิธูร  
237๏ เจ้าจงดับโศกา  แม่แก้วตาอย่าอาดูร  
หัวใจพระวิธูร  เห็นจะได้ดั่งจินดา  
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238๏ มาลาฟังท้าวไท  เหลือบเเลไปเห็นลูกยา  
ปราศรัยพระธิดา จะอาสาแม่หรือไร  
239๏ โฉมอรันทวดี  รับเสาวนีย์มารดาไท้  
บิดาสั่งสอนไป  ว่าผู้ใดมีฤทธา  
240๏ ผู้นั้นแลจะได้  ซึ่งหัวใจวิธูรมา  
ลูกจ าค าบิดา  ขอกราบลาชนนี  
241๏ บิตุเรศแลมารดร  อ านวยพรให้โฉมศรี  
ศัตรูหมู่ไพรี อย่าได้บีฑาลูกยา  
242๏ จะนึกสิ่งใดใด  จงให้ได้ดั่งจินดา  
โภยภัยอย่าได้มา เบียนบีฑาพระบุตรี  
243๏ แม่ไปอย่าทนง  ระวังองค์ให้จงดี  
ตัวเจ้าเป็นสตรี จะเดินดงแต่องค์เดียว  
244๏ แม้นบุรุษชาย  ท าเกริ่นกรายพูดลดเลี้ยว 
โฉมงามผู้ทรามเปลียว  อย่าได้เหลียวแลดูมัน  
245๏ โฉมอรันทวดี  ก้มเกศีรับพรพลัน  
ถวายบังคมคัล  พระบิตุราชมาตุรง  
246๏ ช าแรกแทรกสุธา เจ้าขึ้นมาถึงกลางดง  
คนเดียวเที่ยวเวียนวง นวลอนงค์ลินลามา  
247๏ ชมไม้ไพรชัฏ  สารพัดมีนานา  
โศกสนแลคณฑา  ข่อยมะค่าแลข้านาง  
248๏ ลางสาดมะหาดเหียง  พุมเรียงเคียงกับแคคาง  
ส าโรงแลโกงกาง  มะสังทรางแลโศกไทร  
249๏ ทรงผลนั้นไม่น้อย  ระย้าย้อยอยู่ไสว  
ฝูงนกวิหคไพร ทั้งไก่ฟ้าพญาลอ   
250๏ นกแก้วจับกิ่งแก้ว  กระจาบแจ่วจับจิงจ่อ  
ไก่ฟ้าแฝงมะฝอ  โกนจาจอจับกิ่งจันท์  
251๏ ชมสัตว์จัตุบาท  ละมั่งมาดผาดผกผัน  
ชะมดและฉมัน เลียงผาผันแล้วเผ่นโผน  
252๏ กาสรสุกรแกะ เลียงผาแพะกระโดดโดน 
ชะนอยก็ห้อยโหน  กระจงโจนกระต่ายตาม  
253๏ ชมแล้วก็คลาไคล ต าเนินในพนาหนาม  
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นวลนางผู้โฉมงาม  ถึงเขาแก้วคีรี   
254๏ สูงได้สิบสองโยชน์ เขาเดียวโดดริมวิถี  
นางเที่ยวเก็บมาลี  ดอกจ าปีแลจ าปา  
255๏ พิกุลแลบุนนาค หอมหลากหลากชื่นวิญญา 
ล าดวลมะลิลา โยธกาชื่นชูใจ  
256๏ เก็บร้อยประดับองค ์ แล้วโฉมยงร้อยมาลัย 
เป็นพวงพวงดวงดอกไม้ ห้อยแขวนไว้รอบคีรี ๛ 
257๏ ประดิษฐ์คิดเพลงขับ นางล าดับเรื่องคดี  
โอดครวญหน้ายวนยี ทรงเสียงศรีเป็นล าน า  
258๏ ขับพลางทางร าฟ้อน  สัด19แขนอ้อนชะอ้อนร า 
ยักย้ายเป็นล าล า เสียงเฉื่อยฉ่ าคร่ าครวญหา  
259๏ ร้องขับโอดพันไป  ว่าผู้ใดในโลกา 
มนุษย์แลครุฑา ทั้งยักษาแลคนธรรพ์  
260๏ เทวาสุราฤทธิ  ซึ่งสถิตย์ในเขตขัณฑ์ 
มีจิตคิดผูกพัน  ใคร่ได้น้องประคองเคียง  
261๏ ถ้าแม้นรับอาสา  ยอมเป็นข้าไม่ทุ่มเถียง  
น้องไซร้ไม่หลีกเลี่ยง ย่อมเป็นบาทบริจา  
262๏ ใช่ว่าจะลวงล่อ  ขอพรหมินแลอินทรา  
ถ้าแม้นกล่าวมุสา  หักคอข้าให้อาสัญ  
263๏ ฝ่ายว่าหมู่เนื้อนก ฝูงวิหคในไพรวัลย์ 
ได้ยินเสียงแจ่มจันทร์  สัตว์ทุกพันธุ์ก็ใหลหลง  
264๏ เสียงนางผู้เอี่ยมเอก  ดังการเวกกังวานดง  
เสือร้ายที่ตัวยง  ก็ลืมหลงไม่กินกัน  
265๏ กล่าวถึงบุณนพยักษ์  เป็นหลานรักเวสสุวรรณ  
สถิตย์แท่นพรายพรัน  ในเขตขัณฑ์พระหิมพานต์  
266๏ ย่อมเคยข้ึนไปเฝ้า  พระลุงเจ้าเป็นนิจกาล  
วันนั้นพญามาร  ทรงมิ่งม้าอาชานัย  
267๏ เหาะไปในเวหา  ถึงภูผาคีรีใหญ่ 
ต าเนินเดินเลียบไป  เนินไศลศิลาลาย  

                                                           
19 สัด น่าจะหมายถึง สบัด 
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268๏ ตรวยตรอกเป็นซอกธาร ห้วยละหานเป็นหุบหาย  
วารินกระสินธุ์สาย  มัจฉาอยู่รายเรียง  
269๏ เพียนทองเหมือนทองพราย  ทั้งกริมกรายเป็นคู่เคียง  
นวลจันทร์เป็นนวลเพียง  พระจันทร์แจ่มในอัมพร  
270๏ เพิงผาศิลาลาด  เอ่ียมสะอาดอันบวร  
โงกง้ าเงื้อมอัมพร  เป็นชะง่อนชะเงื้อมผา  
271๏ ลางแห่งเป็นห้องห้อง เป็นชั้นช่องสวากเว้า 
พลอยพลามดูงามเงา  ดูเพริศเพราพระพรายพรัน  
272๏ ชมพลางทางคลาไคล ต าเนินในศิลาชัน  
ได้ยินเสียงแจ่มจันทร์  ร้องเพลงในยอดคีรี  
273๏ สุรเสียงเพราะจับใจ  ยุดม้าไว้ฟังเสียงศรี  
ตริตรึกนึกคดี  ขับอย่างนี้คือผู้ใด  
274๏ มนุษย์หรือกินนร  เทพอัปสรหรือผีไพร  
คิดพลางทางฟังไป  ได้ยินแจ้งแห่งสตรี  
275๏ จึงชักม่ิงม้าแก้ว  ยุดอยู่แล้วบนคีรี  
ลงจากหลังพาชี  ท้าวยักษีค่อยลอบมา  
276๏ เข้าใกล้แล้วร้องถาม  แม่โฉมงามเสน่หา  
โฉมเฉิดเลิศโลกา  พระพักตราผ่องเพียงจันทร์  
277๏ พ่ีได้ฟังเสียงขับ  ให้แจ่วจับจิตกระสัน  
เพลงขับของจอมขวัญ ว่าฉันใดจงไขความ  
278๏ นางฟังพญายักษ์  เบือนพระพักตร์มาทักถาม  
ขวยเขินสะเทิ้นความ  นางโฉมงามจึงตอบไป  
279๏ จ าเป็นก็จ าตอบ  งามประกอบเฉลยไข 
ตัวของน้องนี้ไซร้  ชื่ออรันทวดี  
280๏ เป็นบุตรท้าวนาคา  พระมารดาของน้องนี้ 
โรคามายายี  พระอินทรีย์ซูบผอมไป  
281๏ โอสถขนานอ่ืน  ไม่ชอบชื่นชูพระทัย 
อยากได้ซึ่งหัวใจ  พระวิธูรประสมยา   
282๏ จึงจะหายที่ประชวร  โรครัญจวนของมารดา  
น้องนี้รับอาสา  หวังจะแทนพระคุณไท้  
283๏ ถ้าแม้นใครอาสา  เอาใจมาให้น้องได้  
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น้องยอมเป็นข้าไท  ท่านผู้นั้นไม่ฉันทา  
284๏ ขุนยักษ์ฟังเทวี  แจ้งคดีของฉายา  
จึงถามเพราพังงา20  พระวิธูรอยู่แห่งไร  
285๏ บอกพ่ีเถิดแก้วตา  จะอาสาเอามาให้  
อุระเรียมเกรียมกรม21ใจ  นุชได้ปราณีหนา  
286๏ นางว่าอย่าลามลวน ไม่บังควรนะยักษา  
เป็นหญิงก็จริงหนา  แต่วงศานั้นสูงทรง  
287๏ ใช่หญิงที่ชั่วช้า  จะเจรจาล่อให้หลง  
ยังไม่ได้หัวใจจง  จะให้ปลงนั้นฉันใด  
288๏ ขุนยักษ์จึงโลมเล้า  พระนุชเจ้าอย่าสงสัย  
ท าไม่แก้หัวใจ  อยู่ในเงื้อมมือพ่ียา  
289๏ อารมณ์ยังกรมเกรียม  ร้อนทรวงเรียมดังไฟฟ้า  
แก้ร้อนพ่ีก่อนรา  จะเอามาให้อรทัย  
290๏ นางตอบอสุริน  ช่างแต่งลิ้นมาแก้ไข  
ไพเราะเสนาะใน  ช่างพิไรมาเจรจา  
291๏ จะชี้นกปลายไม ้ อยู่ถึงในพนาวา  
น้องไซร้ใช่คนป่า ฟังวาจาจะใหลหลง  
292๏ ขุนยักษ์ตอบเทวี  พ่ีไม่ชี้นกในดง 
พูดกันเป็นมั่นคง  จะให้ได้เหมือนสัญญา  
293๏ ถึงตัวพี่เป็นยักษ์ แต่สูงศักดิ์เป็นหนักหนา  
รักตัวกลัวเวรา  ไม่มุสาลวงโลมศรี  
294๏ นางจึงตอบไปพลัน ช่างร าพันมาพาที  
รักตัวกลัวเวรี  เมื่อตะกี้ให้สัญญา  
295๏ ว่าจะอาสาไป เอาหัวใจวิธูรมา  
ไม่ได้เหมือนวาจา มาว่าแอบแสบฤๅทัย  
296๏ ขุนยักษ์ตอบวาจา  แม่แก้วตาไม่เชื่อใจ  
โฉมยงอย่าสงสัย  พระนุชได้มีเมตตา  
297๏ ขอให้พ่ีอิงแอบ พอเนื้อแนบกัลยา  

                                                           
20 พังงา หมายถึง พงาหรือหญิงงาม 
21 กรม หมายถึง ตรม เช่นค าว่า ตรอมตรม 
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มีแรงรับอาสา  เอามาให้นางทรามวัย  
298๏ ว่าพลางท้าวยักษา  พระกรคว้ากรอรทัย  
นางปัดสลัดไป  ท าไฉนฉะนี้หนา  
299๏ นี่หรือว่าท้าวรัก  ท าหาญหักด้วยฤทธา 
ทุกข์น้องเท่าแผ่นผา  ไม่เมตตาน่าน้อยใจ  
300๏ ขุนยักษ์จึงโลมเล้า  นิ่มนวลเจ้าอย่าหมองไหม้  
ทรวงเรียมร้อนคือไฟ  ไม่เห็นใจพี่เลยหนา  
301๏ แหวะหวะอุระได้  จะแหวะให้เห็นอุรา  
รักนุชสุดวิญญา  ความสัจจาไม่แพร่งพราย  
302๏ นางนาถตอบไปพลัน  แม้นรักฉันอย่าวุ่นวาย  
งดไว้ทั้งสองฝ่าย ลงไปเฝ้าพระบิดา  
303๏ กราบทูลพระมารดร  ให้คลายร้อนที่โรคา  
ช้านักจักมรณา แม้นเสน่หาเชิญลงไป 
 

๏ นาคบริพันท์ ๏ 
304๏ เมื่อนั้นยักษี  ฟังอรเทวี  
ตริตรึกนึกใน  ครั้นจะหักหาญ  
เสียการสืบไป  นางเป็นทุกข์ใจ  
ถึงพระมารดา  
305๏ คิดแล้วยักษี  ชวนอรันทวดี  
แทรกพ้ืนสุธา   พากันเข้าเฝ้า  
ปิ่นเกล้านาคา  นพยักษา  
ถวายบังคมคัล  
306๏ พระอรเทวี  ทูลแจ้งคดี  
แก่พระทรงธรรม์ ท่านท้าวอสุรา  
จะอาสาพลัน  องค์พระวิธูรนั้น  
อยู่ด้าวแดนใด  
307๏ ฝ่ายท้าวนาคี  ได้ฟังยินดี  
บัญชาปราศรัย  ท่านผู้เรืองฤทธิ์  
ช่วยชีวิตนางไว้  เราคงจะให้  
สมความปรารถนา  
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308๏ วิธูรบัณฑิต  พระองค์สถิตย์   
อินทรปัตถ์พารา  เป็นครูพระบาท 
โกรพราชราชา  ฝูงเทพเทวา  
รักษาภูบาล   
309๏ แม้นอาสาไป  ได้ตัวหัวใจ  
วิธูรผู้ชาญ  จะยกนางนาถ  
ทั้งราชสถาน  ให้ครองสิงคาร  
ในเมืองนาคี  
310๏ ขุนยักษ์ฟังสาร  รับพระโองการ  
ท้าววาสุกรี   ท้าวอย่าปรารมภ์  
คงสมวาที  ลูกจะจรลี  
ท้าวอย่าปรารมภ์  
311๏ ทูลแล้วยักษา  ถวายบังคมลา  
พระผู้อุดม  ขึ้นอาชานัย  
น้ าใจชื่นชม ไปเฝ้าบรม  
ปิ่นเกศเวสสุวรรณ  
312๏ ครั้นถึงก้มเกล้า  ถวายบังคมท้าว  
ผู้ทรงทศธรรม์  พอท้าวพิพากษา  
ตราสินความพลัน  ว่าด้วยเทวัญ  
วิวาทวิมาน  
313๏ นพยักษ์ทูลลา  จะไปอาสา  
เจ้าเมืองบาดาล  ก าลังตราสิน  
ไม่ได้ยินขุนมาร  ตราสินเสร็จการ  
จึงขับเทวา  
314๏ ไปเถิดเร่งไป  สู่วิมานชัย  
ของท่านเถิดรา  นพยักษ์คลานถอย  
พลอยรับบัญชา แล้วอ้างเทวา  
ไว้เป็นทิพย์พยาน  
315๏ สมเด็จท้าวไท  ขับข้าให้ไป  
สู่เมืองบาดาล  ถวายบังคมลา  
ออกมามินาน  ทรงอาชาชาญ  
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ทะยานเหาะไป  
316๏ เหาะพลางทางคิด  วิธูรบัณฑิต  
สถิตย์เวียงชัย ครั้นจะวู่วาม  
สงครามเกิดใหญ่  ด้วยว่าเทพไท 
เขาอยู่รักษา  
317๏ ทราบถึงคุณลุง  จะเกิดความยุ่ง  
คุณลุงจะว่า  โกรพภูบาล  
เธอชาญสกา  อย่าเลยจะมา  
ชวนเล่นพนัน  
318๏ จะเอาดวงแก้ว  ประเสริฐเลิศแล้ว  
ที่เขาสุวรรณ ชื่อวิบูลย์บรรพต  
ปรากฏใครจะทัน เอามาพนัน  
กับพระเวียงชัย  
319๏ คดิแล้วยักษา ชักม้ารีบมา  
ถึงยอดเขาใหญ่ แลเห็นยักษา  
พันตราหนึ่งไซร้ รักษาเขาไว้  
ล้อมรอบคีรี  
320๏ นพยักษ์อสุรา  ครั้นเห็นยักษา  
เหลือกตาด้วยดี แดงดวงช่วงโชติ  
เรืองโรจน์รังสี  ดังเปลวอัคคี  
น่ากลัวหนักหนา  
321๏ ทั้งพันอสุรี  เห็นนพยักษี  
เหลือกสองนัยนา  ทั้งพันพรั่นจิต 
กลัวชีวิตมรณา  เหมือนพระกาฬมา  
ชวนกันหนีไป  
322๏ ทั้งพวกเปรตา  อันอยู่รักษา  
ภูผานั้นไซร้  อยู่ในต้นหญ้า  
ลัดดาเครือไม้  ชวนกันหนีไป  
ในขอบจักรวาล  
323๏ นพยักษ์อสุรี  เห็นหมู่ยักษี  
หนีจากสถาน  เข้าในคูหา  
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มิช้าทันนาน  ชมศิลาลาน  
เลื่อมลายหลายพัน  
324๏ ข้างเป็นพู่ห้อย  วารีไหลย้อย  
แพรวพร้อยพรายพรัน  เขียวเหมือนมรกต  
ใสสดสีสัน  สีเหลืองสุวรรณ  
ด านั้นเหมือนนิล  
325๏ ลางก้อนเหมือนแก้ว สีขาววาวแวว 
เป็นห้วยหุบหิน  เป็นห้องช่องชั้น  
ลดลั่นศิขริน  ร าพันไม่สิ้น  
จะช้าเรื่องไป  
326๏ ยักษีมีฤทธิ์  ได้แก้วกายสิทธิ์  
มีจิตชื่นใจ  ออกจากคูหา  
ชักม้าเหาะไป  ถึงพระเวียงชัย  
โกรพราชา  
327๏ ลงจากอากาศ  ซ่อนอาชาชาติ  
ไว้ในพฤกษา  แปลงเป็นมานพ  
เลิศลบโลกา  ต าเนินเดินมา  
ถึงหน้าพระลาน  
328๏ วันนั้นพระบาท  โกรพธิราช  
เสด็จออกโรงทาน  พร้อมด้วยเสนา  
ตรัสว่าราชการ  เมื่อนั้นขุนมาร  
ถามท่านเสนา  
329๏ พระจอมจักรพงศ์  ท้าวชอบใจทรง  
ซึ่งกลสกา เราจะพนัน  
ท่านทูลด้วยรา  มานพเจรจา  
แว่วถึงพระกรรณ   
330๏ พระองค์ทรงถาม  มานพพูดความ  
สิ่งไรจะพนัน  เสนากราบทูล  
นเรนทร์สูริย์ไปพลัน  จะเล่นพนัน  
ในการสกา  
331๏ โกรพจอมราช  ได้ฟังอ ามาตย์  
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รับสั่งให้หา  มานพมาเฝ้า  
ท้าวมีบัญชา  ท่านหรือจะมา  
เล่นสกาพนัน  
332๏ มานพทูลไป  หม่อมฉันอยู่ไกล  
มาเฝ้าทรงธรรม์  รักใคร่ในสกา  
อดสามาพลัน  จะเล่นพนัน 
ด้วยดวงจินดา  
333๏ แก้วนี้มีฤทธิ์  ดังแก้วโกสิฏฐ์  
อิศเรศอัมรา  นึกใดได้สิ้น  
สมจินตนา  ทั้งม้าอาชา  
ก็มีฤทธี  
334๏ สูงสามคาพยุต  สีขาวบริสุทธิ์  
ดุจม้าโกสีย์  เหาะเหินเดินได้  
ในกลางเมฆี  แม้นหม่อมฉันนี้  
แพ้พระราชา  
335๏ จะให้ดวงแก้ว  ทั้งม้าเลิศแล้ว  
แก่จอมสุธา  ถ้าแม้นชนะ  
จะเอาพารา ทั้งฝูงประชา  
สิ้นทั้งบุรี  
 

๏ มณีรัตน์ ๏ 
336๏ ว่าแล้วขุนยักษา  หยิบจินดามาด้วยดี 
ชูขึ้นให้จักรี  ดูมณีก่อนเถิดรา  
337๏ โน่นแน่ะเมรุมา  สูงสะอาดว่ายเวหา  
วิมานเทวดา  ตามเหลี่ยมผาซับซ้อนกัน  
338๏ พระจันทร์พระอาทิตย์  อันทรงฤทธิ์ในสวรรค์  
ราหูเที่ยวผายผัน  ตามช่องชั้นเหลี่ยมสิงขร  
339๏ หัศกัณฐ์วินันตก  ทั้งหมู่นกบินสลอน  
อิสินธรยุคนธร  เขาซับซ้อนมากคณนา  
340๏ ชั้นพรหมแลชั้นอินทร์  แลเห็นสิ้นในจินดา 
เห็นแถวพระคงคา  ทั้งเห็นป่าพระหิมพานต์  
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341๏ เห็นสระโบกขรณี  บุศมาลีปทุมมาลย์  
เห็นสิ้นสี่จักรวาล  ทุกสถานเห็นเหมือนกัน  
342๏ พิศกันแต่หน้าคน  หน้าพิกลเห็นขันขัน  
สามเหลี่ยมวงพระจันทร์  ต่างต่างกันทุกพารา  
343๏ ยังแต่อาชานัย  ให้ท้าวไทเห็นฤทธา  
ว่าแล้วกลับออกมา   จูงอาชานั้นเข้าไป  
344๏ ครั้นถึงหน้าพระลาน  เผ่นทะยานขึ้นบัดใจ  
ขึ้นบนก าแพงได้  ชักควบไปรอบเวียงวัง  
345๏ ม้าควบมาเร็วรี่  ฤทธิ์พาชีดังกังหัน  
หูหางติดกัน  สักหมื่นพันม้าพาชี  
346๏ แล้วชักกลับลงมา  ถึงสุธาลงสระศรี  
จึงควบม้าพาชี  วิ่งเร็วรี่บนใบบัว  
347๏ แล้วชักเดินเพลงทวน  เดินหันหวนเร็วพ้นตัว  
ย่างย่ าบนใบบัว  ไม่แตกช้ าแต่สักใบ  
348๏ โกรพพระจักรี  เห็นฤทธีมโนมัย  
ทั้งแก้วแลแววไว  มีพระทัยปรารถนา 
349๏ ใคร่ได้ไว้เป็นสิทธิ์  พระทรงฤทธิ์สั่งเสนา  
ยกเอาสกามา  พระราชาจะพนัน  
350๏ โกรพพระราชา  ท้าวสัญญามานพพลัน 
เราแพ้สกานั้น  ทั้งไอศวรรย์จะยกให้   
351๏ อันนี้เป็นความสัจ  ไม่เพ้ียนผัดอย่าสงสัย  
ขอแต่เอกฉัตรชัย  ทั้งอรทัยมเหสี  
352๏ มานพจึงทูลเล่า ข้าพระเจ้าแพ้จักรี  
ดวงแก้วกับพาชี  ของฉันนี้ถวายไท้  
353๏ เอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์  มิได้บิดพลิ้วสิ่งไร  
สัญญากันแล้วไซร้  ทั้งสองไทตั้งสกา  
354๏ สกาแต่ก่อนไซร้  ไม่เข้าใจจะพรรณนา  
พิศเคราะห์ในคาถา  ไม่รู้ว่าเล่นอย่างไร   
355๏ จะว่าตามความคิด  ถ้าเพ้ียนผิดบุราณไป  
ข้าน้อยขออภัย  ทั้งเทพไททุกทิศา  
356๏ ม้าแดงมานพเล่น  หมากขาวเป็นของพญา  
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สองท้าวตั้งสกา  แล้วก็มาแข่งบาศก์กัน  
357๏ โกรพทอดเป็นห้า  มานพมาทอดสี่พลัน  
โกรพผู้ทรงธรรม์  ได้ทอดก่อนแล้วเดินไป  
358๏ ขุนยักษ์ทอดหนึ่งหนึ่ง  มานพจึงหักเรือนใน  
จับเบี้ยทับบัดใจ   แล้วห้ามไว้ถอนเสียพลัน  
359๏ ฝ่ายว่าท้าวโกรพ  เห็นมานพท าขยัน  
รุนแล้วถอดไปพลัน  พระทรงธรรม์นึกในใจ  
360๏ ดีร้ายคงจะแตก  ครั้นจะแยกเรือนไม่ได้  
ทับแล้วจงทอดไป ตามแต่ใจเจ้าเถิดรา  
361๏ มานพถามจักรี  ยังไม่หนีหรือไรหนา  
ท้าวตอบซึ่งวาจา  หมากอย่างนี้จะหนีไย  
362๏ มานพห้ามบาศก์แล้ว  จึงพระแก้วทอดลงไป  
บาศก์ตกเป็นหกไซร้  ไม่ได้เรือนเบือนหนักหนา  
363๏ มานพทอดทันที  เป็นสองสี่ดีนักหนา  
เป็นต่อพระราชา  ท าเรือนได้ไว้มั่นคง  
364๏ ฝ่ายเทพสิงสู่  ในก าภูฉัตรพระองค์  
ก่อนชาติเป็นมาตุรงค์  ของโกรพผู้ทรงธรรม์  
365๏ เห็นท้าวเธอจะแพ้  จึงช่วยแก้พลิกบาศก์พลัน  
ที่ทอดเป็นส าคัญ พลิกบาศก์นั้นได้ดังใจ  
366๏ จะแพ้ก็ไม่แพ้  แต่เวียนแก้กันสืบไป 
มานพเร่งขัดใจ เป็นกระไรกระนี้หนา  
367๏ คิดพลางทางเหลือบไป  เห็นนางไท้เทพดา  
พลิกบาศก์ให้ราชา  ถลึงตาให้ทันใด  
368๏ ฝ่ายนางเทพดา  กลัวยักษาองค์หวั่นไหว  
หนีจากกระฉัตร22ชัย  ไปอยู่ขอบจักรวาล  
369๏ เมื่อนั้นโกรพราช  ท้าวทอดบาศก์ไม่เป็นการ  
ตั้งแต่แพ้ขุนมาร  ถ้วนสามกระดานตามสัญญา  
370๏ มานพจึงกล่าวสาร พระภูบาลแพ้สกา  
ครบถ้วนถึงสามครา  ท้าวจะว่าประการใด  

                                                           
22 กระฉัตร หมายถึง เอกฉัตร 
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371๏ โกรพพระภูบาล  ตอบขุนมารไปทันใจ  
จะรู้ที่ว่าอย่างไร เรายกให้เหมือนสัญญา  
 

๏ พิลาป ๏ 
372๏ มานพอสุรี  จึงกล่าววาที  
สรรเสริญราชา  พระองค์ประเสริฐ  
ล้ าเลิศโลกา เชื่อจักรพรรตรา23  
ธิราชทรงธรรม์  
373๏ สมเด็จผ่านฟ้า  พนันจินดา  
กับกรุงไอศวรรย์  ไม่คิดกล่าวเฉียง  
หลีกเลี่ยงผ่อนผัน ย่อมให้ทุกอัน  
เหมือนพระวาจา  
374๏ สมบัติทั้งนี้  คืนถวายภูมี  
ดังเก่าเถิดรา  ขอแต่พระวิธูร  
นเรนทร์สูริย์เรียกมา  หม่อมฉันจะลา  
พาเอาตัวไป   
375๏ โกรพฟังสาร  อย่าได้สงกา  
มีพระโองการ ตอบพลันทันใจ 
วิธูรบัณฑิต ชีวิตเราไซร้ 
เราไม่ให้ไป อย่าได้สงกา 
376๏ สมบัติทั้งเมือง  เราไม่ขัดเคือง  
เอาไปเถิดหนา  พวกพลมนตรี  
พาชีคชา  ตามแต่ปรารถนา   
เอาไปทุกประการ  
377๏ มานพได้ฟัง  จึงกล่าววาจัง  
ด้วยค าเป็นพาล  เยาะเย้ยราชา  
ว่ากล่าวห้าวหาญ  ท้าวครองสิงคาร  
กล่าวไม่มีจริง  
378๏ ถ้าฉันแพ้เล่า  ไม่เถียงผ่านเกล้า  
เลยแต่สักสิ่ง  คงจะมีความอาย  

                                                           
23 จักรพรรตรา หมายถึง จักรพรรด ิ
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ทั้งชายทั้งหญิง  คงขับข้าจริง  
จากท้องโรงธาร 
379๏ โกรพราชา  ฟังมานพว่า  
เหน็บแนมแกมการ  อัปยศอดสู  
แก่หมู่ทหาร  สมเด็จภูบาล  
ร าพึงไปมา  
380๏ อันพระวิธูร  ชีวิตไม่สูญ  
ไม่ให้เลยหนา  คิดรักหักอาย  
ฤๅสายเถียงมา  เราได้สัญญา  
วิธูรเมื่อไร  
381๏ มานพจึงว่า  ท้าวแพ้สกา 
ให้ทั้งเวียงชัย  ขอแต่มเหสี  
กับภูมีไว้  ทั้งเอกฉัตรชัย  
เราไม่ปรารถนา  
382๏ ขอวิธูรคนเดียว  ควรหรือลดเลี้ยว  
ไม่ให้เราหนา  เสนีทั้งนั้น  
ช่วยกันปรึกษา ถ้าใครมุสา  
เป็นคนไม่ดี  
383๏ โกรพท้าวไท  ซังตาย24ตอบไป  
แก่ท้าวยักษ ี เดิมเราสัญญา  
วงศาเรามี  พระวิธูรนี้  
เป็นที่น้องเรา  
384๏ มานพได้ฟัง คิดในใจหวัง  
ตามความล าเนา  วิธูรบัณฑิต  
ประกาศิตเพริศเพรา  ที่ไหนองค์เจ้า  
จักกล่าวมุสา  
385๏ คิดแล้วทูลเล่า  พระวิธูรเจ้า  
เป็นญาติราชา  บัดนี้อยู่ไหน  
ตรัสให้หามา  ถามดูต่อหน้า  

                                                           
24 ซังตาย หมายถึง ฝืนใจ 
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ไม่เข้ากับใคร  
386๏ ถ้าแม้นเป็นญาติ  ของฝ่าพระบาท  
ฉันไม่เอาไป มิใช่วงศา  
จะพาคลาไคล  พระองค์จงให้  
เรียกวิธูรมา  
387๏ ฝ่ายพระภูวนัย  มีรับสั่งให้  
หาหน่อพุทธา  เสนาสามารถ  
พาเจ้าปราชญ์เข้ามา สมเด็จราชา  
บอกมานพพลัน  
388๏ ได้ฟังภูบาล มานพกล่าวสาร  
ถามองค์ทรงธรรม์  ไหนว่าเจ้าปราชญ์  
เป็นญาติด้วยกัน  กับพระทรงธรรม์  
จริงหรือฉันใด  
389๏ เมื่อนั้นวิธูร  ได้ฟังอสูร  
นั้นมาถามไถ่  ครั้นจะไม่รับ  
สับปลับบอกไป  เขาจะติได้  
ว่าคนมุสา  
390๏ จึงมีบรรหาร   ว่าญาติหลายประการ  
เราจะพรรณนา  ที่ตนพ่ึงได้  
ดังใจเจตนา  นับว่าญาติกา  
อย่างนั้นก็มี  
391๏ เป็นญาติจริงจริง  ทั้งชายทั้งหญิง  
อย่างนั้นก็มี  มาดแม้นอยู่ไกล  
แต่ใจอารีย์  นับว่าเป็นพี่  
น้องได้ดังใจ  
392๏ ญาติมีสี่ประการ  หนึ่งทรัพย์ของท่าน  
นั้นมาช่วยไถ่  กลัวภัยพาธา  
ได้มาอาศัย  ข้อหนึ่งนั้นไซร้  
ได้พ่ึงโภชนา  
393๏ ข้อหนึ่งไถ่ถาม  เป็นถ้อยเป็นความ  
ได้มาพ่ึงพา  ญาติสี่ประการ  
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ดังเราปรารถนา  เป็นโลกธรรมดา  
มีทั่วแดนไตร  
394๏ เรานี้เชื้อชาติ  ได้เป็นนักปราชญ์  
ครั้งบิดาไท้  จนบุตรพระบาท  
เสวยราชย์ขึ้นใหม่ ยังนับเราไซร้  
เป็นญาติกา  
395๏ อันหน่อจักรพงศ์  เป็นปิ่นกษัตริย์  
ทุกทั่วพารา  ประเสริฐเลิศแล้ว  
ดังแก้วจินดา  เหตุไรท่านมา  
กินแหนง25โองการ  
396๏ มานพฟังอรรถ  ค าพระโพธิสัตว์  
กล่าวเป็นสองสถาน  ท้าวไม่อ าพราง  
กล่าวกลางโองการ คิดเห็นว่าท่าน  
ใช่ญาติราชา  
397๏ จะรับโอวาท  ชะรอยเจ้าปราชญ์  
มิได้มุสา  จะไม่รับเล่า  
กลัวท้าวโกรธา จึงกล่าววาจา  
เป็นค าท่ามกลาง  
398๏ คิดเห็นเนื้อความ มานพทูลถาม  
ท้าวไทไปพลาง  ไหนว่าเจ้าปราชญ์  
เป็นญาติจอมปรางค์  ไม่รับสมอ้าง  
เหมือนพระวาจา   
399๏ โกรพฟังอรรถ  คิดแค้นแน่นกลัด  
ในพระอุรา  น้อยใจเจ้าปราชญ์  
มิอาจจะว่า  พระพักตร์ราชา  
มาพาเผือดไป  
400๏ ละห้อยสร้อยเศร้า ไม่อยู่ด้วยเรา  
ตามแต่น้ าใจ คิดแล้วมิช้า  
ตอบมานพไป  ใช่ญาติเราไซร้  

                                                           
25 กินแหนง หมายถึง สงสัย 
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เอาไปเถิดรา  
401๏ วิธูรบัณฑิต  เห็นพระทรงฤทธิ์  
ทรงพระโกรธา  ปราศรัยมานพ  
ค ารบวาจา ท่านได้กรุณา  
งดท่า26สามวัน  
402๏ ท าบุญให้ทาน  สั่งลูกสอนหลาน  
เรียนวินัยธรรม์  ครบสามวันแล้ว  
คลาดแคล้วจรจรัล  จะไปด้วยกัน  
ท่านได้เมตตา  
403๏ ฝ่ายว่านพยักษ์  ฟังพระทรงศักดิ์  
อ้อนวอนเจรจา ยักษีนั้นไซร้  
มีใจกรุณา  ย่อมตามวาจา  
เจ้าปราชญ์ทุกอัน  
404๏ จึงพายักษา ถวายบังคมลา  
มาสู่เรือนพลัน  จึงให้สาวศรี  
นารีก านัล  รูปร่างเฉิดฉัน 
บ ารุงยักษี  
405๏ เมื่อนั้นยักษา  สุขเกษมเปรมปรา27  
ด้วยหมู่นารี  ฝ่ายพระวิธูร 
ท าบุญมากมี  จึงกล่าววาที  
ทั้งพันกัลยา  
406๏ เป็นกรรมวิบาก  จ าเป็นจ าจาก 
ไปด้วยยักษา ด้วยว่าโกรพ  
ท้าวแพ้สกา  พนันพารา  
สิ้นทั้งเวียงชัย  
407๏ เพ่ือนไม่ปรารถนา  เอาแต่พ่ียา  
คนเดียวนี้ไป  กรรมมีวิบัติ  
จ าพลัดอรทัย  อย่าโศกเสียใจ  

                                                           
26 ท่า หมายถึง คอย 
27 เปรมปรา มากจากค าว่า เปรมปราโมทย ์
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เลยแก้วแววตา  
408๏ ผัวรักผันผาย  เจ้าอยู่เป็นม่าย  
ชายจะบีฑา  ครองตัวจงดี   
กว่าพี่จะมา  อย่าคิดแพศยา  
เหมือนหญิงลักเลง28  
409๏ เกิดเป็นสตรี  ไม่มีสามี  
ผู้ใดจะเกรง ดีชั่วสิ่งไร  
น้ าใจตัวเอง  คิดให้คนเกรง  
อดสาครองตัว  
410๏ เจ้าเป็นทองดี  แปดปนสังกะสี  
จะคล้ าด ามัว อันเป็นศักดิ์ศรี  
ได้ดีเพราะผัว  แม้นใครรักตัว  
จ าค าพ่ียา  
411๏ ชาติหญิงทรชน ใจมันระคน  
ด้วยราคะราคา ไม่มีความอาย  
เสียดายยศถา  หญิงเช่นนี้หนา  
อย่าดูเยี่ยงกัน  
412๏ ทั้งพันอัคเรศ ฟังท้าวกล่าวเหตุ  
เยาวเรศโศกศัลย์ เกลือกกลิ้งวิงวอน  
ภูธรทรงธรรม์  แก้เกศออกพลัน 
เช็ดพระบาทา  
413๏ กรรมเวรสิ่งไร มานพอยากได้  
แต่ไท้พัสดา  ไปแต่องค์เดียว  
เปล่าเปลี่ยววิญญา มานพจงพา  
ข้าไปด้วยกัน  
414๏ โอ้พระเพ่ือนม้วย  พาเมียไปด้วย  
พระองค์ทรงธรรม์  ต่างร่ าร้องไห้  
พิไรร าพัน คร่ าครวญป่วนปั่น  
ทั้งพันเทพี  

                                                           
28 ลักเลง หมายถึง ลักเล่นชู้ 
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415๏ พระฟังน้องน้อย ทั้งพันกล่าวถ้อย  
โอ้หนาปราณี แม้นพาไปใด  
ไม่ให้หมองศร ี โอ้โอ๋ครั้งนี้  
สุดคิดพ่ียา  
416๏ อยู่เถิดโฉมฉาย  แม้นว่าพี่ชาย  
ไม่วายชีวา จะกลับมาชม 
สมแก้วแววตา จงฟังพ่ีว่า  
เจ้าอย่าโศกี  
417๏ สั่งเมียเสียแล้ว  สั่งสอนลูกแก้ว  
ทั้งพันด้วยดี  วันพรุ่งนี้นะ  
พ่อจะจรลี  คอยอยู่จงดี  
เถิดหนาจอมขวัญ  
 

๏ ฉบัง ๏ 
418๏ เวราบิดามาทัน จ าพรากจากกัน  
จอมขวัญคอยอยู่จงดี  
419๏ เป็นชายเกิดในโลกี  อย่าลืมบาลี  
รักษาศีลพระทศพล  
420๏ อดสาสวดพระพุทธมนต์  หนึ่งการกุศล  
อย่าละอย่าเมินเนินนาน  
421๏ ตัวเจ้าเป็นข้าเฝ้าภูบาล  จงหมั่นราชการ  
คิดอ่านอย่าได้ใหลหลง  
422๏ เย็นเช้าเฝ้าท้าวผู้ทรง อย่าได้ทรนง  
อาจองค์ให้เหมือนราชา  
423๏ นุ่มห่มให้สมกายา คอยรับชงคา  
ทูลอย่าได้เลื่อนลามปาม  
424๏ เฝ้าท้าวเนตรเจ้าอย่าลาม แลลอบนางงาม  
ที่ตามเสด็จท้าวไท  
425๏ จงจ าบิดรสอนไว้ รุ่งเช้าเล่าไซร้  
บิดาจะจากโฉมศรี   
426๏ อดสารักษาชนนี อย่าให้หมองศรี  
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กว่าบิดานี้จะกลับมา  
427๏ ข้าไทหญิงชายนานา  อย่าได้ฉันทา  
อดสาปกป้องครองกัน  
428๏ บุญพ่อไม่ม้วยอาสัญ  คงได้พบกัน  
ขวัญเขาคอยอยู่จงดี  
429๏ ฝ่ายว่าธรรมบาลภูมี น้องน้อยโฉมศรี  
ทั้งพันพระราชกุมาร 
430๏ ได้ฟังบิดากล่าวสาร ทั้งพันกุมาร  
น้ าเนตรคือท่อธารา  
431๏ เยาวราชกราบบาทบิดา  ต่างคนต่างมา  
สะอ้ืนโศกาโศกศัลย์  
432๏ บาปใดจ าให้จากกัน ลูกน้อยจอมขวัญ  
พลัดกันกับพระบิดา  
433๏ พระคุณทูลเกล้าลูกอา ตรัสไม่กรุณา  
บิดาจะหนีลูกไป  
434๏ บิดาควรมาตัดใจ ละลูกน้อยไว้  
ท้าวหนีลูกไปแต่องค์  
435๏ ลูกยาจะมาปลดปลง จากพระบาทบงสุ์  
พระองค์จงโปรดเกศา  
436๏ ภูบาลฟังสารลูกยา  วิงวอนราชา 
ผ่านฟ้าก็เศร้าโศกศัลย์  
437๏ โอ้โอ๋ลูกแก้วจอมขวัญ  กรรมเราตามทัน  
พรัดพรากจากกันแลหนา 
438๏ มิไปจ าไปลูกอา  โกรพราชา 
ท้าวเธอจะลงราชทัณฑ์  
439๏ คอยอยู่จงดีจอมขวัญ  อยู่รักษากัน 
ในวันพรุ่งนี้จะลา  
 

๚ ๏ ๚ ยานี ๚ ๏ ๚ 
440๏ ส่วนว่ามานพนั้น  ถ้วนสามวันตามสัญญา   
จึงพาเจ้าปราชญ์มา  จากปราสาทอันรูจี  
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441๏ ลูกเมียแลข้าไท ร่ าร้องไห้อยู่อึงมี่  
เสนาแลมนตรี  ทั้งบุรีราชประชา  
442๏ ชวนกันร่ าร้องไห้  ลูกเมียไซร้ตามผ่านฟ้า  
บางคนร้องถามมา  ท่านจะพาไปแห่งไร  
443๏ มานพเหลียวหลังมา เห็นประชาติดตามไป  
จึงพาภูวนัย  ลัดแล่งไปนอกพารา  
444๏ ครั้นถึงมโนมัย คิดหมายใจของยักษา  
จะเอาเจ้าปราชญ์มา  ผูกหางม้าพาเหาะไป  
445๏ ฝูงคนที่ตามมา  ไม่เห็นว่าไปทางไหน  
ต่างต่างมาร่ าไร  ต่างต่างไปสู่เคหา  
446๏ โกรพภูวนัย  เศร้าพระทัยเป็นหนักหนา  
ตั้งแต่วันนั้นมา  ไม่สบายในพระทัย  
447๏ ค านึงถึงเจ้าปราชญ์  ดังชีวาตย์จะบรรลัย  
รัญจวนหวนพระทัย  คิดน้อยในพระวิญญา  
448๏ ส่วนว่าหน่อชินสีห์  อสุรีผูกหางม้า  
พระเจ้าตั้งสัจจา  เสี่ยงบุญญาพระฤๅสาย  
449๏ เดชะสมภารข้า  อย่าให้ผ้าหลุดจากกาย 
พิษฐาน29แล้วโดยหมาย  พระบาทยันกับอาชา  
450๏ ฝ่ายว่าบุณนพยักษ์  เพ่ือนจึงชักม้าอาชา  
รี่เร็วดังลมพา  ท้าวยักษาคิดในใจ  
451๏ คิดว่าโพธิสัตว์  ม้าเหวี่ยงฟัดจะตัษษัย 
จะแหวะเอาดวงใจ  ลงไปให้เจ้าบาดาล  
452๏ คิดแล้วเหาะรีบมา  ถึงภูผาขอบจักรวาล  
เดชะพระสมภาร  พระภูบาลไม่มรณา  
453๏ อาชาพาฤทธิไตร  สะเทือนไปท่ัวทิศา  
ร้องไปในเวหา  ดังสุธาจะท าลาย  
454๏ พระเมรุก็หวั่นไหว เทพไทไม่สบาย  
แลเห็นพระฤๅสาย  ผูกหางม้าอาชานัย  
455๏ อินทร์พรหมยมเรศ  เห็นสังเวชแก่ท้าวไท  

                                                           
29 พิษฐาน หมายถึง อธิษฐาน 
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จะช่วยก็ไม่ได้  กลัวฤทธิไตรพญามาร  
456๏ ขุนยักษ์ชักอาชา  เหวี่ยงภูผาจักรวาล  
เห็นท้าวไม่วายปราณ เหาะข้ึนไปในลมกรด  
457๏ เดชะพระบารมี  พระชินสีห์ผู้ทรงยศ  
ไม่ทุกข์ซึ่งลมกรด  พัดเป็นช่องไม่ต้ององค์  
458๏ นพยักษ์อสุรี เร่งพาชีไปโดยจง  
ม้าม่ิงอันยิ่งยง ดีดขบกัดฟัดท้าวไท  
459๏ เหน็ดเหนื่อยมิใช่น้อย  เสโทย้อยลงหลามไหล 
ชักม้ากลับลงไป  ถึงแผ่นดินบัดเดียวดล  
460๏ เดชะพระบารมี  พระจักรีไม่วายชนม์  
ยักษ์ดูพระจุมพล  ไม่วายชนม์โกรธหนักหนา  
461๏ จึงจับขว้างข้ึนไป  สูงนั้นได้โยชน์สิบห้า  
ท้าวเธอตกลงมา  ไม่มรณาเพราะบารมี  
462๏ ยักษ์จับขว้างข้ึนไป  สูงขึ้นได้กว่าทุกที  
พระกายดังส าลี  มิได้ม้วยมรณา  
463๏ แล้วจับพุ่งลงไป  ที่ในเหวลึกพันวา  
ท้าวไม่สิ้นชีวา  ยักษาคิดแต่ในใจ  
464๏ มนุษย์นี้มีบุญนัก  เราคิดจักท าไฉน  
จักได้ซึ่งหัวใจ  พาอย่างไรไม่มรณา  
465๏ จับขาเงื้อขึ้นไป  จะฟัดให้สิ้นชีวา  
ฝ่ายหน่อศาสดา  ถามยักษาไปทันใจ  
466๏ ดูก่อนอสุรา  ท่านจะฆ่าเราเสียไย  
ประสงค์สิ่งอันใด  จงบอกให้รู้คดี  
467๏ ท่านนี้เป็นคนโกรธ  น้ าใจโหดไม่ปราณี  
จะตกอเวจี  เพราะไม่มีความเมตตา 
468๏ ขุนยักษ์ฟังโพธิสัตว์  จึงแจ้งอรรถตามสัจจา  
ว่านางวิมาลา  อยากจะกินซึ่งหัวใจ  
469๏ เรานี้รับอาสา  ด้วยธิดาเขายกให้  
ฆ่าท่านเอาหัวใจ  เอาไปให้ท้าวนาคา  
470๏ พระฟังยักษีเล่า  เข้าพระทัยของราชา  
โฉมนางวิมาลา  อยากฟังธรรมของพระองค์  
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471๏ ท้าวตอบค ายักษา  ท่านเป็นบ้ามาใหลหลง  
ใช่นางจะจ านง  ด้วยหัวใจเมื่อไรมี  
472๏ นางจะใคร่ฟังพระธรรม  อันลึกล้ าในคัมภีร์  
แห่งเราภูมีปรี-  -ชาชาญช านาญใน  
473๏ แม้นใครฆ่าเรานี้  อเวจีจะตกไป  
สาธุธรรมนั้นไซร้  เราแจ้งใจสี่ประการ  
474๏ ยักษ์ฟังโพธิสัตว์  จึงตอบอรรถไปบ่นาน  
สาธุสี่ประการ  ท่านว่านั้นเป็นฉันใด  
475๏ ท้าวตอบค ายักษา  พระธรรมาเลิศไตร  
แต่งเป็นธรรมาสน์ไซร้  จึงจะควรแก่พระธรรม  
476๏ เราจึงจะส าแดง  ให้เห็นแจ้งในบาปกรรม  
ยักษ์ฟังซึ่งถ้อยค า  จึงวางลงยอดภูผา 
477๏ ครั้นแล้วก็เนรมิต  ชวลิตชวาลา  
ธูปเทียนแลคันธา  ทั้งโภชนาแลอาหาร  
478๏ ธรรมาสน์อาสน์สุวรรณ  งามเฉิดฉันใครจะปาน  
ครั้นแล้วให้ภูบาล  ลงสระสรงพระคงคา  
479๏ ให้เสวยสุธาโภชน์ อันเอมโอษฐ์รสโอชา  
สมเด็จพระศาสดา  ค่อยผาสุกส าราญ  
480๏ แล้วขึ้นจากสระสรง  ทรงเสวยพระอาหาร  
ของคาวแลของหวาน  อันตระการรสโอชา  
481๏ เสวยเสร็จส าเร็จแล้ว  โฉมพระแก้วชื่นวิญญา  
ฝ่ายว่าขุนยักษา  นั่งวันทาพระทรงธรรม์  
482๏ เก็บหาซึ่งมาลี  อันมีกลิ่นดังจวงจันทร์  
บูชาพระทรงธรรม์  ด้วยสุคันธ์อันผ่องใส  
 

๚ กลับไปเถิด เปิดให้งาม ๚ 
๏ หน้าปลาย ๏ 

๚ ๏ ๚ สุรางคนาง ๚ ๏ ๚ 
483๏ อาจารย์โจทย์ถาม  ชาติก่อนโฉมงาม  
ท ากรรมฉันใด  นพยักษ์จึงมา  
ผูกหางม้าไป  เหตุผลเป็นไฉน  
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สงสัยหนักหนา  
484๏ อาจารย์รู้แท้ เห็นบาลีแน่  
แก้ค าโจทย์มา ชาติก่อนจุมพล  
เป็นคนอนาถา น้ าใจแกล้วกล้า  
หยาบช้าพ้นตัว  
485๏ พ่ึงรุ่นหนุ่มน้อย  บิดาใช้สอย  
ให้ไปเลี้ยงวัว จับนกเอ้ียงได้   
ดีใจชมชั่ว  เอาผูกหางวัว  
เที่ยวทั่วทุ่งนา  
486๏ หางวัวเหวี่ยงฟัด  นกเอ้ียงสาหัส  
ไม่ม้วยมรณา  แก้ออกบัดใจ  
โยนในเวหา  กลับตกลงมา  
แล้วโยนขึ้นไป  
487๏ ถ้วนถึงสามครั้ง  เพราะว่าเวรหลัง  
ติดตามภูวนัย ดลใจวิมาลา  
นาคาผู้ไตร ที่จริงจะใคร่  
ฟังธรรมเทศนา  
488๏ กลับว่าจะกิน  หัวใจภูมินทร์  
เพราะกรรมเวรา  เหมือนเงาตามตน  
ไม่พ้นเลยหนา  พระเจ้าเทศนา  
แม้นแท้แน่นอน  
489๏ เรื่องนี้ยกไว้ จะกล่าวต่อไป  
ถึงเจ้าปราชญ์บวร เสร็จขึ้นธรรมาสน์  
พระบาทจึงสอน  ศีลห้าบวร 
ให้ยักษาพลัน  
490๏ แล้วตรัสเทศนา  แก่ในคาถา  
… … 
สาธุทางธรรม์  กตัญญูนั้น  
ประเสริฐหนักหนา  
491๏ ยังมีบุรุษ  คนเดียวรุด  
มาในหิมวา ถึงบ้านอันหนึ่ง  
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ยากซึ่งโภชนา  พบชายหนึ่งมา 
เมตตาปราณี  
492๏ รับไปเคหา ให้กินโภชนา 
อ่ิมแล้วด้วยดี  ไม่รู้จักคุณ  
ทารุณสิ้นที เมื่อจะจรลี  
กลับคิดอิจฉา  
493๏ บุรุษหนึ่งไซร้  เดินหนทางไป  
แดดร้อนหนักหนา  เห็นพฤกษาไทร  
เข้าอาศัยฉายา  แล้วกลับอิจฉา  
หักก้านรานใบ   
494๏ คนหนึ่งเล่านา อาศัยศาลา  
หักฟากใส่ไฟ ไม่รู้จักคุณ  
ทารุณเหลือใจ พระเจ้าตรัสไว้  
ว่าอกตัญญู  
495๏ บุรุษหนึ่งนั้น เป็นมิตรสหายกัน  
อุปถัมภ์ค้ าชู ภายหลังทุจริต  
ไม่คิดอดสู  กลับท าร้ายผู้ 
มีคุณอาตมา  
496๏ คนเหล่านี้ไซร้ แม้นให้โภไค  
สิ้นทั้งโลกา  หารู้คุณไม ่
นานไปจะมา กลับท าโทษา  
ผู้ให้โดยหวัง  
497๏ ดูราขุนยักษ์  ท่านไม่รู้จัก  
พุทธังธรรมัง  พระเจ้าเทศนา  
เราว่าให้ฟัง  จงเห็นทุกขัง 
อนิจจังอนัตตา  
498๏ แต่วันนี้ไป  ตัวท่านอย่าได้  
ฆ่าสัตว์นานา ม้วยชีพบรรลัย  
จะไปจตุรา ครั้นว่าเกิดมา  
เวียนฆ่ากันไป  
499๏ บัดนั้นอสุรา  ได้ฟังเทศนา  
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ยักษาดีใจ  จึงถวายบังคม  
ประนมกราบไหว้ นึกแต่ในใจ  
เหมือนอย่างตัวเรา  
500๏ เมื่อแรกนั้นไป  ได้อยู่อาศัย  
ในเรือนพระเจ้า  โภชนาอาหาร  
ส าราญเพริศเพรา  เราชั่วมัวเมา  
ไม่รู้จักคุณ  
501๏ กลับท าโทษา  พระองค์หนักหนา 
หยาบช้าทารุณ หากว่าภูมินทร์  
ไม่สิ้นซึ่งบุญ  ชีวิตไม่สูญ  
บุญตัวหนักหนา  
502๏ จะคิดไฉน ได้สัญญาไว้  
แก่ท้าวนาคา จะเอาหัวใจ  
ไปให้ฉายา  ไม่ได้เหมือนว่า  
เป็นน่าอายไป  
503๏ จะว่ามุสา  ฝูงเทพเทวา  
จะมาไยไภ  อย่าเลยจะพา  
ผ่านฟ้าลงไป  ถวายแก่ท้าวไท  
ท่านท้าวนาคา  
504๏ กลัวว่าภูวนัย  จะม้วยบรรลัย  
ด้วยนางวิมาลา จะเอาหัวใจ  
แทรกใส่สรรพยา  แม้นท้าวมรณา 
เป็นเวราไป  
505๏ เราเสียสัจจา  แก่ท้าวนาคา  
ไม่มาเป็นไร  ไม่ให้ลูกสาว  
แก่เราแล้วไป  ใช่ว่าเราไซร้  
ไร้เมียหนักหนา  
506๏ แม้นพาไปส่ง  ยังเมืองพระองค์  
เห็นจะดีกว่า  ฝูงคนทั้งหลาย  
จะวายโศกา  ทั้งกรรมเวรา  
ไม่มาติดตน  
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507๏ คิดเท่านั้นแล้ว  นพยักษ์ใจแกล้ว  
กราบทูลภูวดล  ฉันได้ฟังธรรม  
ถ้อยค าจุมพล  ซาบทุกขุมขน  
ครั้งนี้แล้วหนา  
508๏ แต่ก่อนนั้นไซร้  เป็นคนหลงใหล 
จึงพาอาชา  พระองค์จงโปรด  
งดโทษก่อนรา  อย่าผูกเวรข้า  
เวราสืบไป  
509๏ จะส่งพระเจ้า  คืนหลังยังเก่า  
อย่าเศร้าพระทัย  ไม่เอาพระองค ์
ไปส่งต่ าใต ้ เชิญพระภูวนัย  
กลับไปพารา  
 

๏ เยสันตา ๏ 
510๏ เมื่อนั้นวิธูรราชา  ฟังบุณนพยักษ์ว่า 
เจ้าปราชญ์จึงมาตอบไป  
511๏ เป็นกรรมเราเองจะโทษใคร แต่หนหลังได้ท าไว้ 
จึงเป็นไปตามเวรา  
512๏ เราไม่ผูกเวรแก่ยักษา จงพาเราไปยังพารา  
นางวิมาลาผู้ทรามวัย  
513๏ นพยักษ์ฟังสารขานไป  ท่านก็ปราชญ์เลิศไตร  
ท าไมจึงเขลาหนักหนา  
514๏ เราบอกว่านางวิมาลา จะเอาหัวใจประสมยา  
ไปหาที่ตายหรือไฉน  
515๏ โพธิสัตว์ฟังอรรถตอบไป ตัวเรานี้เล่าไซร้  
ไม่กลัวความตายเลยหนา  
516๏ ถึงท่ีแล้วคงมรณา  ถึงเทวัญในชั้นฟ้า  
ถึงท่ีคงม้วยวายปราณ  
517๏ พระเจ้ายังเข้าพระนิพพาน  เราจะไปยังเมืองบาดาล 
พญามารอย่าได้สงสัย  
518๏ ตัวเราไม่มาบรรลัย  จงพาเราลงไป  
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ลูกสาวไซร้จะได้แก่ขุนมาร  
519๏ นพยักษ์ฟังอรรถทราบสาร ร าพึงเห็นจึงทุกประการ  
ขุนมารมาขึ้นมโนมัย  
520๏ ให้เจ้านั่งหน้าเหาะไป  แล้วกลัวว่าท้าวไท  
จะต้องซึ่งพิษนาคี  
521๏ ให้นั่งเบื้องหลังยักษี ชักม้าแทรกพ้ืนพระธรณี 
ถึงเมืองนาคีบ่มินาน  
522๏ ลงจากอัศวราชก าแหงหาญ  พาเจ้าปราชญ์ผู้ใจอาริย์ 
ไปสู่สถานนาคา  
523๏ ครั้นถึงจึงท้าวอสุรา  ยอกรขึ้นเหนือเกศา  
วันทาท่านท้าวนาคี  
524๏ เจ้าปราชญ์เชื้อชาติชินสหี์  นั่งเฝ้าท่านท้าวนาคี  
หน่อพระชินสีห์ไม่วันทา 
 

๚ ๏ ๚ 28 ๚ ๏ ๚ 
525๏ เมื่อนั้นนาคราช  แลเห็นเจ้าปราชญ์  
ยินดีปรีดา  เชื้อเชิญให้นั่ง  
บัลลังก์โอฬาร์  จึงมีชงคา  
ปราศรัยทันใจ  
526๏ ข้าแต่เจ้าปราชญ์  โกรพธิราช 
อยู่ดีหรือไฉน  บัดนี้วิมาลา  
ภรรยาเราไซร้  อยากกินหัวใจ  
แห่งท่านแลหนา  
527๏ ตรัสพลางทางใช้  ให้นางข้างใน  
ไปเชิญวิมาลา  … 
ฝ่ายนางนาคา  ชวนกันคลา  
… 
528๏ ชวนกันลินลา ถึงปรางค์รจนา  
วิมาลาทรามวัย บัดนี้ผ่านฟ้า  
ให้มาเชิญไป ได้ตัวหัวใจ  
พระวิธูรมา  
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529๏ เมื่อนั้นอรทัย  ได้ฟังสาวใช้  
ยินดีปรีดา  แต่งองค์ทรงเครื่อง  
ย่างเยื้องลินลา  พร้อมด้วยนาคา  
ข้าสาวชาวใน  
530๏ ครั้งถึงปรางค์มาศ นาคีธิราช  
ที่ท้องโรงชัย  ถวายบังคมคัล  
ทรงธรรม์จอมไตร  ทอดพระเนตรแลไป  
ในเบื้องพักตรา  
531๏ แลเห็นเจ้าปราชญ์  ประกอบด้วยมารยาท 
นางนาถปรีดา  เสาวนีย์ตรัสถาม  
ด้วยความเมตตา  ท่านนี้หรือข้า  
ชื่อพระวิธูร  
532๏ เขาระบือลือเลื่อง  เป็นปราชญ์แสนเปรื่อง  
รุ่งเรืองบริบูรณ์  เราอยากหัวใจ  
มิได้เสื่อมสูญ ท่านจงอนุกูล  
แหวะให้เรากิน  
533๏ จอมปราชญ์รู้แท้ ว่านางนี้แล  
แกล้งกล่าววาทิน  ท้าวเธอท าไถล  
ที่ไม่ได้ยิน  ท าถามภูมินทร์  
ท่านท้าวนาคา  
534๏ ว่าปรางค์ปราสาท  สุโขโอภาส  
ดังดาวดึงสา ล้วนทองแกมแก้ว  
เพริศแพร้วเพราตา  งามหมดรจนา  
สร้างมาครั้งไร  
535๏ ท้าวกาฬนาคราช  ได้ฟังเจ้าปราชญ์ 
จึงตอบทันใด  ปราสาทราชฐาน  
กระการสุกใส  เราสร้างเมื่อไร  
เกิดด้วยบุญญา  
536๏ แต่ก่อนเราสร้าง  กุศลต่างต่าง  
จึงได้โภคา ชะรอยกรรมตน  
อกุศลน ามา เกิดเป็นนาคา  
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เพราะว่ากรรมมี  
537๏ พระจันทร์พระอาทิตย์ ส่องสว่างมืดมิด  
ทั่วจักรราศี  โปรดทั่วทุกสถาน  
บาดาลไม่มี  สมเด็จชินสีห์  
ตรัสไม่รู้เลย  
538๏ เมื่อนั้นเจ้าปราชญ์  ได้ฟังนาคราช  
จึงตอบเฉลย  บาปกรรมนี้หนา  
อย่าว่าไปเลย  พระคุณเจ้าเอย  
รู้อยู่หรือหนา  
539๏ ดังหรือท้าวไท  ท าการสิ่งไร  
จึงไม่วิจา  เกิดมาเป็นนาค  
ล าบากหนักหนา  ยังว่าจะมา  
ฆ่าคนให้ตาย  
540๏ แม้นเรามรณา  สมบัตินาคา  
จะมาสูญหาย  ทั้งตัวพระองค์  
จะลงอบาย  ร้อยชาติไม่คลาย  
พ้นจากอเวจี  
541๏ ฟังเจ้าปราชญ์ว่า  ท่านท้าวนาคา  
ร้อนคืออัคคี ร าพึงทุกสิ่ง  
จึงเหมือนวาที  เมื่อเป็นเช่นนี้  
จะท าฉันใด  
542๏ ตริตรึกไปมา  ถามวิมาลา  
ผู้ยอดพิศมัย ถ้อยค าเจ้าปราชญ์  
นุชนาถแจ้งใจ  จะคิดฉันใด 
นะแก้วแววตา  
543๏ อันฆ่าคนตาย  บาปกรรมมากมาย  
พ้นที่อุปมา  ใช่ท้าวจักแกล้ง  
แต่งลวงเราหนา  จึงเหมือนวาจา  
เจ้าปราชญ์ภิปราย  
544๏ เจ้าปราชญ์วายปราณ  กรุงแก้วบาดาล  
จะมาสูญหาย พระนุชกับพ่ี  
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จะมีอันตราย สมบัติทั้งหลาย  
สูญสิ้นแลหนา  
545๏ ฟังพระสามี  วิมาลานารี  
คิดถวิลจินดา แล้วนางนิรมล  
แต่งกลพาที  ทูลเบี่ยงไปมา  
ให้หายสงสัย  
546๏ ท่านมาถึงเมือง  เจ็บค่อยประเทือง  
บรรเทาเบาใจ  ทุกข์ร้อนผ่อนเย็น  
เคืองเข่นเย็นใส จะกินหัวใจ 
ท่านไยเล่านา   
547๏ จึงแต่งธรรมาสน์  เชิญให้เจ้าปราชญ์  
เธอเทศนา หม่อมฉันจะฟัง  
ดังใจจินดา  น้องน้อยคอยหา  
จะใคร่ฟังธรรม  
548๏ ท่านท้าวนาคา ฟังเยาวยุภา  
ทรงนามงามข า  พระทัยเปรมปรี  
พาทีตอบค า  ด้วยว่างามข า 
ไม่กินหัวใจ  
549๏ จึงเชิญภูเบศ  พระองค์จงเทศน์  
ตามพระวินัย  อย่าผูกไพรี 
เทวีสืบไป  ฉันขออภัย  
ได้กรุณา  
550๏ เมื่อนั้นเจ้าปราชญ์  ได้ฟังพจนารถ  
แห่งท้าวนาคา  จงแต่งธรรมาสน์  
โอภาสโอฬาร์ ครั้งเครื่องบูชา  
หาให้ครบครัน  
551๏ ฝ่ายท้าวนาคราช  จึงแต่งธรรมาสน์  
วิจิตรเฉิดฉัน มาลามาลัย  
แต่งไว้ครบครัน  เชิญพระทรงธรรม์  
นั่งเหนือบัลลังก์  
552๏ ฝ่ายฝูงนาคา  โกฏแสนแน่นมา  



  

 

194 

พาราคับคั่ง  จอมปราชญ์บพิตร  
สถิตย์บัลลังก์  จึงมาสอนสั่ง  
ศีลห้าประการ  
 

๏ ยานี ๏ 
553๏ ปาณาติหาตา  อย่าได้ฆ่าสัตว์วายปราณ  
จะเป็นเวรกันนาน  ห้าร้อยชาติไม่คลาดคลา  
554๏ อทินนาทานั้นเล่า  ทรัพย์ของเขาอย่าเอามา  
เป็นทรัพย์ของตนนา  เอามาเลี้ยงลูกเมียตน  
555๏ กาเมสุมิจฉา  เมียท่านหนาอย่าสาละวน  
ครั้นตายท าลายชนม์  ขึ้นต้นงิ้วหิวหนักหนา  
556๏ หนามงิ้วคมอย่างกรด  สุดก าหนดเวทนา  
สุนัขแลแร้งกา  บ้างยื้อคร่าฉีกเนื้อกิน  
557๏ มุสาอย่าเจรจา  ค ามุสาโดยถวิล  
โกหกชกข้าวกิน  จะไปตกจัตุรา  
558๏ สุราแลเมรัย  กินเข้าไปเมาหนักหนา  
ชวนกันท าเป็นบ้า ท่านกล่าวว่าบาปเหลือไป  
559๏ ดูราฝูงนาคิน  อย่าดูหมิ่นพระวินัย  
รักษาศีลห้าไซร ้ ไว้ให้มั่นในสันดาน  
560๏ จงดับซึ่งโทโส  ทั้งโลโภอันเป็นพาล  
โมโหจะหักหาญ เคืองร าคาญเป็นบาปกรรม  
561๏ อย่าคิดให้สงสัย  เราว่าไว้เป็นทางธรรม  
ท่านทั้งหลายจงเร่งจ า  ไว้ให้แน่นเป็นแก่นสาร  
562๏ ท าเพ่งซึ่งศีลห้า  ศีลแก่กล้าที่ในฌาน 
พ้นจากเดรัจฉาน  ได้ความสุขนั้นมากมี   
 

๏ 28 ๏ 
563๏ ฝ่ายฝูงนาคา  ได้ฟังเทศนา 
ศรัทธาเปรมปรี ไพเราะเสนาะใจ  
ยิ่งได้แสนทวี  ครั้นจบบาลี  
พระเจ้าเทศนา  
564๏ ฝ่ายฝูงนาคี  ต่างคนต่างมี  
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แก้วแหวนเอามา  ด้วยว่าเลื่อมใส  
น้ าใจศรัทธา  เงินทองเสื้อผ้า  
บูชามากมี  
565๏ ฝ่ายท้าวนาคา  กับอัครชายา  
ปรีดาแสนทวี  บูชาพระองค์ 
บรรจงรูจี  แล้วท้าวนาคี  
คิดการลูกยา  
566๏ อภิเษก30ลูกรัก  กับบุณนพยักษ ์
อันมีฤทธา  ให้หาโหรเฒ่า  
ทั้งสี่เข้ามา  มีพระชงคา  
ตรัสถามไปพลัน  
567๏ ดูก่อนโหรา  จงดูฤกษ์ผา  
มหาศุภวัน  ขึ้นแรมเป็นไฉน  
บอกไปจงพลัน บุณนพยักษ์นั้น  
เขาอาสาเรา  
568๏ ได้ดังประสงค์  เราจึงยกองค์  
ธิดานงเยาว์  อันองค์พระวิธูร  
ไพบูลย์เพริศเพรา  ยกพระธรรมเจ้า  
มาตรัสเทศนา  
569๏ พระโหรผู้เฒ่า  ประนมก้มเกล้า  
รับพระบัญชา  ลงเลขคูณหาร   
ในกระดานโดยตรา จันทร์สามค่ ารา  
ดีจริงยิ่งยง  
570๏ จึงกราบทูลไป  เดือนสี่นี้ไซร้  
ดีจริงโดยจง  จันทร์ขึ้นสามค่ า  
เลิศล้ าจ านง  เป็นการสมพงศ์  
จักรพรรดิขัตติยา  
571๏ ฟังโหรทั้งหลาย ท้าวเธอเปรมปราย  
ทูลถวายฤกษ์ผา  พระองค์ทรงธรรม์  

                                                           
30 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า อุพิเสก 
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รางวัลโดยตรา  ทั้งเสื้อทั้งผ้า  
ท้าวมาประทาน  
572๏ แล้วสั่งข้างใน  ผู้น้อยผู้ใหญ่  
เหล่าชาวพนักงาน แต่งบายศรีทอง  
เรืองรองชัชวาล  แล้วมีโองการ  
สั่งหมู่เสนา  
573๏ ปลูกโรงพิธี  โตใหญ่ยาวรี  
สิบสี่ห้องตรา  ราชวัตรฉัตรธง  
จ านงโสภา   ทั้งเครื่องราชา  
อภิเษกเอกองค์  
574๏ อ ามาตย์รับสั่ง  ออกมาจากวัง  
ดังใจจ านง  หมายเวรเกณฑ์ไป  
ด้วยใจประสงค์  พร้อมด้วยสุริวงศ์  
พงศ์นาคนาคา  
575๏ เร่งรัดจัดกัน  ปลูกโรงด้วยพลัน  
ส าเร็จโดยตรา  ราชวัตรฉัตรแก้ว  
เพริศแพร้วเพราตา เครื่องสูงโสภา  
รจนาบวร  
576๏ ฝ่ายนางข้างใน  เย็บบายศรีไซร้  
เห็นงามอรชร  บายศรีทองบายศรีนาก  
หลากหลากบวร  เหล่านาคนิกร  
ชักชวนกันท า  
 

๏ ยานี ๏ 
577๏ ครั้นถึงวันฤกษ์เอก  จะอภิเษกเจ้างามข า  
เทพทองทั้งระบ า ประจ างานทุกด่านไป  
578๏ สมเด็จท้าวภุชงค์  กับเอกองค์วิไล  
แต่งองค์พระยุไพ วิไลเลิศประเสริฐงาม  
579๏ วิมาลาพระนารี  แต่งบุตรีศรีอร่าม  
ภูษาทรงประจงงาม อร่ามเรืองประเทืองพราย  
580๏ จีบโจมโขมพัสตร์  ชายสบัดวิเชียรฉาย  
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สไบบางริมรบาย  วิไลเลิศประเสริฐครัน  
581๏ กรรเจียกจีบกลีบปทุม  ประดับพุ่มปทุมถัน  
ทรงสร้อยสังวาลย์วรรณ  ทั้งทับทรวงเป็นดวงดาว  
582๏ กุณฑลวิมลเมศ แสนวิเศษล้วนเพชรขาว  
โชติช่วงเป็นดวงดาว  ดูงามราวกับเทวดา  
583๏ ฝ่ายเทพอัปสร  กับนิกรฝูงเทวา  
สุชาดาสุธรรมา  สุนันทาเยาวมาลย์  
584๏ … … 
ช่วยแต่งองค์นางนงคราญ  ส าเร็จพลันในทันใด  
585๏ อันองค์อมเรศ  กับเทเวศในตรึงไตร 
ลงมาในทันใด  ช่วยแต่งองค์อสุรา  
586๏ ทรงรัตตภูษิต  อันวิจิตรรจนา  
ทรงทิพยภูษา  วิไลเลิศประเสริฐดี  
587๏ ทับทรวงสะอ้ิงแก้ว  อันเพริศแพร้วรุ่งเรืองศรี  
มงกุฎอันรูจี  มณีแนมแกมสุวรรณ  
588๏ ทรงเครื่องส าเร็จแล้ว  พระจักรแก้วก็ผายผัน  
ฝ่ายพวกท้าวเทวัญ  พากุมภัณฑ์ลินลามา  
589๏ เข้าสู่ในโรงรัตน์  แน่นขนัดล้วนนาคา  
พราหมณ์เฒ่าเหล่าโหรา  มาพร้อมกันที่โรงชัย  
 

๏ 28 ๏ 
590๏ วิมาลาเทวี  แต่งลูกสาวศรี  
เสร็จแล้วทันใจ  เพ่ือนสาวเยาวมาลย์  
นางคราญเทพไท สาวน านั้นไซร้  
นางสุธรรมา  
591๏ สาวเคียงสาวน า ประเสริฐเลิศล้ า  
ขาวข าโสภา เบื้องขวาวรนุช  
โฉมสุชาดา  เบื้องซ้ายกัลยา  
สุนันทาเยาวมาลย์  
592๏ เจ้าสาวน าหน้า นางสุธรรมา  
ผู้ยอดสงสาร  จัดแล้วมิช้า  
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มาตามฤกษ์ผ่าน แตรสังข์กังสดาล  
ครื้นโครมโรมไป  
593๏ บัดเดียวมินาน มาถึงสถาน 
โรงพิธีใน ท้าวอมรินทร  
จูงกรท้าวไท นพยักษ์นั้นไซร้  
นั่งในเบื้องขวา  
594๏ สุธรรมเทวี  จูงกรมารศรี  
วดีฉายา นั่งข้างเบื้องซ้าย  
แห่งท้าวอสุรา ฝ่ายพราหมณ์โหรา  
จึงเบิกบายศรี  
595๏ เอาแว่นติดเทียน  แล้วส่งวงเวียน  
รอบไปด้วยดี  ปี่พาทย์ฆ้องกลอง  
กึกก้องบุรี  เสภาดนตรี  
ขับร าตามเพลง  
596๏ กระจับปี่สีซอ ของเล่นเล่นถ่อ  
เสียงเพราะวังเวง  ระเบงระบ า  
ขับร าตามเพลง  ล้วนเทพบรรเลง  
บรรลือโลกา  
 

๏ ยานี ๏ 
597๏ เทวาจับแว่นเวียน  โบกควันเทียนให้สองรา  
ครบถ้วนได้เจ็ดครา  พระโหราดับเทียนชัย  
598๏ แล้วโบกควันเล่า  ถูกพักตร์เจ้าทั้งสองไท  
เฉลิมเจิมพักตร์ให้  อวยพรชัยทั้งสองรา  
599๏ พระอินทร์รินน้ าสังข์ แล้วหล่อหลั่งรดเกศา  
ฝ่ายว่าฝูงเทวา  ต่างต่างมาอวยพรชัย  
600๏ ขอให้สวัสดี  เจ้าสองศรีอย่ามีภัย  
พระชนม์สองหน่อไท  จงยาวยืนสักหมื่นปี  
601๏ บิตุเรศแลมารดร  อ านวยพรให้สองศรี  
แล้วพาเจ้าจรลี  ขึน้ส  ่ที่ปราสาทชัย  
602๏ ครั้นค่าย่ าฆ้องแล้ว  ยักษ์ผ่องแผ่วหฤทัย  
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ยักษามาปราศรัย  โลมอรทัยเป็นไมตรี  
603๏ ปลอบพลางทางเข้าใกล้  นางทรามวัยเจ้าถอยหนี  
เลื่อนองค์พระเทพี  แอบแทนที่รจนา  
604๏ อรันเชื้อนาคราช  จะร่วมอาสน์ด้วยยักษา  
ง่ายนักจักนินทา ท ามารยารี้รวนใจ  
605๏ ขุนยักษ์ตามโลมเล้า  นุชเจ้าหนีพ่ีไย  
รักนุชนี้สุดใจ แม่ช่างไม่มาปรานี  
606๏ หรือเห็นพี่เป็นยักษ์  ต่ ายศศักดิ์กว่าเทวี  
จึงไม่ไว้ซึ่งไมตรี  จึงกระนี้กระมังนา  
607๏ อรันทวดี  ตอบพาทีท้าวยักษา  
ตัวน้องอีกต่ าช้า  มิได้มาคู่เคียงไท้  
608๏ ข้าบาทจึงถอยหนี  จะร่วมที่นั้นมิได้  
บุญน้อยกว่าท้าวไท  กลัวฤทธิไกรพระราชา  
609๏ ขุนยักษ์ตอบไปเล่า  ลิ้นลมเจ้าช่างเจรจา 
เมื่อแรกพ่ีอาสา  เจ้าสัญญาไว้อย่างไร  
610๏ อาสาเจ้าปลื้มจิต  เพียงชีวิตจะบรรลัย 
ได้องค์มาส่งให้  ท าลืมไปเสียแล้วหนา  
611๏ นางตอบไปทันที  แรกท้าวนี้จะอาสา  
น้องไซร้ได้สัญญา  ความสัจจาไม่ทิ้งเสีย  
612๏ ถ้าได้ดังปรารถนา  ยอมเป็นข้าไม่เป็นเมีย  
ว่าจริงไม่ทิ้งเสีย  อันเป็นเมียไม่สัญญา  
613๏ ยักษ์ว่าเจ้าคารม  ช่างแต่งลมมาเจรจา  
เคลือบแฝงแต่งพจนา  ที่ไหนข้าจะรู้ทัน  
614๏ ว่าพลางท้าวยักษา  ยืนกรคว้าจับแจ่มจันทร์  
อุ้มข้ึนแท่นสุวรรณ  นางอรันท ามารยา  
615๏ ขุนยักษ์จึงโลมเล้า   พระนุชเจ้าอย่าสงกา  
บุญนางได้สร้างมา  เราสองราจึงพบกัน  
616๏ ว่าพลางทางอิงแอบ  ประทับแทบถนอมขวัญ  
สองสมภิรมย์กัน  เกษมสันต์ทั้งสองรา  
617๏ สองสมชมเชยชิด  สองสนิทเสน่หา  
เริงรื่นชื่นวิญญา  ทั้งสองราเกษมสันต์  
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618๏ รื่นเริงบันเทิงจิต  แอบแนบชิดเข้าติดพัน  
คลึงเคล้าเหย้าหยอกกัน  เกษมสันต์ทั้งสองรา  
619๏ ครั้นว่าสมคิดแล้ว  สองผ่องแผ้วในวิญญา  
ฝ่ายนพยักษา  คอยเปรมปราหลายราตรี  
620๏ ยักษ์คิดในใจเล่า  เราขาดเฝ้าท้าวยักษี  
อยู่ไปหลายราตรี  พระเจ้าลุงจะโกรธา  
621๏ คิดแล้วท้าวยักษี  พาเทวีไปทูลลา  
ทูลท้าวจ้าวนาคา  ลูกจะลากลับขึ้นไป  
622๏ เจ้าลุงจะคอยหา  จะอยู่ช้านั้นไม่ได้  
ขอลาพระทรามวัย  ไปด้วยลูกท่ีผูกพัน  
623๏ ฝ่ายว่าท้าวนาคิน ท้าวได้ยินลูกเขยขวัญ  
พระบาทประพาสพลัน  ตามแต่ใจพระลูกยา  
624๏ จะพาเมียไปไหว้  นบบาทไท้พระอัยกา  
ตามใจของลูกอา  พระบิดาไม่น้อยใจ  
625๏ อันองค์เจ้าปราชญ์นั้น  ลูกจอมขวัญจงพาไป  
ส่งยังพระเวียงชัย  ด้วยทีเดียวนะลูกอา  
626๏ นพยักษ์รับองการ  ทูลตอบสารท้าวนาคา  
พรุ่งนี้จะไคลคลา  ลูกจะพาเจ้าจรลี  
627๏ ไปส่งถึงพารา  พระบิดาอย่าหมองศรี  
ว่าแล้วลาจรลี  มาสู่ที่แท่นไพรชน  
 

๚ ๏ ๚ ช้าลูกหลวง ๚ ๏ ๚ 
628๏ กล่าวย้อนถึงพระบาท  โกรพราชพระจุมพล  
ท้าวแพ้สกากล  ภูวดลเศร้าพระทัย  
629๏ อันซึ่งกลสกา  สอนเล่นมาไม่แพ้ใคร  
ครั้งนี้อัปราชัย  แค้นพระทัยเป็นหนักหนา  
630๏ เสียศักดิ์จักเสียยศ  จะปรากฏทั่วทิศา  
ว่ากูแพ้สกา  กับมานพเสียภพไตร  
631๏ เสียเมืองไม่หวั่นหวาด  เสียเจ้าปราชญ์เพียงขาดใจ  
ชะรอยว่ายักษ์ไซร้  จึงมีแก้วแลอาชา  
632๏ แรกเล่นสกานั้น สัญญากันเอาพารา  
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กูให้ตามสัญญา  ไม่ได้มาครองเวียงชัย  
633๏ ต้องประสงค์แต่องค์ปราชญ์  พาลินลาศไปแห่งไร  
จะฆ่าให้บรรลัย  หรือจะรอดไม่รู้เลย  
634๏ ท้าวเร่งปรารมภ์หนัก  พระวรพักตร์ไม่เสบย  
ไม่เป็นสรงเป็นเสวย  ไม่ชมเชยนางสาวสรรค์ 
635๏ ตั้งแต่เจ้าโศกเศร้า  คิดถึงเจ้าปราชญ์ทุกวัน  
เสียองค์พระทรงธรรม์  ดังเสียดวงหฤทัยา  
636๏ เอนองค์ลงเหนือแท่น  ท้าวเศร้าแสนสาหัสา  
ก่อนก่ายพระพักตรา  ท้าวนิทราเคลิ้มหลับไป  
 

๏ 28 ๏ 
637๏ ท้าวไทไสยาสน์  เหนือแท่นสิงหาสน์  
พระหลับใหล เที่ยงคืนราตรี  
ตีสามยามชัย พระปิ่นภพไตร  
นิมิตอัศจรรย์  
638๏ ฝันว่าพฤกษา ต้นหนึ่งมหึมา  
อยู่หน้าวังนั้น  มนตรีเสนา  
บูชาทุกวัน ทุกประเทศเขตขัณฑ์  
ชวนกันบูชา  
639๏ มีท้าวอสุรี ส าแดงฤทธี  
ถอนต้นพฤกษา  ฝูงราษฎร  
ร้อนทั่วทิศา เวียงวังคลังนา  
เย็นเยียบเงียบเหงา  
640๏ หลายวันยักษา  แบกต้นไม้มา  
ปลูกไว้ดังเก่า  ราษฎรทั้งหลาย  
คอยวายโศกเศร้า เป็นสุขกว่าเก่า  
ร้อยเท่าพันทวี  
641๏ จบซึ่งนิมิต สมเด็จบพิตร  
ตื่นจากแท่นท่ี  เสด็จออกพระโรง  
โอ่โถงสิ้นที  พอโหรทั้งสี่  
มาเฝ้าราชา  
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642๏ ตรัสแก่ความฝัน  คืนนี้อัศจรรย์  
แก่ท่านโหรา  แต่ต้นจนจบ  
โกรพปรีดา  ตรัสถามโหรา  
จะเป็นฉันใด  
643๏ พระโหรผู้เฒ่า ประนมก้มเกล้า  
ทูลท านายไป  อันต้นพฤกษา  
ที่หน้าวังใน มิใช่อื่นไกล  
คือองค์พระวิธูร  
644๏ มานพเล่นสกา  คือว่ายักษา  
พาไปมิสูญ  คงกลับคืนมา  
พระอย่าอาดูร  พรุ่งนี้วิธูร  
บ่ายแล้วคงมา  
645๏ โกรพจักรี  ฟังโหรทั้งสี่  
ยินดีปรีดา  ประทานข้าวของ  
เงินทองเสื้อผ้า  ส่งให้จัดแจง 
ตบแต่งพารา  ไว้คอยรับท่า  
เจ้าปราชญ์ภูมี  
646๏ ราษฎรทั้งหลาย  ทั้งหญิงท้ังชาย  
ค่อยวายโศกี  จัดเครื่องบูชา  
มาลามาลี  คอยรับภูมี  
ที่จะคืนสถาน  

 

๏ นาคบริพันท์ ๏ 
647๏ ฝ่ายบุณนพยักษ์  พาพระจอมจักร  
ปิ่นปักษ์ภูบาล  ครั้นค่ าสุริยา  
นิทราส าราญ  ครั้นรุ่งสุริยฉาน  
ขึ้นเฝ้าราชา  
648๏ ลูกจรลี  ลาไปวันนี้  
กับนางฉายา  ทั้งเจ้าจอมปราชญ์  
ลินลาศด้วยรา  บิตุเรศมารดา  
คอยอยู่ส าราญ  
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649๏ นาคีธิราช  วิมาลานางนาถ  
มีราชบรรหาร  ลูกไปจงดี  
อย่ามีภัยพาล  แล้วกลับบาดาล  
เยี่ยมพ่อบางรา  
650๏ ลาแล้วบ่นาน  เจ้าปราชญ์ขุนมาร  
อรันกัลยา  ทั้งสองอภิวาท  
กราบบาทมารดา  พากันลินลา  
ออกนอกบุรี  
651๏ เผ่นขึ้นอาชา  ให้เจ้าปราชญ์มา  
นั่งหน้ายักษี  แล้วให้เมียขวัญ  
อรันทวดี นั่งท้ายพาชี  
ยักษีขี่กลาง  
652๏ ส่วนอาชานัย  พาท้าวเหาะไป  
ที่ในนภางค ์ เร็วยิ่งลมพัด 
รีบรัดตามทาง  ปลิวมาคว้างคว้าง 
ในกลางอัมพร  
653๏ พ้นแดนบาดาล เกือบใกล้ถึงสถาน  
พระนิเวศน์เขตนคร  นพยักษ์ชักม้า  
ลงมาดินดอน  บอกแก่ภูธร  
วิธูรทรงธรรม์  
654๏ ถึงแดนพารา  พระองค์แล้วหนา  
อย่าได้โศกศัลย์  ต าเนินทางนี้  
วิถีทรงกัน  พระองค์ทรงธรรม์  
จ าได้หรือหนา  
655๏ เจ้าปราชญ์บอกไป  ว่าเราจ าได้ 
ท่านไปเถิดรา  นพยักษ์อสุรี  
วดีฉายา  ชวนกันวันทา 
ลาพระภูวนัย  
656๏ เจ้าปราชญ์ให้พร  สองเจ้าบทจร  
อย่ามีโภยภัย  โรคาพยาธิ  
แคล้วคลาดไปไกล แม้นนึกสิ่งใด  
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ได้ดังปรารถนา  
657๏ ทั้งสองบังอร  รับซึ่งพระพร  
ใส่เหนือเกศา ทั้งสองบังคม  
ประนมกรลา ม้าทรงอาชา  
เหาะไปด้วยพลัน  
658๏ นพยักษ์อสุรา พาเยาวสุภา   
ผู้ยอดเมียขวัญ  ดั่นเมฆเมฆา  
เร็วมาด้วยพลัน  มาใกล้เขตขัณฑ์  
เวสสุวรรณราชา  
659๏ มาถึงที่ใกล้  ลงจากมโนมัย 
ทั้งสองสุภา พานางขึ้นเฝ้า  
พระเจ้าลุงหนา  จึงถวายวันทา  
ท้าวเวสสุวรรณ  
 

๏ วิเชียรฉันท์ ๏ 
660๏ ปางอิศยมบรมวงศ์  เวสสุวรรณผู้ทรง  
มเหสักข์เดชา  
661๏ เห็นองค์พระราชนัดดา  พานางงามมา  
เฝ้าเบื้องบาทบงสุ์ทรงธรรม์  
662๏ พระทัยท้าวไทป่วนปั่น  พระเนตรแดงฉัน  
ดังดวงอาทิตย์ฤทธา  
663๏ เมื่อแรกมันไม่ร่ าลา  ไปพาใครมา  
ราชาพิโรธหลานขวัญ  
664๏ ครั้นเห็นสะใภ้วิไลวัลย์  ทรงโฉมเฉิดฉัน  
ผิวพักตร์เพียงจันทร์วันเพ็ญ  
665๏ พิศผิวมังสังปลั่งเปล่ง  ยุคลรัดครัดเคร่ง  
เร่งพิศเร่งปลื้มนัยนา  
666๏ สุริวงศ์พงศ์ใดอสุรา  ทรงเบญจกัลยา  
นางฟ้าไม่มาเทียมทัน  
667๏ พระจุไรร้อยเรียบดังกัน ปรางเปรียบผลจัน  
พระกรรณกรรเจียกงามงอน  
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668๏ พระเนตรดังนิลบวร  ขนงดังวงศร  
พระกรอ่อนดังเลขา  
669๏ ผิวผ่องดังทองทาบทา สีสันโสภา  
ดังว่าเทวัญสรรทรง  
670๏ นงเยาว์เพราเพริศระเหิดหงส์ โอดเอ่ียมลออองค์  
พิศทรงก็เพลิดเพลินตา  
671๏ ปั่นป่วนหวนถวิลจินดา จอมเจ้าอสุรา  
เร่งมาระงับดับใจ  
672๏ ดาลเดือดเหือดหายคลายไป  ท้าวเธอคิดได้  
กูไซร้อยู่ในยกติ์ธรรม์  
673๏ ยังหลงด้วยทรงสาวสรร  กระนี้หรือหลานขวัญ  
จะมิหลงด้วยทรงทรามวัย  
674๏ ท้าวเธอยุดยั้งชั่งใจ  คิดหรือสารไม่  
ข้างในพระทัยจักรี  
675๏ จะลงโทษหลานบัดนี้ เอ็นดูมารศรี  
จะน้อยพระทัยฉายา  
676๏ พญายักษ์คิดจักโกรธา  เดชะสองรา  
เจ้าปราชญ์ให้พรเลิศไตร  
677๏ จึงท้าวเวสสุวรรณเรืองชัย  ดับโทโสได้  
ท้าวไทก็ถามพลัน  
678๏ ดูราเยาวราชหลานขวัญ  ขาดเฝ้าหลายวัน 
จอมขวัญเจ้าไปไหนมา  
679๏ เหตุไรไม่กลัวอาญา  ไปไม่ร่ าลา  
นัดดาเจ้านี้เหลือแสน  
680๏ อนิจจาเจ้ามาดูแคลน  แม้นเราท าแทน  
หลานรักจักแค้นวิญญา  
681๏ บัดนั้นนพยักษ์อสุรา  พระลุงเจ้าว่า  
ถามมาก็กราบทูลไป  
682๏ ทุกวันหลานหวังตั้งใจ  บ ารุงบาทไท้  
มิให้ขัดเคืองบาทา  
683๏ วันนั้นหลานขวัญขึ้นมา เฝ้าเบื้องบาทา  
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ผ่านฟ้าก็มาโปรดปราน  
684๏ ภูวนาถประสาทโองการ  ขับเกล้าหม่อมฉาน  
หลานรักจึงลาผายผัน  
685๏ ต่อหน้าเทวาทั้งนั้น  เฝ้าอยู่ครามครัน 
ทรงธรรม์จงทรงพระเมตตา  
686๏ บัดนั้นเวสสุวรรณราชา  ฟังพระหลานว่า  
ผ่านฟ้าก็คิดสงสัย  
687๏ จอมจักรเบือนพักตร์แลไป  ตรัสถามเทพไท  
เมื่อไรเราขับนัดดา 
688๏ ขนุมารอ้างพยานเทพา  จริงหรือเทวา  
บอกมาให้แจ้งบัดใจ  
689๏ บัดนั้นเทวาสุราลัย  จึงกราบทูลไท้  
วันนั้นเทวาสองสถาน  
690๏ วิวาทกันด้วยวิมาน ท้าวปรึกษาการ  
เสร็จแล้วก็ขับกลับไป  
691๏ นพยักษ์พลอยรับขานไข  อ้างพยานไว้  
ขุนมารก็ไปบัดดล  
692๏ เวสสุวรรณฟังสารเป็นกล  เคลือบไคลในยล 
จุมพลตรึกไตรไปมา  
693๏ หลานชายแยบคายหนักหนา เราขับเทวา  
นัดดาพลอยรับโองการ  
694๏ ตัวเรารู้เท่าใจหลาน  สมค าพยาน  
เท็จจริงยังมาปนกัน  
695๏ ที่นี่เราจะงดโทษทัณฑ์  เบื้องหน้าจอมขวัญ  
อย่างนี้อย่าท าสืบไป  
696๏ ถ้าไม่รักตัวกลัวภัย  ขืนท าสืบไป  
เจ้าไซร้จะม้วยมรณา  
697๏ ขุนมารฟังสารลุงว่า  ก้มเกล้าเกศา  
อสุราก็กราบทูลตอบไป  
698๏ วันนั้นนัดดาคลาไคล  เที่ยวเก็บมาลัย  
จะมาทูลลาพระองค์  
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699๏ พระบาทประภัษขับโดยจง  ฝ่ายข้าพระองค์  
ไม่แจ้งว่าขับเทวา  
700๏ หม่อมฉันอภิวันทูลลา  ได้ยินชงคา  
ส าคัญว่าให้ไปพลัน  
701๏ ความจริงมิได้เสกสรรค์  พระองค์ทรงธรรม์  
ตามแต่จะโปรดปราณี  
 

๏ 28 ๏ 
702๏ เมื่อนั้นพระบาท  เวสสุวรรณราช  
ประภาษพาที  ไม่เอาโทษทัณฑ์  
หลานขวัญครั้งนี้  อันนางมารศรี  
เจ้านี้ชื่อไร  
703๏ เจ้าได้ไหนมา  สุริยวงศ์พงศา  
นางนั้นฉันใด  มนุษยครุฑา  
นาคาหรือไฉน  หรือว่าเทพไท้  
คือใครให้มา  
704๏ นพยักษ์ฟังสาร  ทูลฉลองโองการ  
แต่ตามสัจจา  ชื่ออรันทวดี  
มีศรีโสภา  บุตรท้าวนาคา  
อยู่ในบาดาล  
705๏ ทูลเล่าอนุสนธิ์  แต่เรื่องเบื้องต้น  
จนสิ้นอวสาน  หลานรับอาสา 
เจ้ากรุงบาดาล  จึงได้เยาวมาลย์  
จงทราบพระทัย  
706๏ เวสสุวรรณภูวนาถ  ฟังหลานรักราช 
พระบาทตรึกไตร  อันนางคนนี้  
เป็นศรีสะใภ้  ครั้นจะไม่ให้  
สิ่งไรเล่าหนา  
707๏ ฝ่ายฝูงเทพไท  ชวนกันไยไพ  
ติฉินนินทา  จ าจะประทาน  
สิงคารนานา คิดแล้วผ่านฟ้า  
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ประทานหลานขวัญ  
708๏ แก้วแหวนเงินทอง  เครื่องประดับท้ังผอง 
ทุกสิ่งสารพัน  แล้วสั่งบังคับ  
จงกลับไปพลัน  ปกป้องครองกัน  
เป็นสุขส าราญ  
709๏ นพยักษ์อสุรา  ถวายบังคมลา  
พามิ่งเยาวมาลย์  มาข้ึนมโนมัย  
เหาะไปมินาน  ถึงป่าหิมพานต์  
ส าราญบานใจ  
710๏ ฝ่ายว่าพญายักษ์ ชวนนุชหยุดพัก  
ใต้ร่มพระไทร  เก็บผลพฤกษา  
มาให้ทรามวัย  มะเฟืองมะไฟ  
ล าไยล ายอง  
711๏ เสวยเล่นต่างต่าง  มะปริงมะปราง  
มะทรางไทรทอง ขนุนขนัน  
สารพันก่ายกอง  แล้วชวนนวลน้อง  
ชมไพรวัลย์  
712๏ ชมนารีผล  มีลูกเหมือนคน  
ห้อยเรียงเคียงกัน  วิชาธร31เก็บไป  
ชมได้เจ็ดวัน ครั้นพ้นกว่านั้น  
ก็เน่าเปื่อยไป  
713๏ แล้วชมมาลา  เกดแก้วกรรณิการ์  
พุดซ้อนหงอนไก่  จ าปาสารภี  
ยี่เข่งเข็มไพร  ซ่อนชู้ชูใจ  
ยี่โถโยทะกา  
714๏ นมสวรรค์คันทรง  ทานตะวันยันระยง  
มหาหงส์กระดังงา  สายหยุดพุดซ่อน  
หงอนไก่มะลิลา  ล าดวลหวนหา  
หอมชื่นรื่นใจ  

                                                           
31 วิชาธร หมายถึง วิทยาธรหรอืพิทยาธร 
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715๏ ชมแล้วยักษี  พานุชนารี  
สระสรงน้ าใส  ฝูงพรรณมัจฉา  
ว่ายมาว่ายไป  เล็มล่าหาไคล  
กินเป็นภักษา  
716๏ เพียนทองดังทองทาบ  คางเบือนเบือนคาบ  
เหยื่อป้อนลูกยา  กริมกรายหลายพันธุ์  
นวลจันทร์ไอบ้า  ว่ายแหวกแถกเถา  
ปทุมาไหวไหว  
717๏ กระแหกระโห้  เทพาเทโพ  
ชะโดหางไก่  ปลาหลดกดกา  
สร้อยซ่าเสือไพร  ชมเล่นเย็นใจ 
ที่ในวารี  
718๏ ครั้นสรงน้ าแล้ว  ขึ้นจากสระแก้ว  
ส าราญอินทรีย์  หยิกหยอกกันพลาง 
เป็นทางไมตรี  จะร่ าจู้จี้  
เบื่อใจผู้ฟัง  
719๏ ฝ่ายว่ายักษี  พานุชนารี  
เข้าในป่ารัง ชมสัตว์จัตุบาท  
ระมาดละมั่ง  เผ่นโผนโดนกัง  
กึกก้องท่องดง  
720๏ ช้างโขลงโยงเพ่ือน  เผือกเนียมกลาดเกลื่อน  
พาเพ่ือนเข้าพง  แปรก32ร้องก้องป่า  
หาลูกเท่ียวหลง  ทองแดง33แฝงดง  
โคบุตร34สุดแรง  
721๏ มฤคามฤคี  โตเต้นเม่นหมี  
กาสรนอนแปลง  โคถึกหึกเหี้ยม  
โมหันธ์ก าแหง  เสือศรีมีแรง  

                                                           
32 ช้างพังที่เป็นจ่าโขลง 
33 ทองแดง หมายถึง ช้างชนิดหนึ่ง 
34 โคบุตร หมายถึง ช้างชนิดหนึ่ง 
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ฟุบแฝงเฝ้าคอย  
722๏ เลียงผาเผ่นโผน  จามรีหนีโจน  
ลิงโลนโลดลอย หมาไนไม่หนี  
เดินรี้ตามรอย  ได้กลิ่นกินบ้อย35  
เดนเนื้อเสือกิน  
723๏ ชุมพา36หาแพะ สุกรฟอนแกะ  
เที่ยวแทะดูดดิน  อิเห็นเล่นหอย  
ไก่ต้อยพลอยกิน  ร่ าไปไม่สิ้น  
ฝูงสัตว์ในดง  
724๏ ชมหมู่ปักสิน  มยุเรศโนริน  
โบยบินโบกบง กระสาส่งเสียง  
ต้นเหียงล้วนหงส์  กาลิงกิงลง  
กาหลงแกแล  
725๏ โกนจาจับจันท์ เบญจวรรณจับวัลย์  
เขาขันจับแค  กระเรียนจับรัง  
เสียงดังจอแจ  มะสังเสียงแซ่ 
แต่ล้วนกระสา  
726๏ วายุภักษ์จับโพธิ์  นางนวลจับโสน  
จิ้งโจ้ขันจา  กาแวนจับกระวาน  
ฝูงห่านเหินหา  โผผินบินหา  
กระทาขันขาน  
727๏ สองกษัตริย์ลัดเลาะ อาชาพาเหาะ  
จ าเพาะหิมพานต์  ชมนกชมไป  
ร่ าไปป่วยการ  ถึงทิพย์สถาน  
พิมานพรายพรัน  
728๏ ชวนเชิญกัลยา  สู่ห้องปรางค์ปรา37  
รจนาเฉิดฉัน ภิรมย์ชมชิด  

                                                           
35 กินบ้อย หมายถึง กินพออ่ิม 
36 ชุมพา หมายถึง ช่ือสัตว์สี่เท้าชนดิหนึ่ง มีขนยาวคล้ายขนแกะ. 
37 ปรางค์ปรา หมายถึง ปรางค์ปราสาท 
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เป็นนิจนิรันดร์  ในปรางค์สุวรรณ  
รัตนพิมาน  
729๏ สองอยู่เป็นสุข  นิราศปราศทุกข์  
มโหโอฬาร  แต่ล้วนเครื่องทิพย์  
ลอยลิบวิมาน  ดังเทวสถาน  
แห่งท้าวอินทรา  
 

๏ ยานี ๏ 
730๏ จักกล่าวถึงเจ้าปราชญ์  คอยเบื้องยาตรตามทางมา  
เข้าไปในพารา  ฝูงประชาเห็นภูมี  
731๏ บางวิ่งเข้ากอดบาท  ถามเจ้าปราชญ์ไปทันที  
ต่างต่างอัญชุลี  ค่อยยินดีทุกคนไป   
732๏ เบียดเสียดกันเยียดยัด  อ้ืออึงอัดแน่นไสว  
ถามข่าวจ้าวจอมไตร  ยกมือไหว้อยู่สลอน  
733๏ ฝ่ายหน่อพระชินสีห์  ไม่รู้ที่จะผันผ่อน  
เข้าล้อมพระภูธร  ทั้งหน้าหลังนั้นหนักหนา  
734๏ ฝูงคนเป็นร้อยพัน  ทุ่มเถียง38เป็นโกลา  
เอิกเกริกทั้งพารา  เพราะคนมาถามข่าวไท้  
735๏ สุรเสียงอันอึงคะนึง  ได้ยินถึงพระภูวนัย39  
โกรพผู้จอมไตร ตรัสถามไปแก่มนตรี  
736๏ เหตุผลฉันใดหนา  ฝูงประชามาอึงมี่  
จงไปเอาคดี  มาแจ้งเราให้เข้าใจ  
737๏ อ ามาตย์รับชงคา  เร่วเร็วมาในทันใด  
ครั้นถึงถนนใหญ่ เห็นหญิงชายมากหนักหนา  
738๏ อ ามาตย์จึงถามไป  เหตุไฉนฉะนี้หนา  
ทุ่มเถียงกันไปมา ไม่รู้ว่าสิ่งอันใด  
739๏ ฝูงคนฟังอ ามาตย์  อภิวาทแล้วตอบไป 
อ้ืออึงทั้งนี้ไซร้  เพราะเจ้าปราชญ์ท่านกลับมา  
740๏ ชวนกันถามข่าวไท้  อ้ืออึงไปทั้งพารา 

                                                           
38 เอกสารต้นฉบบั เขียนว่า ถุงเถียง 
39 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า ผูวะไท 



  

 

212 

จงแจ้งซึ่งกิจจา  ความเท่านี้จึงอึงไป  
741๏ อ ามาตย์ฟังประชา  แจ้งกิจจาในน้ าใจ 
รีบกลับเข้าวังใน  ทูลท้าวไทมิทันนาน  
742๏ เดชะละอองบาท  เจ้าจอมปราชญ์คืนสถาน  
ฝูงคนอลหม่าน  เต็มราชฐานพระเวียงชัย  
743๏ สมเด็จโกรพราช  ฟังอ ามาตย์เฉลยไข  
โองการจึงถามไป  มาเม่ือไรพระวิธูร  
744๏ เดชะพระฤๅสาย มาเม่ือบ่ายนเรนทรสูริย์  
อันองค์พระวิธูร  เห็นบริบูรณ์ท้ังกายา  
745๏ พระองค์ได้ทรงฟัง  มีรับสั่งให้หามา  
อ ามาตย์รับชงคา  ออกมาพาเจ้าปราชญ์ไป  
746๏ ครั้นถึงท้องพระโรง  ที่นั่งโถงภูวนัย  
เจ้าปราชญ์คลานเข้าไป  ถึงท่ีเฝ้าพระทรงธรรม์  
747๏ แลเห็นเจ้าจอมปราชญ์  ลงจากอาสน์ด้วยเร็วพลัน  
จูงกรพระทรงธรรม์  ขึ้นร่วมแท่นของพระองค์ 
748๏ จึงมีโองการถาม  พระโฉมงามอันยิ่งยง  
วันนั้นไฉนองค์  ไม่รับอ้างเหมือนอย่างค า  
749๏ แค้นใจเป็นหนักหนา  เป็นเวราได้กระท า  
ถ้าแม้นเจ้ารับค า ที่ไหนเราจะให้ไป  
750๏ เป็นไรก็เป็นกัน  ไม่กลัวมันอย่าสงสัย  
ยอมให้เขาพาไป เพราะได้พลั่งซึ่งวาจา  
751๏ เจ้าปราชญ์จากเวียงชัย  เศร้าโศกไปทั้งพารา  
ฉันไซร้ไห้โหยหา นึกว่าท่านม้วยบรรลัย  
752๏ มานพพาจรจรัล  ไปวันนั้นเป็นฉันใด  
หรือหยุดอยู่ที่ไหน  หรือรีบไปไม่รั้งรอ  
753๏ ไปท าอย่างไรกัน  ฉันไม่ทันจะดูหนอ  
รีบไปไม่รั้งรอ  เพราะเกิดก่อเวรากรรม  
754๏ เจ้าปราชญ์ฟังท้าวถาม  จึงแจ้งความที่ท้าวท า  
เพราะว่าเวรากรรม  จึงไม่แจ้งที่กิจจา  
755๏ จะรับว่าเป็นญาติ  ข้าพระบาทต้องมุสา  
แม้นม้วยซึ่งชีวา  จะไปตกนรกานต์  
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756๏ จึงไม่รับค าท้าว พระปิ่นเกล้าจงโปรดปราน  
มานพผู้ชัยชาญ  ใช่มนุษย์นะราชา  
757๏ ยักษีอันมีเดช แกล้งแปลงเพศเป็นคนมา 40 
เหตุด้วยวิมาลา  อัครชายานาคี  
758๏ ใคร่ฟังธรรมเทศนา  ท ามารยาลวงสามี  
ท าป่วยใช่พอดี  ดังเทวีจะบรรลัย  
759๏ นางวอนท้าวนาคา  ให้ขึ้นมาเอาหัวใจ  
แห่งฉันนั้นลงไป  จะแทรกใส่กินกับยา  
760๏ ได้กินแล้วไร  จึงจะหายที่โรคา  
ไม่ได้กินหัวใจข้า  นางฉายาจะบรรลัย  
761๏ นาคาฟังยุบล  ไม่รู้กลอรทัย  
เศร้าสร้อยละห้อยใจ  กลัวทรามวัยจะมรณา  
762๏ พระองค์ทรงโศกหนัก  นพยักษ์จึงอาสา  
มาเล่นซึ่งสกา  จึงพาข้าไปนาคี  
763๏ ส่งให้ท้าวนาคา  ให้ธิดามารศรี  
ฝ่ายว่าท้าวนาคี  ให้ฉันนี้ส าแดงธรรม  
764๏ เล่าถวายให้ท้าวฟัง  เหมือนแต่หลังยังถอ้ยค า  
ทั้งนี้เพราะมีกรรม  ได้กระท ามาแต่หลัง  
765๏ โกรพพระราชา  แจ้งกิจจาไปโดยหวัง  
สิ้นสงสัยที่ได้ฟัง  ค่อยประทังท่ีทุกข์ทน  
766๏ เมื่อนั้นจึงจอมปราชญ์  ลาพระบาทไปบัดดล  
มาถึงซึ่งไพชน  พันนิรมลเห็นท้าวมา  
767๏ ทั้งพันวรนาถ  เข้ากอดบาทพัสดา  
ทั้งพันกุมารา  เจ้าก็มากราบบิดร  
768๏ ก านัลนางสาวใช้  มากราบไหว้อยู่สลอน  
ทั้งหลายคลายทุกข์ร้อน  พันบังอรทูลถามมา  
769๏ แต่ท้าวจากวังใน  ลูกเมียไห้อยู่โหยหา 
ยามกินกินน้ าตา  ยามนิทราคอยหาไท ้
770๏ วันนั้นจนวันนี้ สุขไม่มีเท่ายองใย  

                                                           
40 เอกสารต้นฉบับเขียนเพียงว่า แกล้งแปลงเป็นคนมา  
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เศร้าสร้อยละห้อยใจ  ตั้งแต่ไห้ปรับทุกข์กัน  
771๏ ยามค่ าย่ าสุริยา  เมียคอยท่าทุกคืนวัน 
ไม่เห็นพระผัวขวัญ  เมียโศกศัลย์ทุกวันไป  
772๏ โอ้ทูลกระหม่อมแก้ว  ดังตายแล้วเกิดมาใหม่  
เมียนี้คิดหมายใจ  ว่าท้าวไทไม่กลับมา  
773๏ วันนี้พบผัวแก้ว  สิ้นทุกข์แล้วแก้วเมียอา  
ทูลเกล้าเล่าเมียรา  มานพพาไปแห่งไร  
774๏ เพ่ือนท าแก่ปิ่นเกล้า  ไฉนเล่าจึงปล่อยไท้  
กลับมาหาน้องได้  จงเล่าให้เมียรู้รา  
775๏ เจ้าปราชญ์ฟังอัคเรศ จึงแจงเหตุแก่ฉายา 
นพยักษ์ท้าราชา  เหมือนกล่าวมาสิ้นทุกอัน  
776๏ ลูกเมียฟังท้าวเล่า  มันท าท้าวแอบอาสัญ  
สงสารนางแจ่มจันทร์  เจ้าโศกศัลย์สิ้นทุกคน  
777๏ บ้างว่าพระทูลเกล้า  บุญมากเล่าไม่วายชนม์  
เดชะพระกุศล  ช่วยให้พ้นมือยักษา  
778๏ สุรเสียงร่ าร้องไห้  อ้ืออึงไปทั้งพารา  
ต่างต่างมาโศกา จนเพลาเข้าราตรี  
779๏ เจ้าปราชญ์เลิศไตร  บรรทมในแท่นมณี  
เชยชมประสมศรี  ทั้งพันนุชสุดเสน่หา  
780๏ เชยชมประสมสอง  โดยท านองธรรมดา 
เป็นสุขทุกคืนมา พระผ่านฟ้าส าราญใจ  
781๏ ครั้นว่ารุ่งราตรี พระภูมีก็ผ่องใส  
สระสรงคงคาลัย  แล้วลูบไล้สุคนธา  
782๏ เสวยสุธาโภชน์  อันเอมโอษฐ์รสโอชา  
สาวใช้ทั้งซ้ายขวา  คอยบ าเรอพระภูธร  
783๏ อ่าองค์แล้วทรงเครื่อง  ค่อยย่างเยื้องบทจร  
พร้อมด้วยกรรมกร  ถือเครื่องยศต่างต่างกัน  
784๏ พระเสร็จจะลินลาศ  ดังสิงหราชเมื่อผาดผัน  
ออกจากท่ามสุวรรณ  เสร็จจรจรัลเข้าวังใน  
785๏ ครั้นถึงพระนคร  ค่อยบทจรเข้าวังใน  
เสนาแน่นไสว  คอยเฝ้าไท้ผู้ทรงธรรม์  
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786๏ โกรพภพไตร  บรรทมในปรางค์สุวรรณ  
พร้อมด้วยนางก านัล  ล้วนสังสรรค์41บ าเรอเรียง  
787๏ มโหรีแลสีซอ  บางขับถ่อถวายเสียง  
ขับร าบ าเรอเรียง  เสนาะเพียงพิมานอินทร์  
788๏ ครั้นสุริยงเธอทรงรถ  เลี่ยมบรรพตศิขริน  
ไก่แก้วกระพือบิน  ปรบปีกขันสนั่นใน 
789๏ ดุเหว่าก็แว่วเสียง  ทรงส าเนียงกังวานใส  
วังเวงทั้งวังใน  ทั้งฆ้องชัยก็ย่ ายาม  
790๏ ย่ ารุ่งสะดุ้งตื่น  ฟ้ืนอรองค์พระทรงนาม  
จากแท่นบรรทมงาม  แล้วสรงพักตร์วิลาสไล42  
791๏ เสียงประโคมอยู่เจื้อยแจ่ว  ทั้งปี่แก้วปี่ไฉน  
สาวสรรค์ก านัลใน  ก็เชิญเครื่องพระส าอาง  
792๏ แล้วยกสุพรรณภาชน์ บังคมกราบแล้วเรียงวาง  
เตี้ยค่อมแลหม่อมนาง  พนักงานประสานพิณ  
793๏ ท้าวเสวยสุธาโภชน์  อันเอมโอษฐ์รสรวยริน  
โอชาผกากลิ่น  จรุงรื่นชื่นอารมณ์  
794๏ ขับกล่อมถนอมเธอ  บ ารุงเรอภิรมย์สม  
พักตราดูน่าชม  ดังอัปสรชะอ้อนองค์  
795๏ ท้าวเสร็จเสวยแล้ว  พระปิ่นแก้วเธอก็ทรง  
ภูษิตบรรจง  บรรเจิดงามสง่างอน  
796๏ ทรงเครื่องส าเร็จแล้ว  จึงพระแก้วเสด็จจร  
แสนสาวอยู่สลอน เสด็จออกท้องพระโรง  
797๏ เสด็จขึ้นบัลลังก์แก้ว  อันเพริศแพร้วที่นั่งโถง  
สังข์แตรประโคมโครม  ชนะครึมกระหึมครวญ  
798๏ เจ้าพระยาแลพระยา  หม่อมวันทาตามกระบวน  
มนตรีก็มีถ้วน  นั่งที่ควรอบัดับกัน  
799๏ พระวิธูรบัณฑิต  ทรงสถิตย์อาสน์สุวรรณ  
เข้าเฝ้าพระทรงธรรม์  ตามบุราณประเพณี  

                                                           
41 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า ส าสัน 
42 ไล หมายถึง ไฉไล 
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800๏ โกรพผู้จอมราชย์ เห็นเจ้าปราชญ์ก็เปรมปรี  
ปราศรัยไปด้วยดี  สุนทรพาทีอันอ่อนหวาน  
801๏ เจ้าปราชญ์ค่อยเป็นสุข  บรรเทาทุกข์ที่ร าคาญ  
เจ้าปราชญ์ก็รับสาร  ค่อยส าราญในฤทัย  
802๏ โกรพผู้ทรงเดช  คะนึงเหตุไปทันใจ  
เจ้าปราชญ์นิราศไป ได้ความทุกข์ทรมาน  
803๏ ล าบากเป็นสุดคิด แทบชีวิตจะวายปราณ  
ท าขวัญให้ภูบาล  การสมโภชจึงจะควร  
804๏ คิดแล้วสั่งในมนตรี  ทั้งเสนีตามกระบวน 
บอกกันให้ถ่ีถ้วน  ตามค านวณบุราณกาล  
805๏ สมโภชเจ้าจอมปราชญ์  จงแต่งราชสถาน  
เครื่องเล่นทุกประการ  ปลูกโรงราชพิธี  
806๏ บาดหมายรายกันไป เมืองใหญ่น้อยบุรี  
เร็วรัดไปบัดนี้  ขุนเสนีจงแต่งการ  
807๏ บัดนั้นขุนเสนา  รับชงคาแล้วกราบกราน  
คมลา43พระภูบาล  ไปคิดอ่านพร้อมเพรียงกัน  
808๏ หมายบอกไปทุกหมู่  ให้เขารู้ทุกเขตขัณฑ์  
เครื่องเล่นสิ้นทั้งนั้น  ทั้งราชวัตรฉัตรธงทอง  
809๏ จัดแจงเสร็จสรรพแล้ว  จึงคลาดแคล้วทูลฉลอง  
การงานสิ้นทั้งผอง  พร้อมเสร็จแล้วพระราชา  
810๏ โกรพได้ฟังสาร  มีโองการถามโหรา 
ฤกษ์ดีเม่ือไรหนา  จงบอกมาให้แจงพลัน  
811๏ บัดนั้นขุนโหรา  รับชงคาพระทรงธรรม์  
จับกระดานคูณหารพลัน  เห็นส าคัญวันชุลี44  
812๏ วันศุกร์สิทธิโชค ต้องโฉลกในราศี  
เดือนนี้ก็เดือนสี่  ฤกษ์ยามดีเป็นหนักหนา  
813๏ เดือนสี่ขึ้นสิบค่ า  ต าราร่ าว่าโสภา  
ได้เมื่อนางสีดา  ได้ครองเมืองกับพระราม  

                                                           
43 คมลา หมายถึง บังคมลา 
44 วันชุลี หมายถึง วันทาอัญชุลี 
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814๏ โกรพพระบุญเรือง  เป็นปิ่นเมืองเรืองสนาม  
ฟังโหรเขาทูลความ  พระโฉมงามชอบพระทัย  
815๏ สั่งเสร็จเสด็จขึ้น  ก็ครึกครื้นประโคมไท้  
ถึงปรางค์ที่ข้างใน  รับสั่งให้ท าบายศรี  
816๏ เงินทองสองส ารับ  ให้ประดับล้วนมณี  
... ที่มีค่าควรนคร  
817๏ นางในได้สดับ  ค ารบรับพระสุนทร  
พร้อมหน้ามาสลอน  ล้วนหม่อมช่างอยู่ข้างใน  
818๏ บ้างสลักเป็นรักซ้อน  งามบวรเลิศไตร  
ซ่อนแซมดอกไม้ไหว  ทั้งกระจังกระจ่างดี  
 

๏ 28 ๏ 
819๏ บายศรีที่ชั้นต้น  แกะเรื่องพระสุธน  
กับนางกินรี  ภิรมย์สมสนิท  
เป็นมิตรไมตรี  ในปรางค์มณี  
เลิศแล้วแพรวพรัน  
820๏ ชั้นสองรองเรือง  แกะเป็นพระศรีเมือง  
รุ่งเรืองใครจะทัน  ครอบครองพารา  
เสนาอนันต์  ดังว่าเทวัญ  
ไหว้ฟ้ามาดิน 
821๏ ครั้นถึงชั้นสาม  แกะเป็นพระราม  
อันงามเฉิดฉิน  กับองค์พระยุภา  
สีดานาริน เดินในไพรสณฑ์  
กับศรีอนุชา  
822๏ ครั้นถึงชั้นสี่  แกะเป็นพระมณี  
พิชัยราชา  อยู่กับทรามวัย  
ที่ในศาลา  โฉมแก้วแววตา  
นั้นแปลงเป็นพราหมณ์  
823๏ ครั้นถึงชั้นห้า  แกะเป็นราชา  
พระรถโฉมงาม  หนีนางเมรี  
ยักษีมาตาม  ถึงแม่น้ าข้าม  



  

 

218 

ถึงยอดคีรี  
824๏ ครั้นถึงชั้นหก  แกะพระชนก  
ตกในนที45 นวลนางเมขลา  
อุ้มมาด้วยดี  ส่งถึงบุรี  
ภูมีส าราญ  
825๏ ครั้นถึงชั้นเจ็ด ประดับด้วยเพชร  
แก้วแนมแกมกาญจน์  ส าเร็จเสร็จพลัน  
ก านัลพนักงาน กราบทูลภูบาล  
โกรพราชา  
 

๏ ยานี ๏ 
826๏ ครั้นว่ารุ่งราตรี  ได้ฤกษ์ดีตามต ารา  
เสด็จออกซ่ึงเสนา  สั่งให้หาเจ้าปราชญ์พลัน  
827๏ แต่งองค์แล้วทรงเครื่อง  อร่ามเรืองล้วนสุวรรณ  
พร้อมเสร็จส าเร็จพลัน  มาสู่ที่โรงพิธี  
828๏ ท้าวสั่งนางข้างใน  เร่งเร็วไปยกบายศรี  
พฤฒาและพราหมณ์ชี  มาพร้อมที่พระโรงชัย  
829๏ ท้าวสั่งให้ท าขวัญ  พระโหรนั้นก็จุดไฟ  
ติดแว่นแล้วเวียนไป  เบิกบายศรีมิทันนาน  
830๏ ลั่นฆ้องชัยเภรี  เสียงอึงมี่กังวานหวาน  
แตรสังข์กังสดาล  บ้างขับขานบ าเรอไป 
831๏ กระจับปี่แลสีซอ  ขับขานถ่อวังเวงใจ  
นางลางบ้างขับไม้  ส่งเสียงใสเพราะวังเวง  
832๏ เป่าปี่แตรตีกลอง  เสียงกึกก้องไปตามเพลง  
ฆ้องวงดังโหน่งเหน่ง เสียงครื้นเครงท้ังพารา  
833๏ ให้เวียนซึ่งแว่นแก้ว  ครบถ้วนแล้วตามต ารา  
ดับเทียนโบกควันมา  เจิมพักตราให้ท้าวไท  
834๏ แล้วเชิญขวัญเจ้าปราชญ์  อันนิราศพระเวียงชัย  
ขวัญเจ้ามาแล้วไซร้  อย่ากลับไปจากบุรี  
835๏ พระขวัญอย่าไปเลย  เที่ยวชมเชยสัตว์เสือศรี 

                                                           
45 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า นัดท ี
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เชิญขวัญพระพันปี  อยู่บุรีอย่าเที่ยวไป  
836๏ พระขวัญพระเจ้าเอย  อยู่ชมเชยก านัลใน  
พระขวัญอย่าเที่ยวไป  ชมนกไม้ในหิมวา 
837๏ เชิญขวัญพระองค์เจ้า  อย่าไต่เต้าไปนาคา  
ขวัญเอยมาพ่อมา  อยู่ปรางค์ปราชมสาวศรี  
838๏ เชิญขวัญเจ้าปราชญ์แล้ว46  พระจักรแก้วสั่งเสนี  
เครื่องเล่นเป็นมากมี  เร็วบัดนี้สมโภชไท้  
839๏ ระเบงแลระบ า  โมงครุ่มร าตีกลองชัย  
ระเบงถือศรไว้  เต้มร าไปตามภาษา  
840๏ บางเล่นแทงวิสัย  เต้นร าไปให้หน้าตา  
ถือหอกกลอกกลับมา  ตริคอยท่าทีจะแทง  
841๏ กระบี่ตีกระบอง  ไม่จดจ้องดูเรี่ยวแรง  
เสโล47โตก าแหง ดาบคอยแย่งที่จะฟัน  
842๏ ร าทวนหวนไปมา  ยืนตั้งท่าเป็นลั่นถัน48  
มลายูเป็นคู่กัน  ร ากริชสั้นขยันดี  
843๏ เล่นกันเป็นคู่  มลายูแขกตานี  
มวยปล้ าปะเต๊ะ49ตี  ล้วนตัวดีจึงสู้กัน  
844๏ ยังเล่าหมู่เทพทอง  ถือพัดปองเสียงครวญครัน 
ปรบไก่ก็ใส่กัน  คนเห่ลั่นอยู่เฮฮา50  
845๏ ละครเล่นประชัน  สองโรงนั้นดีหนักหนา  
หุ่นมอญหุ่นพม่า  สองภาษาประชันกัน  
846๏ หกคะเมนแลไต่ลวด เล่นประกวดทุกสิ่งสรรพ์  
ลอดบ่วงนอนหอกพลัน  ดูขันขันทุกภาษา  
847๏ ครั้นค่ าจุดดอกไม้  พุ่มไสวไม้สัทธา51  
ช่อม่วง52ฝอยทอง53หนา  ฝนแสนห่าไฟเพนียง 

                                                           
46 เอกสารต้นฉบบัเขียนเพียงว่า เชญิขวัญเจ้าปราชญ ์
47 เสโล หมายถึง เครื่องป้องกันอาวุธ 
48 ลั่นถัน หมายถึง ตุ๊กตาหินจีนขนาดใหญ ่
49 ปะเต๊ะ หมายถึง ช่ือต าแหน่งขุนนาง 
50 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า เหห่่า 
51 สัทธา หมายถึง โรงมหรสพท่ีอยู่ระหว่างระทาดอกไมไ้ฟ 
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848๏ พลุจีนแลพลุไทย  ตึงตังไปสนั่นเสียง  
ไม้กระถางนั้นวางเรียง   เป็นคู่เคียงเรียงรายกัน  
849๏ โชติช่วงดวงสว่าง  แจ่มกระจ่างดังกลางวัน  
ประทัดแลกังหัน นกบินนั้นบินไปมา  
850๏ ลางตัวหักปีกเสีย  บินปลกเปลี้ยกับสุธา  
ไล้คนอยู่เฮฮา54  บ้างวิ่งมาบ้างวิ่งไป  
851๏ มีทั้งดอกไม้พร้อม  คนเขาล้อมอยู่ไสว 
ไม้กลยนต์อยู่ใน  ตกลงไปเป็นชั้นชั้น 
852๏ ชั้นต้นเป็นพรานป่า  ถือปืนยายิงเนื้อพลัน  
ชั้นสองวิ่งควายกัน  ดูขันขันหลากหลากตา  
853๏ มีทั้งดอกไม้รุ่ง แสงพวยพุ่งพระเวหา  
ถวายพระศาสดา  จนส าเร็จการพิธี  
 

๏ 28 ๏ 
854๏ ส าเร็จเจ็ดวัน เรียกมิ่งหาขวัญ  
หน่อพระชินสีห์ ทุกหมู่ทุกกรม  
ชื่นชมยินดี โกรพจักรี  
ยินดีปรีดา  
855๏ เจ้าปราชญ์จอมอารยิ์ อยู่สุขส าราญ  
เป็นช้านานมา โกรพพระบาท  
ฟังธรรมเจ้าปราชญ์  เป็นนิจอัตตา   
ตั้งใจรักษา  ศีลห้าประการ  
856๏ ท่านท้าวบูชา  เงินทองเสื้อผ้า  
สิงคารบริวาร  สารพัดจัดให้ 
ข้าวของกระการ55  เจ้าปราชญ์ใจอาริย์  
ตรัสธรรมเทศนา  
857๏ นักเทศน์ขันที  ก านัลขันที  

                                                                                                                                                                      
52 ช่อม่วง หมายถึง ช่ือดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง 
53 ฝอยทอง หมายถึง ช่ือดอกไม้ไฟชนิดหนึ ่
54 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า เหห่า 
55 กระการ หมายถึง ตระการ 
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เถ้าแก่โขลนจ่า  บ้างเอาข้าวของ  
เงินทองเสื้อผ้า  เอามาบูชา  
ทุกวันพระไป  
858๏ เที่ยวตรัสเทศนา  โปรดชาวพารา  
ทั่วทั้งกรุงไกร  เป็นสุขส าราญ  
ภูบาลชาญชัย ไม่มีโภยภัย  
เป็นสุขส าราญ  
859๏ พระวิธูรเจ้า อยู่จนแก่เฒ่า  
ใกล้สิ้นอวสาน  ครั้นสิ้นพระชนม์  
ลุดลพิมาน  เป็นสุขส าราญ  
ในไตรตรึงษา  
860๏ ทั้งพันวรนุช  ทั้งพระราชบุตร  
แสนสุดเสน่หา เห็นพระนรินทร์  
ท้าวสิ้นชีวา  ต่างต่างก็มา  
โศการ่ าไร  
861๏ พระร่มโพธิ์แก้ว ตัดช่องน้อยแล้ว  
พระแก้วเสด็จไป  สู่เทวสถาน  
พิมานชั้นใด  ละลูกเมียไว้  
ให้คร่ าครวญหา  
862๏ แต่นี้ไปเล่า  เห็นจะร้อนเกล้า  
แห่งข้าบริจา โอ้พระฉัตรแก้ว  
หักแล้วแลหนา  อกข้าบริจา  
จะพ่ึงบุญใคร  
863๏ ฝ่ายฝูงประชา  ทุกกระบวนถ้วนหน้า  
โศการ่ าไร  ท้าวเคยเทศนา  
คาถาวินัย  โอ้แต่นี้ไป   
ใครจะเทศน์ให้ฟัง  
864๏ ต่างต่างโศกา พานิชชาวนา  
มิได้วายหวัง  บ้านนอกคอกนา  
ประชาชาววัง ต่างต่างโสกัง  
ไม่เว้นสักคน  
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865๏ โกรพราชา  ครั้นคลายโศกา  
ท้าวตรัสบัดดล  ให้ปลูกเมรุทอง  
เรืองรองโสภณ  โกศแก้วโกมล  
ใส่ศพศาสดา  
866๏ ราชวัตรฉัตรชัย  ธงเทียวไสว  
รายรอบเมรุมา  ล้วนทองแกมแก้ว  
เพริศแพรวพรายตา  เมรุแทรกโสภา  
งามงามตามกัน  
867๏ แต่งเครื่องพระศพ  สาระพันมีครบ  
ทุกสิ่งทุกอัน  การในโลกีย์  
ไม่มีใครจะทัน  ดังวิมานเมืองสวรรค์  
ในชั้นดึงสา  
868๏ ท าตามบุราณ  เสร็จแล้วทูลสาร  
โกรพราชา  ท้าวได้ทรงฟัง  
ตรัสสั่งเสนา  พรุ่งนี้เพลา  
เช้าชักศพไป  
869๏ รับสั่งทรงธรรม์  หมายเวรเกณฑ์กัน  
ฝ่ายนอกฝ่ายใน  ทหารพลเรือน 
กลาดเกลื่อนกันไป  เวียงวังคลังใน  
พร้อมสิ้นทุกกรม  
870๏ เตรียมพร้อมกันเสร็จ  ครั้นตีสิบเบ็ด56  
ทุ่มยามปฐม  ท้าวเธอพลิกฟ้ืน 
ตื่นจากบรรทม  พร้อมด้วยพระสนม  
เสด็จออกทันใด  
871๏ สั่งให้ชักศพ  เครื่องแห่มีครบ  
ทุกสิ่งไสว  รูปสัตว์ต่างต่าง  
วางใส่ผ้าไตร รูปแรดโคมไฟ  
ไปหน้าทั้งปวง  
872๏ รูปแรดคู่แรด  ล้อดังแอดแอด 

                                                           
56 สิบเบ็ด หมายถึง สิบเอ็ด 
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ตามท้องถนนหลวง  ถัดมาราชสี  
มีตามกระทรวง  รูปสัตว์ทั้งปวง 
หลากหลามตามกัน  
873๏ คชสีห์สิงหรา  ช้างคู่คชา  
ครุฑาสุบรรณ  กิเลนคู่กิเลน  
อิเห็นอรหันต์  เลียงผาเผ่นผัน  
คู่กับเลียงผา  
874๏ สิ้นรูปสัตว์แล้ว  ถึงราชรถแก้ว  
ที่ใส่ไฟฟ้า  แล้วถึงรถทรง  
องค์กุมารา โปรยข้าวตอกมา  
หน้าศพทรงธรรม์  
875๏ ถึงรถพระโกศ  ประดับเครื่องเรืองโรจน์ 
ดังรถเทวัญ  เทียมด้วยอัสดร  
บวรเฉิดฉัน  พัดโบกทานตะวัน  
อภิรุมชุมสาย  
876๏ รถเบื้องหลังนั้น  บรรทุกท่อนจันทน์ 
... ...  
อนันต์มากมาย  วงศาทั้งหลาย  
ขี่ม้ามาตาม  
877๏ ครั้นถึงพระเมรุ  ช่วยกันกะเกณฑ์  
เต็มทั้งท้องสนาม  เชิญศพขึ้นที่  
เบญจา57อันงาม  ฝูงคนเหลือหลาม  
ตามส่งสการ  
878๏ เครื่องเล่นทั้งนั้น  หุ่นโขนประชัน  
สารพันการงาน  มีต้นกามพรึก 
พิลึกโอฬาร  ครั้นบ่ายทิ้งทาน  
อลม่านอื้ออึง  
879๏ ชิงกันชุลมุน  วิวาทกันวุ่น  
ชกผางเตะผึง  เกรียวกราวฉาวช้า  

                                                           
57 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า เบงจา 
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เสียงด่ากันอึง  ทิ้งทานแล้วจึง 
เรียกมวยเข้ามา  
880๏ โกรพจอมราช  พร้อมด้วยอ ามาตย์  
เสด็จยังพลับพลา  เรียกมวยคู่แรก  
แขกกับพม่า  ลุกขึ้นตั้งท่า  
ปากะเลองาลี58  
881๏ ไอแขกตั้งท่า  ไอปากร้องว่า  
มุงะมะสี59  เตะปับรับโปก  
กระโชกเข่าตี  เจ้าแขกเสียที  
วิ่งหนีไปพลัน  
882๏ คนดูเฮฮา  สมเด็จผ่านฟ้า  
ประทานรางวัล  กระบองกระบี่  
มีครบทุกพัน  ค่ าลงด้วยพลัน  
ยวนนั้นร าโคม  
883๏ มีหนังประชัน  บันลืออือลั่น  
สนั่นครื้นโครม  มังกรคาบแก้ว 
เพริศแพรวแสงโคม  ดูแลแห่โหม  
โสมนัสทุกคน  
884๏ ครั้นถ้วนเจ็ดวัน  โกรพทรงธรรม์  
เสด็จบัดดล  พร้อมด้วยวงศา  
เสนาสามล  ยกศพจุมพล  
ออกจากโกศทอง  
885๏ ยกข้ึนบนแท่น  ท่อนจันทน์นั้นแน่น 
วางเรียงเรืองรอง  สาวแก่แซ่เสียง  
ส าเนียงกึกก้อง  ลูกเมียร่ าร้อง  
พิไรโศกา  
886๏ ท าตามพนักงาน  ครั้นส าเร็จการ  
โกรพราชา  เสด็จลินลาศ  

                                                           
58 น่าจะหมายถึง นักมวยพมา่ 
59 น่าจะหมายถึง ค าพูดท้าทายของนักมวยพม่า 
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เข้าราชเมรุมา  จึงเอาไฟฟ้า  
จุดศพภูมี  
887๏ ไฟฟ้าเรืองโรจน์  ไหม้พระศพโสด  
ช่วงโชติรังสี  ไฟฟ้าสังหาร  
ผลาญซากอินทรีย์  สิ้นแล้วด้วยดี 
อัคคีดับลง  
888๏ โกรพราชา  เอาน้ าหอมมา  
พรมประสระสรง  ลูกเมียวงศา  
เข้ามาโดยจง  ท ารูปพระองค์  
แล้วเก็บธาตุพลัน  
889๏ ใส่ในผอบทอง บรรจุโดยปอง  
ซึ่งอัฐินั้น  เครื่องเล่นสมโภช  
อุโฆษครื้นครัน  ครบถ้วนเจ็ดวัน  
ส าเร็จเสร็จการ  
890๏ ลูกเมียถ้วนหน้า  ต่างคนต่างมา  
ท าบุญให้ทาน  แผ่ส่วนบุญ  
ให้พระภูบาล  โกรพสถาน  
ท าบุญแบ่งไป  
891๏ ลูกเมียพระเจ้า  อยู่มาแก่เฒ่า  
มอดม้วยบรรลัย  โกรพราชา  
เสนาน้อยใหญ่  ข้าสาวชาวใน  
บรรลัยตามกัน  
892๏ นพยักษ์อสุรี  อรันทวดี  
สองศรีเกษมสันต์  เย็นเย็นเช้าเช้า 
ขึ้นเฝ้าเวสสุวรรณ   แล้วจึงชวนกัน  
ไปกรุงนาคี  
893๏ ไปเยือนปิตุเรศ  ชนนินปิ่นเกศ  
วิมาลานารี  แล้วบังคมลา 
กลับมาด้วยดี  สู่แท่นมณี  
ไปป่าหิมพานต์  
894๏ ส่วนท้าวนาคา  นางวิมาลา  
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อยู่ช้านาน   สิ้นอายุขัย  
ท าลายสังขาร  นพยักษ์ขุนมาร  
อรันทวดี  
895๏ สิ้นอายุขัย   ดับขันธ์บรรลัย  
ไปตามกรรมมี  ส่วนพระวิธูร 
สิ้นสูญชีวี  จากชาติอันนี้  
เป็นเวสสันดร  
896๏ ท าบุญให้ทาน  ครั้นดับสังขาร  
สิ้นชาติม้วยมรณ์ เกิดในดุสิต  
วิจิตรบวร  ลงมาเกิดในอุทร 
พระมหามายา  
897๏ ฝ่ายพระบิดร  ทรงพระนามกร  
สีสุทโธราชา  ถวายนามพระบาท  
สิทธัตถ6์0ผ่านฟ้า  ชาตินั้นได้มา  
ตรัสแก่โพธิญาณ  
898๏ อันองค์มัทรี  กลับมาชาตินี้  
พิมพาเยาวมาลย์  ชาลีธิราช  
สิ้นชาติสังขาร  คือราหุลกุมาร 
โอรสพระองค์   
899๏ นางวิมาลา  เมียท้าวนาคา  
โสภายิ่งยง  ครั้นกลับชาติมา 
อุบลวรรณาอนงค์  สาวิกพระองค ์
มหากรุณา  
900๏ ฝ่ายว่าพญาครุฑ กลับชาติสิ้นสุด  
เป็นพระโมคลา  พญานาคราช  
กลับชาติมา  ใช่อื่นเลยหนา  
คือพระสารีบุตร  
901๏ สมเด็จอินทรา  กลับชาติมา  
พระเถรอนุรุทธ โกรพธิราช  

                                                           
60 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า ษรีธาต ุ
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กลับชาติสิ้นสุด  เป็นองค์อนุช  
คือพระอานนท์  
902๏ นพยักษ์อสุรา  ครั้นกลับชาติมา  
ศาสนาทศพล  คือฉันนามาตย์ 
สิ้นชาติอกุศล  เป็นนายม้าต้น  
ขององค์โพธิสัตว์  
903๏ สินธพอาชา  ครั้นกลับชาติมา  
เป็นม้ากัณฐัก  พระองค์ทรงไป  
ในยามสงัด  พระองค์ได้ตรัส 
แก่พระโพธิญาณ  
904๏ นางอรันทเทวี  กลับชาติด้วยดี  
เขมาเยาวมาลย์  สาวิกพุทธองค์  
ผู้ทรงพระญาณ  สิ้นชาติกันดาร  
นิพพานโดยจง  
905๏ พระวิธูรบัณฑิต  ทรงธรรมทศพิศ61  
น้ าจิตประสงค์  กลับชาติสิ้นสุด  
เป็นพุทธองค์  โปรดสัตว์ให้ตรง  
สู่ศิวาลัย  
906๏ จบธรรมเทศนา  ของพระศาสดา  
ลงในทันใด  บริษัททั้งสี่  
ภิกขุณีนั้นไซร้  ได้ฟังวินัย  
ได้ลุโสดา  
907๏ มรรคสี่ผลสี่  อรหันต์62ก็มี  
ตามแต่วาสนา  พระธรรมเป็นประโยชน์  
โปรดสัตว์นานา ให้พ้นทุกขา  
สู่ศิวาลัย  
908๏ เรื่องพระวิธูร  จบสิ้นบริบูรณ์  
ไม่มีต่อไป  ผู้ฟังตั้งจิต  

                                                           
61 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า ทศะมิด 
62 เอกสารต้นฉบบัเขียนว่า ออระหัด 
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อย่าคิดสิ่งใด  อดสาตั้งใจ 
จะได้ไปสวรรค์  
909๏ เราอดสาสร้าง  สู้เสียค่าจ้าง  
มิได้เดียดฉันท์  ด้วยเราหวังบุญ  
เป็นคุณด้วยกัน  ผู้ใดใจธรรม์  
จงช่วยโมทนา  
910๏ อานิสงส์สร้างไว้  เรานึกสิ่งไร  
ได้สมปรารถนา เกิดชาติใดใด  
ให้พ้นพาลา  น้ าจิตมิจฉา  
อย่าได้แผ้วพาน  
911๏ มีลูกหลานไซร้  สั่งสอนสิ่งไร  
ให้ได้ทุกประการ  หนึ่งมีพัสดา 
อย่าให้ร้าวฉาน  หนึ่งผัวของท่าน  
อย่าให้มีใจ  
912๏ ขอเกิดในตระกูล มั่งค่ังบริบูรณ์  
ทรพัย์สินโภไคย  อย่าได้ไปเกิด  
ก าเนิดเข็ญใจ  ขอให้เกิดใน  
ตระกูลเศรษฐี  
913๏ หนึ่งขอให้ข้า  มีใจศรัทธา  
อย่าได้ตระหนี่ ในการกุศล  
ขวนขวายยินดี  ขอให้ข้านี ้
มีใจศรัทธา 
914๏ แม้นจะมีญาติ  อยู่ในโอวาท  
แห่งข้านี้หนา  วิบัติสิ่งใด  
อย่าได้มีมา  หนึ่งโรคโรคา  
อย่าแว่วแผ้วพาน  
915๏ แม้นว่าบรรลัย ท่องเที่ยวอยู่ใน  
วัฏฏสงสาร  ขอให้ประสบ  
พบพระศรีอาริย์ สิ้นชาติอวสาน  
สู่นิพพานโดยจง  
916๏ ฉันนี้สร้างไว้  ฉันแบ่งบุญให้  
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ดังใจจ านง  ทุกทั่วตัวสัตว์  
สารพัดญาติวงศ์  เทวาทุกองค ์
จงช่วยโมทนา  
917๏ ฉันสร้างจบลง  ศักราชพุทธองค์  
ล่วงไปหนักหนา  สองพันสามร้อย  
กับแปดเดือนตรา  เศษวันนั้นหนา  
ล่วงได้เก้าวัน  
918๏ เขียนแล้วเดือนอ้าย  แรมสิบค่ าหมาย  
วันอังคารนั้น  บ่ายสองโมงเศษ  
ส าเร็จด้วยพลัน  วิธูรทรงธรรม์  
จบแล้วบริบูรณ์  
919๏ แม้นใครยืมไป  อย่าหน่วงเหนี่ยวไว้  
นานไปจะสูญ  อ่านแล้วมาส่ง  
จะได้อนุกูล  อย่าท าให้สูญ  
จะเสียศรัทธา  
920๏ ฉันนี้รักหนัก  เหมือนพระปิ่นปัก  
มาปกเกศา เช้าเย็นเป็นนิจ  
ตั้งจิตบูชา  ขอเทพเทวา  
ซ้องสาธุการ  ๚ ๏ ๚ ๛ 

๚ ๏ ๚ เรื่องพระวิธูรบริบูรณ์เท่านี้แล ๚ ๏๚ 
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