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บทอาขยาน

 บทอาขยาน คือ บททองจํา การเลา การบอก การสวด เรื่อง นิทาน ซึ่งเปน

การทองจําขอความหรือคําประพันธที่ชอบ บทรอยกรองที่ไพเราะ โดยอาจตัดตอน

มาจากหนงัสอืวรรณคด ีเพือ่ใหผูทองจาํและเห็นความงดงามของบทรอยกรอง ทัง้ใน

ดานวรรณศลิป การใชภาษา เนือ้หา และวธิกีารประพนัธ สามารถนาํไปเปนแบบอยาง

ในการแตงบทรอยกรองหรือนําไปใชเพื่อเปนขอมูลอางอิงในการพูดและการเขียน

ไดเปนอยางดี



1๔

หน่วยการเรียนรูที่ ñ
สาระการเรียนรูแกนกลาง
•	 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม	

เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมัทรี

มหาเวสสันดรชาดก กัณฑมทัรี
ตัวชี้วัด
•  ท ๕.๑	ม.๔-๖/๑,	๒,	๓,	๔,	๖

มหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑมัทรี

เปนกัณฑที่ ๙ ในมหาเวสสันดรชาดก ของ
เจาพระยาพระคลัง (หน) เปนกณัฑทีแ่สดงถงึ

ความอาลยัรกัทีแ่มมตีอลกู โดยใชถอยคาํทีป่ระทบัใจ
ใหเกดิความโศกเศรารวมไปกบัพระนางมทัร ีกณัฑมทัรี

จงึมคีวามดเีดนท้ังในดานเนือ้เรือ่ง และการใชถอยคาํให
กระทบอารมณ อกีทัง้ยงัสอดแทรกเรือ่งราวความรักที่แม
มีตอลูกอันเปนแบบอยางและขอคิดที่มีประโยชน



๑.	คว�มเปนม�

	 เรือ่งมหาเวสสนัดรชาดก	เป็นวรรณคดีเกีย่วกบัพระพทุธศาสนามท่ีีมาจากคัมภร์ี	“จรยิาปฎก”	

และคัมภีร์	“ชาดก”	พระสุตตันตปฎก	หมวดขุททกนิกาย	ซึ่งกล่าวถึงมูลเหตุของการตรัสเล่าเรื่อง

มหาชาติว่า	เมื่อทรงตรัสรู้แล้วจึงเสด็จไปโปรดพระราชบิดาและพระประยูรญาติ	ขณะที่ประทับ	ณ	

วัดนิโครธาราม	 เมืองกบิลพัสดุ์	 เม่ือบรรดาพระประยูรญาติมาเฝ้า	 ต่างมีใจกระด้างด้วยทิฐิมานะ

ถอืตนมยิอมเคารพไหว้	พระพทุธเจ้าจงึแสดงปาฏหิาริย์เหาะขึน้ไปบนอากาศเหนอืพระประยูรญาติ	

ยงัให้สิน้มานะละพยศในใจ	บงัเกดิศรทัธาเลือ่มใสและถวายอภวิาทบงัคม	เมือ่เหตเุป็นดงันัน้	กเ็กดิ

ฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นเครื่องแสดงความปราโมทย์ยินดี	 ด้วยเหตุทรงละพยศในใจพระญาติ

ทั้งปวงให้ศรัทธาเลื่อมใสได้

	 ภายหลังเม่ือพระราชบิดาและพระประยูรญาติทั้งปวงทูลลากลับ	 พระสาวกจึงได้ทูลถามถึง

ความน่าอัศจรรย์ในเหตุแห่งฝนนี	้พระองค์จงึตรสัว่าฝนโบกขรพรรษทีต่กมานีไ้ม่อศัจรรย์เลย	เพราะ

ในชาตก่ิอนเมือ่ครัง้ทีพ่ระองค์ยงัทรงเป็นพระโพธสัิตว์เสวยพระชาตเิป็นพระเวสสันดรนัน้	ฝนชนดินี้

ก็เคยตกมาแล้วครั้งหนึ่ง	 พระสาวกทั้งหลายจึงกราบทูลอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องนี้	 พระองค์จึง

ทรงเทศน์เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก	 เพราะฉะนั้น	 อาจกล่าวได้ว่าฝนโบกขรพรรษเป็นสาเหตุที่

ท�าให้พระพุทธเจ้าทรงเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดก	ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบพระชาติสุดท้ายก่อนบรรลุ

ธรรมวิเศษ	โดยแต่ละพระชาติทรงบ�าเพ็ญบารมีแตกต่างกัน	ดังนี้

พระชาติที่ ชื่อชาดก การเสวยพระชาติิของพระโพธิสัตว

๑ เตมิยชาดก	 (เต) พระเตมีย์กุมารบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี	(การออกบวช)

๒ มหาชนกชาดก	 (ชะ) 	 พระชนกกุมารบ�าเพ็ญวิริยบารมี

๓ สุวัณณสามชาดก	 (สุ) พระสุวรรณสามบ�าเพ็ญเมตตาบารมี

๔ เนมิราชชาดก	 (เน) พระเนมิราชกุมารบ�าเพ็ญอธิษฐานบารมี

๕ มโหสถชาดก	 (มะ) มโหสถกุมารบ�าเพ็ญปญญาบารมี

๖ ภูริทัตชาดก	 (ภู) พญานาคชื่อภูริทัตบ�าเพ็ญศีลบารมี

๗ จันทกุมารชาดก	 (จะ) พระจันทกุมารบ�าเพ็ญขันติบารมี

๘ พรหมนารทชาดก	 (นา) พระพรหมนารทกุมารบ�าเพ็ญอุเบกขาบารมี

๙ วิธุรชาดก	 (วิ) พระวิธุรบัณฑิตบ�าเพ็ญสัจจบารมี

๑๐ มหาเวสสันดรชาดก	(เว) พระเวสสันดรบ�าเพ็ญทานบารมี
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ราชาธิราช ผลงานการประพันธ์ 
ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)

(คาถา)

(ค�าสร้อย)

๒.	ประวัติผู้แต่ง

	 ผู้แต่งเรือ่งมหาเวสสนัดรชาดก	กณัฑ์มัทร	ีคือ	 เจ้าพระยา 

พระคลัง	 นามเดิมว่า	 หน	 เป็นเสนาบดีจตุสดมภ์กรมท่า	 เดิม

เป็นหลวงสรวิชิต	 เคยตามเสด็จพระราชด�าเนินราชการสงคราม 

ในสมยัรัชกาลท่ี	๑	เม่ือครัง้หลวงสรวชิติรบัราชการอยูท่ีก่รงุธนบรุี

มคีวามดคีวามชอบมาก	โดยเฉพาะฝีมือในการเรยีบเรยีงหนงัสอื	 

รัชกาลที	่๑	จึงโปรดเกล้าฯ	ให้ตั้งเป็นพระยาพิพัฒโกษา

	 ต่อมาต�าแหน่งเจ้าพระยาพระคลังว่างลง	 รัชกาลที่	 ๑	

จึงโปรดเกล้าฯ	 แต่งต้ังพระยาพิพัฒโกษาขึ้นเป็นเจ้าพระยา 

พระคลัง	(หน)	พระยาพิพัฒโกษามีบุตรชาย	๒	คน	คนหนึ่งเป็น

จินตกวี	และอีกคนหนึ่งเป็นครูพิณพาทย์	ส่วนบุตรหญิง	 คือ

เจ้าจอมมารดานิม่	เป็นเจ้าจอมมารดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

กรมพระยาเดชาดิศร	ในรัชกาลที่	๒

	 เจ้าพระยาพระคลัง	 (หน)	 ถึงแก่อสัญกรรม	 เมื่อปีฉลู	 พ.ศ.	 ๒๓๔๘	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๑ 

หนังสือที่เจ้าพระยาพระคลัง	 (หน)	แต่งที่ส�าคัญ	ได้แก่	มหาชาติกลอนเทศน์หรือเวสสันดรชาดก	 

กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี	 โดยท้ังสองกัณฑ์นี้นับได้ว่าแต่งได้ดีเยี่ยม	 ไม่มีส�านวนของผู้ใดสู้ได้	 

แม้สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	กรมพระปรมานชุติชโินรสจะได้ทรงนพินธ์ขึน้อกีส�านวนหนึง่ในภายหลัง 

ก็ยังเว้นกัณฑ์ทั้งสองนี้	เพราะของเดิมดีเยี่ยมอยู่แล้ว

๓.	ลักษณะคำ�ประพันธ์

	 มหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็นมหาชาติกลอนเทศน์	มีลักษณะค�าประพันธ์เป็นร่ายยาวที่มี 

คาถาบาลีน�า

 ร่ายยาว	 บทหนึง่ไม่จ�ากดัจ�านวนวรรค	ซึง่นยิมตัง้แต่	๕	วรรคขึน้ไป	โดยแต่ละวรรคไม่จ�ากดั 

จ�านวนค�า	แต่ไม่ควรน้อยกว่า	๕	ค�า	ซึ่งค�าสุดท้ายของวรรคหน้าจะส่งสัมผัสไปวรรคหลังค�าใดก็ได้	

เว้นค�าสุดท้าย	และอาจจบลงด้วย	“ค�าสร้อย” 	(ค�าสร้อย	เช่น	ฉะนี้	ดังนี้	นั้นเถิด	นั้นแล	แล้วแล	

ด้วยประการฉะนี้	เป็นต้น)	ดังแผนผังและตัวอย่างบทประพันธ์	ดังนี้
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๔.	เรื่องย่อ

	 กัณฑ์มัทรีเป็นกัณฑ์ที	่๙	จากเรื่องมหาเวสสันดรชาดก	เริ่มตั้งแต่เทวบุตร	๓	องค์นิรมิตกาย 

เป็นสัตว์ร้ายขวางทางพระนางมัทรี	 เกิดลางแก่พระนางมัทรี	 พระนางจึงทรงวิงวอนขอทาง 

ต่อสัตว์ร้ายทั้งสาม	 เมื่อเสด็จกลับถึงอาศรม	 พระนางทูลถามพระเวสสันดรถึงพระกุมารทั้งสอง	 

พระเวสสนัดรจงึทรงตดัพ้อต่อว่าถงึการทีก่ลบัมาผดิเวลา	พระนางมัทรทีรงเฝ้าร�าพงึร�าพนัถงึสองกมุาร

พลางเท่ียวเสดจ็ตามหาจนสลบไป	ครัน้พอพระนางมทัรทีรงฟ้ืนคนืสตแิล้ว	พระเวสสันดรจงึตรสับอก 

ความจริงว่าได้พระราชทานสองกมุารเป็นทานแก่ชชูก	พระนางมทัรจีงึทรงอนโุมทนาบตุรทานบารมี

 สา มทฺที ส ่วนสมเด็จพระมัทรีศรีสุนทรบวรราชธิดามหาสมมุติวงศ ์วิสุทธิ 

สืบสันดานมา วราโรหา ทรงพระพักตร์ผิวผ่องดุจเนื้อทองไม่เทียมสี ยสสฺสินี มีพระเกียรติยศ 

อันโอฬารล�้าเลิศวิไลลักษณ์ยอดกษัตริย์ อันทรงพระศรัทธาโสมนัสนบน้ิวประนมน้อม 

พระเศียรเคารพทาน ท้าวเธอก็ชื่นบานบริสุทธิ์ด้วยปิยบุตรมิ่งมกุฎทานอันพิเศษ ฝ่ายฝูง

อมรเทเวศทุกวิมานมาศมนเทียรทุกหมู่ไม้ก็ยิ้มแย้มพระโอษฐ์ตบพระหัตถ์อยู่ฉาดฉาน ร้อง

สาธุการสรรเสริญเจริญทานบารมี ทั้งสมเด็จอมรินทร์เจ้าฟ้าสุราลัย อันเป็นใหญ่ในดาวดึงส์

สวรรค์ก็มาโปรยปรายทิพยบุปผากรอง ทั้งพวงแก้วและพวงทองก็โรยร่วงจากกลีบเมฆกระท�า

สักการบูชาแก่สมเด็จนางพระยามัทรี ท้าวเธอทรงกระท�าอนุโมทนาทาน เวสฺสนฺตรสฺส แห่ง 

พระเวสสันดรราชฤๅษีผู้เป็นพระภัสดา อิติ เมาะ อิมินา ปกาเรน ด้วยประการดังนี้แล้วแล

สรรพ์สาระ
ชาดก 

	 คำำ�ว่่�	 ช�ดก	ม�จ�กคำำ�ว่่�	ช�ตก	ช�ต	แปลว่่�	เกิด

	 	 ก	(ปัจจัย)	แปลว่่�	ผู้้�,	หมว่ด

	 ช�ตกหรืือช�ดก	แปลว่่�	ผู้้�เกิดแล�ว่	ช�ดกท่ี่�ร้ื�จักกันแพร่ืหล�ย

ม่	๑๐	พรืะช�ติ	เร่ืยกว่่�	ที่ศช�ดก	หรืือที่ศช�ติ	ในท่ี่�น่�คืำอพรืะพุที่ธเจ��	

ก่อนจะตรัืสร้ื�เป็นพรืะพุที่ธเจ��	พรืะองค์ำที่รืงเสว่ยพรืะช�ติ	๑๐	พรืะช�ติ	

ได�แก่

	 ๑.	 เตมิยช�ดก	 ๖.	 ภู้ริืทัี่ตช�ดก

	 ๒.	มห�ชนกช�ดก	 ๗.	 จันที่กุม�รืช�ดก

	 ๓.	สุวั่ณณส�มช�ดก	 ๘.	พรืหมน�รืที่ช�ดก

	 ๔.	เนมริื�ชช�ดก	 ๙.	ว่ิธุรืช�ดก

	 ๕.	มโหสถช�ดก	 ๑๐.	มห�เว่สสันดรืช�ดก
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๕.	เนื้อเรื่อง

 ย� ปน รฺา มหาปวึ อุนฺนาเทตฺวา พฺราหฺมณสฺส ปิยปุตฺเตสุ ทินฺเนสุ ยาว พฺรหมฺโลกา เอกโกลา
หล� ชาต�, เตนาปิ ภิชฺชิตหทยา วิย หิมวนฺตวาสิโน เทวตาโย เตส� พฺราหฺมเณน นียมานาน� ต� วิลาปํ สุตฺวา,  
มนฺตยึสุ, สเจ มทฺที สกาลสฺเสว อสฺสม� อาคมิสฺสติ, สา ตตฺถ ปุตฺเต อทิสฺวา, เวสฺสนฺตร� ปุจฺฉิตฺวา, พฺราหฺมณสฺส 
ทินฺนภาว� สุตฺวา, พลวสิเนเหน ปทานุปท� ธาวิตฺวา, มหนฺต� ทุกฺข� อนุภเวยฺยาติ

 ยํ โกลาหลํ อันว่าโกลาหลอันใดเป็นวิสัยแสนกัมปนาท รฺา เมาะ เวสฺสนฺตเรน  

อันพระมหาบุรุษราชชาติอาชาไนยเชื้อชินวงศ์ ทรงบ�าเพ็ญเพิ่มโพธิสมภาร ด้วยเดชอ�านวยทาน 

โพธิสัตว์ เป็นปัจฉิมปรมัตถบารมีอันหมายมั่น ตํ โกลาหลํ ก็บังเกิดมหัศจรรย์ในไตรภพ จบจน 

พรหเมศ ทินฺเนสุ ปางเมื่อท้าวเธอยกสองดรุณเยาวเรศผู้ยอดรัก ราวกะว่าจะแขวะควักซึ่ง 

ดวงเนตรทั้งสองข้างวางไว้ในมือพราหมณ์ เฒ่าก็พาสองกุมารพะงางามไปทางกันดาร ควรจะ 

สงสารแสนอนาถอนาถา ด้วยพระลูกเจ้าเป็นก�าพร้า พรากพระชนนีแต่น้อยๆ ยังไม่วายนม 

พราหมณ์ยิ่งขู่ข่มเข่นเขี้ยวค�ารามตีต้อนให้ด่วนเดิน ตามป่ารกระหกระเหินหอบหิวแล้วไห้โหย ม ี

แต่เสยีงเธอโอดโอยสะอืน้ร้องร�าพนัสัง่ทกุเส้นหญ้า กห็วัน่ๆ วงัเวงวเิวกป่าพระหมิพานต์ เตสํ ลาลปิตํ  

สุตฺวา ฝ่ายฝูงเทพทุกสถานพิมานไม้ไศลเกริ่นเนินแนวพนาวาส ได้สลับค�าประกาศสองกุมาร 

ทรงพระกันแสงสั่งศาส์นจนสุดเสียง ดั่งทิพยพิมานจะเอนเอียงอ่อนลงช้อยชด เทพเจ้าก็เศร้าสลด 

พิลาปเหลียวมาแลดูดูมิได้ ภิชฺชิตหทยา วิย ปิ้มประหนึ่งว่าดวงหทัยจะปะทุทะลุลั่นละเอียดออก 

ทุกอกองค์ ด้วยทรงพระอาลัยนั้นใหญ่หลวง ก็พากันกุมกรข้อนทรวงทรงพระกันแสงโศกอยู่ 

ซบเซา จึ่งปรารภว่า ชาวเราเอ่ยจะคิดไฉนดี ถ้าแม้นสมเดจ็พระมัทรีเธอกลบัเข้ามาแต่กาลยงัวนั 

มทินัเยน็ อทสิวฺา เมือ่ท้าวเธอมไิด้เหน็พระเจ้าลกูเธอกจ็ะทลูถาม ครั้นแจ้งความว่าพราหมณ์พาไป 

นางก็จะอาลัยโลดแล่นไปตามติดไม่คิดตาย มหนฺตํ ทุกฺขํ คิดไปคิดไปแล้วใจหายเห็นน่าน�้าตาตก 

ว่าโอ้โอ๋อกมัทรีเอ่ย จะเสวยพระทุกข์แทบถึงชีวิตจะปลิดปลง ด้วยพระลูกรักทั้งสองพระองค์น้ี 

แล้วแล

 ภิกฺขเว ดูกรสงฆ์ผู้ทรงศีลสังวรญาณ เทวสงฺฆาโย ฝ่ายฝูงเทพทุกสถานพิมานไม้ไพรพนม  

มอีารมณ์อนัร้อนเร่า ส่วนเทพยเจ้าจอมสากล จึง่มเีทวยบุลบงัคบั แก่เทพอนัดบัทัง้สามองค์ อนัทรง 

มหิทธิฤทธิศักดาว่า ท่านเอ่ยจงนิรมิตบิดเบือนกายกลายอินทรีย์ เป็นพยัคฆราชสีห์สองเสือ 

สามสัตว์สกัดหน้านางพระยามัทรีไว้ ต่อทิพากรคลาไคลคล้อยเย็นเห็นดวงพระจันทร์ข้ึนมา

อยู่รางๆ ท่านจึงลุกหลีกหนทางให้แก่นางงาม ตโย เทวปุตฺตา ส่วนเทพยเจ้าทั้งสามก็อ�าลา 

ลีลาศผาดแผลง จ�าแลงเป็นพญาไกรสรราชผาดแผดเสยีงสนัน่ ดัง่สายอสนีลัน่ตลอดป่า องค์หนึง่ 

เป็นพยัคฆพญาเสือโคร่งค�ารนร้อง องค์หนึ่งเป็นเสือเหลืองเนื่องคะนองย่องหยัดสะบัดบาท 
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ต่างองค์ก็กระท�าสีหนาทน่าพิลึกแสยงขน ก็พากันจรดลไปนอนคอยที่ช่องแคบขวางมรคา  

ที่พระนางเธอจะเสด็จมา สู่พระบรรณศาลา นั้นแล

 สา มทฺท ีปางนัน้ส่วนสมเด็จพระมัทรีศรสีนุทรเทพกญัญา จ�าเดมิแต่พระนางเธอลลีาล่วงลบั 

พระอาวาส พระทัยนางให้หวั่นหวาดพะวงหลังตั้งพระทัยเป็นทุกข์ถึงพระเจ้าลูกมิลืมเลย  

เดินพลางทางเสวยพระโศกพลาง พระนัยนเนตรทั้งสองข้างไม่ขาดสายพระอัสสุชล พลางพิศดู 

ผลาผลในกลางไพรที่นางเคยได้อาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิตย์ผิดสังเกต เหตุไฉนไม้ที่มีผลเป็นพุ่มพวง  

ก็กลายกลับเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตร แถวโน้นก็แก้วเกดพิกุลแกมกับกาหลง ถัดนั่นก็ 

สายหยุดประยงค์และยมโดย พระพายพัดก็ร่วงโรยรายดอกลงมูนมอง แม่ยังได้เก็บเอาดอกมา 

ร้อยกรองไปฝากลกูเมือ่วนัวาน ก็เพี้ยนผิดพิสดารเป็นพวงผล ผิดวิกลแต่ก่อนมา สพฺพา มุยฺหนฺติ 

เม ทิสา ทั้งแปดทิศก็มืดมิดมัวมนทุกหนแห่ง ทั้งขอบฟ้าก็ดาดแดงเป็นสายเลือดไม่เว้นวาย 

หายเหือดเป็นลางร้ายไปรอบข้าง ทกขฺณิกขฺ ิ พระนัยนเนตรก็พร่างๆ อยู่พรายพร้อย ในจิตใจ 

ของแม่ยังน้อยอยู ่นิดเดียว ทั้งอินทรีย์ก็เสียวๆ สั่นระรัวริก แสรกคานบันดาลพลิกพลัด 

ลงจากพระอังสา ทั้งขอน้อยในหัตถาท่ีเคยถือก็เลื่อนหลุดลงจากมือไม่เคยเป็นเห็นอนาถ  

เอ๊ะ ประหลาดหลากแล้วไม่เคยเลย โอ้อกเอ๋ยมหัศจรรย์จริงยิ่งคิดก็ยิ่งกร่ิงๆ กรอมพระทัย  

เป็นทุกข์ถึงพระลูกรักทั้งสองคน เดินพลางนางก็รีบเก็บผลาผลแต่ตามได้ ใส่กระเช้าสาวพระบาท

บทจรดุ่ม เดินมาโดยด่วน พอประจวบจวนพญาพาฬมฤคราช สะดุ้งพระทัยไหวหวาดวะหวีด 

วิ่งวน แวะเข้าข้างทาง พระทรวงนางสั่นระรัวริกเต้นดั่งตีปลา ทรงพระกันแสงโศกาไห้พิไรร�า่ว่า 

กรรมเอ๋ยกรรม กรรมของมัทรี โอเวลาปานฉะนี้พระลูกน้อยจะคอยหา อนึ่งมรคาก็ช่องแคบ 

หว่างคีรีเป็นตรอกน้อยรอยวิถีที่เฉพาะจร ทั้งสามสัตว์ก็มาเนื่องนอนสกัดหน้า คร้ันจะลีลา 

หลีกลัดตัดเดาไปทางใดก็เหลือเดิน ทั้งสองข้างเป็นโขดเขินขอบคันขึ้นกั้นไว้ นีเจ โวลมฺพเก สุริเย  

ทัง้เวลากเ็ย็นลงเยน็ลงไรๆ จะค�า่แล้ว  ยังไม่เหน็หน้าพระลกูแก้วของแม่เลย  อกเอ๋ยจะท�าไฉนด ี จึง่จะ 

ได้วิถีทางที่จะครรไล พระนางจึ่งปลงหาบคอนลงวอนไหว้แล้วอภิวาทน์ ข้าแต่พญาพาฬมฤคราช 

อันเรืองเดช ท่านก็เป็นพญาสัตว์ในหิมเวศวนาสณฑ์ จงผินพักตร์ปริมณฑลทั้งสามรา มารับ 

วันทนาน้อมไปด้วยทศนัขเบญจางค์ เม เมาะ มยา แห่งน้องนางนามช่ือว่ามัทรี ราชปุตฺต ี 

น้องก็เป็นกัลยาณีหน่อกษัตริย์มัททราชสุริยวงศ์ อนึ่งน้องเป็นเอกองค์อัครบริจาริกากรแห่ง 

พระเวสสันดรราชฤๅษีอันจ�าจากพระบุรีมาอยู่ไพร น้องนี้ก็ตั้งใจสุจริตติดตามมาด้วยกตเวที  

อนึ่งพระสุริยศรีก็ย�่าสนธยาสายัณห์แล้ว เป็นเวลาพระลูกแก้วจะอยากนมก�าหนดเสวย พระพี่เจ้า 

ของน้องเอ๋ยทั้งสามรา ขอเชิญกลับไปยังรัตนคูหาห้องแก้ว แล้วจะได้เชยชมซึ่งลูกรักและเมียขวัญ  

อนึ่งน้องนี้จะแบ่งปันผลไม้ให้สักกึ่ง ครึ่งหนึ่งนั้นน้องจะขอไปฝากพระหลานน้อยๆ ทั้งสองรา  

มคฺคํ เม เทถ ยาจิตา พระพี่เจ้าทั้งสามของน้องเอ่ย จงมีจิตคิดกรุณาสังเวชบ้าง ขอเชิญล่วงครรไล

ให้หนทางพนาวันอันสัญจร แก่น้องที่วิงวอนอยู่นี้เถิด 19



 ตมตฺถ� ปกาเสนฺโต สตฺถา อาห

  ตสฺสา ลาลปฺปมานาย พหุการฺุสฺหิต�

  สุตฺวา เนลปตึ วาจ� พาฬา ปนฺถา อปกฺกมุนฺติ

  อิมมฺหิ น� ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ปํสุกุณฺิตา

  ปจฺจุคฺคตา ม� ติฏฺนฺต ิ วจฺฉา พาลาว มาตร�

  อิมมฺหิ น� ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ปํสุกุณฺิตา

  ปจฺจุคฺคตา ม� ติฏฺนฺต ิ ห�สาวูปริปลฺลเล

  อิมมฺหิ น� ปเทสมฺหิ ปุตฺตกา ปํสุกุณฺิตา

  ปจฺจุคฺคตา ม� ติฏฺนฺต ิ อสฺสมสฺสาวิทูรโต

  เต มิคา วิย อุกฺกณฺณา สมนฺตามภิธาวิโน

  อานนฺทิโน ปมุทิตา วตฺตมานาว กมฺปเร

  ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสาม ิ ชาลึ กณฺหาชินา จุโภ

  ฉคิลีว มิคี ฉาป ํ ปกฺขี มุตฺตาว ปฺชรา
ฯลฯ

 ตโย เทวปุตฺตา ส่วนเทพเจ้าทั้งสามองค์ได้ทรงฟังพระเสาวนีย์ พระมัทรีเธอไหว้วอน 

ขอหนทาง พระพักตร์นางนองไปด้วยน�า้พระเนตร เทพเจ้าก็สังเวชในวิญญาณ ก็พากันอุฏฐาการ

คลาไคลให้มรคาแก่นางพระยามทัร ี พอแจ่มแจ้งแสงสศีศธิรนางกย็กหาบคอนขึน้ใส่บ่า เปลือ้งเอา 

พระภษูามาคาดพระถนัให้มัน่คง วิง่พลางนางทรงกนัแสงพลาง ยะเหยาะเหย่าทกุฝีย่างไม่หย่อนหยดุ 

พักหนึ่งก็ถึงที่สุดบริเวณพระอาวาสที่พระลูกเจ้าเคยประพาสแล่นเล่น ประหลาดแล้วแลไม่เห็น

ก็ใจหาย ดั่งว่าชีวิตนางจะวางวายลงทันที จึ่งตรัสเรียกว่าแก้วกัณหาพ่อชาลีของแม่เอ่ย แม่มา  

ถึงแล้ว เหตุไฉนไยพระลูกแก้วจึ่งมิมาเล่าหลากแก่ใจ แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพรียง เจ้าเคยวิ่งระร่ี 

เรยีงเคยีงแข่งกนัมาคอยรับพระมารดา ทรงพระสรวลส�ารวลร่าระรืน่เรงิรบีรบัเอาขอคาน แล้วกพ็า 

กันกราบกรานพระชนนี พ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลไม้ แม่กัณหาฉะอ้อนวอนไหว้ว่าจะเสวยนม 

ผทมเหนอืพระเพลาพลางฉอเลาะแม่นีต่้างๆ ตามประสาทารกเจรญิใจ วจฉฺา พาลาว มาตร ํมอีปุไมย 

เสมือนหนึ่งลูกทรายทรามคะนองปองที่ว่าจะชมแม่เมื่อสายัณห์ โอพระจอมขวัญของแม่เอ่ย  

เจ้ามิเคยได้ความยากย่างเท้าลงเหยียบดิน ริ้นก็มิได้ไต่ไรก็มิได้ตอม เจ้าเคยฟังแต่เสียงพ่ีเลี้ยงเขา 

ขับกล่อมบ�าเรอด้วยดุริยางค์ ยามบรรทมธุลีลมก็มิได้พัดมาแผ้วพาน แม่สู้พยาบาลบ�ารุงเจ้าแต ่

เยาว์มา เจ้ามิได้ห่างพระมารดาสักหายใจ โอความเข็ญใจในคร้ังน้ีนี่เหลือขนาด สิ้นสมบัติพลัด

ญาติยังแต่ตัวต้องไปหามาเลี้ยงลูกและเลี้ยงผัวทุกเวลา แม่มาสละเจ้าไว้เป็นก�าพร้าทั้งสององค์  

หํสาว เสมือนหนึ่งลูกหงส์เหมราชปักษิน ปราศจากมุจลินท์ไปตกคลุกในโคลนหนองสิ้นสีทอง 
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อันผ่องแผ้ว แม่กลับเข้ามาถึงแล้วได้เชยชมชื่นสบาย ที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเลาลง 

ลืมสมบัติทั้งวงศาในวังเวียง โอแต่ก่อนเอยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าเจรจาแจ้วๆ อยู่ตรงนี้ อิทํ  

ปทวลฺชํ นั่นก็รอยเท้าพ่อชาลี นี่ก็บทศรีแม่กัณหาพระมารดายังแลเห็น โน่นก็กรวดทราย เจ้า 

ยังรายเล่นเป็นกองๆ สิ่งของทั้งหลายเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู ่ น ทิสฺสเร แต่ลูกรักท้ังคู ่

ไปอยูไ่หนไม่เหน็เลย อย ํโส อสสฺโม โอพระอาศรมเจ้าเอ๋ยน่าอศัจรรย์ใจ แต่ก่อนดนูีส่กุใสด้วยสทีอง 

เสยีงเนือ้นกนีร่�า่ร้องส�าราญรงัเรยีกคูค่ขูยบัขนั ทัง้จกัจัน่พรรณลองไนเรไรร้องอยูห่ริง่ๆ ระเรือ่ยโรย 

โหยส�าเนียงดั่งเสียงสังคีตขับประโคมไพร โอเหตุไฉนเหงาเงียบเมื่อยามนี้ ทั้งอาศรมก็หมองศร ี

เสมือนหนึ่งว่าจะเศร้าโศก เออชะรอยว่าพระเจ้าลูกจะวิโยคพลัดพรากไปจากอกพระมารดา

เสียจริงแล้วกระมังในครั้งนี้ นางก็กลับเข้าไปทูลพระราชสามีด้วยสงสัยว่า พระพุทธเจ้าข้า  

ประหลาดใจกระหม่อมฉัน อันสองกุมารไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือพากันไปเที่ยวลับพระเนตร 

นอกต�าแหน่ง สิงห์สัตว์ที่ร้ายแรงคะนองฤทธิ์มาพานพบขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้าพาไปกินเป็น 

อาหาร ถึงกระนั้นก็จะพบพานซึ่งกเลวระร่าง มิเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่บ้างสักสิ่งอัน แต่พอแม่ได้รู้ 

ส�าคัญว่าเป็นหรือตาย สุดที่แม่จะมุ่งหมายสุดประมาณแล้ว จึ่งตรัสว่า โอ้เจ้าแว่นแก้วส่องสว่าง 

อกของแม่เอ่ย แม่เคยได้รับขวัญเจ้าทุกเวลา เป็นไรเล่าเจ้าจึ่งไม่มาเหมือนทุกวัน มตา หรือว่า 

พระลูกเจ้าอาสัญสูญสิ้นพระชนมานอยู่ในป่าพระหิมพานต์นี้แล้วแล

  อิท� ตโต ทุกฺขตร� สลฺลวิทฺโธ ยถา วโณ

  ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสาม ิ ชาลึ กณฺหาชิน� จุโภ

  อิท�ปิ ทุติย� สลฺล� กมฺเปติ หทย� มม

  ยฺจ ปุตฺเต น ปสฺสาม ิ ตฺวฺจ ม� นาภิภาสสิ

  อชฺช เจ เม อิม� รตฺต ึ ราชปุตฺต น ส�สสิ

  มฺเ โอกฺกนฺตสตฺต� ม� ปาโต ทกฺขสิ โน มต�

  นนุ มทฺที วราโรหา ราชปุตฺตี ยสสฺสินี

  ปาโต คตาสิ อุจฺฉาย กิมิท� สายมาคตา

  นนุ ตฺว� สทฺทมสุโสส ิ เย สร� ปาตุมาคตา

  สีหสฺส วินทนฺตสฺส พฺยคฺฆสฺส จ นิกูชิต�

  อาหุ ปุพฺพนิมิตฺต� เม วิจรนฺตฺยา พฺรหาวเน

  ขณิตฺโต เม หตฺถา ปติโต อุคฺคีวฺจาปิ อ�สโต

  ตทาห� พฺยตฺถิตา ภีตา ปุถ� กตฺวาน อฺชลึ

  สพฺพา ทิสา นมสฺสิสฺส� อปิ โสตฺถิ อิโต สิยา

  มา เหว โน ราชปุตฺโต หโต สิเหน ทีปินา
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  ทารกา วา ปรามฏฺา อจฺฉโกกตรจฺฉิภิ
  สีโห พฺยคฺโฆ จ ทีปิ จ ตโย พาฬา วเน มิคา
  เต ม� ปริยาวรุ� มคฺค� เตน สายมฺหิ อาคตา
  อห� ปติฺจ ปุตฺเต จ  อาจริยมิว มาณโว
  อนุฏฺิตา ทิวารตฺต ึ ชฏินี พฺรหฺมจารินี
  อชินานิ ปริทหิตฺวา วนมูลผลหาริยา
  วิจรามิ ทิวารตฺต ึ ตุมฺห� กามา หิปุตฺตกา
  อิท� สุวณฺณหาลิทฺท� อาภต� ปณฺฑุเวฬุว�
  รุกฺขปกฺกานิ จาหาส ึ อิเม โว ปุตฺตกีฬนา
  อิท� มูฬาลิวตฺตก� สาลุก� ชิฺชโรทฺก�
  ภฺุช ขุทฺเทน ส�ยุตฺต� สห ปุตฺเตหิ ขตฺติย
  ปทุม� ชาลิโน เทห ิ กุมุท� ปน กุมาริยา   
  มาลิเน ปสฺส นจฺจนฺเต สิวิปุตฺตานิ อวฺหย
  ตโต กณฺหาชินา ยาต ิ นิสาเมหิ รเถสภ
  มฺชุสฺสราย วคคุยา อสฺสม� อุปคจฺฉนฺติยา
  สมานสุขทุกฺขมฺหา รฏฺา ปพฺพาชิตา อุโภ
  อปิ สิวิปุตฺเต ปสฺเสส ิ ชาลึ กณฺหาชิน� จุโภ
  สมเณ พฺราหฺมเณ นูน พฺรหฺมจริยปรายเน
  อห� โลเก อภิสสึ สีลวนฺเต พหุสฺสุเต
  ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสาม ิ ชาลึ กณฺหาชิน� จุโภติ 

 เม่ือสมเด็จพระมัทรีเธอกราบทูลพระราชสามีสักเท่าใดๆ ท้าวเธอมิได้ตรัสปราศรัย

จ�านรรจา นางยิ่งกลุ ้มกลัดขัดอุราผะผ่าวร้อนข้อนพระทรวงทรงพระกันแสงว่าเจ้าแม่เอ่ย  

แม่มิเคยได้เคืองแค้นเหมือนหนึ่งครั้งนี้ เมื่อจากบุรีทุเรศมาก็พร้อมหน้าทั้งลูกผัวเป็นเพื่อนทุกข์  

ส�าคัญว่าจะเป็นสุขประสายากเมื่อยามจน ครั้นลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิด บังคมทูลพระสามีก็มิได้

ตรัสปรานีแต่สักนิดสักหน่อยหนึ่ง ท้าวเธอก็ขังขึงตึงพระองค์ดูเหมือนทรงพระขัดเคืองเต็มเดือด 

ด้วยอนัใด นางกเ็ศร้าสร้อยสลดพระทยัดัง่เอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจบ็จตินีเ่หลอืทน อปุมาเหมอืน 

คนไข้หนักแล้วมิหน�ายังแพทย์เอายาพิษมาวางซ�้าให้เวทนา เห็นชีวานี้คงจะไม่รอดไปสักก่ีวัน  

พระคุณเอ่ย เมื่อแรกจากไอศวรรย์มาอยู่ดงก็ปลงจิตมิได้คิดเป็นจิตสอง หวังว่าจะเป็นเกือกทอง 

ฉลองบาทยุคลทั้งคู่แห่งพระคุณผัวกว่าจะสิ้นบุญตัวตายตามไปเมืองผี อนิจจาเอ่ย วาสนามัทร ี

ไม่สมคะเนแล้ว พระทูลกระหม่อมแก้วจึ่งชิงชังไม่พูดจา ทั้งลูกรักดังแก้วตาก็หายไป อกเอ่ยจะอยู ่

ไปไยให้ทนเวทนา อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ย่อมจะอาสัญลงเพราะลูกเป็นแท้เที่ยง  
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ถ้าแม้นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัทรีไว้ จะนิ่งมัธยัสถ์ตัดเยื่อใยไม่โปรดบ้าง ก็จะเห็นแต่กเลวระร่าง

ซากศพของมัทรีอันโทรมตายกายกลิ้งอยู่กลางดงเสียเป็นมั่นคงนี้แล้วแล

 อถ มหาสตฺโต สมเด็จพระราชสมภารเม่ือได้สดับสารพระมัทรีเธอแสนวิโยคโศกศัลย์ 

สุดก�าลัง ถึงแม้นจะมิตรัสแก่นางมั่งจะมิเป็นการ จ�าจะเอาโวหารการหึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลง  

จึ่งเอื้อนโองการตรัสประภาษว่า นนุ มทฺทิ ดูกรนางนาฏพระน้องรัก ภทฺเท เจ้าผู้มีพักตร์อัน 

ผุดผ่องเสมือนหนึ่งเอาน�้าทองเข้ามาทาบทับประเทืองผิว ราวกะว่าจะลอยลิ่วเลื่อนลงจากฟ้า  

ใครได้เห็นเป็นขวัญตาเต็มหลงละลายทุกข์ปลุกเปลื้องอารมณ์ชายให้เชยชื่น จะนั่งนอนเดินยืน 

ก็ต้องอย่าง วราโรหา พร้อมด้วยเบญจางคจริตรูปจ�าเริญโฉมประโลมโลกล่อแหลมวิไลลักษณ์  

ราชปุตฺตี ประกอบไปด้วยเชื้อศักดิ์สมมุติวงศ์พงศ์กษัตรา เออก็เม่ือเช้าเจ้าจะเข้าป่าน่าสงสาร 

ปานประหนึ่งว่าจะไปมิได้ ท�าร้องไห้ฝากลูกมิรู ้แล้ว ครั้นคลาดแคล้วเคลื่อนคล้อยเข้าสู ่ดง  

ปานประหนึ่งว่าจะหลงลืมลูกสละผัวต่อมืดมัวจึ่งกลับมา ท�าเป็นบีบน�้าตาตีอกว่าลูกหาย  

ใครจะไม่รู้แยบคายความคิดหญิง ถ้าแม้นเจ้าอาลัยอยู่ด้วยลูกจริงๆ เหมือนวาจา ก็จะรีบกลับเข้า

มาแต่วี่วันไม่ทันรอน เออนี่เจ้าเที่ยวพเนจรนอนตามสนุกใจ ชมนกชมไม้ในไพรวันสารพันที่จะมี  

ทั้งฤๅษีสิทธ์วิทยาธรคนธรรพ์เทพารักษ์ผู้มีพักตร์อันเจริญ เห็นแล้วก็น่าเพลิดเพลินไม่เมินได้ หรือ

เจ้าปะผลไม้ประหลาดรสสดสุกทรามเสวยไม่เคยกิน เจ้าฉวยชิมชอบลิ้นก็หลงฉันอยู่จึ่งช้า อุปมา

เสมือนหนึ่งภุมรินบินวะว่อนเที่ยวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไม้อันวิเศษต้องประสงค์

หลงเคล้าคลึงรสจนลืมรัง เข้าเถื่อนเจ้าลืมพร้าได้หน้าแล้วลืมหลังไม่แลเหลียวเที่ยวทอดประทับ

มากลางทาง อันว่าพระยานางสิเป็นหน่อกษัตริย์จะไปไหนก็เคยมีแต่กลดก้ัน พานจะเกรงแสง 

พระสุริยันไม่คลาเคลื่อน เจ้ารักเดินด้วยแสงเดือนชมดาวพลาง ได้น�้าค้างกลางคืนช่ืนอารมณ ์

สมคะเน พอมาถึงก็ท�าเสขึ้นเสียงเลี่ยงเลี้ยวพาโลว่าลูกหาย เออนี่เจ้ามิหมายว่าใครๆ ไม่รู้ทัน 

กระนั้นกระมัง หรือเจ้าเห็นว่าพี่นี้เป็นชีอดจิตคิดอนิจจังทิ้งพยศ อดอารมณ์เสีย เจ้าเป็นแต่เพียง

เมียควรหรือมาหมิ่นได้ ถ้าแม้นพี่อยู่ในกรุงไกรเหมือนแต่ก่อนเก่า หากว่าเจ้าท�าเช่นน้ี กายของ 

มัทรีก็จะขาดสะบั้นลงทันตาด้วยพระกรเบื้องขวาของอาตมานี้แล้วแล

 สา มททฺ ี ส่วนสมเดจ็พระยอดมิง่เยาวมาลย์มทัร ี เมือ่ได้สดบัค�าพระราชสามบีรภิาษณานาง 

ที่ความโศกก็เสื่อมสร่างสงบจิตเพราะเจ็บใจ จึ่งก้มพระเศียรลงกราบไหว้แล้ววันทนาพลาง นางจึ่ง 

ทลูสนองพระราชบญัชาว่า พระพทุธเจ้าข้า  ควรมิควรสดุแท้แต่จะทรงพระกรณุาโปรดทีโ่ทษานโุทษ 

เป็นล้นเกล้า ด้วยข้าพระพุทธเจ้ากลับมาเวลาค�่าทั้งน้ีเพราะเป็นกระลีข้ึนในไพรวัน พฤกษาทุก 

สิ่งสารพันก็แปรปรวนทุกประการ ทั้งพื้นป่าพระหิมพานต์ก็ผัดผันหวั่นไหวอยู่วิงเวียนเปลี่ยนเป็น 

พยบัมดืไม่เหน็หน  ข้าพระบาทนีร้่อนรนไม่หยดุหย่อนแต่สกัอย่าง  แต่เดนิมากบ็งัเกดิประหลาดลาง 

ขึ้นในกลางพนาลี พบพญาราชสีห์สองเสือท้ังสามสัตว์สกัดหน้าไม่มาได้ ต่อสิ้นแสงอโณทัยจึ่งได้ 
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