
สวนที่ ๑ หนา ๒๓๑ – ๒๓๓ พระพงศาวดารกรุงธนบุรี 
นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 

<<<<< >>>>> 
พระยามหานุภาพ 

 
 สรวมชีพบังคมบรมนารถ  ดวยภักดีชุลีลาบาท  อภิวาทขอเบ้ืองพระบารมี  เปนรมโพธ์ิสุวรรณกั้น
เกศ  ไปประเทศกวางตุงกรุงศรี  เปนจดหมายมาถวายดวยภักดี  ตามท่ีไปสดับเดิมความ  แรกราชดําริตริ
ตรองถวิล  จะเหยียบพ้ืนปถพินใหงามสนาม  จะสรางสรรคดังสวรรคท่ีเรืองราม  จึงจะงามมงกุฎอยุธยา  เม่ือ
ไอศูรยสมบูรณดวยสมบัติ  กับกษัตริยราชคฤ* คฤาหา  เคยรวมพ้ืนยืนแผนสุวรรณมา  แตนิราเส่ือมเศรามา
เนานาน  เส่ือมสนองโดยครองกระษัตริยชาติ  เส่ือมราชไมตรีไมมีสมาน  เส่ือมสวาทขาดมาก็ชานาน  จะ
ประมาณยี่สิบส่ีปปราย  จึงทรงคิดจะติดความตามปฐม  สําหรับราชบรมกระษัตริยสาย  จึงแผพ้ืนสุวรรณ
พรรณราย  เอาแยบคายฟนเฝอเปนเครือวัลย  เอาทับทิมแทนใบใสดอกเพชร  งามเสร็จสมบูรณทุกส่ิงสรรพ  
งามทางท้ังจะสรางเขตคัน  งามสรรคทรงคิดคดีงาม  ควรเปนจอมจุลจักราราช  แลวเสด็จบัลลังกอาสนออก
สนาม  แยมพระโอษฐประดิพัทธแลวตรัสความ  อํามาตยหมูมีนามประนมฟง  ไดยินพรอมยอมอวยแลว
อภิวาท  กราบบาทดวยคํานับแลวรับส่ัง  ทูลโดยลําดับมาเปนตราตรัง  ท่ีหยุดแลวจะยั้งยืนควร  จึงพระบาท
ทรงราชนิพนธสาร  เปนตะพานนพคุณควรสงวน  ใหเขียนสารลงลานทองทวน  จัดสวนบรรณาการละลาน
ตา  อนึ่งนอกจิ้มกองเปนของถวาย  ก็โปรยปรายประทานไปหนักหนา  ท้ังนายหางขุนนางในนัครา  ใหมีตรา
บัวแกวสําคัญกัน  แลวจัดทูตทูลคําใหจําสาร  บรรณาการพรอมส้ินทุกส่ิงสรรพ  ท้ังของแถมแนมความนั้น
งามครัน  เปนกํานัลถวายนอกบรรณาการ  แลวทรงส่ังส่ิงของเปนสองเหลา  อยาควบเขาแบงพรอมเปนสอง
ฐาน  ฝายทูตนั้นใหวาบรรณาการ  โดยฉบับบุราณรวดมา  อนึ่งนอกจิ้มกองเปนของถวาย  รับส่ังยกใหหก
นายขาหลวงวา  บรรทุกเสร็จท้ังสิบเอ็ดเภตรา   

* หมายถึง ประเทศจีน คติโบราณเรียกประเทศจีนวาราชคฤห มีปรากฏในหนังสือเกาๆ คฤๅหาเปน
สรอยคําของราชคฤห 

 
มาทอดทาคอยฤกษเรียงลํา  ครั้งถึงวันกุมเชษฐมาสี  กาฬปกษดิถีสิบสามค่ํา  เม่ือโมงสองบาทเชาพอ

เงางํ้า  สิบเอ็ดลําบังคมลาแลวคลาไคล  ครั้นเรือลองคลอยคลองตลาดเล้ียว  ตลึงเหลียวแลวชลนัยนไหล  จะ
จากเรือนจากเพ่ือนภิรมยไกล  ดังสายใจนี้จะขาดจากอาตมา  โอความปรีดิ์เปรมเกษมสันต  ตั้งแตจะนับวัน
คอยหา  จะนับเดือนเคล่ือนสังวัจฉรา  จะกมหนานั่งชํ้าระกําไป  ชะรอยพรากเนื้อนกวิหคขัง  บําราศรังริบลูก



เขาเปนไฉน  มาตามทันบ่ันรางไวกลางใจ  ใหจําไกลจากราชธานี  แลวยอกรมัสการขึ้นเพียงผม  พระบรม
ไตรรัตนเรืองศรี  เดชะศีลสัจจาบารมี  ท้ังขันตีอดออมอํานวยทาน  ขอเปนขายเจ็ดช้ันไปกั้นเกศ  สรรพเภท
ทุกขภัยในชลฉาน  ใหปลอดเหตุสารพัดกําจัดมาร  มัสการแลวลองครรไลไป  ครั้นถึงเมืองปากน้ําพอย้ําฆอง  
ดุเหวารองเพลาประจุสสมัย  ทอดสมอรอรั้งประทังใจ  อยูท่ีปากชลาลัยนั้นสองวัน  ตอน้ําขึ้นจึงไดถอยออก
ลอยลอง  จําเพาะรองสําเภาผายผัน  แตฉุดชากลากเข็นอยูเปนควัน  หวังใหทันมรสุมสําเภาไป  ครั้นขามโขด
หลังเตาออกตกลึก  กต็ั้งตรึกตรอมจนกมลไหม  เขาผูกจัดเชือกเสาแลเพลาใบ  แลวคอยลมท่ีจะไดไคลคลา  
ครั้นเขาชักใบฉุดขึ้นสุดเสา  ก็ปลาบเปลาทรวงโทรมมนัสสา  คล่ืนทุมกลุมท้ิงเทมา  เภตรากล้ิงกลอก
กระฉอกกาย  กระทบปดฟดปนท่ีฟนคล่ืน  แลฟูฟนฟูมฟองนองสาย  แสนทเวศแตซบเซาเมามาย  ระกํากาย

มิไดกินโภชนา  แตกาวเสียดคอยละเอียดดวยลมขัด  พระพายพัดสลาตันตรานหนา*  แตแลนกาวกลับใบไป

มา  แลวก็ลอยคอยทาลมดี  สุดคิดจึงอุทิศถึงพระบาท  แลวยอกรอภิวาทเหนือเกศี  ขอเดชะตะบะบุญพระ
บารมี  จะแทนท่ีวรพุทธโพธิญาณ  กับอนึ่งซ่ึงพระองคไดทรงศีล  อันผองภิญโญยอดพระกรรมฐาน  มาชวย
ปองลมขัดอยาพัดตราน  ขอบันดาลลมสงใหตรงไป  อนึ่งเขาในชลามัจฉาชาติ  ท้ังปศาจพวกพรายอยากราย
ใกล  ใหปลอดเหตุสารพัดกําจัดภัย  จําเริญชัยชมช่ืนจนคืนมา  ครั้นส้ินคําบรรยายพระพายพัด  พอคําสัตยสง
ทายก็ยายหา  ไดเห็นเหตุในพระเดชเดชา  ก็แลนไปไดทวาทสวัน  จึงถึงท่ีวาสามรอยยอด  เขาหยุดทอดไหว
เทวทําขวัญ  ตามเคยสังเวยแกเทวัญ  ท่ีสําคัญหลักคามเคยมา  แลวใชใบบากขามไปตามเข็ม  คอยเก็บเล็มลม
ไปดวยใบผา  ไดสองวันแตสัญจรคลา  ครั้นถึงกึ่งกลางมหาสมุทรไท  จึงบูชาตรงหนาพุทไธมาศ  เชนสาดลง
ทองทะเลใหญ  กระดาษเผารินเหลาแลวลอยไป  เขาวาไหวผีน้ําในทามกลาง  แตจากนั้นสองวันก็ไปเห็น  
พระสุริยหยอนแสงเย็นถึงเกาะขวาง  ชะโงกเง้ือมเอ้ือมแอบอยูแทบทาง  กระเด็นโดดอยูกลางวารี  แตตราบ
ค่ําย่ํารุงจนเรืองแสง  ก็เลนแซงเสียดพนคิริศรี  ถึงเกาะมันคิดวามันยังมากมี  ไดถามถ่ีวาบุราณประมาณมา  
แลวไปสองวันเลาก็เขาขนุน  บางเรียก 

* ตรานหนา หมายถึงปะทะหนา 
 
เกาะกุนตุนภูผา  เปนสองเกาะนอยใหญแตไกลตา  กับขอบฝงนั้นสักหาโยชนปลาย  ก็ใชใบไปกลาง

ท่ีหวางนั้น  ถึงสลุบกําปนไปคาขาย  จะแลนนอกนั้นไมไดใกลเกาะทราย  จําเพาะบายเขาหวางเปนทางจร  
เขาลมไกลงไหวเทเวศร  ตามเพศท่ีสถิตอยูสิงขร  บรรดาพวกเรือคาเภตราจร  ถวายกรตามตําแหนงทุกแหง

ไป  ครั้นถึงแหลมเล้ียวหนาเมืองปาสัก*  ก็ประจักษปากน้ําพอจําได  เห็นเรือญวนยืนแจวเปนแถวไป  เขาใช
ใบเล็มลาออกหากิน  แลวไปสองวันครึ่งก็ถึงไศล  เห็นปากน้ําญวนใหญก็ใจถวิล  เกลือกจะออกชิงชัยสิ



ไพริน  ก็คิดสูกวาจะส้ินสุดที  แลวก็ไปสามวันถึงบรรพต  นามกําหนดชางขามคิรีศรี  ตระหงานเขางํ้าเงา
ชลธี  เขาวามีเปนนิทานบุราณเมา  วาเขานี้อัคคีกาลวาต  เม่ือไฟฟาผาฝาดลงภูผา  แลวลุกไหมไลเลียลามศิลา  
พฤกษาจึงไมลัดระบัดใบ  ดูก็เหมือนหนึ่งจะตองทํานองกลาว  ดวยเรื่องราวรอยมีอยูท่ีไศล  แลวแลนผานพน

สถานท่ีนั้นไป  จนอุทัยแจมแจงโพยมบน  ก็ลุยังอินตั้งตัวบุตร**  สูงสุดเทิดเทียมพระเวหน  ตระหงานเขา
เงาดําลงงํ้าชล  ฝายบนเบ้ืองจอมคิรินราย  มีศิลาหนึ่งปกเปนกําหนด  ประหลาดหลากกวาบรรพตท้ังหลาย  
ฟงแถลงหลายปากมามากมาย  วาเปนศรนารายณอวตาร  เม่ือเสด็จออกดงไปทรงพรต  ยังบรรพตศาลาลัย
ไพรสาณฑ  ทรงแผลงสารทศรไปรอนราญ  พิฆาตมารซ่ึงแปลงเปนกวางมา  แลวสาปศรใหเปนทอนศิลาปก  
จึงประจักษอยูท่ีจอมภูผา  ทรงสถานท่ีประมาณสมมุติมา  ก็หมายตาเหมือนจะตองบุราณกาล  ฝายฝูงคณา
อารักษ  สิทธิศักดิ์เขาสูสิงสถาน  ผูไปมาบูชาเช่ียวชาญ  วิสัยพาลพาณิชนิยมมา  แตแปลกอยางออกท่ีทํา
สําเภานอย  กระจอยรอยพอพึงเสนหา  เอาเชือกเสาเพลาใบใสเภตรา  แลวเยบ็ผาถุงเสบียงเรียงราย  บรรดามี
เงินทองของเอมโอช  สรรพโภชนใสลงบรรจงถวาย  เอากระดาษวาดรูปทุกตัวนาย  ท้ังนายทายตนหนทุกคน
ไป  แลวยกสําเภานอยลงลอยน้ํา  เหมือนถายลําท่ีรายใหคลายได  เผากระดาษฟาดเคราะหสะเดาะไป  ตาม
วิสัยสัญจรแตกอนมา  แลวจากนั้นสองวันก็เห็นเขา  เปนขอบเงายืดยาวไปหนักหนา  คอยแลนคลองไปได
สองทิวารา  ก็ถึงวาโหลลึกทะเลวน  เปนท่ีขามตามทางไปกวางตุง  เห็นสุดมุงหมอกมืดไมเห็นหน  แลวก็
กวางกวาทางทุกตําบล  ก็พึงยลเขาบูชาเปนอาจิณ  กําหนดแตเขาขวางท่ีทางมา  เปนพาราเหลาลวนแตญวน
ส้ิน  จนวาโหลขอบแควนแดนศิขริน  จึงสุดดิ้นส้ินเขตนิเวศญวน  ก็บายขามตามบูรพาภาค  แสนวิบากคล่ืน
ใหญก็ใจหวน  แตหาวเหียนปวนเปยนสกนธกวน  ดวยเมาชวนรากรื้อระทมทน      

* ช่ือเมืองในญวน 

**  ช่ือภูเขา 

 

สวนที่ ๒ หนา ๒๓๔ – ๒๓๕ พระพงศาวดารกรุงธนบุรี 

แลวบังเกิดพายุใหญจนใบกลับ   ท้ังคล่ืนทับเทฟองท้ังนองฝน เปนพยุพยับท่ัวมัวมน   กําลังฝนแลบ
พรายกระจายไป  เสียงคล่ืนประหนึ่งพ้ืนสุธาวาศ  จะวินาศไปดวยชลไมทนได  ตล่ิงนิ่งเห็นเขานิ่งวุนวายไป   
บางรองไหรักตนอยูลนลาน   บางก็ยืดมัดไมใบเกา  บางก็เฝาถังน้ําแลลําปาน  เห็นการผืดแลวก็คิดนมัสการ  
สละพาลภาวนารักษามาตน  จะแลฝงท่ีหยุดก็สุดเนตร   จะสังเกตพ่ึงพนัสก็ขัดสน   แตนั่งแลดูตากันหาคน  
เห็นจะจนเสียในทองทะเลลาน   สุดคิดจึงอุทิศถึงพระเดช   มาปกเกศชวยชีพสังขาร  เดชะตะบะบุญพระคุณ



ณาน   ลมพาลก็คอยเปลาบรรเทาพลัน   เภตราจึงคอยฟนขึ้นคล่ืนได  จึงชักใบขึ้นรอไวพอผัน   ครั้นลมหาย
คอยสบายอารมณครัน  ถึงกระนั้นยังไมสุขสักราตรี  ถากลางคืนก็ไดช่ืนแตแสงจันทร   ทิวาวันก็ไดชมแต
รังษี   กับจะดูมัจฉาในวารี   แตก็มีพวกพรรคจะอันตราย   ท่ีตามลอมตอมวายนั้นหลายหมู   ก็เหลือรูจะ
กําหนดจดหมาย  ชลาดําดวยน้ําเค็มพราย  ท้ังสุดสายดิ่งรอยหาสิบวา  จะดูโดยทิศใดก็ใจหวาด  วิปลาสเห็น
วาฬขึ้นขางขวา  ประมาณยาวราวสามสิบหาวา  ท่ีทอนหนาไมตระหนักประจักษใจ   เห็นคลานกุงท่ีกระพุง
แพนหาง   ประมาณกวางนั้นสิบหาวาได   แตโดยลมอมชลท่ีพนไป   ก็สูงไดโดยหมายกับปลายตาล   เขาก็
กลับใบบากออกจากท่ี   คะเนหนีจะใหพนแถวสถาน   เอาธปูเทียนบวงบนขึ้นลนลาน   วันทนาปลาวาฬ
วุนวาย      แลวเขาทําเปดไกไหวเทเวศร   ตามเพศท่ีทะเลแลวเทถวาย    แตขลุยขลุกแลวลุกขึ้นโปรยปลาย   
กระดาษพรายเผาเพลิงเถกิงเรือง   เย็นเชาไหวเจาดวยมาฬอ    พระหมาจอฟงอึงคนึงเนื่อง    ครั้งค่ําแขวนโคม
เคียงเรียงเรือง   ตลอดเบ้ืองหนาทายท่ีรายไป   ครั้งอรุณเรืองแสงสุริโยภาส   เยี่ยมราชคิรีศรีไศล   เห็นชอุม
ตะคุมเขียวไกล   ตลอดไปลวนเหลาศิรินราย  เขาบอกกันวานั้นแลขอบเขต   เปนประเทศท่ีจีนท้ังหลาย    ก็
ช่ืนเริงบันเทิงร่ําทํากรุยกราย  บางธิบายบอกเบ้ืองเรื่องเรื่องคิรี   อันโหลบานนี้ทวารแตช้ันนอก   ที่เขาออก
กวางตุงกรุงศรี   จําเพราะทางเขาหวางคิรีมี   ครั้งลมดีก็ไดแลนเขาโหลบาน   ขึ้นยืนดูผูคนม่ังคั่ง   ฝรั่งตั้งเต็ม
เกาะมะเกาสถาน   เปนทวงทีหนีไลก็ไดการ   มีกําแพงสามดานดูดี เห็นสําเภาเขาครันกําปนทอด   แลตลอด
ดูไปไมสุดท่ี   แตม่ิงไมไรส้ินทุกคิรี  บางท่ีมีคนตัดไมลัดทัน   แตนั่งดูภูผาศิลาลาด   ดังประพาสหิมพานต
พนาสัณฑ   ท่ีวุงเวิ้งเชิงผาเปนหนาบัน   บางเปนขอบคันธกุฎีดา  ท่ีเส่ือมลายเลาก็ชมเหมือนพรมลาด   ท่ีขาว
ดาดไปก็ดูดังปูผา   ท่ีเยี่ยมยอยออกมาหอยถึงคงคา   จะไปมาเล้ียวหลีกครรไลไคล   เห็นเรือเทงเท่ียวทองทํา
มัจฉา   ดูดาไปแตลอมเสาไสว   จนสุดเนตรสังเกตไมสุดใบ   ดังทัพใหญยกหนักออกหักราญ   อันโดยทาง
ลางเหลาท่ีเวนไว   ครั้งจะใสถวนถ่ีใหวิถาร   เหลือสติจะดําริใหรอบการ   ขอประมาณแตนิราธานี้   ถา
นับวันก็ไดสามสิบสามวัน  ถาสําคัญวาเทาไรในวิถี    ก็ไดสามรอยโยชนเศษสังเกตมี    ถึงทวารพยัคฆีทันใด   
มีปอมปนยืนเยี่ยมอยูสองฟาก   ประหลายหลากกอเขากับเขาใหญ   ยังปอมขวางไวกลางชลาลัย  เรือไปสอง
ขางอยูกลางคัน เปนสงาศึกงามท้ังสามปอม   ท่ีกอลอมลวนแหลงแกลวสรร   เอาโยธาเจนจัดใหผลัดกัน   
เปนนิรันดรรักษาระวังการ   ฝายจีนจงเอ้ียซ้ึงเปนใหญ   ไดคุมไพรสิบหม่ืนรักษาสถาน  ก็ลงเรือรีบพลันมิ
ทันนาน   มาถามการขาวขอคดีดี   ฝายทูตตอบวาพระราชสาร   พระผูผานอยุธยาวดีศรี   มาจิ้มกองโดยคลอง
ประเพณี   จําเริญราชไมตรีตามโบราณ   ฝายจีนจดหมายเอารายช่ือ   แลวก็รื้อดูทรงสงสัณฐาน  แตจํากดจด
ไปจดไฝปาน   แลวเกณฑเจาพนักงานลงคุมไป   กับทหารสามสิบใสเรือรบ   เครื่องครบอาวุธสรรพไสว    
พนักงานปองกันใหครรไล   ก็แลนไปตามเรื่องรัถยา   เห็นวารีนั้นไมมีมัจฉาชาติ   อรัญาวาสเราก็ไรรุกขา   
บนอากาศขาดหมูสกุณา   พสุธาดาดาษดวยคนไป   เปนชาวคามนิคมวาสี   ชางทําท่ีนั้นอุตสาหนาอาศัย   



ลวนตึกกอตอเนื่องเปนเรื่องไป  ทุกวุงเวิ้งเชิงไศลละลานตา    ท่ีพนน้ํานั้นก็ทําเปนเรือกสวน  บานเพราะพวน
ปลูกผักก็หนักหนา   ท่ีลุมลาดหาดน้ําก็ทํานา   ไมมีปาปลูกไมไวมากมี   พ้ืนผลแตท่ีตนตระการรส   จะ
กําหนดนามไซรก็ใชท่ี  แตเขาครองไปไดสองราตรี   ก็ถึงท่ีหยุดพักนัครา   เห็นกําปนแลสําเภาเขาคาขาย   
เปนทิวทอดตลอดทายคฤหา  ท้ังส่ีแถวตามแนวนัครา   ก็ทอดทาหนาเมืองเปนเรื่องกัน  แตเสากระโดงท่ี
ระดะตะกะกาย   จนสุดสายเนตรแลแปรผัน   บางขึ้นลองเท่ียวทองจรจรัล   สุดอนันตท่ีจะนับคณนา    พิศ
ภูมิสถานท่ีนัคเรศ   เปนขอบเขตอยูแนวเนินผา  มีกําแพงสามช้ันกั้นนัครา   ลวนศิลาแลงปรับประดับดี   อัน
หอรบนางเรียงท่ีเรียงเรียบ   ไวระเบียบปองกันบุรีศรี   มีปอมขวางอยูกลางชลาธี   วารีแลนรอบเปนขอบคัน   
ตรงฟากเมืองไวเครื่องขางเรือรบ   ก็เตรียมครบทอดราอยูทานั้น   พอขุกเหตุสังเกตคืนวัน  ก็เรียกทันถอยไล
ก็ไดที   ท่ีกองเกณฑใหตระเวนก็สอดเสาะ   เท่ียวรายเราะเรือรอบบุรีศรี   สรรพสรรพาวุธไวมากมี   ประจาํท่ี
จุกชองอยูอัตรา   เหลาทหารประจําการกินเบ้ียหวัด   ก็เปล่ียนผลักกันพิทักษรักษา  ลวนเกาทัณฑสันทัดอยู
อัตรา   ถือตําราท่ีโบราณทานชิงชัย   ฝานฝูงประชนชาติ   ก็เกล่ือนกราดกลุมมาไมนับได    สพรั่งพรอมลอม
พรูมาดูไทย   ท้ังชายหญิงวิ่งไขวกันไปมา   บางลงเรือนอยๆ  มาพลอยทัก   ยิ้มพลักดวยไมรูภาษา    บางลอย
ลอมตอมรอบท้ังเภตรา   เอาผักปลามาจําหนายชายไทย   อันนารีเรือลากสําหรับจาง   นั้นรูปรางหมดจด
สดใส  นวลนิ่มจิ้มล้ิมละไมใจ   เม่ือดูไกลเอกเอ่ียมลออตา    ครั้งเขาใกลก็เห็นเลือดชายจะเผือดผาด   ดวย
การสวาทไมหลีกเลือกภาษา   แขกฝรั่งอังกฤษวิลินดา   จะไปมายอมไดอาศัยกัน  ตองหามท้ังมิใหไปอยูบก   
ประจําพกแหลงหลักสํานักนั่น   ประกวดดีดูท่ีนับถือกัน   ไมเวนวันชายหาจึงวาดี   แตบรรจงจริตจัดผัด 

 

สวนที่ ๓ หนา ๒๓๖ – ๒๓๗ พระพงศาวดารกรุงธนบุรี 

พักตร  บํารุงรักมิใหชายหนายหนี  กันไรใหวิไลกับเมาฟ  มวยมีดอกไมเงินงาม  นุงกางเกงใสเส้ือท่ีสังเกต  
ทําแปลงเพศก็พอเอ่ียมออกสนาม  รูชําเลืองประปรายใหชายตาม  แตตองหามมิใหไทยไปพบพาน  ถาไป
ไหนพอพักสํานักนั่ง  ไมระวังก็กระโจมเอาสูงสถาน  วิสัยเมืองเขาเปนเรื่องราวพาล  ถึงนอนคลานขามไดไม
ถือกัน  บํารุงเรือแตใหเกื้อการสังวาส  นั้นปูลาดจัดแจงแกลงสรร  ลวนฟูกล่ินฟุงอบตระหลบครัน  ปะไมทัน
รูเขาก็เอาแพง  เขามาช้ีแจงความใหตามกฎ  ในกําหนดท่ีตระหนักประจักษแจง  วาสุวรรณขาวเหลืองเครื่อง
ทองแดง  ท้ังแพรไหมเหล็กแทงแลสาตรา  มิใหไทยเอาหญิงมาพิงพาด  อันการสวาทนี้กําชับกันหนักหนา      
ท่ีรักตัวเขาก็กลัวไมพานพา  ท่ีแกมกลาก็เขากล้ัวเอาตัวพัน  เสียแรงมาพารางถึงกวางตุง  เขมนมุงวาจะลองก็
ตองพรั่น  ไดชมงามอยูแตไกลไมไดกัน  ครั้นถึงวันรวิวารเวลา  ภัทรบทกําหนดปอุศุภศก  ขางหมูอ้ีจงตกเขา



ปรึกษา  แลวมารับคํานับราชสารา  กับฑูตาขาหลวงท้ังปวงไป  ขึ้นขี่เกวียนจรดลดวยคนหาม  ดําเนินตามท่ี
ทางถนนใหญ  ศิลาลาดดาดปูท่ีดูไป  นั้นอําไพเรียบริมรัถยา  อันรานรายขายของท้ังสองฟาก  ประหลาด
หลากลวนทําดวยฉําฉา  ประจงเจียนเขียนวาดแลวชาดทา  ท่ีตั้งหนาตรงรานกระดานทอง  เปนวิสัยลูกคา
บรรดาขาย  จารึกรายไวใหดูรูของ  ท่ีกระถางธูปเทียนนั้นเขียนทอง  ท้ังเตียงทองหล่ันลดนั้นรจนา  อันเครื่อง
รานท่ีสําหรับประดับของ  ลวนแกวแหวนเงินทองนั้นหนักหนา   แพรพรรณสรรพส่ิงละลานตา  ท้ังเส้ือผา
มุงมานตระการใจ  ท้ังถวยโถโอจานแลจนอับ  จะคณนานามนับไปไหนๆ  บางหามคอนรอนขายอุบายไป  
บางเคาะไมแทนปากก็มากไป    อันหมูแพะแกะกะทิงมหิงสหาน  วันละพันก็ไมพานพอขาย  เต็มตลาดดาษ
ดูไมรูวาย  บางซ้ือจายวุนไขวกันไปมา  มีแตจะฆาสัตวตัดชีวาตม  เปนตรุษสารทไถยจิต*ขางมิจฉา  ไมอาย
บาปหยาบพนท่ีคณนา  ความอุตสาหมิใหเสียส่ิงไรไป  ท่ีหนากวานรานตลาดนั้นกวาดเล่ียน  ตะลิบเตียนมิ
ใหมีส่ิงใดได  อันหญิงชายประชาขาเวียงชัย  ก็วิ่งไขวซอนหนามาอลวน  บางอุมลูกจูงยายตะพายหลาน       
ก็ลนลานวิ่งเบียดกันเสียดสน  ท่ีชรามายากลําบากตน  ก็ขี่คนรีบเรงมาเล็งแล  เอาแวนตาติดเนตรเขาเพงพิศ  
หวังจิตใหรูจักตระหนักแน  ท้ังสาวหนุมกลุมกลัดมาอัดแอ  ซอแซเพงพิศพินิจไทย  อันหมูสาวสุดามัชฌิมา
หมาย  นั้นแตงกายแซมมวยดวยไมไหว  ท่ีเยี่ยมยลอยูบนตึกใน  นั้นอําไพพิศพริ้งพรายตา  ดูยืนแตละอยาง
กับนางเขียน  ท้ังจีบเจียนยั่วยวนเสนหา  ผัดพักตรผิวพรรณดังจันทรา  นัยนากวัดแกวงดั่งแสงนิล  นาสิก
เส้ืองทรง** ดังวงขอ  งามคองามคิ้วควรถวิล  งามเกศดําเพศภุมริน  ปกปนมวยหอยสรอยสุวรรณ  ปากแดง
นั้นดวยแสงล้ินจี่แตม  เม่ือยิ้มแยมนาชมภิรมยขวัญ  ใสเส้ืองามสามสีสลับกัน  พ้ืนสุวรรณแวววาบวิไลใจ 

*   ไถยจิตร  ไถย  เปนศัพทบาลีแปลวา  ขโมย  ไถยจิต  หมายถึง  ใจท่ีไมบริสุทธ์ิ 

**  เส้ืองทรง  หมายถึงรูปรางสูงแหลม  

แมนองคพระธิดาดวงสมร  จักเอกเอ่ียมอรชรสักเพียงไหน  แตไดดูหมูขายังอาลัย  ดังสายใจนี้จะยืด
ไปหยิบชม  เห็นการอายทีชมายแลวเมียงพักตร  ก็ประจักษแตวาตางภาษาสม    แตศรเนตรเสียบเนตรสังเกต
คม      ยิ่งนิยมตอบตองตลอดใจ  ถึงตางชาติกันก็ดีโลกียจิต  อันการคิดนี้จะเวนแกใครไฉน  ก็หามเห็นไวให
เปนประมาณใจ  แลวครรไลตามรัถยามา  อันชมสาวท่ีชาวสถลมาศ  ไมอุจาดเหมือนจีนประจําทา  อัน
รูปทรงสรรเสริญจําเริญตา  ครั้นพิศเบ้ืองบาทาก็เสียดาย  เอาผาคาดขึงเหนี่ยวจนเรียวรัด  พาวิบัติอินทรียใหมี
สลาย  จะดําเนินมิใครตรงพอทรงกาย  ยอมใชชายขายคามาใหกิน  มีแตจะพ่ึงผัวเปนครัวใช  ตัวไดแตจะรวม
ภิรมยถวิล  แตชายถอยทุจริตผิดกระบิล  ยอมคว่ําผิลประดิพัทธอยูอัตรา  จะเขานอกออกในก็ใชสอย  บุรุษ
รูปนอยๆโออา  อันยาจกวรรณิพกท่ีไปมา  เท่ียวภิกขาจารขอไมพอกิน  ก็อุบายทํากายนั้นตางๆ  จะร่ําปาง



โดยดูไมรูส้ิน  บางอุจานทาน*ทําท้ังกายิน  บางนั่งวอนนอนดิ้นลงโดยจน  บางก็เอามีดสับจับอิฐตอย  จน
โลหิตแดงยอยไปเต็มถนน  มิไดของแลวก็รองไมจรดล  ไปเห็นจนก็ไดคิดอนิจจา  อันเหลาเจียงทหารใหญ
ในกรุงศรี  นั้นใสหมวกจามรีถวนหนา  แวดลอมเหลาไทยใหไคลคลา  ใครผานหนาตีตอนตะบึงไป  ก็ลุดล
ตําบลกงกวนเกา  สถานทูตเคยเขาอยูอาศัย  เปนตึกตรอกอยูนอกเวียงชัย  ก็เชิญราชสารไวท่ีควรการ  แลวสง
ของท่ีคุมไปขึ้นไวหาง  ตามรางเรื่องตราโกษาสาร    ท้ังสองหางตามอยางธรรมเนียมนาน  แลวแจงซองท่ี
ประทานนั้นออกไป  ขางจงตกหมูอ๋ีผูมีสติ  เขาดําริแลวไมรับประทานได  วากฎหามกวดขันถึงบรรลัย  
ประนมไหวควรขอบพระคุณมา  แลวใหคนเร็วรีบยังนัคเรศ  ถวายเหตุราชคฤๅหา  แตกําหนดนับไวท้ังไปมา  
นี่ทางมายี่สิบเจ็ดราตรี  ผูถือสารจึงเอาสารรับส่ังสง  ใหกับจงตกดูหมูอ๋ี  แลวคัดขอสารามาพาที  วาพระเจา
หม่ืนปนั้นโปรดปราน  ใหสงทูตไปถวายอภิวาท  ตามราชตําราบุราณสาร  กับส่ิงของในคลองบรรณาการ  ท่ี
นอกอยางบุราณมีมา  นั้นไมรับครั้นจะกลับใหคืนของ  ระวางคลองเหมือนไมแสนเสนหา  เสียดายราชไมตรี
ท่ีมีมา  ทางทะเลก็เปนทากันดารนาน  ก็ควรขายจําหนายเอาทุนทรัพย  ใหคืนกลับอยุธยามหาสถาน  แตชาง
นอนั้นเปนขอประสงคนาน  ใหบอกบรรณาการขึ้นสงไป  อันจังกอบสินคาบรรดาของ  นั้นปลงปองโปรด
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อภิวาท ยังพระบาทหม่ืนปศรีสวรรค ตอแลวการเคารพอภิวันท ปนส้ือนิ้มหนําโหลานเปนปนปกหลักจีนทุก
จังหวัด เหมือนไทยถือน้ําพิพัฒนพิธีสถาน ประชุมชอบพรอมหนาบูชาการ วันประสูติพระผูผานนครา ครั้น
ถึงถึงวันท่ีจะทําโดยกําหนด เดือนสิบเอ็ดขึ้นทศมาสา จึงตกหมูอ๋ีใหลีลา มาเชิญทูตกับขาหลวงจร ไปอภิวัน
ปนส้ือในนัคเรศตามเพศขุนนางแคปางกอน ขางทูตไทยผูจะไปถวายกร ก็ผันผอนแตงแงใหงามทรง เปนคน
เจนชัดเชนในเชิงเกา ถึงแกเถาก็จริตยังหยิบหยง นุงยกชองกระจกโจงผจง ฉลององคอัตลัคประทานงาม เอา
เสนากุฎใสวิไลเกศ ดังชัยเชษฐบุราณชาญสนาม พระพ่ีเล้ียงขาหลวงท้ังปวงตาม ทหารหามคันเกี้ยวดวยกัน
ไป ครั้นไปถึงท่ีประตูเห็นหมูทหาร ริมทวารขัดดาบดูไสว ท้ังสองแถวรัถยาดาไป ท่ีช้ันในไวเหลาท่ีเกาทัณฑ 
ท้ังงาวปนยืนงามตามถนน ท่ีวางคนลดเล้ียวเปนหลายหล่ัน ถึงสถานท่ีจะไดไปอภิวันท พิศพรรณเพียงแล
ละลานตา ลวนปดทองธรรมชาติแลววาดเขียน ธงเทียนพ้ืนสุวรรณเลขา ท่ีถ่ินฐานสะอานโอฬาร รจนาโคม
เคียงเรียงกัน อันโรงรีซ่ึงเปนท่ีสําหรับรับ นั้นประดับแพรแดงแกลงสรรค ใสพูรายขายรอบเปนขอบคัน เอา



พ้ืนพรรณแพรลาดเปนหลังคา แลวก็แซมดอกไมกับใบสน เปนท่ียลนับถือกันหนักหนา พอจงตกหมูอ่ีลีลา
มา ท้ังขุนนางซอนหนามาเนื่องกัน แตยืนรับคํานับก็หนักหนา ออกระอาแลวไมวายท่ีผายผัน ครั้นพรอมหนา
แลวก็พากันจรจรัล ไปอภิวันทปนส้ือสําหรับมา เขาขุยขลุกลุกพรอมแลวกรอมกราบ ขางเหลาไทยมิใครราบ
แตโหยหา ก็กล้ันสรวลอยูจนถวยท้ังสามครา แลวกลับมาสถิตโรงเม่ือแรกไป จงตกใหยกโตะมาตั้งเล้ียง 
ตลอดเรียงรวดรายท้ังนายไพร ครั้นเสพเสร็จสําเร็จกันจะครรไล หมูอ่ีจึงปราศรัยดวยวาจา เราปนส้ือดวยกัน
ในวันนี้ ก็เปนท่ีบุญธรรมนั้นหนักหนา ครั้นสายแสงแรงศรีพระสุริยา ก็ตางคนตางคลาไปจากกัน ฝายทูตก็
คืนควรกงกวนเกา คํานวณนับนานอยูท่ีนั่น ครั้นถึงเดือนสิบสองศุกรวัน ขึ้นสามค่ําจะจําจร หมูอ๋ีจึงเชิญให
พระราชสาร บรรณาการทูตอันจะผันผอน ประดับดวยนาวาสถาวร ขึ้นนครราชคฤหคราวดี อันโดยทางท่ีจะ
ไปนั้นไตรมาส จึงถึงราชปกกิ่งกรุงศรี ฝายทูตเขาจะไปเห็นไดดี เพราะธุลีบาทคุมคลุมไป อันพวกผูอยูขาย
จําหนายของ แตนั่งตรองนอนตรมจนผอมไผ ท่ีขาดเหลือเจือครบบรรจบไป ก็มีในบาญชีวาท้ังหาบาญ ครั้น
เสร็จของเงินทองสําเร็จรับ แลวประดับเภตราจะมาสถาน ความดีใจประหนึ่งไดวิมานปาน แตนับวารคอย
เคราทุกเชาเย็น อันเหลาไทยท่ีไดไปเปนเพ่ือยาก ขามทะเลลําบากนั้นแสนเข็ญ แตตรากน้ําตรําฝนแลวทนเย็น 
จะนั่งนอนแตเขมนไมเวนวาง อันท่ีทานส่ีสําเภาหลวง นั้นพุมพวงสารพัดไมขัดขวาง จะแสนยากอยูแตเหลา
ท่ีเชาระวาง ปมปางจะไมเห็นวาเปนกาย หากพระขัติคุณการุณภาพ กมกราบถึงพระบาทไมขาดสาย จึงได
พนไถยันอันตราย รอดตายมาช่ืนคืนเมือง เอากตัญูตั้งระวังผิด ราชกิจนั้นอุตสาหไปวาเนื่องท่ีภัคดีโดยการ
งานก็เปลือง ไมยักเยื้องกิริยาเหมือนราไชย เม่ือทานยุกรบัตรหาปรึกษาของ ก็ปดปองโรคาไมมาได เอาอาสัจ
ท่ีวิบัตินั้นออกไป พะวงใจอยูดวยรักขางลักชม อีดอกทองราวทองธรรมชาติ พิศวาสมิไดเวนวันสม จนโรคัน
ทบขางอุปทม เสนหาสาลมขึ้นเต็มตัว ครั้นเขาถามเขาหยอกก็บอกพราง จนนายหางยืนช้ีลงท่ีหัว แลวเขากอ
วาเจาคุณนี้บุญตัว จึงจับไดแตไอวัวนั้นไปแทน ทําใหออนวอนความถึงสามกลับ เขาจึงปรับเอาแตนอยก็รอย
แผน หากเอาเงินหลวงใสใหแทน จึงไดพนคาแผนเพราะทําดี ใหเขาชมชาวเราวาเจาชู พิเคราะหดูก็เปนหนา
บัดสี พลอยเอาตาแตมหนาใหราคี มิเสียทีเจาใชไปไดอาย ประการใดไปทางระวางเหตุ ก็สังเกตรัถยาเขามา
ถวาย เห็นการคาเหลือบาจะแบกพาย ถาหักคายฤๅตีทัพขอรับไป ไมเห็นชองเลยวาของพระราชทรัพย จะได
กลับฤๅมากลายเปนงายได แลวแสนยากท่ีทะเลคะเนไกล ก็กลับพามาไดสะดวกดี ดังเทวามาสุมประชุม
ทรัพย ไวสําหรับเนื้อหนอพระชินศรีจะสรางสมอบรมพระบารมี ในยุคนี้บรรจบใหครบกัลป ชะรอยอรรค
บุรุษอุดมวงศ ในสิบองคโพธิสัตวดุสิตสวรรค ไดลัทธยาเทศทายทํานายธรรม ในอนันตสํานัก ชิเนนทรนาน 
จึงดลใจใหพระองคทรงนั่ง บัลลังกรักรสพระกรรมฐาน ใหทรงเครื่องนพรัตนชัชวาล พระชมฌานแทน
เบญจกุธภัณฑ เอาพระไตรลักษณทรงเปนมงกุฎ ก็งามสุดยอดฟาสุธาสวรรค เอาพระศีลสุจริตในกิจธรรม 
เปนสุวรรณเนาวรัตนสังวาล เอาพระวิมุติธรรมเปนคันฉัตร เอาพระสัจเปนระไบไพศาล ลวนเครื่องศีลวัตร



อันชัชวาล พระอุเบกขาญาณเปนธารกร เอาพระไวปญญาเปนอาวุธ ตัดวิมุติสงสัยแลวส่ังสอน สวางแจงกวา
แสงทินกร สถาวรท่ัวโลกแลงาม จะดูโดยโลกียเปนท่ีรัก ก็งามนักสุดโลกเหลือถาม จะดูฤทธ์ิเลาก็คลาย
นารายณราม จะชูงามไปท่ัวกัลปปา ขอพรพระศรีรัตนตรัย อันเปนใจจอมพุทธศาสนา ชวยบําบัดบาปธรรมา 
ใหลุโดยเจตนาโพธิญาณ ขอพรบรเมศวรเรื่องฤทธ์ิ ซ่ึงสถิตอุศุภราชเรืองสถาน เชิญชวยพระองคทรงชนมาน 
ใหคงการกําหนดพระทัยตรอง ขอพระพิษณุพงศทรงสังข ประทมทิพบัลลังกบุชงคฉลอง ชวยลางมารผลาญ
หมูศรัตรูปอง ใหมาซองเศรียรกมบังคมคัล ขอบวรบงกชพิวัลยไว ท่ีควรไลหงสทิพรังสรรค ชวยดับ
โศกวรรณโรคโรคัน ใหทรงพะรฉวีวรรณสมบูรณงาม ขอพรสหัสนัยครรไลคช สารเศวตตรีทศเศียรสาม 
ชวยดํารง ดําริช้ีคดีความ พยายามไพรฟาประชาชน อันสมบัติในจังหวัดทวีปนี้ ใหอยูในพระบารมีทุกแหง
หน ใหพระเกียรติกองฟาสุธาดล ขอพระชนมไดรอยพระวษา เอย ฯ 

 


