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ส�ทท�ลว�กก	ฬ�ตฉ�นท� ๑๙  

๏ ขอถวายภ%วาทนศาสดาด%ลกธรรม�    
ท�+วสงฆ�อ�นทรงสรรพ� ค#ณา

นบพรหม%นทร�วชร%นทรว%ษณ#ศ%วา     
รว%ศศ%ดารา      จ�าร�ส

ฉ	อกามาค�คนาค%ร%นทร�ส%นธ#พน�ส   
ภDม%พฤกษ�ก�าพDฉ�ตร  ธ�ารง

ทวยเทพท%พยพ%มาน ณ สถานสถ%ตท#กองค�       
อ)กแมนสมม#ต%ทรง   ธเรศ

เช%ญปกป	องภยผองพ%บ�ต%อ#ป �ทวเหต# 
นานาประเภทพยาธ% อย�าพาน



แต�ตDผD	จะน%พนธ#�ย#บลบทบรรหาร   
แห�งราชโยงการ   ด�าร�ส

ให	ร�งสฤษฎ�กฤษณาส#ภาษ%ตสว�สด% Y  
เลบงฉ�นท�ร�าพ�นอรรถ      ภ%ปราย

แปลกแปลงแสดงพจนเพรงเชลงล�กษณะบรรยาย     
ชาวชนบทธ%บาย    ประดาษ

ไป�สมเสนอ บ� เสมอสมานม#ขประกาศ  
อโยธยาคณาปราชญ� ท�1งมวล

ร�งสรรค�สารพอจ�กขานจ�กคD�พจนควร 
เสนอสนองส�านวนเน-อง      กว)

หว�งโอวาทอน#ศาสน�น#สนธ% Yสกลสตร) 
แสวงสวาม%ภ�กด)  ฤ วาย ฯะ



กาพย�ฉบ�ง ๑๖    
        
๏ ม)องค�อ%สราธ%ปไตย ทรงนามภDวไนย
ค-อพรหมท�ตกษ�รา 
        
เถล%งภพผ�านแผ�นพส#ธาดล ด	าวพารา
ณ ส)บ#เรศเขตข�ณฑ�       
        
เอกอ�ครพน%ดาลาว�ณย� เฉ%ดโฉมโนมพรรณ
พระนามพระน#ชบ#ษบา       
        
เป�นป%+นอนงค�เนกบร%จา   ร%กนาฏคณนา
ค-อหม-+นหกพ�นนงพาล      
        
ม)ราชธ%ดาดวงมาลย�       ท�1งสองสะคราญ
พ%ลาสเล%ศล�กขณา 



หน]+งนามกรแก	วกฤษณา     หน]+งจ%รประภา
ประไพพระพ�กตร�เพ)ยงจ�นทร�       
        
ท	าวสงวนนวลน#ชในครรภ�   ปรางค�ร�ตนน%ร�น
ตรายน%ราศราค%น  
        
ควรคD�ข�ตต%ยาธ%บด%นทร�  ปร)ดาประด%ท%น
ในกามกร)ฑากล    
        
ผด#งเผด%มเร%+มราชมงคล   สวยมพรมณฑล
พ%ธ)ว%วาห�ถาวร  
        
เสกสองศ#ภล�กษณ�บ�งอร    มห%ษ)มห%ศร
เสวยสว�สด% Yไอศวรรย�     
        



ในข�ตต%ยพงศาพ�น         ธ#ศ�กด% Yเสมอก�น
เป�นเกศมก#ฎธาตร)        
        
ท�+วกาส%กร�ฐธรณ)        ดลด	าวอ�นม)
พ%ศาลพ%ส�ยส)มา  
        
อ�คเรศเกศแก	วกฤษณา      ย%+งยศปร)ชา
เฉล)ยวเฉล%มโลก)ย�       
        
ปฏ%บ�ต%กษ�ตราสวาม)      ห	าองค�นฤบด)
เสน�ห�สน%ทน%จกาล        
        
ห�อนเค)ยดข]1งค�าร�าคาญ    เกษมส#ขส�าราญ
ภ%รมย�ฤด)ปร)ดา  

        



ผล�ดเปล)+ยนเว)ยนเวรราชา     ถนอมแนบน%ทรา
ละว�นบรรโลมโฉมสมร       
        
ในห	องส%ร%ไสยากร        เก-1อกามตระอร
บ� โรย บ� ร	างห�างขว�ญ  
        
เสวยสว�สด% Yส�งวาสน%ร�น  ดรแผ	วภย�น
ตราย ฤ พานพาธา  
        
เพ-+อพระเทพ)ม)มา        รยาทก%ร%ยา
บ� หยาบส#ภาพพร	อมมDล    
        
ควรฉลองละอองบาทบด)ศDร   ภ%เษกสมบDรณ�
สมบ�ต%พ%พ�ฒน�โอฬาร ฯ ะ  



วส�นตต�ลกฉ�นท� ๑๔       
        
๏ ปางองค�อนงค�น#ชส#ดา   จ%รประภาพ%มลมาลย�
ภรรดานราธ%ป บ� ดาล      ประด%พ�ทธเปรมปร)ด% Y
        
เค)ยดข#�นก�คร#�นฤทยโทษ  บ� ม%โปรดม%ปราน)
เศร	าทรวงระลวงท#กขทว)   ด#รเทวษถว%ลครวญ
        
อกโอ	อาภ�พดDอ�ปล�กษณ�   น%ราศร�กแต�ไห	หวน
เอกาสวาม% บ� ม%ควร      กมลหมางมาห�างเห%น
        
พระพ)+ ธ ม)วรภรรดา      ประมาณห	าบ�าเรอเจร%ญ
จ%ตท	าว ฤ ร	าวรมยเพล%น  เสน�ห�น	อมประนอมโฉม
        
ฉ�นใดจ]+งดาลกมลปร)      ด%ฤด) บ� ล-มประโลม
ห�อนห�างและสร�างส#ขตระโบม บร%บาลบรรสานสม



ควรกDจ�กสD�อรจ�กถาม     จ�กขานความท)+เกร)ยมกรม
ยลอย�าง บ� ร	างเสน�หชม  จ�กเชยช-+นท#กค-นว�น
        
ตร%เสร�จพธDก�ย#รยาตร    ย�งปรางค�มาศ พ%มานจ�นทน�
เกศก	มประนมกรภ%ว�นทน�   วรเชษฐ�ย#พาพะงา
        
เทพ) ธ ม)พจนประภาษ      เย)ยใดนาฏกน%ษฐา
เศร	าศร)ฉว%วรรณว%ภา     รว%กลมาหม�นหมาง
        
เพ-+อพานพ%บ�ต%อ#ป �ทวท#กข� บ� ม)ส#ขในสรรพางค�
ไข	จร%งไข	ใจฉ�นใดนะนา   น#ชช)1คด)แถลง
        
อ	าอายบ�อาจอรรถจ�กเอ-1อน   และจ�กเย-1อนย#บลแสดง
โอษฐ�อ	างไฉนฤทยแหนง     มรณเล%ศประเสร%ฐแล
        



อดสDดDย%+งส%+งใดจะเท)ยบ         จะปDนเปร)ยบท)+ห�างแห
โหยหาภรรดาก� บ� ม%แปร   พ�กตรพ	องเป�นสองสรวล

ร	อยท#กข�ร�นทมระบบระบ#  อ#ระระอ#ก�าสรวลครวญ
ชอกช�1าระก�าจ%ตประมวล     ประมาณมากกว�าแดนด%น
        
พระองคทรงค#ณพ%เศษ       วรเวทประส%ทธ% Yศ%ลป�
อาจผะโอนมน�สข�ตต%ย�นร%นทร� ท�1งห	าท	าว ฤ ร	าวราน
        
ร�วมรมย�ผทมส#ข บ� สร�าง สวาทร	างฤด)สมาน
เช%ญเฉลยในเล�ห�เสน�หวาน     วจนารถประศาสน�สอน
        
อ	าแม�อย�ามานกมลปร)     ด%กล)กะล�าพร
ใช�ชอบประกอบกรรมจ�กรอน  ยศย%+งท#กส%+งเจร%ญ
        



ไป�ก�อในก%จประส%ทธ%เวท  อค#ณเหต#ห�อนสรรเสร%ญ
สวาม)ภ�กด)ธรรมพ�นเอ%ญ   ภ%รมย�ราชฤท�ยไท
        
อย�าแม�อย�าแปรประท#ษฐจ%ต   ท#จร%ตจ�ญไรภ�ย
ซ]+งซ	อมถนอมส�ตยใน      บทเรณ#ภรรดา
        
แม	ร�กด	วยฤทธ% Yประส%ทธ%มน   ตรว%กลกฤต%ยา
พล�นหน�ายบ�งวายสวาทอา   ด#รร	าง บ� รางนาน
        
เสน�ห�สน%ทด	วยม%ตรธรรมแท	   บ�ปรวนแปรจ�กร	าวฉาน
ส#จร%ตเจร%ญค#ณ ฤ ราน    เมตรม#�งค#งวายวาง
        
สารแล�นครรไลค-อใครจ�กฉ#ด   และจ�กย#ดจ�กย-1อหาง
จ�กแจ	งแสดงอรรถภ%ปราย   บรรยายเร-+องระบอบระบ%ล
        



โอวาทน#ศาสนย#พ%น        ทรเพ-+อจ�กเพ)ยรผด#ง
โดยก%จสวาม%บร%ร�กษ�     พ%ท�กษ�ราชอ�าร#ง
        
กอบก�ตเวท%ธรรมค#ง       ช%พ%ตม	วยด	วยส�ตยา
อ)กการภ%บาลพ%บ#ลว�ตร    ปฏ%บ�ต%และวาจา        

หย�อนหยาบส#ภาพพจนมา  รยาทพร	อมละม�อมกาย
ส%+งน)1เป�นท)+ภ%รมเยศ   บ#ร#ษเจตนาหมาย
        
เสน�ห�สนอง บ� หมองจ%ตระคาย ฤ ข	องเค)ยดจ�กเกล)ยดไกล
ธรรมดาบ#ร#ษอ#ดมเพศ      ก�พ%เศษค-อธงช�ย
        
เฉล%มศร)ส#รางคคณะใน     ภพแม	นมก#ฎทรง
ผ%บ� น�1นประหน]+งวรประว%ช   ประก%จแก	วพ%เช)ยรผจง
        



สวมใส�ในน%1วอรอนงค�     พ%โรจน�ร�ตน�จร�สเจร%ญ
ไร	ร	างน%ราศวรสวา       ม%ภรรดา ธ ห�างเห%น
        
เป�นม�าย ฤ วายว�จนด�าเน%น    ด�าเน)ยนความ อ�นหยามย%น
เฉกเช�นชโลทกนท)         บ� ม%ม)กระสส%นธ#�
        
นคราอ�นไร	นฤบด%น        ทรเส-+อมสถาพร
ส%1นสDญสร%และก%ต%ยศ     ฤ ปรากฏประกาศขจร
        
ท�+วทวยคณานรน%กร        ประมาทหม%+นท#กถ%+นสถาน
ธงช�ยอ�นไพบDลยในงอน     เป�นอาภรณ�แห�งรถยาน
        
ธ#มาก�ปรากฏแก�กราน      และเถก%งระเร%งแสง
ราชาก�ปรากฏเป�นป%+น     นคร%นทรเขตแขวง
        



สวาม)เป�นศร)สว�สด% Yแสดง ศ�กด% Yสง�าแก�นาร)
ชายใดแม	ได	เป�นภรรดา    บ� โศภาท�1งอ%นทร)ย�
        
สDญเส-+อสต%ว%ร%ย�ฤม)    ป �ญญาโหดและโฉดเฉา
ไป�ควรจ�กค%ดจ%ตประมาท   บร%ภาษดDเบา
        
ควรค%ดสน%ทเสน�หเคา      รพเพ%+มภ�กด)สนอง
เฉกฉ�ตรประชาบด%พรหเมศ   ส#รเชษฐปกครอง
ก�1งเกล	าบรรเทาท#กขท�1งผอง    พ%บ�ต%ใดบ�ใกล	กราย ฯะ



กาพย�ส�รางคนางค� ๒๘     
        
๏ อย�าเย)+ยงหญ%งช�+ว  ไป�รD	ค#ณผ�ว
ไม�กล�วความอาย  ล%1นลมข�มค�า
ห�อนย�าเยงชาย    จงจ%ตค%ดหมาย
ม#�งร	ายภรรดา   
        
ต�อหน	าปราศร�ย  ล�บหล�งต�1งใจ
ดDหม%+นน%นทา    คอยหาข	อผ%ด
ห�อนค%ดกร#ณา    ไป�ได	น�าพา
ก%จการงานเร-อน  
        
การหDกการไน     สะด]งร]งไหม
ต	องให	ต�กเต-อน เย�บเส)1ยวร	อยป �ก
คร	านน�กช�กเช-อน  คบค	าหาเพ-+อน
ชอบหน	าพาท)     



        
โภชชาอาหาร      ห�อนเอ-1อเอาภาร
ปฏ%บ�ต%สวาม)    กล�าวเถ)ยงเล)+ยงล	อ
ปากต�อม-อต)     คารมข�มข)+
จD	จ)1เจรจา     
        
อย�าเย)+ยงหญ%งโหด ม�กห]งข]1งโกรธ
ว%วาทวาทา       ฤาห�อนย�อท	อ
งอนง	อภรรดา     โอห�งต�1งหน	า
ปากกล	าไป�กล�ว  

อย�าเย)+ยงหญ%งร	าย แง�งอนห�อนอาย
เล�นร%กข%กห�ว   หาก%นก�เก)ยจ
เตร)ยจชายเข	าคร�ว  ละไว	ให	ผ�ว
กอบก%จป%ดง�า     
        



แขกมาหาสD�      เกรงเปล-องหมากพลD
ทานท�ดข�ดค�า     ดDตาผ�วพลาง
ให	ข	างฤาย�า     แยบยลกลท�า
ข�บแขกจากสถาน   
        
อย�าเย)+ยงหญ%งบาป  ละโมบโลภลาภ
เกลศเหล-อประมาณ เร�ชD	รD	เช�น
ฤๅเป�นแก�นสาร   ชาต%ช	าสาธารณ�
ทรล�กษณ�ศ�กด% YสDญ       
        
ไป�กล�วความอาย  ชนฉ%นย%นร	าย
หาบคายแต�ประยDร ชนกชนน)
สวาม)ตระกDล     เก%ดเข�ญเป�นมDล
โทโสโมห�นธ�     
        



เผ�าพงศ�วงศ�วาน   เพ-+อนเร-อนเพ-+อนบ	าน
ผ%ดพ	องหมองก�น  เค-องข#�นคร#�นเค)ยด
ร�งเก)ยจเค)ยดฉ�นท�     ฤๅว�างเว	นว�น
จองจ%ตร%ษยา     
        
ห�อนผDกไมตร)    ร�วมส#ขเกษมศร)
พาท)ปร)ดา       ท�าเล�ห�เท�ห�กล
แยบยลนานา       ซ-+อส�อต�อหน	า
ล�บหล�งปรวนแปร  
        
แหวนทองเง%นตรา  แพรพรรณผ-นผ	า
ย	ายย�กช�กแช    ผ�นผ�อนซ�อนไว	
อย�าให	ผ�วแล    เป�นหญ%งแสนแง�
ลามกพกลม        

        



ล	วนชาต%หฤโหด   ก�อเข�ญเป�นโทษ
ชายร	างห�างสม   ฤๅห�อนเค)ยงคD�
สมสD�อภ%รมย�    บ�าราศขาดชม
เชยช%ดน%จกาล    



ส�ทธราฉ�นท� ๒๑  
        
๏ เอกองค�อนงค�น#ชนงคราญ กลศศ%ช�ชวาล
เมฆ บ� พ	องพาน  ก�ผ�องพ%ศ    
        
เป�นพงศ�ข�ตต%ยาวราฤทธ% Y      ว#บ#ลธนสม%ทธ% Y
อ�ครราช%ศ       รบด)
   
ร�กศ�กด% Yส#ร%ย�วงศ�กษ�ตร) กลม%คจมร)
เสน�หอ%นทร)ย�   สงวนพาล
        
ไป�ได	อาล�ยในชนมาน      บ�มลส�ตยปาน
เปร)ยบก�ปDนประมาณ       ด�+งยองยง
        
บร%ร�กษ�ภ�กด)บาทบงส#�   นฤบด%ศรทรง
ค#ณค-อองค�      พระภรรดา



ร�กตนสงวนตนก�ลยา        ครหะวจนทา
ร#ณโทษา จงอย�าพาน
        
ย�งราชหฤท�ยนราบาล       นฤจ%ตว%ม�ต%ดาล
เช-+อ ฤ ร	าวราน         เสน�ห�สน%ท
        
โดยส#นทรภาพม%ตรจ%ต      กลชนมช)ว%ต
ส#จร%ตร�วม      มโนสมาน
        
ห�อนเค)ยดเค-องค�าร�าคาญ   ประด%พ�ทธ�ข�ตต%ยปาน
เปร)ยมด�+งชนมาน         บ�หม�นหมาง
        
จงจ�าพร�+าพจน�อย�าละวาง   ค#ณว%บ#ลย (*)ทาง
ว�ตรจร%ยาง      คข�ตต%ยา

        



จ�กเจร%ญเก)ยรต%ยศล-อชา  อ%สร%ยยศวรา 
ด%เรกบร%วา      รไพบDลย�
        
สมศ�กด% Yอ�ครราชประยDร   วรอ#ท%ตตระกDล
อย�าพ]งเส-+อมสDญ        ในส%+งส�ตย�
        
ไว	ความสรรเสร%ญเจร%ญสว�สด% Y  ณ ว%ค#บ#ลพ%พ�ฒน�
โดยว%ร%ยว�ตร    กษ�ตร)
        
พ]งทราบอ�ธยาสวาม)       มนสภ%รตปร)
ดาอ�นใดม)       บ�นโดยตาม
        
อย�าท�าทระนงจ%ตหยาบหยาม ส#จร%ตประด%ษฐ�งาม
พ]งพยายาม       เสง)+ยมสงวน
        



ทDลแถลงแสดงอรรถโดยควร  ย#บลส�ตยประมวล
เท�จ บ� ทบทวน   มาทDลไท
        
รอบรD	ก%ร%ยาอ�ชฌาส�ย    นฤบด%ศรไอ
ศDรย�ประศาสน�ไข บ� ข�ดค�า
        
ร�วมท#กข�ส#ขร�วมภ%รมย�ส�ม      ฤทธ%หฤทยบ�า
เรอบ�าร#งท�า      ค#ณาสนอง
        
สวาม)ภ�กด)จ%ตโดยปอง     กต�ญญ#ว%บ#ลครอง
กรรมบถคลอง      ก#ศลแสวง ฯะ



อ�นทรว�เช	ยรฉ�นท� ๑๑    
        
๏ ต-+นก�อนเม-+อนอนหล�ง  พ]งเฝ	าฟ �งบรรหารแสดง
ตร�สใช	ระไวระแวง        ระว�งศ�พท�ร�บส�+งสาร
        
ยามไท	ธ%เบศทรง  ประชวรองค� บ� ส�าราญ
อย�าคลาพยาบาล   บ�าเรอร�กษ�ภ�กด)ตระโบม
        
ปางท	าว ธ ไสยา  อย�าล)ลาให	เครงโครม
อ�าร#งฤท�ยประโลม บพ%ตรผD	อย�าดDเบา
        
ท)+สDงท)+ไสยาสน� อย�าอ#กอาจจ�กเอ-1อมเอา
ส%+งใด บ� ได	เคา        รพไท	 ฤ ไป�ควร
        
ยามเอ-1อนโองการตร�ส     สนองอรรถอย�าลามลวน
ยามท	าว ธ เชยชวน        บ�นโดยชอบในเช%งสม



ยามร	อนพ]งไกวกว�ด       ร�าพายพ�ดร�าเพยลม
ยามสรงถวายฉม    ส#คนธ�ฟ#	 งจร#งขจร
        
ยามวายก�อยD�งาน บร%บาลบด)ศร
ยามสถ%ตไสยากร   พ]งนวดน�+งระว�งยาม
        
ปางไท	ธสD�สม    สนมใดบ�นโดยตาม
ฤ แหน ฤ ห�อนงาม พ]งโหดเหต#หวงห]ง
        
ปางราชรางว�ลป �น ก�าน�ลนางท)+พอพ]ง
อย�าท�ดอย�าทรรท]ง       อธรรมจ%ตอ�นร%ษยา
        
เกรงไท	ฤท�ยราน  บ�นดาลโทษโกรธา
เส-+อมศ�กด%เดชา         น#ภาพผD	จะดDแคลน
        



ร�กองค�สงวนองค� อย�าทระนงพ]งกล�วแกลน
ภรรดาค#ณาแทน    บ%ต#เรศพ%เศษสมาน

ไตรตรวจท#กหมวดหมD�      อนงค�ผD	พน�กงาน
ในราชบ�าเรอการ   ปฏ%บ�ต%กษ�ตรา
        
เช	าค�+าบ�าบวงบาท บ� ม%ขาดส�กเวลา
ผด#งราชบร%จา    ร%กว�ตรสว�สด)
        
ดDถ	วนท#กนวลนาง ส#รส#รางคนาร)
ปางโปรดปราน)ม)  ม%ตรธรรม�อ�นเท)+ยงธรรม�
        
มลเหต#อคต%      บ� เร%+มร%ท�1งส)+พรรค�
โทสะโมหะฉ�น     ทภยา ฤ อาวรณ�
        



คร�1งหน]+งถ]งสองคร�1ง   ผ%ผ%ดพล�1งพ]งส�+งสอน
สามซ�1าพ]งกรรมกรณ�       น#ก%จราชอาชญา
        
หน]+งรD	จร%ตจ%ต บพ%ตรผD	ภรรดาปรา
รภใดบ�นโดยอา    รมณพระประสงค�สม

หน]+งน	องจ�กทDลความ     ส%+งใดยามส�าเร%งรมย�
ยามไท	ฤท�ยระทม  ท#กขอย�าก%จจาแถลง
        
รD	รอบประกอบการ บร%บาลบ�นโดยแสดง
ชอบราชมโนแหนง   ส%+งใดไซร	อย�าได	ท�า
        
ตรวจตราส#ธาโภชน�        อ�นเอมโอชบ�าเรอบ�า
ร#งราชผD	พ�า น�กน% (*)   เน-+องคณาประชา
        



จ�ดเคร-+องส#คนธ�ปร#ง    จร#งรสมาลา
ลDบไล	พระกายา   ข�ตต%เยศส�าอางองค�
        
อ)กท�1งพระภDษ%ต พ%จ%ตรพ�สตร�อ�นบรรจง
อวลอบตรลบทรง    ส#วคนธ�ละเวงขจร
        
น�1าสรงและน�1าเสวย       ร�าเหยรสเกสร
เสารภยเอมอร     อด%เรกชวยฉม

ป �ดปDย)+ภD�ลาด  บรรจ�ถรณ�อาสน�ภDธรผทม
ยามราชน%ทรารมณ� บร%ร�กษ�ภ�กด)ผด#ง
        
ลDบล	างว%บ#ลบท  ส#ธารสส#คนธ�ปร#ง
ประกอบราชอ�าร#ง  ขณะสD�ศ�ยยาสถาน

        



เคร-+องสรงพระพ�กตร�ไท	 เอาใจใส�เป�นน%จกาล
ปางป%+นส#ธาธาร  ม%ท�นต-+นพ]งเตร)ยมถวาย
        
แม	 ว ไท	 ธ ไคลคลาด     พย#หบาตรคล)+คลาย
จ�กโดยเสด�จผาย  คชยานยาตรา
        
กDบก�1งกระโจมทอง        ว%สDตรป	องก�าบ�งตา
ส�ารวมพระน�ยนา   อย�าแหวกม�านระเม)ยรมอง
        
แสนเสวกามาตย�   อ�นล)ลาศอเนกนอง
ทราบไท	ฤท�ยหมอง         มน�สแหนงระแวงถว%ล

หน]+งน	องอย�าย-นขาน     น#สนธ% Yสารแก�ราช%นทร�
ฤๅชอบระบอบระบ%ล         บ�าหย�ดหยาบพ]งเยงย�า

        



เฒ�าแก�ชะแม�หมD�        ก�าน�ลผD	ใดใดท�า
ควรโทษพ%โรธค�า   อย�าเค)ยดข]1งให	เครงโครม
        
พ]งน	องส�ารวมโอษฐ� ผร#สโทษท�าลายโฉม
เส)ยศร)อ%นทร)ย�โทรม     ศ#ภล�กษณ�พ�กตราหมอง
        
หน]+งเราเยาว�ม)         ชนน)ชนกครอง
ตราบได	ภ%เษกสอง         ส#ขในมไหศวรรย�
        
ค#ณพระภรรดาเจ	า ได	ปกเกล	าช�วยก�1นก�น
ค#	มขวงภย�นอ�น  ตรายร	าง บ� รางพาน
        
ธรรมดาคณะพธD    บ�าราศคD�สม�ครสมาน
เสมอแหวนว%เช)ยรราน      ร�งส)หมอง บ� ผ�องพรรณ



เจ)ยนจ�นทรดารก  วลาหกมาก)ดก�น 
เศร	าแสงชระอ�บอ�น       ธการคล#	มชรอ#�มโพยม
        
เฉกหญ%งท)+ชายหน�าย      แม	เป�นม�ายก�หมองโฉม
เส-+อมส#ขแต�ท#กข�โทม    น�สเศร	าก�าสรวลศ�ลย�
        
ช#มชนจะชวนฉ%น   ประมาทหม%+นท#กส%+งอ�น
ยากน�กจ�กผ�อนผ�น        บรรเทาท)+สตร)ตรอม
        
สบสรรพส%+งช�+ว  มาเกล-อกกล�1วให	หมองมอม
พ�กตร�ผ�องก�เผ-อผอม     พ%กลรDปจ�กซDบทรง
        
พฤษภกาสร        อ)กก#ญชรอ�นปลดปลง
โททนต�เสน�งคง   ส�าค�ญหมายในกายม)
        



นรชาต%วางวาย    มลายส%1นท�1งอ%นทร)ย�
สถ%ตท�+วแต�ช�+วด)       ประด�บไว	ในโลกา

ความด)ก�ปรากฏ   ก%ต%ยศล-อชา
ความช�+วก�น%นทา         ท#รยศย%นขจร
        
เป�นราชบ#ตร)    มห%ษ)มห%ศร
เสวยสว�สด%ถาวร  ถว�ลยราชธราดล
        
อย�าเผยบ�ญชรบาน พ%ศาลท�ศนาชน
จ�กแถลงแสดงน#สนธ% Y      อย�าสรวลเส)ยงส�าเน)ยงด�ง
        
เด%นน�+งจงย�1งองค�     ด�ารงกายระไวระว�ง
ซวดซวนก�ชวนช�ง  ชนผองจะซ	องสรวล
        



อย�าด�วนครรไลแล�น       กรกร)ดแหวน บ� รางควร
ทอดตาล)ลาจวน    สะด#ดบาทจ�กพลาดพล�า
        
อย�าเด%นท�ดมาลา         เสยเกศา บ� ควรท�า
จ)บพกพลางขานค�า  สะก%ดเพ-+อนส�ารวลพลาง
        
ย#รยาตรโยกย	าย  กรกร)ดกรายสไบบาง 
ยอห�ตถ�ส�มผ�สปราง       จ�กเส-+อมสว�สด% Yกษ�ตร)
        
น#�งเฟ�ดภDษาเด%น        และม#�งเม%นว%ถ)ล)
เปล-อยเปล�าพระอ%นทร     หน]+งสองบ�าสไบทรง
        
พบชายก�ชายสรวล  ส�ารวลฤๅส�ารวมองค�
ล	วนเลศอวมง     คลเหต#บ�ห�อนงาม
        



เท	าคางและเท	าแขน       จนองค�แอ�นฤๅเข%นขาม
หน]+งสนธยายาม   และแวะพDดเพ-+อนเคหา
        
หน]+งน�+งเอาบ�าทรง      ศ%ระบง บ� โศภา
โยกย	ายว%การกา  ยประเภทหลากหลาย        

หน]+งสถ%ตท)+บ�นได       อ)กร�มไม	และตากกาย
นอนน�+งย�งชานชาย        สถลท	องว%ถ)ทาง
        
ล	วนเลศอ�ปล�กษณ�        ท#รล�กษณานาง
ราค)คด)ห        กมลผD	ภรรดาตน
        
หน]+งโสดจะส�ารวล บ� ม%ควรทรอ]งอล
แย	มย%1มพระพร%1มยล      พ�กตรเพร%ศพะเพราพราย
        



จ�กจาม บ� งามแรง        แสดงอรรถอย�าตร�สหลาย
นอนนานม�กคร	านกาย       ป�วยการก%จค%ดการงาน
        
น	อยภ�กษ�ก�ผอมซDบ       สร)รรDปบ�นดาล
มากภ�กษ�ก�พ)พาน จะหน�กเน-1อและเท-1อองค�
        
พ]งภ�กษ�พอประมาณ        บ� ว%การว%กลทรง
โสภาคยยรรยง     ท#กส%+งส%1นท�1งอ%นทร)ย�

อ)กอ%ร%ยาบถ     ก�าหนดถ	วนท�1งส)+ม)
น�+งนอนหน]+งจรล) และย-นพร	อมเสมอสมาน
        
เพ)ยรก%จ บ� ค%ดเก)ยจ    ฤ กล�วเกล)ยดในงานการ
รอบรD	ว%ธ)ชาญ   ปฏ%บ�ต%กษ�ตรา

        



ร�กตนเสง)+ยมตน  บ�าเพ�ญผลส�ตยา
ร�กร#กขอ#ปถ�มภ�         พ]งรดน�1าและพDนด%น
        
ทานศ)ลศร�ทธาปรา รภเก-1อก#ศลธรรม�
ร�กส�ตวนานา     พ]งร�กษา บ� เด)ยดฉ�นท�
        
เล)1ยงดDท#กค-นว�น       จงอ%+มหน�าเป�นอาจ%ณ
ก%+งก	าน ฤ รานส%น       สงวนไว	ได	เชยชม
        
ผDกงDด	วยมนตรา  ว%ทยาอาคมหมาย
ร�กชนพ]งเล)1ยงดD        ให	อยD�ส#ขส�าราญรมย�

น#�งห�มอ#ดมสม   บ#รณะพร	อมภ�กษาหาร
ใช	สอย บ� หลบล)1        ฤ หน�ายหน)ในงานการ

        



จงร�กภ�กด)นาน   ห�อนเห%นห�างค#	งวางวาย
ผDกสาร บ� เคล-+อนคลาย   ด	วยเช-อกบาศกระส�นพ�น
        
ผDกชนด	วยไมตร) จ%ตปร)ด)หฤหรรษ�
ร�กค#	งช)วาว�น  มรณา ฤหน�ายแหนง
        
ค�าสอนสมรมาลย�   ประศาสน�สารส#นทรแสดง
เป�นท)+เสน�หา   แต�ภรรดาเจร%ญผล
        
จงจ�าอย�าเคล-อบแคลง      ประพฤต%เพ-+อผด#งตน
กว�าเล�ห�เสน�ห�มน       ตรมายาอ�นอาธรรม� ฯะ



มาล�น	ฉ�นท� ๑๕  
        
๏ มธ#รพนจนร�าพ�น   พ-1นพ%เศษสรรพ�
สถาพร   
        
มธ#รพจนสารสอน   เช%ญว%มลสมร
บ�าร#งองค�       
        
มธ#รพจนยรรยง    สรรพส%+งมง
คลาเล%ศ 
        
มธ#รพจนกอบเก%ด  ว�ฒนะประเสร%ฐ
สว�สด)  
        
มธ#รพจนสารศร)   ธรรมวาท)
ส#ภาษ%ต 



        
มธ#รพจน�โสภ%ต   น#ชนาฏพน%ตห
บ�าเพ�ญเพ)ยร     
        
อมรน%กรอ�นเสถ)ยร ราชมนเท)ยร
จะอวยช�ย        
        
อมรน%กรสถ%ตใน   เศวตฉ�ตรไท
ธ อวยผล 



โตฎกฉ�นท� ๑๒    
        
๏ วรราชกน%ษ     ฐพน%ตว%มล
ธ สด�บอน#สนธ% Y  อน#ศาสนคด)
ศ#ภมงคลเหต#     วรเชษฐ�ภค%น)
ก�ประณตบทศร)    ศ%ระร�บพจนา
ปฏ%บ�ต% บ� ขาด  ด#จนาถกถา
ค#ณว�ฒนปรา      กฏเก%ดอภ%รมย� 


