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จดหมายเหตุความทยงจำ
ของ
กยมหดวงนยนหยเหวึ
(ห.ค. ๒(10๐ - ๒61๘0)
แด:
หย:ยาขวิจายณ์
ใน
หย:บาหดมเด็จหย:จุดจอมเกดาเจำอยู่ห้ว
เลขหมู่หนังสีอ ๙๕๙.๓๐๕
1รธผ 974 - 7922 - 12 - 6
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พิมพ์’ครึ้งแรก

พ.ศ.

\ปี๔๕^?^

พิมพ์’จำหน่ายในงานไหว้พระประจำปีทิ่วัดเบญจมบพิตร พ.ศ. ๒๔๕ซิ
พิมพ้ครื้งที่หก

๒,๕๐๐ เล่ม

พ.ศ. ๒๕๒๖

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพ์ในงานพระราขทานเพลิงพระศพ
พระเจาบรมวงศ์เธอ พระองค์เจาวาปีบุษบากร ม.จ.ก.,ป.จ.
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พชิะเจ้าบชิมวง•(เ0อ พชิะองค์เจ้าวาปีบุษบากชิ
ม.จ.ก.. ป.จ.
ทชิงฉายเมื่อพูทธค์กชิาซ ๒๕๐๖
พชิะชนบา ๗๒ พชิชิบา

บานแพนก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระ

อนุสรณ์คำนึงถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าวาปีบุษบากร ซึ่งสิ้น
พระชนม์ลงเมื่อวันที่ ®๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ว่าเป็นพระบรมวงศ์ผู้ทรงเพิยบพร้อมด้วยคุณธรรม

และเป็นพระราชธิดาในพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ดำรง
พระชนม์อยู่เป็นพระองศ์สุดท้าย ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกศลพระราชทาน

เป็นลำดับมาตามราชประเพณี บัดนี้ถึงคราวที่จะได้พระราชทานเพ
พระศพ

เป็นอวสานแห่งการพระราชกุศล ณ พระเมรุในสุสานหลวง

วัดเทพศิรีนทราววส จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้จัดการพระราชกุศลเป็น
ครั้งสุดท้ายตามพระอิสรียยศพระบรมวงศ์ผู้Iหญ' และโปรดเกล้าฯ ให้จัด
พิมพ์หนังสือ “พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรื่องจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรีนทรเทวี” ขึ้นพระราชทาน
เป็นที่ระลึก
หนังสือ “พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรีนทรเทวี” นี้ เป็น
พระราชนึพนธ์อธิบายข้อความในหนังสือที่เรียกกันภายหลังว่า “จดหมาย
เหตุความทรงจำของกรมหลวงนรีนทรเทวี” ฉบับเดิมเป็นหนังสือดัวเขียน
เข้าใจว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓

ได้มีผู้นำมามอบให้หอพระสมุด

วชิรญาณเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับจากวังหน้า ทรงเห็นเป็น
เรื่องแปลก จึงได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

( ๒ )

เจ้าอยู่หัว ปรากฏเป็นที่สนพระหัยมาก ได้ทรงศึกษาเรื่องราวโดยละเอีย
ตลอดที่งเล่ม แล้วทรงพระราชนิพนธ์อธิบายข้อความแด'ละวรรค แต่ละดอน

โดยถี่ถ้วน และโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในงา

ประจำปีของวัดเบญจมบพิตร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕® นั

ได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นอีกหลายครั้ง แต่ก็ยังมีผู้ด้องการอีกเป็น

ด้วยเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในการศึกษาเรื่องราวทางประว้ติศาสตร์ไนส
กรุงรัตนโกสืนทร์

ในครั้งนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชวังจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจโดยที่'ว

ทรงพระราชอุทิศส่วนพระราชกุศลทั้งปวง แด่พระเจ้าบร

เธอ พระองศ์เจ้าวาปีบุษบากร ผู้ทรงล่วงลับไปแล้วนั้นทุกประก

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ®๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

คานา

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองศ์เจ้าวาปีบุษบากร ม.จ.ก., ป.จ. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพคิรินทราวาส กำหนดงานวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์

หนังสือเรื่อง จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.
๒๓®๐ - ๒๓๘®) และพระราชวีจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ในงานนี้

หนังสือจดหมายเหตุความทรงจำนี้ มีประวีด็ความเป็นมาดังพระ
นิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงไว้ดังต่อไปนี้

“หนังสือจดหมายเหตุความทรงจำเรื่องนี้มีประว้ติน่าพิศวง0ยู
จะบรรยายไว้ให้ท่านผู้อ่านทราบ

เดิมเมื่อปีวอก

รัต'นโกสืนทรศก ®๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕®) หอพระ

สมุดวชิรญาณได้จดหมายเหตุเรื่องนี้มาจากวังหน้า เป็นเรื่องพงศาวดาร
ไทยตั้งด้นแต่เสืยกรุงเก่าแก'พม่า เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๓®๐ มาจนถึงปีมะโรง

พ.ศ. ๒๓๖๓ เมื่อปลายรัชกาลที่ ๒ หมดฉบับที่ได้มาเล่มสมุดไทย
ข้าพเจ้าเห็นหนังสือเรื่องนี้มีเนี้อความแปลก จึงได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงแล้วทรงพระราชดำริว่า

จดหมายเหตุเรื่องนี้แปลกประหลาดกว่าหนังสืออื่นด้วยโวหารและท'วงที
ถ้อยคำเป็นสำนวนผ้หญิงประการ
® ผ้แต่งหนังสือเรื่องนี้เป็นผ้วิเรื่องราว
ป^
ป
ปข้
ภายในใกล้ชิดมากประการ ® และกระบวนใข้ถ้อยคำทำให้เห็นว่าจะเป็นเจ้า

(๔ )

นายในพระราชวงศ์ที่เป็นผู้แต่งหนังสื0นี้ประการ ® จึงทรงพระราช

วินิจฉัยหาตัวผู้แต่งหนังสือ เมื่อทรงพิเคราะห์ถ้อยคำที่ปร
นั้นโดยละเอียด ทรงพระราชดำริเห็นว่าผู้ที่แต่งจดหมายเหตุเรื่องนิ

พระองศ์เจ้ากุ พระเจ้าน้องนางเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ
จุฬาโลก ซึ่งเรียกกันว่า “เจ้าครอกวัดโพธิ้” และมีพระนามกรมในรัชกาล
ที่ ๔ ว่า “กรมหลวงนรินทรเทวิ” นั้นด้วย นอกจากข้อสำคัญที่กล่าวมาแล้ว

ยังมีหลักฐานที่ลังเกดในหนังสือนั้นอีก ๒ แห่ง คือ แห่ง ๑ เมื

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์ กล่าวในหนังสือนั้น
“วันเดือนแปด แรมคํ่าหนึ่ง ปีมะโรงดัมฤทธิศก เจ้าฟ้ากรมพระสุนทรเทพ
สินพระชนม์ ไว้พระศพบนปราสาท พระโองการตรัสสั่ง กธมทมื่น ว่าสิ้น

ลูกคนนี้แล้วพระเนตรมืดสี่ด้าน พระกรรณตึงสี่ด้าน อากรขนอนตลาด
เจ้าดูชำระเถิด อย่าทูลเลย” อีกแห่ง ® เมื่อกล่าวถึงกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์
พระสามีของกรมหลวงนรินทรเทวิสิ้นพระชนม์ ในหนังสือนั้นว่า

“

เดือน ๕ จุลศักราช ๑๑๗61; ปีฉลู นพศก กธมหมื่นสินชนมายุปธะ

เพสิช ณ วัดราชบุรณะ” ความที่กล่าวถึงกรมหมื่นนรินทรพิท
ในหนังสือแต่ว่า“กรมหมื่น”เฉยๆทั้ง๒แห่งและเมื่อกรมหมื่นสิ้นพระชนม์
ในหนังสือนั้นว่า “สิ้นชนมายุ” แทน “สิ้นพระชนม์” และใช้คำว่า “ประชุม
เพลิง” แทน “ถวายพระเพลิง” ทำให้เห็นชัดว่าผู้ที่แต่งหนังสือ คือ กรมหลวง
นรินทรเทวิ เพราะกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ เป็นพระสามีของท่าน จึงเรียก

แต่ว่า “กรมหมื่น” ไม่ออกพระนาม และสมด้วยความที่เล่ากันมาว
หลวงนรินทรเทวีท่านถือว่าพระสามีมีใช่เจ้านายในราชตระกูล

เ

ให้หมอบกราบพระเจ้าลูกเธอ จึงใช้คำลดลงมาแต่ว่า “สิ้นชนมายุ” และ

“ประชุมเพลิง” แด'ยังมีหลักฐานที่สำคัญกว่านั้นประกอบต่อมาอีก ด
กรมหลวงนรินทรเทวี ได้ทรงเก็บอากรตลาดท้ายสนมต่อเจ้าฟ้า กรมหลวง

ศรีสุนทรเทพ สมด้วยกระแสรับสั่งอันปรากฏในหนังสือนั้น พ
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงยุติว่า กรมหลวงนรินทรเทวีเป็น

{'เ)

ผูแต่งหนังสือเรื่0งนั้นเป็นแน่ เรื๋องราวที่แต่งในหนังสือนั้นก็โปรดว่ามีเรือง
แปลก ๆ จากหนังสือพระราชพงศาวดารหลายเรื่อง จึงทรงพระอุดสาหะ
แยกข้อความในหนังสือนั้นแล้วทรงพระราชนิพนธ์พระราชวิจารณ์ไป
ทุก ๆ ข้อจนหมดฉบับแล้วรวมพิมพ์เป็นเล่มสมุด

ซึ่งเรียกชื่อโดย

ย่อว่า “หนังสือพระราชวิจารณ์” ได้พิมพ์แล้ว ๒ ครั้ง และเป็นหนังสื
ชึ่งผู้ศึกษาโบราณคดีนับถือกันมาก

ท่านทั้งหลายผู้อ่านหนังสือเล่

คงรู้จักหนังสือพระราชวิจารณ์อยู่ด้วยกันโดยมากแล้ว ไม่จำต้องอธิบาย
ข้อยี่น นอกจากกล่าวว่า หนังสือจดหมายเหตุความทรงจำตอน ๑ ซึ่งหอ
พระสมุดฯ ได้มาครั้งนั้น เป็นด้นเค้าของหนังสือพระราชวิจารณ์
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หํ'ว ทรงพระราชนิพนธ์
หนังสือพระราชวิจารณ์ เวลาล่วงมาได้ ๘ ปี พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
แล้ว หอพระสมุดฯ จึงมาได้หนังสือจดหมายเหตุความทรงจำนั้นอีกฉบับ ๑
เมึ่อเดือนกรกฎาคม ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๕!!แ ด้วยจมึ่นทิพรักษา (เนตร
บุณยรัตนพ์'นธ์) กับพระพิเรนทรเทพบุตร มีแก'ใจให้หนังสือต่าง ๆ แก'

หอพระสมุดวชิรญาณ ในหนังสือที่ได้มามีเรื่องจดหมายเหตุความทรงจำที
เปีนต้นฉบับของพระราชวิจารณ์อีกฉบับ ๑ เรื่องความตรงกันตั้งแต่ด้น
แต่ฉบับที่ได้มาใหม่นี้เนื้อความยาวต่อออกไปอีกประมาณเล่มสมุดไทย ๑
มีเรื่องพระราชพงศาวดารต่ออีก ๑๔ ปี มาหมดฉบับถืงในแผ่นดินพระบาท

สมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว เมื่อปีจอ จุลศักราช ๑๖๐0 พ.ศ. ๒๓๘

(®) ได้มีกล่าวไว้ในคำนำฉบับพิมพ์ครั้')ทื่ลี่ เพึ่อเป็นอนุสรณ์ใน')านพระราชทานเพลิ'เพระศพ พระ:เด้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินึ พ.ศ.

ว่า เมึ๋อครงพระบาทสมเด็จพระจุลจ0ม-

เกลาเจัาอยู่หัว ทรงพระราซวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำนิ้ ได็โปรดเกลาฯใหัสมเด็จเจัาหัา
กรมหลวงศรึรัตนโกสินทร์ เป็นยูทรงจดตามพระราชดำรัส

(๖)

ตั้งแต่ความปรากฏว่าหอพระสมุดฯ ได้จดหมายเหตุความทรงจำ

มีเรืองราวต่อจากฉบับเดิมที่พิมพ์ไนพระราชวิจารณ์ ก็มีผู้อ

มาก ใครได้ทราบก็พากันถามกรรมการหอพระสมุดฯ ว่าเมื่อไรจะพิ

หนังสือนั้น ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเรี่องจดหมายเหตุความทรงจำเป็น

ซึ่งมีผู้อยากอ่านกันอยู่มาก และเป็นหนังสือกอปรด้วยสารประโยชน์ เพรา
เป็นเรึ่องพระราชพงคาวดาร

และเป็นฉบับที่มีประวิดิเนี้องในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห็วดังกล่าวมาแล้ว พอดี พระเจ้าวรว

กรมหมื่นอนุพงศ์จักรพรรดิ ทรงพระปรารภจะพิมพ์หนังสือในการบำ

พระกุศลถวายสนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าพ

กรมพระจักรพรรดิพงศ์ พระบิดา และทำบุญอายุหม่อมราชวง
หว่าง ท.จ.ว. หม่อมมารดาครบ ๖๐ ปี กรรมการจึงทูลขอให้ทรงพิมพ์
หนังสือจดหมายเหตุความทรงจำ

ก็ทรงเห็นชอบด้วย จึงจัดการพิมพ์ถ

เด็มตามฉบับที่ได้มาใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕9^

การพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุความทรงจำคราวนั้น มีเหต
เกิดขึ้นในทางโบราณคดี เนี้องด้วยพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่าง ๑ คือว่าจดหมายเหตุความทรงจำที
มาใหม่ฉบับนี้ เนี้อเรื่องมีต่อลงมาจนปีฉลู จุลศักราช ๑๒๐๐ ตามจดหมาย
เหตุในพระราชพงศาวดาร

รัชกาลที่ ๓ ฉบับเจ้าพระยาทิพากร

ปรากฏว่า กรมหลวงนรินทรเทวิสิ้นพระชนม์ เมื่อปีกุน จุลศักราช ๑๑๘,^

พระราชทานเพลิงพระศพที่พระเมรุท้องสนามหลวง เมื่อ ณ วันอาทิต

เดือน ๖ แรม ๑๔ คํ่า ปีชวด จุลศักราช ๑๑*:๐ เป็นข้อสงสัยเกิดขึ้นว
ถ้าเช่นนั้นก็จะไม่ใช่กรมหลวงนรินทรเทวิแต่งจดหมายเหตุความทรงจำ

ดังพระบรมราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
เพราะเรื่องในฉบับที่ได้มาใหม่มีลงมาภายหลังท่านสิ้นพระชนม์มาถึง ๑0 ปี

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจำจะด้องวินิจฉัยความสงสัยนี้พร้อมกับที่ให้พ

( ๗)

จดหมายเหตุความทรงจำฉบับนี้ จึงได้เรียบเรียงข้0วินิจฉัยของข้าพเจ้
พิมพ์ไว้ข้างท้าย ด้วยอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้อ่านตัวจดหมายเหตุเสีย
ให้ตลอดก่อน จะได้ช่วยกันวินิจฉัย”
หนังสือเรื่องนี้ได้จัดพิมพ์แล้วหลายครั้ง

คือ

พิมพ์ครั้

ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕®) ตรงกับปีวอก สัมฤทธิศก พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว

โปรดฯให้จัดพิมพ์ไห้ทันจำหน่ายในงานไหว้

พระประจำปีที่วัดเบญจมบพิตร การพิมพ์ครั้งนั้นไม่สู้เรียบร้อย
บกพร่องอยู่หลายอย่าง

ต่อมาได้มืโอกาสจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื่องใน

พระราชทานเพลิงพระศพ กรมหลวงนครไชยศรีลุรเดช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙
ในการพิมพ์ครั้งนั้นได้แกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสม
ครั้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ นั้นเอง หอสมุดได้จดหมาย
เหตุเรื่องนั้นอีกเป็นเล่ม ๒ ดังกล่าวแล้ว ข้อความติดต่อมาสุดลงในรัชกาล
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๘๑ เป็นอันว่า จดหมายเหตุเรื่องนี้ ข้อความเกินพระชนมายุ
กรมหลวงนรีนทรเทวีถึง ๑๑ ปี (กรมหลวงนรีนทรเทวี สิ้นพระชนม์ พ.ศ.
๒๓๗๐ แต่จดหมายเหตุมาสุดความลงใน พ.ศ. ๒๓๘๑) หอสมุดจึงข่นาน
นามจดหมายเหตุใหม่ว่า “จดหมายเหตุความทรงจำ” (ไม่เรียกว่า จดหมาย
ความทรงจำกรมหลวงนรีนทรเทวี) และได็ให้พิมพ์เฉพาะตัวจดหมายเหตุ
รวมกันทั้ง ๒ คราวเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๔๕๙ นั้น และพิมพ์ครั้งที่
ใน พ.ศ. ๒๔๗0 มืคำวินิจฉัยถึงตัวผู้แต่งจดหมายเหตุของสมเด็จฯ กรม
พระยาดำรงราชานุภาพ พิมพ์ไว้ตอนท้ายเล่มด้วย
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้มีโอกาสจัดพิมพ์หนังสือพระราชวิจารณ์
และจดหมายเหตุความทรงจำอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้นับเป็นการพิมพ์พระราช

วิจารณ์ครั้งที่ ๓ แต่ได้ตัดพระราชสาส์นและศุภอักษรท้ายเล่มออก
เพราะผู้อ่านโดยทั่วไปไม่ค่อยสนใจอ่านนัก

แต่ได้ทำสารบาญด้นเรื่อง

(๘)

ประกอบเพื๋อสะดวกแก่การค้นหา และในการพิมพ์ครั้งที่ ๓ นั้น เจ้าหน้า

พยายามตรวจสอบหลักฐานในที่ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อความยืนยันจดหมาย

และพระราชวิจารณ์ และตั้งใจจะทำเป็นบันทึกเพิ่มเติม ได้ลงเลขวงเล็บเหนื

ตัวหน้งสือกำกับไว้รวม ๙๖ ข้อ แต่เนื่องจากความขัดข้องบา
จึงมีได้จัดพิมพ์ลงไว้

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐® ได้จัดพิมพ์จดหมายเหตุความทรงจำและ

พระราชวิจารณ์ครั้งที่ ๔ (ไม่นับการพิมพ์เฉพาะตัวจดหมา

ตังกล่าวมาแล้ว) การจัดพิมพ์ครั้งนี้ คงให้จัดพิมพ์ตา

ไย๔๘๒ ต่างกันแด'ที่ได้นำตัวจดหมายเหตุมารวมพิมVใลงไว้ตั้งแต่ด้นจน

ทั้งที่ได้มาครั้งแรกและครั้งหลัง ได้ทำเครื่องหมายบอกแบ่

ตอนไหนเป็นตอนแรกและตอนไหนเป็นตอนหลัง และได้นำข้อวินิจฉั
สมเด็จฯ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพมาลงพิมพ์ไว้ด้วย เป็นเครื่อ

ประกอบการพิจารณาของท่านผู้อ่านทุกท่าน

ส่วนในการพิมพ์ครั้งนี้ นับเป็นการพิมพ์จดหมายเหตุและ

วิจารณ์ครั้งที่ ๖ ได้จัดพิมพ์ตามฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๐®

หนังสือพระราชวิจารณ์เรื่องนี้

พระบาทสมเด็จพระจ

เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานข้อวินิจฉัย เฉพาะ;ต0น

พ.ศ. ๒๓®๐ - ๒๓๖๓ เปนหนังสอทมคุณค่าเป็นอย่างยิง จะพิจารณ
จากที่ สมเด็จฯ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์ไว

คำนำพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๕๙ ว่า

(•:)

“หนังลือพระราชวิจารณ์เรื่องนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ ได้ทรงพยายามมาก

ไม่ใช่แต่ทรง

พระราชวินิจฉัยข้อความในจดหมายเหตุเดิม สอบเทียบเคียงกับคดีที่ได้ทรง
ทราบมาเท่านั้น ได็โปรดฯให้ด้นหนังลือเก่าเช่นหมายรับสั่งสำเนาพระราช
สาล์น ศุภอักษร และหนังลืออึ่น ๆ มาทรงสอบสวนเองโดยถ้วนถี่ ความข้อ
ใดทรงพระราชดำริเห็นว่า นักเรียนโบราณคดีควรจะรู้ ก็ทรงแสดงข้อนัน ๆ
ไวิให้รู้โดยชัดเจน ในการที่จะแสดงนั้นยังทรงพระราชดำรีเห็นว่ายืดยาว
นัก ลงเด็มสำเนาผู้อ่านจะเบื่อก็ทรงพระอุตสาหะเก็บเนื้อความแต่เท่าที่มี
สาระ มาลงวิจารณ์ ต่อแห่งใดทรงพระราชดำรีเห็นว่าหนังลือเดิมควรอ่าน
ตลอดจึงลงไว้เด็มสำเนา เพราะฉะนั้นถ้าพิเคราะห์ดูในหนังลือพระราช
วิจารณ์จะเห็นได้ว่า พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ทรงโดยตั้งพระราชหฤทัยจะ

พระราชทานความรู้ อัน^นจะไม่พึงรู้ หรือจะรู้เห็นได้ด้วยยากนั้น แ
บรรดาผู้เอาใจใส่ศึกษาโบราณคดีทั่วไป

ถึงผู้ที่ไม่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิด

พระองค์ ถ้าอ่านหนังลือเรื่องนี้ดูโดยพิเคราะห์ก็จะแลเห็นได้ว่า ในการที
ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จะด้องทรงลำบากกรากกรำพระองค์สักเพียงใด เพราะฉะนั้น หนังลือ
พระราชวิจารณ์เรื่องนี้ ควรบรรดาผู้ศึกษาโบราณคดี จะถึอว่าเป็นของ
วิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุ่ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์คีดสร้าง
ขึ้นด้วยกำสังพระปรีชาญาณและพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อพระราชทานเป็น
มรดกแก'บรรดาผู้โดยเสด็จในทางศึกษาโบราณคดี ทั้งในชั้นนี้และชั้นหน้า
ในอนาคตกาลลืบไปไม่มีที่สุด

และไม่รู้สินประโยชน์ที่จะพึงได้รับจาก

หนังลือพระราชวิจารณ์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในเล่มนี้”

ขออำนาจแห่งพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ซึ่งได้ทรงพระราช
อุทีศพระราชทานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร

ม.จ.ก., ป.จ.กํบประโยชน์ทั้งปวงอันจะพึงเกิดจากหนังลือนี้ จงเป็นเครื่อง

(๑๐)

แสดงพระเกียรติคุณที่พระเจ้าบรมวงศ์เธ0

พระองศ์เจ้าวาปีบุษบาก

ได้ทรงบำเพ็ญให้เป็นที่ปรากฎสถิตสถาพรตลอดกาลนาน.

(คุณหญิง อารี กุลตัณฑ์)
อ0บดีก9มฝึ9ปๆก9

กองวรรณคดีและประาตัศาสตร์ กรมคิลปากร
๙ มีนาคม ๒๕๒'0

พ9ะป8ะวํดิ
พ®ะเจ้าบธมวช*(เธอ พ®ะอชค'เจ้าวาปีบุษบาก®
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าวาปีบุษบากร ทรงเป็นพระราช
ธิดาองศ์ที่ ๖๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หํว พระชนนีคือ
เจ้าจอมมารดาพร้อม ธิดาพระยาพิคณุโลกาธิบต็ (บัว) ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมึ่อวันพฤหํสบดี

แรม ๔ คํ่า เดือน ๗ ปีเถาะ ตรีศก

จุลศักราช ๑๖๕๓ ตรงกับวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๖๔๓๔ ทรง
มีพระเชษฐา และพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาดังต่อไปนี้
๑. พระองศ์เจ้าหญิงประภาพรรณพิไลย

(พ.ศ. ๖๔๖๘-๖๔๕®)

๖. พระองศ์เจ้าหญิงประไพพรรณพิลาศ (พ.ศ. ๖๔๖๘-๖๔๖๕)
๓. พระองศ์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดม

(พ.ค. ๖๔๓®-๖๔๓๖)

เมื่อพระชันษาประมาณ ๕ - ๖ พรรษา ได้ทรงเริ่มการศึกษา
ชั้นด้น ณ พระที่นี้งไพศาลทักษิณ พระยาอิศรพ้นธุ้โสภณ (ม.ร.ว.หนู
อิศรางกูร) ถวายพระกักษรภาษาไทย และหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา
เทวถุล ถวายพระกักษรภาษากังกฤษ ขณะที่ตามเสด็จพระพ้นีวัสสากัยยิกา
เจ้าไปประทับศรีราชา ทรงพระกักษรกับหม่อมเจ้าจันทรนีภา เทวถุล
เมื่อเสด็จกลับกรุงเทพฯ

มาประทับสวนดุสิต

ทรงศึกษากับหม่อมเจ้

พิจิตรจิราภาอีกจนพระชันษา ๑๖ ปี จึงหยุดการศึกษา แต่ก็ได้สนพระทัย
ค้นคว้าด้วยพระองศ์เองตลอดมา ดังจะได้เห็นจากการที่ทรงสดับพระธรรม
เทศนา แล้วนำมาบันทึกไว้ศึกษาในภายหลัง โปรดการอ่านหนังสือเป็น
อย่างยิ่ง
เจ้าจอมมารดาพร้อมถึงแก่อนีจกรรมใน พ.ค. ๖๔๔๑ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า0ยู่ห็ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช

ทานพระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย และพระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ขณ

นันพระชันษา ๗ พรรษาเศษให้อยู่ในพระราชินูปถ้มภ์สมเด็จพระนางเจ้

สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทีราบรมราชเทว

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) จึงทรงย้ายจากพระตำหนักที่อยู'อับคุณจอมม

มาอยู่พระตำหนักสมเด็จพระพันวัสสาฯ พร้อมด้วยพระพี่เลี้ยงซึ่งเป็นคุณน้า
ชื่อปัย ต่อมา คุณป้ยทูลลาไปสมรสอับ ม.ร.ว.จรัส อิศรางกูวิ

พระพันวัสสาฯ จึงโปรดฯให้ น.ส.ปลั่งซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้
กรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นพระพี่เลี้ยงแทน
สมเด็จพระพันวัสลาอัยยิกาเจ้า

ทรงเลี้ยงพระเจ้าบรม

พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร(หรีอจะเรียกในที่นี้ต่อไปว่า เสด็จ เพี่อสะดวก
แก่การบรรยาย) และพระเชษฐภคินีประดจพระราชธิดา ดังที่ทรงเลี้ยง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนีท และสมเด็จพร
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อเจ้าจอม ม.ร.ว.เนื่อง สนิทวงศ์

ถึงแก่อนิจกรรม จึงทรงมีความสนิทสนมอับพระราชโอรสธิดาในสมเด็จ
พระพันวัสลาอัยยิกาเจ้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหิตลาธิเ

อดลยเดชวีกรม พระบรมราชชนก ซึ่งประสูติในปีเดียวอัน ดังจะเห็นได้จาก
การที่สมเด็จพระบรมราชชนกฯ ทรงส่งไปรษณียบัตรมาถวาย

วาปี”

“พี่

จำนวนหนึ่งเมื่อเสด็จต่างประเทศ แม้ภายหลังเมื่อเสด็จฯ ทรงพระชราแ
ยังรับสงถึงสมเด็จพระบรมราชชนกอยู่เนือง ๆ
พระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระพันวัสสาฯ

สิ้น

พระชนม์หลายองค์ในเวลาใกล้เคียงอัน ยังให้เกิดความโทมนัสในพระราช

หฤทัยเป็นอย่างยิ่ง จนเป็นเหตุให้ทรงพระประชวร พระสุขภาพทรุดโทรม
ลงใน พ.ศ. ๒๔๔๒ พระราชโอรสองศ์ที่ ๒ คือสมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ้ สิ้นพระชนม์โดยกะทันหัน

พระ

อาการสมเด็จพระพันวัสสาฯ ก็ทรุดลงไปอีก พระบาทลมเด็จพระจุลจอม-
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เกล้าเจ้าอยู่ห้วทรงพระราชดำริว่าควรให้เสด็จไปรักษาพระองค์ไนที่ริม
ทะเล มีอากาศดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐานขน
ที่ศรีราชา และทรงจัดให้สมเด็จพระพันวัสสาฯ แปรพระราชฐานไป
ประทับ ณ ที่นั้น เสด็จฯ ได็โดยเสด็จไปด้วย เมี่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึงกำหนด
ที่เสด็จฯจะต้องทรงโสกันต์

สมเด็จพระพันวัสสาฯจึงโปรดฯให้เข้ามา

ประทับอยู่กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ บนพระที่นั
ในพระบรมมหาราชวัง

ในวันพิธีสมเด็จพระพันปืๆ

แต่งพระองค์

พระราชทาน เมึ่อเสร็จพิธีเสด็จกลับศรีราชา
สมเด็จพระพันวัสสาฯ ประทับอยู่ที่ศรีราชา ๓ ปี ระหว่างนั้น

ได้ทรงสร้างโรงพยาบาลสำหรับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ เรียกกันภ
หลังว่าโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา เมึ่อทรงกลับกรุงเทพฯ แล้วพระราช
ทานที่ประทับที่ศรีราชาให้แก'โรงพยาบาลสมเด็จ ซึ่งต่อไปอยูในความดูแล
ของสภากาชาด

เมีอเสด็จเข้ากรุงเทพฯ สมเด็จพระพันวัสสาฯ ประทับที่สวนหงส์

ในวังสวนดุสิต เสด็จฯ ประทับอยู่ด้วย จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงสร้าง
พระดำหนักในวังสระปทุม และย้ายเข้าไปประทับ แต่เสด็จฯ ยังคงประทับ

อยู่ในพระราชวังดุสิต พ.ศ. ๒๔๖0 มีนํ้าท่วมใหญ่ สมเด็จพระพันวัสสาฯ
โปรดฯ ให้เข้ามาที่วังสระปทุม จนนั้าลดก็เสด็จกลับ อีกไม่นานก็ทรงย้ายไป
ประทับสวนสุนันทา ในพระตำหนักเดียวกันกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์
เจ้าเยาวภาพงศ์สนีท และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าประภาพรรณพิไลย ป้จจุบันเรียกพระตำหนักนี้ว่าตึกเยาวภา เป็นชั้นเรียนสาชิตสาขา
เด็กที่มีความบกพร่องทางการไดยินก่อนวัยเรียน ของภาควิชาการศึกษา

พิเศษ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต ในระหว่างนี้ได้โดยเสด็
สมเด็จพระพันวัสสาฯ ไปประทับที่เขาช่องกระจก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(*๘)

ด้วย ในพ.ค. ๒๔๖๗ ประชวรหนัก พระตำหนักที่ประทับขณะนั้น
สุนันทาก็ไม่สบายนัก อากาศไม่ดีและมีเสียงรบกวน สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
กรมหลวงเพชรบุรีราชสีรินธร (สมเด็จเจ้าฟัาวไลยอลงกรณ์) จึงขอประทาน
สมเด็จพระทันว้สสาฯ

ให้เสด็จฯ ทรงย้ายไปประทับตำหนักให

สมเด็จฯ ที่ปลูกในสวนสุนันทานี้เอง เมื่อทรงทุเลา มักทรงจัดก
ไปตากอากาศต่างจังหวัดเช่นที่บางปะอิน

พ.ศ. ๒๔๗๔ หลังจาก

ประชวร สมเด็จพระทันวัสสาฯ ทรงจัดการให้ไปตากอากาศทะเลที่ปากนํ้า

เมื่อเสด็จกลับก็มาประทับวังสระปทุม เพราะวังสวนตุสีตและวังสวนสุนันท
กลายเป็นที่ของรัฐบาลไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ประมาณเดือนสีงหาคม ๒๔๗๖ ทรงตากอากาศที่ทัวหิน พอดี

ในเดือนตุลาคมเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า กบฏบวรเดช พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่ทัวทรงพระราชดำริว่า ถ้าประทับหัวหินจะถูกฝ่ายใ

ฝ่ายหนึ่งอ้างว่าสนับสนุน จึงควรไปให้ไกล ครั้งนั้นจึงเสด็จพระราช
ไปสงขลา เจ้านายนั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินด้วย

รวมทั้งเสด็จฯ ประทับอยู่สงขลาราว ๖ สัปดาห์ ฝ่ายกบฏแพ้ รัฐบา
จึงเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้านายต่าง ๆ กลับกรุงเทพฯ

แต่เสด็จฯ กลับไปประทับหัวหินจนพระตำหนักที่สร้างขึ้นใหม
ร้อย จึงขึ้นพระตำหนักประทานชื่อว่า วังวารีชเวสม์ ประทับอยู่จนสิ้น
พระชนม์ ณ วังนี้

ในระหว่างสงครามโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ฝ่ายส้มทันธมิตรระดม

ทิ้งระเบิดอย่างหนัก ทางรัฐบาลจึงแนะนำให้ลมเด็จพระทันวัสสาฯ เสด

ต่างจังหวัด ทรงเลือกที่ศรีราชา ในครั้งนี้เสด็จฯ ก็ได้โดยเส
๓ เดือนต่อมา ลูกระเบิดลงที่สีชังและรอบ ๆ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

จึงเชิญเสด็จสมเด็จพระทันวัสสาฯ ไปประทับที่อยุธยา แต่เสด็จฯ

(๑•^)

ประทับอยู่ศรีราชา

ต่ออีก ๒ ปี เหตุเพราะประชวร

ในเวลาเดียวกัน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ) วัดเทพคิรินทราวาสได้มา

ประจำที่วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี เมึ๋อ พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงทรงเริ
ฟังเทศน์ และบันทึกเทศน์ ในการบันทึกเทศน์นี้ทรงอธิบายว่าไม่ได้จด
ระหว่างเทศน์ เพราะระหว่างนั้นด้องมีสมาธิตั้งใจฟัง ด้องจำไปบันทึกภาย
หลัง นอกจากจะทรงฟังเทศน์ บันทึกเทศน์แล้ว ในบางครั้งทรงไต่ถาม
ข้าหลวงเด็ก ๆ ที่โปรดฯ ให้ตามเสด็จไปฟังเทศน์ว่าพระเทศน์ว่าอย่างไร
ถ้ากราบทูลผิดจะทรงแก้และอธิบายประทานด้วย

เมื่อเสด็จกลับกรุงเทพฯ
คิรินทราวาสเป็นประจำ

แล้ว

ก็ได้เสด็จไปฟังเทศน์ที่วัดเทพ-

แม้เมื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ถึงแก'มรณภาพ

แล้ว หลังจาก พ.ศ. ๒๕๑๔ ไม่ได้เสด็จฟังเทศน์ที่วัดเทพคิรีนทร์ฯ ดังเคย
เพราะไม่ทรงแข็งแรงอย่างเดิม พระธรรมธัชมุนี (ประยูร สนฺตงฺกโร)
วัดเทพคิรินทร์ฯ จึงมาเฝัาเยี่ยมที่วังและตุยธรรมะถวายเป็นบางเวลา

นอกจากวัดเทพคิรินทราวาสแล้ว ยังเสด็จเข้างานพระราชพิธีอยู่
เสมอมิได้ขาด ด้วยทรงถือเป็นหน้าที่สำคัญ

จนกระทั่งทรงพระดำเนีน

ไม่ไดํจึงงดการเสด็จ งานต่าง ๆ ในสวนจิตรลดา เช่น การทรงบาตร
งานโรงเรียนจิตรลดา ส่งเสด็จ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนีน
ต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ครั้งสุดท้าย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จกลับจากเชียงใหม่ ครั้งที่ทรงประชวรหนักใน พ.ศ. ๒๕๑๘ เสด็จฯ
ตั้งใจมารับเสด็จทั้ง ๆ ที่ประชวร

ทรงพระดำเนีนไม่ใคร่ได้แล้ว

ประทับรถเข็นมา ทุกป็มักเสด็จไปทรงตากอากาศที่ศรีราชา ป็สุดท้าย
ก่อนทีจะทรงลมใ'แป ๒๕!อ!อ

ด้อง

(๒๐)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หํว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาในวันประสูติเสด็จฯ และสรงนำสงกรานต

ที่วังวาริชเวสม์ทุกปี บางครั้งก็เสด็จมาในโอกาสอื่นอันสมค

ประชวร ครั้งหนึ่งใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้เชิญเสด็จเสด็จฯ ไป
อิริยาบถ เสวยเครื่องว่างที่เมืองโบราณบางปู เป็นด้น

เสด็จฯ ทรงเป็นผู้มืคุณธรรมหลายประการ เช่นความเป็นผู้มื
ความกดัญฌูกตเวทีต่อพระชนก

คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่ห์ว ทรงถวายอักการะพระบรมรูปเป็นประจำทุกวัน จะทร

รักษาสิ่งที่เนึ่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

อย่างดี เช่น ประกาศพระราชทานที่ดินแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองศ

เจ้าประภาพรรณพิไลย และเสด็จฯ ทรงห่วงใยกตัญฌูต่อสมเด็จพระพั
วัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ทรงเรียกว่า “สมเด็จแม่” ทรงทำบุญถวายพระราชกุศล
ในหลายโอกาส แม่ในขณะที่ทรงพระประชวร ก็โปรคฯ ให้ข้าหลวงทำ

ถวาย ครั้งสุดท้ายในวันประสูติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕ เม
ข้าหลวงมากราบทูลว่าได้ทำบุญเนื่องในวันประสูติเรียบร้อยแล้ว รับสิ่งให้

ทำอีก คือให้ทำถวายสมเด็จฯ ในบางระยะที่ทรงหลงลืมไปบ้างยังทรงม

ความห่วงใยสมเด็จฯ เช่นรับสั่งจะเสด็จไปวังสระปทุมเพื่อไป

อับข้าหลวงให้เงียบ ๆ มิฉะนั้นจะทำให้สมเด็จฯ ซึ่งประทับอยู
ตื่นบรรทม

ทรงมีความโอบอ้อมอารี

เห็นได้จากการที่ทรงช่วยเหลือบุ

ต่าง ๆ ที่เดีอดร้อน ทรงเลี้ยงเจ้านายที่เป็นพระญาติหลายพระ

ทรงเลี้ยงข้าราชบริพารทั้งปวงให็ได้รับความสุขอยู่ชวลู
ทุก ๆ คนไดํศึกษาเล่าเรียนตามความสามารถของตน จนมีความรูให้เลี้ยงตัว
ไดัใม่เดีอดร้อน

(๒๑)

โปรดการบำเพ็ญพระกุศล นอกจากการเลี้ยงพระทำสังฆทาน
แล้ว

ยังประทานทรัพย์ส่วนพระองค์แก'วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดเทพ-

ศิรินทราวาส และประทานเงินอุดหนุนโรงพย่าบาลจุฬาลงกรณ์ ในการ
เสด็จเข้ารักษาพระองค์ในโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็โปรดให้บำรุงกิจการ
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเสมอ แมในค่าอาหาร
ที่โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา ก็โปรดให้สร้างเรีอน ® ห้อง
ประทานชื่อว่าเรีอน “ปทุมทยากร”

สำหรับให้คนไปเช่าตากอากาศ

เพื่อเป็นผลประโยชน์ของโรงพยาบาล บางครั้ง เสด็จก็ไปประทับที่นั่น
ด้วย เรือนนี้ทรงสร้างเมื่อทรงมีพระชันษาครบ ๔๘ พรรษา

ในด้านพระอนามัย เมื่อทรงพระเยาว์มีพระสุขภาพแข็งแรง โปรด
การออกกำสังกาย เช่น การทรงจักรยาน การขม้า หสัง พ.ศ. ๒๔๖๕
เริ่มประชวรเล็ก ๆ น้อย ๆ จนถึงประชวรหนักประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗
และ พ.ศ. ๒๔๗๐

เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เสด็จเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นายแพทย์ ประจักษ์ ประจักษ์เวช ผ่าด้อกระจกถวาย สภากาชาดได้จัดให้
แพทย์หญิงชมพูนุท อ่องจรีต ซึ่งเป็นอายุรแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางโรคห้วใจ เป็นผู้ดูแล‘เ'เระสุขภาพระหว่างการผ่าตัด หลังจากนั้นได้ทรง
เลือกแพทย์หญิงชมพูนุทให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ เส้นพระโลหิตในสมองตีบทำให้
มีพระอาการเป็นอัมพาตอย่างอ่อนทางด้านขวา

นายแพทย์ทองจันทร์

หงส์ลดารมภ์ เป็นแพทย์รักษา พระสมองทรงกลับเป็นปกติและทรงพระ
ดำเนินได้อย่างเติมภายหลังการรักษา

(๒๒)

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕®๕ ประชวรพระวักกะอักเสบ เสด็จเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แพทย์ผู้รักษาคือนา

วิคิษฎ์ ลิตปรีชา
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕®๘ ทรงพลาดล้มไปพระพาหาพัก ต้อง
ทรงเข้าเแอกอยู่ ส! สัปดาห์
วันที่ ๓® มีนาคม ๒๕๒๒ ทรงลุกจากพระเก้าล้แล้วล้ม

โคน

พระเพลาซ้ายพัก ต้องเสด็จไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
๒ สัปดาห์ แพทย์ผู้ผ่าตัดคือ นายแพทย์มานิตย์ ลิมปพยอม
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงเป็นแผลในกระเพาะอาหาร เสด็จ

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเวลาเดือน ® นายแ
สัจพันธ์ อิศรเสนา ถวายการรักษา
ในปลายพระชนม์นี้

เส้นพระโลหิตแข็งเนื่องจากทรงพระชรา

ทำให้พระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองไม่เพียงพอ จึงรับสั่งน้อยลงเรื่อย ๆ เ
วันประสูติครบ 8^0 พรรษา

วันที่ ๒๕ มีกุนายน ๒๕๒๔ มีพระอาการ

หายพระทัยไม'สะดวกต้องเรียกแพทย์มาเฝัาด่วน ตั้งแต่วันนั้นก็บรรทม

มากกว่าปกติ ไม่ค่อยลืมพระเนตรหรีอรับสั่ง แพทย์หญิงชมพูนุท นายแพทย์

จรัส นายแพทย์สัจพันธ์ ผลัดกันมาเฝัาทุกวันวันละคนหรีอสอ

วนิดา ชื่นชม มาถวายกายภาพบำบัดทุกวัน สภากาชาดจัดพยาบาลถว

เพิ่มเดิม กลางคืนคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ส่งนายแพทย์ที่สมัคร
มาค้างที่วัง
วันที่ทรงแจ่มใสดี คุณข้าหลวงและพยาบาลเชิญเสด็จประ;ทับรถเข็น

เข็นไปมาบนพระตำหนักชั้นบน โปรดฯให้เปิดเทปสวดมนต์และพระ:ธรรม

(๒๓)

เทศนาถวาย

บางครั้งรับสั่งเกี่ยวกับข้0ความในพระธรรมเทศนานั

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเทปเรื่องนีทาน
อิงธรรมะซึ่งทรงอ่านเอง และเทปที่พระเจริญพระพุทธมนต์ในพระบรม-

มหาราชวัง โปรดเกล้าฯ ว่าให้เปิดไว้เบา ๆ แม้เมื่อไม่สู้จะรู้สึกพระ
วันที่ทรงตื่นขึ้นบางวันเสด็จฯ

ยังทรงกล่าวตามคำในเทปโดยรับสั่งว่า

พระท่านสอนไว้เช่นนั้นเช่นนี้
ในวันที่ ๑® ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงมีไข้และทรงพระกรรสะ
ปอย

ไม่รับสั่งเลย

แพทย์วินีจฉัยโรคว่าทรงพระประชวรด้วยไข้หวั

สายพระสุรเสึยงอักเสบ และพระป๋'ปผาสะอักเสบ
วันที่ ๑๒'ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงมีไข้ตลอดทั้งคืน ไม่ค่อย
รู้สึกพระองค์ ตอนดึกมีพระโลหิตเก่า ๆ ดูดออกมาได้ทางสายถวายอาหาร
เล็กน้อย

วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ รูสึกพระองค์บ้าง แต่มีพระโลหิต
ออกจากกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น

พระป้ปผาสะมีเสียงผิดปกติน้อยลง

แพทย์ถวายยาป้องกันพระโลหิตออก ถวายพระโลหิตเพิ่มเติมและถวาย
อ๊อกชิเจน

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ ไม่ค่อยรูสึกพระองค์ ไม่ทรงมีไข้ตอน
เช้ามีแต่ในตอนเย็น พระพ'กตร์และพระบาทบวมเล็กน้อย ประมาณ ๒๓.0๐ น.
พระอาการทรุดลง ชีพจรอ่อนจับไม่ค่อยได้ ความดันพระโลหิตตก

วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ตอนเข้าทรงหอบมาก

จึงให้

ไปรับพระธรรมธัชมุนี กับพระประสิทธิสารโสภณ (ประสิทธิ้ ธมฺมปุ-

(๖๔)

ปสิทฺธิ) วัดเทพคิรินททราวาสมาเฝัา พระ:มาถึงในเวลา ๖.๒๕ นาฬิกา
เสด็จฯ สินพระชนม์เวลา ๖.๔0 นาฬิกา

ในการที่ทรงเป็นกุลเชษฎ์ในพระราชวงศ์ ทรงเป็นพระราชธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจ0มเกล้าเจ้า0ย่หํว

ที่มีพระชนม์0ยู

สุดท้าย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม'0มให้เลื่0นชั้นเครื่0
ประก0บพระอิสริยยศสำหรับพระศพให้สูงขึ้น คื0พระราชทานพระล0ง-

ท0งน้0ยประก0บพระโกศ ประดิษฐานบนบวกลุ่มเหนื0ชั้นแว่นฟัาลา

สลัก ภายใต้ฉัตรตาดท0ง ๕ ชั้น แวดล้0มต้วยเครึ่0งพระอิสริยยศเ
ต้วยพระ0งศ์เจ้าที่ทรงคักดิ้เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์.

สาธบาญ

บานแพนก

(๏)

คำนำ

(๓)

พระประว้ติ

(๑๓)

จดหมายเหตุความทรงจำ
ตอนที่ได้ฉบับเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชวิจารณ์กับตอนที่ได้ฉบับเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔

๑

ทางพิจารณาหาตัวผู้เขียนจดหมาย
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๔๙
คำบรรยายความเห็นและความคิดที่จะเรียบเรียงหนังสือนี้
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๕๙
วินิจฉัยเรีองผู้แต่งจดหมายเหตุความทรงจำ
พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

๖๗

คำนำเรื่องซึ่งมีในจดหมายความทรงจำ
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๗®
ตัดบทอ่านจดหมายความทรงจำ

ของพระเจ้าปัยยิกาเธอ

กรมหลวงนรินทรเทวีในระยะเวลา ๕๓ ปี
สารบาญค้นเรื่อง

๗๕
ท้ายเล่ม
(๑ - ๓๗)
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ฃคหมายเหฅความทรงจำ
^อนทไคัฉบบเมื่อ พ.?1. ๒^1๕๑
พระบาทสมเด็จพระจลจอมเกลำเจำอยู่หำ
ทรงพระราชวิจารณ์
กไ]

คอนที่ไค้ฉบ"บเมอ พ.ศ. ๒4๕(3^
กรงเก่าพม่ายกมา ๕,๐00
โพสามต*น

ก่ายใหญ่ล*อมรอบ

ล*อมประชิดตงค่ายบำนระจ่น

เกาะเม่องอยู่กลาง

ขนหน*าทประจำช่องเสมาเมองกง ฟ่00,000

พลในเมอง

ประจุบนทุกหน*าท

มิให้ยิงสู้ข*าศิก แผ่นดินต*นอยู่หน*าที่วํดแกำ ได้ยิง
ต*องคาดโทษมิให้ยิง ให้แจ*งศาลาก่อน พม่าล*อมไว้ ๓ บ แผ่นดิน
ต*นหนออกจากเมิอง

กไ]ผู้คนพรรคพวก ๕00

มิบนถอดิดมิอ

แต่ท่าน หมิข*ามฟากไปตะวไเออก
ณ วไแสาร์ เดิอน ๕ ขน ๔ คา หนออกจากเมิอง พม่าขด
อโมงค์เข*าเผาเมิอง ได้ดำนหนำว่งก่อน
ณ วินเสาร์ เดิอน ๕ ขน ๑๑ คา ลศ็กราช ๑๑๒ชิ่ บกุน นพศก
เพลายามเศษเขำเมิองได้

กวาด ครำ ผ่อน หย่อนสายเชิอกให้ ลง

ตามช่องใบเสมา ประฅูเมิองไม่เบดให้ออกกลางคนอยู่สัก *๕
ตำให้นายทองสุกเบนเจำอยู่โพสามต*น
เจำเมิองธนบุร พม่าเลิกสัพกลบไป
(®) บางฉบํบว่า นายบุญสง

ให้นายกอง^®^ บญสงเบน

1®

แผ่นดินฅ็นกํบไพร่ ๕00 ไปปะพระเชยงเงิน ให้พลายแหวน
กบพงมิวน'®^ ทรงไปฅเมิองตราด เมิองจํนทบร ตระยอง เผองชล
เขาปากนํ้าเมิองธนบร

ณ เดิอน ®๒ บกุน นพศก

มิแต่ซาก

เผาเสย คนโทษอยู่ ๒- ๓ พ'น
ไปตโพสามต*น ได้หม่อมเจ*ามิตร หม่อมเจ*ากระจาด ไดบน
ใหญ่พม่าเอาไปไม่ได้คางอย่

ให้ระเบิดเอาทองลงสำเภา

ถํงละ - - เลียงคนโซไว้ได้กว่าพ'ใ4
ไปตเกยไชยถกบนไม่เข*า

ไปตพิษณโลก ได้หม่อมฉมลูก

เจ*าพาจิตร ในปลายบกนกล่บมา ถวายพระเพลิงทน่งสรยาอมรนทร
เจ*าแผ่นดินกรุงเก่า มิการสมโภชพร*อมเสร็จ
ณ บชวด สัมฤทธิศก ไปฅเมิองนครราชสมา

กรมหมินเทพ

พิพิธ เจ*าศรสังข์ ไปอยู่พิมาย ต่อสู้รบประจ'ญกัน จ'

เทพพิพิชิ บตรชาย ๒ บุตรหญิง ๑ ก'บเจ*าศรสังข์ กรมหมินเ
พิพิธ

ท่านให้สำเร็จโทษเสย

เจ*าศรสังข์หนไป เมิองขอม

กรมหมินสนทรเทพ หม่อมประยงค์
บตรกรมหมินจิตรสุนทร

บุตร

โปรดให้เบนเจ*าอนิรทเทว

หม่อมกระจาดให้ชอบุษบา

พระราชว'ง หม่อมเจ*ามิฅรประทานชิอประทม

บุตรกรม

บตรกรมหมินเทพ

พิพิธ หม่อมมงคล หม่อมพยอม^'พหม่อมอุบลบตรเจ*าพาจิตร
เลยงเสมอสันทง ๔ คน

แต่โปรดหม่อมฉิม หม่อมอบล

อยู่คนละข*าง
(®) บางฉบไ)ว่า VIงหมอน
(๒) บางฉบไว่า หม่อมพกวฺม

ประทม

๓
วิบติหนูกดพระวิสูตร

รไเสั่งให้ชิดภูบาล ชาญภูเบศร ฝรํง

คนโปรดท้ง์คู่ ให้มาไล่จิบหนใต้ทเสวยในทสั่วย
ฝร่งเบนชู้กไเหม่อมฉิม หม่อมอุบล กไ]คนรำ ๔ คน
ด’วยก'น

ร'บสั่งถามหม่อมอุบลไม่ร'บ

มเหสขช่อนหรือ

มาตายตามเจ’าพ่อเถิด

เฆยนเอานํ้าเกลอรด

เจิาประทุมทู

เบน ๖ คน

หม่อมฉิมว่ายงจะอยู่เบน
จิบเบนสัตยหมด

ทำประจานด’วยแสนสาหส

ให

ประหารชวต

ผ่าอกเอาเกลอทา ต'ดม่อต'ดเท’า
สำเร็จโทษเสร็จแล’วไม่สบายพระทัย

คิดถิงหม่อมอุบลว่าม

ครรภ์อยู่ ๒ เดอน ตร'สว่าจะตายตามหม่อมอุบล ว่าใครจะตายสับกู
บ’าง เสมเมยกรมหม่นเทพพิพิธว่าจะตามเสด็จ

หม่อมทองจ'นทร์

หม่อมเกศ*'®^ สั่งบษบา จะตามเสด็จด’วย ประทานเงินคนละ®ช'ง
ให้บ'งสุกลตำ ทองคนละ ๑ บาท ให้ทำพระแลำให้น'งในแพหยวก
นิมนต์พระเข’ามาบำสกล
สั่นก่อน

แสัวจะประหารชิวิตคนทยอมตามเสด็จ

แสัวท่านจะแทงพระองค์ท่านตามไปอยู่ดำยกไ)เจำขำ

พระสติพนเพีอน
เจำคุณใหญ่ทำวเจำคณทรงสันดาล^'สับเตยหม่อมทองจ'นทร์ นิมนต์พระเขำมามาก ชมนูมสงฆ์ถวายพระพรขออย่าให้ทำ
หาควรไม่

ว่าทจะได้พบสันสั่นหามิไต้

ไว้ ได้พระสติคินสมประด

แลำถวายพระพรขอชิวิต

ประทานเงินเติมให้แก่ผู้ร'บตามเสด็จ

( ® ) บางฉบไ]ว่า หม่อมลาอีกกน ®
( ๒ ) บางฉบไ]ว่า เฑ้คุณใหญ่ทรงจิเนคาร

๔
เจำหอกลางประสุฅิเจำ

เบนพระราชกมาร

ฉลูตํนบ โปรดปล่อยคนโทษในคกสน

แผ่นดินไหว

หมายสมโภชเจาพา

น’อย แล’วเสด็จไปฅเมองนคร เสด็จไปท'พเรอ ทรงเรอพระทน'ง
ศรสักหลาด

เข’าปากนํ้าเมองนคร

ณ ว'นเดิอน ๑๐ แรม ฟ่ คำ

ลุศักราช ๑๑๓๑ บฉลุ เอกศก
เจ’าพระยายมราช เจ*าพระยาอสัยราชา เจำพระยาตาฤทธรงค

ยกทางสถลมารค ๓ ทัพไม่ท้น เสด็จเข’าเม่องได้แล’วเบนว'น ท

พระพิโรธคาดโทษให้ตามเจ’านครทหนไปอยู่เม่องจนะ พระ

เทวาเจ’าเมองรู้ว่ากองทัพยกติดตาม กศัวพระบารม ส่งทัวเจ’านคร
กบพวกพ’องพงศ์พันธุ

พังละครผู้หญิง

เครืองประด'บเงินทอง

ราชททัพย์สิงของส่งถวายมาพร’อม เสด็จลงมาสมโภชพระบรมธาตุ
มละครผู้หญิง แล’วให้พังแห'สระสนาน ๓ ว'น เสด็จอยู่นาน
จนนายสำเภาเอาของปากสำเภามาถวาย

จํงให้เซ’าดาราลุริวงศ์

กินเมอง เสด็จกล'บมากรงธนบุรื
นางห’ามประสูติเจา
ของท่าน

ท่านสงสัยว่าเรืยกหนเดิยว

มิใช'ลก

ร'บสงให้หาภรรยาขนนางเข’าไปถาม ได้พยานคน ๑ ว่า

พัวไปหาหนเคยวมบุตร จํงถามเจ’าตำว่าท้องทับใคร ว่าท’องก'บเจ๊ก
เฆยนสนชวตในผหวาย แต่เจ๊ก^®^ พัน สมเด็จพระพทธเจ’าหลวง
พระอไเกาเอาไปเล่ยงไว้
(®) บางฉบไ]ว่า เฑ้เล็ก

&

บขาล โทศก
ลูกบ’านออก
ช’างเผอก

ไปตเมองสวางคบุร

ยังไม่จิบหญ็า

พระฝางมช*างเผอก

รู้ว่าท”พเม่องใต้ยกข็นไปจะรบเอา

จงเสยงหญ’าว่าช’างนคู่บุญเมืองเหนอ

เมืองเหมือ

คู่บุญเมืองใต้

พอทัพถงเข’าต้ใต้เมือง
อยู่ชายบาแม่นํ้ามืด

ให้ร”บหญ’าเมืองใต้

พระฝางพาช’างหน

ได้มาถวาย

ผู้หญิงเสร็จแล’ว
แหวน

ติดตามไปพบช’าง

แล’วเสด็จไปเยยม

สมโภชพระชินราช พระชินศร ฟ่ วน
แล’วเสด็จกล”บมาทหาดสง

ประหารชิวิตผู้ทำผิดติดมิชอบเสร็จแล’ว

เบนพระยาปราบ

ร”บหญ’าเมืองใต

ร”บส"งให้สมโภชนางพระยาแล’ว

ให้ร”บละครผู้หญิงขนไปสมโภชพระฝาง ฟ่ ว”น
เมืองพิษณุโลก

ให้ร่บหญ’า

พ”งม’วนเบนแม่นมนางพระยา

มืละศร

เสด็จทรงพลาย
ให้พลายแหวน

แล’ว์เสด็จกล”บ

มากรุง
ณ บเถาะ ไปตก'มพูชา พทไธมาศก็ได้ เสร็จก”’มพชา ให้
องค์รามอยู่กินเมืองพทไธมาศ
พระยาราชาเศรษฐ

ให้พระยาพิพิธว่าราชการเบน

ได้เจ’านำก๊กเล่าเอย

ข”บต’อนครอบคร”’วเข’ามา

เมองธนบุร
ประทมอยู่แว่วเสยงลูกอ่อนร’องทข’างหน’า

กร้วว่าลกม”’น

หาเอาไปก”บแม่ม”นไม่ ยังจะทำพ่นธุไว้อก สมเด็จพระอ”ยกาทราบ
ทรงพระดำริระแวงผิด จงส่งให้เจ’าวงนอก ว่าสุดแต่เธอ ก็ทำตาม
กระแสร”บสั่ง

สำเร็จโทษเสย

๖
บมะโรง
บารม

เมองม‘ตมะแตก

พระยาเจ่งพาครำหนมาพงพระ

พระยาจ่าบำนแข็งเมองอยู่ไม่ลงมา

ถอยล่าท่พยำอยู่เนิน
ปลายบพม่ายกไล่หลำมา
๓ บ เสยพิษณุโลก
จากค่าย

&.

เสด็จข็นไม่ฅไ

รอกล‘บข็นไปฅเชยงใหม่
ทาง ลำนท'พหมน

แฅ่สู้รบก'นอยู่

กล'บขุดอโมงค์เขำไปฅค่าย

รอค่งล่อมกลางแปลง

กล'บลงมา

จ‘บได้พม่าแม่ท'พไหญ'

พม่าแตกออ
ได้พม่า

หลายหมน พม่าแตกเลิกทัพไป

สมเด็จพระพันบ กรมพระเทพามาฅย์ประชวรหทักอยู่แลำ
เสด็จสู่สวรรคาทัย

เสด็จมาตงเขาวงกต

โดยสูงแลสุดสา

ถวายพระเพลิงบนยอดเขาเสร็จ
เจ่าเสง

เจ่าดารา

อยู่เมองนคร

ล้นพระชนม์

รไเพระศพ

เขำมาประทานเพลิงว”ดบางยเรอ มการสมโภชพร*อมเสร็จแลำ
บตรเจ่านครเก่าเบนสนมเอก

มารดาเจ่าทัศพงศ์เจำได

เศษ โปรดร‘บสั่งให้เจำตาไปเบนเจำแผ่นดินเมองนครศรธรรมราช
ให้ร'บพระโองการ

เมยร'บพระเสาวนิย์ให้ผกละครผู้หญิงเบน

เคร็องประด'บ มารดาเจำเทยบทกรมบริจาภ'กดิศรสดาร'กษ์ โปรด
ให้ลกเขยไปเบนผู้^®^ช่วยราชการเมองนคร

ได้กล'บคนไปเมอ

บมะแม ทัปตศก
บวอก เขำวสทันตฤดฝน

นางพระยาล*ม

เดิอนอำย ลศ'กราช ๑®๓๔ บระกา นพศก เจำพัากษ'ตริม์ศก
(®) บางฉบ"IIว่า เบนเจาช่-วยราชกาาเมืองนกร

0^

ยกพยหทัพไปฅเมองบาศัก เมองโขง เมองอ”ต!]อ
®0 บจอ สโ!ฤทธศก

กล'!เมาเตอน

ณ เดอนอ*าย บจอ กลโ!ไปตเมองศรสํตนา

คนหุต ทังทังทันลือมอยู่แรมบ ทังไม'เข*าเมองได้
ผายผู้รโ!ษากรงเก่า
การนำ

ผู้มบุญจะมารอถ่าย

จะขนทร'พย์ข็นสร*างว่ดพระราม ผกโครงช*างเผอกผูงาดำ

ผ*าขาวหุ้มโครง
ถมฆราช

เชอถอมหาดาว่า

ผ*าดำหุ้มงา

เพลาเย็นรอน ๆ ชรปชางไว้วด

^®'-,..ๆ..^^.ร^,^ศะ,*',
คนท!มรู้ดำยเนกลเชอถอมาก
เมองมอดาง]กหกอยู

ว'ดสังขจาย

ชอนํ้ายาเสน่ห์ล'วงอาญาจ'กร'

ไปประสมมหาดาวโ)พระราม

ได้แจกลงมาถงข*างใน

หม*อละ ๕ ดำลืง

วิเศษทัน

เถ*าแก่แม่เจ*าได้ทาทัวยก'นหลายคน ผู้ร^งกรมการหลงเชอถอหมด
จะได้รอก่ายการนํ้าก็หามิได้

มหาดาคิดกลลือลวงก่ายเททร'พ

ผู้เชอถอมาบุรณะทำบญทัวยเบนทันมาก
เกอบแล*ว

คิตคิศพห์รู้ลงมาถงท่านราชาคณะ

ระฆ'งถวายพระพร

พระพนรโ)ห์ทัด

รโ!สงให้นิมนต์มหาดาลงมา ณ วโ)แจ’ง

ชมนมสงฆ์ไล'เลยงดถามตามกิจสมณะ

ว่—,นิ....1,..!,.5..
ชารุดพมาเผาเสย
พระพทธรูป

จนได้บดทองพระ

มหาดาว่าจะบุรณะวโ)ท

.......*^.....120?'..,...^';...*...^...,*
จะบุรณะบฏิสงขรณพระวหาร

เจดยฐาน

ให้

ขนทังเก่าโดยสติบญญา

1"...^...
พระอ]บสถ
พระพนรโ)ห์

ถวายพระพร แผ่นดินทันเห็นทัวย รโ!สงให้มหาดาขนไปสร*างวโ)
อมเติบกำเริบอิทธิฤทธว่าจะฆ่าไม่ตาย
ใหลเชอว่ามหาดามบุญจริง
สริยาอมรินทร์

ได้กลโ!ขนไป

ผู้คนหลง

จะขช*างเผอกผู้งาดำขนปราสาท

เมอมหาดากลโ!ขนไป

รบสั่งให้สริยทักดธร

๘
มาแต่งข็นไปพ้งดูแยบคาย

ว่าจะศรํทธาจริงหรอจะคดเบนการ

แผ่นดิน

สริยภํกดิธรมาแต่งเพลาสงตถอด

ดแยบคายให้แน่

เดนขนไม่บนปรางค์ว่ดพระราม

เห็นมหาดานอนตนอยู่ไนปร

แต่ ๒ คนก'บทเริยกพระน่ายนํ้า
กจสมณะ

มหาดาตกใจกล่วยกมอคำนบผ

เขาซ”กว่า ได้เงินทองเอาไปเสยไหน

มหาดาว่าถ่ายเท

ก”น เก่าไปใหม่มา เห็นเบนกลโกหกแน่ กล”บลงมาทูล จงร'บส”ง
ให้เจ่าลกเธอ

กรมอินทรVงิท”กษ์ขึนไปจ”บ

ทำบุญต่วยมหาคา

เธอเมตตาสัตร์ทห

ให้ผพายกระท้งโห'ร*องข็นไป

ทํได้ยินเสยง

อออิงหนได้มาก

ทย”ง์อย่ในบริเวณว”ดน”นจ”บส่งลงมาท”งผู้ร่ง

กรมการกรุงเก่า

ข*าราชการทอยู่แขวงกรงหลงเชอถอจ่บส่งลงมา

หมด

ร”บสั่งว่าตงเดโชท*ายนํ้าจ”ตสดมภ์

อยู่ในระวางโทษ

ฝากไปก”บมหาคา

ย'งขาดแต่พระยาย

วิเศษต*นเถาแก'ยายเลยง

ทํได้ทายาเมองมอด่างล่วงอาญาจ'กรไปประจบก”บมหาดา
ให้ประหารชวิตเสยด*วยสัน
ลงพระราชอาญาคนละ

ด00

ร'บสํง

แต่มารดาเจ่าสับอยู่งาน ๔ คนด*วยสั

จำไว้

เจ่าพากษ'ตริค์ศกเข*าเมองได้ ณ สันจ'นทร์ เสือิน ๑0 ขน ๓ ค์า
เจ*าเมองหน

ได้พร ะแสัวพระบาง

พระอ'ยกาเข*าเมองได้ ๓ สัน

เจ*าลกทรงครรภ์ประสดิเจ*า

ณ ว”นศุกร์ เดิอน ๑0 ขน ฟ่ ค์า

ประสดิเบนพระราชกมาร

ประโคมแตรสังข์ล่นฆ็องช'ย

แมลงมมสังไข่

แมลงมมอนิจกรรม

จงจกไปได้

จํ้งจกตกพร*อ

๑๒ สันเจ*าแม่สํ้นพระชนม์

๔
ส่วนเจำลูกให้พระพนางเธอเอาไปเลยง

ให้นามเจ็าสุพนธวงศ

ศพนไเก่อกุฏิไว้ ณ ว”ดบางยเรอ ให้ประโคมทุกเพลา
ณ เดอนก่าย มศภอ่กษรขนไปถงเจ็าพากม่ฅริย์ศก ว่าส่าเรจ
การศกแล’วให้กล”บลงมา

บุตรนไแส่ยแล’วย่งแต่หลานเบนผู้ชาย

แล’วร่บสั่งให้หาเจ’านครด’วย

เจ’าพากม่ตริย์ศกทราบแล’ว

การทจะส่งพระพทธปฏิมากรแก’วมรกตลงมา

เร่งรบ

ประท”บแรมมาส่ง

กรงเก่า ณ ว”น เดธน ๔ ร”บสั่งให้สั่งพล่มพลาทประท”บ ณ บางธรณ
สวนมะปราง
ณ ว”น เดอน

๕

ขน

๕

คา ลศ”กราช ®ด๔๒ บชวด โทศก

ร”บสั่งให้ข’างในลงเรือประพาส ๔ ลำ
แต่งประพาส ๒ ลำ

ข’างหน่า ๔ ลำ

ให้เจ’านคร

๖ ลำด’วยก”น ให้พร’อมลำแต่ต ๑๑ เรือข’าราช-

การสวนเรือพระที่สั่งเจ’าค”นธวงศ์ล่มหน’าว่ดระฆ”ง พเลยงสั่ง ๔ ร”
เสด็จไว้ได้ พอสว่างเรือประพาสข’างในส่งหน’าว่ดช”ยชนะสงคราม
ดวงพระสริยเยยมเพยงปลายไม้

ฤกษ์บนสั่นวิปริต

รูปเมฆเบน

อาวธผ่ากลางดวงพระอาทตษ์เบนอศจรรย์ พอสายงายส่งพร’อมก”น
ที่ประท”บ

ทราบว่าเรือที่น่งพระองค์เจ’าค”นธวงศ์

สวนเรือเจ’าล่ม

พเลยงสั่ง ๔ ร”บเสด็จไว้ได้

ให้ลงพระราชอาญาคนละ ๑00

ผพายคนละ ๕0

เรือข’าราชการ
กร้วบโทนพ”นที่สั่ง

ขนนางบรรดา

ตามเสด็จให้ลงพระราชอาญาภรรยาแทนผ่ว ๆ จะได้แห'พระแก’ว
เสด็จกล”บร่บพระแก’วพระบางลงมา
มโหรืพิณพาทย์ละครโขนลงแพ

เรือประพาสดอกสร’อยสักวา
ลอยเล่นมาตามกระแสชลมารค

๒

๑0

พยุหยาตรากระบวนเรอ

ประทํบท่าว่ดแจง

เชิญพระแก’วขนทร

พระยานมาศแห่มา ณ โรงพระแก’ว์อยู่ทท’องสนาม พลไ]พลาเสด็จ
อยู่กลาง
๑0 ช่ง

ละครผู้หญิงละครผู้ชายอย่คนละข็าง
เงินโรงผู้ชาย ๕ ช'ง มิณ์ ว่น

เงินโรงผู้หญง

ต’นก*ลปพฤกษ์ ๔ ตนๆ ละ

® ช'ง บรรดาการมหรสพสมโภชพร‘อมเครืองเล่น ดอกไม้พุ่มระทา
ถ‘วนเสร็จว'นละ
อายุ 0๐0 -เ-

ด

เ-

ช'ง

แจกทานคนแก'อาย ๖0 -|- อายุ ๘0—

สมโกชล่วนสัตฅวาร

ละครเจ‘านครว'น 0 เงินโรงละ ๕ /ง
ก'นเองโรงละ ๕ ช'ง

ให้ม้ละครผู้หญิงประช'นก'บ

ละครหลวงแบ'งออกประช'น

ม้อก ๓ วน ถวายเงินก'ลปนาให้ซอทองคำ

เครืองประด่บพระแก’ว 0๐0 ช'ง

เสร็จการสมโภชแล‘ว

ไตรเอกไตรละ © ช'ง 00๐ ไตรถวายท^งว'ด
คร็าคร่าในแขวงกรุงธนบุรวดละ 00 ช'ง

ให้ทอผ็า

ถวายเงินไปทว่ดชำรุด
ให้เจ‘าว'ดจ'ดแจงทำเครือง

บนขนบุรณะปฏิสังขรณ์ โดยกำสังสมณะเบนหลายว'ด
ให้ปลูกไม้ไผ่ 0,000
ขางหน’า

จะได้สร’างปราสาท

ทำ^“ณ์สาปราสาท

ไม้แก่น 0,000 ไว้ท่าท่านผู้มบญจะ

ไม้ไผ่จ ะทำร่างร’าน

ปลูกไว้สำหร*บผู้ม้บุญจะมา

ไม้แก่นจะไ

พระองค์ท่านจะ

เหาะแล’ว
ให้แต่งสำเภาส่ง^^^ พระราชสาส์นไปถงพระเจ’าบกกง
จะขอลกสาวพระเจ’าบกก่ง

ให้เจ’าพระยาศรธรมาธิราชผ้เถ‘า

( ๏) บางฉบไ]ว่า ไม้แก่นคูกใน ก่อฅ^ง เสาปราสาท
(๒) บางนบไ!ว่า ทรง

ว

ก

หลวงนายฤทธิ หลวงนายศักดิ เบนราชทูต หุมแพรมหาดเล็กเลว
ไปมาก

แต่งเครองบรรณาการไม่กล่าวขอลูกสาวเจำบกดิง

ส่งพระราชสาส์นไม่แล’ว
ต่อแผ่นดิน

เขาพองว่าญวนเขมรรู้ศันดิดกบฏ

รไ]สั่งให้ม่ระหารชวิฅนำก๊กเล่าเอยลูกชาย

บรรดา

พวกญวนฆ่าเสยค/งสั่นมาก
แล’วกรวข’างในนางอยู่งาน
พลเรอนชาวตลาด

ลูกขนนางไม่ใช้

ให้เก็บลูก

ญวนงานกลางยกขนไม่เบนนางอยู่งาน มารดา

เจ’าอยู่งานเก่าให้เบนเข็ญใจโทษ

น่งตาเล็ดงาผ่าห่มผ่าลว’าจ

ขไ]เจ’าหอกลางไม่อยู่ทว่งนอก เจ*าลกเธอทรงผนวช แล’วเงินนอน
เจ’าลูกเธอข’างในองค์ละ

ด00

ให้พเลยงนางนมคุมของไว้

ชง

ทองเครองม่ระดไ]

ด

สั่ง

มอบ

พเลยงยกขนไม่เบนสมศรสมทรง

ด

พระจริตพนเพอนเผ่าแต่ฆ่าญวน มโจทก์พองว่าขายข’าวเกล็อลง
สำเภามารายๆ จนกลางบฉลู ได้ยินข่าวราชการกไ]พูชา ว่าเขมรดง
ยกมาล*อมพทไธเพชร
การอยู่

ศังแต'ลูกองค์โตนองค์เองได้ 6 ขวบว่าราช-

เจ’าพากษไเริย์ศกเสด็จไม่ม่ราบกไ]พูชา ทพหำเม่องพร’อม

กรมอินทรพิศักษ์ลาผนวชเสด็จศับศัพศัวเม่อง
อยู่ภายหศังกรุงธนบุริเดิดโกล

พไ]ศริศันลาเบนต’นพองว่า

ขุนนางและราษฎรขายข’าวเกล็อลงสำเภา
ทูล

โยธาบดิผู้รบพิองกราบ

รบสั่งให้เร่งเงินทขนนางราษฎรขายข’าวเกล็อ

ให้เฆยนเร่ง

เงินเข่าท’องพระคศัง ร’อนทุกเส้นหญ’า สมณาม่ระชาราษฎรไม่มสุข

(0)

บางฉบไเว่า นุ่งเล็คงา ห่ม^ทวาสลึง

( ๒ ) บางฉบ'บว่า เฃำ

๑10
ยุคเข็ญเม่นที่สดในปลายแผ่นดิน
เหรยญ ๆ ละ

๑

บาท

๓ สลง ด

เพอง

เงินในคล'งในหาย ๒,๐00
แพรเหลอง

๑๐

ม็รน รบส”ง

เรยกหาไม่ได้ ชาวคล'งดิองเฆยนใส่ไฟย่างแสนสาห”ส ท่านสง
ว่าขำงในขโมยเงินในคล'"า

จนพระมาฅฉาพระพนางเธอ

หม่อมเจาน”ดดาแทนมารดาเจ’าแทนอยู่งาน
คนละ ๑๕๐ คนละ ๑๐๐ คนละ ๕๐

ให้จำ

คนรำใหญ่ให้เฆยน

คนรำเล็กให้พ่อให้แม่พนอง

ทาสร'บพระราชอาญา ^ ๑๐๐ ให้เจ’าตํวแต่คนละ ๒๐ ท คนละ ®๐ ท
ตามร”บสั่ง
หลวงประชาชพ

โจทก์พองว่าขายข’าว

หํ้วเข’ามาถวายท่เสด็่จออกทอดพระเนตร
พนแผ่นดินร’อน
พระบารม่
รากโคน

ราษฎรเหม่อนผลไม้

ชุ่มพํ้นชนผลจนม่แก่น

ร”บส^งให้ต่ดศรบะ

เหตุผลกรรมของส”ต่ว์

เม่อต’นแผ่นดินเย็นด’วย
ปลายแผ่นดินแสนร’อนรมสุม

โค่นล’มถมแผ่นดินดำยสนพระบารม่แต่เพ่ยงนไเ

ผู้รำบากรุงเก่า

พระชิตณรงค์

ผูกขาดขํนไปจะเร่งเงินไพร่

แขวงกรุงเก่าให้ได้โดยจำนวน ๕๐๐ ช'^า

เร่งรำไพร่เม่องยากครง

นไเสาหำ
รำสำให้ขุนแก่วนำงพระยาสรรค์
ปากนกบน ๑,๐๐๐

เอาบนขนไปต่อยศ

ไปคบคิดกบกำนำบำนแขวงกรงเก่า

หน”ง์สอชวนพวกรำบากรุงว่าจะเขำดำยกำหรอไม่เขำ
ยามจะเขำเผาบำน
V

ผู้รำบากรงว่าไม่เขำ

บก
เพลา

จะเผาก็เผาเสย

๑๓
เพลา ๒ ยาม

ผู้ฑ้ยเข็าล’อมบ’าน

ได้สู้รบก'นเบี่นสามารถ

กอง

ผู้ร’ายทงพลุระดมเผา บฅรผ้ร'กษากรุงโจนนำหน ผู้ร’ายพุ่งหอกซด
ถูกบุตรพระยาอินทรอภ'ยผ้รำษากรุง
๔ คน

ก'บบฅรภรรยาสนชวดในไพ่

พระยาอินทรอภ'ยกล'บมาทล
ลุศ'กราชด๑๔๓บฉล ฅรนิศก

ร'บส‘ง์ให้พระยาสรรคไปจบ

ผู้ร’ายทเผาบ’านผู้ร'กษากรงเก่า
สรรค์เบนกองผู้ร’าย
เด้อน ๔ แรม

ด®

ค์ๅ

ร’องอออิง

ด๐

ห่ม

ต'งค่ายม'นกลองราม'ญ

เสยงสน'นหว'นไหว

ข’างในตกใจ

ประทมตนคว’าได้พระแสงทรงเสด็จขนบนทน'งเย็น

ตร'สเรยกฝร่งที่ประจำบอม
เรอข’าศกล่ม

น’องพระยา

จ'บพระยาสรรค์ต*^แบนแม่ท'พลงมาวนเสาร

เพลาต

อิงระดมถูกบนตกในกำแพง

พระยาสรรค์ข็นไป

ฝร'งได้ร“บสั่งอิงบนใหญ่ออกไป

เขาไปจ'บบตรภรรยาฝร่งมาให้ฝร'งอิง

ถูก

พอรุ่งสว่าง

เห็นหน’าว่าไทย ฝร'งโจนกำแพงลงไปหาก'น ผู้คนเบาบางร่วงโรย
นก

เสด็จออกหน’าวินํจฉํย

ให้จำภรรยาก'บบุตรไว้
พระยาธิเบศร์
ขึนบอม
พ่อแล’ว

เสด็จเข’ามาพนตะรางปล่อยคนโทษข’างใน

พระยาราม'ญ

ข’าศกถอยหน

ทราบว่าพระยาสรรค์มาปล’นตเม่อง

พระยาอำมาตย์

เสด็จกล่บออกไป

อย่าให้ยากแก'ไพร่เลย

ต่อสู้ลากบนจ่ารง

มร'บสั่งห’ามว่าสนบุญ

พระยาธเบศร์

พระยาราม'ญ

พระยาอำมาตย์ มิให้สู้อยู่ตายด’วยเจ’าข’าวแดง
พระยาสรรค์ให้นิมนต์พระราชาคณะให้ถวายพระพร
ทรงบรรพชาชำระพระเคราะห็เมิอง ๓ เตอนฺ

ทรงพระ

๑๔
พระเพลา

ว่าเอหิภิกขลอยมาถงแล’ว

ให้เชิญพระกรรบดออกไบ่

เพลา๓โมงเชิา ทรงพระบรรพชา ว่นเดอน๔ แรม®๒คำ

อยู่ใน

ราชสมบติ ด๔ บ ก่บ ๔ เดอน ทรงผนวช
ณว'นพธ เดอน๔ แรมด๕คา'®^
แจกเงินข’างใน

พระยาสรรค์ขมน่งซง

กล'บออกไปนอนอยู่ข’างหน’า

ร’องอย่ข’างใน

สั่งว่าจะพงละคร

จะพงแต่สำเนยง^'คร*นคนเสยงคลอดบุตร

พระยาสรรค์ให้ประโคม

ท่านให้ไปห’ามว่าอย่าให้ทำเลย

ชาติแล’ว
พระยาสรรค์มเทศนา

ให้ข’างในออกไปพงธรรม

เจ’าคุณใหญ่ไหม้ม่าน
พระโรง

ไฟ่เทยน

ได้ยินเสยงคนออองชักหอกดาบทท’อ์ง

ข’างในกล*บเข’ามาเวลา ๒ ทุ่ม

๒ ยามเกิดศกกลางเม้อง

พระยาสรรค์ปล่อยเจ’ารามล*กษณ์

ออกไปเรยกท่านททรงผนวชว่าประจุออกเกิด
แล่วอย่าทำเลย
ลงมาถงว'งหล'ง

ท่านว่าสํ้นบญเรา

เจ’ารามล*กษณ์ออกไปจดไฟม่าน

ได้สู้รมก*นจนแสงทองขน

พระยาเจ'ง

ไหม้ตลอด

ขนแก*ว

น’องพระยาสรรค์ ลากบนใหญ่มาช่วยพระว*ง์หล'ง เจ’ารจจาแดง*^
เบนท*พเรอ

ติกระหนาบหนุนพระว*งหล*ง์

ผู้เติยวโดยโมห*นธ์

เจ’ารามล'กษณ์สู้แต่

เหลอกำล*ง์แตกหนิไปอยู่ว*ดยาง

(๑) บางฉบํบว่า แรม๑๔กา
(๒) บางฉบไใว่า นาเสียง
(กา)

บางฉบไเว่า เจ้ารริ)จาแก่งกองมอญเบนใาพเรือ

พระว*งหล*ง

๑(3เ

ติดตามจ'บได้

ไต'ถามได้ความจริงว่า

พระยาสรรค์ปล่อยเธอออก

ความก็ติด^*^อยู่พระยาสรรค์สิน
สมเด็จพระอ“ยกา

เจ’า^[ากม่ฅริย์ศก

ถอยมาประท'บด่านกระบินทร์
กลางเมองถง ๒ คร*ง

ทราบว่ากรุงธนข’นเข็ญ

เพลา ๒ โมงเศษ

ปราบดาภิเษก
๑๒ พระกำนำ

๑๒ พระคล'ง

บขาล

เสด็จเข’าพระนคร

อติเรกเฉกชมสมบติจำรพรรฅราพร’อม

ถวาย

แล’วมพระราชโองการรำ/งให้ฅ้ง
พระสุริยทรงกลด ฟ่ ว่น

อุดมโชคเข’าเหยยบกรุงธนบุริ

วำควงไม้พระมหาโพธิบำทังค์
๓0 ทัศ

ลศ'กราช ด®๔๔

สุขสว'สติฤกษ์

กรงเทพมหานครย่งผงบรพทิศ
ทวาราวติ

เบนศกข็น

จงเสด็จกล'บเข’าพระนคร

ณ ว'นเสาร์ เดอน ๕ แรม ๔ ค์า
จ'ตวาศก

เสด็จอยู่กรุงกโวพูชา

เมอตำ

แรกเสด็จยงประทับ ณ

ประจญพญามารด’วยพระบารม

เบนปฐมกษำริษ์สมเด็จเอกาทศรฐพระเจ’าปราสาททอง

เสด็จข’ามฟากผงมหรณพ เฉลิมภพกรงทวาราวติ
ฐาปนาทท’องสนามในเบนพระอุโบสถหอไตรเสร็จ
มรกตมาประติษฐาน

ส่วนพระธรรมไว้หอไตร

เชิญพระแก’ว
ก่อพระเจติยฐาน

ประจพระบรมธาตุพร’อมเสร็จ
ให้บรณะวำโพธ
ณ ปลายบองค์เชิยงสอมาสู่โพชิสมภาร
(๑) บางนบไ)ว่า ฅกธย่พระยาสรรค์สน

พระโองการให้

๑๖

ณ บเถาะตํน์บ มบ่ณฑิต ๒ คนเข’าวํงหนำ
ชวฅท*งผู้รู้เห็น

เอยงบตรหญิง ๑

จ'บฅ่วได้ปร

บฅรชาย ๒

เกศบุตร

จุ้ยบุตรหญิงอยู่วํงหลวง พระยาภ'ยโนฤทธ บุตร 1®^®^อยู่ว่งหล
พระโองการทรงตดสินท*ง ๓ คน

ให้ประหารชวิตพร’อมก'น

ท*ง์พ่อแม่ลูกเบนเสร็จ
ณ กลางบเถาะ ในว'งหลวง เพ็ง ทองคำ

มอน งานททำผด

คิดมิชอบ สิบสวนเบี่นสัตย์ เฆยนคนละ ๑00 ประหารชวิต ท*ง
ขนแก’ว น*องพระยาสรรค์

ณ ปลายบ พระโองการร*บสั่งให้กรมหลวงเทพหริร่กย์ย
ตไกรเกริน
ณ บมะโรง ฉศก

ถวายพระเพลิงแผ่นดินต’นทว*ดบางยเริอ

มิการมหรสพสมโภชพร’อมเสร็จ

เจ’าพ็ากรมหลวงธิเบศร์บดินทร์สินพระชนม์ ถวายพระเ
ทว'งเก่า
แล’วมิพระโองการให้หาบรรดาเมิองขึน เอก โท ตริ จ'ตวา
ปากใต้ผ่ายเหนอ ให้เข’ามาเผาพร’อม ณ กรงเทพมหานคร บรรดา
สุริขวงศ์สัมพูชาส่งเข’ามากรุง
ณ เดอน ๘ บมะเส็ง

พระโองการร'บส่งให้มิงานละคร

ผ้หญิงโรงใหญ่สมโภชพระแก’ว
( 9 ) บางฉบํฃว่า ใากรหญิง ๒
(๒) บางฉบบว่า ทรงสน

ประทานเงินโรงว'นละ ๑0 ช'ง

๑ฮ^

๓ ว'น

สำริบพระสงฆ์ทรงประเคน

ศาลาฉทานฅํ้งรายรอบพระนคร

แลวทรงถวายนํ้าผงไม้เท’า

ทงต’นก’ลม่พฤกษ์ ๓ ว'นฅ’นละ

๑ ชง มการมหรสพสมโภชพร’อม เถลิงพระนครด’วย
พระบางประทานคนไปเวยงจํนทน์
นำมาก^®^

ข’าวสารเกวยนละ ® ช'ง

พระโองการร'บ/งไห้

จำหน่ายข’าวฉางแจกราษฎรให้ท่วถิงก“น
ลุศ"กราช ๑๑๔๘ บมะเม้ย อ’ฐศก ข’าวย’ง์แพงเสมอ ได้ข่าว
พม่ามาทำนาปลายแดน
มาถงสามสบลาดหญ’า

ณ เดือน ๑๒

พม่า/งฉางข’าวฉางเกลอ

เจ’าอ’งวะยกแยกทางเหนอทางใต้ เบนท’พ

กษ่ฅริย์ทง ๔ ทาง สมเด็จพระพุทธเจ’าหลวงพระอ'ยกาธิราช/ง ๒
พระองค์

เสด็จพระราชดำเนินพลท'พ ๒0 หมน

ออกต'ดศกท

ดืกหาญ ไม่ต’านทานพระบารม เจ’าอ'งวะหนิ ณ ว'นเดือน ๓ แรม
๑๔ ค์า เสด็จกล’บมาถงกรุง ณ เดือน ๔
บมะแม ไปดืตานิ กลิอ'อง มะริต แล’วทำเมองใหม่
ณ บวอก นพศก

ทรงพระดำริจะรอยกพระไตรบถูก

ให้

พระพทธศาสนารุ่งเริอง โปรดเปลองสรรพสัตว์ให้พ’นทุกข์ ได้สุข
ในอนาคตภายภาคหน’า
ข’างใน

โดยกำหนดการทจะเลยงพระ/งข’างหน’า

ร'บเลียงจนจบพระไตรบถูก

แต่ปฐมกษ'ตริย์ลำด'บมาถง

ทน'งสริยาอมรินทร์ สนกษ'ฅริษ์ จนแผ่นดินเดิม
บารมที่จะทรงสร’างไม่

หาได้เพยรเพม

แต่สมเด็จพระอ'ยกาเบนปฐม

(๑) บา0ฉบํบว่า บี่าาะเส็งนามา?ไ

๓

ได้ยก

๑
พระไฅรบคูกเสร็จแล็ว
เพลาคาจดดอกไม้
รอขนได้สน

ฉลองหอไตร

ออกโรงละครเล็กเลกแล'3

ตกลงหล*ง์คาหอไตรไหม้

ทอโบสถพระแต่รลูกไฟไม่ถง

พระโองการตร‘สว่าเทวดารำยาบำรุงพระศาสนา
ตาอยู่

แต่พระไตรบฎก

จงจำเพาะให้ไหม้แต่หอไตร

ย‘งบริบูรณดอย

เหนว่าหอไตรยง

ลกไฟไม่ตกถงพระอุ

จะชำรดม่วหมองนใเหาไม่ จะให้ทรงสว่างพระมณฑปขนทรงพ
ไตรบฎก
ณวำอาทิตย์ เด้อนฟ่ ขน®คา บระกาเอกศก
๓ โมง ๖ บาท
ทิศอดร

อสนบาตพาดสายตก

ไหม้ตลอดทรงบนปราสาท

ปรางค์^®^ ซ’ายเบน ๒

เพลาม่าย

ติดหน’าม่นมขเด็่จเบอง
ปลายหำพ้ดฟาดลงพระ

ชาลงซุ้มพระทวารแต่จำเพาะไหม้

พ

โองการตรำว่าเราได้ยกพระไตรบคูก เทวดาให้โอกาสแก'เรา ต่อ
เสยเม้องจงจะเสยปราสาท ด’วยชะตาเมองคอดทิวใน ณ์บ ๗เดอน
เสร็จสินพระเคราะห์เม้อง

จะถาวรลำดบกม่ตริย์ถง

^&0

บ แล’ว

พระยาราชว'งเม้องสมุหคชบาลกราบทูลว่า ครงพระเจ’าปราสาททอง

เพลิงพาผ่าปราสาท ๓ บํไค้เม้องทวายมาเบนเม้องขนแต่คร
พระราชทานเงินพระยาราชว”^แม้อง ๑ ช่ง

ต่องก'บคำพระโหราทูล

เม้อผ่งจ่บต’นจ่นทห์ทิเกยทิศประจิม
การมาต่างประเทศ
(๑) บางฉบไ]ว่า พระปรํศซำย

ว่าจะได้นางกำเคริอง

ลุศํกราช (99๕๔ บชวด จ่ฅวาศก
บรรณาการ

ก‘บนางเขำมาถวายย'งกรงเทพมหานคร

มารดาพระยาทวาย
องวะ

พระยาทวายแต่งเคร้อง
พม่ารู้ฆ่าบิดา

แลํวแต่งคนลงมาผล‘ดให้พระยาทวายขนไม่

พระยาทวายฆ่าพม่าทลงมาผล'ดเบนเจาเมองน'นเสย

เมองอยู่

ผายเจ’าอ*ง์วะรู้

แข็ง

แต่งกองท่พมาบิองก'นเมองทวายไว้

พระยาทวายแต่งศุภอ”กบรถวายมา ว่าพระยาทวายก'บสรรพสัตว์ไน
เมองทวาย

ให้สมเด็จพระเจ’าม่ราสาททองทรงพระเมตตาแก'สัตว์

ในเมองทวายเหมอนเกิดแต่สายพระอทร
พระองค์

ด’วยพระราชสัตดาของ

แต่ครงกรุงเก่าแตกมาอยู่ ณ เมองทวาย

จะขอพระ

บารมแผ่ไม่ช่วยคร*ง๎น จะได้เชิญพระราชสัดดาออกมาถวาย แล’ว
จะถอนํ้าพระพิพ'ฒน์สัตยาถวายต่อสมเด็จพระเจ’าม่ราสาททอง ให้
ไทยผ้มชอถอมา

เบนหสังสอสับของพระราชสัดดา

ได้ทราบใน

ศกสักษรแน่ว่าพระราชสัดดาจริง ยกพยุหท'พหลวงเสด็จไม่เหยยบ
เมองทวาย ได้พระราชสัดดา สับพระยาทวาย ไทยทวาย มาเบน
ผุนเมอง กรุงเทพมหานครพูนสุขเกษมมา
ร”บ/งพระโองการตร"ส
บุรณะม่ฎิสังขรณ์

ว”ดสะแกให้เริยกสัดสระเกศ

เห็นควรทต่นทางเสด็จเข’าพระนคร

แล’ว
ม่ระสับ

ชมพลทหารพร’อม ณ สัดโพธ เหมอนคร*งนารายณ์เบีนเจ’าชุมพล
จงสร’างว่ดไว้ในเกาะ ๒ ชน
ตราบเท่าแผ่บดินน

ให้เริยกสัดนารายณ์ชุมพล

อยู่จน

1®0

ลุศํกราช 0๑๕,4 บฉลู เบญจศก
ละครหุ่นงวมอญรำ

มการสมโภชพร*อ์มโชน

ครบการเดรองเล่น

ทำล’อเล่อนตามทาง

สถลมารค สุดอย่างทงามตา ได้เห็นเล่าพงมาแต่ก่อน ๆ ไม'เสมอ
แห'สมเด็จพระเจ’าลูกเธอ
พระพงห็นรินทร
พระศอ

ตามเสด็จ

ส่วนเสด็จทรงเครองต’น

องคเอง

ฉลอง

พระกรน’อย ทรงประพาส เครองประด'บพระองค์เสรจ

ทรงพระมหามงกุฎ
กฐนใหญ่

เสด็จทรงพระยานุมาศ

พระพงค์นรินทร

ยานมาศตามเสด็จ
อณรท

เจ’าพากรมหลวงเสนานร'กษ์

ใส่พระชฎาเมยงกรรเจยกท'ด

รปภาพ

แต่ล’ว์นละครโขน

ช'กล่อเล่อนตามทางสถลมารค

ไม'เห็นท'ว

จะพรรณนาเหล่อกำล'ง

รวมงามไว้ในตา

ขน

มการสมโภชแห'เครํองเล่นเรํองรามเกยรต

อิเหนา มิใช'แห'รูป

ร’องบนจ'กร

องค์เองใส่พระมหา

ขนรำ

มตาแต่ ๒ ตาดแห'

ท^งคนร’องคนรำย'งอยู่

จง

อ“นการมหรสพสมโภชทรงผนวชเฉลิมวงค์พงค์

กษํฅริค์สบมา
ณ เดอน ๑0 ทํ้งไฟในว'ง

ทงหน'งล่อ

ชำระ^®^ เบนสัตย์

ใส่ด’วยบท ประหารชวิฅทจากแดง

ข’างในทำกลลวงส่อต่อทร'พย์ จ'บรูปสักนาม โจทย์๓ จ
๒ รวม ๕ คน ประหารชวิตทว'ดเขยน
บเถาะ สัปตศก

พระโองการร'บสังให้ช่างท้าพิช'ยราชรถขน

จะทรงพระโกศพระอฐิ ๗ รถ

ให้ต'ดเสาพระเมรตงทรงประด'บ

เครองให้เสร็จ แล’วแต่ในบเถาะ
(®) บางฉใ]บว่าแค่เบฺนสํฅย์ ไม่มีกำว่าชำระ

เฟึปิ๑
ได้พระคชาธารเจำพระยามงคลจ'กรพาลเล็บครบ พระอนทร
ไอยรา
ลุศกราช
รถพระ

ต®๕๘

รถช'ก

รูปสัตว์

บมะโรง อ'ฐศก 'เชิญพระอฐิทรงพชยราชรถ

รถโปรยข็ารตอก

รถทน่งรอง

แรดทรงสังเค็ดเพลิงแห'หสัา

สังเคดผำไตรบาตร

รถจนทน ๒

รูปสัตว์สัวนพรรณทรง

ต'งแห่ในราชวติสัตรธง*'®\รยงชกแห่เขา

พระเมรุทิศมุขแทรกมขกระสัน

ประด'บช่นสามสร’าง

เสยวกาง

ประจำประต สันในสัตรเงินลำยอง สัตรทองสัตรนากบรรจง เยยม
ทรงอย่างปรางคปราสาท

เทวราชประณมกร ลิ่ สันอย่างพระเมรุ

พระบรมโกศพระพทชิเจ’าหลวงกรงเก่า
ทอง

สักพระอฐิเข*าพระเมรุ

ถวายพระเพลิงสมเด็จพระอ'ยกาพระพุทธเจ’าหลวงแผ่นดิน

กลาง
กรมหลวงนรินทรรณเรศ

สนพระชนม์ต’นบมะเส็ง

ถวาย

พระเพลิงทพระเมรุ
ณ ว'นขน ๘ คา เดิอน ๔

อ’ายมาสักเพศเข’าสังหลวง

จ'บ

ตำได้ ประหารชิวิตทวดตะเคยน
ณ สันแรม ๑๒ คำ เดิอน ๘ ลุสักราช

ต®๖๑

บมะแม เอกศก

สมเด็จเจ’าพากรมศรลุดารกม์ เสด็จสู่สวรรคาสัย
(ต) บางฉบไเว่า ฉฅรจรงเรียง

เฮ)เฐ)
ณ วํนแรม

ต®

คา เดอน

พระยาเทพสุดาวด็

ต๒

สมเด็จตร'สวV®^

เสด็จส่สวรรคาลํย

เจ’าพากรม

เชิญพระโกศไว้ทน

มหาปราสาท
พาผ่าปราสาทแต่ไม่ไหม้
ณ เด็อน ๕ บวอก โทศก เชิญพระโกศขนทรงพิชํยราชรถ
ตามก่นเข’าพระเมรทอง

ร่วมช'นพระเบญจาเดยวก'น

ถวายพระ

เพลิงเสร็จแลว
ได้คชาธาร

พระเทพกญชร

มาเบนศรพระนครสบลำดม

กบตรย
พระโองการร'บ/งให้ขุดคลองรอบเกาะ

1

ให้บ่ายเรอทน'งได้

เรยกวาคลองมหานาค
'

ณ เดือน ๖ ระกา ตรนิศก ฉลองว"ดพระเชฅพน ผลทานมาก
ทงฉลากพระราชโอรส

พระราชน'ดดา

น่กสนม

นาเวศ

เบนยอดยงบารเมศจำหน่ายทาน

๓ ช'ง

ต’นก'ลปพฤกษ์ ๘ ต’น

เงินทอง

สินธพคชา

ฉลากละ

&

ทรงโปรยหน’าพล'บพลา

แต่ทรงสร’างจนฉลองจารกไว้ ณ แผ่นศิลา

ศาส’ใ4า (^0๐ สนเสร็จ ม้โขนโรงใหญ่

ช'ง ๔ ช่ง
ดอกไม้

อยู่ในพระ

ดอกไม้พุ่มพลไฟพะเนยง

กรวด เสิยงประโคมฉลองเสร็จ
ณ เดือน

ต๒

ฉลองว"ดสระเกศ

ข’างหน’าข’างใน/งเลยงพระให้สนท*งว"ด
(๑)

บางฉบบว่า

เจาพ้ากรมพระศรีสคาร*กใ5

มพระโองการร"บส"งให้
ประทานเงินหลวงก"ลป

สมเคีจฅรสสาเฑ้?|ากรมพระยาเทพสคาวกี

สมเค็จฅร‘สสา

1ซี)๓

พฤกษ์

โปรยทาน

การมหรสพสมโภชเสร็จ

ลูกเธอหลานเธอแต่งเรอประพาสคู่เคยง
สร*อยสักรวา

สมเด็จพระเจา
ประสานเสยงร*องดอก

ดริยางค์จำเรยงถวายลำร*องร'บกโแสยงดอกไม้นำ

สทาโบงบบไฟ่พะเนยงพ่มพลกรวด เสยงสน'นครน แผ*วพนเมฆา
จ'นทราทรงกลด หยุดย*งรถโมทนา ทานเจ*าหล*าเหลอแหล่ พงแผ่
พระบารม้ สมโภชครบสัตตวาร

เสร็จการฉลองว'ด

ณ บจอ จ'ตวาศกปลายบ กรมหลวงเทพหริร'กษ์สินพระชนม
ถวายเพลิงทว'ง ณ ว'ดราชบุรณะ
ณ วไเพฤห'สบด็ เด็อน

ด๒

แรม

๔

คา ลสักราช

ด®๖๕

บกุน

เบญจศก พระพุทธเจ*าหลวง สมเด็จพระอ'ยกาสังบวรสถานมงคล
เสด็จสวรรคต
พระมรถูป
สงคราม

อยู่ในราชสมบ'ฅได้บุรณะว่ตมหาธาฅ

ประจุพระบรมธาตุแล*วบุรณะว'ดสุวรรณ
สละราชสมบฅิทรงผนวช ณ์ ว'น

ยอดศลบารม้

ทรงสร*าง
สัดชยชนะ
อย่ใน

ราชสมบฅ ๒๒ บ
เจ*าลำดวน
สกลนิกร

เจ*าอินทบต คบคิดสับอินกลาโหมพินาศอัคค

จะทำศกเสยนแผ่นดินสมเด็จพระพทธเจ*าหลวงพระ

อ'ยกา นายเวร นายปสัดเวร พิองกราบทูล ไต่ถามรไแบนสัตย์
ลงพระราชอาญาคนละร*อย ให้สำเร็จโทบณว'ดปทูมคงคา ท*งน*น
ให้ประหารชวิต

ศรษะเสยบไว้สำเหร'

ณ ว'น เดิอน

ด๒

ข็น

๑๕

คา บชวด ฉศก

พระช'นษา ฟ่ ขวบตามเสด็จลงทน'งบ'ลสังค์

พระองค์เจ*า
ตกหว่างเรอ

ไม่จม

ลอยพระองค์ได้
กุณฑล ๓ วํน

โปรดประทานพระนามใหม่'®^

เฉลิมพระขรํญพร’อมพระญาตางศ์

8/

ชุ'

สมโภชเจาพ้
ขาราชการ

สมโภชถ’วนหน’า
ณ บฉลู สัปฅศก

๓ พระยามรณภาพ

ประทานเพลงวด

สวรรณทาราม
ณ วไเ ข็น ๘ ค์า เดือน ๑ บขาล อฐศก

ไสถานพิมุขอยู่ไน

ราชสมบฅิ ๒๕ บ สวรรคาลย
ณ ว'นพฤห่สบด เดือน ๔ ขน ฟ่ค์า

ราชาภิเษกกรมพระ

ราชวงบวรสถานมงคล กรมหลวงเสนานร่กษ็๋ รไ)พระบ่ณฑูรน
ณ เดือน ๖ บเถาะ นพศก
กณฑล

ต^งเขาไกรลาสแห่โสก'นค์เจ’าพา

ทรงเครองต’น

ประดไ)พระองค์ทรงพระมหามงกถู

สมมุตวงศอยางเทพอบสร

สมเด็จพระพทธเจ’าหลวงพระอ'ยกา

จงพระกรเสด็จขนยอดเขาไกรลาส

๘)

กรมขนอิศรานรไโษ์

เบืน

พระอิศวร ทรงพระมหากฐิน ทรงประด'บ^'เครองต’น เบี่นพระ
อิศวรประสาทพร
ขนส่งถงยอดเขา
พระพร

สมเด็จพระพุทธเจ’าหลวงพระอไ)กาจูงพระกร

พระอิศวรรดนํ้าสังข์ท'กษิณาวรรตแล’วป

เจ’าบุฅรแก’วรไ)พระกร

มหาปราสาท
(๏) บางฉบบว่า
(๒)

หมาย

บางฉบไ]ว่า ทรงประพาส

ลงจากยานมาศ

ข์นบนเกยพระ

เ^(ฐ(

ณ หัแดอน ๓ ขน ๑0 คา กรมหลวงจํกรเจษฎา สนพระชนม์
ถวายเพลิงว”ดมงคลภิมข
ณ ว”นเดอน ๘ แรม® คา

บมะโรง สัมฤทธิศก

เจ*าพากรม

สุนทรเทพ^®^ สนพระชนม์ ไว้พระศพบนปรางค์*^'“^ปราสาท
พระโองการดร”สส^งกรมหมืนเทพ^ว่าสํ้นลูกคนน แล็ว
พระกรรณตง ๔ ด*านอากรขนอนตลาด

เจ็าดูชำระเถิดอย่า

ทูลเลย
ถวายพระเพลิงทพระเมรุทอง
ณ เดอน ๔

ฉลองว่ดพระศรร”ตนศาสดาราม

ม์พระราช

โองการร”บสั่งให้สมเด็จพระเจ*าลูกเธอหลานเธอ

ข’างหน’าข*างใน

ชำราชการ

ร”บเงินทำสำร”บ

ละบาท

เจ’าพระยาและพระยาผู้ใหญ่พู้น’อย

เลยงพระ ณ ว่ดพระศรร”ตนศาสดาราม

ประเคนครบตติยวาร

แล’วถวายไตร บาตร

ว”นละ

๕00

ทรง

ใส่นํ้าผงเด็มบาตร

๕๐๐ ครบ เครองไทยทาน ต’นก”ลปพฤกม์๘ ต’น ทรงโปรยดอกไม้
เงินทองเบนทาน

ครบการฉลอง

ละครผู้หญิง ๓ สัน

ทงปฏิสังขรณ์บรณะเสร็จ ม้

การมหรสพพร’อมเครองสมโภช

เสร็จฉลอง

ว”ดพระศรร”ตนศาสดาราม
(®) บางฉบํบว่า เจ าพ้ากรมพระสุนทร เทพ
(๒) บางฉบไ]ว่า

บนปราสาท ไม่มีปรางค์

(๓) บางฉบไ]ว่า กรมหมื่น ไม่มี เทพ
(๔) บางฉบ'บว่า พระเนฅรมีก พระกรรณฅึง ๔ ค้าน

๔

12)๖

พระโองการริบส"งให้สท้งว่ดข็นกลางพระนคร
ว่ดพน่ญเชิง

ในสูงเท

ให้พระพิเรนทรเทพข็นไปร‘บพระใหญ่ ณ เมอ

สุโขท"ย ชะลอเลอนลงมากรง ประท"บท่าสมโภช ฟ่ ว"น ณ เดอม
๖

ขน

ด๕

คา

ยกทรงเลอนช"กตามทางสถลมารค

พระโองการ

ฅร"สให้แต่งเคริองนม"สการพระทุกหน*าว"ง หน’าบ*าน
ตลอดจนถงที่ประชวรอย่แล’ว

แต่ทรงพระอุตสาหะเพิมพระบารม

หว"งทหน่วงโพธิญาณจะโปรดส"ฅว์

ทำนุบำรงพระศาสนา

พระราชดำเนินตามกระบวนแห'พระ
จนถงพล"บพลา

ร’านตลาด

เสด็จขนเซพลาด

เสด็จ

หาทรงฉลองพระบาทไม'
เจ’าพ้ากรมชนกษ"ตราร"บทรง

พระองค์ไว้
พระศรศากยมน

มลายจารืกไว้ในแผ่นศิลา

ไปข’างหน’าลงจะให้สัตค์ต่อหลาน

ต^งศ"กราชว่า

ผู้น’อยจะเบนผ้ใหญ'

ผ้ใหญ่

จะได้เบนผู้น’อย จารกไว้แต่แรกสร’างย่งอย่
แล’วยกพระขนท

เสด็จกล"บ

ออกพระโอษฐ์เบนที่สุด

เพยงได้ยกพระขนถงทสนธระเท่านใเแล’ว
ณ เดํอน ฟ่ เดอน ๘ ทรงประชวรหน"กลง ณ เดํอน สิ่ ข’างขห
ทรงพระองค์ไม'ได้

ประทมแจกเบยหว่ด

ท’องพระโรง ณ ว"นพฤห"สบด้ เดอน ๙ แรม
ล ศก1ใช ๑๑0ว)๑

บเม่ชิ^[ศ'1 [0กศก

อ๓

มละครฉลองทามที

ค์า

[ใ^ลายาม ๔ บา'ก

พระพทธเจ’าหลวงสมเด็จพระอ"ยกาเสด็จสวรรคต
สมบติ ๒๘ บ

อยู่ในราช

บุนนาค พลเทพ ข็าหลวงเดิม ปลายแผ่นดินดิน
ขุนแก*วน’องพระยาสรรค์

มาตกรงธนบุร

เข*ากบ

สมเด็จพระ อ”ยกาได้

ปราบดาภิเษก*^®^เบนปฐม คร”นเสด็จสวรรคต สมเด็จพระพุทธเจา
หลวงจะได้ราชสมบติ

กล”บเข’ากไ]พระหน่อแผ่นดินต*น

เจาพา

กรมขุนกม่ฅรา อินทรเตชะ สท*านมณเฑยร รอดทรงราม พระ
ตะเบด

จางวางกองมอญ

เพชรปาณ

พลเทพ ลงหลาน เบน

กำล”งกรมขนกษ”ตรา จะเภิตศกกลางเมอง ย”^5หาได้ถวายพระเพลิง
ไม'

สมเด็จพระพุทธเจ*าหลวงได้ปราบดาลำต”บวงศ์เบน ๒ คร”ง

ณ ว”นจ”นทร์ เดิอน ๑0 ขน ๓ ค์า

เจ*าพระยาอก”ยภูธรจ”บเจ*าพา

กรมขุนกษ”ตราททวาร ๒ ชใเ ณว”นพธ เดิอน®0 ข็น ๕ ค์า สำเร็จ
โทษ ต”ดไม้ไม่ไว้หน่อ ฆ่าพ่อไม่เลยงลูก สำเร็จโทษเสยด*วยก”น
ณ ว”ดปทุมคงคา ท"งน^นประหารชวิตทสำเหร่
พระโองการไห้ตงการพระเมรุ
ประชิดเมองถลาง
มงคล

สมเด็จพระบิตุจฉา

มศกพม่าแทรกกลางมาล*อม
กรมพระราชว”งบวรสถาน

เสด็จไปปราบพม่าทล*อมถลางไว้

เดชะพระบารมทได้ยก

พระไตรบฎกขนไว้ให้พระพุทธศาสนาเรยบเร็ยง^'“^
เสยงคลนกระทบผง

ดิงดิงกำล่งเสยงบืนใหญ่

กล”บไป มช”ยชนะด*วยพระบารม
เดิอน ๖ ขน ๕ คำ
(

0

) บางฉบไ]ไม่มี ภิเษก

(๒) บางฉบบว่า รุ่งเรือง

พม่าได้อิน
พม่าหนเลิกท”พ

กล”บคนเข’าพระนคร ณ ว”นเสาร์

101;/

ลุศักราช ๑ตต่เ๓ บมะแม ตรนิศก เพลาอุดมฤกษ์ เชิญพร

บรมโกศทรงพระพิช”ยราชรถ ช'กแห่เข็าพระเมรทอง พระเบญจา
0 0 ๘!,
,
ะ
’
ทองคำทำเบนรูปภาพประศับ ลิ่ ชน
ทรงพระบรมโกศ ณ์ ว'น
ถวายพระเพลิง

สมโภชพระอฐิ ๓ ว'น

เอกาทศวารการเสร็จ

เชิญเสด็จพระบรมโกศทรงยานมาศแห'กลไแศัาพระราชว"ง

ทรง

ประดิษฐานไว้ ณ หอพระอฐิ
ณ วโแด็อน ๔ ขน ๑ด คํ่า บวอก จ'ตวาศก สมเด็จพระบิตุจฉา
กรมพระราชว”งบวรสถานมงคล
กุญชร

เสด็จขนไปร”บเจ’าพระยาเศวต

พร’อมกำหนดพิธลงสรง

ทูลกระหม่อมพามงกุฎไตรภพ

ได้พระคชาธารเผือกผู้เบนศรพระนครมาถงแผ่นดินน
ณ เด็อน ๑0 บระกา เบญจศก

ข’างไนทำผิดดิดมิชอบ

พระโองการไห้ประหารชิวิฅทั้งผู้หญิงผู้ชาย
แล’วทรงพระดำริ
พระ ใหญ่

ยกเข’าไป

ให้ช่างเขยนอย่างเส้นลายบานประตศ
ทรงพระศร'ทธาลงลายพระห'ตถ์สล'กภาพ

ก”บกรมหมนจิตรศักดิ
มพระโองการไห้ช่างแต่งทรงพระมรฎป
สูงกว่าเก่า

จะทรงพระพุทธบาท

ให้ทรงเครองบน

แส้วบรณะปฎิส้งขรณ์

ให้บริเวณกว’างกว่าเก่า
ณ บจอต่อกุน

ได้พระคชาธารเผือกผู้ เจ’าพระยากลาง

ณ ว”นพุธ เดิอน ๕ แรม ๕ คา ลศักราช®®๗๘ บชวด อ'ฐศก
พม่าออกจากคก ฆ่าพะทำมะรงพ”ศดิ เบนศกขนกลางเมอง

เ!๔
ณ วํนศุกร์ เดอน
อ”มพร

&

แรม ฟ่ คา

เจ็าพากุณฑลประสูตเจาพา

ได้จ่ตรงคโชคช'ยชนะสนเสร็จ

พระยาปล”ดทวาย

พระ

โองการปราบราบเลยน สนเสยนหนามแผ่นดิน ยิงด’วยพระบารม
ทสุด

ย”ง์สมบ”ตมนษย์ย'งให้เห็นแก'ตา

คู่ควร

ไม'ได้บาศซ'ดคล’อง เมองบตบอง เมองเชยงใหม่ เมอง

แพร่^®^

ถวายเบนเคร็องบรรณาการ

ว่ามพระคชาธารเผอกผู้

ด’วยบารมบุญฤทธพระ

พุทธเจ’าหลวงสมเด็จพระอ'ยกา^'พระเจ’าช’างเผอก
ณ ว'นเดิอน ๓ ขน ๔ คํ่า

กรมศรสุเรนทรถงอนิจกรรมใน

ระหว่างโทษ
ณ เดิอน

&

ลุศ”กราช ด®ฟ่สิ่ บฉลุ นพศก

กรมหมนสน

พระ^"') ชนมายุ ประชุมเพดิงว"ดราชบรณะ
เจ’าพากม่ฅรทำผิดดิตนิชอบ

พระโองการร”บส^งใส่ด’วย

บทสำเร็จโทษ ณ ว'ดปทุมคงคา
ณ ว”นเดิอน ๘ ขน ๓ คา

สมเด็จพระนิตุจฉา ว”งบวรสถาน

มงคลเสด็จคู่สวรรคาล”ย อคู่ในราชสมบติ ณ์ บก”บ ๑0 เดิอน
ณ บขาล ส”มฤทธิศก
กลาง

พระโองการให้ต^งเขาขดท่อผ่าเส้น

ไขระห'ดนํ้าเข’าในว”งทสวนขวา

รอขนศิลามาก่อ เบนหอ

พระเจ’าอคู่กลาง ทรงสร’างพิมานเสร็จ เถลิง สมโภช มดอกสร*อย
สักรวา เกษมษา สำราญบานจนถงกาล
(๑) บางฉบบว่า เมึองน่าน
(๒) บางฉบ‘บไม่มี
(๓) บางฉบไเว่า สนชนมายุ ไม่มี พระ
(๔) บางฉบไเว่า เจำกน์ฅรี

๓0

ว'ใ4พฤหํสบด เดธน ๖ ข็น ๑ คำ
โทศก ฉลองว่ดแจ็ง

ลุศกราช 0๑๘๒ บมะ!รง

ประด“บแต่งเกรองไทยทานเหลอหลาย

บรรยายไม่ถ*วนครบประมวลการ

ม่ละครผู้หญงโรงเล็ก

จะ

การ

มหรสพสมโภชพร’อมเสร็จจตวาร
ณ ว'นศกร์ เดือน ๖ แรม ๑ คํ่า
สงครามยุทธ์ เพยงแผ่นดินจะทรดล่ม
ผุนเม่องม*ว์ยพินาศ

ประจุบ”นกาลเกดณรงค^®^
ด*ว์ยลมพายุไข้วบติเปลอง

รอดชวาฅม์ด*วยเทวงศ์

เบนบนสุชิาโลก ด'บโรคระง'บเข็ญ

ดำรงทรงบถพน

กล”บชุ่มเย็นระง'บร*อน ผ่อน

ถงพรหมลขต
ณ ว”นศุกร์ เดือน ฟ่ แรม ๖ คา กรมอินทรพิพิธสนพระชนม
ถวายพระเพดิงทว”ดระฆ”ง

พระโองการร”บสั่งให้เอยกสังคายนาสวดมนต์ ลำด”บกษ'ตร
แต่ก่อนหาได้ยกไม่
บรมโกศเบนปฐม

แต่พระพุทธเจ*าหลวง

สมเด็จพระอ”ยกา

สมเด็จพระพุทธเจ*าหลวง

แผ่นดินกลาง^'ได้ยกสังคายนาสวดมนต์

ไนพระโกศ

แต่ลำด*บกษ*ตริย็

๒ พระองต์
พระโองการไห้ปล่อยสัตว์ครงนไเ

เหมอนมนุษย์ได้เห็น

สวรรต์ ทรงปล่อยมนุษย์ชายหญิงคนโทษไทยในคกตะรางทิมโขล
ทิมตำรวจ

พระโองการโปรดปล่อยสน

จำหน่ายพระราชทร”พย์

ชอเบด ไก่ สุกร ม'จฉา บรรจุเด็มลำนาวาล่มเทปล่อยครบสัตวาร
( ® ) บางฉบบว่า มรณสงกราม
(๒) ฉบไ]พระราชว่จารถ!หมกเทียงน ฅํอนํ้ไปเบนกวามกอนที่ไค้มาใหม่

๓๑

ทรงพระศร'ทธาเมตตากรุณาสัฅจ์ นานาประเทศเขตข็นแก'กรุงเทพ
มหานคร

หล'งนํ้าษิโณทกอุทิศช่รยชวิตไว้ได้เกอบกง

พระทย

แผ่พงกุศลส่ง ดำรงสุธาธรณินทร์ ระงับสํ้นความวิโยค ชงกำจด
พล'ดพรากจากบิดามารดา

ภรรยาบิงมิตร

อนิจกรรมทำลายข'ไเธ์

บตรญาติสนิทเชอสาย

กว่าหมนพันจะคณนาที่ได้รอดมาคร'งน

บารมทรงธรรม์ธเรศตร จะดำรงธรณลำพับมา
ณ บมะเมย จ'ตวาศก

กรมหลวงพิพักษมนตรสนพระชนม์

งันจ'นทร์ เดอน ๘ ขน ณ์ คา บมะเมย จ'ตวาศก พระชนมพรรษา
II

กรมหลวงประกาวดสินพระชนม์กำพับพัน

ถวายพระเพลิง

พระเมรุทอง
ณ งันเดอน ๘ ข็น ๑ด คํ่า
สมเด็จพระเพัาลูกเธอ

ลพักราช ๑๑๘๖

บวอก ฉศก

ทูลกระหม่อมพัามงกุฎไตรภพ

เสด็จทรง

ผนวช
พระคชาธารเผ่อกผู้ทงคู่ลไ]
ณ งันศกร์ เดอน ๘ แรม ๖ คา
ภเขาเพชร

มรกต

พับทิม

นิล

ย'งเสด็จออกทรงประพับ
ไพฑูริม์

แลไ)เสด็จขน

สมเด็จพระพุทธเจไหลวงในพระโกศแผ่นตินกลางประชวรแต่
วันนั้น

ณ ว'นเสาร์ เดอน ๘ แรม ณ์ คา เสด็จออกถวายทรงประเคน
เสด็จขํ้น

ว'นนนพระยาปราบไตรจกรกอดเสาเบญพาดรไ)งกไ)ง

๓]90

สน'นไม่จ์บหญำ

ยกงวงฟาดงานํ้าตาไหล

กบโคอุศุภราชสโมสรสังวาสกน
เสยงแช'

ที่ศาลาสารบาญช

สับเจ็าพระยาปราบร’องเพลาเดยวสัน

ร’องอยุ่จนวไแดอน ๘ แรม ๑0 คา
ราชสมบฅ่

บ่กบ

ด๔

๑0

ทํงพระยาสินธพ
คนดูอออง

แต่พระยาปราบ

เพลาคาเสด็จสวรรคต อย่ใน

เดอน

สมเด็จพระเจ’ารามาธิบดินทรจำรพรรดิได้ราชาภิเษกสส
เอกอิสรวงศ์เฉลิมภพ
ราบระเหมอนหน’ากลอง

เพยงทรงจำรแก’ว์แผํวพนแผ่นตินเลอน
ไม่มเสยนฆ็องระฆ่งหนาม

๓ กษำริย์เอกอติเรกลากวงศ์
สังวรเดอนละ ๘ หน

ดำรงกรงเทพมหานคร

เบนรากต’นแก่นในพุทธวงศ์

พระศาสนาให้รุ่งเรอง

เฉลิมภพ
ทรงศล

บำรุงสงฆ์

ทรงพระศรำ ธาเปลองการกศลด’วยผล

บารม ๓0 ทำ

พระโองการตรำให้ต^งการที่จะถวายพระเพลิงสมเด็จ
พทธเสัาหลวงในพระโกศ
ณ วันเดอน ๖ ขึน สิ่ คา

บระกา สัปตศก

เชิญเสด็จทรง

พิชำราชรถ รถพระ รถชำ รถข’าวฅอก รถสันทน์
ทรงสังเด็ดผ่าไตรบาตร
เบญจาราชาวด
^

ต^เห่รปสั

แห'เข’าพระเมรุทองขนาดใหญ่

.1 1

พ

มการมหรสพ ฟ่ วน ถวายพระเพลง ทงสมโภช

พระอฐิ ๑ต สัน

.’

’'..

เชิญพระโกศพระอฐิทรงยานมาศ

พระราชสังทรงประดิษฐานไว้หอพระอฐิ

ต^งแห่เข’า

๓๓

กรมหมืนจิตรภํกดประชวร ฟ่ วไเ สินVหะชนม์ ณ ว่นเดอน ๖
แรม ๙ คา
ลดVหะเบญจาถวายพระเพลิงทพระเมรทอง ณ ว'นเดอน ๖
แรม ®๓ คั้า เบนเสร็จการทพระเมรุแล’ว
แต่ทรงสร’างพระไตรบคูกเบนปฐมเดิม
บารม์ จนได้ถว'ลยราชเฉลิมภพได้สำเร็จจบ
เรองเดช ม์ศาลาฉ’อมาเบนนิจแล’ว

เพยรเพิมพระ
ไว้ว"ดพระราชโอรส

ด

เบองปฤษฎางค์ ได้ทรงสร’าง

พระบารมโปรดคนโทษทำผิดลิดนิชอบ ต’อ์งต่วยบทพระอ'ยการยก
ประทานชวิตไว้

หล'งนํ้าษิโณทกตกศรษะทงผู้ชายผู้หญิง

ประทานชวิตปล่อย ๓) คน

โปรด

แล’วมสงฆ์มาขอพระองค์ไหญ่วิลาศ

พระองค์ล่กขณา อุทิศถวาย ไม่เสยดายเด็ดดวงพระท'ยยน แล’ว
สงฆ์ถวายคน

ว่าจะเพิมพระบารม

ทรงถวายไตร

เบองปฤษฎางค์

อย่างพุทธชิโนวงศ์

กว่าจะถ’วน

บ

๕000

พระบารม

ได้บำรุงทรงพระศาสนาไป

ณ ว่นเดิอน ๓ แรม®๒ คํ่าบจอ อ'ฐศก ได้ข่าวกรงศรสัตนา
คนหุต

ดิงดุประมาทหนินต่อแผ่นดินย’อนแย่ง

เขตไห้แคบเข’า

เวยงจ'นทม์เล่าเชลยเดิม

ทำมาเหยยบยํ่าเมองนครราชสมาเลย
บร

ดิงแขวงกรุงเก่าทำใหญ่เยยม

ท'พข่นธ์

โสก'นค์พระเจ’าองค์วาง

ณ ว'นเสาร์ เดิอน ๔ ขน ๖ คำ

จะบนแย่งอาณา
ไม่ควรฮกเทิมบ'งอาจ

ล่วงมากวาดครำดิงสระ
พระบ'ณฑูรทราบเตรยมพยห
ตามเสด็จพร’อมเสนางคนิกร

เพลา ๔ โมง ๖ บาท

๕

เทวราช

๓๔

อำนวยไห

ค"าาาระรามจรขํ้ามสมทร

ทรงพระหล'กชํย

ทใเงเหราราช

อำนาจศกท"พกม่ตริย์พร’อมข'ตติยวงศ์

นเรศร์โยธ

กรมหมนเสนบริร"กษ์

เสดจทร

กรมหมน

ยกท"พหมนล่วงก่อน

พระราชว"งเบนจอมจ"ตุรงค์เบนท"พหลวง

กรม

กรมห3วนเทพพลภ"กด

ประคองคู่พระองค์

กรมหมนนรานชิฅเบนบกขวา

พระองค

สริวงศ์เบนบกซ๎าย

กรมหมนรามอิศเรศเบนยกกระบ"ตรท"พ

กรมธิเบศร์บวรเบนท"พหนุน พร’อมมลพิริยพล ผายอ"ครมหาเสนา
เจ’าพระยาราชสุภาวดเบนแม่ท"พ

พระยาราชนิกุลเบนม่ล"ดท"พ

พระสารเพธภ"กติเบนยกกระบ"ตรท"พ
ท"พหน’า

พระยาสหราชเดโชเบน

เจ’าพระยาและพระยาชุนนางวงหลวงยกตามเสด็จ

พระราชว"งเบนท"พกษ"ฅริค์
แผ่นดินเวยงล่มแล’ว

ออกต"ดฅ’ใงโก่นรากแก'นเวยง
พระกาลแผ’วผ่อนอ"กฅ"ญฌ

ไม่ต่อสู้ถอยหลบหลกล"ด
ลำเนินเข’าสองขางทาง
ประท"บพลไพร่

พน
อนหนิ

ท"พกษ"ฅริย์ต"ดหาเห็นช่องเดิน

ตาม

ทรงอ"ศวาวางบาทย่างใหญ่มิได้หยดย"

พระบารมจ"กรฤทธไกร

บำรงงานส้สงครามมช่ย

ลาวเห็นคนใส่เสอแดงหมวกแดงอยู่บนต’น ไม้
ท"พไทยระคมยิงถูกดิงไม้ร่วงหล่น
อทธิเๅทธิ

กรม

พระกาลเมอง

ลาวสำค"ญ

เดชผลพระบารมบญฤทธ

พระเสอเมอง

พระทรงเมอง

บำรง

เ1องเดชอิศรศ"กดาเตช ข’ามเขตขนเขาเสด็จเข’าเมองได้ ณ เดิฎน
๖ บกน นพศก
เมองไหม้หมด

พระบ"ณฑูรให้ถอนหล"กช"ยมิให้ลำด"บเรอง
สมทกำหนดอ"ศจรรย์

เผา

พระเสอเมองผ"นทนิ

๓&

อกธรณแตกแยกแลํง์
กระหยิมขิงใหญ่

จรคิดกบฎแน่งพรกเชลยเดม
สู้บารมไม่ได้กลโ]หน

ฮกเทม

กรมพระราชร'งรบ

พระบางกล"บคินกรงเทพพระมหานคร - เสด็จถงกรง ณ เดอน ๑0
บกน นพศก
เดอน ๕ บชวด สัมฤทธิศก
ทรามาฅย์เสร็จ
บวยลงกลางทาง
เสร็จแล’ว

ถวายพระเพลิงสมเด็จอมริน

เจาพระยาอภ่ยภธรตามเสด็จกรมพระราชว'ง
มรบสั่งไห้รไเศพลงมา

ประทานเพลิงทพระเมร

พาผ่าพระเมรุทิศประชิม

สำแดงพระเดชานภาพ

กล'บปราบได้ลาวเขมรเชลยเก่ากล'บคินเติม

ด’วยพระบารม

อนุ

กล'บคินเวยง
มพระ โองการร'บสั่งให้เจ’าพ ระยาราชสุภาวดเบนแม่ท'พ
พระสารเพธก่กดเบนยกกระบ'ฅรท่พ

พระยาราชนิกลเบนปล'ดท่พ

พระยาสหราชเดโชเบนท'พหน’า

พระยาพิชโ]สงครามยกก่อน

สั่งอยู่เวยงพโาพร’าว
สหราชเดโชยกไป
ถูกง’าว

อนุฆ่าเสย

ราชวงศ์ตรงสก'ดออกต่ดทัพ

กล'บมชโ]ในสงคราม

ถกบนไม่ยนสั่งแพ้พ่าย

ถกอาวุธ

ราชวงศ์ขามถอยหล“ง

ดโทหารนารายณ์ราม

พระยาณรงค์พิชโ]ฆ่าญวน ๓๐

พระยา

หลวงพิพิธ

เจ’าพระยาราชสุภาวดลงจากม’าสู้ก่บราชวงศ์

อย่คงพล'ดไพล่

โมห“นธ์

เจ’าพระยาราชสภาวด

ญวนมาใกล้ความ

อนุหนิไป

เจ’าเมอง

ผ่อนจ่บต่วใส่กรงเหล็ก ลงเรอพิฆาต แห่ดาบเขยวดาบแดง
ขนาดมาฤดูหนาว

ฆ’อ์งตระเวนด'งกราวในสน'นค/นครน

ราษฎร

เบน

๓๖
ตนกํใ4แลดูสองฟากผง

สองผำเมยหมอบด่งเสอบอมอยู่ในก

ทรงเครองครบฟนธนามาหน่าวํง

พระบ'ณฑรรบส'งใณ้มยแฅ่ง

ลงเรอเอาขำรเกลอไปส่งไม'แลดู
นำโทษไม่แลดูหน’า
ให้ใส่ขาหย'ง

พระพรมสำหร่บขู่ไ

จนกงท่าสักใหญ่ไขส่งพลำ

พระ

เสิยบเบนท’ายทน'งมขเด็จหนาจำรวรรด ๓ วน

แล’วไม่อยู่เรอนคุกกงอนิจกรรม
จนโซมเซกมนาประจำท่า

ซากศพเสยบประจานอยู่สำเ

พลบวงสรวงเทพยุดาซงได้รำษา

พระนคร
บฉลู เอกศก

พระโองการทรงสร’างพระบารม

ปฏิสังขรณ์วำพระราชโอรสเรองเดช
เจด้ยฐานสูงใหญ่

กฎสงฆ็๋ตก

วดพระศริร่ตนศาสดาราม
ทาราม

วำราชบุรณะ

ให้บุรณะ

บริเวณอาวาสกว’างกว่าเก่
ขุดคลองรอบ

วำพระเชตุพน

บำรุงสร’างเส

ว่ดสระเกศ

ฉลองว่ดพระราชโอรสเรองเดช

วำอรณ
มการ

มหรสพสมโภชพรำม ทรงฉลองอุทิศพรำมทกวำ
ณ เด้อน ๖ บขาล โทศก

กรมสรินทรรำษ์

กวายพระเพลงทพระเมรุเสร็จแลำ

สนพระชนม์

เจ’าพากรมขุนทิศรานรำม์

กรมหม์นนเรนทร สํ้นพระชนม์ เบนลำดำมา
ณ มเกาะ เดอน

&

เกิดเพลิงกลางพระนคร

ติดไหม้กง

กรมสนทรธิบดินทร์ สนพระชนม์ในเพลิงรุม กรมหมนนเรศร์โ
เสด็จมาดำไฟ
ท"ง ๔ กรม

กลำไปประชวรลงสนพระชนม์

เบนลำดำมา

เข’าฤดูฝนกวายพระเพลิงทลำดำกษำริย์

แตกรม

๓ฟ่
สุนทรธบดนทร์ถวายพระเพลิงทวดสระเกศ
ยานุมาศแห'ประดไเพรใ)มเครองสง

เชิญพระอฐิทรง

เขาสมโภชในพระเมรุทอง

เสร็จแล็ว
ณเดอน®® เรอเดินได้บนดอนดอน แล่นทุ่งพระเมรุ เกณฑ์
นํ้าด่บเพลิง

เบนเชิงให้แผ่นดินชินทรใ)นให้คนสขสบาย

ด็วย

ชลสายกระแสเหตุ บารเมศโพธิญาณ แล*วบ่นดาลแห’งหาย
ณ ว็นอใคาร เดิอน ๖ ชิน ๒ คํ่า ลศ่กราช ®®ชิ่๔ บมะโรง
จ'ฅวาศก เพลา

&

ทุ่ม ๙ บาท

เสด็จสู่สวรรคาล'ย
ศรสดาราช

กรมพระราชว'งบวรสถานมงคล

แต่อยู่ในราชสมบติ

ว'ดมงคลสถานสุทธาวาส

ได้ว'ดศ'กดาเดช

ว'ดบวรนิเวศ

ชินศรมาประดิษฐานไว้ ณ ว'ดบวรนิเวศ

ว'ต

เชิญพระ

ก'บพระฉลองพระองค์

ทรงฉลองพรใ)มก'นเสร็จ

เสด็จสู่สวรรคาลย

อยู่ในราชสมบํต

ฟ่ บก'บ ๘ เดิอน ๖ ว'น

ถวายพระเพลิงทลำดไ)กษ'ตริค์

เสด็จ

เขใพระเมรุทอง
ณ ว'นเดิยิน ๘ ชิน ด๒ ค์า บมะเส็ง เบญจศก เพลา ® โมง
๕

บาท ทรงประเคนแล’วเสด็จขน ระยใแก’วแกว่งไกว

การตร'สให้ดทปราสาทว่ใเพระแกใเบนเหมอนก'น
แก'กล’า

นางพระธรณพระคงคา

ท‘งท’าวจ โลกทใเ ๔

เทวสโมสรนโมทนาทานเจาพาเหลิอแล

'ตุ

พระโอง

ด’วยพระบารม
สุช'มบดิ

พงแผ่นิสงส์สร’างพระ

ไตรบฎกผกละดบาท๓สลิง ผูกละ๒บาท ผูกละ®บาท๒สลิง
เบนนิจ

บุญฤทธิสะทในสุธาไหว จะพล'นได้พระโพธิญาณ

๓?:;^

ณ ว"นอาทิตย์ เดอน ๑ ข็น 0๓ คำ

เวลา ๓1 ทุ่มนาฬกา

หวไเไหวพระทิน'งบษบกในพระแท่น

ระยำอ่จกลบ

ท่งคงคา กระฉ่อนฟ่มฟ่องผง

พระบารมยงจะยนยงเบนมงมงกุ

กรง

จะได้บำรงพระศาสนาถาวรถ*วน ๕,000

หว'นไหวท่ว

พระเกยรตยศน่น

จะพุงเพือง แก่นพิชํยสงครามเรองอานภาพ
ณ ว'นอาทิตย์ เดอน 0 แรม

&

คา

เจ’าพระยาบดินทรเดชา

เจ’าพระยาพระคลัง เจ’าพระยาพลเทพ องค์อิม องค์ด*วง องค์แก’ว
เจ’าพระยาและพระยา

เมองเอก

เมองโท เมองตร เมองจ'ตวา

ยกพร’อมเพลาบ่าย ๔ โมง ๖ บาท
แม่ท'พใหญ่
ข่าวหน
อ'ยกา

ไปตพนมเพ็ญเดินพลตามสถลมารค

องค์จ'นทร์ได้

ผลอกต'ญณูลบหลู่พระคณสมเด็จพระพทธเจ’าหลวงพ
เลยงองค์เองแต่ช'นบาได้ สิ่ บ

กษัตริย์อย่างว่าเทิดแต่สายอุทร
น'ดดา

เจ’าพระยาบดินทรเ.ดชาเบน

จนได้บวชแห่ทรงเครือง

จนถงองค์จ'นทร์เหมอนลับร

หาเข’ามาถวายพระเพลิงไม่

เบนคนอกลัญฌูทรยศต

สมเด็จพระพุทธเจ*าหลวง แผ่นดินกลาง หาเข’ามาถวายพระเพลิง
ไม่ ด*วยจะสญสุริวงศ์ พุทไธเพชรไม่ต^งเมองใหม่
แก*วเข’าเมองได้ กวาดอพยพท*งเครืองยศทิม่ระทาน
ธารอำนวยสัตบุบ

ส่งเข’ามากรุงเทพมหานคร

จ'นทร์ไม่ม่ระจบทางร่วมลับทัพเรือ

ท'พหน’าอ

ได้พระคชา

แล’วดิดตามองค์

ล่วงเลยพุทไธมาศ

มะจะระ

หนไม'ต่อสู้ ไม่ต*งรบพระจ'นดาทัวนาว ท่อยทิสามารถในการณรงค
สันทัดทรงกำลังกล’า

ให้พลม่ระดาเข’าทักค่าย

มิได้เสยด

๓ลิ่

ลงเรอไล่กระชิคฅ็อนเร่งพลรบ
ศกกระช'ไ4ชคฅิดพไเ

ปะ!ครหลกหลบประหารชรต

เสยงบนครนคร'นกไเปนาท

ไม่ขยาดถอย

หลบ สู้รบก'นสาห'สจนเข^าถดคิมห่นฅ์ นำแห’ง์สำเภาเดนไม่คล่อง
เอาชางกฤพองชกลาก
พระคล'ง

เจ’าพระยาพลเทพ พระยา

กระบรนท'พเรอ
มาก

ลาถอยมาอย่เมองจนทบร

เจาคณพระยา

และพระยาหำเม่องปากใต้

ได้ครอบครำฝร'งเขมรญวนส่งเขำมากรุงเบนอน

เจำพระยาบดินทรเดชาถอยมาม'นม'ตบอง
มพระราชสาส์นพระเจำแรกนามมาเบนทางราชไมฅร

คิดถงพระเดชพระคณ
ปราสาททอง

สมเด็่จพระอ'ยกาทศรฐบรมโกศพระเจำ

มพระคุณต่อพระเจำแรกนาม

มาพงพระบารม

ยำ

หนกล'บออกมา

ไปเบนกำลำรบได้เมองคิน

เม่อแตกไตรเกริน

ได้ลูกดินประทานให้กล'บออก

ดำยพระบารมบรมนาถบรมบพิตรพระ

พทธเจำหลรงสมเด็จพระอ'ยกา ร่ามพระคณต่อบิดามารดา เฆยน
เชยนสงครามชวนเลิกศก

ดำยอำนาจพระเจำน'งเกลำทรงธรรม

องค์จ'นทร์ถงอนิจกรรม

•ญวนนำข'ารแจำขำ)ราชการ

เสร็จสน

ศกเขมร
ณ เดอน ๖ บมะเมย ฉศก
ไปร'บพระคชาธาร

กรมหลวงเทพพลภ'กดเสด็จขํ้น

สกำนสัตบุบอำนวยพงศ์สมโภชทกรงเก่าแลำ

แห่ลงมากรงเทพมหานคร ปลูกโรงสมโภชในพระราชรำ ประทาน
ชอเจำพระยามงคลห'ศติน

กรนทรอำนวยพงค์กำภูพุชพ่ายภินิหา21

ดำยสมเด็จภานธรเลิศพิา

ยำได้คชาดำเมองนครราชสมาลอกเบน

๔๐

เผอก แต่ตาย'งดำอยู่ พระโองการรู่บสํงให้พระพิเรนทรเทพไ
ลงมาถงกรุงเก่า กรมหลรงเทพเสด็จไปรบ ณรโแคอน ๓ ขน ๔ คํ๋า
บมะเมย ฉศก

สมโภชอยู่บ’ๅนจรบแขรงกรงเก่า ณ์ ริน

เรอขนานคู่ชกแห่เจ’าพระยาเผอฦผู้ตาดำด‘'งนิล
ลงมาใหเหนประจกษ

แล’รทำ

สำแดงพระบาร

ทแผ่นดินไหรถง ๒ คร*งเบนอ'ศจรรย์

เทพยุคารกยาพระศาสนา

จงสำแดงให้ประจ'กษ์ตาโลกท^งปรง

ร่าแต่สรางพระบารมเกอบสำเร็จพระโพฐิญาณ แต่พระเนตรย'งไห่
ฌานสรรพญณูเบ่นพุทธคุณชิโนรส ในอนาคตภายภาคหน’ๅ
พระศาสนาพระเมตไตรย

เมอ

ลำคบใน 00 พระพุทธชิโนรงศ์บรม

โพธสัตร มไดคลาดบรมบาทบพิตร สมเด็จพระเจ’ารามาธิบดินภร
จกรพนทรงธรรมเทยง
ฉฅรแกรก'นทรป
โพธิญาณ

ชุบเลยงพระญาตรงศานรงศ์กย'ตริย์ต'ง

บรมโพธิเดิยรแท้ประชมพง

จนถงสำเร็จพระ

โดยโรหารที่ได้เห็นประสักย์

ไร้โรงในพระราชร'ง
อนทรอยรารรรณ

มการสมโภช

พระโองการประทานชอพระยามงคลขม

สสังขบลลงกทรง

พาหนะบรมพงศ์จ'กรแก’ร

บารมแผ’รผ่องแสัร
ณ รนเดอน ๖ แรม ๖ คา บมะแม สัปตศก พระเจ’'าลูฦเ®0

พระองค์สักขณาสนพระชนม์ กรายพระเพลิงที่พระเมรุภฏง นิก
มหรสพสมโภชพร’อ์มเสร็จการ
ณ รนเดอน 0๑ ขน ๘ คา บรอก อI[ศก สมเดจพระพ'มามา
สํ้มพระชนม์

พระศพทรงพิชยราชรถชกเขาพระเมรูภคา

พระเพลิงที่ลำสับกม่ฅริม์

ครูรูยู

ม์การมหรสพสมโภชพริ'อมเสร็ขกๅรู

๔๑

เจาคุณวังหลวงประชมเพลิงในพระเมรุทองเจ็าข็างในวิง
หลง กรมหมินเสพสนทร ถวายพระเพลิงลำดํบก'น ณ วัดอมรน
ทาราม
ณบวอก ฉศก สมเด็จพระเจ’ารามาธิบดินทร์ทรงบุรณะสมภาร
ในการพระราชกศลเสมอมามิใด้ขาด
ราม

ณ วัดพระศรร“ตนศาสดา

เดิมสมเด็จพระพุทธเจ’าหลวงพระอไเกาปราบดาภิเษกแล*ว่

ฐาปนาเบนอาราม
ทสุดพระบารม

แล’วบรณะปฏิสังขรณ์ได้ฉลองกง๒ครง

เบน

สมเด็จพระเจ’ารามาธิบดินทร์ทรงบุรณะยกฐานใน

พระอุโบสถทรงมรคูปสูงกว่าเก่า

ฉลุลายเสากด'นพนผสังเหมอน

เตอนพิศ วิจิตรลำยองทรงมรถูปพินเลอมลายบรรจงแว่นพิาทองคำ
ดาดพินลงยาราชาวดิงามที่สด

ตามนุษย็แลไม่เห็นสวรรค็หมาย

ชไเดาวดิงส์ พระปรางค์ทรงเครองเรยงรายตลอดหน’าวัด ส่วนใน
ระเบยงรอบประกอบเขยนเรองรามเกยรฅ
พระศริร”ตนศาสดาราม

ชไเในหน’าณ์งบริเวณ

พระเจดิย์ทรงงามประภ'สสร

เจดิย์บว

อย่างเจดิค์สังกา ทงหอระฆํง์ตูแทนเวช”ย ทรงสร’างสรรพิหารยอด
ประด”บ

พินผน”งขาวแพรวพราวเลิอมศริเพรา

เชิญพระศิลา

๓ พระองค์ ทรงประดิษฐานไว้เบนพระประธานเฒ่า ฝาผน”งเขยน
เร้องอิเหนา

ลายระบายเส’นทองคำ

สะอาดเลิอมบรรจงสรร

ประด”บพนทำล’วนศิลาลาด

ส่วนพระมรถูปน”นทรงสูงไหญ่

ลำด”บ

สักษิณ ๓ ชไเ ทรงพระไตรบฎก ๘๔000 พระธรรมข”นธ์ ประดิษ
ฐานไว้ในตู้ทรงพระมรคูป

ลายมุกรูปภาพครุฑสัดสัดเยยดนาคหํ้ว

๖

๔)0

ครฑเมยง เทพน่งเรยงประนมนวอํญชุล

มรฎปทรงพระไตรบฎก

ของสมเด็จพระอ'ยกาทรงประดิษฐานไว้

ของสมเด็จพระเจารามา

ธิบดินทร์

ตู้ลายรดนํ้าประจำท่ง ๔ ทิศ

สานด*วยเงินแล่นปพน

ในสถานทนมสการเสอ

ชนแสงช่วงดวงแก*วยอดพระมรฎป

เห็นด'งเยยมภพสชิาสวรรค์

ใคร

พระไดรบถูกพระพุทธเจ*าหลวงแผ่น

ดินกลาง ทรงสร’างไว้ณหอพระมนเทิยรธรรม ทรงไว้ตู้มุก๓ใบ
ลายกำมะลอใบ ® เบน ๔

ประดิษฐานไว้ในพระศาสนา

ลำด'บ

กษ'ตริค์ ๓ งามบรรจงทุกสิงสรรพ เกรองบูชา เสาศิลาบำแกะลาย
เครอว"ลค์ ทั้ง ๘ ต’นไว้หน*าอุโบสถ

บ'วทองใส่วานเทวรปทองอย่

.'ะ,,^!'
I
''
บูรพา มศาลารายรอบบรเวณ
เกณฑฤษอยูกฎคณะหลง รบหล่อ

บํ้นน'งยแพนสัตว์เหมอนคณนา

สระบุษสันสารพ่นไม้ผลาผล

บนอยู่บนกำแพงเรยงโต๊ะทั้งเคยงทั้งกลองช'ย ในอุโบสถระสั
ด”งดาวล*อมจ'นทร์

วิหารรอบประด'บชนกำแพงราย

สัวกระถาง

เคลอบต'งถวาย สังนกท'ณฑิมา ถอไม้เท*าหส่อด*วยเหล็กวิลาด อย่
บูรพา ๒ อย่ประจิม ๒ ต'ว I® ตาแลดไม่ทั้ว

สังว่าน'บดาวประด'บ

ๆ....^.1.^1.

เดอน ไนทวปน เมมเหมอนทสุดงาม
พระบางได้กล'บมาแต่เวิยงจ'นทน์
พระยาบดินทรเดชา
วรรดิราชา
ลายรดนำ

พระโองการร'บส่งให้เ

ให้เชิญพระบางไปปร ะดษฐานไว้ ณ สัดจ'กร

เจ*าพระยาบดินทรเดชาสร’างวิหารฝาผสังนธกเขยน
ฝาผสังในทองทิบทรงเครองประ สับ

แล*'วไปฅเทิอง

พนมเพญ เสร็จศิกกสับเข*'ามา มการฉลองสมโภชเสร็จแล’วิ

๔๓
พระโองการบรณะวดเชฅพน

ทรงเก่าคราคร่าชำรุด

แล็ร

สังให้ร้อกระทุ้งรากโบสถ์ให้ลิกซงอยู่ก่วน ๕000 โดยกำหนด
สร’างอุโบสถใหญ่กวำงกว่าเก่า

แต่อำนาจบุญฤทธ

ทรง

ทรงอธิษฐาน

ไว้ให้ยนถ*ว์น ๕000 บ
ณ ว่นเดอน ๔ ขน ๔ คา บมะแม นพศก
วดพระเชตุพน
๕000

บไเดาลด’ว์ยอำนาจผลอธิษฐาน

เผอิญต่วไม้พล่ดผนพ้ดฟาด

สน่นด”งพาฟาดสาย

ยกเคร่องบน
ให้ยนนานถ’วน

กไเปนาทหวาดหว่น

เสยง

อิฐปนแตกกระจายเบนคว”นละอองต’องตา

ม่วไม่รู้จ่กหน’าก่น คร้นคร่นธรณ คนถงวิสัญญพินาศ ทเจ็บปวด
ขาเข่าคลาดศรษะแตกบาดเจ็บอยู่มาก
แจกจ่าย

ทถงอนิจกรรม

บริจาคพระราชทร”พถ์

ประทานเงินเผาศพคนละช่ง ๑

ตำไม้แตกกระเด็นท”บขาห”กเข่าคลาด

แผลหน”ก

๑ส ตำลง

ทบาดแผลแตกม่อย ฟ่ ตำลิง

น’อยมาก

เฉลิมภาคพระโพธิญาณ

ประด”บเครองบนขนได้แล’ว

&

ตำลิง

ทถูก

ประทานเงิน
ประทานตาม

จ*างช่างทชำนาญยกตำไม้

วิหารทิศพระระเบยงพร’อมเสร็จ

ทรงสร’างพระเจดถ์ใหญ่ทรงเครอง ท*ง๎หอไตร พระพุทธไสยาสน์
ทรงพระองค์ยาว ๒® วา
ประตูว”ด

ทำวิหารพร’อมเสร็จแลำ

ตำภูเขาทุก

ลำด”บกษ”ฅริย์ไม่ได้สรำงพระไสยาสน์ไว้เส้นเศษวา

0า1าคู^'^^
ที่หลำพระวิหารใหิญ่

๑๐0๐ คงหมวดหมู่เพิมเติม แส้วฐาปนา

ณ เดอนซึ่ มพระโองการให้ตํ้งกองชำระรอนราษฎรให้เบ
สุข

อากรขนอนตลาดทเรยกล่วงเกินธรรมเนยมให้ลงเสมอเก่า

แต่ค่านํ้ายกขาดมิให้ทำอากร แล่วทรงชำระผู้รายได้เบนส
คุก

ทมาลุแก'โทษตำแล’วจะจบผู้ร’ายถวาย

ขบเลยง

ทมาลแก่โทษจำเพาะตำได้ทำผิด

พระราชทานเงน

รู้สกตำกลำพระราช

อาญามาลุแก่โทษ ให้สาบานตำและสักขาว่าเบนผู้ราย
ณ ว่นสังคาร เด้อน ๑ด แรม ๓ คา
นพศก

สมเด็จพระพ‘นบ

ลสักราช

กรมศรสุราไลย

ด®ลิ่สิ่

บระกา

เสด็จสู่สวรรคาสั

เพลา ๓ ยาม
ณ ชํนพุธ เด็อน
นมาศ

ตด

แรม

๔

คา

ยกพระโกศเสด็จพระยา

ตงแห่เบี่นขนาดกระบวนเครองสุงประสับพร’อม

ประณมมิอถอดอกบำ

ประณมเรยงเคยงพระโกศ

สำเนยงเส่ยงนางร’องไห้

เทวดา

สน‘นโสต

ประสานเส่ยงกลองประโคมก’องไตรภพ

พระศพสมเด็จเสด็จสถิตมหาปราสาท

พระโองการเสด็จกสับยำพระทน'งสริยาอมรินทรวินิจสัย เ

พระยาบดนทรเดชารบสัดเสาพระเมรขนาดใหญ่ '๒ สัน เสัาพระยา
ราชสุภาวด็

ด

สัน พระยาเพชรบุริ

ณ ว‘นอาทตย์ เด็อน
ทูลลา

ดด

เพลาบ่ายชายออกเริอ

เสาพระเมรุได้คล่อง
สันงามเสลา

ไม้เล็ก

แรม

ด

สัน

๘

คำ

เสัาพระยาบดินทรเด

ไปเมองปราจนบริ

เกณฑ์ให้สั

ไพร่ไม่เจ็บบวยสัองสัาง
ด,000

คงลากลงดิ

เจ’าพระยาราชสภาวดิ ณ สันสันทร

เดอน ๑๑ แรม ชิ่ คำ
พระเมรุ

เพลาเชำไปสระบร

เกณฑ์ไพร่ตดเสา

ไม่มาดเจ็บร่องคมขวานได้ครบการทํงสคํน

ลงท่า ล่องมาพร’อมเสร็จ
ดวยพระบารมเบนที่ยิง

ไม้เล็ก ๑,000

ขนลาก

เสมอก”นก’วนครบการ

สารพ่ดสิงไม่ข”ดขวาง

สมเด็จพระพนบ

กรมพระศรสุราไลย ได้ทรงสร’างพระใดรบถูกจบ ๑ สร’างร่ดหน’ง
พอเสร็จ

เกรองไทยหานบาตร ส00

ไตร ๕00

พร’อมเสร็จ

พอเสด็จสวรรคาล่ย
ณ ร่นเสาร์ เด็อน ๑ ขน ๕ คา สมเด็จพระเจ’ารามาธิบดินทร์
ได้ทรงถวายไตรสดไเปกรณ์ ส00

ที่พระศพบนพระมหาปราสาท

รไเพระบรมธาตเสด็จมาแฅ่เม้องน่าน
^

ร่,

ะ''

แห'ไปมการสมโภชพร’อม

ร่

ณ วดหนง ต’งสวดมนต็
ณ วไแดิอน ๑ ขน ๖ คา ฉลองแล’วทรงทงฉลาก ๑0 ตำล็ง ท*ง
ต’นก”ลปพฤกษ์ท*งข’างหน’าข’างไน

ณ พระที่น่งมุขเด็จพุทไธศวรรษ์

หนาจกรวรรดทองสนามนอก
ณ ว”นพธ เดิอน ๑ แรม ๑ คา พระโองการร”บสั่งให้ชำพระ
ประธานทรงหล่อหน’าฅ่ก ๓ เมาประทำสมโภช

มการมหรสพ

พร’อม ณ พระทวารวิเศษไชยศร
ณ ร่นพฤห่สบดิ เดิอน ๑ แรม ๒ คา

ชกพระพุทธรูป

ทรงเลอนชำแห่ประโคมฆํองกลองชำชนะครนค/น

สน'นเสยง

มโหรจนไทยแขกมอญ มโรงโขนละคร งวมอญรำหุ่น ผุนเมอง
เหนอหนุนมานม“สการ
ธบดนทร์บรมบาท
เ/

พระพุทธองค

ท^งได้ดงานสมโภช

สมเด็จพระเจ’ารามา

เสด็จทรงพระราชยาน
๘

เสด็จตามชนาจารย

ประท“บทรงเสดจย“ง์พล“บพลา

9/

แลวชะลอเลอน

ข’ามฅะพานมาตลอดพ’น ราบถูรกล่นเกลอนกว่าหมนพ“น ชวนกน
มาว“นทา

เข’าช่กพร’อมหน’าจนถงท

ปรากฎการมหรสพสมโภช
โมทนา

สถตสถานพระอุโบสถ

สำเนยงเสยงเสนาะโสต

พิณพาทย์ทำบูชาสัก ®00 วง

ปราโมทย์

ฉลองพระพทธองค์ชนวร

สโมสรแสนเกษมเบยมเปรมอิมด’วยศร"ทธา

ถ’วนหน’าประชาชน

พระโองการร"บสั่งขนานนามว“ด ไห้ช้อว่คสุท"ศน์เทพธาราม
ณ ว'นเสาร์ เด้อน ® แรม ๔ คํ่า

เจ’าพระยาบดินทรเดชา

เพลา ๓ โมงเสัา ออกเรอไปพิงข่าวราชการเมองม'ตบอง
พระองค์ตร*สให้ต*งทรงพระเมรุขนาดใหญ่

ได้ยกเครองบ

ลำด'บช*น
ณ ว'นอ'งคาร เดิอน

ณ

แรม ๑® คา เพลายาม ลิ่ บาท กรม

หลวงเทพพลสักดสนพระชนม์ พระศพใส่พระโกศไว้ว'ง ประสับ
เครองสงพร’อม ประโคม

ะะ:::,.

ณ ว'นพธ เดิอน ๕ ขน ๑0 คา

สัมฤทธิศก

-

ยกยอดสัตรพระเมรุ

ลุสักราช ®๒00

บจอ

สมเด็จพระพันบหลวง

กร

๔ฮ)

ณ านพุธ เดอน ๖ ข็น ๒ คา

ตํ้งสวดฉลองวํดพระศรรหน

ศาสดาราม
ณ วไ!พฤห่สบด เดอน ๖ ขน ๓ คา ชํกพระบรมธาตุสมโภช
ในพระเมรุทอง
บาตร ๕00

ฉลองพรไ)มกไเ

^เจง ๕00

ท่งเครองไทยทานเหลอแล

ทรงถวายไตร

พงแผ่พระบารม

ชไเ

พระบรมธาตุกลไ)เขไ
ณ วไแสาร์ เดอน ๖ ขน ๕ คา
บรมโกศพระอำกา

แลไชำพระอฐิสมเด็จพระ

พระพุทธเจไหลวงในพระโกศ

ตงแห'ทรง

พระยานุมาศ

เขไประดิษฐานในพระเมรุทอง

สมโภชมการ

มหรสพพรำม

สดำปกรณ์ไตร ๒00 จวร ๓00 เบน ๕00

ตำ

กำปพฤกษ์ ๘ ตำ พระราชทานเงินคนสูงอาย แต่ ณ ว่นพฤหำบด
เดิอน ๖ ขน ๓ คา ทไขไงหนไขไงใน

ตไแต่อายบกุน ฟ่๒ ขนไป

ขไงในคนละ ๑0 ตำลิง ผ่าคนละ ๒ สำรำ ขไงหนไตามบรรดาศำด็
เจไพระยาและพระ ยาได้ ๓ ช่ง ผ่า ๒ สำรำ
ตำลิง ผไ ๒ สำรำ

คนพิการชรา

พระหลวงได้ ๑0

ง่อยเปลย วำละ ๕00

ชำ

พระอฐิฅไแห'กลำเขไพระราชว่ง
ณ วนอาทิตย์ เดิอน ๖ ขํ้น ๖ คํ่า
พำบหลวง

ชำพระศพสมเด็จพระ

กรมพระศรสุราไลย ทรงยานุมาศ

มุขเด็จมหาปราสาท

ตไแห'อำมมาทางทไยสนม

ราชรถทไยวดพระเชตุพน เกณฑ์แห' รูปสัตว์
บาตรขนาดเดิม

ครไพระอ*ฐพระพุทธเจไหลวง

จากพระทน่ง
ขนทรงพิชำ
ทรงสังเค็ดผไไตร

สมเด็จพระบรม

๔

โกศพระอยกาปฐมกยํตริย์

ลำดบช่กแห่เขำพระเมรุทอง บรรทม

พระเมรุ ณ์ วํน มการมหรสพพร’อมสมโภช
ณ วํนอาทิตย์ เดอน ๖ ขน

ด๓

คํ่า

ถวายพระเพลง ณ วน

จํนทร์ เดอน ๖ ขน®๔คา เก็บพระอฐิกลบคน ทรงไว้ในพระโกศ
ท*ง์สวมในกรมพระศรสุราไลยลอยพระอ่งคารเสร็จ ๓ ว'น

มการ

มหรสพพร’อมเสร็จเสมอ
ณ ว'นพฤห่สบด เดอน ๖ แรม ๒ คํ่า

ช่กพระอฐิแห'เข’า

พระราชว*งเสร็จ
ณ ว*นเสาร์ เดอน ๖ แรม ๔ คํ่า

พระเทพกุญชรบวยลง

เพลา ๘ ทุ่ม ล’ม ณ ว'นอาทิตย์ เดอน ๖ แรม & คา เพลา ๓ ยาม
ณ ว'นจ'นทร์ เดือน ๖ แรม ๖ คํ๋า

ประด*บเครองสุงกใเกลด

เทวดาแห' ๕0๐ ลงเท
ณ ว'นพธ เดือน ๖ แรม ๘ คา
ทรงยานุมาศเข’าพระเมรทอง
แรม ๑0 คา เบนเสร็จการ

ชำพระศพกรมหลวงเทพ

ถวายพระเพลิง ณ วนศกร์ เดือน ๖

■จ

พระราชนพนธ
ใน

พระบาทสมเตจพระปีลปีอมเกล็าเจ๎า8ย่หำ

หน*งสือฉบบนั้

กรมหลวงกำรงราชานุภาพ

ค*กํสำเนามาให้

เมื่อว*นที่ ๒๔ มิถุนายน ร’ฅนโกสินทรศ์กํ ๑๒๗ ว่าในการที่หาหน*งสือ
สำหร*บหอพระสมุด

ได้หน*งสือฉบ*บนั้จากขำงว*งหน*า

จดหมายเหฅที่มีขอกวามเพิ'มเดิม

เห็นว่าเบน

แต่เบ็นคนละอย่างก*บสยามประเภท

หรือจะพคฅามภาษาที่เรียกก*นอยู่ว่า “มีกุ” แด่ไม่ใช่กุอย่างสยาม
ประเภท
กร*นเมื่อได้มาแล*ว์

ก็มีใจผูกพ*นอยู่ที่จ ะอ่าน

เพราะพลิก ‘กุ ด

เห็นข*อกวามชอบกล เมื่อหมดธุระแล'วจึงได้เบี่ดขนอ่านดะไปโดยเร็ว
เพราะอยากร้กวาม

จบในพำเดียวน*น

กวามกิดแรกที่เกิดขนในใจ

ก็นึกว่า ซึ่งกรมหลวงกำรงกล่าวว่าเบน กุ ชนึคหนึ่งน*นผิดไปเสียแ

๗

^0

1ห็นจะไค้อ่านคะ ๆ ไม่ไค้พิจารณา

หน*งสือฉบ'บนมขอกวามนบ่

ประหลาคน่าพงอย่ จะฅ‘'องอ่านอีกกร*งหนึ่งในเวลาอน

ใกรหนอจะ

ในเบองฅํ'นน*นกวามวิตกวิจารณ์ก็เกิคขั้นว่า

ผู้เรียบเรียงหน*'งสือฉบ*'บนึ่ มีหล*'กอ*'นหนึ่งที่ว่ เ เค้
เบืนใกรในว*งหน้าไค้เรียบเรียงหรือประการใค

จึงต*งวงกิคห

ผู้เรียง จนถึงได้เขียนลงเบ็๋นจดหมายบ*'นทึก ค*'งตี่ได้ก*'คลงไ

“ หน*'งสือที่จดลงนึ่ ปรากฏโดยโวหารและทางคำเนินกวามใ
น้อยคำเบนสำนวนผู้หเ0ง

กงจะเบ็'นเจำนาย

หรือเจำนายใหม่ซึ่งเบ็่นราชตระกลนึ่
ธนบุรี

แต่จะเบ็'นเจำนายเก่

แต่เนึ่องในเชอวงศ์เ

หรือจะมีเกี่ยวข’'องในแอวงศ์เมืองนกรศรีธรรมราช

เบนราชตระกูลในเวลาน*นกราวหนึ่งก็อาจจะเบ็'นได้”

“ข’'อกวามที่เห็นเช่นนึ่ เพราะผู้เขียนน้บถือเจ
ว่าแผ่นดินต’'น

ไช้น้อยคำกล่าวถึงโดยกวามเการพ

เหมือนอย่

หลานเจำกรุงธนบุรีพูด ตามที่ไค้เคยพั่งมาเบึนอ*'นมาก

ส''ญญาวิปลาสก็กล่าวน้วยกวามเห็นใจ ว่าเบ็่นการบ''งเอิญเบนไปเช่น
ควยเบนเวลาเกราะห์กรรม

และเบื่นเวลาจะสั้นบุญสั้นวาสนา

กล่าวถึงการดุรำยก็ค่อนจะเบึนคำอยู่ขำงอวด ‘ดุ ว่าเก่งกาจหร

เค็คเคี่ยว อย่างเดียวก*'นก*'บลูกหลานขุนหลวงเสือกล่าวถึง
ยกย่องในการที่มีกวามเห็นล่วงหนำ

เช่นรู้สึกต''วว่าสั้นบุญแน้ว

เขาเชิญให้บวชก็ยินดีปรีดาที่จะออกบวช กร*นเมื่อเจำบญมืร
ไปชวนให้สึกก็ไม่ยอมสึก ว่าสั้นบุญแน้ว อย่าไปลู้เขาเลย

และพ่นผู้ร้กิริยาย์ชฌาส‘ย!.จำกรงธนบรี

ซึ่งลกหลานเขาเล่าก'นอยู่ว่

เมื่อจะร'บส'งก*บใคร ‘ก ย่อมเรียกพระองค์เองว่าพ่อ
เบ็นผู้คุ้นเคยในหมู่ลกหลานเจ*ากรุงธนบุรีมาก
บุฅรพระพงษ์นรินทรีไค้เล้ยงมา
หม่อมเหม็นหลายองค์
พระกิริยาอ*ชฌาสย

ค'งนั้ ข*าพเจ’า
คือ กุณปล‘ด์เสงี่ยม

ท*งไค้คุ้นเคยก*บเจ’านายผู้หญิงลูก

จึงไค้ร้เรื่องราวของเจ’ากรุงธนบุรี

และ

ท*งทราบถ้อยคำของลูกหลานเหล่าน*นเคยยกย่อง

ก*นอย่างไรค’วย ”
“ อนึ่ง ในหน*งสือฉบ*บนึ่
รู้เรื่องราวสนิทสนมมาก

กล่าวถึงประลูฅิเจ’าพ่าเหม็น

จนความที่ใม่จำเบ็๋นจะค’'องยกขั้นกล่าว เช่น

พระพุทธยอคพ่าเสคืจพระราชดำเนินคามพระศรีศากยมุนี
พล*บพลาเซ

คูเบ็'น

ไปถึง

กรมขุนกระษ''ครานชิคประกองพระองค์ไว้ ค'งนึ่ ”

“ ข’'อซึ่งคิดเห็นว่าผู้เขียนค*งอยู่ในพระบรมราชวงค์นึ่ คือแสค
ความเการพน*'บถึอ

ยกย่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอคพ่ามาก เช่น

เรียกเจ’'าพ้ากษ''ฅริย์ศึกเบึนค’'น
แผ่นดิน

ท*ง์ถ้'อยคำที่จะออกพระนามพระเจ’'า

คืออกพระนามเหมือนอย่างเจ’'านายเก่า ๆ ร*'บส่ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอคพาว่า
สมเด็จพระพุทธเลิศหล’'าว่า

สมเด็จพระอ*'ยกา

เรียกพระบาท

สมเด็จพระพุทธเจ’'าหลวง

เรียกกรมพระ

ราชว*'งบวรมหาสุรสีหนาทว่า พระพุทธเจ’'าหลวง
บวรสถานมงคล

สมเด็จพระอ*'ยกาว‘'ง

เรียกกรมพระราชว*'งบวรมหาเสนานุรำษ์ว่า สมเด็จ

พระบี่ตุจฉาว*'งบวรสถานมงคล
ว*'งหล*'ง ”

คือเรียก

เรียกกรมพระราชว''งหล*'งว่า

พระ

(^1®

“ การที่เรียกพระนามเช่นนี
ในรชกาลที่ ๓

ก่อนที่เรียกพระนามกามพระพุทธรปฉลองพร

เรียกฅามแบบกรงเก่า

เบนธรรมเนียมพระเจาแผ่นคินชึงสวรรอด

องก์ใหม่เบนขั้นแทนแต้ว
ในพระบรมโกศ

ปรากฎว่าหนงลือฉบบนได

เรียกองค์เก่าว่า สมเด็จพร

ต้าถวายพระเพลิงแลํว่

พระพทธเต้าหลวง

บางทีกเปลียนเบนสม

ต้ามีองค์ที่ ๓ ขั้น องค์ที่ ๑ ก็เป่นสมเคจพระอยกา

องค์ที่ ๒ เบนสมเด็จพระพทธเจ^าหลวง นี่เบนกำใช้อย่างเชียนหนง
หรือ"ทูคทางราชการ แฅ่ต้าเบนคำพูคม'กจะเรียกร'ชกาลที่®ว่า
ต้น

ร'ชกาลที่ ๒ ว่า แผ่นดินกลาง

ต้นเบึนเหตุให้พระบาทสม

พระน'งเกลำเจำอยู่หำทรงร'งเกียจว่า

ต้าเช่นน*นร'ชกาลประจุบ

แผ่นดินปลาย เบ็'นคำไม่เพราะ จึงโปรดให้ใช้พระนามฅามพระพ
ฉลองพระองค์เสีย

แฅ่ถึงต้งน*น

เต้านายผ้ใหญ่ท่านยำร'บส'งอ

เดิม ไม่ใคร่จะเปลี่ยนแปลงไปไค้
ก่อนบ'ญ่ญัดิให้เรียกพระนาม
VI

จนเกยไค้ยิน

หนำสือฉบ

แค่เมื่อพงก็เขำใจไค้ง่าย

เพร

2^^

เคยนมา

“ต้อซงคะเนว่าจะเกี่ยวต้องเบ็นเจ้อกระกลเมืองนค

ราชน*น เพราะเห็นว่ากล่าวถึงเจำนครและเรื่องพระพงษ์นริน
ต้องต้นก*บที่เคยไค้ยินจากเช้อสายพระพงษ์นรินทรี

มืคณ

เบนต้น เล่าความเกี่ยวต้องพำพ'นต้นในเชอวงศ์เต้ากรงธ
นครศรีธรรมราช
หนงสอฉบบน

มืเรื่องราวมาก

จึงน่าจะต้นนิษ^านว่า

เบนเจานายในราชคระกลน

พ'นเชอวงศ์เจำกรงธนบุรี

ผู้เขี

แกกงจะมเชือสายเกียว

และนครศรีธรรมราจุ:ต้วย ”

“ เมื่อ'.หืนกวาม'.ช่นแแสํว

วึงกงวงพิจารณาก*นให้แกบเ'ขาว่า

หนงสีอนีเบ่นสำนวนผ้หญิงหรือผ้ชาย
ผู้หญิง

และถาเบืนผู้หญิงแลํว

ก็เห็นปรากฏช*กว่าเบ็๋นสำนวน

จะเบนชาวว*งหลวงหรือชาวว*งหนา

เทียบสำนวนคล*าขพระเจ*ๅบวรวงศ์เธอช*น ๒ พระองศ์เจ’าประทมเมศ
ซงเขียนหน*งสือประ'กานพรในเวลาสรงนาสงกรานศ์ทุกๆบี'
เนือเห็นเอาว่ากงเบ่นเจ*'านายผ้หญิงในว'งหนำ
เบ่นจคหมายเหฅ

ไม่ใช่พงศาวการ

กวามเการงานร้มากเบ่นช่อง ๆ

ไว้เสีย

ข*'อกวามที่แฅ่งนไเไม่ใช่

เบี่นแก่นึกอะไรไค้ก็จดลงไป

แก่ไม่เบ็๋นหล*'ก;ฐานในทางราชการ

แรองในว*'งละเอียดกว่านอกว’ง
ที ๓ และไม่ท*'นแล*วสำเร็จ

จึงลง

หนํ'งสือฉบ*บ'นพึ่งไค้เขียนในร*ชกาล

หรือจะไม่กล*'าเขียนแผ่นดินประจบ*'นหยุด

หรือห่างเหินไปไม่ร้การประจบ*'นอย่างใดอย่างหนึ่ง ”

“ เมื่อไค้กวามเช่น'แแลำ

ก็ไปดรองหาเจ*'านายวำหน*าทีเดียว

เจ*'านายวำหนำที่เบนพระราชน*'กดาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด'พา ก็
มีสองพวก

คือ พระเจำบวรวงศ์เธอช*น ๒

ราชวำบวรมหาเสนานร*'กษ์

พระองศ์เจำในกรมพระ

'พระเจำบวรวงศ์เธอช*น ๓

พระองศ์เจำ

ในกรมพระราชวำบวรมหาศ*'กดิพลเสพย์ ”
“เมื่อเช่นนึ่
พระองศ์เจำขน้ษฐา

ตรวจดูก็เหืนแด่พระองศ์เจำประชุมวงษ์
ซึ่งเบนพระเจำบวรวงศ์เธอช*น ๒

และ

อ*'นเจำจอม

มารดาเบนธิดาเจำกรุงธนบุรี เมื่อเบนพระองศ์เจำมีนามว่า พระองศ์
เจำบญจปาบี'

ภายหลำเรียกว่าคุณสำลี

เจำพาเหมีนพี่ชายมาก

เบ็๋นกำพรำ

กรนเมื่อเจำพี่าเหมีนเบืนโทษ

ร*'กใคร่?า'นก*'บ

จึงพลอยด*'อง

&๕
ถกประหารซีวิฅด้ว!)

หรือมารคาคุณสำลี

จะฌ็นชาวนครคอกกร"3

ถำเช่นน*นก็จะสมก้บฅํ้งเกณฑ์ใว้ ๓ ข’อ”
“ อีกองค์หนึ่งก็พระองค์เจ’าอรณ
ช*น ๓

ค’ว?แจ’าจอมมารกากรมพระราชว'ง

อ*นเบ็'นพระเจาบวรวงคเ•ธอ
ก็เบนบุตรีเจาพระยานคร

(เจ’าพ*ด) เจ’าจอมมารคาพระองค์อรณ ก็เบ็๋นน’องท่านผู้หญิงอินภรรยา
เจ’าพระยานคร (เจ’าน’อข)

ไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข’อิงอ*นใดก*บเจากรุง

ธนบรื หรือจะเกี่ยวพ'นก*’เา. ก’วยเหตุที่กรุงธนบุรีก*บเมืองนคร
ก*นมากเช่นกล่าวมาแล’ว

แต่หากจะไม่รู้ ”

“ ใน ๓ พระองค์นึ่
รู้จำก้นเคยอยู่
หากว่าแต่ง

พระองค์เจ*าขนิษ^าและพระองค์เจ’าอ

เพราะท่านอย่จนแผ่นกินประจุบ'นนึ่

น่ากลำจะฉากฉานเกีนนึ่

แต่อง

เพราะคูท่านอยู่ข’างเ

แต่องค์หล’งคูท่านเรียบนำ น่าจะไม่แต่ง อีกประการหนึ่งเหตุไฉนท่า
จะไปนึ่งเงียบอยู่เพียงแผ่นกินพระพุทธเลิศหลำ
ถึงกรมพระราชวำพระบิดาของท่าน

ท่านกงจะฅํ

อ*นเบนที่ควรจะรื่นเริ

มืบุญเกินปรกติ ”

“ คราวนึ่ยำเหลืออยู่องค์เดียวแต่พระองค์เจำประช
ถึงว่าจะสั้นพระชนม์ในร*ชกาลที่ ๔
รู้จำท่าน

ก็สั้นพระชนม์เสียแต่

แต่คูจะเบนผู้ใหญ่มืหลำฏีานม*นคง

ก*นก*บพระบาทสมเด็จพระน*งเกลำ
ต*งแต่ในร*ชกาลที่ ®

ก็คือจวน ๒0 1) หรือ ๒๐ บื่แลำ

เรื่องราวที่แต่ง

บางทีท่านจะเสด็จเขำมาอยู่ในวำ

พระช*นษาคงจ

ความมากอข่ในรำก

ความในแผ่นกินพระพุทธเลิกีห

๕๕
น้อะ)ไป

ท่านกงเสค็จขั้นไปอย่วํงหน์า

เสด็จกลไ)ลงมาอยู่ว''งหลวง

กรนเมื่อวิงหน*าสวรรคฅแลว

ในร'ชกาลที่ ๓ กรมพระราชว'งสวรรกฅ

แล*ว ก็เสด็จขั้นไปเบ็นแม่ว''งอย่ว'งหน*า กวามจึงไค้ไปขาดอยู่เพียงนน
จึงปลงใจวิาน่าจะเบ็๋นพระองก็เจไประชมวงษ์

เบนผู้ไค้เรียงจกหมาย

ฉบ'บน่ ”
กรไแมื่อเขียนข*อกวามขไงก*นนั้แล*ว์เสร็จ
หน'งสือน*นซไอีกทีหนึ่ง

มีเวลาว่างไค้อ่าน

ไปกระทบกำที่สงส'ขเขไกำหนึ่ง

กรมหมื่น ไม่ได้ออกพระนาม

มีแฅ่ว่า

นึกว่ากนที่ก'ดจะค*ดฅก เหมีอนอย่างที่

มี1นหนังสือแห่งหนึ่งว่า เจไ ท*ศพงษ์ เจไ

แลำก็เลยไปอื่น

สงส'ย

ว่าก^งใจจะเขียนว่าท'ศไพ แก่กกเสีย เห็นแก่ว''นแรกแลไมาอ่านว'นหล'ง
นึ่

จึงไปพบเขไอีกแห่งหนึ่งมีกวามว่า

“ว*'นเดือนแปก แรมกำหนึ่ง

บมะโรง ส*มฤทธิศก เจไพีากรมพระสุนทรเทพสนพระชนม์ ไว้พระศพ
บนปราสาท

พระโองการกร'สส'งกรมหมื่น

พระเนตรมีคสี่กไน

พระกรรณกึงสีดไน

เถิกอย่าทลเลย”

อีกแห่งหนึ่งว่า

ว่าสั้นลูกกนนึ่แลำ

อากรขนอนกลากเจไกชำระ
“ณเดือนหไจุลนักราช®®๗๙

บื่ฉลนพศก กรมหมื่นสั้นพระชนมายุ ประชุมเพลิงณว''กราชบุรณ”
เมื่อได้กวามเช่นนึ่ก็มาปรากฏช'กว่า
น*นผิคหมกท*งสั้น
พระนามเดิมหม่อมมุก

ข*'อกวามที่กิกเดามาแก่แรก

กรมหมื่นองก็นึ่กือ

กรมหมื่นนรินทรพิ

เบนบุฅรเจไพระยามหาสมบัติกรุงเก่า

เบนพึ่เจไพระยาพลเทพ (บี่น) บิดาเจไพระยาบดินทรเกชา■“^ ซึ่งเบน
(ต)

ไนเรือ}ฅ1เจาพใ!!ยากรงรดนโกสินทร์ว่า เจาทร!!ยาทลเทพ ชี่ง

(มึน!/ตรเพี)?หาส?ะม้ตกรุงเก่าฆ

คึ9 เจเพร!!ยาพลเทพ (ทองอิน)

สิใช่เจาพร!!ยาพIแทพ (ไ/เ)) บิดาเจาพร^ยาIIสินใ'เรเดขา (สิงห์)

๕๖
ฅาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริยวงษ์

เมอแผ่นดินเจากรุงธนบ

ไค้เบนนายกวค เบื่นพระสามีของเจ*ากุ พระเจ*านองนางเธอ พระบาพ
สมเด็จพระพทธยอกพาจฬาโลก

เรียกก'นว่า

เจากรอกวกโพ

เพราะก*งว*งอข่พ่ายสนมแถบวิหารพระนอนว*คพระเชฅุพน
ว*ดโพนั้ ไค้เก็บกลากทำยสนมจนกลอกพระชนมาย
ร*ชกาลที่ ๓

ถ*อยกำที่รดลงไว้ไม่ใช้ว่าสั้นพระชนม
เช่นจดเรื่องสั้นพระชนม์ของพระองค์อื่น

ปรากฏถกก*องกามข*อกวามที่เล่ากไ;มาว่า
ไม่ไว้พระองค์เบนเจ้าแท้

พระโรง

นก็เห

กรมหมื่นนรินท

กรมหลวงนรินทรเทวิก็อย่ขไงจะกก

กำอย่างกรมสมเด็จพระบำราบปรบกษ์ทรงเล่าว่า
โสกไ;ค์

สั้นพระชนมโ

ก่อเมื่อสั้นพระชนม์แล*วกรมหมื่นอ*บษรสุดาเทพจึ

เบ็'นผ้เก็บก่อมา
ถวายพระเพลิง

เจากรอก

เจำนายไปท

กรมหลวงนรินทรเทวิประทไ)บนยกพนในประธานท*อง
เรียกเจำที่ไปทูลลาให้ขี่นไปนำบนยกพนด้วย

แก่กร

นรินทรพิทำษ์มานำอยู่ที่พนเฉลียง และหมอบกราบเจำนายที่
เพราะเหตุฉน*น ผู้แก่งหนำลีอนํ้
สั้นพระชนม์
มีพระโอรส

จึงไค้ใช้กำผิดกไเจำนายองค์อื่น

กรมหลวงนรินทรเทวิ

กไกรมหมื่นนรินทร

เบนกรมหมื่นนรินทรเทพองค์หนึ่ง

บริรำษ์องค์หนึ่ง

กรมหมื่นนเร

กร*นเมื่อขยายพระบรมมหาราชวำออกไปชิ

วกพระเชตุพน

จึงไค้โปรดให้ยำยไปอยู่ในที่ซึ่งเบึนวำบรพาภิ

เที่ยวนึ่

กรมหมื่นนเรนทร์เบนบุพระยาอร่ามมณเฑียรท

เมื่อถึงรำกาลที่ ๔ พระราชทานเฉลิมพระนามพระอัเขี่นเบนกรมห
นรินทรเทวิ กำยเหตุกำนึ่

ท่านจึงสนิทชิกชมกไรำกาลที่

(3เ(ฟ้

ขํอที่เรียกกรมหมื่นฟล่า
ปรากฏว่าหน*งสือฉบํบนั้

กีเหฅุที่เบ็๋นพระสามีของท่าน

ท่านไม่ไค้มุ่งหมายที่เรียงเบ็๋นพงศาวการ

หรือจกหมายเหกุให้ผู้อื่นอ่าน
เก่า ๆ

และยิงท่าให้

เบนแก่ลูกหลานพี่น*องไปไก่ถามการ

ก็เล่าให้พี่งแลวเขียนลงไว้

ที่นึกไค้ก็เขียนนึกไม'ไค้ก็แล*วไ

ประมาณพระชนมายุกงจะไค้ประสติแก่กร*งกรุงเก่าย*งไม่เสีย
ด*วยพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระพทธเลิศหล*า
กรุงเสีย

ซึ่งประสติเมื่อบี'

ท่านกงแก่กว่าพระพุทธเลิศหล*าหลายบี่

พระพุทธเลิศหล*าสวรรกฅ

เทียบ

ฅง๎ ® 0 บีขํ้นไป

พระชนมายน*บเรียงบื่ว่า ๕๘

เมื่อเรียง

หน*งสือฉบ'บนในร*ชกาลที่ ๓ พระชนมายกรมหลวงนรินทรเทวีกงอยู่
ในเรือน๗0 เมื่อได้กวามก*งนั้ ก็เบนที่โล่งใจเบี'นอ*นมาก ไม่มีท่าทาง
ที่จะพลากพล*งเบื่นอย่างอื่นเลย
ก*วยเหกุผล

แน่แล*วข*อกวามท*งปวงที่กล่าวยุติ

คือท่านทรงทราบการเรื่องกรุงเสียโคยพี่งคำเล่า

ทรงเห็นการในแผ่นดินเจ*ากรุงธนบุรีเอง

ไค

เพราะเหกุที่พระมารคา

เจ*าพ้าเหม็นเบนหลานของท่าน ท่านจึงทราบเรื่องแมลงมุมและจั้งจกฅก
เพราะเหฅที่พระสามีของท่านเบ็่นข*าราชการในกร*งกรุงธนบุรี จึงไค้
น*บถือเจ*ากรุงธนบุรี
ในว*ง
อย่บ*าง

เพราะเหกุที่ท่านเข*าว*งออกว*งอยู่

ข*อกวามที่ไค้จกลงไว้นั้

ถึงว่ามีที่เคลื่อนกลากและห่างเห็น

เบนอย่างที่กนแก่พุกก*น

ที่อื่นอย่หลายอย่าง
มีเจ*ากรมเบนพระยา

จึงทราบการ

แก่มีข*อสำก*ญซึ่งน่ารู้ ไม่

ที่เบี'นสำก*ญในทางราชประเพณี คือเจ*าก่างกรม

เรียก

กรมพระยา

ในทางคำยกย่องเจ*าพ้า

ผ่ายในเรียก กร*สสา บานพระวิหารว*คสุท*ศน์ เบนผ่พระห*ฅถพระบาท
สมเด็จพระพทธเลิศหลำทรงสล'กเบนก*น

เบนเรื่องที่น่ารู้หรือไม่

๘

แค่ชื่อซึ่งผ้ค*คจคหมายนเขียนมาว่า “จอหมายเหฅุฅํ้งแค่กร
เสียแล‘วเจ*าฅากมาฅํงํ้ๆรงธนบรี” น*นไม่ไค้เรื่อง
ก*กหน*งสีอนั้จากฉบ*บเกิม

กงจะเบนดํว์

นึกไม่ออกว่าจะจคชื่ออย่างไร

ก็ฅ งชื่

ตามบุญฅามกรรม ผิกจากกวามจริงที่ไค้จากหน*งสือนั้ จึงไค้แก
เช่นจ่าไว้ข้างหน*าว่า
กรมหลวงนรินทรเทวี
ถึงจลศ*กราช ๑๑๘๒

“จกหมายกวามทรงจำ
(เจำกรอกว*กโพ)

ของพระเจ*าไปยิกาเธอ

ต*งแค่จลศ'กราช ®®๒๙

เบ็'นเวลา ๕๓ บ”

พระที่น'งอ'มพรสถาน
ว'นที่ ๒๘ มิถุนายน รฅนโกสินทรศก ๑๒๗

0

กาบรรยายกวามเห็่น
3^

และกวามกิดทึ๋1ะเรี่ยบเรี่ยงหนํงสึธน
พระราชนิพนธ์
ใน

พ1ะฆาหฟึนเค์จฬระจุสจ9มเคลำเจำยยูห'ว

จคหมายฉบ*บนิเบนล*กษณะจคหมายเก่า
จค!ช้วิธีและสำนวนอย่างนิ
สามารถแค่งหน*งสือ
จินฅกวี

ซึ่งผู้หล'กผู้ใหญ่ชนนั้

ไม่ใช่ผู้ที่มีภูมิรู้อรรถธรรม

หรือความ

อย่างเช่นที่เรืยกกว*างขวางก*นอยู่ในเวลานิว่า

อ*นแปลว่าเบึนน*กปราชญ์ผู้นึก

ผู้ซึ่งผูกประพ*นธ์ขนเบนบทกลอน
เรื่องใดไม่ค่องเบนบทกลอน
ว่าตำเบึนจินฅกวีเหมือนก*น
บ*า ‘ภู อย่างสยามประเภท
จะว่าเขาผิดก็ไม่ได้

แค่ชองเคิมเขาใช้สำทร*บ

ในชไเหล*งนิภูเหมือนผูกขนเบ็น
จะเท็จก็คามจริงก็ฅาม

น่าจะหมายใจ

บางท็ที่นึกแทรกแซมลงคามความคิด
ก็จะฅ*ใ5ฅำว่าอยู่ในเบ็๋นจินคกวีดำย

เพราะเขาก็นึก-

ค่างแค่นึกเบึนกุศลเจคนาและ

อกุศลเจคนา
จดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีนิ ไม่ใช่ผู้รู้แค่ง
จดหมายเหตุและพงศาวดาร
ที่ท่านทรงจำไว้
เวลาที่ทรงพระชรา

ไม่ใช่จินคกวีท*งสองอย่าง เบนช่อความ

ค*งแค่จำความได้จนคลอดเวลาที่เขียน
มืผู้ทลว่าข*อความจะสูญเสียหมด

กงจะเบืน

ขอให้จดลงไว้

จึงได้พยายามจดลงไว้คามแค่ที่จะนึกได้ โดยไม่คำ)งอาศำหล*กอะไรเลย

๖0

คือพงศาวคารฉบบที่กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสทรงเรียบเรียง
ก็ข้งไม่ได้เรียบเรียงและย่งไม่ไค้พิมพ์
ที่ท่านได้ทรง

ก็คงเบึนจคหมายย่อ"าอข่างนั้

กำหากว่าจะม

ที่ใครๆจดไว้แต่ก่อ

และกำบอกเล่ากับท*งที่ได้เห็นควยพระเนตรเอง
แต่ถึงกังน*น

ควรจะเห็นเบนกัศจรรย์ในความทรงจำของท่าน

หรือกัาหากว่าจะเบี่นเหตุให้มีผู้สงส*ยกวามทรงจำ
ทีเคียวหรือ

ขำพเจำขอขืนย’นว่า

ที่ทรงแม่นยำเช่นนั้หลายพระองค์
ภายหกังที่สุด

ขำพเจำเคยเห็น

จะได้ถึงเ

เจำนายผายใน

แต่ไม่ยี่งกว่าและไม่สั้นพระชน

เช่นพระเจำกัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสร^สคา

พระชนม์แกัวได้ ๘ เดือนนั้

อ'น

ทรงจำแม่นจนกระท’งว*นก็นเด

กันเกิดเหฅการณ์อย่างใคอย่างหนึ่งทำไปตุกสื่ง กักษณะความ
อย่างเดียวกับพระบาทสมเด็จพระนำเกลำเจำอยู่หำ
ได้ว่าในจดหมายหลวงอุดมสมบัติ

ซึ่งจะอำงให้

กวามที่ทรงจำว*นคืนแม่นก็ปรา

อย่ฉะน*น จึงเห็นไค้ว่ากรมหลวงนรินทรเทวีนึ่ ความทรงจำขอ
คงเบ็๋นกักษณะเดียวก*นกับกรมหลวงวรเสร^สุดา
ส่วนกัอความที่จดนไเ
พระสามี

ท่านได้เปรียบอย่างหนึ่ง

อาจจะรู้ราชการจากทางน*นได้

เพ

แต่ก็ปรากฏว่ากัาเบ

แผ่นดินแท้เช่นการทพคืก ท่านเห็นเกินความสามารถที่ท่านจะพรรณ,น
ให้ถูกกัองไค้

ได้ว่าความรวบเขำเบนหมวด ๆ พอให้รู้เหดการณ์

เบื่นเรื่องราวซึ่งออกจะปกบี่ดกันในเวลาน*น หรือเรื่องวาวซึ่งท่า
ไม่ส้เบนพระเกียรติยศ

ท่านได้ จดลงไว้แต่ย่อพอเบนเครื่องสำ

กัอที่ท่านจดลงพีสดารกว่าที่อื่น

กัวนเบนเรื่องที่ท่านพอพระกัย

แต่

๖๑
เ!เออ่านทํ้งหมกแล‘ว

จะเห็นได้ว่าพระญาณของท่านในทางทรงจำ

และกวามพอพระท*ยเข‘าพระท*ยในเหฅการณ์สงอยู่กว่ากนแก่สามญ
เบ็นอ‘นมาก
มีผู้ม*กจะอ‘างพระนามบ่อย
ม*กร*บ่ส'งถึง

เช่นกรมหลวงบดินทร์เบนฅํน

อ*างเอาเบ็่นเฑ้ของผู้เล่าเรื่องก็จริงอยู่

ผู้ทรงทราบการมาก

จึงได้เขียนได้กํงน้

แก่กำที่มีผู้อ*างเช่นน*นแล*ว

และมาเขียนลงเบ็นจกหมายที่เกลื่อนกลาดไว้
กรมหลวงนรินทรเทวี

ท่านคงเ

ทำให้มีผู้คิดเห็นว่า

จะเบนพระองก์หนึ่งในผู้เล่าอะไรมาก ๆ ไป

เบนเกราะห์คีอย่างยิงที่จดหมายฉบับนึ่มาปรากฏขีนลำงมลทิน
แก่งหนำสีอซึ่งไม่คิกถึงบุญคุณ
จดหมายฉบับนึ่
กวามที่จำได้

ได้ใช้พระนามท่านในที่มำหมอง

ปรากฏช'ควำได้จดลงโกยกวามซึ่อกรงและ

ไม่มีนึกแก่งให้พิสดารเบนอัศจรรย์

อย่างหนึ่งอย่างใดเลย

อ’นผู

ให้ผู้อ่านพิศว

ลำจะมีการฅื่น ท่านก็ฅี่นส่วนพระองค์ท่านเอง

กามกวามเห็นที่จ*บ่ใจท่านชนมาอย่างไร

เวลาก็ดี

ข*อกวามก็ดี

ที่

เคลื่อนกลาดบัาง

ก็เบึนธรรมดาหนำสือที่ท่านไม่ได้จดลงไว้โดยทันที

มาเขียนก่อภายหลำ

แก'ขำพเจำยืนย'นได้ว่าหนำสือฉบับนึ่ไม่มีกวา

เท็จเลย

ความที่เกลื่อนกลาคน*น ควยลืมบัาง

เรียงลงไม่ถูกเบนภาษาไม่สู้แจ่มแจำบำง

คำยทราบผิคไปบัาง

ท*งว้ธีเรียงหนำลือในอาย

ช*นน*นไม่สู้จะมีเกรื่องมือสำหร*บ่เขียนบริบูรณ์และกล่องแกล'วเหมือน
อย่างทุกว'นนึ่ ลำจะเขียนหนำลือแลำคิคนาน ๆ บรรจุกวามให้แน่นใน
วรรกหนึ่งแลำจคลงไป

ผ้ใคแก่งหนำลือให้ส*นและให้จุกวามมากได้

๖12)

ผู้นไ;แต่งหน'งสือคี

ไม่เหมือนอย่างเวลานั้

ไค้ใจความสำบรรท'ต่เดียว

มีแต่ “เอกชน” “เพอนมนุษย” “โคย

อะไรต่าง ‘จ เต็มไปทไหนำกระคาษ
ที่ ๔

ที่เขียนหนากระคาษ

อีกประการหนง ภาษาในรชกาล

เปลี่ยนจากภาษาใน ๓ ร'ชกาลก่อนมากนำ กรนฅกมาถืงรชกาล

ประจบ*นนยื่งเปลี่ยนเร็วหนำขีนอีก

ผ้ที่จะอ่านหน'งสือโคย

ฅริฅรอง กลำนอขลงไปคํวยเหตุหลายอย่าง จนถึงนำเรียนชนใหม่
จำไปอ่านหน'งสือเก่าซึ่งเขียนใน ๓ ร*ชกาลแรก

ไม่เขำใจแ

พยายามที่จะอ่าน ก่วยเห็นว่าเร่อร่าง'มง่าม ไม่มีความร้บริบู
เกี๋ยวนํ้

ถำจะมีผู้พยายามอ่าน

ก็อ่านคำขความประสงค์ที่เบ่น

หวำจะเอามาเบนก่นเหตุนึกเอาใหม่โดยอยากเบึนจินฅกวี ไม่สอบสว
เอาความจริงฅามที่จคไว้

นึกเสียว่าไม่มีใครร้จะเฅิมลงเท่าไร

เพราะความคิคที่จะกำควำสอบสวน
ควยเหตุคำยผล

ไม่ใช่ของง่าย

วินิจฉยความย่อให้แจ่มแ

ฅำงลำบากในการคำควำ ก่องมีพน

ภมิความร้จึงอาจจะสอบกำไค้

แต่เบนเคราะห์คีที่สุดที่จดหมายกรมหลวงนรีนทรเทวีฉบำนั

ปรากฏแก่นำเลงแต่งหนังสือในร*ชกาลที่ ๔ หรือในร*ชกาลประจุ
ฅกอย่ในกำดู้ใค้จนถึงรำนโกสินทรศ็กํ ©๒๗ น
พรหมจารี

ไม่มีดำงแมลงไค้ เจาะไชเลย

นับว่าเบ็

ความยำคงเก่าบริบร

เวำไว้แต่คำหนังสือไม่ใช่เบนคำหนังสือเก่ าแท้

พอกรมหลว

กำมาให้ดำยพิมพคีด เห็นขำที่เคลื่อนกลาคลำก*ญ คือลงวำกำคำรา

๖๓
ไปเห็นว*นอยูหน้าศํกราช
วรรกใหม่

ยกเอาไปหยอคท่ายวรรกข็างหน‘าเสีย

ขน

แฅ่ลศ'กราชท่งเบึนวรรกย่อ ว*นกืนเกือนไปอยู่วรรกหนง

ศ*กราชและบี่ไปอยู่วรรกหนึ่ง ถำผู้อ่านไม่ส่งเกกก็พาโลว่าหน*งสีอเหลว
นี่เบ็่นโทษของผู้ก*คหน*งสือทกว*นนึ่ ที่แบ่งบรรท*คย่อกไเวรรกเอาอย่าง
ฝร’งเหลว "I ไหล ‘ก มีเบนอ*นมาก

เมื่อเห็นเช่นนั้จึงนึกสงส่ยขนมาว่า

จะเกลื่อนกลากจากฉบ*บเกิมมาก

จึงไก้ขอฉบ*บเคิมมาดูก็ไค้กวามว่า

ผู้ที่พิมพ์ไค้ท่ากลากเกลื่อนแก่แยกว*นและศ*กราช

ก*บกระจายกวง

เกลื่อนกลาคบ*าง นอกนไเไม่ใกร่ผิค ฉบ*บเดิมเบี่นฉบ*บที่ไม่ไค้ลอกก'ก
จากจกหมายของกรมหลวงนรินทรเทวีทรงเขียนเอง
บอก

ผู้เขียนประกอบอ'กขรวิธีกามกวามร้ของกำ

อย่างเก่า

มีผู้หนึ่งมาอ่าน
ไม่ใช่สะกกกำ

เมื่อเบนเช่นนไเกวามกิคที่ได้ก*งไว้เดิมว่า

ฉบ*บเบี'นของไค้เขียนไว้แก่กร*งกรมหลวงนรินทรเทวี
หนำสืออย่างไรจะใช้แบบนไเ

ถำหนำสีอกไเ

สะกกตำใช้กำ

แก่กรไแมื่อปรากฎว่าหนำสือนึ่

เบื่น

แก่กวามรู้ของเสมียนผู้หนึ่งก็ไม่เบึนอ*’ศจรรย์อะไร

จึงยอมร*บฉบ*บ

พิมพ์กีดที่เขาแก้ถอยคำเบ็นกำใหม่ ๆ ให้ถูกก’อง

กงไว้แก่ถ’อขคำซึ่ง

เรียกกันอย่างเก่าเช่น “นรา” ว่า “ดารา” เบ็นกัน
ทางที่จะทำเดี๋ยวนึ่

ไค้กัดจดหมายกวามทรงจำกามฉบ*บเด

ดำยฅำพิมพ์กักษรใหญ่ลงไว้ข'างกัน^®^ กัาผู้อ่านอยากจะอ่านฉบ*บเดิม
ว'าเบ็นอย่างไรก็ให้อ่านดอนน^น

ส่วนการที่ท่าตามทางพิจารณาน*น

ไค้แยกข’อกวามดามที่เห็นว่าเบนใจดวามของจดหมายเดิมน*นอย่างไร
(๑)

ในการจ่คพ้มพกรงน (๒๕๐®)

ไค้นำจกหมายกวามทรงจำส่ๅนที่!ค้มๅ

ภายหลง มาพิมพก่อลง1วกวย แฅมเชงอรรถบอกไวแลววาแก่เกมเมือทรงพระๅจุๅ-ฐณ์น*น
ไค้ฉบไเมาเพียงแค่ไหน

หมายเลขเบ็'นลำด*บพิมพไว้ซีกหนึ่ง
สอบสวนได้หลำ;^านอย่างไร

กวามเห็นที่เหนอย่างไร

Vโมพ์ไว้อีกซีกหนึ่งฅรงก*น^®^

สำ

ผู้อ่านจะได้สอบสวนได้โดยง่าย ในทางพิจารณานึ่มีข’อขดขอ
ซึ่งขำพเจำไม่สามารถจะวินิจฉ*ยลงไปได้

ก็ได้ละที่งไว้ฅา

สงส*ย

กวามกิดที่ทำนึ่ ไม่ได้พยายามที่จะเรียงขนเบนหน"งสือ ซงถำจ
เรียกว่า พงศาวดารกรมหลวงนรินทรเทวีทรงแต่ง

หรือพงศาว

ฅามที่ได้จากจดหมายกรมหลวงนรินทรเทวี ด’งน*นเลย
กวามประสงคจะให้เบนที่คนกวำง่าย
จะพูดเบนทำนองกวามอย่างเก่า
บท

เขียน

ของผู้ที่จะเรียงพงศาวดาร

ก็เบนชสองสถานและปรึกษาใส่ดวย

ผู้อ่านจะเห็นเบนหนำสืออย่างใหม่

ที่ฅ’องอ่านหนังสือมีเรื

ซาก*น และขาดเบนทํอนๆ ไม่เบนลำด*บเรื่องเรื่อยไป อ่านด’องสำเกด
เบนกวามประดำประเกิด

อ่านดำยเครื่องจำรไม่ไค้

แด'มีความ

ประสงค์เพื่อจะนำผู้อ่านหนังสือให้รู้จำทางพิจารณ

การที่ทำเช่นนึ่ไม่เบ็๋นการอำจรรย์อะไรแก่ทำนผู้ที่มีความรู้มาแ
และประจุนันนึ่เลย

แต่เบนทางที่จะให้ผู้ที่ไม่มีกวามรู้ละเลิกความค

แต่งหนังสือเพื่มเดิมปลอมว่าเบ็'นของเก่าน*นเสีย

มาเ

สอบสวนเช่นนึ่ เล่นอย่างเก่าที่เราเรียกกำว่า “กุ”หรือ“
อำตรายหนังสือมากนัก
สนกเหมียินกำ

จะเคาไปอย่างไรก็:ขีญเคา แต่เขียนไว้ต่างหาก อ

เอาคลกกำกำของเก่า
(®)

ทำให้เลือกยากว่าไหนเก่าไหนใหม่

ในการจ่คพิดิ)กรํ้งแรก

พิมพ์ไว้ในหนำเกียวโธีน
หน*ากระฅาษ

ถำเบนกนรำจะแต่งหนังสือแต่งอย่างน

ใช้วิธีเรียงพิมVใค้งกล่าวน

แค่ใช้ชนิคของฅำอกษรให้ค่างกไเ

แค่ภายหล่

ท*งนํ้ เพื่อมิให้ส

๖^
จดหมายความทรงจำนั้ ควรจะมีข*อกวามฅลอคจนถึงร*ชกาลท ๓
ถึงไม่มากถึมาเพียงเวลาที่เรื่มจดหมายความทรงจำนั้ขํ้น

กดำจดหมายเหตุแผ่นดินประจุบ่นมีความผิดก็ไม่ใช่
มาน้

ยำคำงแผ่นดินพระพุทธเลิศหลำอีกถึง ๔ บี'

วิธีที่ท่านจดน้

จดดำยกวามระวำและความซื่อฅรง

จะว่าท่านจะ
เพราะฉบ่บที่ได้
และขอความฅาม
ไม่มีอำเดราย

อย่างใดเลข หนำสึอที่หมกลงเพียงนก็พอหมดหนำสมุดเล่ม 0 เพราะ
ฉะน*นจึงเห็นว่าคงจะมีเล่ม ๒ ก่อไปอีก^®^ แก่หายเสียหาไม่ได้

หรือ

ผู้ก'ดหนำสีอหาสมุดไม่ได้ ไปเขียนปนลงไว้ในสมุดเล่มที่มีเรื่องอื่นไป
หลงอยู่

ถำก‘นตามไปที่รำเก่าอำเหนำสีอน้มา

ควรจะปลงใจว่า

น่าจะยำคำเได้ มีข*อที

ท่านได้ทรงจดไว้เพียงเท่าน้อย่างหนึ่ง

หมายการพระศพกรมหมื่นอินทรพีพิธ
พระโอรสองค์ใหญ่ของท่าน
สนพระชนม์เท่าน*น

คือได้เห

พร*อมก*บกรมหมื่นเสนีเทพ
ถำท่านจดแก่ว่ากรมหมื่นอินทรพีพิธ

ก็จะคะเนว่ากรมหมื่นเสนีเทพยำไม่สีนพระชนม์

ในเวลาที่เขียนน*น แก่นึ่มีว่าถวายพระเพลิงว*คระฆำ ท่านไม่กล่าวถึ
กรมหมื่นเสนีเทพ

จะเบี'นเหตุที่อ*คอ*นดำเพระทำอย่างไรเลยไม่เข

ก่อไปได้ดอกกระมำ

เพราะเหตุที่ข’อความกรมหมื่นอินทรพีพีธสีน

พระชนม์นึ่เกือบจะอยู่ที่สุค ก่อไปก็สวดมนค์ทีเคียว แก่ในระหว่า
ได้ข*อความมาแก่เพียงเท่านึ่ก็ทำไว้เสียที
แลำสำเร็จ

เพราะเรื่องนึ่ไ

มีทางที่ผู้อ่านจะช่วยพิจารณาหาข*อกวามวินิจฉำในช*อซื่ง

ยำมิได้วินิจฉำอยูอกมาก

ขำที่วินิจฉำแลำ

ก็อาจจะหาความพิสดาร

(® ) ภๅยหลงหาไ?าและไ?พคพิง.|พเผยแพร่แลว ในฉบบนไค้นำมารวมพิมพ์ไว้ฅํๅย

๙

๖๖

ให้ถูกถ*วนได้คีขนอีก โด'ม่พบฅำรํบฅำราหรือท’องตราร่างหมา
เรองราวที่ถู้ใคเขียนไว้แห่งใด

เมื่อสอบสวนไค้มากแล’วรวบรวมเข้

พิมพ์ออกเบ็'นกร*งที่ ๒ ที่ ๓ ต่อไปไค้
ขอเชิญท่านท*งํ้หลายผ้มีความพอใจในโบราณคดี

พิจารณ

ก’นหาข*อกวามเพ์มเติมตามที่จะหาได้ให้บริบูรณ์เท่าใด

วินิจฉยเรองผแก่งจคหมายเหฒุวามทรงจา
0

พระนิพนธ์

ฝึมเดจกรมพระยาคำรรราปาฬุภาพ

๑.

ว่าคํวยฅํนฉบ*บ

หน'งสือจคหมายเหตุความทรงจำ ๒ ฉบ*บ

ทีหอพระสมุด ๆ

ได้มา

ขาวในสมุดดำ

ส'ง์เกตลายมือที่เขียน

ฉบ*บเดิมที่ได้มาจากว'งหนำ

ฉบํบที่ได้มาใหม่ได้ความว่า

เขียนดำยดินสอ

เข*าใจว่าเขียนเมื่อว'ชกาลที่ ๓

ด*'นฉบ‘บเดิมเบนของท่านผู้หญิงพ*น

ภรรยาสมเด็จเจ*'าพระยาบรมมหาศรีสริยวงศ์

แด่จะเบี่นอย่างไรไม่ได้

เห็น ฉบ*'บของจมื่นทิพร*'กษา (เนตร) ที่หอพระสมุดได้มา ค''ดเบนเส*'น
หมืกเขียนในสมุดฝร'ง เมื่อในร''ชกาลที่ ๕ สอบก*'นท*ง ๒ ฉบ*'บ มืถ*'อยคำ
กลาดเคลื่อนก''นหลายแห่ง

ดํ'งได้ลงอธิบายหมายเลขไว้น*น

ก*'นเบ็'นข’'อสำก*'ญเกี่ยวดำยเรึ่องผู้แต่งมืแห่ง ๑

ที่ผิด

ในดอนว่าต่ำยเจำพา

กรมหลวงศรีสุนทรเทพสนพระชนม์ หนำ ๑๙ ฉบ''บเดิมว่ามืร''บส่งแก่
กรมหมื่น
หมายความว่า
กวามที่ปรากฏมา

ฉบ''บใหม่ว่า

มีร*'บส'งแก่ กรมหมื่นเทพ

ถำกรมหมื่นเทพ

พระเจำลูกเธอ กรมหมื่นเทพพลภ*'กด

แต่ไม่สมก*'บ

ดำยกรมหมื่นเทพพลภ*กดไม่ได้เก็บอากรดลาด

ทำยสนม กรมหลวงนรีนทรเทวีเบนผู้เก็บ ดำยเหตุนจึงเห็นว่า คำว่า
“ เทพ ”

มืผู้ใดเดิมเขำในฉบ'บใหม่

ความที่เห็นเช่นนิ

ประกอบที่ฅรงกรมหมื่นนรินทรพิท่กษ์สนพระชนม์ หนำ ๔๓
ฉบ''บใหม่นิก็ย่งเรียก “ กรมหมื่น ” เฉย ๆ ไม่ออกพระนาม

มีหล*'กฐาน
แม้ใน
จึงเห็น

ว่า

ในแห่งใคที่ผิคก‘น

ฉบ*บเคิมที่ไค้มาจากว*งหน*าฌนฉบบเก่

มีนาหนำควรเชื่อมากกว่าฉบํบใหม่
๒.

หลำฐานเรี่องผ้แต่ง

ซึ่งคำก*นมา"หลาขฅ่อ

ตามพระบรมราชวินิจฉ*ยในพระบา

สมเก็จพระจุลจอมเกลำเจ*าอย่หำ ๓ ขำ
ผ้หญิง

คือ ขำ ๑ ว่าเบืนสำนวน

ขำ ๒ จคเรื่องราวตามที่ไค้ร้เห็นมาดำขฅนเอง

กรุงธนบุรีจนรำกาลที่ ๒

ตงแต่ก

แต่เบนหนำสือแต่งเมื่อรำกาลที่ ๓

ตามโวหารในหนำลือเห็นไค้ว่าเบ็๋นพระญาติวงศ์ที่อยู่ใกล้ชิด
ท*ง ๓ ขำนั้เบนหลำฐานม'นคงนำ
เฉพาะที่เบนเจำนายในราชตระกูล

ควา

ผ้ที่ชำนาญสำนวนหนำลือโดย
ไค้อ่านหนำลือเรื่องน้

ตำงเห็น

ชอบตามพระราชบริหารที่ง ๓ ขำนไเ ไม่มีที่จะกิคเห็นไปอย่างอื่

๓. ผู้ที่อาจจะแต่งหนำลือนั้

ซึ่งอย่ในหลำฐานท*ง ๓ ขำท

กล่าวมา กำงเบี่นผ้มีอายุเจริญวำแต่คร*งกรงธนบุรีและอยู่มาจนรำ
ที่ ๓

ที่จริงไม่มีกี่พระองศ์และกี่ท่าน

แม้บรรดาพระเจำลูกเธอ

พระบาทสมเก็จพระพุทธยอดพ้าจห’าโลก

ก็ยำทรงพระเยาว์

ใน

ไม่มี

พระองศ์ไหนพอจะรู้ความถึงแต่งหนำลือเรื่องนั้แต่ต*นได้ ฅำงเ

กรมหลวงนรินทรเทวี นอกจากกรมหลวงนรินทรเทวีออกไป เจำนาย
ไม่มีใคร

ถำจะมีผู้ซึ่งอยู่ในฐานะที่จะแต่งหนำลืออย่างนั้ไค้

เจำนาย

ยำมีเจำคุณช*นพระอำยิกา

อมรินทรามาตย์ก็ไม่กี่กน

ท้เบ็'นน้องนางสมเก็จ

ท่านเหล่าน*นขำพเจำเขำใจว่าพิราล

ก่อนท*งน*น ที่เหลืออยู่มาจนรำกาลที่ ๓ มีแต่เจำคุณนวลมารดาสมเ

^จำพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ และสมเด็จเจำพระยฺาบรมมหาพฺชำญาต

๖ลิ่
ปรากฏว่าพระราชทานเพลิงศพต่อกรมหลวงนรินทรเทวีในพระเมรุ
เคีขวก‘น

นอกจากน้มีอีกกน ๑ คือเจ‘าข้างในทองอยู่ ผู้เบนอ‘กรชายา

ของกรมพระราชว*ง์หล'ง

ซึ่งอย่มาทีหล*งกรมหลวงนรินทรเทวี

แต่

ในจกหมายเหฅฉบ*บใหม่ หน‘า ๖®-®^ มีกวามว่า พระราชทานเพลิง
เจำช'างในว งหล*งที่ว*กอมรินทร์
จกหมายเหตุนไเไม่ได้อยู่เอง
สนพระชนม์

เพราะฉะน'น เจำข’างในจะแต่ง

ย*งประหลากอย่อีกอย่าง ®

หรืองานพระศพกรมหลวงนรินทรเทวี

ที่ข่าว

มิได้ปรากฏใน

แห่งใกแห่งหนึ่งในจกหมายเหตุนั้ จะเบ็'นก'วยเหตุใกก็น่าพิเก
ว่าโกยย่อผ้อยู่ใน^านะที่จะแต่งหน*งสือเรื่องนึ่
กี่ท่าน

มีแต่ที่ได้กล่าวมาในข'อนึ่

ที่จริงมีไม่กี่พ

ถำมิใช่กรมหลวงนรินทรเทว

จะฅ‘องวีนิจฉ'ยว่าใกรแต่ง
๔.

สอบสำนวนในหน*งสือ ข'าพเจ'าได้เอาหนังสือจกหมายเหตุ

กวามทรงจำฉบ*บที่ได้มาใหม่
จนปลาย

สังเกกเห็นว่า

อ่านฅรวจดโกยทางสำนวนแต่ฅ‘น

หนังสือเรื่องนึ่เบี'น ๒ สำนวนเสียแล*ว

สำนวนแรกแต่งแต่ก*นมาจบเพียงพระบาทสมเด็จพระพทธเลิศหล*รินภาล่ยสวรรกกหนัา ๔๗'''ก*งแต่ก*นร*ชกาลที่ ๓
แก่งต่อ

ก'งใจจะทำกามสำนวนเด็ม

กระบวนเรียบเรียงเรื่อง

เบ็๋นสำนวนผู้อื่น

แต่จ*บได้ว่าต่างสำนวน

สำนวนใหม่รู้เรื่องขำงผืายหนัามาก

ก*งแต่
ไม่ใกร่

รู้เรื่องขำงผายใน กระบวนโวหารที่เรียงหนังสือ สำนวนเดิมมีกระบวน
( ® ) -.(๒) เบนเลขหน‘าในฉบไเพิมพ์
เลขหน*าเบน

(1^9

และ ต๒

พ.ศ. ๒5^๗®

ส่วนในฉบไ!พิมพ์กรุ?งน

0^0

ยอพระเกียรติเฅิมแต่แห่งละเล็กละนอข

สมผํสนาน ๆ จึงใช้

สำ

ใหม่ชอบยอพระเกียรติกล่าวทกโอกาสและชอบเล่นส*มผ*สข์ค แม้ศ*พ
ก็ใช้พลาค ฯ ไม่เหมือนสำนวนค้น

ขำพเจ่าติดเห็นเช่นนั้

ไ

เกรงจะพลาด อยากจะหารือผ้อี่นให้หลายๆกนควยกัน แต่หน*งสื

รืบVฌพ์ เวลาไม่พอ จึงได้นำไปถวายหารือท่านผู้ซึ่งขำพเจำน*บกีอว่า

ชำนาญในกระบวนหนำสือยี่งกว่าขำพเจำพระองค์ 0 ขอให้ช่วยฅร
เมื่อท่านฅรวจแลำ

ก็เห็นพองกันว่าเบืนหนำลือ ๒ สำนวน

กนเดียวกันท่งฅอนกันและดอนหลำ
กันน*นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงแต่ง

เพราะฉะนน ยำเชี่อได้ว่า

ดุจพระบรมราชวินิจฉ*ยขอ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลำเจำอยู่หำ
ว'าเบ็๋นของผู้ใดแต่ง

มิใช่แต่ง

แต่ดอนหลำยำทราบไม่ไ

ขำพเจำอยากจะเคาว่า

เจำนายพระองค์

พระองค์หนึ่งในวำหนำ คูผู้แต่งสำนวนหลำอยู่ขำงจะเอาใจใส่ขำงการ
วำหนำ
หนำลือเรื่องนึ่ถึงเบืน ๒ สำนวน
ดำยเรื่องพงศาวดารในดอนหลำ

ก็มืเรื่องแปลก ๆ ซึ่งไม่ปรากฏใน

หนำลือพระราชพงศาวดารอยู่หลายเรื่อง
ดวรน*บถือท*ง ๒ ดอน

ก็ยำเบ็่นหนำลือดีดลอด

เบ็๋นหนำลือน่าอ่าน

แ

คำนำเรื่องซื้งมี่ในจดหมายความทรงจำ
พระราชนิพนธ์ใน
‘ฬระบาท2เมเฟิจพระจุลจอมเคล้าเปีาอยู่หำ

บํดนั้จะขอเริ'มหํนควยเหฅุการณ์บำนเมือง

พอให้กวามกิคเร

เกินมาสู่เวลาที่กรมหลวงนรินทรเทวีทรงจดหมายฉบ'บนิ

โดยนึกถ

ฅ่นเหฅพม่าฅีกรุงเก่าก่อนแด่เวลาดีก่ายบางระจไเ เหฅการณ์เบนเช่นนิ
การเมืองพม่าที่จะเบ็่นศึกก*บเมืองเรากร*งใด
แผ่นกินพม่าองก์น*นมีอภินิหารปราบเมืองมอญ
เขำไค้กร*งไรเบึนร*อนถึงเมืองเรา

เกิดขนด*วยเจ*า

เมืองย*กไข่รวมก*น

ด*วยหว*งจะแผ่อำนาจรวมให้เบ็น

อาณาเขตอ'นเดียว
แต่เหตุที่เกิคขํ้นในเมืองพม่าตอนหล*งระยะมาดีกรุงนิ

อยู่ข*า

แปลกประหลาด ดูเหมือนว่าที่กรุงเวลาน*นจะทราบการไม่ใกร่ท*นท่วงดี

ว่าการผล'คเปลี่ยนอำนาจในเมืองพม่าไค้ดำเนินไปอย่างไร ในแผ่นกิ
เจำพ้าพร

ซื่งเรียกพระเจำอยู่หวบรมโกศตลอดมาจนเวลาเสียกรง

ถือเกร่งกว*ดในประเพณีที่ไม่ใช่สำก*ญอ"นใตมาก
ถือแบบเบ็นพน

จึงไค้โทรมมากอยู่แล*ว

หูตาไม่ใคร่ไว

เหตุที่กนเกิดช*นหลำใน

แผ่นดินน*นดีไม่ท*น หรือไม่มีท่าทางที่จะดีไค้

เพราะกนที่มืสดิบญญา

และผีมอดี ๆ ไค้ตายเสียต*งแต่เกิดขบถทำลายวงศ์เจำแผ่นกินโบราณ
เมื่อราวจลศ'กราช ๙๖0 บี่มา แต่น*นมาถึไม่เบึนสมประดี ไม่มืเวลาที่

เว้นจากฆ่าก*นลงไปนานถึง ๔0 บื่เลย

เมื่อเปลี่ยนพวกก*นอขู่

ไม่มีเวลาฅํงม่ความรู้และความกิคก็เสื่อมลงไปทุกกราวเปลี่ย

เมื่อแผ่นคินเจ*าพ้าพรนํ้ มอญซึ่งเบนชาฅิหนึ่งแฅ่ฅกอยู่
พม่า ไม่มีกษฅริย์มาช*านาน ได้คงแข็งเมือง ยกคนในชาฅิของคำเอง

ขั้นเบนกษ'ตริย์ ถึงว่าจะมีการหยกหยิกก'นในเมืองจนเรารู้ คือสมิ

หนีเข*ามาอย่ในกรุงเก่า ก็ยำรำษาอำนาจต่อรบพม่า จนจ*บเจำแผ่นด
พม่าได้ เวลานไเทางไมกรีเมืองเราก'บพม่าดสนิทสนมก*นอยู่
คิคอ่านที่จะช่วยเหลือควยกำลำอย่างหนึ่งอย่างใค

เพรา

สมบัคิก*นเพลินอยู่ทางนึ่
ในเหกที่เจำแผ่นด้นพม่าเสียเมืองคกมาเบนเชลยน*น
อองไจยะนายบำนมุกโชโบไม่ยอมอยู่ในอำนาจมอญ ค*งคำขั้นต่อสู้มอญ
จนในที่สคถึงยกท*พมาตีเมืองหงสาวคื
เบนเชลยคำงขำอยู่

ซึ่งเจำแผ่นด้นพม่

กลำเอาเจำแผ่นด้นมอญไปเบี่นเชลย เหมือนก

ที่มอญเอาเจำแผ่นด้นพม่ามาเบนเชลยแค่ก่อนได้
เจำพม่าคนเชั้อวงกึนึ่
อลองพญา

แปลว่าโพธิสำว่

ซึ่งเรารู้ชื่อว่ามำลอง

เขาเรี

ซึ่งตีเมืองยำไข่ได้ไม่ชำก็ด้คก*งหนำจะ

ตีเมืองไทขที่เตีขว ขำที่ว่าที่กรุงจะไม่ทันรู้ฅำน*น คือไม
จะได้มีอำนาจใหญ่โคสำเท่าใค

เคยคบกำแผ่นด้นพม่ามาก่อนน*น

เบนเวลาพม่าอำ.เอ้อย่างเคียวกำเมืองไทยใน'.วลาน*น และเผอิญยื่
ไปกว่าก่อน

คือเจำพ้าพรซึ่งเบนเจำแผ่นด้นสวรรคคเสีย เห

ซึ่งกำลำเกี่ยวฆ่ากัน

จะหาที่มีความสามำคืกันถึง ๒

(ฟ้ผ

ก็ไม่มี

ทงเจำแผ่นคินก็เบี่นกนที่โฉคเขลา

กล่าวถึงและประกาศโกยกรง

ย์นไม่มีใกรเกรงใจที่

ข*าราชการก็เกือบจะเรียกว่าไม่มีไค้

เหลือแก่ชื่อฅำแหน่งแล*วแก่จะหาไกร

มาเบน

ถ*าเบืนลุกกระสุนบน

ก็หลวมหรือก'บล่ากล*องแทบที่งน*น
ในเมื่อแผ่นดินไทยไค้เลื่อนลงมาถึงที่สุคแห่งกวามเสี่อมไค้บี'เศษ
เท่านไเ

ท'พม*งลองเจ*าแผ่นดินพม่า

ก็ไค้มาถึงพระนกร

ซึ่งกำล*งมีอำนาจอุท'ยขนแก่กล*า

แก่เบนเกราะห์ดิช'วกราว

ม'งลองเจ็บและกาย

เสียกลางทางในเมื่อไค้เข*ามาก*งประซิกกำแพงอย่หน่อยหนึ่ง
ด*งนึ่นึ่

ทางที่กองท*พเดินผ่านก*งแก่เมืองอุยเข*ามา

ทางกำแพงเพชร

ก็โทรมไม่ท'นพน

แก'ถึง

และผ่านออกไ

แก่การที่เมืองพม่าผล'ดแผ่นดิน

ท่าให้ศึกช*าลงไปไค้อีก ๓ บี จนเจ*าแผ่นดินพม่าล่วงไปอีกกนหนึ่ง ถึง
กนที่สามชื่อม*งระ

เบีนเจ*าแผ่นดินขน

สาเหตุทีพม่าจะเกิดศึกขนใหม่กราวนึ่
เบีนของเรา

แก่เมืองทวายเบีนของพม่า

ระหว่างม*งล๊อกก*บม*งระ
เข*ามาที'กรุง

แล*วส่งบรรณาการ

พม่ารู้จึงไค้ยกกองท*พมากีเมืองทวาย

ดิกอ่านแก้ไขอย่างไรเลย

กะนาวศรี

เมื่อเมืองพม่าผล'กแผ่นดิน

เมืองทวายฆ่าพม่าเสีย

เมืองกะนาวศรีและมฤทดวย

ใกรก่อส้

เมืองมฤท

แล*วเลยได้

ขางผ่ายกรุงเทพ ๆ ไม่ไค้อุดหนนหรียิ
กองท*พพม่าที่มาตีทวายน*นเอง

เห็นไม่มื

ก็เดินท*พเลยเข*ามาตีเอาเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบรี

จึงได้รู้

จ*ดกองท*พออกไปร'บตีงก*ง

กองท*พพม่ากร^งนไเ

แล*ว

ก็ร*บไม่อยู่แก่ส*กกร*งเดียว

มาไม่ไค้เบีนกระบวนท'พกระบวนศึก
๑ 0

มาอย่าง

0^๔

กองโจร

แยกๆ‘นฅี!)ล่นกวากมๅกามแต่จะมีอะไรเบ็่นผลประโยชน

อ'นจะพึงไค้
ทีเคียว
แลำ

กำหากว่ามาเบ็'นกองท'พจริง

จะไค้กรงในเวลามา

าแแยกย*าขก'นไปเที่ยวเก็บริบปลไเสะดมในที่ต่าง ๆ จนรอบไ

จึงไค้เข็ามาถึงกรง

นานถึง ๓ บี่จึงไค้พระนคร

จคหมายซึ่งกรมหลวงนรินทรเทวีทรงน้
พม่ามากวนอยู่ตามหำเมือง
เหมือนขโมยเขิามาปล’นอย่รอบ

ท่านไม่ได้ก

เพราะเบนการเหลือ?าาลำที่จะกล่
ท่านฅงต‘นกล่าวเมื่อคีก่ายบางระจ'น

ซึ่งน'บว่าเบ็่นการก่อส้เชมแข็งอย่แห่งเคียว

ก*งต่นข’อกวามดำต่อ

0

ต"ดบทอ่านจเๆหมายความทรงจา
ของพระเจาบยยิกาIธคู กรมหลวงนรินทรเทวิ
ในเวลาระยะ ๕๓ บ
ทพิมพ์ดํวยอํกษรใหญ่เบนฅํวความเดิม
ทพิมพ์ด็วยอิกษรเล็กเบนพระราชวิจารณ์
ในพระบาทสมเด็จพระจลจอมเกลำเจ’าอยู่หำ

๑.

บ*านระจน

พมายกมา (31,000 ล’อมประชิค
โพสามต’น

ค่ายใหญ่ล’อมรอบ

ตงค่าย

เกาะเมองอยู่

กลาง
ด.

ในที่น้กล่าวชื่อก่ายแค่สองก่าย

บอกจำนวนกน ๕,000

แยกก*นอย่สองก่ายเห็นจะถูก ก่ายโพสามฅํนเบึนค่ายม'นร์งฅงภายหล่ง

ที่สด ค่ายบางระจ*นเบนก่ายที่ฅีที่กล่า มีจคหมายไว้ในปูมว่า “ศก
๑® ๒๗ พม่ายกมาด*งํ้คงรำหนองขาว” “ว*นจ*นทร์ เดือน ๘ แรม ๙ กา
บี'จออ*^ศก

ศำราช®๑๒๘

เสียก่ายบางระจ*น”

กนกงอย่ที่โพสามด*นมากกว่าที่บางระจ*น
อย่างกองท*พที่ด*ง์ประชิดเมือง
ในที่ด่าง ๆ

แด่ไม่ได้กวบกุมร*กษาก*น

แยกยำยก*นเบ็๋นกองโจรไปเที่ยวดืปล*น

กำงว*นกำงกืนอย่างหละหลวม

อ่อนแอเองจึงกำจ*คไม่ได้

ในเวลาที่กล่าวน

แด่หากกนในเมืองผี่มือ

กูประหนึ่งเวลาน*นพม่าจะกระจายก*นอย่ใน

แขวง เมืองกุย เมืองปราณ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบรี นกรช*'ยศร
สุพรรณ อ่างทอง เมืองพรหม เมืองธน เมืองนนที่ เหล่านึ่

การที่จุะ

ออกไปถึงเมืองฉะเชิงเทรา เมืองปราจีน

เบ็๋นความลำบากของพม่

เสียแล้ว ฅํองยกไปเบนกราว หัวเมืองไกล ๆ เช่น จํนทบุรีหรือเหนื

เมืองพรหมขั้นไป ใช้แค่งไปเกลยกล่อม เมืองอื่นนอกจา
มานืคูเบนปกฅิอข่

มืแค่รบราฆ่าพ้นก*นเอง

ค่วยไม่เชื่ออำนา

ว่าจะคุ้มครองหรือจะลงโทษอย่างใดได้
๒,
ถ'งึ

๒.

พลในเมือง

ขนหหัาทประจำช่องเสมาเมือง

ฉว่)00)0๐๐

จำนวนกนที่ร'กษาเมืองฅ่ง๙00,000ในที่นืน่าจะเบนคา

เกณฑ์เครืยมไว้ก่อนค*งแค่พม่ากล*บไปคราวก่อนแหัว
ก*นขั้นใหม่ในเวลาพม่าตีกร*งนืก็หัน

หากว่าจะ

เพราะพม่าเช่ามาค

รู้เสียเบนนาน จึงได้มาถึงเพชรบุรี จนจ*ดหัพไปค*งคอยอยู่ได้ ได
ที่ราชบุรี

ท*พที่ออกไปร*บแฅกแล*วก็ไม่ใช่ไล่รกหันขั้น

ปหันสะคมในลำนาท่าจีน

แม่กลอง

คลอดเข*ามาจนลำนืาเจ*า

ในสามแม่นืาที่เบี่นท่าหัาขายค่างประเทศ

ปหันตีช้งลูกก*าบ

ได้ผลประโยชน์เพลินมาก กว่าจะขั้นไปถึงกรุงประมาณเกือบบหนึ
หัาจะทำคารางเกณฑ์ท'พก็มืเวลาเกินหัน

เอาท*พกรงลงไปหับข*างล

เอาท*พพิษณุโลก นครราชสีมา เหัามาหักษากรุง แค่เอาไว้ไม่ใคร่
เช่นกำหังศึกคิดเมืองอยู่

พระยาพิษณุโลกก็ทูลลาไปเผาศ

กหับถึอว่าเบนการสำหัญยี่งกว่าการหัพศึก

คนที่อย่ใ

สำมะโนครำที่กวาดหัอนเขำมาจากแขวงจ*งหว*ดหัวเมืองที่ใกล้
ผ้หญิงและเด็กเบนพ้น

เมื่อเวลาพม่าหัอมกรุงอยู่

หัาพอมืกำห

จะไปขำงไหนก็ไปไค้

จะไปไหนไม่ไค้ก็แค่ที่หนีพวกกองโจรพม่า

ไม่รอคเท่าน*น ครอบกรํวจึงฅกกำงในเมืองมาก พวกที่ฉกรรจ์เกณฑ์
ไปท่พเลยไม่กลบ
คงมีมาก

และพวกที่คมก*นฅิกฅีแ■หกออกไปอย่างเจำกรุงธน

ถำจะลคจำนวนคนลงเสียสญหนึ่งแค่ ๙0,000 ก็คงเกณฑ์

ไม่ไค้เท่านไเ
๓.

๓.

ประจุบืนทุกหนำที่มิให้ยิงสู้ขำศก

เรื่องขิงบนไม่เบ็นปลายกรุงเก่านึ่

คเล่าฅํองก*นมากน

เครื่องศ*สฅราวุธเห็นจะข*ดสนมาก อย่างไขว้เขวก*น มืบี่นไม่มืลก มีลูก
ไม่มีบน

อาวุธที่จ่ายออกมาก็ชำรคทรุคโทรม

อ’นฅรายเนือง‘วุ

แฅกบำง ตกรางบาง ขิงไปออกบำง ขิงไม่ไค้บำง

เข็คขขาคเห็นการขิงบีนยากเสียเต็มที
ใครกล่าขิงอยู่เองแลำ
ค่ออะไร

บีนเอาไปขิงก็จะเกิค

คราวนึ่ก็เลยกลำไม่ใคร่จะมี

ซาเจำนายและผู้คีก็พาก*น,สวิงสวายกลำอะไร

ตำแค่'พารำงเบ็'นฅำเไป

เบนปกติของผ้ต็ชไเน*น

๔. แผ่นดินตนอยู่หนำที่ว*ดแกำได้ยิงสู้พม่า
หนงต*อ์งคาดโทษมิให้ยิง

ให้แจำศาลาก่อน

ครำ
พม่าลำม

*1?'

เว ๓ บ

๔.

กำที่เรียกว่าแผ่นคินคน หมายกวามว่าเจำกรุงธนบรี เรื่อง

ที่เล่าค่อไปถึงจะขิงบนค่องบอกศาลา มีในที่อึ่นคลำยก*น เช่นจตห
หลวงอุตม

และมีคำเล่าถึงเรื่องหม่อมเพ็ง หม่อมแมน

ขว*ญอ่อนกลำบน

ข*อนึ่น*บว่าเบนพยานอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งเบึนคน

&.

แผ่นดินต็นหนออกจากเมอง

ก'บผู้คนพรรคพวก

(^00

๕.

เฑ้กรงธนบุรีหนีออกจากเมืองน

เฉียงใต้ไปว*คพิชํย

หนีออกทางตะว*น

เห็นจะเบี่นแห่งที่พม่าบางกว่าทางอื่น เพ

เข็ามาทางผึงตะว'นฅก

แล้วจึงเดินโอบขั้นไปขำงเหนีอ

๖. มบนถอดิดมือแต่ท่านหนขำมฟากไม่ตะวไเออก
๖.

ในที่นีคบีนน*อยเต็มที แต่ตำนายย*งมืบีนกระบอกเทียว

น*น คนรักษาหนำที่จะไม่มือะไรถือ นอกจากคาบหอกแหลนหลาวน*ก
ฟ่.
ฟ่.

ณ รันเสาร์ เดิอน ๕ ขน ๔ คา หนออกจากเมือง

ว*นที่ลงในนั้ไกลจากพงศาวคารมาก

ความว่าเจำกรุงธนออกจากกรง

เห็นจะไม่ใช่หมาย

จะว่าคำยเรี่องเสียกรุง

เอาว*นให้ตรงก*บพงศาวคารว่ากรุงเสียก็ไม่ตรง
กำหนดว*นอำคาร เตือน ๕ ขั้น ๙ คำ

แต่จ

ในพงศาวคารเข

ผิคก*บว*นที่ไต้จคไว้ในที่นี

จะเชื่อว*นทีนเบ็'นแน่ไม่ไต้

๘. พม่าขดอุโมงค์เขำเผาเมืองได้ดำนรังหนำก่อน
๘.

ที่ว่าพม่าขุคอุโมงกในที่'น ขุครางลงไปตามรีมกำแพง เอ

เชื่อเพลิงเผาไห้กำแพงทรุค
ในกำแพงก็ไม่ไค้

ดเถอะ พม่าม*นมืกำลำอะไรจะยกห*กเข

คูเถอะ ชาวเมืองช่างนำให้พม่าม*นมาสมไ

กำแพงไต้ ม*นเหลวเขำหาก*นทำสองผ่ายเช่นนี

ลิ่. ณ รันเสาร์ เดิอน ๕ ขํน

ด®

บกน นพศก เพลายามเศษเขำเมืองได้

ค์า ลุศ้กราช

ด®๒สิ

ลิ่.

มีซคหมายไว้ในปูมว่าว*นองการ เดือน ๕ ขํ้น ๙ คำ

เสียกรุง

แก่พม่า ว*นพฤห*สบดื เดือน๙ขํ้น®®กา พม่าฆ่ากน ว*นในที่นชืา
ไปกว่าในพงศาวดาร ๒ ว*น

ที่ม*นจะเข้ามาออด ‘รุ พึ่งรู้ก*นเมื่อฆ่ากน

ข้อที่จะรู้ก*นว่าพม่าเข้าเมืองได้นไแผาว*งและเผาว*ดพระศรีสรรเพชญ์
แด่ไฟไหม้ในเมืองในเวลาน'นม*นก็ไม่อ*ศจรรย์ ดำยกนในเมืองอดโซ
แย่งชิงก*นกินอยู่. ประเดี๋ยวไฟไหม้แห่งโนนแห่งน
๑0.

จึงรู้ข้าไป๒ ว*น

กวาดครำผ่อนหย่อนสายเชอกให้ลงข้างช่อง

ใบเสมา ประตูเมืองไม่เบด ให้ออกกลางคนอยู่สัก ๑^ วน
๑0.

กวาดกรำหย่อนสายเชือกให้ลงข้างช่องใบเสมา

ไม่เห็นว่าทำไมจึงข้องทำเช่นนไเ

แด่ประตก็คูเหมือนว่าเบกกลางว*น

เชลยมาก

กิค

ข้าจะมืเหฅก็แด่เรื่องกนคุมไม่พ
บี่คแด่กลางกืน

เมื่อ

จะม*ดเสียให้เสร็จข้อนออกมาเบนพวง ๆ กีได้ ข้วยเหคุฉะนไเในข้อนั้
ยำเอาเบนอธิบายไม่พอ
๑๑.
๑๑.
เบนสก

ตงให้นายทองสุกเบนเข้าอยู่โพสามข้น

ในนว่าข้งนายทองสุกเบนเจำ จะเข้าใจว่านายทองสุกกนน

ที่เรียกว่าพระนายกองหรีอ

๑๒. ให้นายบุญสงเบนเข้าอยู่เมืองธนบุร

พม่าเลิก

ท'พกสับไม่
๑๒.
ทองยิน

เจ*าเมืองธนว่าชื่อนายบุญสง

ผิดกบพงศาวดารว่าเข้า

๘๐
0๓.

แผ่นดินต็นกํบไพร่ ๕๐0

ไปปะพระเชยงเงน

ให้พลายแหวนกํบพ่งหมอนทรง
๑๓.

พระเชียงเงินมีชึ๋อในพงศาวคาร

แค่พลายแหวนกบ

พ‘งหมอนพิสดารออกไป

๑๔. ไปฅเมองตราด เมองจํนทบร ตระยอง เมองชล
เขาปากนํ้าเมองธนบุร เดอน ๑๒ บกน นพศก
๑๔.

จดหมายนั้กล่าวนอกเบนใน

ฅราดก่อนฅีย*อ์นกล'บเขามา
ไค้เดินเข*าไปลึก
ปราจีน

ไกลเบนใกล้

เห็นจะไม่รู้แผนที่

ห่างผึงนาทางฅะว'นออก

คือกล่า

กวามจริงเจ*ากรุงธ
ต"งหนำออกไปนกรนายก

แลำไปทางบางละ.มุง ระยอง ไปจ'นทบุรีทีเดียว

ออกไปแค่ไม่ไค้ต*งํ้อย่

การที่หลบไปทางตะว'นออกมากเช่นน เพราะ

ในแถบแม่นํ้^าพม่าเกลื่อนกล่นไปท*งนน
ทองหลางพานทองไป
ยกจากจ*นทบฺรี

เมือ

ไปจ'บลงเดินริมทะเลต

ต*งแค่เมืองชลไปน*นพ*นพม่าเลึยแลำ

ขากล'บ

เดือน®® มาแวะเมืองชล เขำมาถึงเมืองธนค่อเดือน

®๒ นนเหนจะถูก
..ะ.-’'..'

๑๕. มแต่ซากศพเผาเสย
๑๕.

ว'ามีแค่ซากศพเผาเสียน*น

กงจะเบ็นศพที่ที่งอยู่เบ็๋นอ*น

มาก เพราะฆ่าก*นอยู่เสมอไม่มืใกรเผาใคร

๑๖. ศนใทบอย
I ๓๐๐๐
* สาม ]
๑๖.

ที่ว่าดำยกนโทษนั้

จะอ่านว่ากระไร

เห็นตัวอย่างเกยเขียนอย่างกนเขียนเลขไม่เบึน

สองสามพ'น

ดือสองตับส

สอง
กวงกน แลวเขียนเลขพํนลงไว้ข้างหล*งดํงนี
©0๐0

แฅ่ทีนั๊

สาม

เอา ๓ ไว้หน*าสญ ไม่ใช่เลข 0 สองสาม เขียนคิวยฅำหน*งสือที่ข*างหน*า
นนเขียนทำไมก็ไม่ร้

แฅ่กนโทษถึง ๓ 0 ๐ ๐ น*นอยู่ข*างจะมากเกินไป

ข’อที่ผิดน็จะผิคคิวยคนที่ค*ดหน*งสือก*นฅ่อ
ความคิดไม่พอ
ฅำเลข

มาเข*าใจเลขอยู่บ้าง

รำคาญสองสามเขียนเบนต'วหนา)สือ

เข*าใจว่าสามพไเอยู่แลำ

พ*นเขียนเบน

ก็เปลี่ยนเลข 0 เบนเลข ๓ เสีย

ฅำหนำสือที่เขียนว่าสองสามข*างหนำชา ‘ก แลไม่เห็น เลยที่งไว้เช่นน*น
๑ ณ์.

ไปตโพธสามคิ'นได้หม่อมเจามิฅ

หม่อมเจ’า

กระจาด
๑๓).

โพสามด’น

หม่อมเจำมิฅร

หม่อมเจำกระจาด

ว่าไค้จากก่าย

ถกก*นก'บพงศาวดาร
ด๘.

ได้บนใหญ่พม่าเอาไปไม่ได้คิางอยู่

ให้ระเบิด

เอาทองลงสำเภา
*๘.

เห็นจะเบนทองที่ย่อยลงมานั้เอง ไค้มาหล่อบีนพระพิรณ

ที่สวนมำกค เมื่อว*นศุกร์ เดือน ๔ ขํ้นฟิ กำ

บีวอก บ้^ศก จุลศ*กราช

© ® ^ใไ 0*

0๙.
๑๙.

ซ้อชำวเลี่ยงคนโซ
๒0.

๒0.

ซอข้าวล่งละ ๖ บาท เลยงคนโซไว้ได้กว่า ๑,000

ไปตเกยไชย

ดีเกยไชย

ว่าบีนไม่เขำ

กงจะได้เงินจากก่ายโพสามด*นื
ถูกบนไม่เข้า

ในพงศาวดารว่าถูกบีนเลิกกล*บลงมา

ในที่น

เห็นจะเบีนกวามนิยมของราษฎรในเวลานั้น
© ©

(^19

๒®.
๒©.

ไปฅพิษณุโลก

ได้หม่อมฉิมลูกเจ*าพาจฅร

หม่อมเจ้าฉิม ในพงศาวดารว่าไค้ที่โพสามตน ในหน*งสื

นั้ว่าไาเไค้เมึ่อไปฅีเกยไชย
๒๒.

ในปลายบกนกล่บมาถวายพระเพลิง

ทน่งสุริยาอมรินทร์

เจ’าแผ่นดินกรงเก่า

(พระ)

มการสมโภช

พร*อ์มเสร็จ
๒๒.

การถวายพระเพลิงพระที่ใ.เ'^งสริยาอมรินทร์

คารว่ๆตีค่ายโพสามดินไค้แล้วก็"กำ

ในพ

ในหน*งสือใเว่ากฌัาลงมา

พิ'ษณโลกจึงไค้•กำ
พงศาวดารเห็นจะถูก
๒๓.

ณ บชวด ส้มฤทริศก

ไปฅเม่องนครหน*ง

ราชสมา
๒๓.

เรียกเมืองนครราชสีมา เติมหน*งลงไปเค็มที่

เห็นจะผน

มาจากเรื่องขุนลิงหฬสาคร
๒๔.

กรมหม่นเทพพิพิธ เจ้าศรส้งข์ไปอย่พิมาย

รบประจ*ญส้นจ*บได้กรมหม่นเทพพิพิธ
หญิง

ด

ก*บเจ*าศรส้งข์

สำเร็จโทษเสย
๒๔.

บุตรชาย ๒

กรมหม่นเทพพิพิธ

บฅร

ท่านให

เจ*าศริส้งข์หนไปเม่องขอม

เจ*าศรีส้งข์ในที่'นไขว้เขวก*นอย่

ธนบรีออกไปจ*นทบุรี เจ*าจ้ย เจ*าศรีส*งข์

ในพงศาวคาร

หนีออกไปเมืองพทไธม

ซึ่งเบนเหตุ ให้ยกขํ้นมืหน'งสือไปก็ งพระยาราชาเศรษเญวนให้มา
สวามิภ*กคี้

ส่งคำเจ*าจ้ย

เจำศรีสำข์

ลกกรมหมื่นเทพพิพิธ

พงศาวภารว่าเจ่าประยง

ถึงเจ่าศรีสํงข์ที่กล่าวในหน*งสึอฉบ

ก็จำหน่ายว่าหนีไปเมืองขอม

ลงกวามก'น

I

๒๕. บุตรกรมหมนสุนทรเทพ

หม่อมประยงโปรด

ให้เบนเจ่าอนิรุทธ์เทวา บตรกรมหม่นจิตรสุนทร หม่อมเจ่า
กระจาด ให้ชอบุษบา

บตรกรมพระราชว่ง

หม่อมเจ*ามิต

ประทานชอประทม
๒๕.

เจ่าประยงซึ่งพงศาวคารกล่าวว่าหลวงแพ่งจ่บฆ่าเสืย

ที่นั้กลายเบนภายหล*งตงให้เบนเจ่าอนุรุทธ์เทวา

หวนกล่าวถึงเจ่าผ

หญิงที่ไก้มา เจ่ากระจาคลกกรมหมื่นจิตร ในพงศาวคารว่าให้ชื่อบปผา
ในที่นีว่าบษบา
ใช้ชื่อประทุม

ก็เบนเนํ้อความเคียวก'น เจ่ามิตรบุฅรกรมพระราชว'ง
ต*องก*น

๒๖. บตรกรมหม่นเทพพิพิธ

หม่อมมงคล

หม่อม

พควม (ลำดวน) พ
๒๖.
หม่อมมงคล

ลกกรมหมื่นเทพพิพิธในหน*งสือที่ค*ดมานีเลอะเทอะอย่ว่า
หม่อมพกวม

เห็นจะเบ็่นลำควน

แต่คนค*ดหน*งสือผิค

เจ่าสองคนนีคอกกระมิงที่เ•บบเจ่า!•ชบ3เจ*าอนุรุทธ์เท
คนหนึ่ง เจ’าอนรุทธ์เทวานี มืชื่อในบานแผนกฅงเจ*านกรศรีธรรมราช
ใช้ว่าหม่อมเจ*า

แต่เจ*าอุบลลูกกรมเทพ

เจ*าฉิมลูกเจ*าพาจีคเบน

ชื่อเดิม
* ในวงเล็นฟ้นกำทื่เคิมลงไนํใหม่ เขื่อจะให้เหีนใ')ความบริบูรณ์ขั้น

^(Iเ.

๒ฟ่. หม่อม0บล

บตรเจ็าพาจฅร

เลยงเสมอกน

ทั้ง ๔ คน
๒ฟ่.

เจ้าสี่กนทั้น คือ บษบาหรือบปผาลูกกรมๆฅร เจาประทุ

ลกกรมพระราชจ้ง

เจ'าอบลลกกรมเทพ

เจ*าฉิมลูกเจ’าพาจีค

แห่

โปรคไม่เสมอก‘น

๒๘. แต่โปรดหม่อมฉิม หม่อมอบล

ประทมอยู่

คนละขาง
๒๘.

ในทีนมีพิสการออกไปว่า โปรกหม่อมฉิมและหม่อมอุบล
๒ลิ่.

ภเบศร์

วิบฅิหนูกดพระวิสูตร รไ!สั่งให้ชิดภูบ

ฝร'งคนโปรดทั้งคู่

ให้เขามาไล่จ'บหนู

ในท ทั้วย
๒ลิ่.

เรื่องเคืกหนกไเพระวิสฅรน ออกจะถือเบ็๋นอุบาทว์ ข’อ

ว่าฝร'งเบนชิคภูบาล
ชอบกล

ชาญภเบศร์

ชื่อนายเวรมหาคเล็กว'งหน’าคื

ฝร'งนั้เข’าใจว่าโปรฅเกสอย่างพวกกะคืจีน
๓0.

เจ’าประทุมทูลว่า

ฝร่งเบนช้กไเหม่อมฉิม

หม่อมอบล ก'บคนรำ ๔ คน เบน ๖ คนทั้วยก'น
๓0. รทนองเบนกวามสงส*ยว่าเจ’าประทมหึงเจ’าอุบล แกล’งทล
ใส่ความ

แห่ที่แท้ก็อาจจะเบนจริงไก้

เจ’าอุบลคนนเกยตกไปเบ็นเมีย

นายแก่นพวกหลวงแพ่งคร*งหนึ่งแลำ
เหมือนท*น

เจ’าฉิมก็คงซ*คเซคเนจรม

อาจจะท้าผิดไค้
๓ต.

ร'บส*งถามหม่อมอมลไม่รบ

หม่อมฉิมว่าย*งจะ

อยู่เบนมเหสขชิอนหรือ มาตายตามเจ’าพ่อเถิด รไแบนสัต

หมด

ให้เฆยนเอานํ้าเกลอรด

ทำประจานด*วยแสนสาหส

ประหารชวิตผ่าอกเอาเกลอทา ตดมอตดเท*า
๓®.

หม่อมอุบล ทีจะเบนกนไม่ส้เหั้ยมหาญ หม่อมฉิมน*ใแห็น

จะเบนกนที่มีโวหารกลำ
ลงไปก่อน

ผ้รบเบนสฅย์คงเบ็่นหม่อมฉิม

หม่อมอุบลจึงไค้พลอยร'บฅาม

ร'บเบนสฅย์

แก้กวามเสียหายคํวย

ทำเบนทีว่าแก*นขั้นมาจึงไค้ร'บ

๓๒.

สำเร็จโทษเสร็จแล*วไม'สบายพระทย

คิดถง

หม่อมอุบล ว่ามครรภ์อยู่ ๒ เดธน
๓๒.
มีครรภ์

การที่ทรงพระอาล'ยหม่อมอุบลขั้นมาน*น

จะไม่ใช่แก่

จะกิคเห็นไปว่าหม่อมอุบลพลอยร'บไปคว์ยฅามคำหม่อมฉิม

หรือบางทีพิจารณา

พอหม่อมฉิมร'บก็ทึกเอาเบนร'บท*งสองกาเ จึงไค้

ทรงพระอาล'ยสงสาร
๓๓.

ฅร*สว่าจะตายตามหม่อมอบล

ว่าใครจะตาย

กบกูบาง
๓๓.
ในหนำสีอน

ขํอที่ว่าจะฅายฅามหม่อมอุบลน

เบนการปรากฏกร*งแรก

ร'บวำพระสติอยู่ขำงจะพ้นเพีอน

๓๕. เสม เมยกรมหม่นเทพพิพิธ
หม่อมทองจ”นทร์

หม่อมเกษ

เสด็จด*รย ประทานเงินคนละ¬

หม่อมลา

ว่าจะตามเสด็จ
สั่งบุษบาจะตาม

- ให้บ่งสกลตำทอง

คนละ —1— ให้ทำพระแลำ ให้สั่งในแพหยวก นิมนต์พระ
เข*ามาบ่งสกลแล’ว์
รี รี

จะประหารชงิตคนทยอมตายตามเสด็จ

ธ/๖

น^นก่อน
เจ’าขำ
๓๔.

แล’จท่านจะแทงพระองค์ท่านตามไปอยู่ดวยกน
พระสติพนเพอน

เสมเมียกรมหมื่นเทพพิพิธที่ยอมฅายฅามเสด็จกนน

กกไปเบนเมียนายย่นพวกหลวงแพ่งกร*งหนึ่งแล็ว
เทพพิพิธเบนเจ้าพิมายอย่

ท*งเวลาก

คงน*น ทีจะเบนกนแปคเหลี่ยมแปก

๓๔. เจ’าคณใหญ่ทรงก่นดาล กบเติยหม่อมทองจ”นทร์
นิมนต์พระเข’ามามาก ชุมนุมสงฆ์ถวายพระพร

ขออย่าให้

ทำหาควรไม่ ว่าทจะ ได้พบกนน*นหานิได้แล’ว ถวายพระพร
ขอชวิตไว้ ได้พระสติคนสมประด

ประทานเงินเติมให้แก'

ผู้รบตามเสด็จนน
๓๔.
มอญ)

เจ้าคณใหญ่ทรงกไเคาลผู้นึ่

กือาท้วทรงก”นคาล

(ทอ

เบื่นบยยิกาของสมเด็จพระเจ‘ามไหยิกาเธอ กรมพระสดาร'คน

ราชประยูร ผ่'ายหนึ่ง
ที่ว”ดไพธาราม

ซึ่งลงเรือพระที่น"งมาร”บเสด็จพระพทธยอดพ

แค่ไม่เคยปรากฏว่าเบนเจำคุณ

กำที่ออกชื่อว

เจที่คุณใหญ่แล'วแปลว่า"ค่าวทรงก”นดาล(ทองมอญ )ท*งน*น

เพราะ

เหตที่เบนแม่ว'งอยู่ด”งนึ่จึงไค้ลงเรือมาร่๚เสด็จ

๓๖. เจาหอกลางประสตเจา
แผ่นดินไหว

เป่นพระราชกมาร

ฉลูตนบโปรดปล่อยคนโทษในคกสํ้น

หมาย

สมโภชเจ้าพาน’อย
๓๖.

[.จาหอกลางมสูกเบนผูชายน

มีไค้กล่าวในที่อื่น

แปลก

เหนจะคายเสียจึง

ล่าอยู่กงแก่กว่าพระพงษ์นรินทร

คก็ไม่น่าจะฆ่าเสีย

เพราะอายห่างกํนน่อยน่ก ในเวลาประสูติ เหนจะ

เห็นว่ามีนญ แผ่นคินจึงไหว

ปล่อยกนโทษนไเ

จะไม่ใช่เพราะเรอง

า เระสูติ จะประสมให้เช่ารอยกํบปล่อยกนโทษเสวยราชย์ ใหม่ควย
ณฟ่.

แล็วเสด็จไปฅเมีองนคร

เสคจเบนทพเรอ

ทรงพระทน่งศรสักหลาดเขาปากนํ้าเมองนคร

ณ วนแรม

ฟ่ คำ

เด็อน ๑0

๓๗.

เสค็จฅีเมืองนกรศรีธรรมราชน่ เพราะกองสัพส่งออกไป

ติไม่ได้

ลสักราช ส®๓ด บฉลู เอกศก

ถอยเสั!มาอย่ไชยา

๓๘.

เสด็จสัวยเรือพายาเ*นอ?]ช่างจะแข็งมาก

เจ’าพระยายมราช

พระยาดาฤทธิรงค์

เจ’าพระยาอไภยราชา

ยกทางสถลมารคสามทพ

เจา

ไม่ท์ใแสดจ

เข’าเม่องได้แล’วเบนวน ( หน่ง) ทรงพระพิใรธ

คาดโทษ

ให้ตามเจ’านครทหนไปอยู่เมองจะนะ
๓๘.
ฅรงสัน

แม่สัสไปติเมืองนกรศรีธรรมราซ
เสัาพระยาอไภยราชา

น่าจะเบื่นกนเดียวกบพิไชยราชา

เจ*าพระยาคาฤทธิรงก์ ไม่เคยได้ยินเลย
ข็น
สักรี

ก็จะเบนนราฤทธิรงค์
เบนแม่สัพเรือ

เมื่อคราวแรก

เจ*าพระยายมราช

ถ*าจะเคาให้ก่อยเบึ่นภาษาคน

แก่ชือนีไม่เคยมี

พระยาเพชรบุรี

แก่

มีอีกชอก็แก่เจาพระ?เา

พระยาศรีพิพ'ฌน์ฅายในที่รบ

เห็นจะไม่เอามาหลงเบ็่นคาฤทธิรงค์ได้ท*ง ๓ คน

๓๔.

พระฤทธเทวาเจ’าเ3าองรู้ว่ากองสัพยกติดตาม

( มา ) กสัวพระบารมื่ส่งสัวเจ’านครสับพวกพองพงศ์สันธ์
ใงํ้งละครผู้หญิงเครองประสับ

เงินทองราชทสัพย์สิงของ

๘๘
ส่งถวายมาพรํอม เสด็จลงมาสมโภชพระบรมธาตุ
ผู้หญิง

แล’วให้ตํ้งแท่สระสนานสามว่น

มละคร

เสด็จอยู่นานจน

จนนายสำเภาเอาของปากสำเภามาถวาย
๓๙.

ในหน'งสือฉบ*บน

ว่าเจ้านครหนีไปอย่เมืองจะนะ

พงศาวคารว่าเทพา ให้ลงไปตามที่เทพา
ชอพระฤทธิเทวา

สมเบนเจ*าเมืองเทพา

ใ

จำหน่ายว่าหนีไปต

ซึ่งเที่ยวนีเปลี่ย

คำรงเทวฤทธิ มีจคหมายไว้ในปมว่า ที่เมืองนกรศรีธรรมราชพระสงรไ
ลุยไฟ

๔0.

จงให้เจ้าดาราสริวงษ์อยู่กินเมือง

เสด็จกล‘

กรงธนบร
๔๐.

เจาดาราสุริวงษ์น*น เบ็่นธรรมเนียมที่สำหร'บคนเรียกไม่ถ

เช่นกรมนรา

พระยานรา

เรียกว่ากรมดารา

พระยาดารา

ท*งน*น

ทีแท้ก็ฅรงก*บพงศาวดาร คือเจ’านราสริวงษ์ เจ’านรานีมืยศเบนพระเจ
ต*งํ้เสนาบดีไค้

๔®. นางท่ามประสูติเจ้า
มใช่ลูกท่าน

ท่านสงสัยว่าเรยกหนเดย

รบสังให้ภรรยาขนนางเข’าไปถาม

คนหนงว่าผำไปหาหนเดยวมืบุตร

ได้พย

จงถามเจ’าสัวว่าท่องสับ

ใคร (ทูล) ว่าท่องกบเจ๊ก เฆยนสนชวิฅในผหวาย
๔®.

เรื่องนางห’ามประสูติเจ*า

เสด็จจึงไค้ทรงสงสย
เฆี่ยนถึงฅาย

นางห*ามกนนีเห็นจะไม่ไค้ต

กำให้การอยู่ช่างจะข*นอย่หน่อย

๔!®. แต่เจำเล็กนน

สมเด็จพระพทธเจำหลวงพระ

อํยกาเอาไปเล็ยงไว้
๔๒.

สมเก็จพระพุทธเจ้าหลวงพระอ‘ยกาในที่นั้

จะว่าใช้เรียกกรมพระเทพามาดย์ก็มิใช่
ดรง ๆ ก็มี

จะว่าเจ*าฮํน่

แกก็เบึนน*า

ดํวยเรียกกรมพระเทพามาฅย์

เชอวงศ์ผู้ใหญ่เจ*ากรุงธนบุรี

มีอยู่ไม่ปรากฏิในพงกีาวดารเล่มใหญ่อีก ๒ กน
พิทำษ์

น่าสงส*ย

คือกรมขุนอินทร

ไม่ใช่เจ*าจ้ยลูกเธอซึ่งจะได้ว่นิจฉยในที่อื่น

วงศ์สำก*ญอยู่
จะเบนกนแก่

เพราะอัฐิอยู่ในว*ง

น่าจะเบื่นบิดาเจำเสง

อีกกนหนึ่งก็เจำแสง
หรือเจำนราสริวงษ์ดำย

ส*นนิษฐานว่าเจำ ๒ กนที่ไม่มีซึ่ออยู่ในพงศาวดารนึ่

ดูเบนพระ

ส*งเกดดูว่า
แด่จะ
ก็ข’ดช่องอยู่

หนำหนา คำยกรมหลวงนรินทรเทวีท่านเรียกสมเก็จพระพุทธเจำหลวง
พระอ*ยกา

น่ากลำว่าจะหมายกวามว่าพระพุทธยอกพ้า

ผึน พุ อย่ก*บที่หมายเลข ๕0 ต่อไปขำงหนำ

๔๓. บขาลโทศก

รอไว้Vโจารณ าในที่น*น

ไปตเมีองสวางค์บร

ชำงเผอกลูกน่านออกยำไม่จ่บหญา
ไปจะรบเอาชำงเผอก
คุ่บญเมองเหน่อ

พระฝางม

รู้ว่าท*พเมองใต้ยกขน

ชงเสยง (ทาย) หญำว่า ชำงนํ้
ให้ร*บหญำเมองเหน่อ

ให้ร*บหญำเมองใต้
เขำต่ได้เมอง

แด่กวามม*น

คู่บญเมองใต้

(ชำง) รบหญำเมองใต้

พระฝางพาชำงหน่

ชายมาแม่น่ามดได้มาถวาย

พอท*พถิง

ติดตามไปพบชำงอย่

ร*บสงให้สมโภชนางพญาแลำ

ให้ร่บละครผู้หญิง?นไปสมโภชพระฝาง ฟ่ ว*'น

๑๒

แลำเสด็จ

^0

ไปเหยยบเมองพิษณโลก
ฟ่ วํน
๔๓.

สมโภชพระชินราชพระชนศร

มละครผู้หญิงเสร็จแล็ว

ตอนนั้ ว่าถกฅํองชคเจนคืน*ก กล'บได้กวามฬัออก

ไปไต้ช็างเผือกจากนามืก
๔๔.

แล’วเสด็จกล'บมาทหาดสงเสด็จทรงพลายแหวน

ประหารชิวิฅผู้ทำผิดคิดมิชอบเสร็จแล’ว
๔๔.

เสคืจกล'บมาที่หาดสง

ประหารชีวิตผู้ทำผิคคืดมิชอ

กงหมายกวามว่าเรื่องให้พระท้สจน์ดำนาที่มีในพงศาวดาร

๔๕. ให้พลายแหวนเบนพญาปราบ
แม่นมนางพญา
๔๕.

พ่งหมอนเบน

แล’วเสด็จกล'บมากรุง

แม่นมนางพญานี่ผู้ก‘คเขียนเกินไปเบนแน่

ไม่ไต้เบ็นแม่นมใคร

พ

กงจะเรียกแต่แม่นางพญาเท่าน*น

๔๖. ณ บเถาะ ไปตก*มพูชา พทไธมาศก็ได้ เสร
ก'มพูชา ให้องค์รามอยู่คินเมิอง
๔๖.

คืเมืองก*มพชาให้น*กองก์ราม

กร*งน้เบ็นกร*งที่สอง ก

แรกยกพร’อมก*นก*บเสด็จไปเมืองนคร แต่เลิกท*V’กล*บเขำมาเสีย ดำย
มีข่าวลือว่า
ท*พเรีอ

เจำกรุงธนเสียท*พที่เมืองนกร
ท*พบกไปทางเสียมรา^

เจ‘ากรงธนเสด็จเอง
อยู่ร*กษา

ยกไปคราวนไปท*งท*พ

คืเมืองประทายเพชรไต้

ท*พแรีอ

ไปคืเมืองพุทไธมาศก่อนไต้เมืองให้พระยาพ

เสด็จยกขํ้นไปคืเมืองเขมรไปถึงพนมเปญ น*กองค์พระอ

ราชาหนีท*พบกไปก่อนแลว

จึงต*งน*กองก์รามเบนเจำกรงก*มพชา

๑

๔ฟ่. พทไธมาศให้พระยาพิพิธว่าราชการ เบนพระยา
ราชาเศรษฐ

๔ฟ่. ให้พระขาพิพิธเบืนพระยาราช.าเศรษ^ ไค้ความว่าพระยา
ราชาIศรษฐีกนนเบ็นเจ๊ก
มาศีกืนไค้
ฅีกืนไค้อีก

ภายหลงพระยาราชาเศรษเ'ญวนกล*บเข้า

พระยาราชาเศรษฐีจีนไปไค้กำล*งเมืองกำปอช

กล*บมา

เห็นว่าเมืองพทไธมาศล่อแหลมจึงให้เลิกครำกล*บเข้ามา

เสียกรงเทพ ๆ

พระยาราชาเศรษฐีญวนก็กล*บมาอย่เมืองพทไธมาศ

ไค้.จ™ำก่ก๓!,อป

๔๘. ทื่ว่าไค้เจีานำก๊กเล่าเอึ่ขนไเหมายกวามว่าองเชียงซ
ก็ไม่นึกจะอธิบายอะไร

เพราะเห็นว่าหนำสีอพิมพ์ไว้มือย่แลำ

กร*นอ่านเขำคเห็นความม*นแฅกต่างก*’นไป

แต่

จึงนึกว่าจะเก็บเรื่อง

เมืองญวนลงไว้ดูเล่นส*กทีหนึ่ง ผลแห่งการที่สอบสวนน*นได้เช่นนึ่
ในพงศาวดารเก่า
ขององเชียงสือ

ซึ่งควรจะเข้า ใจว่า

จคลงไว้ฅามคาให้การ

เรี่มความเพียงเวลาองเหี่ยวหเบืองเบ็'นเจำเมืองเว้

จนถึงองเชียงสือเบนเจำเมืองไข้ง่อน
พงศาวดารร*ฅนโกสินทร์

อำงว่าเบนพงศาวดารที่องเชียงสีอ

ประชมผู้หล*กผู้ใหญ่ชำงญว''^ที่5เรียบเรียงขั้นทูลเกลำ ๆ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพีาจุท'าโลก ฅามพระราชโองการ
เรื่องราวท*ง ๒ ฉบ*บนึ่

ชอกวามลงก*น

ดามที่กล่าวกวำงหรือกล่าวแคบ

เบ็๋นแต่ยาวและส*น

เชั้อสายองเชียงสืยที่ไค้จากหนังส

๒ ฉบ*บนึ่ ดำที่ไค้เขียนโยงลำคบมา เพี่อจะให้เขำใจง่าย
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ส่๓
มีสมุคพงศาวการญๅน
อีกเล่มหนงลองสอบก

ซึ่งว่านายหยองแปลขํ้นใหม่

ข’ยิกวามลไเละลายหายไปในโวหารของผู้แก่ง

ซึงมิใช่นายหยองแก่งเอง
หนงสึออ่านเล่น
เขำใจว่ากระไร

พยายามจะให้เหมือนหน*งสือจีนอ*นเบน

มิใช่พงศาวการ

เพลินไปละลายหายเสียเหลือที่

จึงไก้ก*ดที่งลงไว้ในนที่งคุ้น

พิจารณาเห็นประการใกเากาม
ในน*น

เร็วๆน

แก่ไค้ค'ดข‘อกวามซึ่งไม่มืใจกวาม

พกให้ก*งกรึก ระน*นเสีย ๔ บรรท*ก

เรียงเบนแถวไว้น*น

สำหร*บผู้มืบญญาจะ

ในที่ซึ่งหมายคอกจ*นทน์

เพราะเปลืองกระกาษ

“ พระเจ‘^)เหงวียงท’ายโกการว่างเก๊ก*งฅำเบนกระบ่ฅริย์ ก่อวงษ์
กระกลลงมาคือ

พระเจ’าเขึยวว‘งว่างเก๊ @ พระเจ’าเฮยวเจียวว่างเก๊ 0

พระเจ*าเชิยวฅงว่างเก๊ @

พระเจ’าเฮํ้ยวหวอว่างเก๊ ๑

เหง่กงว่างเก๊ ® รวม ๘ พระองค์
‘‘พระเจ’าเฮยวหวอว่างเก๊
กางว่างเก๊
ว่าเกวียวเวีอง

พระเจ’าเฮั้

น*บเบืนบี่ไค้ ๒00 บี่เศษ” **

มืพระราชบกรที่ ๒ คือพระเจ’าเฮยว

พระราชโอรสที่ ๙ คือท’ายกอเหี่ยว ๆ อยู่ในยศมืนามยี่ห’อ
พระราชโอรสที่ @๖ ของพระเจ’าเข้ยวหวอว่างเก๊ คือ

พระเจ’าเฮั้ยวเหง่ว่างเก๊ พระราชโอรสที่®๘ คือกงเพิกท*งๆ อย่ในยศ
มืยื่ห*อว่าทุกเจื๋องเกอกุ่นกง
กงท’ายกื่อเหี่ยว

มาภายหด'งเลื่อนยศขนมืยี่ห*อว่าเทื

มืพระราชบุกรองค์หนึ่งมืนามว่าเกร้อง ๆ อยู่ใน‘

กำแหน่งยศว'าเก๊งจั๊นเวีอง ”
‘‘ พระเจำเฮั้ยวคางว่างเก๊มืว่างโหว'

มืนามว่านางเหงวี่งถี่คาง

ว่างโหว่ มืราชบุกรหลายองค์ น*บแก่องเทืยนสือน*นเบนพระราชบฅร

ที่ ๓

องเทียนสือเกิดในบี'มะเมียในร*ชกาลพระเจ้าเลเซียวฅง

เบนบี่ที่ ๒๓ ดรงก*บร*ชกาลของพระเจ้าเขียนหลงอ่องเก๊
ที่ ๒๗ ฅรงกับจลศำราช ๑๑๒๔

กรุงจีน

องเทียนสือมีพระนาม๓พระนาบ

กือเหงีวงเพือกเหวี่ยน ๑ เหงจีงเพือกบ็อก ๑ เหงี่ยงเพื
กัาพเกัาไม่เข*าใจช*คเจน

ว่าเรื่องที่เล่ามานํ้ว่ากร

จะเอาซื่อเมื่อเวลาลกเบนเจ*าแผ่นก๊นแกัวหลงให้พ่อมาน*บว่าเบน
แผ่นกินโคยกวามไม่ร้

จึงไม่สามารถจะอธิบายได้

ส่วนท*องเรื่องที่กล่าวในหน*งสืย

ที่เรียกว่าพงศาวด

กล่าวถึงแด่เจ*าแผ่นดินคนหนึ่ง กับองเทียนสือพระราชน*"ดด
อื่ใเๆ ดไม่มีผ้ใคมีชื่อเสียงอ*นใฅ
แตกกระจุยกระจายกันไป

นอกจากที่ว่าพระวงศานุ

เมื่อขบถยกมาถึง

เกัาแผ่นด

องเทียนสือก็ยกลงมาด*งเมืองไซ่ง่อน สู้รบค*วยข*าศึกศ*ดรกันอยู่ส

เท่าน*น เค็มไปกัวยเรื่องสามเพลงดกม*าตาย อย่างหน'งสืออ่านเล่นพอ
ให้สบาย‘ๆปาก

ไม่ใช่พงศาวดาร

พงศาวดารในหน*งสือนึ่

กัาจะไปเที่ยวงมหาท*อง

เบนงมเข็มในพระมหาสมทรอ'นประกอบไป

กัวยละลอกแห่งสำนวนไพเราะด่าง ‘ๆ จึงของดไว้เสียที
ว่าค'วยกัองเรื่องที่ได้จากจดหมายองเชียงสือแต่งเองน*น
ข*อกวามโดยย่อกังนึ่
ราชธานีของประเทศอานาม
แด่โบราณ

ในกร*งวงศ์กิม

ได้อยู่ในประเทศกังเกี

เจำแผ่นดินที่ ๖ ชื่อหงเมือง

ให้แม่กัพซื่อเสียวทางมาดีได้เมืองกังเกี๋ย

กรงจีน

แกัวเบ

เกิกผู้มีบุญ

ชื่อเลเลย

เทวคามาบอกให้ควงฅราและกระบี่

เวียนกรายจะไค้เบี่นอปราช

เมื่อคามหาพบก*นแลวช่วยก*นซ่องสุม

ผู้กนเบี่นขบถจ'บเจ่าเมืองคังเกี๋ยฆ่าเสีย
เวียนกรายเบี่นอุปราซ
เบ็นชาย ๑

เบี่นหญิงกน ส

บตรหญิงน*นเบี่นภรรยาฅินเกียม

เวียนกรายชราลาออกจากตำแหน่ง
บุตรชายจะโต

เลเลยต*งฅ*วเบี่นเฑ้แผ่นคิน

เวียนกรายมีบฅร ๒ คน

ชื่อจำเตียน

จำเตียนเสีย

พี่เขยจึงไปทลเห้าแม่นตีน

จึงไค้ส่งมาไว้ที่บี่าแห่งหนึ่ง

ปล่อยกนโทษ มีเขาวง หนทางเข*าออกยาก
สห้างเมืองขน

กร*น

ขอไห้บฅรเชยว่าที่อุปราชไปกว่า

บฅรเขยคิดประทษร*ายจำเตียนน*องภรรยา

ทราบแกลำทำเบี่นบ*า

ก*บว่า

จำเตียน
ขอให้เนรเทศ

ชื่อโอจำ

เบนที่สำห

จำเตียนเกลยกล่อมผู้กน

จึงไค้ชื่อว่าเมืองเว้

กร*นตินเกียมรู้จึงให้ยกกองท*พมาจ'บ

จำเตียนกลำจะเบี่นศึก

ยืดยาวไป จึงยอมอ่อนน*อมเบี่นเมืองขน ก็ได้เบี่นเจำเมืองสืบตระกลม I
๖ชำ ๆที่๖จึงได้แข็งเมืองไม่ไปขนกำเกี๋ย เมืองตำเกี่ยมาตีหลายครำ
ไม่ได้

ก็เบี่นเอกราชมาหลายบี่

จนถึงองเอียวฮเวียงเจำเมืองที่

น*นตาย เพราะเหฅที่บุตรใหญ่ ๒ คนตายไปเสียก่อน องกวำพอขนนาง
ผู้ใหญ่

จึงยกองเทิงกวางบุตรที่ ๓ ขนเบี่นเห้าเมืองเว้ องกห้กพอเบี่น

ผู้สำเร็จราชการ

ราษฎรไม่พอใจ

จึงมือำยยาก อำยบาย อำยดาม
หวงซ้ยเบี่นรปปากมำกร
กนช่วยทกข็ยาก

บ*านเมืองเกีคจลาจลต่าง‘อุ
๓ คนพี่น*องไค้ผงศพบิดาในที่

เมื่อขุดหลุมไค้ทอง ๒ ไห

เกลั้ยกล่อมผู้กนไว้ได้มาก

จึงไค้เอาแจก
เมอเหนองเทิงกวางและ

๙๖
ธงกวํกพอไม่เอาใจใส่ในราชการ

เสพสราแล้วเล่นงํ้วหลงใหลไป

กนพี่น*องน*นจึงไค้ไปหาเจำเมืองกวางหนำเข์าทำราชการมีอำนา

ขาฅไค้เบ็๋นองขํ้นท*ง ๓ กน เห็ใเว่าราษฎรปลงใจร'กใกร่องวาง

เบนลูกองดิกมลกชายกนใหญ่ขององเฮียว!;เวียงเจ’าเมีองเว้กนก

จึงไค้ดิคจะยกองวางตนขั้นเบนเจ’"าตงแข็งเมืองกวางหนำอย่
เมืองเว้ให้กองท'"พมาก็กล*บมาเขก้ค*วของบาย
ไปเมืองต"งเกื่ยขอกองท'"พมาช่วย
กุมกอง?!*"พมาพร’"อมดิ"วยองบาย

แล*"วองบายมีหน'"งสือ

เจ*"าเมืองต'"งเกี๋ยให้องทว

ยกเข’"าตีเมืองเว้คนละด*"าน

กวางเจ*"าเมืองพาองเชียงชนน’"องชายก'"บองยาบา

องเชียงลือ

องเทิ
องหม'"น

หลาน ๓ กน หนีมาอย่เมืองไซ่ง่อน แต่องวางตนไม่หนี เพราะรู
ว่าเขาจะยกต*"วเบนเจ*"า

แต่กร*นเมื่อได้เมืองแล้"ว

องท*ง ๓ กล'"บพา

องวางตนไปไว้เสียเมืองกยเยิน ยิงทางน*"องที่ ๕ แม่ท*"พเมืองต*"งเ

ไป ยิงวางตนรู้สึกตวีวว่าจะต’"องเบนเจว็ด จึงไค้หนีลงมาหายิงเทิงกวา
ที่เมืองไซ่ง่อน

องเทิงกวางคิดจะยกองวางตนขั้นเบนเจ*"า

กองท'"พองท*ง ๓ น*นมาทีใค้เมืองไซ่ง่อน จ'"มองเทิงกวาง องวาง
ให้ฆ่าเสีย

องเชียงซุนหนีมาอยู่เมืองประทายมาศ

บตรชายชื่อองกล'"ก บุตรหญิงร์อมเซ ไทยเรียกว่าโกเงิน

องเชี

เจ*"ากรง

ยกท'"พออกไปฅีจึงไค้ต'"วมาไว้ในกรุงธน องยาบา องเชียงลือ อง

หลบหนีอย่ในบา พวกองท*ง์ ๓ จ*"บไค้องยาบา องหมันฆ่าเสีย รอดไ
แต่องเชียงลือ

องยากต*งฅำขั้นเบนเจ’"าเรียกว่าไตเซิน

กยเยินยกขั้นเบื่นเมืองหลวง

ไปอ

จึงต*งองบายน*"องกนกลางเบ็๋นอ

ผายหนำ

ชื่อบากบินเยืองอย่เมืองไซ่ง่อน

ฅํ้งองคามน*องนอยเบน

อุปราชผืายหลง ไปอยู่เมืองเว้ เมืองฅังเกี๋ยนํบองนํง ๓ นํ บาคหมางก
เหฅุควยถูกหลอกว่าจะยกองวางตนขนเบี'นเจุา
เมืองฅงเกีย

องลองเยืองจืงคิดไปฅี

ไค้เมืองคิงเกี๋ยเจ*าเมืองรากเลือดดาย อปราชเชือคคอดาย

องลองเยืองด*งให้องเจียว'ทงหลานเจ*'าเมืองด*งเกี๋ยเบึนเจ*าเมือง
เจียวทงมืหนงลือไปขอกองท่พเมืองจีน

อง

จ์งฅ๊กกวางดุ้งเบินแม่ท’'พมา

องลองเยืองดีทัพจีนแดกไป องเจียวทงก็หนีไปอยู่เมืองจีน องลองเยื
จึงต*งให้องกะวี^®^ อุดรเบินเจ*าเมืองด*'งเกี๋ย
เมืองเว้

องลองเยืองกล*บไปอยู่

กร*นเมื่อตายลงขุนนางจึงยกองกลำ อุดรที่ ๒ ขนเบินเจ*า

เมืองเว้

ผายองเชียงลือหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในบ่'าไค้ ๓ บิ พวกญวนชาวบ่า
ร้ว่าเบินเชอวงศ์เจ*าก็ช่วยทะนุบำรุง มืจีนทคกนหนึ่งคิดอ่านเกลืยกล่อม

พวกญวนจีนในเมืองไซ่ง่อนไค้มากแลำก็เข’าปล่นเมืองไซ่ง่อน องบาย
ร์งเบินบาบินเยือง หนีไปเมืองกยเยิน
แลำให้ไปเชิญองเชียงลือเข’ามาเบินเจ’าเมือง

จีนทำจึงต*งํ้ฅำเบินองกงเซิม
องเชียงลือต*งจีนทำเบิน

องเทืองกง แลำกลำเคลือบแคลง องเชียงลือฑำเบินบ่วข องเทืองกง
มาเยี่ยมเอายาพิษมาให้กิน
จำองเทืองกงฆ่าเสีย
เมืองไซ่ง่อนเสีย

องเชียงลือทดลองดูเห็นว่าเบินยาพิษ

จึง

แลวคิดจะฆ่าพวกจีนซึ่งเบินพรรคพวกอย่ใน

จีนแซ จีนเล็ก สุกก’าห็ามไว้

องเชียงลือเห็นชอ!)

คำยก็ให้งคเสีย ไม่ช*าท*พพวกไตเซินก็ยกมาดีเมืองไซ่ง่อน องเชียงลือ
( ® ) เห็นจะเบนองกะวีน้เอง ที่เบนผู้มีราชสาส^แขำมาเมื่อร้ชกาลที่ ®

®๓

๔๘
1ห็นว่าจะ ไว้ใจคนในเมืองไม่ไค้ เบ็๋นสองกํงวลอยู่
มากรุงเทพ ๆ ไว้คิดการต่อไป

จึงไค้ค

จึงไค้ลงเรือทะเลหนีออกทางปากนำ

สมิถ่อ มาถึงเกาะกระบือ พบพระยาชลบรื พระยาระยอง จึงไค้ชว
เข*ามาเผา

สนข*อกวามที่องเชียงลือจดหมายถวายเท่านี

๔๔. ขํบต่ธนครอบครำเขืามาเมืองธนบุร
๔๔.

ข*อที่ว่าข'บด*อนครอบกรำเข*ามาเมืองธนบุรืในกร

กงจะเบืนกรำสม*กรพรรคพวกขององเชียงซุน
เศรษฐีญวน

และพระยาราชา

พระยาราชาเศรษฐีนี ที่ด*งบ’านอยู่ฟากตะว'นออกกรุงธ

ซึ่งยกเบนพระบรมมหาราชวำ

๔0. ประทมอยู่ แว่วเสยงลูกอ่อนร’องที่ขำงทนำ

ว่าลูกม่นหาเอาไปกบแม่ม'นไม่ ยำจะ ทำพำเธุไว้อก สมเด
พระอ'ยกาทราบทรงพระดำริระแวงผิด
๕0.

กราวนั้ร้อเรื่องเจำเลืก

พระอำกาเอาไปเลั้ยงไว้

ว่าบรรทมอยู่แว่วเสียงลูกอ่อนร’องท

ถำหากว่าสมเด็จพระอำกาองก์นี
มาในหนำสีอนี
ถึงพระกรรณ,
ผ้หญิง

ซึ่งพระพทธเจำหลวงสมเด

จะเรียกพระพุทธยอดพ้าดามท

เหตุไฉนจึงเขำไปอยู่ในวำใกล้จนเด็กอ่อนร*องได้

แต่เบ็'นแน่ว่าไม่ใช่กรมพระเทพามาดย์หรือเจ

เพราะไค้ยินเสียงเด็กนีทางขำงหนำ

เบ็'นข*อที

พิจารณาต่อไป

๕๑.

จงส่งให้เจำวำนอก

ตามกระแสรำ]สั่งสำเร็จโทษเสย

ว่าสดแต่เธอ (เธอ) ก็

๕®.

เจาว'งนอกองค์น

ทเบ็นชายมีชอในพงศาวคาร
สุริวงษ์

เชอวงค์เจ่ากรุงธ■นบุรี

หลานเธอช*นใหญ่ ๓

ซึงไปครองเมืองนคร

ที่ ๓ เจ*าประทุมไพจิฅร

จะเบนใคร

ที่ ๒ เจ*า,บญมื

ฅงช*นแรก

คือที่

เบนเจ*ารามล*กษณ์

ย'งเหลือเจ*าจ้ยลูกเธอ

เจ*าบุญจ'นค์ หลานเธอ น'บว่าเบนช*นเค็ก

เจ*านรา

9

เจ*าเสง

ภายหล'งเมื่อฅ*งเจ*าจ้ยเบน

กรมขุนอินทรพิท*กษ์ จึงค*งเจ*ารามล*กษณ์เบ็๋นกรมขนอนุรำษ์สงคราม
เจ*าบุญจ'นที่เบนกรมขุนรามภูเบศรี

เจ*านราสริวงษ์ก'บเจ*าเสงคาย

ใน

พงศาวดารกล่าวเหมือนเผาศพพร*อมก'น เจ’าประทุมไพจึครย*งอยู่จนค*ง
เจ*านคร

มืซื่อในบานแผนก

แต่ไม่ไค้เบนกรม

มีเจ*าอีก ๒ กนที่ปรากฏในร่างหมายการศพ
พิทิกษ์ และเจ*าแสง

คือ กรมขุนอินทร

เวลานั้คงจะย'งมีชีวิฅอยู่ท*ง ๒ คน

และคงจะอยู่

ในกรงธน แต่เหตุไฉนชื่อเสียงจึงไค้ลั้ล'บอ*บอน เจ*าแสงน*นปรากฏว่า
อย่นอกว'ง

แต่ที่จะเบนคนแก่

เพราะเบึนบิดาเจ*าเสงจะไม่ใช่เบนผู้ที่

สำหร'บจะลงโทษฆ่าผู้พนกนไค้ จะว่ากรมขุนอึนทรพิท*กษ์ก็ชอบกลอยู่
ดเหมือนว่ากรมขนอินทรพิท'กษ์นั้มี ๒ ศราว
เจ*าพา

คราวแรกไม่ไค้เบึน

และคายในบี่วอกอ^ศก จุลศ*กราช ๑®๓๘

พระเทพามาฅย์บื่หนึ่ง

ภายหลงกรม

เผาเมรุเคียวก*บเจ*านราสุริวงษ์แต่เผาก่อน

เจ*าเสงเผาฅ่อบื่ระกานพกีก คนละบี่ก'นก*บเจ*านราสุริวงษ์
ปรากฏว่าพงศาวดารผิดเบ็'นนน่
เบนสำค*ญ

ความช*อนึ่

เพราะไค้ร่างหมายกำหนดว'นคืน

๑00

ส่วนเจาจุ้ยที่ในพงศาวดารว่าพ็'น'ก'5มซุ
พยานในสารฅราและกฎตงเจานศรศรชิ^รร^ร^^ วาเบนสมเคจพระเจา
ลกเธอ เจาพ้ากรมชนอินทรพิ‘^กษ
หรืออย่างไร

ถาจะวาควยในเหฅทเบนผูฆาเวิา'’ไมใชกรม

ขนอินทรพิทํกษ์ที่เบนเจ^าพา
ที่ไม่ใช่เจำพ้า

ถาหากว่าถ"าจะเบนกรมชุนบบ'บ^'^'^^^

ว่าโคยกาลเวลาก็สมกวรที่จะเบน^จาวงนอกไ^

เบนเจ"าที่มีอำนาจอย่บ"าง
ข

น่าที7^งศาวคารจะไม่ลม

ช่างลืมเสียจริง ๆ จึงให้เห็นไปว่า
เจ’ารามลำษณ์

การสำกญ

จะฅงชอเคยวซากนเม!'^ ^

นพงศาวคาร

คำที่เรียกเจาวงนอกนเห็นจะเ

ซึ่งเบนคนเข็มแข็งกว่าเพื่อน ทำศึกสงกราม

ใ

เห็นจะไม่ผิคฅว
๕๒.

บมะโรงม'ตมะแตก

พระยาเจ'งพาครำหนมาพื่ง

พระบารม
๕๒.

ตอนนกลาคก‘บพงศาวคาร

ในพงศาวคารลงไว้ว่า

จุล-

คเกราช®®๓๖ บี'มะเมียฉศก มำระเจำแผ่นตินพม่าทราบว่าเ
กลไ)พื่นตำขน

จึงให้ลงมาเกณฑ์มอญเมืองเมาะตมะต^งก่าย

ยุ้งฉางที่ท่าคินแคงสามสน

ปลู

เกณฑ์มอญขนลำเลียงผ่อนขนมา

เจำเมืองเมาะฅมะเก็บเงินทองแก่พวกครำราม’ญ

แ

พลเมืองไค้ความ

เกือคร’อนน’กเบนขบถ ยกฅีขนไปไค้เมืองจิตตอง เมืองหงษา ไปล’อม
เมืองย่างกุ้งไว้

เจำอำวะจึงให้อะแซวุ่นก็มาตีพวกมอญแตก

พวกมอญจึงไค้หนีเขำมาเมืองเรา แยกก’นเบ็๋นหลายพวก มอญกราวนั
คือมอญพวกพระยาเจ'ง

909

&๓.

พระยาจ่าบำนแข็งเมองอยู่ไม่ลงมา
ถอยล่าทัพย‘งอยู่เนิน

ไปตไม่ได้
&๓.

จคหมายระยะนิอยู่ข้างจะยุ่งมาก ตีเชียงใหม่กร*งแรก ซึง

ไม่ไค้เมืองถอยลงมาอยู่เมืองเถิน
ฅงแค่บื่ขาล โทศก
๕๔..

ทันเสมียนเขียนผิกว่าเมืองเนินนิน

จุลทักราช @@๓๒
รอกทับข้นไม่ตเชยงใทม่ กทับลงมา ณ ม่ลายบ

พม่ายกไล่หทังมา ๕ ทางทัวนทัพหมน
สามบเสยพิษณุโลก
ออกจากค่าย

กล'บขดอโมงค์เข้าไม่ฅค่ายพม่าแตก

พม่าแตกเลิกทัพไม่

ราชการศึกพม่าในบื่มะเส็ง มะเมีย มะแม ๓ บนิ เบนการ

เหลือที่ท่านจะจดจำจริง ๆ
ไม่ไค้

ฅํงแค่เสด็จข้นไปตีเชียงใหม่

โปสพลาซึ่งอยู่ร'กษาเมืองเชียงใหม่

แล’วมาตีเมืองพิช'ย
แฅกไปถึง ๒ กร*ง

เช่นน*นเสมอไป

แดงสามสบ

กร*งแรก

ยกลงมาตีเมืองล'บแล

เจ’าพระยาสุรส็ห์และพระยาพืช*ย

ข้นไปรบพม่า

จึงไค้เสด็จยกข้นไปตีเชียงใหม่กร*งที่ ๒

โปสพลาย'งกงฅงอยู่เชียงใหม่

กรุงสยาม

แต่สู้รบทันอยู่เบน

รอฅงทัอมกลางแม่ลงจ'บได้พม่าแม่ทัพใหญ่

ได้พม่าหลายหมน
๕๔.

เสด็จข็น

เพราะถ’า

ก็กงลงมากวนพระราชอาณาเขฅอยู่

เบนเวลาประจวบทันทับที่ข’างค่ายพม่ากิคจะมาตี

ให้มาเกณฑ์มอญเมาะตมะทำทางและปลูกยุ้งฉางที่ท่าดิน
มอญเบ็๋นขบถพม่าจะลงโทษ

แตกหนีเข’ามาในพระราช

อาณาเขต ทัพหลวงยกข้นไปตีเชียงใหม่ จุลทักราช® ๑๓๖^®^ ทัพหทัา
( 0 ) ปมบี่มะเส็ง เบญจศก จุลศ*กรไช ๏®๓๕ จคไว้ว่า ใคือนอำยขำงขนพม่ายกมา
ฅพึชย วนองศาร เคอนย แรม ^ คา V'เมาหน

๑๐10

เจ้าพระยาจ้กรีถึงเมือง'เถิน

ทํพหลวงต้ง์กำแพงเพชร

ฅามกรำมอญมาทางเมืองคาก ๒,000

กไค้ชา

ร'บส่งให้เจารามลกษณกุมก'แ

@,๘00 ไปค*งร'บไว้ ท*พหลวงยกขนไปฅีเชียงใหม่ ได้เมอวนอ
เดือนยี่

ขน ๑๔ กำ

เขำมาทางแม่ละเมา

พอถึงแรม ๔ กำก็เสด็จกล*บ

ควยได้ข่

ลงมาถึงระแหงได้ข่าวงุยอกุงหวุ่น

กน ๕,0๐0 คะแกงมรหน่อง กองห'นุนกน ๓, ๐00 คีท*พซึ่งให้ไปข*ค
อข่าท่ดินแดงแฅก

พม่าเข*ามาลาดถึงเมืองนกรช*ยศรี

มืค่ายใหญ

อยู่ปากแพรกค่ายหนึ่ง บ*านบางนางแกำเมืองราชบุรีค่ายห
กล*บลงมา

ยกออกไปร*บทางราชบุรี

มเๅทคบ*^!นท*พสะแก

ทงในขณะน*นก็ได้ข่าวพม

อาการกิริยาของพม่า'ที่ยกเข*ามาคราวนั้ ลำษณ

กล*ายก"นก*บมาด้กรุงเมื่อกร*งํ๋เสยกรุง

แยกก*นค*งกองใหญ่อย่

แลำ

แก่งกองเล็ก ‘กุ ออกเที่ยวลาดฅีคามตำบลบ*านและเมืองก่าง ‘กุ

ท*พ

หลวงออกไปค*งลำมพม่าบ’านบางนางแกำอยู่ช*านาน

งุยอกุงหวุ

ได้ออกยอมแ'พ้^®^ ขำที่ท่านลงไว้ในจดหมายว่าจ*บได้พม่าแม่ท*พใ
แก่ได้พม่าหลายหมื่น

ก็กือ งุยอกุงหวุ่นและพม่าบางนางแก

แต่งกองท*พไปตีค่ายปากแพรกและเขาชะง้มแฅก ในเดือน ๔ บี่มะเมืย
นน

กรนเดือน ๑๐ มืข่าวโปสพลาจะมาตีเมืองเชียง!หม่
(®) ปูมบมะเมียฉศก

จุลศก:าช®๑๓๖ ว่าวไเองการ เคือน®๒ แรม®®กา

ยกท'พหลวงไปฅีเมีองเชียงใหม่

กรไเวไแสาร เคือนยี่ ขน ๏๓ กา เพลๅ ®0 ท่ม ไค้เ

เชียงใหม่ โปสพลาหน
ปูมบมะแม สปฅกก จุลศกราช ®®๓๗ จุคไว้ว่า วนอาทิกย์ เคือน ๕ ขน ๒ กา
เพลา ๒ ทุ่ม

พม่ายกหนจากเขานางแกำไปปากแพรก

พม่าแฅกจากปากแพรก

เพรา

ว*นอไทิกย์

เคือน ๕ ขน ๙ กา

เชียงใหม่ในเวลาน้ข้างเราฅึไค้ไว้
จึงฅองยกขนไปเชียงใหม่
เชียงแสนซงเบึนของพม่า

เจ้าพระยาจ*กรี

พอถึงพม่าก็ถอย

เมืองเหนือ

เพราะเมืองเหนือย*งคีอย่

จึงร'บอาสาเข*ามาตี

ตะแคงมรหน่องเจ*าเมืองตองอ กน ๑๕,๐๐๐ กองหนึ่ง

ยกเข*ามาทางเมืองตาก

ถึงสุโขท*ย

อะแซว่นก็เห็นว่ากำล

แมงแยยางน*องอะแซว่นก็เบนท*พหน’า กน ๒๐,๐๐0

อะแซวุ่นก็

เจ*าพระยาจ*กรี

ยกฅามออกไปจะฅี

ม่ายกองท์พปากแพรกเขาชะง้มแตกไปหา

กองท*พใหญ่อะแซว่นก็ซึ่งต*งอย่เมาะตมะ
เมืองไทย?เงมาก

เจ*าพระยาสรสีห

ต*งหน*าจะไปตีพิษณุโลก

เจ*าพระยาสรสห็ทราบ

ย*งท'พอยู่บางธรณี

ถอยท*พลงมาจากเชียงใหม่

เจ*าพระยาสรสีห์แยกไปตีพม่าที่บางธรณี

มาแต่งเมืองพิษณุโลกรำ

เจ’าพระยาจำรี

เจ*^!พระขาสรสีห์รบไม่อยู่ถอยเข*าพิษณุโลก

พม่ามาต*งลำมไว้
ท*พหลวงยกขั้นไปถึงนครสวรรค์
อย่รำษา

ทำหลวงขั้นไปต*งปากพิง

ต*งค่ายให้พระยาราชาเศรษฐี

ต*งค่ายรายขั้นไปท*ง ๒ ฟากนึ่า

จนกระท'งถึงวำจพามณี วำจำทรี พม่าเข*าฅีเราะตามค่ายที่ต*งริมลำน
เหล่าน*นท*ง ๒ ฟาก

วิธีรบกนในตอนนึ่พยายามที่จะต*งโอบหล*งกำ

ประเดี๋ยวพม่าโอบหล*งไทย
ที่สคพม่าแยกกองทำ

ประเดี๋ยวไทยโอบหล*งพม่า

ลงปลาย

ให้ลงมานกรสวรรค์และอุท'ยธานืฅดลำเลียง

แลำยกข*ามฟากไปต^ง์โอบหล*งทำหลวงที่ปากพิงฟากตะวไเออก

เห็น

การหน'กํแน่น จึงไค้ถอยทำหลวงลงมาต*งบางข*าวฅอก เสบียงอาหาร
ก็ส่งกำไม่ไค้

เจ*าพระยไจำรี

เจ*าพระยาสุรสีห์รำษาเมืองอยู่ไค้ถึง

๑0(^

๓ เคือนจนไม่มีอะไรกิน

จึงได้อนุญาตให้ทั้งเมืองยกหํกออกมาไก

เล?เไปต*งอย่เพชรบรณ์ เผอิญจอแจก‘น^®^ กำพิษณุโลกไม่เสี
ได้อีกหVเอยหนึ่ง

อะแซว'นกก็คงจะต*องถอยพิพ

เหตุค*วขม*งระเจ*า

แผ่นอินพม่าตาย การในเมืองพม่าเกิคหยกหยิก พอได้เมืองพิษณ
แลำ

อะแชวุ่ใเกก็ถอยท'พทํนที การท'พนึ่อิดต่อกไเมาไม่มืเวลาว่าง

๓ ที

ท่าใเจึงได้จฅลงไว้ค'ง์น*น

&&. สมเด็จพระพํนบกรมพระเทพามาตย์ประชวร
หน'กอยู่แลว

เสด็จสู่สวรรคาล'ย

เสด็จมาตงเขาวงกตโดย

สูงแลสดสายตา ถวายพระเพลิงบนยอดเขาเสร็จ
๕๕.

เมื่อกรมพระเทพามาตข์ทิวงคตน*น ปลายทีมะเมีย ฉศก

ศ'กราช®®๓๖ กำล'งล'อมก่ายพม่าบ*านบางนางแก*ว ปรากฏว่าประชวร
พระยอคอ*กเนสีน ทิวงคตในว'นอ'งคาร เดือน ๔ ขั้น ๖ กำ

ได้พบใน

จดหมายรายว*นท'พ ว่าในว*นอ'งคาร เดือน ๔ ขั้น ๖ กำนไแองเจ*ากรง
ธนบรีได้ทราบข่าวประชวรเทีนคร*งแรก
เพลายำกำแล*ว ๕ บาท

มืข่อความที่จคไว้ว่า “อ

ขุนวิเศษโอสถหมอ

ประชวรสมเด็จพระพ'นทีหลวงมาถวาย
คร*นทอคพระเนตรพระอาการแลำ
เจ*าคณเบนเหตุการณ์สีงใค

ถึอพระอาการทรงพระ

ในพระตำหนำก่ายว'ต่เขาพระ

เร่งให้ขุนวิเศษโอสถกล'บไป

ถ*า

ให้เอาหมอจำไว้แลวริบให้สีน

ตรำว่า “พระโรคหนำนำ จะมิได้ไปท*นเห็นพระองค์ คำยการแผ่
( ® ) ปูมบี่วอก อ";^ศก จุลศํกราช ©©๓๘ จคไว้ว่า ว้นพฤห์สบกี เกือน ๖ ขน
เพลา ๒ ยามเศษ เสียเมืองพิษณุโลก ขำวเกวียนละ ๒ ช'ง

ฤๅ

๑๐(3(
กรงนใหญ่หลวงน*ก

กร*นจะ ไปบคน้ไม่เห็นผู้ใกที่จะไว้ใจอยู่ฅ็านต่อ

ขำศึกไค้ ”
ขํอที่ทราบข่าวทิวงกฅ

จากหลวงมหาแพทย์ที่ออกไปจากกรุง

ธนบุรีน*น เบนการภายหล'ง หลวงมหาแพทย์เองนแกจะมิออกไปเมื่อ
ถูกริบแลวหรือ

เหฅใกจึงไม่จำไว้ก็ไม่ทราบ

พระอาการให้เขำมาเอาฅำออกไปซ'ก

บางทีจะอยากทราบ

กร*นเมื่อพม่าแตกไปหมดแล*ว

จึงไค้กล*บมาทำเมรุที่ว*ดบางยี่เรือนอก การเมรกร*งนั้ทำในฤดูเดือน ๖
มีร่างหมายรายการพระศพไค้ไว้

เมรน*นว่าเบ็๋นเมรุมณฑป

แต่สงตา

เทำใดไม่ปรากฎ คำนทำพระมณฑปไม่ไค้ใช้ตำรวจ เห็นจะใช้ฅำช่าง
พระยาราชสภาวดืคำนหนึ่ง พระเทพพี่เลยงดำนหนึ่ง พระราชสงกราม
ดำนหนึ่ง

หลวงศรีกาฬสมุดดำนหนึ่ง

ในขวาทำ ๒ ดำน

คล’งวิเศษทำ ๒ ดำน

ไค้กวามแต่ว่าสามสรำง

โดยยาวรอบ ๕ เส*น ®๒ วา

ราชวัติทึบเกณฑ์เจำกรมสี่ตำรวจกนละดำน ๆ ละ ๒๒ ผืน
๔ ดำน

ฉ*ดรเบญจรงต่ดำนละ ๒

กล*ง

จตุสดมภ์

ราชวัติเลว ๒๒ รำนนา ๘ เกณฑ์

ขำราชการทำฉ'ดรเบญจรงค์กนละค*นอีกดำนละ ๔ กน
ส่วนราชวัติฉ'ฅรรายทางเกณฑ์สนมทหาร
ละก*น

พระกล'งสวน ๒

คลำวิเศษ ๒

นึ่ดำย

อาสาหกเหล่าทำทิมพระสงฆ์ ๖ ทิม

สนมพลเรือน

กรม

เกณฑ์ราชวัติเลวท*ง ๔ กรม
ส’สดืซำยขวาทำโรงวิเศษ

๖ โรง กรมแพ่งกลางแพ่งเกษมทำโรงศาลาถูกขุนโรงหนึ่ง คลำพิเศษ
รวมกน์ทำศาลาฉ*อทานโรงหนึ่ง ขอเต่าในกรมทำโรงใส่สำเก็ค ๒ โรง
ต่ง์แต่ราชวัติทึบออกไปถึงทดงระ'กากอกไมีเ■พลิง ๒ เสน ๑๕ วา ระทา
® (5มื่

๑0๖
ใหญ่สง ๗ วา®๖ ระทา
โขนใหญ่ ๒ โรง
๓ โรง

แบ่งเกณ.ฑจฅุสทมภกรมละ ๔

จกุสดมภ์ ๒ กนฅ่อโรง

โรงเทพทอง ๒ โรง

3

โรงรำหว่างระทากรมละ

จฅุสดมภ ๒ คนฅ่อโรง

ฅนกลปพฤกษ

กรมละ๒ค้น ชกพระศพซึ่งเรียกว่าสมเด็จพระบรมศพถึงเมรุวนอ

เดือน ๖ แรม ๒ กำ ณ ว'นพฤห'สบด็ เดือน๖ แรม๔กำเว)าปนกิจ รุ่งขน
เพลาเชำเชิญพระบรมธาฅ

เขำไปในพระราชว'ง

(พระบรมอั5)

เวลาบ่ายเชิญพระอำการลงเรีอไปลอยว*ดสำเพ็ง
เบนฤดฝนเกิดกวามเลอะเทอะมาก
ทำการเมรุอย่างคะลีฅะลาน
แต่งขอคเมรุ

งานพระเมรุกร*งน

ดำยเหตุว่าพึ่งจะกล*บจากท*พก

ใช้กระดาษนาคะกูแทนด็บก คิดแผงและ

กร*นก่อนว*นช*กศพเวลากลางกืนฝนคกหน*กดอกนาฅะก

ร่วงหมด ดอกไม้เพลิงจดไม่คิดท*ง ๓ ว*น กรํ้วว่ามาศกิของหลวงดืนด
ของหลวง

ช่างคอกไม้ท*งไทยท*งจีนกิดเอาเงินหลวง

ปรึกษาว่าจะให้คามรากาหรือระลดลงเสีย

จึงให้ลกขน

ปรึกษาก*นวำให้ลดรา

ลงเสีย ระทาคิดระทาละ ® ๐ บาท หกเสีย ๘ บาทให้แต่กึ่งทำสีงเบืนต*น

พอเสร็จการศพนีแลวหน่อยหนึง กิเบนเวลาท"พอะแซว่นกึ่ดืเมืธง
พษณุโลก

การทรบรอนทาศพภายใน ๒ เดอนเช่นนเหฅดำยบๅรงๅๅ

การทพศึกจะคิดพนต่อไป กร*นเสร็จการท*พอะแซวุ่น,กิ
บาเV'เญพระธรรมวดบางยเรอใน

เสด็จออกไป

เขากำหนดว่ๅ ณ, ว'นศกร์ เดือนอำย

ขน®๒กาจุลศกราช®®๓๘บวอกอ^ศก รบสำไห้จุ'คกๅรเซิเ^พรรธั
สมเดจพระพนบหลวงกรมพระเทพๅบๅด^ ออกไปบ่าเพญพระราชกศล
เไเ วดบางยเรอนอก

ใหทาโรงทมไวพระธั^

เบนพนํกงานส'สด

00(7)

ไค้ทำ

ลงไว้ในจดหมายว่ากรงน้เบ็'นการเร็วอย่เห็นมิทิน

เกณรากรมการ เมืองนกรสวรรค
กำแพงเพชรช่วยทำ

จึงให้

เมืองพิจึฅร เมืองสรรก์บร็ เมือง

พล*บพลา•ช่างในเบึนพนกงานสนมตำรวจนอก

แฅ่สนมและตำรวจนอกทิองไปทิาร‘านมืารอง!กก

จึงเกณฑ์ให้

กรมการเมืองช*ขนาท เมืองสิงห์บรี เมืองอินทบร็ เมืองพรหมบุรี ช่วย
ทำดะพานเบึนหน*าที่พน*กงานนครบาล ‘ก ทำไม่ทิน

เกณฑ์กรมการ

เมืองเพชรบุรี

ช่วยทำแผํวถางว*คน*น

เมืองอ่างทอง

เมืองสุพรรณ

เกณฑ์ให้กรมการเมืองพิษณุโลก
ฉะเชิงเทรา
เดือนยี่

เมืองสุโขทิย

เมืองราชบรี

เมือง

กรุง (เก่า) ถางทำงาน ๓ ว*นเทิานไเ รุ่งขั้น ณ ว*นจ*นทร็
ขั้น®๕คา

ราชว*งดรงว*คทำยฅลาด

เพลาเชำเชิญพระอัฐิขั้นเสลี่ยงงาออกประตูพระ
มืเครื่องสูงแดรส*งข์กลองชนะค่แห่

มาลง

เรือที่ดะพานประตูใหญ่เหนือโรงผื่พาย
กระบวนเรือ เรือโขมคยาบิ'ดทองทึบ ที่สรำงขั้นด*งหีบพระธรรม
แห่เมื่อเดือนก่อนน*น
สงแห่หนำ ๒ ลำ

ด*งมณฑปพระอัฐิ

เรือโขมดยาลายใส่เครื่อง

เรือโขมดยาใส่เครื่องสูงแห'หล*ง ® ลำ

เรือสีส*กหลาด

แดรส*งข์ เรือด*ง ๒ ลำบรรทุกบี่'กลองชนะ เกณฑ์เรือกราบขำราชการ
ผู้ใหญ่ผู้นำ)ย ๕๒ ลำ
๒0 ลำ

เรือแผง

เรือม*งกุ

กำน*นดลาดนอกเกณฑ์ดำย

รวมเบ็นเรือเขำรื่ว ๗๙ ลำ
กร*นแห่ไปถึงว*ดแลำโปรดให้แจกเงินผ้ชายคนละสลึง

คนละเพอง

รวมทงคนทิทาการและกระบวนแห

ผ้หญิง

ผูชาย ๒,๗๖0 คน

๘

ผู้หญิง ๏๕๖ กน

เงิน

ผายกลาโหมแจกกรมอาสาหกเหล่า

^

610

ฅำรวจและกรมการหิวเมือง
ถวายพระ

เลขสมของข่าราชการนำขำวห่อไ
เงน — ๒ ส*สคีแจก

รวมกลาโหมแจก ๕๖๒ กน

ทำทิมทำฉฅร

0

เงิน —

มหาคไทยเวรกนแรก

บ่าวผ้ว่าราชการเมืองถางหญำ ๓๓๒ คน

เงิน มหากไทย

รวม ๒๗๘ กน

๒

๔
©๔ ๓
®

จำนวนพระสงฆ์สคํบปกรณ์
อย่างเก่า

สค*บปกรณ์ในที่นั้ดูเห

ไม่ใช่ให้เงินเพืองเงินสลึง

ไม่ใช้ไทย

รูปละ ๒ ห่อเท่าน*น กรงเก่าที่เรียกว่าสบสำวาสหมื่นหนึ
เขำใจว่าอะไร

ไค้ขำวห่อองค์ละ ๒ ห่อเท่าน*น

จำนวนพระสงฆ์ที่มา

ในงานนึ่ ๓,๒๓0 รูป ขำวห่อกิครากาห่อละเพอง ๒ ห่อ เบึนสลึ
0๐

เงิน—-^เถรเณร๒,๗๓๘รูปชี®๕๓รวม๒,๘๙®รูป รปละเพ

คือว่าให้แค่ห่อเดียวเบนเงินรวมท*งหมค ๖,®๒® เบ็นเงิน^!—
ถูกดีไม่ใช่หรือ

งานพระอัฐิกร*งนึ่ ๔ ว*น

&๖. เจำเสง

เจำดารา

อยู่เมองนครสนพระชนม์

ร'บพระศพเข่ามาประทานเพลิงว่ดบางยเรอ

ม์การสมโภช

เสร็จแล’ว์
๕๖.
นบ*บนึ่

เรื่องศพเจำเสงเจำนรานึ่ยำไรอยู่

คามที่ว่าใ

เหมือนเจำเสงอยุ่เมืองนกรศรีธรรมราชก*บเจำนรา

ค

๑0ลิ่

พรอมกน

จึงให้ร*บเขํๅมาทํ้ง ๒ กิพ

กรุงเทพ ๆ

ศพไค้เผาก่อภายหล*ง

เดีอน ๒ แรม ๒ คำ

กวามที่ถูกแท้น*น

เจำเสงอย

ในร่างหมายร*บส่งลงว'นพฤห*สบดี

จุลก*กราช ๑®๓๘ บี่วอกอ'^ศก บี่เดียวก*นก*บ

ทำบุญพระอัฐิ ทำบญพระอัฐิเคือนอ*าย การศพเจ้านราสร็วงษ์เดือนยี่
เขาใจว่าเมรุน*นเอง

แก่ทำเปลี่ยนแปลงเสียใหม่

เอาเสาเมรุเบนก

ภูเขาแล*ว ยกพนเบนเบญจาหล'นกันขนไป ๕ ช*น ถึงยอดเมรุฅงแว่นพา

ช*นหนึ่งรองโกศศพน้ฅ*งกลางแจ*ง์ไม่มีเมร เบญจา ๓ ชไเต*งแก่พํ้นคิน
ขนไปผูกเบนภูเขา แล*วต*งกระถางต*นไม้ ๓ รอบ บกฉ*ฅรเง์นฉ'ตรทอง
ท*ง ๓ ช*น

ถ*ดเขา ๓ ช*นนึ่ขํ้นไปเบนร*าน^ภ้ บกเครื่องสงที่มมร’านม*า

ท*ง ๔ ทิศจึงถึงแว่นพาต*งโกศ

จึงมีราชวัติทึบและราชวัติเลวตาม

อย่างงานเมรุท*งปวง
ความกิคที่ทำเช่นนึ่
วิศณนารถ

เบนจตรมขไม่มียอค

ปลายเสาเมรุ

เหมีอนก*นก'บร*ชกาลทิ' ๔
ร้อเครื่องบนลงเสีย

ต*งํ้พระเมรุน’อัยขั้นบนนใเ

คราวนึ่ไม'ไค้ทำเบนเบญจา

เมรุกรมหมื่น

วางรอดที่

ช*างล่างผูกเบึ่นเขา

แก่

ผูกอย่างเขาไกรลาสเรียกว่าบรมบรรพต

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายฉลองพระเดชพระกุเาเพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล*านภาล*ย

และกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาฅย์

๓ ว*น แล*วัจึงต*งศพเจ’าพ็าจ*นทรมณทลกรมหลวงวิสุทธิกระษ*ทริย์ แก่
เวลาเผาลงมาเผาที่มเแพบ่เชิงเชาดำ'ฉศ-ว*นตกข*างว*คมหาธาฅ
ที่เจ*ากรุงธนบุรีทำนึ่

ว่าเผาบนเบญจา ๕ ช*นน*นค*วัย

๕ ช*นนึ่ไค้เขียนลงไว้ในตำรา
ไค้ออกชื่อมาแต่ก่อนแลํวั

แก่ศพ
รูปเบญจา

นายต*านผู้ที่ทำเมรุด็ใช้นายค*านเติม

ไม่มีอะไรทำขั้นใหม่นอกจากตำเมร

(9(30

แฅ่ศพที่เผานน

เกิคการที่จะฅํองวินิจนยกํนมาก

จดหมายฉบ้บนั้ ฅํ้งฅํนเรี่มหมายว่าจะพระราชทานเพลิงพระศพใน

ขุนอินทรพิทำษ์ และพระเจ*านราสริวงษ์เจ*านกรศรีธรรมราช ชื่อก
ขุนอินทรพิท*กษ์ตามพงศาวดารกล่าวแค่กนเคียว
เจ*าจุ้ยเบนกรมขนอินทรพิท*กษ์
ชื่อกรมขุนอินทรพิท*กษ์

ตามหน*งสือกรมหลวงนรินทรน

ก็เบ็'นคนเคียวก*นก*บโนพงศาวดาร

แค่ในสารคราที่มีไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช
แผนกว่าเผาอยู่ในเวลาน*น
อินทรพิท*กษ์
ก็ตาม

ว่าพระเจ*าลกเ

จดไว้ในบาน-

เรียกสมเด็จพระเจ*าลูกเธอ เจ*าพ้า

กรมขุนอินทรพิท*กษ์จะเบ็๋นเจ*าพาก็ตาม

มืคนหนึ่งซึ่งต*'องถูกเฆี่ยนและถูกริบ

มาลาทรงเครื่องไม่หมด

ไปท*'พก็ได้เคยไป่

เจำกรุงธน

ส*งสมเด็จเจำพระยามหากษ*'กริย์ศึกว่าได้เมืองเขมรแลำ
กรมขุนอินทรพิท*'กษ์เบนเจำกรุงก*'มพูชา
ไพร่พลแตกกระจายที่งเสีย

จ*'บฅำมาลงโทษ

เมื่อทล

จนในกร*งํ้หล*'งที่สต

กุมท*'พหำเมืองออกไปก*'บสมเด็จเจ*'าพระยามหากษ*'ฅริย์ศึก

สั้นวาสนาแลำ

มํใช่

ให้

กร*นเมื่อเจำกรงธ

จึงได้หนีไปอยู

ประหารชีวิตภายหลำเจ*'ากรุงธนบุรี

มืหล*'กฐาน

ม*นคงอยู่ดำนึ่

ส่วนกรมขนอินทรพิท*'กษ์ที่พระราชทานเพลิงนึ่ กงจะได้ตา

แค่บื่มะแมส*'ปดศก เบนบที่ ๗ในราชสมบัติของเจำกรุงธนก่อนเจ*'าจ
เบนกรมขุน'อินทรพิท*'กษ์

เจ*'าจุ้ยกงจะได้เบนกรมภายหลำ

กรมขุนอินทรพิท*'กษ์กนนั้ก่อนด*งเจุำนกร

ฤ'าจะติดสงส*'ยไปว่

(900

กน๓ยว

หากเรียกเจ้าเสงผิกฅํว

เพราะเผาศพเจ้าเสง

เบ็๋นกรมขนอินทรพิทํกษ์ไปก็ไม่ไค

ก็มีหมายอยู่อีกฉบบหนึ่งเหมือนก*น

หน*าที่จะมื

ใกรในญาฅิวงศ์เจ้ากรุงธนไค้เบนกรมขุนอินทรพิท*กษ์ก่อนเจ้าจุ้
ท่านผุ้นไเฅายและเผาศพแล*'ว

จึงไค้ฅงํ้เจ้าจุ้ยขนเบ็่นเจ้าพ้า

ร

ขุนอินทรพิท'กษ์เจ้ากรมของกรมขนอีนทรพิท*กษไปเบนเจ้ากรม

จึง

ไค้เรียกว่าสมเก็จพระเจ้าลกเธอ เจ*าพากรมขุนอินทรพิท'กษ์

แก่ไม

ร่องรอยว่าท่านอินทรพิทำษ์กนแรกชื่อไร

ส*งเกฅได้แก่ว่าเบ็่นผู้ใหญ่

และสนิทก*บเจ*ากรุงธนบุรีถึงพระอัแก็บไว้ในว*ง

เมื่อได้นำให้ผู้อ่าน

หน*งสือรู้จ'กญาฅิวงศ์เจ*ากรุงธนบรี ซึ่งลั้ล'บอ*บชื่ออยู่เช่นนึ่แล*ว จะ
เล่าเรื่องเมรุก่อไป
การเมรุกร*งนึ่ลคลงฅามบรรดาศ'กก็ กือ มืฉ'ดรนาก ๑ ๐
ทอง®0

ฉ'กรเบญจรงศ์ ๒๐

พิเศษลดลงเหลือแก่ ๒ โรง

ราชว้ดิทึบ ๔๐

ระทา ๘ ระทา

โรงรำหรือโขนหว่างระทา ๙ โรง
๔ ด*น

งั้วโรงหนึ่ง

ฉ'ดร

ราชว้ฅิเลว ๔๘ โรง

โขนโรงใหญ่ ๒ โรง

เทพทองโรงหนึ่ง

ละกรเขมรโรงหนึ่ง

ด*นก'ลปพฤกษ์

ราม*ญใหม่รำโรงหนึ่ง

ลดลงกึ่งงานศพกรมพระเทพามาดย์ท*งสั้น
ณ ว'นํจ*นทรี เดือน ๓ ขั้น ๕ กำ บี่วอก อ^ศก
พระราชว'ง มืก่แห่ไปลงเรือโขมดยา แห่ไปเข*าเมรุ

ช'กศพออกจาก
มีเกรื่องเล่นและ

ดอกไม้เพลิง ๗ วน ๗ ดืน
ณ ว*นพฤห*สบดื เดือน ๓ ขั้น®๕ กำ

จึงเชิญพระศพพระเจ*ๅ

นราสุริวงษ์ ผู้กรองนกรศรีธรรมราช ลงเรือขนาน ณดะพานนึ่าหน*า

๑๑]2)

บ้านเฑ้เสงออกไป

พระราชทานเพลิง ณ ว*คบางยี่เรือ

มีงาน ๓

๓ คืน

ศพกรมขนอินทรพิทำษ์ สค*บปกรณ์พระสงฆ์@,๙๙๖รุ
๒๔

^

บาท เงิน — เถรเณรรปซี @,๖ 0 ๙ รป ๆ ละสลึง เงิน —
"7

’

๒๕

ศพเจ้านราสริวงษ์

พระสงฆ์ ๒,0๗0 รป ๆ ละบาท

เถรเณรรปชี @,๖0๙ รูป ๆ ละสลึง

เงิน —

1๓

เงิน -.เงนพระราชทาน

๓

พระอท*ยธรรมภษามาลา

— เหมือนก*นบ้ง ๒ งาน

กรมขนอินทรพิท'กษ์ พระราชทานเพลิง ณ ว*นอาทิฅย์

ขํ้น ®๑ กา แห่พระอัเกล*'บ พระอัเใส่พระราเชนทร พระอ*งการใส
กานหาม

พระอัฐิขนท่าว*คาท้ยคลาค

พระศพพระเจ้'านราสุริวงษ์
เดือน ๓ แรม อ คำ

พระราชทานเพลิง ณ ว*นศก

ณ ว*นเสาร์ เดือน ๓ แรม ๓ คำ

เชิญพระอัฐิลงเรื

ค*งอาสาใหม่ขุนราชเสนี พระอ*'งการลงเรือขุนศรีเสนา

พระอัฐิ ไปขน

ตะพานหม่อมเจ้าเสง

พระอ*'งการไปล

แห่ไปไว้บ้านหม่อมเจ้'าเสง

หน*'าว*'ดสำเพิง
ส่วนเจ้'าเสงน*นมีหมายว่า เดือน ๙ จลศ*'กราช ©๑๓๙ บี่ระกา
นพศก

มีหมายมหากไทยว่า

พระราชทานเพลิงศพเจ*'าเสง
ที่ว*'ดบางยี่เรือ

พระยาจำรืร*'บส'งใส่เกบ้า ๆ ส*งว่าจ
พระยาสุโขท*'ย

พระยาพิช*'ยไอสวรร

ให้เอาคามอย่างพระศพในกรมขุนอินทรพิ

(3)(3)ส)

พระเจานราสริวงษ์ ทำเบญจาและเครื่องเล่นโขนหน*งรำ

ศพละ ๓ วน
๓

๓ คืน เบืน ๙ ว'น ๙ คืน

แต่แจกภูษามาลาเผาศพหม่อมเจ*าเสง0

พระยาสโขทํย

พระยาพิชํยไอสวรรย์

ศพหม่อมเจ*าเสง

กนละ ——

ช'กณว*นจไเทรื่เดือน®๒ขั้น๔คา

มีร่าง

การศพช*คเจนค*ง์น็

๕๗. บุตรเจานครเก่าเบนสนมเอก

มารดาเจ’า

ทศพงษ์ เจ็าได้ขวบเศษ
๕๗.

บฅรเจ*านครา1เบนพระสนมเอกกนนั้ชึ๋อฉิม เวลาเมี่อบิคา

ฅงํ้ต่วเบ็'นเจ*านคร เรียกว่าทูลหม่อมพาหญิงใหญ่ มีน*องเบ็นทูลห
พาหญิงเล็กอีกกนหนึ่ง

ลูกที่มามีก*บเจ*ากรุงธนบุรี

ภายหล*งเบนพระพงษ์นรินทรี

เมื่อเวลาคากล*บออกไปเบนเจ*านคร

อายไค้ขวบเศษจริง
พระอินทอไภย

ภายหล*งมีลูกอีกคนหนึ่งชื่อท*ศไพ

ชื่อท*ศพงษ

แล*วเบน

เบนโทษค*องประหารชีวิฅในร*ซกาลที่ ๒

๕๘. โปรดร*บสั่งให้เจ’าตา

ไปเบนเจ’าแผ่นดินเมอง

นครศรธรรมราช ให้รไเพระราชโองการ เมยร'บพระเสาวนึ่ย็๋
มละครผ้หญิงเบนเกรองประด'บ
๕๘.

เจ*านกรคนนึ่

คือ หลวงนายสิทธิกร*งกรงเก่า

เมื่อเจ*า

กรงธนบรีไปฅีไค้เมืองนศวนล่ว'-อ'''■ชํว่^า'ใว้าวุงธ^
นราสริวงษ์

ถึงแก่พิราล*ยแล’ว

จึงให้กล*บออกไปเบ็๋นเจ*านคร

๑๕

เมื่อเจ*า
มี

สำเนาขํอกวามวิธีฅํ้งแฅ่งอย่างไร
แผ่นที่ ๒๗ ว'นที่ ๑ มิถุนายน
ทามข*อกวามที่ปรากฏน*นว่า
แผนเก่า

ปรากฏอย่ในหน'งสือเทศ

ร'ฅนโกสินทรศก ® ๒๗

เจ*ากรงธนบุรีคิดอ่านสืบเสาะห

ใช้เฅ็มฅามแบบแผ่นดินพระเจ*าอย่หำบรมโกศเจ*าพ

ซึ่งหนาแน่นไปดำยแบบอย่างกระจกกระจิก
ธรรมเนียมแบบเคร่งกร'ดเช่นนั้

อันไม่เบ็๋นสาระอะไร

เกิดหนำมือขนฅงแฅ่บี'ชว

จุลอักราช®®0๖ ทดพม่ามาเจริญทางพระราชไมทรี ไม่ไหว้
ร'บสำให้ท่อว่า

ททแก้ฅำไถลไปว่า

บำกมพระมหากษำริข์เสียก่อน
เขำก็Iลยสนก

ธรรมเนียมเมืองพม่าอั

จึงจะไหว้เสนาบดีได้

ว่าธรรมเนียมกรุงเทพ ๆ

พอทรงท

แท่ก่อนก็เช่นน*นเหมือน

อัามืพระราชโองการดร*'สสำมหาดเล็กให้ออกไปอังอักรมหาเสน
ณ ศาลาลูกขนหรือที่ใดๆก็ดิ
แลำลงจากกอยืนอังเสนาบดี
พงจนสั้นขำ

มหาดเล็กอัองขี่กอดำรวจสนม
ขำราชการที่ร''บคำอัง

แลำบ่ายหนำเขำมาท่อพระราชวำ

มหาดเล็กจึงนำลงไหว้เการพอันได้
ก็เลยสำท่อไปว่า

ไ

อัองป

ถวายบำกมแล

เมื่อร'บอังเล่าออกมาเช่น

“ แท่นีไปให้ทำฅามอย่างธรรมเนียมแท่ก่อนน

ขำที่จะได้เล่นละครอันเช่นนีฅลอดไปจริงหรือไม่ เบน

ที่ร้เบนแน่น*นฅำแท่น*นมา ก็ได้ร้อชุคกุ้ยดำราร''บทฅขรแท่กรำแ
พระนารายณ์
กระจิกต่างๆ

และวิธีส่งพระราชสาสํน

ธรรมเนียมเพองสลึงกร

รุ่งเรืองขี่นมาโดยลำอับ

ที่มืจดหมายเหฅุอย่ในหอสมุดน*นเบ็่นฅน

ปรากฏเช่นเรื่อง

ในกรงแผ่นคินกรงธนนั้

ก็ก‘นกว*าหาแบบน*นมาใช้ตกลงเบน

สำเร็จรูปการที่ทำน*นเช่นน
หมาขลงว*นอ*งการ
พิพณโกษาร*บร*บสํง
ขุนสกลมนเทียร
อาล*กษณ์

เคือน®® ขํ้น๖•กา บี'วอก อ*^กก

เหตุคํวยเวลาน*นเมืองนกรขั้นกรมท่า

กรมว*'ง

ขุนวิเศษนชิฅ

กรมกล*ง

แวงจตุล*'งกบาท

พระกรุฑพ่าห์ 0

นายบ*ลล*งก์กุญชร

จำทูลพระราชโองการ 0

พระสุพรรณบ*'ฏ ๑

จ*ดให้

นายเทียรฆราษ

นายจิตรบำเรอ แวงตำรวจนอกซำย

แวงตำรวจในขวา

หมื่น

ตรา

ออกไปมอบเมืองให้เจ‘านกร

เบนเจ*'าข*'ณฑสีมา
พระราชโองการน*น

คกิริยาอาการที่ใช้ว่าจารึกจริงอยู่

แต่

ไม่เห็นบอกจำนวนทองเหมือนสุพรรณบ*'ฎ ทีจะไม่ได้เขียนในแผ่นทอง
ส่วนสุพรรณบ*ฏนไแบนแผ่นทองหนัก ๖ สลึง มืกล*'กบรรจุทองช*นหนึ่ง
เงินช*นหนึ่ง ไม้ช*นหนึ่ง ท*ง ๒ อย่าง ตราพระกรุฑพ่าห็น*น ประท*'บใน

. '-1

หุ่นกรง

I
1. , ^ ว่ ะ ว่ ’ แล*'วบรรจุกอบมืกล'องเงินอีกชนหนึง

1

เจิยตเขียนลายทอง

อีกช*นหนึ่ง แล*'วจึงต*งบนพานแว่นพ้าผูกกระโจมต่างกลุมส*'กหลาดแกง
แต่การที่จะจารึกและจะประนับหรานน

ต’องหาฤกษพานาทีต^งหำหมู

บายศรีใหญ่โตมาก
ข*อกวามในพระราชโองการนน

ก็ว่าพระบาทสมเด็จพระเอกา

ทศร1อิศวรบรมนาถบรมบพิดรพระพุทธเจำอยู่หำ
นกรเบนเจ*าข*ณฑสีมา

ตร*สเอาพระยา

ให้ผู้น*น ๆ เชิญเสด็จพระราชโองการตรา

พระกรูฑพ่าห็ออกมามอบเมือง

ใจกวามก็เท่านนเอง

สพรรณบํฏว่า ทรงพระมหากรณาโปรคเกล้า ๆ ให้พระยานคร

คืนเมืองเบื่นเจาข’ณฑสีมา นาม ข'ฅฅิยราชนิคมสมมุติมไทสวรรย
พระเจ*านครศรีธรรมราช

เศกไป ณวไเอาทิตย์ เดือน ๑® ขั้น๓

จลศำราช ®๑๓๘ บื่วอกอ'"^ศก
ยงมืฅ*งพิธีเบ็๋นแบบให้สนองพระราชโองการ
เขียนกล'บเข*ามาว่า

ส่งไปให้เจ*

ช*าพระพุทธเจ*าพระเจ*านครศรีธรรมราชขอกราบ

ถวายบ*งคมทูลว่า ที่โปรดให้ผู้น*นๆ เชิญพระราชโองการฅราพระคร
พ่าห์ พระสุพรรณบ*ฏ
เสร็จแล้ว

เสด็จพระราชทานมอบเมืองให้ข่าพระพ

ข*าพระพุทธเจ*าเชิญเสด็จพระราชโองการและตราพระคร

พ่าห์ เสด็จกล*บโดยผู้น*น ๆ เท่าน*นเอง แต่เบน ๒ ตอนอยู่
ท่านองเบนศภอ*กษร

ขั้นบรมสุจริตปฏิการาธิกณ

ต

อดุลยติเรก

เอกส"ฅยา ในข*ตติยราชนิคมสมมติมไหสวรรย์ พระเจ*านครศรีธรรมราช

ถวายอภิวาทบ*งคมแค่พระบาทสมเด็จ ๆลๆ เน้อความก็เบนอย
ก*น
มืกฎอย่างต*งผู้ว่าราชการเมืองอีกฉบ*บหนึ่ง
ปนก*นท*งสารตรานำและกฎ

ไม่ไค้ใช้แยกก*นเบนคนละฉบ"บเหมื

เช่นช*นหล*งๆมา ผู้ซึ่งมีชื่อในกฎ คือ
ไกรลาศ พระช'ยนาท

ในกฎ

พระยาราชสภาวดี

พระศร

นี่เบ็นขุนนางกรุงซึ่งให้อย่ค*วยเจ*านรา

ย*งร*กษาเมืองอยู่เรียกว่าเสนาบดีข*าหลวง

ส่วนเสนาบดีเมือ

ดเหมือนจะไค้เอาเข*ามาไว้เสียในกรุงด*วยเจ*านคร

พึ่งจะให้กล*บ

ไปกร*งน้ มีรายชื่อ คือ พระยากลาโหม พระยาโกษา พระยาอท'ขธร
พระส*วย

ยกกวามชอนเจ้านกรว่า
ข์’าศึก

กร่งพระนครศรีอยธยาเสียแก่พม่า

กรมการพลเมืองหาที่พึ่งมิไค้

ข้ณราสีมา

ยกปล'คเมืองขั้นเบื่นเจ้าผ่าน

ไค้พึ่งพาอาสยส'!]ระยทธ์ชิงช'ยชนะแก่ขำศึก

ชอบว่าธิคาได้ราชโอรสและได้ฅามเสด็จการสงคราม
กรุงเทพๆ ก็มืแฅ่บ่าวไพร่เล็กน*!)ยไม่ฅองการอ''นโค
สวรรคาล'ย

ทํ้งยกความ
จะเอาไว้ใน

เจ*านราสริวงษ์

จึงควรไห้ไปบำรุงพระเกียรติยศแทนสืบไป

กำหนดเกียรติยศนไเว่า
เจ*าขํณราสีมาอย่แล*ว

“ ผ่ายพระยานครเคยผ่านแผ่นดินเบน

ก็ให้ผ่านแผ่นดินเบนเจ*าข*ณฑสีมา

ผ่านแผ่นดินเบื่นเจ้าข'ณฑสืมาสืบมาแต่ก่อนน*น
ประเทศราชประเวณีดจเดียวก*น”
ก็ว่าค*วยของพระราชทาน
มาลามีขนนกการเวก

ผ่ายผู้ซึ่ง

เหมือนก*บพระยา

มีขํอความมำ ‘รุ เช่นน้

ต่อไป

ชึ่อสีงของพระราชทานเรียกอย่างเจ*าหมค

ของพระราชทานน*นมืจำนวนมาก

มืกำส่งว่า

“เครื่องราชาโภคสีงใดมิครบน*น ให้พระเจ*านครศรีธรรมราชเสนาบดี
ทำนบำรงจ'ดแจงขั้นจงบริบูรณ์ ”
ลกหลวงไค้เสั้อผ่า

ต่อน*นไปว่าค*ว่ยของพระราชทาน

และถาดหมากคนโทกะไหล่ทองอย่างเจำราชนิกล

เสนาบดีและมหาดเล็กอีก ๓ คน

ไค้เสอผ่า

ถาดหมากคนโทเงิน

มหาดเล็กอีก ๖ คนไค้แต่เงิน

ต่อน*นไปก็ฅํกเดือนให้บำรุงบำนเมือง

ใช้ถ*อยคำเหลิงเจํ้งว่า

“อีกประการหนึ่ง

ผ่ายหนำผ่ายใน

ควรให้เจำข'ณรเสีมาบำ

ให้สรรพไปดำยสุรางคนางปรางค์ปราสาท

ราช

เรือนหลวงน*อยใหญ่ในนอกพระนดรชอบขํณ์'ทสีมา”
แต่เมืองธนเองยำไม่มีปราสาท
สำเร็จ

เมืองนครมุงแฝกก็เห็นจะไม่

นอกน*นก็สำดามเคยของกฎด*งหำเมือง

คิดอ่านไปยืมเงินเมืองแชกซึ่อบฺน

แปลกแค่เรื่องให้

และไค้ความว่าในการที่เจ้านกรกลบออาไปคร^งนั้ ให้
อินทวงษาอ'กรมหาเสนาธิบดี

กุมเรือรบเรือไล่พล ๕00 ออกไปล

แล*วให้เจ้าพระยาอินทวงษาอยู่เร่งส่วย
มีจกหมายว่าไค้นำร่างขํ้นถวาย
พระเจ*าลกเธอ เจ*าพากรมขนอินทรพิท*กษ์

มีผู้เผาอยู่เวลาน*น
พระเจ’าหลานเธอ กรม

ขนอนุรำษ์สงกราม

หม่อมเจ*าประทมไพจิฅร

พระยาอนุวงษ์ราชา

เจ’าพระยาศรีธรรมาธิราช

เจ*าพระยาอินทวงษา

เจ*าพระยาราชนายก

แก่ประหลาคที่พระยาจำรื

หม่อมเจ*ามงคล

เจ*า

เจ*าพระยามหาสมบ

ก่อน*นไปมีอีกถึง @๙ กน

พระยามหาเสนา

พระยายมราช

ลงมาอยู่

ในพวกหล'งนั้

ก่อน*นไปมีเรื่องค่าธรรมเนียมหยม ๆ หยิม ๆ ค่าง ๆ กำหนก

เบ็คเสร็จเบนเงิน ๔® ช'ง ๓บาท แลำอิกยกก่าฅ*งก่าฅราออกเสีย
เห็นจะเบนกามพระกระแส

ย'งคงจะฅำงเสีย ®0 ช'ง®® กำถึง ๓ บาท

:ก้เบนเจ*าพระยาจะไค้ลกลงกี่งหนึ่ง

นำขํ้นกราบทูล

ว่า

เห็นพรำมก*น ว่าเจ*านกรขำสนจึงจะลกก่าธรรมเนียมแก่กึ่งหนึ่ง
เงิน ๕ ช'ง ® 0 กำถึง ๑ บาท ๒ สถึง

ร'บส'งว่าอย่างธรรมเนียม

พนเพีอนไปให้เรียกเค็ม แก่ที่ให้เรียกเค็มนึ่เฉพาะที่

ส่วนค่าก^งก'าฅราที่จะเบี่นของหลวงยกพระราชทานให้ ซาพระราชท
เงินเจ*านกร ๓0 ช'ง

กนละช'ง

ลูกหลวง ๖ ช'ง

เสนาบคื ๓ ช'ง

มหากเถึก

๑
ภาขหลงเมอแผ่นหินพระบาทสมเก็จุพระพทธยอดพา ให้เพ้นกร
ลดยศเสนาบดเสีย

เพ้นกรก็เกิดกระด*างกระเดอง

ร่อนทองก็ไม่กรบฅามเกณฑ์

ส*กเลขก็ไค้พ้นวนน*อยไปกว่าแด่ก่อน

มีดราให้ทาถึง ๒ กร*งํ้ก็บิดพลวไม่เข*ามา
เจานกร

เอาเข*ามา ณ กรุง

เกณฑ์กนเข*ามา

จึงให้ยกเพ้นกรออกเสียจาก

ให้เจ*าพ*ดผ่ายหน*าเบ็๋นเจ*าพระยานกร

ฅำแหน่งเพ้านกรก็เบืนหมดก*นอย่เพียงน*น

ข*อซึ่งกล่าวว่าให้ร'บพระโองการ เมียให้ร*บพระเสาวนีย์ ก
น่าจะจริง

ไม่เคยไค้ยินใครเล่า

เบนเจำพระยานกรศรีธรรมราช
ที่ ๒๘

ว*นที่ ๑ กรกฎาคม

แด่ส*'งเกดดูสำเนาสารดราด*งเจ*าพ*ด

ซึ่งไค้ลงในหน*งสือเทศาภิบาลแผ่น

ว่าความย*งชะง*กชอบกลอยู่

คือกล่าวว่า

“พระยาดากสินไค้ว่าราชการแผ่นหินคร*งน*น กอบไปดำยโมหะ
โลภะ มิไค้ประพฤติการให้ชอบโคยขนบบุราณ ด*งให้เบนถึงเจำนคร
มีอ*'ครมหาเสนา

จกสดมภ์

มหาดเล็ก

ด*งชื่อขำเผ่าเทียมพระเจำ

อยู่หำ ’’
มาเพียงระยะนีไค้ความช*ดเจนว่า
กรบดำแหน่งเหมือนอย่างกรุงเทพๆ
จริงว่า

เจำนครมีอำนาจด*งเสนาบดี
ก็ใกล้เขำไปมากก*'บที่จะสม

ยอมให้ใช้พระราชโองการคำยช^นหนึ่งแลำ

ยำมีความต่อไป

อีกว่า
“จะสำกิจราชการบ*ดรหมายประการใด
อนวงษราชวงษ์

ถึงอนุวงษ์ราชวงษ์ก็คี

ปล*ดกรม หลวง ขูน หมื่น นายเวร ปล*คเวร
ดังนึ่ไม่ ”

กว่าร*บสำ
มีแด่ร*บสำ

ดุจดัง
ดำแด่เจำกรม

หามีเสนาบดีเหมือน

๑1900

เมื่อไค้กวามเช่นนํ้ขำพเจ่าจึงปลงใจว่า

กวาม

นรินทรเทวีทรงจกหมาขไว้นั้ ไม่ผิดจากกวามจริง แก่สารฅร
ให้ชกก็เกรงหรือกระคาก
อนญาฅ จึงก่งไว้เสีย
๕๘.
๕๘.

ดำยไม่ไค้มีในตราก่งเดิม

เบี่นแก่รบ

จะว่าเบี่นพระราชโองการเถื่อนแท้ทีเ

มารดาเจ่าเทียบทกรมบริจาภ'กดศรสุดารกษ์

ข’อซึ่งเจ*าจอมมารดาฉิม

ศรีสดารำษ์นั้ชอบกล น่าจะจริง

ไค้ร’บเทียบาวีฌนกรมบร

เพราะอยากจะยกเบ็นคู่ก”บสมเด็จ

พระปฏีมบรมอ”ยยิกาเธออย่
๖0. โปรดให้ลูกเขยไปเบนเจำ ช่วยราชการเมองนคร
ได้กล'บคนไปเมธงบมะแม สัปฅศก
๖0.

ลกเขยผ้นั้ดีอ เจ’าพระยานกรพ”ดที่เรียกก”นว่าเจ’า

ต’นวงศ์ของพวกนกรศรีธรรมราช เดิมไค้บุตรสาวกนใหญ่ของเจ’านกร
เบึนภรรยา
มงกล

จึงไปเบนมหาอปราช เรียกกรมพระราชว”งบวรสถาน

เมื่อเจ’านกรเสียเมืองก็ต’องเข’ามาอยู่กรงเทพ ๆ ด’วย

เจ’านกรกล”บออกไปเบ็่นเจ”ากร*งน้
ตามเดิม

ก็โปรดให้กล”บออกไปเบ็'นว”งห

อข่มาเมื่อปลายแผ่นดินตาก

ชายาเจำอปราชเมืองนกรฅ

ดำยกวามโปรดปรานอย่างตึงตังอย่างไร
เจำกรงธนบุรี

กร*นเม

หรือเพราะกวามดิ

ที่จะกิคปลูกผงลูกให้ได้กรองเมืองอื่น ‘บุ กว

ออกไป

แนวเคียวตันตับให้กรมขุนอินทรพิตักษ์อ

เขมรน*น

จึงไค้พระราชทานบุตรหญิงเจำนคร

ซึ่งเบนน’องเจำจอม

มารคาฉิม มารดาพระพงษ์นรินทร์ ให้ออกไปเบี่นชายา บครี

012)๑

กนเลกน ทเจาพระยาพิชํยราชามาข0 กร้วว่าบํงอาจจะมาเบน'เขยน'อย
เขยใหญ่

ให้ประหารชีวิตเจ'าพระยาทิช’ยราชาเสียน*น

เมอเวลาพระราชทานมีครรภ์ ๒ เดือน

กล่าวก*นว่า

เจ'าพ’ตจะไม่ร’บก็ไม่ไต้

เมื่อ

ร’บไปแลวก็ฅ'องไปฅํ้งไว้เบึ่นนางเมืองไม่ไต้เบนภรรยา บุฅรที่มีครรภ์
ไปน*นเบนชายชึ่อน'อย

ภายหล*งไปเบนเจ'าพระยานครศรีธรรมราช

เจำพระยานครผู้นํ้มีอำนาจวาสนามากกว่าเจ'าพระยานครทุกคน
เรื่องที่เขาเล่ากระซิบก*นเบ็่นการเบี่ดเผย
ธนบุรีก็น*บถือว่าเบนพี่น’อง
เจ'ากรงธนบุรี

เบ็๋น

และพวกบฅรหลานเจ'ากรุ

เหตุฉะนนจึงน’บเกี่ยวข'องก’นในเจ้อวงศ

ก’บพวกนครศรีธรรมราช

พระยาเสน่หามนตรีบุตร

เจ'าพระยานครน'อย ไต้กณปล*ดเสงี่ยมบุตรพระพงษ์นรินทรีเบ็๋นภรรยา
ส่วนบุตรหลานเจ’ากรงธนบุรีอี่น ๆ ไม่ไต้มีสามีเบื่นชุนนางเลย

ไต้แต

ก*บเจ'านายในพระราชวงศ์ประจุบนนท*งสน นี่เหตุที่น’บว่าเบนญาติก*น
จึงยกให้ก*น

บุตรีเจ*าพระยานกรพ’ค

ในร’ชกาลที่ ๑ สองคน

ที่เกิดค’วยชายาเก่า

คุณนุ้ยใหญ่อยู่ว’งหลวง

กรมพระราชว'งบวรมหาศ*กติพลเสพย์
เจ*า จอมมารคาพระองค์เจ*าบทมราช
นครศรีธรรมราช

ทำราชการ

เบนเจ'าจอมมารคา

คุณนุ้ยเล็กอยู่ว’งหน*า

เบน

คุณน้ยเล็กนี่ออกไป อยู่เมือง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล'าเจ'าอยู่หัวทรงน*บถือ

ร*บส’งเรียกหม่อมบาน้ย

อยู่มาจนร’ชกาลประจุหันนี่

น*อยของเจำพระยานครพ*คที่ข'าพเจ'าร้จึก

บุตรภรรยา

คือ ท่านผู้หญิงหนูภรรยา

เจำพระยาทิพากรวงษ์
๖๑.
๖๑.
ก'นครก

บวอกเขาวสันตฤดูฝน

นางพญาสัม

นางพญานี่ไต้พี่งจากกำร*บสัง ว่าไต้ผีกหัคให้ขนเล่นยืน

และเล่นอะไรไต้ต่าง

ๆ

ทอดพระเนตรอยู่เนือง

®๖

ๆ

อยู่มา

๑)ฐ9)29

กาลว*นหนึ่งมีแขกเมืองมาเผา ร*บสํงให้นำนางพญามาเล่นให้แขกเมื
ดู นางพญากอเสียไม่เล่น

ร*บสํงให้เอาสากเหล็กกระทุ้งเล

ความชอกช^า*

๖๒. เดือนอำย ลุศักราช ๑๑๓ลิ่

บระกา นพศ

เจำพากษํตริย์ศก
๖๒.

เรื่องเฑ้กรุงธนบุรี

จพาโลก

คำพระบาทสมเก็จพระพุท

เบนสมเก็จเจ*าพระยามหากษ*ฅริย์ศึก

กรมพระราชว*งบวร

พระองก็ที่ ๑ เบ็๋นเจำพระยาสรสีห์นไเ คามความเขำใจก'น

ดูเหมือน

หนึ่งจะว่าเผอิญเบื่นลางที่จะได้เบนกษ'ตรีย์สืบไปภายหนำ แ

เจำกรงธนบุรีใช่จะไม่มืสติย*บยำถึงเช่นน*น, เบนวิส*'ยของเจำก
เบนกนกลำ

และชอบการที่ปรากฏว่าศ'ครกร'นกรำม

เรื่องคำชึ่อนึ

เกิดขั้นควยเหตุเมื่อจลศ'กราช ©๑๓๗ บี'มะแม ส*ปฅศก
เขำมาคีเมืองพิษณุโลก
จ'บได้กรมการ ๒ คน

อะแซวุ่นกย

เมื่อแรกถึงกำล*งยกเขำคิคเมืองสวรรคโลก

ให้ถามว่า “พระยาเสือ” เจำเมืองพิษณุ

อข่หรีอไม่ พระยาเสือนั้ได้แก่เจำพระยาสุรสีห์สมก*บชื่อปรา
กรมพระราชว'งนำเ

ว่าพระยาเสือทำไปในผายขำงเหนือ

พระพทธยอคพ้านำเ

เมื่อมาคำล’อมเมืองพิษณุโลกอย่

ขั้นมำกำเร่มระยำมืพลทหารถึอบื'นแห่หนำ ๓,๐๐0
©,๐0๐

ส่วน

อะแซวุ

ถือทวนคามหล*ง

เจำพระยาสรสีห์ยกออกโจมศึได้รบกนถึงคะลมบอน

ฅำนทานไม่อยู่กล*บเขำเมือง แต่ออกโจมฅีแฅกกล*บเขำมาเช่นนึ่ ๒

ปมไ]วอก อ3ศก จุลศกราช ๑®๓๘ จกไว้ว่าวไ;จุนทร์ เกือน ®0 แรม ๑๒ กา
เพลาบ่าย ๔ โมง นางพญาลม

๑!20๓

เจาพระยาจกรจึงไค้ว่ากํบเจํๅพระยาสรสีห ว่าท*พเธุาเบนหํวเมืองสู้ไม่
ขาจะออกฅีเอง เจาพระยาจ*กรียกออกโจมตี ชนะบ*างแพ้บ*างถึง ๙ วํน
90 วน

อะแซวุ่นกจึงให้มาบอก

“เจ*าพระยากษ*ฅรีย่ศึก”

ว่าพรุ่งนํ้เราอย่ารบก*นเลย

แม่ท*พออกมาเราจะขอดคำ

ไ

จำรีขํ้นมาก เส*'ปทนออก ไปให้อะแซวุ่น กดูคำ
ล่ามถามว่าอายุเท่าใด
คอบว่าอายุ ๗๒
ก*บเราผู้เฒ่าไค้

คอบว่าอาย ๓0 เศษ

ให้

เจ*าพระยา

อะแซวุ่นกั้จึงให
แลำถามอะแซวุ่นก ๆ

อะแซวุ่นกั้ชมว่ารูปร่างก็งามผี่มือก็เข*มแข็ง
จงอุคส่าห์รำษาคำไว้

แลำให้เอาเครื่องม*'าทองสำร*'บ ® สำหลาดพับ ๑

สู้รบ

ภายหน'าจะ ไค้เบึนกษำริย์
ดินสอแกำ ๒ กำน

นาม*นดิน ๒ หมำมาให้เจ*'าพระยาจำรี
การที่อะแซวุ่นกั้ท่าเช่นน้
เพื่อจะยกผื่มือและกำลำคำ

จะเบนการที่ยกย่องศครูว'าเช่'ม

ว่าถ*'าผู้อึ๋นกงสู้ไม่ไค้

คามธรรมคาขำศึก

คำงสรรเสริญฤทธเดชศำรู หรือจะเบ็นกลอุบายยุให้กำเริบแดกรำวก*'น
ก็คาม เจำกรงธนบรีมิไค้ถือว่าเบนเช่นน*น ถือว่ากำที่ศำรูสรรเสริญน*น
เบนเถืยรฅิยศใหญ่แก่แม่พัพกรุง
ไปในประเทศท*งปวง

ถำยื่งให้กำสรรเสริญนั้เลึ่อง

ประเทศซึ่งเกยกลำอำนาจพม่า

ไค้ยินว่า

อะแซวุ่นกั้ซึ่งเบนแม่พัพใหญ่และเบ็๋นเชอพระวงศ์ยกย่องส

แม่ท*'พแผ่นดินสยามเช่นน จะเบนที่ยำเกรงท่วไปหมด ผ่ายเจำพระยา
สุรสีห์มืนามควรจะแปลไค้วำพระยาเสือ

หรือจะฅ*งตามกำสรรเสริญ

แค่ก่อนมาแลำ .แค่เจำพระยาจำรีซึ่อยำไม่ฅำงตามที่ศำรูยกย่อง จึงไค้
ยกขนเบนสมเด็จเจำพระยามหากษำริย์ศ์ก

พิฦกมหิมา ทุกนกรา

๑)91๔

ระอาIคช นเรศร์ราชสริวงษ์ องค์อรรคบรินายก ณ กรุงเทพมหานก
บวรทวาราวดี ศรีอยุธยา ศรงก‘นกไ)คำสรรเสริญนน
ข่อที่หน'งสือกรมหลวงนรินทรเทวีเรียกเจำพ้า
ภายหล้ง

เบ็่นกำ

อย่างเดียวกไกไเรียกพระเข่ามหากษ'ฅริย์ศึก
๖๓.

เสด็จยกพยหทัพไปตเมองปาศกค

เมืองโข

เมืองอ'ตบอ กลไมาเคอน ๑0 บจอ สำฤทธิศก ณ เด็อนอ’าย

บจอ กลไไปตเมืองศรสัตนาคนหุต ย'งฅไม'นล’อมอยู่แรม
ทังไม่เข’าเมืองได้
๖๓.

กองทัพไปดีเมืองเขมรบาคง

เอามารวมกล่าวกไฅีเ

เวียงข่นทน์ฅิคต่อสัน ตามที่ๆคหมายฉบไนไม่ตํ้งํ้ใจจ
ให้แน่นอน ที่ๆริงฅีปาศ'กคิ้และเขมรบาคงบีวอก ทั^ศก บีระกา นพศก
กลไมาไค้รไตำแหน่งเบีนสมเด็จเๆำพระยามหากษ'ฅริย์ศึก

บีจ

สัมฤทธิศกจึงไปฅีเวียงจไทน์
เรื่องเมืองเวียงๆไทน์

ในคำวิจารณ์นั้ย"งไม่ไค้กล่

เพราะไม่อยากจะเก็บทัอความซึ่งปรากฏในพงศาวดารแลำ
ราเรื่องลงไปอีก

แต่บ'ดนั้พบสำเนาพระราชสาส์น

มืใปมาในแผ่นดินกรงธนบรี

สำเนาพระราชสาส์นและศภทักษร

ในนไ

และศภทักษรท

ซึ่งไม่มีขอกวามปรากฏในพงศาวคาร

เห็นว่ากวรจะนำมาเล่าเดิมลงในที่'แได้

ต*ง'ทิธีอวดสันไปอวดสันมา

มาพ

จะไม่สู้'ที่นเผอทันใด

ยืดยาวมากไม่มืแก่นสาร

เบีน

ยืงสมณสาส์นแสัวเกือบจะหาแก่
^

VI

*๔

แต่ขำนึกเสียดายว่าเบีนหนังสือเก่า

สัดมาลงติดทัาขหนังสือ'แ ใว้
( ^ ) ในฉบบน มิไค้ฅีพิมสมณสาส์ไ^

ที่งไว้ก็จะสูญเสี

บ้ดนจะไค้เล่าเรองนำขางพอ!ห้ฏึงเๅลามีพระราชสาส์นไปมานี

และเก็บความโนพระราชสาส์น!อยย่อลง!นที่นีนํๆย ถำขเกียจจะไค
ฅองอ่านสำเนาพระราชสาส์นซึ่งคิคอย่!นท*'ายสมดเล่มนี
๑.
โบราณ

ผู้อ่านควรสงเกตว่ๅ กำที่อำงถึงพระราชไมตรีหรือประเพณี
ที่อำงถึงพระราชสาส์น

และศุภอำษรมีไปมากันนี

ไม่ได้

มุ่งหมายจะอำงข็อความลึกซงขนไปยี่งกว่าเมื่อจุลกักราช @0๕๗ บื่กุน
กัปฅศก ไนแผ่นดินพระเพทราชา ประมาณ ๗๕ บี'ล่วงมาถึงเวลาน*น
มีเรื่องราว!นพงศาวดารกัานชำง
คน ต ชื่อสริยวงษาธรรมิกราช

ว่าเจำลำนชำงเวียงจ*นทนี

ชํ้นเบ็นเจำกรุงลำนชำงเวียงจ'นทน์

กับไล่พี่นำงไปอยู่ต่างเมืองหมด มีลูก ๓ กน คือ เจำราชบุตร ๑ กุมารี
ลงท่า ๑

สกัง ๑

โนขณะน*นมีเจำชาวเมืองแสนหวี ๒ คน ชายชื่อ

อินทกมาร ผู้หญิงชื่อกันทกุมารี ลงมาอากัยอยู่ที่เมืองเวียงจ*นทน
กันทกมารีไค้กับราชบุตร

มีลูกชื่อกิงกิสกุมารและจ*นทโฉม

อินทกุมารพี่ชายได้ลาวเบนเมียมีลูกชื่อ!.จำนก
ชนนางพ่อไห้ฆ่าเสีย
พระยาเมืองกันทน์

ส่วน

ราชบุตรเบึนชู้กับเมีย

คร*นเมื่อเจำลำนชำงตายเหลือแต่หลานย'งเด็ก
กัครมหาเสนาเมืองลำนชำงจึงร*บนางสุกังลูกเจำ

ลำนชำงเบ่นเมยแล"ขึนเบนเจ'!
ผ่ายเมืองน่านและเชื่อวงศ์ซึ่งแตกฉานไปอยู่เมืองอื่นๆยกมารบ
ชิงเมืองกันกับพระยาเมืองจ*นศ์

จนถึงภายหกังที่สุดน*น

ลูกของคน

ที่หนีไปเมืองญวน ชื่อพระไชยองศ์แว มาชิงได้เมืองลำนชำง กีงกิสะ
อินทโฉม และเกัานก

กลำพระไชยองกแวจะพยาบาทบุว่ากับไล่บิดา

๑]ฐ)ไว

ไปฅ่างเมือง จึงหนีขํ้นไปเมืองพง กมกำลงลงมาตีเมืองหลวงพ
ซื่งนีองต่างบิคาร่วมมารคาของพระไชยองตีแวร*กษาอยู่
หลวงพระบางเห็นจะรํกษาเมืองไม่ไค้
เมืองเวียงจ*นทนี

จึงเชิญพระแกวพระบางลงไป

กิงกิสกุมารไค้น*งเมืองหลวงพระบาง

กล*มใช้ชื่

กรุงศรีสํฅนากนหฅล*านช‘างร่มขาวอย่างเคิมแยกก*นเบนล*านช*างเมื

ชวาหรีอเซา หลวงพระบางเบ็๋นล*านช‘างเก่าผายหนึ่ง ล*านช*างจ‘นทบ
คือเมืองเวียงจ*นทนึ่

ใช้ชื่ออย่างเดียวก*นผ่'ายหนึ่ง

ยกดงไปตีเมืองเวียงจ*นทนึ่

แล*วเจ*า

คก้ยมืสาเหฅุแก่ก*นเช่นกล่าวม

เวียงจ*นทนีหว*งจะหากำล*งหรือเห็นจะต่อสู้ไม่ไค้

จึงไค้แต่งท

พระราชสาส์นมากรงศรีอยุธยาว่าจะถวายพระราชธิคา และขอกองท

ขนไปช่วยบองก*นเมืองศรีส*คนากนหฅ ที่กรงจึงไค้แต่งกองท*พขนไป

ฅ*ง๎อยู่ใกล้เมืองเวียงจ*นทน์ ซึ่งกองท*พเมืองหลวงพระบางมาฅงํ้ค

อย่แล*วน*น แม่ท*พไทยให้ก*ง ๒ เมืองทำไมฅรีบนเขฅแคนก*นเสร็จ
ท*พเมืองหลวงพระบางก็เลิกไป

เจ*ากรุงกรีส*ฅนากนหฅจึงไค้แต่ง

ราชบุตรีมืบรรคาศ'กคืเบนพระแก*วพา ท*งสมบัติว*ตถาข*าไทเบนอ*นมา
ให้ลงมาถวาย

แต่น*นมาก็ไม่เห็นมีเรื่องราวอะไรที่กล่าว

กนต่อไปอีก
๒.

เมื่อจลกำราช®®๓๓บี'เถาะ ตรีศก

เจ*าวงเจ*าเมืองหลวง

พระบางยกลงมาตีกรุงศรีสำนาคนหุตเวียงจ*นทนีอีก

ต*งลำมเมื

เจ*าเวียงจ*นทนึ่บุญสารออกต่อรบก*นอยู่ประมาณ ๒ เดือนไม่แพ
ก*น

เจ*าเวียงจ*นทนึ่จึงให้ไปขอกองท*พพม่าลงมาตีเมืองหล

๑]2)0:)
เมองหลวงพระบางถ0ยฤคูงทํพ(ๅลํบ'],ป7บพม่า พม่าก็ฅีเอาเมืองหลวง
พระบางไอ้
๓.

เรื่องพระวอที่เบ็นสาเหฅุที่ทํพกรงขํ้นไปฅีเมืองเวียงรไเทน

นนไอ้ความว่า คำยเหตุที่เชอวงศ์เมืองเวียงจุ่นทน์เที่ยวกระจุยกระจ
ตงแก่พระยาสุริยวงษาฐรรมิกราชข*บเสี0น\เอราวหนึ่ง
เมืองจ'นทนึ่ขํ้นเบนเจ้าล*านช*างอีกกรำหนึ่ง

ต*งแก่พระยา

และพม่ามารบกวนให้

บานเมืองย'บเยินแตกฉานซ่านเซ็น

เปลี่ยนเจ*านายบ่อย "1 นำเดำย

เจาหล่อจะเบ็นลูกใกรก็ไม่ปรากฏ

ผู้เบนเจ*าล*านชำงเวียงจ*นทน์ถึง

พิราลำไม่มืลก

นายวอก'บนายตา ๒ กน

จึงนำกุมารไม่ปรากฏชี๋อ

อ*นเบ็'นแอวงศ์ในเมืองเวียงจ*นทน์ทางเจำฅนใดก็ไม่ทราบ ไปให้เบน
เจำ นายวอก'บนายดาจะขอเบนอุปราช เจำเวียงจ*นทนึ่ใหม่ไม่ยอม ต*ง
ให้แก่พระวอและพระตา

ตำแหน่งเสนาบดี จึงเกิดวิวาท พระวอก'บ

พระตายกไปต*งที่หนองบำล่าภู ต*งชึ่อเมืองว่า จำปานครขวางกาบแกว
บำบาน เจำเวียงจ*นทนึ่ยกไปรบ พระวอก*บพระตาเห็นจะสู้ไม่ไอ้ จึง
ไปขอกองท”พพม่ามาช่วย

เจำลำนชำงแก่งคนไปกอยคำเขำหาพม่า

ขอให้พม่ากล*บไปดีพระวอ พม่าก็ทำดาม พระทาตายในที่รบ พระวอ
สู้ไม่ไอ้หนีลงไปอาศำเจำนครจำปาศ์กคิ้ ภายหลำเกิดวิวาทก*บเจำนคร
จำปาศำดื้ จึงยกขนมาต*งอย่ดอนมดแดงแขวงเมืองอุบล ส่งบรรณาการ
มาขอพึ่งพระเจำกรุงธนบุรี
จำปาศำค

เจำล่านช้างรู้ว่าพระวอวิวาทก*บเจำนคร

จึงให้พระยาสุโพลงมาตีพระวอ

ทำวกำบตรพระวอและทำวเพึ่ยบอกเขำมา

จ'บพระวอไอ้ฆ่าเสีย
เจำกรุงธนบุรีจึงให้ยกท*พ

๑]29(ะ^

ขํ้นไปฅีเมืองเวียงจํนทน์ เมึ่อบื่จอสไเฤทธิศก จลศ”กราช ®

เมืองเวียงจไเทน์ ก*บท*งพระแก*วพระบาง และราชวงศ์ลงมากรุงธน
๔.

เรื่องท*พฮ่อหรือจีนมาตีอ”งวะกร*งแรกบี'ชวด สิมฤทธิศก

จลศำราช ®®๓ 0

มาถึงเมืองแสนหวี

ทางไกลเมืองอ*งวะ ®๔

พม่าตีแตกไป
ช่อยกมาตีอีกกร*งที่ ๒

ตีหำเมืองระเขำไปจนกระท”งถึง

ยองนี ใกล้เมืองอำวะทางตีนหนึ่ง

พม่าตีแตกออกไปอี

บีฉล เอกศก จุลศำราช ®®๓® ช่อยกกล*บเขำมาอีก ถึงเมือง

กองคงปะมอ ทางไกลเมืองอำวะ ๕ ตีน เจำอำวะเห็นว่าเบีนศึกใหญ่

จะสู้ไม่ได้ จึงขอเบนไมตรีแต่งเครื่องบรรณาการไปให้แม
สงบ
ข*อที่ช่อเขำมาตีเมืองพม่า ๓ กราวนึ่

เบึนโอกาสตี

ธนบุรีมาก ทพอได้คุมก*นตงตำติด ขำกวามทอำงถึงท*พจีนตีเม
ในพระราชสาส์นน*น คือท”พช่อ ๓ คราวนึ่
๕.

เจำกรงธนบุรีขํ้นไปตีเมืองเชียงใหม่กร*งแรก ปี'ขาล โทศ

จลศกราช ๑® ๓๒ ไม่ได้เมืองเชียงใหม่ เบนเรื่องที่กล่าว
สาส์นว่าไปลองจดผี'มือพม่า
๖.

จลศำราช ®®๓๓ปี'เถาะตรีศกปรากฏในพระราชพงศาว.

ดารว่า เจำอำวะให้โปสุพลามารำษาเมืองเชียงใหม่ เบ็๋นกราวเ

ก”บที่กมพลมาช่วยตีเมืองหลวงพระบาง และได้เมืองลำนช้างเบื่น
ขนควย

๑!2)^

๗.

จุลศกราช®๓๓๔

เมืองลบแล

บื่มะโรงจุฅวาศก

โปสพลาลงมาฅี

เมืองพิช‘ย ๒ กราวโนบื่เคีขว กงเบ็'นกราวเคียวก*นก*บที่

ไนพระราชสาสนเวิาลำนชํๅง

ว่าเกณฑ์ให้เจ้าลำนช*างลงมาช่วยต

เมืองนกรราชสีมา
๘.

จุลศ*กราช ® ๑๓๖ บี่มะเมีย ฉศก

ได้เมืองเชียงใหม่

กองท*พกรุงธนขนไปคี

โปสพลาแคกขนไปเมืองเชียงแสน

บ*านบางนางแกำเขาชะงุ้ม

และตีก่ายพม่า

ข์บได้พม่ามากในบี่เคียวนไเก*วย

ข*อกวามที่ได้กล่าวในศุภอ*'กษร

เบน

ที่ส่งพระยาหลวงเมืองแสนขั้นไป

ข*'อกวามค่าง ๆ ที่สาธกมากล่าวไว้คามลำค*'บที่ได้หมายเลขมา
ช่างค’'นนั้

ลำนแค่เบนเหคหรือเบ็๋นเรื่องที่จะประกอบกวามเขำใจใน

การที่กรุงศรืส'คนากนหุตเวียงจ*นทน์

ได้เบ็๋นไมครืกร*งน*นเพราะ

เหฅุใด ไม่ใช่ค*งใจจะเล่าพงศาวดารเมืองลาว หรือลำค'บเรื่องพระราช
พงศาวดารไทย
บ*'คนจะว่าคำยพระราชสาสีนและศภอำษรซึ่งมืไปมา

ในพระ

ราชสาส์นลำนชำงฉบ*'บแรก ลงว*'นจ*'นทร์ เดือน ๕ ขั้น®0 คำ ศำราช
๑๓๒คือค*'ดเลขพ''นออกเสีย จะเบนคำยคามลบร้ออย่างไรก*'นอย่างหนึ่ง
ข*'อกวามในศุภอำษรฉบ’'บนึ่
นครศรีอยุธยา

เคยเบนไมตรีสนิทก''นมาแค่ก่อน

เกิดเบนแค'เวรกรรม

จึงชาดทางพระราชไมดรี

สำนาคนหุตก็มืข่าขบถขำสน
ตีขบถปราช’'ย

ว่ากรุงศรืสำนากนหุคก*'บกรุงมหา
ขำงกรุงศรีอยุธยา
ขำงผายเมืองศรี-

เจำพระยานครราชสีมาได้ขั้นไปช่วย

ไปค*งอยู่คอนมตแตง

๑๗

๑๓0
ฅามกวามที่ว่านั้

ฟ้าใจว่าไม่ใช่พระวอ

แฅกลงมา?!งอย่ดอนมกแคงก่อนแลํว
จำปาศ้กกิ้

กงจะไต

เมื่อพระวอออกจากเมืองนค

จึงมาเข'าพวกข่าขบถนน

การที่เจ'าพระยานครราชสีมาขนไปช่วยกร*งน้
ทรงสยามได้ค*งขั้นใหม่เบนบ'านเมืองแล'ว
ยกทศบุรี

จึงไต้ทรา

ไต้แค่งให้พระยาไทรทร

พระยาศรีรฅนาธิเบศรไมฅรี เชิญพระราชสาสีนแ

ราชบรรณาการ

ลงมาขอคทางพระราชไมกรี

ขออย่าให้กรุงเทพ ๆ

ละวางเมืองศรีสตนาคนหฅ ๆ ก็จะไม่ละวางกรุงเทพ ๆ
พระยานครราชสีมาเอาเข'ามาช่วยราชการน*น
จึงจะให้กึนเมือง

ไพร่พลที่เจ

เมื่อเสร็จราชการแล'ว

ข*'อกวามในพระราชสาส์นเพียงเท่านั้

มืศุภอ'กษรเสนาบดีกรุงล''านช'าง ถึงเสนาบดีกรุงเทพๆ ข*'อกวาม
ก็อย่างเดียวก*น
ต®๓® ข่าขบถ
นกรราชลืมา

แค่มืเฅิมออกไปว่า

เมื่อศำราช @๓® ดำ

คือ

จึงให้อุปฮาคสงครามมีหนำลือไปขอให้เจ''าพระยา

ขั้นมาช่วยดีข่าขบถแตกไปค*งอย่ดอนมกแกง

ทรา

พระเจ*'าแผ่นดินไต้ต*งขั้นใหม่ มืกวามยินดี จึงให้มาเจริญทาง
ไมตรี

ขอเจำพระยานกรราชลืมาอยู่ช่วยราชการ

เขำมาทำราชการอยู่ในมุกกาตาแสงกรุงศรีส''ตนาคนหุต
ราชการแลำก็จะให้กล*'บ

และไทยมอญ

ถำเสร็

แค่หลวงวำและไพร่ลาวม่วงหวาน ๒0

ขอค่ออ*'ศรมหาเสนาบดีไว้สำหร*'บเบนผ้ใช้ท่องเที่ยวเจริญทางพร
ไมตรี

ในทำยศภอำษรบอกนาหนำทองพระราชสาส์น

และผอบหุสวินถุง
อำรมหาเสนา

ก*'บเครื่องราชบรรณาการ

และกล่อง

และของบรรณาก

6)0โ)(5)
วนจฉย

ค่วยเหตุผลอนใคเมืองลำนช่างจึงไค้เรึมผูกการพระ

ราชไมฅรีขนกร*งหนึ่ง

เหฅน*นกือจึนธ่อมาฅีเมืองพม่าอย่ถึง ๓ บื่

พม่ามือไม่ว่าง

ผืายเวียงจุนทนึ่กล‘วเมืองหลวงพระบางที่เบนอ

เก่าแก่จุะยกลงมาฅี

เมื่อพม่ามาช่วยไม่ท้น

ก็จุะเสียท'วงที่

จึงหว

จุะอาศํยกองท้พช่างกรงขํ้นไปช่วย
กร*นเมื่อเกิดขบถขํ้นในเมือง
ซา

กร*นจุะขอกองท*พกรงก็ไม่ท*น

กลำเมืองหลวงพระบางจุะพลอย
จึงขอให้เมืองนกรราชสีมาขั้นไป

ช่วย
ข*างผ่'ายเมืองนกรราชสีมา เมื่อบ*านเมืองข*างนึ่เบนจุลาจุล ผู้กน
แตกฉานขั้นไปทางเมืองลาวมาก

หวำจุะยกขั้นไปติดตามดำย

จึงได้

ยกขั้นไปช่วยและสืบหาผู้กนซึ่งแตกขั้นไปอยู่เมืองลาว
ทางดำเนินราชการของเมืองลาว

เบ

ไม่มีอะไรนอกจุากหวงคนยงกว่า

อย่างอื่น ติดพยายามที่จุะชำโอ้เอ้เหลวไหลให้ช*า ๆ ไป
สบเหมาะกำที่ตองการกำลำกรุงเทพ ๆ ช่วย

กำเอากนไ

เผื่อหลวงพระบางมาตี

จึงได้มืราชสาส์นลงมาผูกทางไมตรีและพูตโยกยำยจะเอากนน*นไว้
พระราชสาส์นคร*งนึ่ใช้เสมอกนท*งํ้ ๒ เมือง

ทำยศศำดเอะอะไปตาม

แผนขำงลาว
ขำงผื่ายเจุำกรุงธนบุรี
ไม่ส้จะรำเกียจในการที่จะถ่อมดำ

อำฌาสำเบี่นกนละอย่างตรงกำขำม

ลดหย่อนเกียรติยศที่ไม่มืแก่น

เบ็นกนมีกวามปรารถนาใหญ่โตลึกซึ่ง
อำนาจในภายหลำ

ซึ่งติดจะรวบรำเอาดำยกำลำ

แต่ในระหว่างที่กบๆำนึ่

กบก็ให้ได้เปรียบไ

๑๓120
/

ให้เสมอ

จะไค้สมคิกหรือไม่ก็ฅๅม

ไม่ไค้ก็แลำไป

ถำเบืนทีควรลองแล่วฅองลอง

อำยาสำเจำกรงธนบรืเบนเช่นน

พระราชสาส์นฅอบ

พระราชสาส์นนั้แก่งเอง

เกือน ๖

จลศำราช ®®๓๓

ขน ๓ กำ

พระราชสาสนและศุภอักษรแลำ

จึงได้แก

เขาจกไว้ว่า ว*น

บี่เถาะ ฅรืศก

ทรงแก่ง

ทรงพระกรณาคำร*สเหนือเกล

สำให้พระสุนทรไมฅรื ราชทูฅ หลวงอักคีวาจา อุปทูฅ ขุนพจนาพ
ตรีทูต

จำทูลพระสพรรณ.บ*ฏร*กนพระราชสาส์นและศภอักษร ชนไ

อังกรุงศรีส*ฅนากนหก ”
ใจความในพระราชสาส์นนน
เพราะพระเจำกรุงศรีส*กนาคนหุต

ว่าทรงขินกีควรที่จะเบ็

เบนข*ฅฅิยวงศ์ทรงพิภพอันสงใหญ่

กรุงศรีอยุธยาทุกว*นนั้อับปางอยู่

ขอให้พระเจ‘ากรุงศรีส*ตนาคน

ช่วยทะนุบำรุง ให้เบนแผ่นดินเคียววงศ์เดียวอันสืบไป ม
ก็จะเบนศ*ตรูชองผ่ายหนึ่งเหมือนอัน
ไว้ช่วยราชการนไเก็แลำแก่พระราชคำริ
ให้ทำ

ซึ่งจะขอเจำพระยานครราช

ถำเห็นว่าจะได้ถ่ายเคียวจ

ถำจะไค้ส่วนหนึ่งสองส่วนเสียส่วนหนึ่งอย่าให้ทำ

กรงเทพ ฯ

แลวอวกอัางก่อไปว่า

ใ

มีลิปูอัาทำอักรมหาเสนาบค

เข*ามาที่กรุง ขอให้ทำแผนที่ทำทางที่จะไปกรุงอังวะส่งออ
กองท*พฺพม่ายกขนไปคีเมืองสีฉวน

เมืองหำยหลำปลายแกนกรงจ

จีนคีพม่าแตกกล*บไป กำลำยกทัพจีนไปฅีเมืองอังวะอย่ แลำ

กองทัพจีนมาขํ้นที่กรุงศรีอยุธยาอีกทางหนึ่ง ไค้กอบออก
อัวยเสบียงอาหาร

ทักนั้พม่ามาทำแก่เมืองถลาง

เมืองกาญจ

เมืองศรีสวสค

เมืองอท*ยธานี

เมืองสวรรกโลก

ผายเหนีอผืายใฅ้

ฅะวนฅกฅะวนออก กองท*พห์ๅเมืองทีกองท*พพม่าเลิกไป ผ่'ายกรงศรีอยุธยายงไม่ไค้จุคผื่มือคูกๅามกิก
เชียงใหม่
ถ่ายเทียว

บ*กน เห็นแจ*งอย่แล*ว์

จืงเสด็จยกขํ้นไปวิกผี'มือพม

พอจะทำฅอบแทนกรุงอํงวะไค้

เสบียงอาหารทีมืบริบูรณ์แล’ว

กองท*พพระเจ*ากรุงจีนมาขํ้นที่กรง

จะมืหน*งสือออกไปขอ

สมทบท*พขั้นไปทีเมืองอ*งวะ

แ

ขดสนอย่ก*วยม*า จีงให้มีศภอ*กษรมาก*วย
พระราชสาส์นนี
ศุภอ*กษรว่า

ลงว*นที่ไค้กล่าวมาแล’วว่าทรงแต่งข*างด*นน*น

ไค้นำข*อกวามที่กรงศรีส*ฅนาคนหุฅ

ขอสืบทาง

พระราชไมครีนีปรึกษาลูกขุนท*งปวง เห็นว่าแต่ก่อนก็ไค้เกยเบีนไมกรี
ก*นมา กร*งนีพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ*าอย่หำ ก็ไค้เสด็จปราบปราม
ราชศ*ตรูราบคาบสํ้นแลำ ควรที่จะร*บเบีนไมตรีดามราชประเพณี สืบ
คกฎหมายอย่างธรรมเนียมกรุงศรีอยุธยาก*บกรุงศรีส*ดนาคนหุด
ก่อน ๒ ผืายพาเคยเบื่นสุวรรณบีถพีสืบราชวงศ์ก*นมา
พระราชสาส์น

แต่

คร*งนั้ขอให้มี

และศุภอำษรขั้นไปว่ากล่าวดามประเพเนีแต่ก่อน

ไค้เบีนศรีสวำคในกรุงศรีอยุธยา

เหมือนแหวนเพชรเรีอนทอง

จะ

ลำ

เสนาบดีลำนชำงเห็นดำย ให้นำความขั้นกราบทูล จะขอพระราชบฅรี
มาไว้เบีนมเหสีกรุงศรีอยุธยา

ไค้นำกวามขั้นกราบทูล

กำร'สเหนีอ

เกลำ ๆ ให้ทำตามคำปรึกษา จึงให้ทูตจำทูลพระราชสาสีนและคำลูกขุน
ปรึกษาขั้นมา
แลำ

เรื่องเจำพระยานกรราชสีมามืแจํงมาในพระราชสาส์น

แต่เรื่องหลวงวำไทยมอญลาวม่วงหวาน ๒0 ครำ

ซึ่งจะขอไว้

๑๓๔
นํนไม่ควร

ไม่ไค้นำกวามข็นกราบทล

ถำย์กรมหาเสนาบคี

เรื่องที่จะเบ็นบรมก*ลยาณมิฅรสำเร็จแล่ว

เรื่องหลวงว*'งและล

มอญม่วงหวาน
๓00 มำ

ขอไว้น*นก็จะไค้อข่ อนึ่ง จะกํองการม็

ให้ช่วยจ*กมำส่งลงมาให้ฅามที่ฅองการ

ช่วยทกรอง

รากาอ

จะเบิกเงินคลำส่งขนไปให้

เครื่องบรรณาการที่ส่งและของที่ให้เสนาบดี
มาหลายเท่า

มาก

ศุภอ*กษรนั้ก็ลงว*นเดียวก*น

กวามกิคที่มีพระราชสาส์นและศุภอ*กษรกร*งนึ่

เจำกรุงธนบ

มีท่าทางที่กวรหวำว่าจะสมดีดมากกว่าขอลูกสาวเจำกรุงจีน
ท่าทางที่จะไค้ลกสาวเจำลำนชำงมากกว่าที่จะไค้มำ ๓00
ไปน*นไม่ไค้มีกวามม'นหมายว่าจะไค้
อวดอำงกำลำ

ก็นึ่ งโอ้เอ้เสียไม่ฅอบเท่าน*น

อย่างเดียวของลาว

ทำงดรามีขำกวามอย่างอื่น
ซ่านเซ็นขั้นไป

เบ็

กว่าจะมีอะไรไปโดนบงเขำจึงก่อยแล่นไปให

แต่ไม่น่าจะสงสำเลย

ว่า เจำพระยานกรราชสีมากงจะไค้ร

คือให้ดีดอ่านสืบสวนหากรำที่

เอากลำลงมาบำนเมือง

เมื่อไม่มีผลประโยชน์อย่างใด

หรือดีดเกลั้ยกล่อมเอาใจไว้
ต่อไปขำงหนำ

แต่เบ็่นข*อหนึ่งซึ่งเ

การที่ลาวไค้ร'บพระราชสาส์นและศภอำษรเช่

ว่าจะเดีอครอนอ*นใด

มกแดงน*น

ข

พวกขบถที่แดกไปอย่ดอ

ก็อย่าให้ไปปราบปรา

สำเกดดดามศภอำษรซึ่งจะไ

เจำพระยานกรราชสีมาไค้ทำอย่างที่เดานึ่

ต่อน*นมาขำงผืายกรุงก็มีการทำศึกพำพำ ขำงผืายลำนชำง

วิวาทกำหลวงพระบางก็ไม่แลำ ในบี'เถาะ ตรีศก จลศำราช ๑๑๓๓ นน

9^I)&

เอง เจาวงเช์าเมืองหลวงพระบางก็ยกลงมๅฅีเมืองล้านชำงกามทกลว
อยู่

แค่เวลาน*นศึกพม่าก*บฮ่อสงบลง

พระเจ‘าล*านชำงจึงให้ไปขอ

กองท*พเมืองพม่ายกลงมาตีเมืองหลวงพระบาง ไค้เมืองหลวงพระบาง
ยอมอ่อนน*อมค่อพม่า
ก็นี่งเฉยเสีย

เมี่อเมืองล*านชำงสนกลำอ*นกรายอ*นใดแล*ว

ไม่กอบพระราชสาส์น

แค่กร*งเมื่อจลศ*กราช ®©๓๕ บี'มะเส็ง เบญจศก โปสุพลายกมาตี
เมืองล*านชำง กำยพระวอไปขอกองท*พพม่ามาช่วยรบ แลำก็หวนกล*บ
เรก้ไปเอาเมืองลำนชำงเอง
อำวะ

กวาดก*อนราชบกรเสนาอำมาตย์ไปเมือง

แลำจึงไปก*งอยู่เชียงใหม่

อำหนกวำจะยกลงมาตีกรุงเทพ ๆ

ซึ่งไค้ยกมาตีเมืองล*บแลเมืองV“ชำ ๒ เที่ยวน*น
ลำนชำงยกมาตีเมืองนกรราชสีมา
ตามกำสำไม่

มืหนำสือไปให้เมือง

แค่เจำลำนชำงหาไค้ยกลงมา

เมื่อกองท*พกรงขนไปตีเมืองเชียงใหม่

พวกลาวเมือง

เวียงจ*นทน์หนีเขำมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร คือพระยาหลวงเมืองแสน
อ*กรมหาเสนา

พระยาหาญอาษา

พระยาบกรโกกร

และผู้อื่น ๆ

มืศุภอำษรขั้นไป
จลศำราช ๑®๓๖

พระยาจ*นทวงษ์

พระยาโกกร

เบนท่วงทีพระเจำกรุงธนบุรีจึงไค้ให้

ลงว*นศุกร์ เดือนอำย ขั้น ๖ กำ

บึ๋มะเมืย ฉศก

มกวามว่า

ศภอำษรท่านอำรมหาเสนาบดีกรุงเทพ ฯ
เสนาบดีกรุงศรีสกนากนบุต

มาถึงอำรมหา

ดำยมืพระราชโองการมานพระบ*ณฑูร

สุรสิงหนาทคำรำเหนือเกลำ ๆ สำว่า
บำนระแหงเมืองกำแพงเพชรทางหนึ่ง

พม่ายกมาทำรำยทางเมืองตาก
มาทางล*นเตท่าดินแดงแขวง

๑๓๖

เมืองกาญจนบรี เมืองศรีสวํสค ผายฅะวํนฅกทางทนึ่ง พระเคชาน
แผ่ไป

พวกลาวมอญพาก*นทำร*ายพม่าลไ)กายย*บเยิน

เข*ามาสวามืภไกี้เบี่นข่าขอบข'ณฑเสมาบ*าง
มาส่พระบรมโพธิสมภารบ*าง

มอญและลาว

พากรอบครวอพยพเข*า

ที่ก*งก*านฅ'อฅีรบพม่าเข*าไปก็มืบ

พระเกชานภาพแผ่ไปถึงมอญลาว
ลาวแว่นแกวนเชียงใหม่ลำพูน

พระยาจ่าบ*านพระยาลำพูนแ
ก็มาสวามิภไดขน

ย*งแฅ่โปสุ

โปมะยุง่วน

จะเสก็จขนไปส*งหารเสียให้สั้น

ให้เสนาบดีท

ศรีสกนากนหก

ให้กอยพงข่าวเอา

พระหกถ์

กรุงอ*งวะเห็นจะไม่พไเงอ

จะขนไปเอามาใช้เบนขำ

แก่กรุงศรีส*ต็ใ าคนหุก
เบนใจกไยพม่านน
พระราชไมกรี

เดิมเบนมิตรแลไละราชไมกรีเสีย

สมเด็จพระพทธเจำอย่หำ

จึงให้ส่งลาวลำนชำงซึ่งพม่าเอาไปมไผกจำจ

มาให้อไรมหาเสนาบดีทูลถวายเจำลำนชำง
จงเกณฑ์กองท*พไปช่วยโปสุพลา
เสด็จขนไปดี
อาหาร

ยำไม่เสี

ให้เร่งเบึนใจไปคไยพ

โปมะยุง่วน

ถึงเมืองเชียงใ

ประการหนึ่งให้เร่งกไท่าทาง

ขนขำวป

อย่าให้กองท*พไทยไปถึงกรุงศรีสไนากนหุฅได้ ประการ

จงโอบอ้อมเอาไทยขำขอบข*ณฑเสมากรุงเทพ ๆ ไว้

จะได้ก*นก

ศรีสไนากนหก เห็นจะรุ่งเรือ งเบนใหญ่ เพราะเ บ็่นใจไปดไยพม่
อย่าให้ไพร่เมืองลาวเบ็๋นสุขได้
โพธิสมภารประมาณหมื่นหนึ่งแลไ

แก่ไพร่เมืองลาวก็ไปส่

บไนึ่ได้ส่งพระยาเมือง

ทำวพระยามีชื่ออีก ๖ กน ไพร่ชาย ๖® หญิง ๓

ขํ้นมาให้อ้ก

๑๓ซ)

เสนาบคีทูลถวายพระเจำกรุงกึรีสํตนาคนหฅ

ศภอกษรฉบ*บนให้

พระยาหลวงเมืองแสนถือไปIมืองด่านช่าง
คามชอกวามนํ้กูกร้วมาก

และที่จริงถืกวรจะกรว

ศภอำษร

ฉบ*บนั้เรียงขำกวามขิย่ข*างแข็งคี
กราวนไม่ใช่เวลาที่ลาวจะช่า

ไค้ข่าวว่าลาวเข*ามาอยู่เมืองไ

ถืงหมื่นหนึ่งก็ฅาเหลือก ท*งถูกพม่าทำเสียเจ็บแสบยำเยินมาก จึงไค
พระราชสาส์นฅอบศภอักษรในเดือน๔บี่น*นเอง หน'งลือไปเมืองลาว
ไค้คอบใน ๒ เดือน นำว่าเบ็นอย่างเร็วที่สค และขำกวามในศุภอักษร
ฉบำนึ่ออกจะยกย่องมากขนอัวย

คำเนินกวามว่า จลกำราช @@๓๔

คำ ไค้รำพึงถืงทางพระราชไมครี จึงไค้แก่งทูตลงมา และอัพเจำพระยา
นกรราชสีมาก็อังจำเริญทางพระราชไมตรีมิไค้ขาค

กวามที่ว่าเช่

เบนการแก้ควเกำ ๆ ดำยกวามกระคากใจแลำจึงชำกวามก่อไปว่า
มาจนถืงศำราช @๑๓๕คำน*น โปสพลาถือมหำตโยธามาข่มเหง
กรุงศรีสำนากนหุค

ก็เบ็นโทมนำทูกขาแก่ประชากร

ข่มเหงเอา

พระราชบุตรและเสนาอำมาตย์ไปกรุงอังวะอัางอยู่ คำโบ่สุพลาถอยไป
เชียงใหม่
ราชสีมา

ให้มาว่าขอให้เมืองลำนชำงเอากำลำมาทางเมืองนกร

เจำลำนชำงรำพึงถืงทางพระราชไมตรีแก่ก่อน

ไม่เกยเบน

เวรานเวรอัน จึงขำเสียมิมา
อย่มาศำราช @@๓๖ คำ

สมเด็จพระเจำกรุงกรีอยุธยาทรง

พระกรุณาสำเจำพระยานกรราชสีมาให้ส่งสุกอักษร

และพระยาหลวง

เมืองแสน มาถืงกรุงศรีสำนากนหุค ณ เดือน๒ แรม๒กา พระเจำ

@๘

๑๓^
ด่านชำงไฅ้แจงศภย์กษรแล่ว

มีกวามโสมน'สปราโมทย์

มหาเสนาพร'อมก'บอริยสงฆ์ราชกร

แก่งกงทางพระราชไมตรีให้ถ

สืบไป

จึงไ

จึงแก่งให้ พระยาสธาราชาจ่าบ'านบญญามงคล

มหาอำมาตย์สุรฅ'งรไมตรี

พร

จำทูลพระราชสาส์นมงกลราชบร

ลงมาย'งพระเจ'ากรุงเทพ

ชํอซึ่งชำไพร่กรุงเทพๆอ'นขนไปอย่กรุงศรีส'ฅนากนหุฅนไ
ห*ามหวงบองก'น
ให้คืนไป
คืนไป

เมึ๋อเจ'าพระยานกรราชสืมาจะกล' บก็ไต้บอกบาวร’อง

ส่วนผู้ซึ่งมิอยากไปก็หลบหลีกอยู่

ผู้ที่สม'กรไปก็มี

ไค้

เจ'าพระยานกรราชสีมาคืนไปถึงเมืองแล*วใช้ให้กรมการม

ก็ใค้บอกบืาวร'องกะเกณฑ์ให้ไป

ภายหล'งไค้ให้ขนไปขออ

บาวร'องให้หำบ'านห'วเมืองส่งไปให้อีกก็มาก

บ'คน ย'ง์กำงอยู่

ที่เบืนทุกข์ยากแอบแฝงทำมาหากินอยู่ ไม่ได้มืจำนวนไว้
อนึ่ง ราชบฅรราชน'ดดาเสนาอำมาตย์
น*น,

คืนมาถึงบำนเมืองเมึ๋อใด

อ'นไปกำงอยู่เม

ก็จะให้พร'อมก'นแก่งการนำเ

มงกลราชาภิเษกสมเด็จพระเจำกรงเทพ
อีกประการหนึ่ง
กำงอยู่เมืองอำวะ

พระราชบุตรพระราชนัดคาเสนาอำมาต

จะหลีกหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

เมื่อใด ขอให้มืกวามเมตตากรุณาไพร่กรุงศรีล'ดนากนหฅ อ'นกล

เชำมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ขอให้กล'บไปบำนเมือง พระราช
นึ่ลงว'นพุธ เดือน ๔ แรม๖กำ บื่มะเมืยฉศก จลศ*'กราช๑®๓๖

ศภอำษรเสนาบดีมาถึงเสนาบดี อำงถึงการที่พระยาไทรทร
มากร*งก่อน

และโปสพลาลงมา

ศำราชไม่ตรงก่นํก‘'บพระราชสาสี

๑๓ลิ่
ทง๒แห่ง เบนควยแรงหลวม มีความช*ดว่า ลกเจุ้าล‘านช*างที่ส่งไปน*น
คือเจาราชบุฅร

พระยาหลวงเมืองแสนพม่าเอาก*วขํ้นไปเชียงใหม่

ศกราช ๑๓๖ ฅว เดือน ๘ ขึน ๙ กำ

โปสพลาให้พม่า ๓ 0 0 ถือหน*งสือ

มาส'งให้เมื องเวียงจ'นทน์ เข้ามาดืทางเมืองนครราชสีมา เมืองล*านช*าง
ไม่ยอมทำตาม และที่โปรดให้พระยาหลวงเมืองแสนกล"บข้นไป เบ็'น
ที่ยินดี

จึงไค้ให้พระยาสุพรรณบ*ตรมงคล

พระยาสพ*นธุมิตรไมตรี

ทำวก*ง นำสมณสาส์นและศุภอ*กษรมาถืงอ*กรมหาเสนาบดี ต่อนไเไป
ถืแก้ต'วเรื่องกรำไทยและจะให้เสนาอำมาตย์ราชโอรส ลงมาทำอติเรก
การมงคล

ขอให้ช่วยส่งพลเมืองลาวคืนเหมือนในพระราชสาส์น

มืศภอำษรพระยาหลวงเมืองแสนเฉพาะตำ
ฉบ*บหนึ่ง

มาขำเสนาบดีอีก

บอกว่าไค้พึ่งพระบารมีกล*บมาถืงบ*านเมือง

นำกิจการทุก

ประการกราบทูลพระเจำลำนชำงแลำ ทรงยินดีนำ จึงแต่งให้ราชทูต
เชิญพระราชสาส่น สมณสาส์น และศภอำษรลงมา
ในหนำสือฉบ*บนึ่ว่า มืศุภอำษรโปรกขนไป ให้จ'บพม่าซึ่งลงมา
อยู่ในกรุงลำนชำง

จำส่งลงมาถวายน*น

ไม่ไค้ไปเมืองลำนชำง

พม่าซึ่งโปสุพลาให้ลงมาขอกำลำน*น

นครลำปางไค้สกำฆ่าพึ่นเสีย
อีกประการหนึ่ง

พม่าที่แตกจากเชียงใหม่

เมือง

ไม่ไค้มาถืงเมืองศรีสำนากนหุต

ครอบครำขำไพร่กรุงเทพ ๆ ที่อพยพเขำมาอยู่

ในกรงศรีสำนาคนหุต มากนำยเท่าใตมิไค้เกียดก*น แจำอยู่ในสุวรรณ
บ'ฏและศุภอำษรทุกประการ

ขอให้เสนาบดีนำขนกราบบำคมทูล

หนำสือนึ่ลงว*นศำราช ๓๖ ฅำ เดีอน ๔ แรม ๖ คำ

ว*นจ*นทร์

๑๔0

มีสมณสาส์นอีกฉบ‘บหนึ่ง มีจคหมายไว้ว่าไก้รบวํนจํ
๖ แรม®๕ กำ

จลศ้กราช®®๓๗ บี่มะแมสโ]ฅศก ข*อกวามในสมณ

สาส์นนึ่นกรึกระเต็มที
ภาษาไทยอีกที
ส*งฆราช

แต่งเบนภาษาไทยแล'ว

ย*งต่องแป

ใจความน*นก็ฝากของมาเบนบรรณาการสมเก็จพ

จีวรไหมก่ ®

จีวรผิาคำยค่ ๑

บรรจุในดุ้ง

ก*บ

ฉํนใกทางพระราชไมฅรี ๒ พระนกรจะว่ฌนาการไบ่ฅราบเท่า ๕0
พระวรรษา

ก็ใส่ไว้ในบญญาสมเก็จพระส*งฆราช

มีการประชุมแปลพระราชสาส์นนึ่
ข*าราชการอีกเบนหลายกน

พระราชาคณะ ๓๐

สอบสวนว่าเบ็๋นถูกท่องแล*ว

ล*ทธิโฅ้ฅอบอย่างลาว

มีเรึ่องอะไรมาแต่กร*งไหนไม่ว่า

เก็บ

ร*อยก*นลงราวก*บจะแต่งพงศาวคาร กล่าวถึงศักราชทุกกร*ง์ แท่
น*นจะห่างศันเท่าใคก็ช่าง
ก็ช่าง

นึกจะฅอบอย่างไรก็ฅอบ

เรื่องที่หน*งสือมีไป

ข*อ์กวามจะว่

ในฅอนนึ่เจ*ากรงธนบุรีกรั้วเสี

ไม่มีพยายามทีจะแต่งกำนำพระราชสาส์นให้ยืคยาว
ก็จ*บใจความทีเดียว

ข*อกวามในพระราชสาส์นน*นว่า

เมื่อได้เห็นพระราชสาส์นแล*ว
ได้

ขั้นฅ*น

เมื่อได้กวามแล*วก็ทรงข’คแศัน

จึงสืบพม่าแม่กองศั
ว่าฅ*องข่มเหง

เสียราชบฅร

น*คคาไป ไม่เลยง ให้ได้กวามอคสู แล*วซึ่^าให้ส่งบรร

ทองเงิน ถ*ามิใช่พระเจ*าล*านช*างแล*วก็จะสู้เสียชีวิฅ ที่ไ
มาได้ถึงเพียงนึ่
กรุงศรีอขธยาจะขออาสา

ควรที่จะเสวยพระอ*สสุชลธาราอย่แ

แต่ให้พระเจ*ากรุงศรีส*ฅนากนหุกบำร

© 0^ ©

โคยพระราชทรพข์ชำงม‘ารํ้พลบ‘าง

พระนครศรีอยุธยาก‘บกรุงกไ]พูชา

ธิบก ขอรบประกนฅเอารฅนบรอ*งๅะ ส่งพระราชบฅรพระราชน*คคา
ไปถวาย

ถ*ากรุงล’านชไงกลัวไม่ชนะพม่า

กลัวภ*'ยแปดเบอน กีให้

เร่งบอกขืนไปย*'งเมืองอ*งวะให้ลงมารบก*น วิะไค้ดทํ้งสองผืาย พระเจไ
ลานชไงเบ็นอิสรภาพมงกุฎพระนครศรีส*'ฅนาคนนค

จะมานิ'งทรมาน

อยู่มิก้กืนพวะนครดูก็อ*'ศจรรย์ แค่ผายกรงศรีอยธยาจะทำไปกว่าจะไค้
กรงลังวะ
อีกประการหนึ่ง

ซึ่งทรงพระกรุณาการุญภาพเบนกลองทาง

บรราชประเพณีนไเ ชื่นชมโสมนัสยินดี จะไค้มืความสงลัยในพระเจไ
ลัานชไง ผู้เบึนโบราณกษ*'ภริย์นไ4ก็หาไม่
กรุณาช่วยลันลไงพม่า
มาเบื่นไทยก่อน

แค่สงลัยว่าถไไม'ทรงพระ

ให้มหานครศรีส*'ฅนาคนหุฅหลุดพ*'นจากทาส

พระนครศรีอยุธยาจะดามไปเบนเขยทาสกรุงลังวะ

หรือ ก็มิเดีมพระราชหฤลัย พระราชสาส์นนึ่ลงว*นลังคาร เดีอน๗ขั้
® คำ

ภมืบาลฤกษ์ บี'มะแม ส*'ปดศก จุลลักราช ๑๑๓๗

ศฺภลักษรมีกำลับพระราชสาส์นฉลับนึ่ ข*อกวามอย่างอึ่นก็เหม
ลันก*บพระราชสาส์น
ควรจะทรงช่วย

แค่ยกเบึนกำลูกชุนปรึกษากราบลังคมทลเห็น

ยกกำพ*อด*ดที่แรง ๆ ออกเสีย

เดิมกำยอพระเจไ

ลไนชไงลงเสียลอยลื่วทีเดียว เอากรุงลัมพูชา อไมาดย์ แขก ฝร'ง
จีน ลาว พม่า เขมร

เขไเบนที่ปรึกษาพร*อมลันควย

เมื่อนำความ

ขั้นกราบทูล

ก็โปรดให้ทำฅามกำปรึกษา

และบอกส่งเครื่องราช

บรรณาการ

และพระราชทานเสนาบดี

มีของพระราชทานพระยา

๑๔!2ปี

หลวงเมืองแสนส่วนหนึ่งค่างหากคํวย

ศภอ‘กษรนึ่ลงว'นเ

พระราชสาส์น
ส่วนสมณสาส์นดอบ

เบนทีเจากรงธนบุรีเล่นเสียให

เบนพระราชาคณะนำสมณสาส์นเข่ามาถวายทอคพระเนตร มืร'บส'ง

พระอย่างไร แล*วจึงนำสมณสาส์นมาปรึกษา ยกย่องพระเกียรต

พระคุณสมบัติอ*นมืในพระองค์ ท*งทีไค้ทรงทะนบำรุงพระพุทธศ
และบำรุงแผ่นค้น

ขอให้พระสงฆ์เมืองล*านช‘างพิจารณาคู ว่

มหากษ*ฅรึย์กรุงเทพมหานครทรงปฏิบัติเช่นนึ่

จะฅ่องฅามพร

โธวาท สมควรซึ่งพระเจ*าส่านช*างจะเบี่นไมตรีหรึอไม่ ถ*าเห้
กีให้ทลให้เบ็นไมตรีก*'น

จะไค้เบนที่พึ่งแก'ประชาชน

ให้พระศาส

รุ'งเรึองไปถ*วน ๕000 พระวรรษา

ของที่พระส*งฆราชถวายมา จีวรไม่ไค้ต*'ตเบนข*นธ์ตามพระวิน
ทุติยบ*'ญญัติ

กรองจะเบ็นอาบัติจึงบุชาไว้เบนพุทธบูชา

ต''คเบนข*'นธ์ตามทุติยบ*'ญญัติไปถวายเบนตำอย่าง

'ไค้ส

ให้พระสำฆราชห่ม

และให้ว่ากล่าวพระสงฆ์ให้ห่มจีวรเบนข*'นธ์ตามตำอย่าง

สม

กีลงว*'นเคียวก*'นก*'บพระราชสาส์น
เมื่อได้เขึยนหนำสีอนึ่ส่งลงพิมพ์แลำ

ไปไค้สำ

เมืองลำนช*'างมาอีกฉบ*'บหนึ่ง ค*'คจากหนำสือวชิรญาณเล่ม ๓ หนำ๔!

บี่คุนนพศกจ ลศำราช@๒๔๙คุภอ*'กษรฉบ*'บนึ่ ลงว*'นอำการเตือน
แรม ® ๐ กำ จุลศกราช @@๓๗ บีมะแม สปตศก ตอบศภอ*'กษรลำนชำง

๑๔๓
ซงนคให้ขนไปรบพระขอดแๆวๆลยาณกีรีๆษฤริย์
ลานชาง

พระราชธิดาIจำ

ไม่ขอบไปรบIหฅุดำยฌ็๋นเวลาศึกฅิคพ*นนํ้นประการหนึ่ง

ผาขลานชางไม่พูคลึงการทจะเข้ามืยิก'นท่อรบพม่าให้เบนม่นกงน*น

อข่างหนง ในศุภอกษรว่า มีข*าวเครีขมอย่พว่อมให้ขั้นไปรีบ ก็ฅอบว
ไม่ขั้นไปร'บ

จะเอาลงมาให้ลึฅามใจ

ศุภอ*กษรฉบ*บนึ่ กงจะเบ็่นฉบ'บหล*ง์ที่สค ซึ่งปรากฎว่าหน*ง์สือ
ในลำดบเรองลานช*างนีกงจะหายอข่างมาก ๓ ฉบ*บ
พระราชสาส์น

ถ็าหากว่าไม่มี

เพราะไม่เห็นกล่าวกวามลึงในศภอ'กษรคามเคย

ถ*า

ไม่มีพระราชสาส์นก็คงขาดศภอ'กษรที่เสนาบคีเมืองล*านช*างมีลงมา
ฉบ*บเคียว กวามจึงจะฅิดท่อก*น หน*งสือนึ่ไม่ควรจะหาย เมื่อส*งเกคด
อาการกิริยาที่ลงพิมพ์ไว้ในหน*งสือวชิรญาณกร*งหนึ่งแล*ว์
เงียบไป

ก็นึ่

จนลึงบี่ชวด ส'มฤทธิศก จึงได้ลงท่อ ๆ ก'นไปอีก ๗ ฉบ*บ

ก็ไม่เบึ่นลำด*’บก*น

หน'งสือก็ย*'งพล*คพรายอยู่

กร*งน*น

ไม่ได้ดูเนึ่อกวาม

ไม่คลำค*บว*นคืน

ขานนาก

จึงได้บกพร่องอยู่ค'งนึ่

การที่รวมหน*งสือลง
ลงไว้พ์งเล่นเหมือน

ว่าโคขท*องเรื่องน*นลืบอนสนธิว่า

เมื่อพระเจ*ากรุง.จำนช*างได้ร'บพระราชสาส์น 'ซึ่งลงว*นเดือน ๗
ขั้นกา ® บี่มะแมส'ปกศก

จลศ*กราช ®® ๓๗

อ'นมีข*อกวาม ๒ ข*อ

ข*อหนึ่งว่าให้ปลดเปลองจากเบื่นเชลยพม่าเสียก่อน
อีกข*อหนึ่ง

จึงจะยอมเบ็นเขย

ว่าจะรับอาสาไปติดคา■มพระราชบุครจากพม่ามาคืนให้

แท่ค*’องอุดหนุนค*วยกำล*ง

หรือโดยพระราชทร*พย์บ*าง

* ดรำยกนนนี่เองเจ้าใ]ครแกํว
เจ้าท่เ 'เกเแฑลเมื่อโสกนก

ซึ่งภายหลงลงมาอยู่กรุ'''เทพ ๆ เบนผ้จ้บพระกร

๑(^๔

เจาล๎านช่างจะฅอบพระราชสาส์น หรือจะให้มีดงมาแฅ่ศภอกษร
ช่อกวามกเบ็๋นอย่างเคียวก*น

ว่าพระราชธิค านํ้นให้แฅ่งขั้

ช่อที่จะให้ช่วยอกหนุนกำล้งนไ;

ได้เฅรืยมช่าวไว้๕๐๐ เก

แล้ว ให้ขั้นไปขนเอา และเมืองล้านช*างไม่มีบื'นที่จะร*กษาบ
ขอให้ส่งบึนขั้นไปให้ ๒,๐๐๐ กระบอก
เจ*ากรงธนที่จะยอมเสียทีในเชิงเช่นนั้ไม่มี ในเดือน

พม่าเขาชะงุ้มบางนางแก*ว และที่อื่นแตกเถิกไปหมก เบนเวลาท

มืช*ย จึงได้ฅอบขั้นไปว่า ล้าพม่าไม่ยกลงมาก็จะยกขั้นไป
พระราชธิกาเจ*าล*านช*างลงมาไว้ก็เบนห่วงในเวลาไปทำศึก

ที่งเจ*า

ลำนช*างก็ไม่ร*บที่จะช่วยก*นต่อส้พม่า

ล้าจะส้พม

แลำ

บนที่ขอลงมานไ;

จะให้กนขั้นไปก*บบื'นกาบศิลาส*กสี่หำพ*น

ให้ยิงบื'นเบน
เอามา

ผกห*ดชาวลำน

ขำวที่จะให้ขั้นไปร*บนไ;ก็ไม่ไปร*บ

ล้า มาไม่ได้ก็แลำไปเถิก

เ

เพื่อจะไว้ชนเชิงให้เบนสง่า

เห็นว่าศุภอ*กษรฉบ*บนั้ จะเบนฉบ*บหลำที'สก เพราะข*อกว
เอื่อมเขำไปเบนทางจะขั้นไปรำษาเมืองลำนชำง

ทีเจำลำนชำงก็จ

เบนที่ระแวงใจ อีกประการหนึ่งขำงผายกรุงในเวลานไแองอะแ
ก็ขกเขำมาตีเมืองพิษณุโลก

เห็นจะเบนยุติสงบเรื่องก*นตอนหนึ

มาเกิดขั้นใหม่ก็เรื่องพระวอ
๑®๔๐

ในบื่จอ ล*มฤทธิศก

ซึ่งท*"พกรุงยกขั้นไปคีได้ เมืองลำนชำง

จลกำราช

และราชประยรว

พระแกำพระบางลงมา
๖๔.
มื่บุญ

ผายผู้รกบากรุงเก่าเชอถอมหาดาว่า (เบน)

ชะมารอถ่ายการนํ้า

จะขนทรัพย์ขั้นสรไงวำพระรา

ผูกโครงชางเผอกผู้งาดำ

ผ’าขาวหุ้มโครงผ*าดำหุ้มงา เพลา

เย็นรอน ๆ ชูรูปช*างไว้ว”ดถมฆราช

คนทไม่รู้ด*วยในกล

เชิอถอมาก
๖๔.

เรื่องมหากาทำกลโกหกไค้ความพิสดารออกไป

ซึ่งเขียนว่าถมฆราชน็

ชื่อว*ด

คือว*คธรรมิกราช

๖๔. เมองมอด่างโกหก อยู่ว*ดสังกระจาย ซอนํ้ายา
เสน่ห์ล่วงอาญาจ'กร
ว่ดพระราม

หม*อละ—1—ไม่ประสมมหาดา

ได้แจกลงมาถงข*างในวิเศษตใแถ’าแก่แน่เจ*า

ได้หาด*วยหลายคน

ผู้ร^งกรมการหลงเชอถอหมด

รอถ่ายการนํ้าก็หามิได้

จะได้

มหาดาคิดล่อลวงถ่ายเททร*พย็ผู้

เชอถอมานุรณะทำบุญด’วยเบนอ”นมาก

จนได้บดทองพระ

เกอบแล’ว
๖๔.
พงศาวการ

เมืองมือด่างนํ้เบนหมออีกคนหนึ่ง

ไม่มืปรากฏใน

ซึ่งเรียกเมืองมือด่างเฉย ๆ นี่เบนอย่างล*ทธิที่เคยมื

แลวจะไปเรียกอ*ายก็สงสาร

แก่

เบนผ้สมรู้ก*บอ*ายมหาคา

๖๖. คิฅคิศ*พห์รู้ลงมาถงท่านราชาคณะ

พระพนร*ตห์

ว*ดระฆ*งถวายพระพร ร*บสงให้มิมนต์มหาดาลงมา ณ ว*ด
แจ’ง ให้ชุมนุมสงฆ์ไล่เลยงตูถามกิจสมณะ มหาดาว่า จะ
นุรณะว*ดห์ชำรดพม่าเผาเสย
พระอโบสถ

จะนุรณะปฏิสังขรณ์พระวิหาร

พระพุทธรูปเจดยฐานขนอย่างเก่าโดยสคิ

บญญา พระพนรตห์ถวายพร แผ่นดนต*นก็เห็นด*วย ร*บณ์ง

๙

๑๔๖
ให้มหาดาขนไปสฑ้งว่ด
ไม่ตาย

ได้กลไเขนไป

อิมเอิบกำเริบอิทธิฤทธ

ผู้คนหลงใหลเชอว่ามหาดามบุ

จริง

จะขช’างเผอกผู้งาดำ

๖๖.

ข‘อที่เรียกมหาคาลงมาชำระแล้ว

ขั้นไปใหม่

ว่าจ

ขนปราสาทสุริยาอมรนทร

หลงเชื่อปล่อยโห้ก

นี่ไม่ไค้ลงในพงศาวคาร

๖ฟ่. เม่อมหาดากล'บข นไป
ท่ารมาแต่งขนไปพงดูแยบคาย
เบนการแผ่นดิน

ร‘บส่งให้สุ

ว่าจะศร'ทชาจริงหริอจะคด

ดูแยบคายให้แน่

สริยภ'กดิท่ารมาแต

เพลาสง'ดถอดาบเดินขนไปบนปรางค์ว”ดพระราม
มหาดานอนตนอยู่ในปรางค์แต่สองคน
ท*ายนา

เห็

ก'บทเริยกพ

มหาดาตกใจกล้วยกมอดำน'บผิดกิจสมณะ

ช”กว่าได้เงินทองเอาไปเสยไหน

เขา

มหาดาว่าถ่ายเทก

ไปใหม่มา เห็นเบนกลโกหกแน่กล'บลงมาทูล
๖ฟ่.
กนหนี่ง

สุริขภ'กคีท่ารมาแฅง

แปลไม่ออก

จะเบ็นพระสริยภ‘กคี

พระยาธรมาแตงคนหนึ่งก็ไม่ใช่

กนนี่ เบนบุตรพระยาธรมาแตงไค้หรืออย่างไร
เก่าไปใหม่มา

บางทีจะเบ

ขอที่ว่าถ่

ดุเหมือนจะหมายกวามว่าเงินที่ไค้ร*บมาแล‘ว

คืนไปให้เข*าเรี่ยไรอีก

เพอจะให้ปรากฏว่ามืกนน*บถือมาก

ล

น*บเาอตาม

๖๘. จงร'บสังให้เจ*าลกเธอ
จ'บ

กรมอินทรพิทั

เธอเมตตาสัตว์ทหลงทำบุญเชิอกอมหาดา

ให้

๑๔ฟ่
กระทุงโห่รองขนไป
อยู่ในบรเวณวดน่น

ที่ได้ยินเสยงออองหนได้มาก

จิบส่งลงมา

ห่^1ผ้รืงกรมการกรุงเก่า

ขาราชการทอยู่แขรํงกรงหลงเช้อจิบส่งลงมาหมด
ว่าฅํงเดโชท’ายนํ้าจตสดมภ์
^

ในระหว่างโทษฝากไปก'บมหาตา
ที่ได้ทายามอด่าง

ต’วยกไเ
๖๘.

ร่บสํ่ง

ย'งขาด่แต่พระยายมราช

อยู่

วิเศษตไแถ’าแก่ยายเลยง

ล่วงอาญาจิกรไปประจบมหาดา

ให้ประหารชวิตเส่ยด’วยก'น

ทยง

ร'บสง

แต่มารดาเจ’าก่บอยู่งาน ๔ คน

ลงพระอาญาคนละร’อยจำไว้

กรมหมื่นอินทรพิทำษ์ขํ้นไปจิบมหาคานก็ไม่ปรากฏ

ขำที่ใจคืน*นน่าจะถูกต่อง
โทษท*ณฑ์ก็มาก

สํงเกฅดเจ*าคนนํ้ฌ็'นคนอ่อน

การทำศึกก็คไม่เขำแข็ง

ที่ลงในหน*งสือเทศาภิบาล
กรมขนอินทรพิทำษ์

สพำธุวงศ์

ในจคหมายบานแผนก

เรียกเบนสมเค็จพระเจ*าถูกเธอ

เจ*าพ้า

เจ*ากรุงธนบุรีจะเห็นอย่างไรอยู่

เอาหลบออกไปเบนเจ’ากรุงกำพูชา

ตำงรำ

จึงไค้กิคจะ

ยกเจ*าพ้าเหม็นข็นเบนเจ*าพา

คูเหมือนจะเห็นการภายในว่าจะไปไม่ฅลอค

และคู

พระพทธยอคพาไม่ถือว่าเบนสำก*ญอำใดใน!.จำองศ์น เมื่อเวลายกทำ
ออกไปเมืองเขมรต่ว่ยกำ พรำมกำเจ’าบุญจำทร์
ให้จำเจ*าบุญจินทรีสำเร็จโทษ
แต่เขมรลำมไว้เท่าน*น

แต่เจ*าจุ้ยกรมขุนอินทรพิทำษ์น

ก็แหกหนีเข*าเมืองปราจีนไค้

ไพร่พลทราบว่าเปลี่ยนแผ่นดินที่งเสีย
นครราชสีมาเก่า

กรมขุนรามภูเบศรี
ให้

แต่กร*นเมื่อ

ก็พากำหนีขั้นไปกำพร

ซึ่งถูกเปลี่ยนสำหรำให้กรมพระราชว*งหล*งขั้นไป

๑๔^
ฌึนผู้สำเร็จราชการเมือง

พากันไปอาศ*ยอย่ที่เขานํอยใกล้

ไปอยู่นานไม่เร็วน*ก

ถึงกับปลกกันหมากรากไม้ไว้

ก็ทรงพระกรุณาโปรคจะไม่ประหารชีวิฅ

คร*

แต่หากกัวไม่ยอมอยู่

จะเบนกนอ่อนมากจนไม่น่ากกัวอ*นฅราย

๖๙. เจำพากระษ่ตริย์ศกเขำเมองได้
เด้อน ®0 ขึน ๓ คา เจ’าเมืองหน
๖๙.
อย่

ณ วนจนทร

ได้พระแก’วพระบาง

กวามฅรงนั้เอาเรื่องมหาคาแทรกกลาง

เรื่องจึงไค้แ

เกัาพ้ากระษ*ฅริย์ศึกไปล*อมเมืองเวียงจ*นทน์

เดือน ® 0 ขั้น ๓ กา จึงไค้ ๆ เมือง

อยู่จนก

เจ*าบุญสารเจ*าเมืองล*านช*างหน

ไค้พระแกัวพระบาง

๓!๐. พระอ*ยกาเข็าเมืองได้ ๓ ว*น

เจ’าลูกทรงครรภ

ประสติเจ’า ณ กันศกร์ เดือน 0๐ ขน ฟ่ คา
พระราชกุมาร

ประโคมแตรสังข์

ประสูติเบน

ลนฆ’องช'ย

ท*งไข่ จงจกตกพร’อมก*น แมงมุมอนิจกรรม

แมงมุ

จงจกไปได

®๒ กันเจ’าแม่สนพระชนม์
ฟ่อ.
๓ กัน

เจ’าพ้ากระษ*ฅริข์ศึกพระอ*ยกา

ข*างนีเจ’าลูกประสูฅิ

เจ*าลูกองค์นี่
หน*งสือนี่
และจั้งจกตก
ฟ่๑.

VI 8^

เขำเมืองเวียงจ*นทน

นี่กล่าวโคยกวามชื่นชมยินดื

คือ สมเดืจพระเจ*าปฐมบรมอ*ยยิกาเธอ

จะไค้ไปอยู่ทีน*น

ทีท่านผู้

เหฅุกัวยเบนหลาน

จึงร

และรู้เรื่องสนพระชนม์ใน ๑๒ กัน

ส่วนเจ’าลูกให้พระพนางเธอเอาไปเลยง

นามเจ’าสุพ*นทวงษ์

ให้

®๔สิ่
ฟ่๑.

กำทเรึยกว่าพระพี่นางในที่นั้ เบ็นข*อสงสํยอโ;หนึ่งซึ

จะมฅ่อไปในขอทลงโทษภายหน*ๅ

ว่าจะเบนพระพี่นางของเจ*ากรุง

ธนบุรี หรีอสมเค็จพระเทพสุคาวดี สมเดีจพ'ระศรีสคารำษ์ ไว้วินิจฉํ
ค่อไป

แค่ข*อซึ่งค*องจคลงไว้ว่าประโคมในเวลาประสฅิและนาม

สุพันธุวงศ์

เพี่อจะให้ร้ว่าเทียบที่เจ*าพา

ฟ่๒. ศพน'นก่อกฎไว้ว่ดบางยเรอ
เพลา

ให้ประโคมทุก

ณ เดีอนอ’ายมศุภอำษรขนไปถิงเจำพากระษํตริย์ศก

ว่าสำเร็จการศกแล*วไห้กพับลงมา

บตรพันเสยแพัว

พัง

แต่หลานเบนผู้ชาย แพัวรำส'งให้หาเจ’านครพัวย
ฟ่๒.

การพระศพสมเดีจพระเจ*าปฏีมบรมอ*ยยิกาเธอ

พระมารคาเจ*าพี่าเหม็นองศ์นึ่ ม็หมายว่า

ซึ่งเบน

จลศำราช ๑®๔๒

โทศก

มีหมายเวรนายกวรรู้พัศว์

พังว่า

จะไค้พระราชทานเพลิงศพมารคาสมเดีจพระเจ*าลูกเธอ

บางยี่เรือนอก

ว่าเจ’าพระยาจำรีรำส'งใส่เกพัา ๆ

ให้ทำการเมรุเบืนอย่างพระศพเจ’าพี่า

พระศพกร*งนึ่
หีบบุทองอ*งกฤษท*งสน

บี่ชวค

ณ วำ

และเครื่องการ

เจ*าพระยาจำรีให้ช่างทำพังเดีคเอก

ฉำรราชว้ฅิ

และโรงพิเศษทิมพระสงฆพังเดีคสามสร*าง

และโรงโขนโรงหน'งรำระพาคธกไม็เ■พลิงคำกัลปพฤกษ์
เหมีอนอย่างพระศพกรมขุนอินพรพิพำษ์

'1111.11 .II

การท*งปวง

พระเจ’านราสฺริวงษ์

. ,^1,

จะไค้

พระราชทานเพลิงพระศพพระมารศาลนเ■ศวิพระ'•วิ''ลูก'■ธธ ก'เคอน๗
บื่ชวคโทศก หลวงศรีกาฬสมุคให้พัวอย่าง มีรูปเมรุ ในงานเมรุคราวนึ่
พระราชทานเงินโรงการเล่นขนพุก ๆ อย่าง

๑(ขิเอ
ฟ่๓.

เจาพากระม่ฅริย์ศกทราบแล็ว

เร่งรบการทจะ

ส่งพระพุทธปฏิมากรแกวมรกตลงมา ประท'บ (รอน) แรม
มาถงกรงเก่า ณ ร่นเดอนส

ร"มส่งให้ต”งพลโ]พลาทประท

ณ บางธรณสวนมะปราง
๗๓.

การรไ]พระแก่วมรกฅมีในทมายร'บสํ่งเหมือนก*น

เร

ณว'นอ'งการเคื0น๓แรม๒กำจลศํกราช๑® ๔® บี่กุนเอกศก
ออกท’องพระโรง
ลูกเธอ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ๆ ให้สมเด็จพร

เจ’าพ้ากรมขนอินทรพิท'กษ์

เสด็จขั้นไปร'บพร

( เสด็จ ) ณ ว*นพฤห'สบด็ เดือน ๓ แรม ๔ กำ
เจ’าสนุก ณ ว*นศุกร์ เดือน ๓ แรม ๕ กำ
แรม ๙ กำ

พระแก’วมาถึงท่าเจ’าสนก

เพลาตี ๑๑ ทุ่ม ถึ

กรน ณ ว*นอ*งการ เดือน

กร*นรุ่งขั้น ณ ว*นพธ เด

แรม ๑0กำ บื่กนเอกศก ฅ*งการสมโภช ให้มีเครื่องเล่นฅ’นก*ลปพฤก
๓ ว*น ๓ ตีน กลางว*นมีละกรหลวงวิชิฅณรงกํ ๑ โรง ช่องระทา ๓ โรง

เพลงนายอ’น นายตี ๑ วง ปรบไก่นายแก’ว อำแดงนุ่น ๑ วง ญวนห
กลางตีนหน*งโรงใหญ่

พระราชสภาวดีโรงหนึ่ง
๑

ด’นก*ลปพฤกษ์ว'นละ๔ด้น ๆ ละ

หมื่นแก’ว

0๒
*

2^

V!

^

ทิง๓วไเ เบนเงิน —
-ดอกไม้

มีระทา ๔ ระทา จดทง ๓ ตีน

ถ้าผ้ใกไค้เห็นฅํนฅำราจะเห็นรอยหรคาลจาง ๆ เช่นน —จะว่าขำพเจ‘าถ
เพีมเฅิมเอาเองคามชอบใจ
เบ็๋น

ขอให็คูยอคเงินทงค*นละฅำลึงว่นละ ๔ ค*น

เหคใคเงินจึงจะ

©๒ ช*ง ยอกนอกก็ถูกถ้นหมค การที่เบึ๋นเช่นน็ เพราะเดิมเบนคำค้นสอมาลากเถ

หรกาล แค่ผลากอวครู้คามแบบนำเรียนใหม่ ๆ ซึ่งว่าหน*งสึอเก่าอ่านไม่ออก

กร*นรุ่งขํ้น ณ วไ;เสาร์ เดือน ๓ แรม @๓ คํ่ๅ เพลาเชำ
แกวพระบางไปลงเรือฅนตะพานเรือกเก่าฟๅเๅไ;ห!ๅ

แห่พระ

เรือพระที่น่ง

๑๓วา ทรงพระแกวลำหนึ่ง เรือพระที่นไ)®๕วา ซึ่งถวายพระสงฆ์
วกฉลก

ทรงพระบางลำหนึ่ง

โขมคยาทองทึบใส่พระค*มภีร์ลำหนึ่ง

เรือกู่แห่พระราชาคณะ โขมกยาใหญ่ ๔

โขมดยานไ]ย ๓๓

รวมเรือ

โขมกยา ๓๗ เรือศีรษะนก ๑0 เรือพระสงฆ์กราบ ๑® เรือพระ๕๗ลำ
เรือก*งมีละครและพิณพาทย์ครบลำ
พระบาง ๒ ลำ

๖

เรือกราบขํ้นไปรบพระแก’ว

เรือพระที่น'งกรมขนอินทรพิท'กษ์ลำหนึ่ง เรือคามเสดืจ

ในกรม ๖ ขำทูลละอองๆ®๖ รวม๒๒

รวมเบนเรือขั้นไป๒๕ลำ

เรือกราบลงมาแต่กองท*พ เรือแฝง๖ เรือชำทูลละอองๆ๒ 0 รวม๒๖
ลำ รวมเรือกราบขำงผืายคฤห”สถ์๕® ลำ
แห่ลงมาประท*บแรมขนานนา

รวมเรือแห่ท*งปวง ๑® ๕ลำ

ประจำท่าพระราชวำหลวง

( กรุงเก่า
คร*นรุ่งขั้นว*นอาทิตย์ เดือน๓ แรม๑๔คำ
อขู่ที่ประท*บสามโคก
ตำหน*กบางธรณี

แห่มาประท*บแรม

คร*นรุ่งขั้นว*นจํนทร์ เดือน๔ขั้น®กำ

เพลากำว*นอาทิฅย เดือน ๓ แรม ๑๔ กำ

จ*นทร์ เดือน๔ขั้น®กำ

ณ วน

ให้จดกอกไม้เพลิง๒คืน มีดอกไม้รุ่ง๕ข

ฝอยทอง กำห*น ช่อม่วง และคอกไม้นำ

ฟ่๔.
โทศก

ณ ว'นเดือน ๕ ขั้น ๔ คา ลุศํกราช 0๑๔๒ บชวด

ร'บ/งให้ขำงในลงเรือประพาส ๔ ลำ

ให้เจำนครแต่งประพาส ๒ ลำ
แต่ตสิบเบ็ด

ถึงพ

ข’างหน*า ๔ ลำ

๖ ลำดํว์ยกน

ให้พร*อมลำ

๑(3(120

ฟ่๔.

เรือประพาสที่กล่าวไว้ในน แปลว่าเรือคอกสรอ

เช่นเขาแต่งว่า “ส*กรวามาพร‘อมเรือประพาส”
หมายว่าคํวยเสค็จขํ้นไปร*บ
ควรวิะเชึ๋อหมายร*บส'งเบ็๋นแน่

ข‘อความทีมีในร่

ว*'นกลาคเคลื่อนก*นก*บที่ท่านจคไ

มีข‘'อความในหมายร*'มส*งน*นว่า ด*'งน

“ คร*น ณ ว*'นอ*'งคาร เดือน ๔ ขั้น ๒ คำ

เสค็จขั้นไปร*'บพระแ

มรกค ณพระต่าหนักบางธรณี คร*นเวลาบ่าย๓โมงฯทรงๆ
ลงมานครธนบุรื

กระบวนแห่หนัาเครืองเล่นโขนลงสามบาน

ร*'กษาสมบัติหนึ่ง

งวลงสามบ่านพระยาราชาเศรษ3หนึ่ง หลว

สมบัติหนึ่ง(รวมงั้ว) ๒ ลำ
โวหารภิรมย์ลำหนึ่ง
บี่กลองจีนหลวงโชฎึกลำหนึ่ง

ละครไทยหมื่นเสนาะภูบาลลำหน

ละครเขมรหลวงพิพิธวาทีลงเรือสามบ
ญวนหกลงเรือญวนลำหนึ่ง

หุ่นลาว

ลงเรือกุแหละลำหนึ่ง ชวารำหนัาลำหนึ่ง มโหรีไทยหล
มโหรีฝร’งหลวงศรียศ

มโหรีเขมรพระองกแก‘'วลำหนึ่ง ”

“เรือด*งเรือโขมดยาลงมาชำเรีอละครรำ
ปลายเชือก ๒ หลำ

สามบ่าน ๔ คู่ชำ

๓

ราม*'ญรำห

เรือพระที'น'งทรงหนึ

แฝง*๘ เรือพระเช่าลูกเธอ๒๓ เรือคู่แห่ชำ๘๔ รวมเรือกราบ® ๑๒
แห่หล*'ง

เรือเครืองเล่นงวญวน ๒ ลำ

เรือกราบแห่ ๑๖

รวมเบ่นเรือขั้นไปรำถึงบางธรณี๑๕๔ลำ

รวม

บรรจบกำที

เบ่นเรือ ๒๔๖ ลำ ”
พระแกำมรกฅมาขั้นที่ฅะพานบ่อมต่'นโพธ
คงจะอย่เยั้อง'เหนือหนาพระอุโบสถเดียวนึ่
เรอแฝงใแบนเรือประเทียบ

ปากกลอ

สำดืเกณ.ฑ

•^๓

ฉํฅรฌญจรงกรายทางและล*อมรยิบ!รงพร"แกว
1กรองสูงกลยิงชนะกฺแห่ ๔0
จ้

*'

เรอขาราชการ

ก่งกระบวนแห่มี

แห่เข้าประฅฺรามสุนทรมาไว้ไนโรง
เ/

./

สวนเรอพระทนงเจาคนธวงษ่

ล่มหนาวดระฆํง พึ่เลยงท”ง ๔ ร'บเสด็จไว้ได้
ฟ่๕. เข้าก’นธวงษ์คนนั้ไม่ร้ว่าใคร
ผิก

เพราะเบ็๋นหลาน

สุพ*นธวงษ์เห็นจะไม่เรียก

ว*กระฆ*ง์เวลานนเรียกว*กบางว‘ใ

ที่เรียก

ว*คระฆ*ง เรียกตามบจจุบ'นเวลาเล่าเรึ่ยิง
ณ์๖. พอสว่างเรอประพาสข’างใน

ถงหน’าว่ดช’ยชนะ

สงคราม
ณ์๖. ว*คช*ยชนะสงกรามน

เรียกกามเวลาที่เขียนหน*งสืยิไม่ใช่

เวลาเมื่ยิเกิคเหตุเหมืยินก*น
ฟ่ฟ่. ดวงพระสริยเยยมเพยงปลายไม้
วิปริต

ฤกษ์บนนใเ

รูปเมฆเบนอาวุธผ่ากลางดวงอาทิตย์เบนอ่ศจรรย์

ฟ่ณ์. กงจะไค้เห็นก*นว่าเบนลาง แก่เห็นจะย*งไม่ใช่ลางแผ่นกิน
แผ่นทรายทีเกียว เบนลางจะถูกเฆี่ยนถูกฆ่าก*นมาก
ฟ่๘. พอสายงายถงพร’อมก*นทประท*บ
เริอพระทน'งพระองค์เจ็าค*นธวงษ์

ทราบว่า

เริอข’าราชการสวนเริอ

เจ*าล่ม พเลํ้ยงท*ง ๔ ร*บเสด็จไว้ได้ กรวบอโทนพ*น (พาน
ห่าย) ทน่ง

ให้ลงพระราชอาชญาคนละร’อย

ผพายคนละ

ห’าสิบ
ณ์๘. กำที่ว่าบโทนพ*นที่น'ง

บโทนพานท‘ายเรือพระที่น่งเสีย

กอกกระม่ง
๒0

31
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ณ์สิ่. ขุนนางบรรดาตามเสด็จ

ใบ้ลงพระราชอา

ภรรยาแทนผํว์ ๆ จะได้แห่พระแกํว
ฟ่ลิ่.

ถึงไปแห่ก็ไม่สนุกเค็มที่

๘0. เสด็จกลับรไ]พระแก*วพระบางลงมา
พาสดอกสร*อยสักรวา

มโหรบพาทย์

มาตามกระแสชลมารค

พยุหบาตรากระบวนเรอ

เรอประ

ละครโขนลงแพลอย

ท่าวดแจ*งเชิญพระแก*วขนทรงพระยานุมาศ

ประทไ]

แห'มา ณ โรง

พระแก*วอยู่ที่ท*องสนาม
๘0.

แห่พระทางเรือฅามฺที่ว่าน็ ละกรโชนเล่นมาในเร

ทอดทุ่นหนไพระฅำหนำแพ

ซึ่งเรือหรือแพพระมาจอดฉลองอย่าง

เช่นทำลันในช*นหลังๆ รำงรำลันลงมาในกระบวนแห่ทีเดีย
กรืกกร้นอยู่

ลัาหากว่าไม่เงียบเหงาดำยเรื่องเมียถกเฆี่ยน

๘ด. พลับพลาเสด็จอยู่กลาง ละครผู้หญิงละครผ้ช
๕

9๐

อยู่คนละขไง

เงินโรงผู้หญิง- เงินโรงผู้ชาย—I— ม

ฟ่ ลัน ต*นลัลปพฤกษ ๔ ต*น ต*นละ—
— บรรดาการมหรสพ
สมโภชพร*อม เครองเล่นดอกไม้พุ่มระทาถำนเสร็จ
๘®.

การฉลองพระแลัวและพระราชกุศล

อข่ขไงจะได้กวาม

กวไงออกไป พลำพลาน*นเห็นจะเบนพลับพลายาวปลูกขนใหม่ ทอค
พระเนดรได้ท*ง ๒ คไน
กว่าน*น

แด่ขำกวามในหมายลับลังยำมีพิสคาวข

คือพระแกวลงมาถึงโรงแลำ

ไม่ได้สมโภชเบนการใหญ

ทนทึ

วิะฌนค่วขการปลูกสร่างหรือฅกแท่งยํงไม่เรียบร*อยอย่างหนึ่ง

จึงรอไว้สมโภชพร*อมกบวิสๅขบรณมีไนระยะที่ๅๅทรงพระกรุณา
โปรกเกลาๆ

ให้พิณพาทย์ไทยพิณพาทย์ราม'ญ และมโหรีไทย มโหรี

แขก ฝร*ง มโหรีจุน ญวน เขมร ผล*ดเปลี่ยนก'นสมโภช ๒ เดือนก'บ
®๒วน พระราชทานเบขเลี่ยงผู้ที่มาเล่นน*น หมื่นราชาราช มโหรีไทย
ชาย ๒ หญิง ๔ พระยาธิเบศรบดี มโหรีแขก ๒ มโหรีฝร'ง ๓ พระยา
ราชาเศรษฐีองเชียงชุน
มโหรีจุน ๖

พระยาราชาเศรษฐี จุน

พระยาราม'ญวงษ์ มโหรีมอญ กนเพลง ชาย ๒ หญิง ๔

พิแเพาทย์ ๙
เสนาะภบาล

มโหรีญวน ®๕

หลวงพิพิธวาที
พิณพาทย์ไทย๕

มโหรีเขมร

ราม'ญ๕

ชาย ๔ หญิง ๓

หมื่น

ลาว®๒

กร*น ณ ว*นเสาร์ เดือน ๖ ขน ๙ กำ

เสดืจุออกพล*บพลายกๆ

ทรง ๆ ให้เรียกเครื่องเล่นกู่มวยกู่ปลา กระบี่กระบองทั้งปวง

เ-

ไห้เล

๒๕

ทอกพระเนฅรก่อนการสมโภช ๔ ว'น

พระราชทานรางว*ลถึง—

งานสมโภชแท้น*นไก้เรื่มท่อว*นพุธ
เบี่นฅ็น

เดือน๖

งานดืคท่อก*นไปถึง ๗ ว*น ๗ คืน

ทั้งทั้ง ๒ ฟากลำนาเจ*าพระยา
ทั้งระทาฟากละ @๐ ฅํน

ขั้น®๓กา

การสมโภชไท้แบ่งออก

เหกุควยเวลาน*นไม่มีกำแพงขำงริมนา

หว่างระทามีโรงร่า ๙ โรงทั้ง ๒ ฟาก ไน

โรงร่าฟากฅะว*นออกน*น

มีโขน ๓ โรง

รำหญิง ๒ โรง

งว ๑ โรง

หน*งกลางว*น ® โรง หุ่นลาว ๒ โรง กลางคืนมีหนำไทยหว่างระทา
๙ โรง

หนำจีน ๒ โรง

ฅะว*นออก

รวม ®® โรง

มีหุ่นลาวโรงหนึ่ง

โรงงานมหรสพใหญ่ฟาก

ละครเขมรโรงหนึ่ง

งวจีนโรงหนึ่ง

๑(5เ๖

งํ้วญวนโรงหนึ่ง

รวม ๔ โรง

การเล่นที่กํนมาเล่นผั้งฅ

เบนงั้วเบนห่นลาวละกรเขมรเช่นนึ่

เพราะเหฑุที่ฟากคะว*นออกเบ

หมู่บ'านญวนและจีนเช่นฅลาคสำเพ็ง
ส่วนข'างฅะว*นฅก
รำหญิง ๒ โรง

มีผู้กนมาก

โรงรำหว่างระทา ๙ โรงน*น

งว ต โรง

ห'นมอญ ® โรง

มีโขน ๒ โรง

โรงงานมหรสพใหญ่

ละกรข'างใน ® โรง เงินโรงว*นละ—— โขนโรงใหญ่ ๒ โรง ละกร
ผู้ชายโรงใหญ่ ต โรง

เทพทอง ® โรง

รวม ๕ โรง

หกไม้สูงสามฅ่อฅํนหนึ่ง หกไม้ลำเคียวสามค*น ไฅ่ลวคสายค
ญวนหก

กนห่อเท*าสองกน

ชวารำหน*า
ระทา ๙ โรง

ตรีวิไสย

ปรบไก่วงใหญ่ ® วง

โมงกรุ่ม

ระ

กระอ*วแทงกวาย จีนเงาะ กลางคืนหน*งหว่าง

หน*งโรงใหญ่ ๒ โรง

ม‘งกร

ญวนรำโกม

เวลาเย็น

๔๖

มีมวยหน*าพล*บพลา

พระราชทานรางว*ลใน ๗ ว*น์นไเถึง-เ^

ค*นก*ลปพฤกษ์ทั้งทาน

ฟากคะว*นออก ๔ ค*น

ฟากคะว*นคก

®

๘ค*น

รวมว*นละ๑๒ค*น'ฤละ—

เขารวมเงินในการร*บพระแก*ว ค*งแต่เจ*าพ็ากรมขุนอินทรพิ
ขนไปร*บที่ท่าเจ'าสนุกว*นพฤห*’สบคี เดือน ๓ แรม ๔คำ
การสมโภชว*นพุธ เดือน ๖ แรม ๕ กำ

มาจนถึ

ท*งก่าปลูกสร*างก่าเลยง เงิ

๙๓๗

งานคอกไม้เพลิงรวมก*น—-^

ในท’าขจคหมายน*นเขียนไว้ว่า “พ

๑(8เฟ่

ราชทานน์าอมฤฅข
เทวามนุสาน*ง์”

กล่าวกรึมรรก ๔ ผล ๔ พระนิพพาน ®

กปลํ้มมาก

๘๒. (เงิน) ว่นละ
๖0

-2^—

ส*ฅถา

-

แจกทานคนแก่อายุ

เ- อายร*อย —สมโภชถ*ว์น

อายุ ๘0 —

ส*ตตวาร
๘๒.

เงินเพียงว*นละช'งเดียว
แจกกนอาย ๓ ช*นน

กนแก่

เห็นจะมึน*อยเฅ็มดีจึงไค้พอ
๘๓. ให้มละครผู้หญิง

ประช*นก*บละครเจ*านคร

๕

ว*นหนงเงินโรง

ละครหลวงแบ่งออกประช*นก่นเอง

โรงละ —|— มอก ๓ ว*น
๘๓.

ในจกหมายที่ไค้ยกมาลงไว้มึแฅ่มึมโหรีก่อนงาน

มวยก่อนงาน

ในหน'งสือกรมหลวงนรินทรเทวีนั้

ท*ายงานต่อออกไปอีกถึง ๓ ว'นคังน
ก*นอย่อย่างไร

เจ*านกรเข*ามา
พระแก*ว

กล'บไค้กวามว่ามึ

ละกรเจ*านกรนั้กูออกจะฅื่น ๆ

แต่เร้มแรกจ*บฅวไค้ก็กล่าวถึงไค้ละกร

ไปเบนเจ*านกรก็กล่าวถึงเรื่องละคร

ซ่อม

เมื่อกล*บออก

จะฉลองพระแก*ว์ก็ต่องให้หาฅว

เพื่อจะให้เอานางละกรลงเรือประพาสและเล่นสมโภช

ถงให้มาเล่นประช*นก*บละกรหลวง

จะดีและน่าจะไม่ใช่ละกรชาก^

ทึละกรของเจ*านคร

ที่จะดีเพราะไม่ไค้บ*านแตกเมึองเสีย

กำยพม่า ยำคมโรงก*นฅิกอยู่ ส่วนละกรหลวงน*นคงจะพื่งผสมขนใหม่

๑^^
บทล!:กรเรำนครกงเบ็นบทที่ไค้ไปจากกรุงเก่า
คล*าขละครชาฅรี

แก่เมื่ออ่านเ

และเห็นว่าเบนชาวนอกค'คเขียนออกไป

ไค

ฅำอย่างคามฉบ'บเคิมไว้พอให้แลเห็น

“มาจะกล่าวบทไป เถึงสริวํงเทพใทเรืองษี สีอํงลวนทรงธร
ทุกบุรืฅรืชวาใมเทขิมทัน
กวนข'น

อ*นพระเชฅถาภูทรํงทำ

ออ่รสนทร่าโฉม
ทรํงฤทธ

ทาวรวมบิคเรคมานคา
งามลำเทวาเนรมิด

ประโลมโลกเล็ดลำล่ลานจิก

วิคทยายงย
ผิวภอง

ดงงพระนะราวํง

ทุกทิดเกรงเดคกระจายจอน”

กล่าวเมืองที่แปลกซึ่งเห็นปรากฏว่ามีแก่กรงเก่า
กรุงเทพ ๆ
“ โรงเคริองโรงแสงใภยจิด

เพงพิดเรขิงร*นทรงสายขวา

ที่น'งโถงโรงสุว*นอ่ล*งกา สาลาใญค่าดดู่งาม อ*นที่น*งทรงบึนทังซา
เปนสง่าเอกเอขิมเหขิมหาน

เก*ยสํงสุมํนทาพิเสกธาน

โรงอาล*กเร

คามเปนล*นมา”
หน'งสือนที่หอสมุดเขาว่า
แก่ขำพเจำเห็นมิใช่
ศรืธรรมราชค'กไป
พระราชนิพนธ์แก้ไข
หนึ่งหรือคำสาม

เบ็'นพระราชนิพนธ์พระพทธ

เบ็'นหน'งสือบทละครกรุงเก่า
สำเนียงจึงไค้กว'ดแกว่ง

ชาวเมืองน

ถำหากว่าจะไค้เบ

ก็มีแปลกอยู่แก่ที่ไม่ใช่หนำพาทย์คาบลง

นึกสงส'ยว่ากรงเก่าก็คงจะไม่ใช้กันมาบำงแลำ

แก่พระราชนิพนธ์เจำกรงธนบุรืน*นผิดจากนึ่มาก
ทังโสกฮากหลายดอน

เมื่อจวนจะคล'งอยู่แกัว

ถูกเฆี่ยนถูกคีทันมากคอนถวายลิง

ว่า

มีเล

พระราชนิพนธ์ท

๑(3

“ กลางวันก็ใช้กลางกืนก็ใช้

น”งยามฅามไฟ

ฅีเกราะเกาะไม้

อยู่ไม่ไค้จึงหนีมา ”
ฅํนเสียงวัองไม่ไค้

ถูกเฆี่ยนเสียหน‘กหนาเอาจนร’องไค้

ฉบํบที่ไค้เห็นดไม่รุนแรงเหมือนกำเล่าที่กล่าวมาแล’ว
ก้ฟที่ลึก "I รุ่มร่ามอยู่

หน’าพาทย์ตามแต่จะฅํองการที่ไหน ‘รุ ได้หม

ร’องไค้กำหนึ่งก็ถึงหน’าพาทย์
เช่นนึ่

แต

สามกำก็ถึงหน’าพาทย์

ไม่เฉพาะเจ*ากรุงธนบรี

อย่างเก่าก็มืมา

ล'กษณะที่เบน

ส่วนที่เจ’ากรุงธน

แก้น*น มำจะปรากฏอยู่ในตอนท’พศึกและในเรื่องอิทธิฤทธิวิชาไปทาง
น'ใ1พระธรรม

ตำอย่างหน’าพาทย์นีกจะเอาทไหนเอาที่น่นด'งนี
ผ่'ายเทพะพาลึกมก'น

“®

พลแปลงกายา

เชิญพระพอรผายผ'นอาษา

เบนภาษาราชภาสี

มาวัด

๚

ผืายเทวะท*งน*นบิดเบือน เหมือนหนึ่งวานรกระบี่ศรี ๚
เหาะจากไกรลาศกีรี

แพละ

เข’าทำลายพิธีท'น.ใด •า]
กราว

เสนาย’กษ์

๏

อหำการ์เข’าบฺกรกไล่ ๆ)
ผายมารซึ่งได้ร’กษา
’ ’
วานร

พวกพาสีต่อชิงชำ

เขาดบไฟตีอสุรา ๆ)
’
๒ กา

0 ,,

ตอนที่ว่าด’ว์ยการรบทำนองเนอคงามดํงต่อไปน
“®

ทศกรรฐ์กร*นเห็นก็เดือดดาล ทะยานเวัาชิงชำศรี บี่กบี่อง

กองหน’าเขำราว

อสรผลนผลุนชิ.งชย

๚

เชิค

๑๖0

ไล่กระบี่คีฅามพคฟาฑ ผาดโผนโจนตึกประชิคไล่ วานรตมด
พ่ายไป ไล่ดามหมห'นไพรี *11 เชิด ๔ คา
๏ พระรามก็ยอท*บแดก แยกกองรุกรบย*กษี ๚
๏ ผืายกองกอยแอบในพนาลี ก็ตึขนาบข่างมา ๏ เชิด
๏ กลีบรบหมู่มารพ*งพ่าย
บุกบนพนมา
’

ลมคายมอดมวยลีงขาร์

เกลาหะลงเบนเกลิ

ๆ)

ไ

เชิดกราวรำ
๔ ด่า

. ,,

บทเข่าพระกรรมฐานร*อ์งชำ ๒0 คำ

เหลอสติคำลํง์เ

ต่อไปนํ้
“ ข่า
®

พระมุนีจึงว่าเวรกรรม ม*นทำท่านท*าวยำษี อ*นจะ

ให้ดี ต่อกิจพิธีว่องไว จึงจะสั้นทิละสาบหยาบหยาม พยาย
ลามใหม้

ล*างลนอะกุศลกุลจ*ย

เข*าไปในเชาวะวิญญาณ

เบี่

สุทธีวทธิ หิริโดยคท*งกะประหาร คือบาทแห่งโกคระภูญาณ
โทษเบี่นที่หนึ่งไป
ก็เบี่นศิลาท*บระง*บไป

แล*วจึงท่าขั้นที่สอง
อ*บภ*ยพิฦกะโอฬาร์

โดยเนกข*ม์มะก

อย่าว่าแต่พา

บี่นไฟไม่กินนะย่กษา ท*งหกสวรรกช*นพ่า จะฆ่าอย่างไรไม่รู้คาย อย
ค*ละนาไปถึงผู้เข่นฆ่า
อุบายถอยตาลงมา
ค่า

อ*นได้เนกข*มมะประหารแลำ

ท*งฤทธิและจิคระวิชา

ประสาทญาณ

แต่วิญาณ์ศิคก็ฉิบหาย

อีกกุพะนามะโนม*ย

การชาติหน*าหล*งระลึกได้

ไม่มีกะคำถ่ายเดียว

จะท่าอย

คือแก*ววิเชียรไม
กอบไปด*วยโสดร

ถึงน่นแล*วอ*นจะบรรไลย

อย่าประมาณแต่การเพียงนึ่

สาม

(สื^(ซิ

กา1กียว สาบไปแ^’ในนาฑีเ,ดียๅ หมี่ท*นเหลี่ยๅเนตรธสุรา ระสาอะไร
กํบรามสกษมณ

ถึงไตรรกรท*วทกีทิกึๅ
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แด'งเครอง

บรรณาการไปกล่าวขอลูกสาวเจำบกกง
๘๘.

เรื่องขอลูกสาวเจำบกกี่งน

พระจอมเกสัาเจำอยู่หวร*บ สังเล่าให้พง
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ที่เหลืออย่ก็ข*บไล่ออกไป

อาการกิริยาเบนกลวทางเบื่นไส้ศึก

ซึ่งมือยู่บ

ไปท*พก็ฅ*องฆ่าพม่าที่ไม่ไว้ใจเสียก็มื
ไม่น่าเชื่อเช่นนี
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จึงทำให้หน'งสือเสียไปเบ็๋นอำมาก

แล*วกรวขำงในนางอยู่งาน ลูกขุนนางไม่ใช้ ให้

เก็บลฺกพลเรอนชาวตลาด
อย่งาน

ญวนงานกลางยกขนไปเบนนาง

มารดาเจ*าอยู่งานเก่า

ให้เบนเข็ญใจโทษนุ่งเล็ดงา

ห'นผาวาลลิง
๙0.

กรั้วขำงในนี่แปลกอยู่ไม่เกยไค้ยิน

เรก็นจะเลือกญวนพุทไธมากีก็กวา^5

งานกลางเบ็่นญวน

๑๖?^

ลิ่®.

ข่บเจำหอกลางไปอยู่ที่ว์งนอก

ชิ่ด. ว้งนอกนั้

จะหมายว่านอกพระราชวง

อยู่อีกสํกคนหนึ่ง

คงจะคองม

เจ‘าหอกลางนึ่ไม่ใช่คระทูลอื่นยกข

ญาติของเจำกรงธนบุรีอย่างลกพี่ลกน’อง

หรือเบนลุกชองน

เบื่นลุกเจ’าฮนไค้หรือไม่
ลิ่๒.
๙๒.

เจำลุกเธอทรงผนวช

เจ’าลุกเธอทรงผนวช

กรมขุนอินทรพิท’กษ์
๙๓.

แล*ว

เข’าใจว่ามีองค์เคียวแค่เ

นอกนไเย*งเคีกอยู่

(ประทาน)

เงินนอนเจำลุกเธอข*างใน

^1

1 11

^
,..,. ^,
.,
องคละ-ทองเครองประดบ
—— มอบไหพเลยง
นางนมคมของไว้
๙๓.
อย่างไร

แลำ. ที่เก’ออยู่ฅรงนึ่ จะว่าแล'วประทานเงินนอน
ที่ให้พิ'เลขงนางนมกุมของไว้

เพราะมารดาเจ’าทูกเนรเทศ

ลงไปเบนไพร่เสียแล’ว่
๙๔.

พเลยงยกขั้นไปเบนสมศรสมทรง

ดพระจริต

พนเพือนเข*าแฅ่ฆ่าญวน
๙๔.

สมศรี

สมทรง

จะฅรงก’บที่เขมรเขาเรียกว่าหม่อมทว

แปลว่าเมียเจ'าหรือไม่
๙๕.
๙๕.

มโจทก์ขั้[องว่าขายข*าวเกลอลงสำเภามาร

ที่นึ่เขียนเค็มความจริง

คือบอกว่าเร้มลงมือท’'อง

ชิ่๖.

จนกลางบฉลู

ได้ยินข่าวราชการก”มพูชา

เขมรดงยกมาล*อมพุทไธเพ็ชร์
ได ลิ่ ขวบว่าราชการอยู่

ว่า

ย'งแต่ลูกองค์โตนองค์เอง

เจ*าพากระษํฅริค์ศกเสด็จไปปราบ

กมพูชาทิพหํวเมองพร*อม
ลิ่๖.
พาทละหะ

เขมรฆ่าน*กองก์รามเสีย

พาทละหะมฅงํ้ทิวขํ้นเบืนสมเด

ทำนุบำรงองค์เองว่าราชการ
๘ฟ่.

กรมอินทรพิทิกษ์ลาผนวช

เสด็จก”บทิพทิว

เมอง
๙๓!.

ไค้กวามช*ดว่าที่ว'าเทิาลกเธอทรงผนวชน*น

คือกรมหมื่น

อินทรพิทิกษ์ที่ลาผนวชนั้เอง
๙๘.

อยู่ภายหล'งกรุงธนบุรเกิดโกล

พ'นศรพ'นลา

ยินพิอง ว่าขนนางและราษฎรขายข*าวเกลอลงสำเภา โยธา
บดผู้ร'บพิองกราบทูล
ขายข’าวเกลือ
เส้นหญ’า

ร”บสั่งให้เร่งเงินทขนนาง

ให้เฆยนเร่งเงินเข*าทิองพระคล”ง
สมณาประชาราษฎร

ทราษฎ

ร’อนทูก

ไม่มสุขขุกเข็ญเบนทสุด

ในปลายแผ่นดิน
๙๘.

เรื่องห*ามบรรทุกทิาวเกลือ

เหฅที่บ*านเมืองไม่ปรกติ
ชำระไม่เบีนธรรม

เบนข*อกวกข*นมาก

เสบียงอาหารไม่บริบูรณ์

กวามก็ยิ'งเกิกมากขั้น

เพราะ
แก่เบ็๋นช่องเมื่อ

ยี่งอยากไค้ก็ยื่งมืผู้อาสา

พ้องมากขั้น
๙๙.

เงินในคล”ง์ในหายสองพ่นเหรยญ

111^51110'งี ©0 15514

0

๑ ๓

ร”บส้งเรยกหาไม่ได้
ชาวคส้งส้อง

๒๒

๑0^0

เฆี่ยนใส่ไฟ่ย่างแสนสาหํส

ท่านสงสไ]ว่าขางในข

ในคล'ง
ลิ่๘.
ขอฅพา

เงินเหรียญที่ว่าหาขนี
อย่ในกำบนบนทำหนกนนเอง

เหยียบขนลงทางพระแกล

ภายหลงได้ในแผนคิน

กำบนนน

วางแทนลกหบ

แค่อย่างไรลืมเสีย ในเวลานนไม่มใอรนก

ได้เลข

000.
๑00.

จนพระมาตุจฉา

พระพินางเธอ

พระมาดจฉาและพระพี่นางเธอในที่น้ จะเบนใครแน่ ถา

หมายกวามว่าพระมาตุจฉาของเจไกรุงธนบุรี ก็มีเจไฮ่น แด่พระ

ไม่ปรากฏ ถ*าจะว่าพระมาตุจฉาของแผ่นดินบจจุบ'น คือร'ชกาลท
พระพี่นางเธอไม่มี ถ*าหากว่าจะเบื่นพระมาตุจฉาและพระพี่นางเธอของ

เจ*าพีากบ'ฅริย์ศึก พระพี่นางน*นมีแน่แล*ว

แด่พระมาตุจฉาอาจหมา

กวามว่า เจ*าจอมมารดากรมหลวงจำรเจษฎาทีเคียวหรือ มีกำกระซ
กำว่า

เจ*าจอมมารดากรมหลวงจำรเจษฎา

เบนนำงนางของสมเด็จ

พระบรมราชชนนีร*ชกาลที่ ๑ แด่เบนเด็กห่างกำมาก เห็นจะเบ
ภรรยานำย

ได้พบร่างรำส'งการศพแปลกอย่

คือเบืนศพโกศ

เผา

เมรุวำสุวรรณาราม เรือทีรำศพใช้เรือศรีต*งแว่นพา ที่เมรด*งแว่น

๓ ชน สวดสีสราง กลปพฤกษ์ ๔ ดำ มีโขนมีห่นมอญรำหนำ ๒ โรง

แด่ฉฅรหรอเกรองสูงอย่างใดไม่กล่าวถึง นอกน*นเบื่นอย่างศพเจ่า
เวำไว้แด่เกรื่องประโกมไม่มีแฅรสำข์
เบ็่นศพหลวงแท้

ไม่มีจ่ากลอง

สำเกดดการศพ

จนกระท'งส่งสำรำเลยงข่าราชการ

ดั้งโรงก

9(^9)

ผณเก ๓ สาย

เหนจะเบ่นท':งสายหนึ่ง วํงหน*าสายหนึ่ง

สมเก็จพระ

'พํนวรษาสายหนึง ฅามท;,คยมา เผาแล้วมีแป':':ป มีเครื่องส่งอํงคาร
เบนส่วนการหลวง
วคสุวรรณ.กหา

อ*งคารไปลอยไม่ใช่ว*กปทมกงกา

เรียกว่า

มีช่อที่จะพึงเห็นว่าเทียบชํ้นศพอย่างไรน*น

ฉบบนเจาพระยาอภิยภูธรหมาย
กรมขุนสุนทรภูเบศ':

คือหมาย

น่าจะไค้ส'งก*นว่าให้หมายอย่างศพ

จึงไค้มีจดหมายลงไว้ว่า

ไปท่อเรียนเจ*าพระยาอภิยภูธรว่า
กร*งกรมขุนสุนทรภูเบศ': ไม่มี

พระยาบำเรอภิกค

ม่านขาวผกเม':สี่ทีศน*นในช่อร*บส'ง

เจ*าพระยาอภิยภธรว่า

ล้าเช่นน*นก็

ไม่ท่องใช้ หมายฉบโานึ่บจอ ฉศก เบนบที่ ๖ ในร*ชกาลที่๒ กรมหลวง

จ*กรเจษฎาสั้นพระชนมีเสียแท่ในร*ชกาลที่ ๑ แลำ เรื่องราวที่กระซิบเล่
ก*นและการที่ทำนึ่ยกมาส่าหร*บให้ผู้อ่านพิจารณา ว่ากรมหลวงนรินทร
เทว้อาจจะกล่าวถึงผู้นึ่

ว่าเบนพระมาตุจฉาหรือไม่

ดูกะเนยาก ล้า

หากว่าไม่ใช่พระพี่นางและพระมาตุจฉา ในข*อนึ่เบ็'นอ*ใ■เย*งไม่ไค้กวาม
ท*ง ๓ ^านกามที่กล่าวมาน*น
6) 0 (จิ) *

ให้จำหม่อมเจำนดดาแทนมารดาเช่า ( และ )

แทนอย่งาน
คนละ

3^0

คนรำใหญ่ให้เฆยนคนละ ตข้;0 คนละ ๑00

คนรำเล็ก ให้พ่อ

แม่ พน’อง (และ) ทาษรไ]

0

พระราชอาญา

ให้เช่าตำแต่คนละ ๒0 ท ®0 ทตาม

รไ]สง
* หม่อมเรืองพระสหายกรมพระราชำงที่ ®
เบนกรมขนสุนทรภเบศรื
ณ ชลโ^รื )

เอมเบืนเจำใใาเรอภุธร

คากรมหมื่นอสุลยลํกษณสมบักิ

( เบนค้นสสุล

ภายหล้ง
สุนทรกล

๑ฟ้เฒ
ด0®.

ที่ว่าให้จำหม่อมเจำนํคคาแทนมารดาเฑ้

จะเดาว่าให้จำลกกรมขุนอนร*กษ์สงกราม
มารคาของค่างกรมเหล่าน*นหรือ
ความก็ยงมำมาก

ก็ม

กรมขนรามภูเบศร

ก็ไปมีแทนอยู่งานเดิมลงไป

กวามค่อลงไปค่อยชดขั้น แค่ที่ลงท*ายเลข

ดินกาและเลข® 0๐น*น เห็นจะเบนร*อยหนึ่ง อย่างกนเขียนเลขไม
ด0๒.

หลวงประชาชพ (ม) โจทก์

พองว่าขายขำ

ร่บสํ่ง์ให้ตดศรษะหวเข*ามาถวายทเสด็จออกทอดพระเน
๑0๒.

เรื่องห็วหำหลวงประชาชีพเขำมาถวายทอดพระเนฅรน

ไม่มีในพงศาวดาร

แค่ได้พบจดหมายรายว'นท'พ

เมื่อเสด็จอยู

พุดทายมาด ประหารชีวิตหลวงประชาชีพเรื่องฉํอขำวหลวง เบนการ

แค่ต*นแผ่นดินมา เห็นจะไม่ใช่เรื่องนึ่ ในพงศาวดารมีว่า ท
เองดำยพระห'ฅก็ที่ตำหนำแพก็มิใช่หลวงประชาชีพ
๑0๓.

เหตุผลกรรมของสัตว์

ราษฎรเหมอนผลไม้
ช่มพํ้นชนผลจนม้แก่น
โคน
ด0๓.

โค่นล*มถมแผ่นดิน

พนแผ่นดินร*อน

เม้อต’นแผ่นดินเย็นด*วยพระบารม
ปลายแผ่นดินแสนร*อนรุมสมราก
ด*วยสนพระบารม้แต่เพยงนใเ

ปรารภถึงเรื่องกวามเดือดรำนในที่นึ่ เบี่นสำนวนเก่

กล่าวคำยกวามสังเวชและความเการพ
๑0๔.

ผู้ร่กษากรงเก่า

พระชิตณรงค์

ผูกขาดข

๕0๐

จะเร่งเงินไพร่แขวงกรุงเก่า
ร่ดไพร่เม้องยากครงนนสาสัส

ให้ได้โดยจำนวน —|—

๑9)๓

๑0๔.
ในพงศาวคาร

พระวิชิคณรงค์ร*บผูกขาคขํ้นไป!,ร่งเงนกรงเก่า ช*คคีกว่า
เรองเร่งเงินน็

ไม่ใช่เรื่องขายข‘าวขายเกลือลงสำเภา

มาทางกฎหมายที่ว่าขคทร*พย์แผ่นคินไค้
เมอกำล*งวุ่นวายที่กรุง
ไปแลว
ทีผ่งไว้

ค์องแบ่งเบี่นหลวง ในเวลา

ใครมีอะไรก็ผงไว้ท*งน*น

เจ้าของผู้ผงจะจำที่ซึ่งฅ*วผงทร*พย์ไว้ไค้ก็น‘อย
คำล*มฅายหายจากตกไปเบนเชลยพม่า

อยู่ในแผ่นคินก็มาก
ที่คำผงไว้

กร*นเมื่อพม่ากล*บ
เจ*าของทร'พย์

ทร*พย์สมบัติเลยคิด

กร*นเมื่อเจำของทร*พย์ที่รอดอยู่ขั้นไปขคทร*พ

ไค้บำงไม่ไค้บ*าง

ที่ไม่ไค้เพราะหลงลืมที่ไปเสีย

เวลาบ*านเมีองปรกติก*บเวลาร*างไม่เหมือนก*น

เพราะ

มีผู้ขุดพบเก็บไว้เสีย

ก่อนบำง ผู้ที่ไปขดทร*พย์ของคำไม่พบ ไปพบทร*'พย์ของคนอื่นถือเอา
เสียบ*าง จึงกำหนดว่า

บรรดาใครจะไปขุคทร*พย์

ให้แจำฅ่อร*วแขวง

อำเภอกำน*นผู้รำษาเมืองกรมการกำก*บคุมไปให้ขุด

กำชว่าที่แห่งใด

ซึ่งคำผงทร'พย์ไว้ ให้ขดแค่เฉพาะที่น*ใเ ผู้ที่ไปขุดเช่นนเบี่นกนมีทร*พย์
มาก ๆ แม่นยำก็ขุคไค้จริง ๆ

เมื่อไค้ทร*พยมามากก็แบ่งถวายช่วย

ราชการแผ่นดิน คำยเหตุเวลาน*นเจำกรุงธนบุรีค*งคำเบ็๋นเหมือนอย่าง
เถำแกํหรือกงสี

คนท*งปวงเหมือนกุลี

เถำแกํเบ็๋นผู้หาขำวหาปลา

จำหน่ายให้แก่พวกกุลีแจกเลยงกํนดิน

เงินจะไค้มาทางใดไม่ว่า

เจำกรงธนบุรีเบนผู้ซ้อขำวมาแรกเฉลี่ยเลั้ยงชีดิศก*น่ใน'เรลาขัคสน อื่
ก็อื่มดำยก*น

อดก็อดควยกน

ไม่ค*องแจกขัาว
แผ่นดิน

กร*นเมื่อไค้ทำไร่ไถนาบริบ รณ์ขั้นแลำ

แค่เมื่อผ้ใคขุคทร*พย์ไค้ก็ยำคำงถวายช่วยราชการ

ซ้อขัาวปลาซํ้อเกลือขั้นฉางเบนเสบียงกองทํพ

ซึ่งเบนการ

๑ฮ^๔
บองๆ*นรกษๅย์นฅรายท'วกํนหมดเหมือนก‘น

กร*นคกลงมาในชนหลง

ทร*พย์ซึ่งเจำของผงไว้ต่างคนด่างไปขดหมดแล่ว
ไม่มืเจำของ

จึงดกเข*าในกฎหมายล่กษณะทร*พย์แผ่นดิน

ด*องมืแบ่งเบนภากหลวง

ใกรขุดไดิ

กนขดน*นไม่มืเวลาหยดหย่อน ผู้ทเก

หลวงกีคือเจำเมืองกรมการ
ผูกขาด

เหลือแต่ทร

ที่ฉ*อฉลบี่คบ*งอะไรกทัาเกิดขน

เช่นพระวิชิตณรงค์ร*บผกขาดขํ้นไบ'

จากกนขดให้ได้ ๕๐๐ ช'ง

จึงมี

จะไปเรียกภากหล

แด่เบ็๋นธรรมคาข*าหลวงเช่นนั้

ประโยชน์ส่วนดำคำยกวามกดโกงต่าง ๆ เจือในราชการ

หาผล

ราษฎรจึ

ได้กวามเดือดร*อนและพาก*นเกลียดชำมาก

การที่กอยเกีบภากหลวงในการขดค*นเงินเก่าเช่นน้
รำกาลที่ ๑

ซึ่งความจริงกีเบึนเวลาเหลือทร'พย่อย่น*อยแลำ

เบ็นช่องเบี่ดให้พวกที่มีโลภเจตนากลำ
อะไร

ขุดก*ดก*นทลายไม่เลือกว่า

บรรดาที่สงสำว่าจะมืทร*พขอยุ่

ซึ่งดิดต่อมาเกือบร*อยบี่ยำไม่แลำ
มืผุ้ไปร่อนพลอย

ได้พลอยแดง

รำกาลที่ ๔ ยำได้เห็น

เลยดลอดไปจนลืงก

จนในกลองเมืองหนำพว้ะราชวำ
ซึ่งเรียกกันว่าพลอยเมือง

มีมา

ข*อที่เล่าเรื่องนั้มาได้ล ะเอี

พงกำเล่าเรื่องพวกเจำกณชาวบางชำงท*งปวง

และพวกขำงผ่ายกรม

สมเด็จพระศรีสุลาไลยได้ขอไปขุดทร*พย่ และถูกกันดรายต่าง‘ๅ ม

ราวมาก จึงนำเรื่องนั้มาเล่าเพื่อจะให้เห็นว่าพระวิชิฅณ
ผูกขาดอย่างไร
๑0.

รบส่งให้ขุนแกำน’องพร ะยาสรรค์

ไปต่อยศิลาปากนกบืน ๑000

เอาบ

๑ปิ^(ฐ^
ด0๕.

ขุนแก*วนํองพระยาสรรค์กนนํ้ไม่มีชื่อ!นพงศาวดาร

มี

แท่หลวงIทพ
๑0๖.

ไปคบคิตก'บกำนํนบานแขวงกรงเก่า

บก

หน”งสอชวนผู้รำบากรงว่าจะเข’าต*วอก‘นหรอไม่เข’า
๒ ยามจะเข’าเผาม่าน

ผู้รกบากรงว่าไม่เข’า

เพลา ๒ ยามผู้ร’ายเข’าลำมบ’าน

เวลา

จะเผาก็เผาเสย

ได้สู้รบกำอยู่สามารถ

กองผู้ร’ายทงพลระดมเผา บุตรผู้ร่กบากรุงโจนนาหน ผู้ร’าย
พุ่งหอกชดถูกบตร

พระยาอินทอไภยผู้รำบากรุงกำบุตร

ภรรยาสนชวิตในไฟ ๔ คน
๑๐๖.

ขุนแกำผู้น้ชื่อทำไมจึงได้หายไป ไม่มีไนพงศาวดารเลย

ขนชื่อก็นายบนนาคกำขนสุระทีเดียว

ขุนสุระภายหลำได้เบนพระ

สีหราชเดโชไนร*ชกาลที่ ® ขนชนะอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไนพงศาวดาร
ก็ได้เบ็๋นพระยาสรรค์ไนร'ชกาลที่ ®
ว่าท่องประหารชีวิตภายหลำ
๑๐ฟ่.
๑๐ฟ้.

แท่ขนแกำไนจดหมายฉบำนึ่

ยำเอาตำไม่ได้ว่าใคร

พระยาอินทอไกยกลำมาทูล

ไนจดหมายนึ่ได้ความว่าฅำผู้รำษากรุงมีท่างหาก

พระยาอินทรอภำ

ไม่ใช่พระยาวิชิตณรงค์

ซึ่งรำผกขาดขั้นไป

พงศาวดารกล่าวกวามกลมกถืนอยู่
๑๐๘.

ลศำราช ๑๑๔๓ บฉลูตรนศก รบสำให้พระยา

สรรค์ไปจำผู้รายที่เผาบ็านผู้รกมากรุง
นองพระยาสรรค์เบนกองผู้ร'าย
แม่ท”พลงมา

พระยาสรรค์ขนไ

จำพระยาสรรค์ต*งเบน

๑0^
๑0๘.

พระยาสรรค์กนนอ*ชฌาสไ)ชอบกล

ความปรากฎทงใน

ทางพงกาวการและไนจุกหมาขฉบ'บน ว่าเบ็๋นผู้ถูกเขาจุ'บให้เบืนแม
ก็คกลงเบนแม่ท'พลงมา

กร*นลคเจุ*ากรุงธนบุรีลงเสียจุากราช

แลำ ก็ปรากฏว่าค*งใจุจุะถวายสมบัติแก่สมเด็จุเจุ*าพระยามหากษ*ต
ก็ไม่ข'งขืนอย่ไก้
กรมพระราชวำหล*ง

กล*บใจุไปปล่อยเจุ*ารามล''กษณ์ออกให้
จุะว่ามีกวามติกจุะฅ*งฅำเองเบึนใหญ่

แข็งแรงคลอดรอกผึงอย่างไร

ก็

กร*นเมื่อเขาจุ'บเจุ*ารามล*กษณ์

ก็กวรระร้ว่าเจุำรามลำษณ์กงให้การซ*ดถึงคำ
จุะแก้โดยทางสารภาพหรือแก้โดยทางฅ่อสู้ก็ไม่แก้
เช่นนำเ

กร*นพระพุทธยอกพ้าเสด็จุมาถึง

นงเฉยอย่

ก็ออกมาเผึาทำ

เห็นจุะเบ็'นกนที่ไม่มีสติบญญาเบี่นสลำสำก*ญอันใดเลย

ใกรจุ

ไปทางไหนก็จุะไปทางน*น
ด0สิ่.

ณ วนเสาร์ เดอน ๔ แรม ๑® คำ

เพลาต ๑0

ตงค่ายมนคลองราม”ญ
๑0๙.
มอญอย่

กลองราม*ญคือกลองมอญ

ปรากฏว่าชื่อมาจุากพวก

เบี่นคลองในกำแพงพระนกร
๑๑0.

ยิงระคมลูกบนตกในกำแพง

เสยงสน'น

หว่นไหว
๑๑0.

ยิงบนจุากกลองมอญ ลูกมึนดกในกำแพง พุ พระราชวำ

เวลาน*นค*งอยู่แนวกลองนกรบาล
๑๑๑.

คือคลองเหนือวำอรณราชวราร

ขำงในตกใ จรำ)งอออง

พระแสงทรงเสด็จขนบนทนำเย็น

ประทมตนควำได้

ตรำเรยกฝร‘งทประจำ

๑0

บอม

ฝรํงไดรบสังยงบนใหญ่ออกไปถูกเรอขำศกล่ม

เขา

ไปจบบุตรภรรยาฝร่^ามาให้ยิง
ด®#.

การเอะอะในวํงเวลาน*นในที่นว่าเห็นจุริง พระที่น'งเย็น

นนกงจะอยู่ใกล้หน'าวินิจฉ้ย พอฅะโกนก*นไค้ยินก‘บบอมวิชํยประสิทธี้
ดด๒.
ลงไปหากน
ด®๒.

พอรุ่งสว่างเห็นหน’าว่าไทย

ฝว่งโจนกำแพง

ผู้คนเบาบางร่วงโรยน*ก

พอรุ่งสว่างเห็นหน‘าว่าไทย

กำนถ้าเปลี่ยนว่าเบ็๋นใคร

จะเข่ากวามคีกระม*ง
ด®๓.

เสด็จออกหน’าวินิจฉํย

มาปล’นตเมือง
ดด๓.

ทราบว่าพระยาสรรค์

ให้จำภรรยาก'บบุตรไว้

ทไ)งพระโรงเรียกว่าวินิจฉ*ย

เห็นจะเบนฅนเหฅของที่

เสคีจออกเรียกว่าวินิจฉไ) เช่นอมรินทรวินิจฉ*ย อิศราวินิจฉ*ย ร
วินิจฉ*ย

จนเมืองเขมรก็ย*งไปค์งขนใหม่
ดด๔.

ดด๔.

เสด็จเข่ามาพ้นตะราง

ว่าเทวาวินิจฉ*ย
ปล่อยคนโทษข’างใน

ข่างในนเห็นจะเบนข่างในผู้หญิง

จะไม่ใช่กะรางที่ข*ง

ผ้ชายในพระราชว*ง
ด®๕.

พระยาธิเบศร์ พระยาราม'ญ

ฅ่อส้ลากบนจ่ารงค์ข่นบอม
ด๑๕.

พระยาอำมาตย์

ขาศกถอยหน

พระยาราม*ญวงษ์กนนเดิมเบนพระยาบำเรอภกค

พระยาอำมาตย์มืชื่ออยู่ในพงศาวการพ็'มพวกพระย''สรรค์

และ
พระยา

ธิเบศรีหายชื่อไป บางทีจะเบนกนไม่สำกไเ! และไม่ใช่ธิเบศรีเก่าซึ่งไค้
กำในก่ายโพสามกน คนนไแบนศรีธรรมมาธิราชที่ไบํเมืองจีน

๒๓

๑ธฟ้
ส®๖.

เสด็จกล'บออกไปมรํบ/งหาม

แล’ว

อย่าให้ยากแก'ไพร่เลย

๑®๖.

กำที่ว่าเจำกรงธนร*บสํ่ง์เช่นน

ว่าสํ้นบุญ

สมกไเกำที่เล่

หลาขกราว พบฅำอย่างในจกหมายรายวันท*พเล่มซึ่งฅ่งกนแฅ
เดือน๒ขํ้น®๒กำ
เชียง■ใหม่

บี'มะเมียฉศก จลศ*กราช ๑®๓๖ เสค็

อ'นกรมสมเก็จพระปรมานชิฅ

พงศาวการหมคแล’ว

ได้ทรงเก็บข*อกวา

แค่มีข่อซึ่งจะพึงส*งเกกอาการกิริยา อ*นทาง

พงศาวการท่านไม่กองการ ใช้น*นเหลืออยู่หลายแห่ง
กวรยกมาเบ็๋นกำอย่าง

แค

ในข’อซึ่งบรรยายถํอยกำเจ'ากรุงธ

กำร*บส'งอ*นนึ่ได้ร*บส'ง.เวลาประทับอยู่ค่ายเขาพระ

กำล

บ’านบางนางแกำ เมื่อณ ว*นจ*นทร์ เดือน ๔ขั้น๕กา บี'มะเมี
จุลศ*กราช ๑®๓๖ เพลาเช่า

เมื่อได้ลงพระราชอาญาผู้ซึ่งยิ

หามแล่นไม่พร’อมก*น ทีละสามสิบสี่สิบน*กกามร'บสำ ไปยิงแค่ทีละ
จนข’าศึกรู้กำเสร็จแลำ

จึงมีข*อกวามจกลงไว้ว่า

๕ โมงเศษหลวงรำษ์มนเทียรมาเผา
ให้ไปทำศึกบ’านใกเมืองใก
ราชการ

“อนึ่งเพล

จึงกร*สว่าข’าราชการท*งปวง

พ่อมีได้สะกกหลำไปกำยก็มิได้

กร*งนึ่พ่อ■ไปราชการสงกรามเมืองเชียงใหม่

ราชการข’างหลำ

ให้ล

และมาพ่ายแพ้แก่พม่าให้ขายพระบาทพ

กล่าวโทษก*นว่าอกขำวปลาอาหาร
ลูกผู้ใคหามีได้

อ*นทำการศึกกร*งนึ่พ่อจะชิง

รำใกร่เสมอก*น

อ*นเบนกษำราธิราชเ

ถำผู้ใกมีกวามชอบมีใด้ปูนบำเหน็จ ผู้ใกผิกมีได้เอาโทษ ทำฉะ

๑

ควรเพ่ราชการแผ่นดิน'หามิไค้ ประเวณีกษํค้ราธิราช ผ้ใคมีความ
ปูนบำเหน็จรางวล

ให้รงเมืองครองเมืองทามฐานานกรมลำดิบ

กำ

โทษผคควรจะฅกดิ ควรจะฆ่าก็ฆ่าเสี?] จึงจะชอบดิๅยราชการแผ่นดิน

จะทำสงครามกบพม่าไปไค้ และพ่ออุฅสาหทรมานเที่?]ๅทำการสงกราม
มาทงน ใช่จะจงพระท'?)ปรารถนาหาความสุขแท่พระองค์ผ้เคียวหามิไค้
อุคสาหสุ้ขากลำบากพระกายท*ง'น

เพื่อจะทะนธำรงพระศาสนา

สมณะชีพราหมณีประชาราษฎรเบึนสุขท'วขอบข*ณฑเสมา
มืคนอาส'ฅย์อาธรรม์

เพื่อจะมิให้

และคร*งน็ลกท*งหลายทำการพ่ายแพ้แก่พม่า

ครไ],จะเอาโทษก็เสียคายน'ก

ด’วยได้เลยงคูมาเบนใหญ่โฅแลำ

คร*งน็จะยกไว้ให้ทำราชการแก้ฅำคร*งหนึ่งก่อน
มาจำไว้สํ้นแล’ว

ให้

ผิด

และเอาบุฅรภรรยา

แลอ'นจะค*งค่ายอยู่เมืองราชบุรีน*น

ร'บรองห?]ดมืช'ยช่านะแลำจึงจะพ’นโทษท*งนายท*งไพร่

ถ’าพม่ายกมาตี
เร่งดิกอ่าน

จงคีเถิด อ'นพ่อจะละพระราชกำหนดบทพระอำการศึกเสียน*นมิไค้ ถึง
มาครกำจะเบ็๋นนายท'พนายกองมิไค้

จะพิดทุลขอคำเบึนไพร่ก็ดามใจ

สม'กร ถ*าจะทำไปไค้ก็ให้เร่งคิดอ่านทำการแก้ตำไปให้รอคชีวิคเถิด ”
ข*อความที่กล่าวมานึ่

ไม่ใช่ข*อความซึ่งสำหรำเจะกล่าว

สาธกมาพอให้เห็นเบื่นตำอย่าง
๑๑ณ์.

พระยาธิเบศร์ พระยารามญ

พระยาอำมาตย์

(ว่าถ’า) มิให้สู้ (จะ) อยู่ตายควยเจ’าข้าวแดง
๑๑ฟ่.

ความหวดหวิดอยู่

แท่ถำหากว่าเติมความเสียอย่างใน

วงเล็บมือว่า ถ*ามิให้ส้จะส้อย่ตายดวยเจาขใวแดง ดง'แแลวกเบมใชไค

๑๘0
แฅ่ความในฅอนนํ้กงปรากฏว่า
กงมีมาก

ผ้ที่น'บถือคิคถึงบุญคุณเจำก

ขนนางจึงฅํองฅายกว่า ๓0 คน
๑®๘.

พระพร
๑๑๘’

พระยาสรรค์ให้นิมนต์พระราชาคณะให้ถวา

ให้ทรงบรรพชา

ชำระพระเคราะห์เมอง ๓ เดอน

ตามพงศาวคารกวามฅรงก‘นข*ามว่า

รับสํงให้นิมนฅ

พระราชาคณะให้ออกไปเจรจาความเมืองรับผิค
พระยาสรรค์ให้พระราชากณะทลให้ทรงบรรพชา

ข*อที่หน*งสือนว

ชำระพระเคราะห์

เมือง ๓ เดือน ความเห็นจะลงก*นไค้ เบ็๋นถูกท*ง ๒ ผืาย ต่างกนต่
๑๑ส์.

ทรงพระสรวลตบพระเพลาว่า

แล’ว

ให้เชิญพระกรรบิดออกไป

๑๑๙.

ที่ว่าทรงพระสรวลตบพระเพลาว่า

ถึงแล*ว์”

นิสมสำนวนเจ*ากรงธนมาก
๑๒0.

เพลา ๓ โมงเช’า

เอ้หิภิกขุมาถง

“เอห็ภิกขลอย

รู้เท่าแต่หลงหน่อยๆ
ทรงบรรพชา ณ รันแรม

๑๒ ค์า เดือน ๔ (เสด็จ) อยู่ในราชสมบฅิ ๑๔ บ กบ ๔ เดือน
ทรงผนวช
๑๒๐.

รันทรงผนวชในพงศาวดาร

เจรจาว่า เดือน ๔แรม®0 คำ

กล่าวรวบต*งแต่ว*นให้ไป

เหมือนหนงว่าทรงผนวชในว*น่น*น

แต่ในที่นิว่า แรม ๑๒ คำ
ถูกก*บจดหมายในปูมบี่ฉถูตรีศก จุลรักราช ๑®๔๓
“ว*นเสาร์ เดือน ๔ แรม ๑® คำ
อาทิตย์ เดือน (? แรม ๑๒ คำ

จดไว้ว่า

พระยาสรรค์ยกมาตีขนหลวง
ขนหลวงบวชว*คแจ*ง

ว*น

๑๘๑
ณ ว้นพุธ เดอน

๑๒®.

๔

แรม

ด๔

คา

พระยาสรรค

ขนน่งซงแจกเงนขำงในกล็บอ0กไปนอน0ยู่ขางหน’ๅ
จะพงละครรองอยู่ขำงใน
๑๒๑.

จะพงแต่นํ้าเสยง

วนน”งซํงของพระยาสรรค์นั้ พ่งศาวดารว่า แรม๑๓กำ

ในวนนว่า ๑๔ กำ
๑๒๒.
ประโคม
๑๒๒.

ส‘งร่า

กำว่าพระยาสรรค์ขนน'งซ้ง์นั้ชอบกลดีอยู่
ครนคนเสยงคลอดบฅร

พระยาสรรค์ให้

ท่านให้ไปห’ามร่าอย่าให้ทำเลย

มโเสุดชาติแล’ว์

เรื่องหำมประโคมใช้กำว่าท่านคำเดียว

เขำใจว่า

เจำกรงธนที่ทรงผนวช
๑๒๓.
ธรรม

พระยาสรรค์มเทศนา

ไฟเทยนเจำคุณใหญ่ไหม้ม่าน

ชำหอกดาบทท’องพระโรง
๑1^๓.

ให้ขำงในออกไปพง
ได้ยินเสยงคนอออิง

ขำงในกล่บเขำมาเพลา ๒ ท่ม

มีเทศนาในทองพระโรงขำงในออกพง

ที่จะทำให้เบ็น

ฅามเคย

แต่เพราะเหฅุที่ความสงสำรวนก*นอยู่

ก*นมาก

ขำที่รวนนำเก็เหคุดำยกรมพระราชวำหลำเสด็จลงมาถึง คง

จะร้ก*นอยู่ว่าเจำคณใหญ่

ไฟไหม้ม่านจึงตกใจ

ซึ่งเบนผ้ทำให้ไฟไหม้ม่านน*นเบึนผกผาย

ขำงกรมพระราชวำหลำ
ด๒๔.

สองยามเกิดศกกลางเม้อง

พระยาสรรค์

ปล่อยเจำรามลำบณออกโม่
๑๒๔.

เพราะเหคุที่พระยาสรรค์คกใจเรื่องไฟไหม้ ประกอบกับ

ที่กกัวกรมพระราชรำหลจงปลอยเจารามลกษณ

๑๘ไฮ)

ด๒๕.

เรยกท่านที่ทรงผนวชว่า ประจุออกเถด

ท่าน

ว่าสนบญเราแล’วอย่าทำเลย
ด๒๕.

เมื่อเจำรามลํกษณ์หลคออกไปไค้

ก็ตรงไปที

ว'คแจ้ง เพราะเหตว่าตะรางที่ขํงคงจะไม่ห่างจากโบสถ์น*นเท่าไค ขอท
เจ'ากรงธนบุรีร'องตอบเช่นน
เล่าว่า

ตรงก*นก'บที'เกยไค้ยินคุณป

พระพงษ์นรินทร์อายได้ ๑๒ บี

เช่าไปติดอยู่ในโบสถ

ที่ข'งเจ'ากรงธนน*นด'วย เจ'ากรุงธนร'องตอบออกมาเช่นน้ แล*วใค้บอก

ค'วยว่ากงไม่รอค บ'านเมืองเบนของสองพี่น'องเขาน'นแนะ ถ'าไม

ฝากตำเขาให้คีเถิก ไค้ให้ประกำสายหนึ่งที่ติดตำไปแก่พร

ในเวลาน*น พระพงษ์ นรินทรียำไค้รำษาประกำน*นไว้ไค้ เบี
กระดาษเลขย'นฅ์ลงรำบีคทองท*ง ๑ 0๘ เม็ค
๑๒๖.

เจารามลำษณ์ออกไปจุดไพ่บ’าน

ลงมาจนถงวำหลำ
๑๒๖.

ไหม้ตลอด

ได้สู้รบก'นจนแสงทองขน

ที่ซึ่งเจำรามลำษณ์จุคไฟนไเ

จคที่เหนือบำนปน‘

เวลาน*นน่าจะไม่ใช่ปานปูนบางยี่ข'นทุกว*นนึ่ ชะรอยจะต*งอย่ในระหว่
วำอมรีนทรี

ที่เบีนวำบางวำนำยก'บสวนมำกด

เจำรามลำษณ

ต*งก่ายรายโอบขํ้นไปวำบางว่า ที่กล่าวในพงศาวดารกงเบีนวำ

นำย กือวำอมรีนทรี ซึ่งอยู่ใกล้กำแพงพระนครดำนเหนือจด
บำนรีมวำบางวา
มำคุด

เพอจะให้ไหม้ลามลงมาถึงบำนปนซึ่งอย่เห

แต่กร*นเมื่อไฟไหม้ลงมาจวนจะถึงบำนปน ดำยสำยาธิษ^

ของกรมพระราชวำหลำ ลมกลบไปขำงเหนือ ซึ่งเบีนทางเจำรามลำษณ์

(3X^๓

ลงมาจุคไฟ

การทีชนไปฬุข้างเหนือนน

ผู้ฅีขางเหนือลงมา
กระทบขนไป

เจ่ารามลำษณ์กงจะเบี่น

พระยาสรรค์กงจะร'บเบ็๋นผ้ฅีข้างใต้จากพระราชวํง

แฅ่กรไแมื่อเจำรามลำษณ์ไปทำการไม่สมกิค

ไปอยู่ขำงใต้เปลวไฟ

ฅวกล'บ

พระยาสรรค์เห็นเสียทีก็กงถอยทีเกียว

เพราะ

พระขาสรรค์เบ็๋นกนส*นกานไม่แน่นอน กรไนมึ๋อเจำรามลำษณ์แกกไป
แลำ กรมพระราชวำหล"งกไ)ก่ายรายลงมาแก่บำนปูนถึงกลองนกรบาล
คือกลองขำงวำอรุณราชวราราม

ซึ่งเบนกลองคพระราชวำ

ก็แปล

ว่าไต้เมืองผงกะว*นฅกหมก

เวำไว้แก่พระราชว*งเท่านไนบนส่วน

พระยาสรรค์รำษา
๑๒ฟ่.

พระยาเจ'ง

ขนแกำ

นำงพระยาสรรค์ลาก

บีนใหญ่มาช่วยพระว่งหลำ
๑๒ณ์.

ขนแกำกนนืเบ็๋นกนโลเล

เหมือนอย่างพระยาสรรค์

พี่ชาย แก่เวลานืยำไว้กำเบ็่นพวกกรมพระราชวำหลำ แก่พระยาเจ่งนไเ
เบื่นกนร์อกรงจงรำภำกีก่อพระพุทธยอกพี่า
พระยาราม*ญวงษ์
๑๒๘.

เห็นจะไม่ถูกก*นก*บ

จะตรงกนขาม
เจำรดจา แต่งกองมอญเบนท*พเรือตกระหนาบ

หนนพระวำหลำ
๑๒๘.

เจำรกจาน่าที่จะไม่ใช่กนอื่น

เจำพระยาสรสห

ชงกงบานอยเหนอกาแพงพระนกรฟากกะวนออก

คือวำกรมหลวงจำรเจษฎา
ข้ามฟาก

เห็นจะเบ็่นทำนถู้หเฃิง

เหตุฉะนนจึงก้องเบนทัพเรือเพราะ

เจารกจาผนเบนชาวเมองเชยงใ'ทน

เบนมารกาเจาพา

พิกลทอง กรมขุนศรีสุนทร ในกรมพระราชวำบวรนทาสุรสีทนาท

๑?^๔
ด๒๘.

เจ^ารามลํกษณ์สู้แฅ่ผู้เดยว

โดยโมหารเ

กำล"นเตกหนไปธย่ว็ดยาง พระว็งหล่งติฅตามจิบได้
ได้ครามจริงว่าพระยาสรรค์ปล่อยเธอออก

ความตกอยู

พระยาสรรค์สิน
ด๒๘.

วคยางในกลองบางกอกน*อยริมว*คละครทำ

ให้อ่านว่านกรธรรมก็ไค้น*น

ซึ่งเขาจะ

เบื่นระยะไกลจากเมืองพอที

และจ'บไค้ก*นที่นนทํน
๑๓0.
กรุงก*มพชา

สมเด็จพระอ'ยกาเจิาพากระษํฅริค์ศกเสด็
ถอยมาประท*บด่านกระบินทร์

ขนเข็ญเบนศกขึนกลางเมองถง ๒ คร่ง

ทราบว่ากรุงธน

จงเสด็จกล'บเข็

พระนคร
0๓0.

ในเวลาเมื่อที่กรงเกิกเหฅุนีเสด็จอยู่เสี

ฅ*งเสียมรา3กร*งน*น

คุเหมือนจะระแวงการข*างภายในอยู่มากแล

จึงไค้ร*งรอไม่สจะทำการเดินออกไปเร็ว
๑๓๑.

ณ ร่นเสาร์ เด้อน ๕ แรม ๘■คำ

บขาล จ'ตราศก

ลศ*กราช ๑๑๔๔

เพลา ๒ โมงเศษศุภสร*สดิฤกษ์ เสด็จเข*า

พระนครปราบดาภิเษกอดิเรกเฉกสมบติจ'กรพรรตราพร*อ
ถราย ๑๒ พระกำน'ล ๑๒ พระคล'ง

แล*รมพระราชโองการ

ร*บส"1ไห้ตงกรุงเทพมหานครย'"งผงบุรพทิศ
ทรงกรด ฟ่ ร่น

พระสริยะ

เมอตงทวารารดอุดมโชคเข้าเหยยบกรงธน

๑๘(3เ

๑๓ด.

ฅอนนีปลํ้มมฺาก

เลขรวมกวามเสียหมด

ที่จริงถ้าจะ

จคไว้ให้ถี่ถ้ว นกจะยืดยาวเกินกำล‘งท่าน
๑๓๒.
บลลํงก

แรกเสด็จยงประทไเ ณ ว่ดควงไม้พระมหาโพธิ
ประจนพระยามารถ้วยพระบารม้ ๓0 ทิศ

ปฐมกทิตรย์สมเด็จเอกาทศรฐ
เสด็จขามฟากผงมหรณพ

เบน

พระเทิาปราสาททอง

เฉลิมภพกรงทวาราวด็

พระ

โองการให้ฐาปนาททิองสนามในเบนพระอุโบสถหอไตร
เสร็จ

เชิญพระแทิวมรกตมาประดิษฐาน

ไว้หอไตร
๑๓๒.

ส่วนพระธรรม

ก่อพระเจดิยฐานประจุพระบรมธาตุพร’อมเสร็จ

ท่านนึกของท่านสนุกดี

ประทิบพลบพลาว’ดโพ
มารภาคฅะว‘นฅก

คือเสด็จมาเหยียบเมืองแรกก็

ซึ่งท่านเรียกว่าโพธิทิลทิงก็

เสด็จทิามฟากมาเฉลิมภพกรงทวาราวดี

ย’าขมาเสียฟากดะว’นออก

ผจญมารก็
ก็กือ

ไม่อยู่เมืองธนซึ่งเบนเมืองน’อย

ในเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพ้าจฬาโลก
เถลิงถว*ลยราชย์ปราบดาภิเษก

เสด็จ

จะเล่าซาในที่น้ก็ออกจืด ๆ จึงอยาก

จะกล่าวถึงเรื่องพระนามที่ท่านยกย่องไว้ว่า

“ สมเด็จพระเอกาทศร^

พระเจ’าปราสาททอง ”
นามเอกาทศร3

พระยาประชากิจกรจ’กร (แช่ม) เบนผู้เคาว่า

เบนใหญ่ในแว่นแกว’นสิบเอ็ด ชอบกลอยู่ แต่เขาก็ร’บว่าเขาเดา เข’าใจ
ว่าเบนพระนามที่เกิดใช้ขั้นภายหล’ว้

ก่งแต่พระนเรศร์หรือพระอนุชา

พระนเรศร์ เหนือน*นขั้นไปจะไค้ใช้สมเด็จพระรามาธิบดี ซึ่งเบ็'นนา
กู่ก*บกรุงมาก
๒๔

นามพระเจาอ่"เ'ๅอง รามาธิบกีศรีสนทรบรมบพิตร ตรงกบนาม
นารายณ์อวตารมากรองกรงศรีอยุธยาซึ่งใช้รามสนทร
นามบรมราชาธิราช

เบื่นพระราชาที่เบื่นใหญ่กว่าราชา

เข^ากไ)พระนามใตต่อไค้ หรีอจะไม่ต่อๆไ!อะไรเรียกเปล่าๆก็ไค้
ลาม'ญนไเ คือ
เทียรราชา

อินทรราชา

ช'ยราชา

บรมราชา

แสะอะไรอื่น ๆ เทล่าน้

นกรินทรราชา

กรองเมืองก็ตาม

ไม

เมืองก็ฅาม เบนชไเพระราชา คือเจ้านายแท้ ผ้ซึ่งเบ็่นใหญ่กว่าร
เหล่าน้

จึงเบนบรมราชาธิราช

สรรเพชญ่

เห็นจะมาจากชื่อไทยอย่างเคืขวก'นก'บ

ส'พเพช'งก

พทธวงษา ที่ย*งใช้อข่ในเมืองสิบเก'าเจไพ้า
นามพระบรมไตรโลกนาถ
นกรVจึงเชียงใหม่

เบ็นนามที่คล'ายก'บฅิโลกราชเจ'า

และที่เชยงใหม่เรียกพระอินทราชาว่า

ไตรจำร เห็นจะใช้ก*นหลายเมืองอย่ในฤคหนึ่งพรำมๆก'น เกี่
แก่การข'างผายพุทธศาสนูปถ'มภก
พระเจ'าปราสาททอง ตรงก'นกไเจ'าหอกำ
ธรรมฤกราชหรือธรรมิกราชาธิราช อ'นมาจากพระเจ*าทรงธรรม
พระเจ’าช'างเผือก เบนกำที่ยกย่องว่ามืช'างเผือก

พระมหาจำรพรรดิ ยกย่องว่า มีอำนาจมาก ปราบแว่นแค
ทำถึง
พระนามเหล่านึ่เบ็'นคุณ.นาม
พระเจำแผ่นคืน ไม่ใช้พระนามประจำ

อาจจะใช้ทำไปไค้ทกพ

คราวนึ่เรียกเช่นนึ

9(^0)

จะIรยกอยางอนกไค้

หรือใช้คามแบบที่เกยใช้อย่างไรก็ใช้เช่นน*น

เชนพระนามสมเกจุพ7ะ!.ฎฤาทศ7^0กๅ-5บ7มนาถบรมบพิฅร
พระเจาแผ่นคินพ7ะองกใด
ใชปนกบใหม่ก เค้
รามามหาอิศราธิบก็

ถ’าจะมีศภอ*กษ7ถึงเมืองเขมรใช้เช่นน^

เหมือนอย่างศภอ'กบ7 - องค์สมเก็จพระหริร*กษ
(องค์ค’วงบิดานโ7ดมและกรีสว*สด เจ’าแผ่นดิน

เขมรทุกวนน'^®^)

ซึ่งข*งมือยู่มาก ใช้ว่า ขอให้นำขนกราบบ*งกมทล

พระบาทสมเคจพระเอกาทศร^อิศว7บรมนาถบ7มบพิฅร
เกล’าเจ’าเลอทะบง

ไม่ว่า

พระจอม

ค*งนั้เบนด’น

เพราะฉะน*น

ในการที่กรมหลวงนรินทรเทวี

ยกย่องพระบาท

สมเก็จพระพุทธยอดพ้าในที่น เบึนยกย่องค’วยความเคารพถกด’องดาม
แบบอย่าง
®๓๓.
ด๓๓.

ให้บุรณะวดโพ

บุรณะว*ดโพตอนนั้เห็นจะบุรณะเล็กน’อย

ไม่มืหล*งกาหรือมุงหล*งกาจากเปลี่ยนเบ็'นกระเบํ้อง
ใหญ่ที่กล่าวในพงศาวดาร
ส*กหน่อย

เพราะน่าจะ
ไม่ใช่ปฎิส*งขรณ์

ข’อวินิจฉ*ยเรื่องว*ดโพออกจะยืดยาวอย่

ผ้อ่านจะด’องร้ว่ากำแพงพระนกรท*ง ๒ ผึงนาได้สร’างขั้น

แด่ผึงละ๓ด่าน ข’างริมนาไม่มืกำแพง ผึงตะว'นฅกกำแพงด*งแต่บอม
วิช*ยประสิทธ
โมพีโลก

ยืนไปดามลำคลองบางกอกใหญ่จนถึงกลองข’างว*ก
ไปดามแนวหล*งว*ดอรุณไปออกบางกอกน’อยที่หล*ง์ว*ด

อมรินทร์เบนกพระนกร
จนถึงแม่นา

แล’วเลยวลงมาคามแนวกลองบางกอกน’อย

ข’างฟากนฅ*งแด่บอมวิไชเยนทร์ คือที่สุนันทาล*ยมาคาม

(๑) หมายถึงในรํชกาลที่๕ ถึอเวลาที่ทรงพร;ราชฺวิฑรณ์ นน.

แนวกลองคลาค

กลองหลอด

(ดามที่บนระย ะให้เรียกใหม่ไน

๑๒๗น) วินถืงกลองโรงไหมว‘งหน’า เพราะเหฅฉะน*นวดโพธาราม

ค*งอข่หล*งว’ดลงแม่นา หน’าว”คห*นมาทางดะว*นออก บาช’าอยู่ฅ่อ
ยืนไปในดอน

เบนที่ยาวรีเหมือนว*ดแจ’ง

ออกไปให้หมดเขฅบืาขำ

เมืองจะกวำงเกินกำล่งไป

ด*ดเอาบาชำออกไปไว้นอกเมือง

ท*งว่คแจ่งว*กโพ

ที่ว*ดย*งกงยาวยืนเขำไปในสวนเบ็๋นอ*นมาก

ขยายกวำงออกไป

จ

จึงก่อกำแพง

ว*ดแจำเคี๋

ซึ่งเรียกก*นว่าปรก

ขำงผายว*ดโพนั้กลายเบืนบำนเรือนกนไป
พระนครขั้นใหม่

เมื่อเวลาก่อกำแพง

แค

เพราะเหตที่ก่

แนวกลองโอ่งอ่างไปอ

ลำภู กำแพงเดิมที่กนในระหว่างบาชำก’บว'คน*นร้อเสียจึงกลายเ
กนไป

เมื่อเวลาประหารชีกิฅพระยาบงกลิมาที่กล่าวไว้ในพงศา

ว่าประหารชีวิตที่บาชำว*ดโพธารามนอกกำแพงพระนกรผ่ำยฅะว'นออก
น*น ย*งเบ็่นกำแพงเก่าอยู่

ที่บ่'าชำที่ประหารชีวิฅน*นกือที่หำงแซม

เที่ยวน

ยำมืที่เห็นยากขึงกว่าน*นขั้นไปอีก คือตามแถบหนำพระอโ
มืกลองขุดพรอนไป

มีเกาะเบน ๒ ช*น

ที่กลองและเกาะ ๒ ช*นน้จุะ

เบ็นที่อึ๋นไม่ได้นอกจากสวนเจำเชฐ

ซึ่งภายหลำทำกกทำห

ลงในที่เหล่าน*น กลองช*นในเห็นจะใกล้ขำงพระอโบสก จึงได้ปรา

ว่าเมื่อทรงสรำงว*คพระเชฅุพนยกใหเม่ ได้ถมดินเสียเบ็่นหน'กเ.บน

ถึงค’องเกณฑ์กนหำเมืองเขำมาถมดิน ในการที่เอาที่ว*ดขำงด
กล*บเบนที่เมืองเสียน้
แทน

คงจะได้ใช้ที่ดินขำงใฅ้ซึ่
งเบี่นกุฎีว*ดอภู่เที่

ว*คแค่ก่อนยาวคามคะว*นออกดะว*นฅก

เปลี่ยนเสียให้เบ

๑๘^
ตามIหนอฅามใต้

ความทว่านํ้โคยกวามพิธุารณารปหน*งสือ

ขอให้ผู้อ่านพิจารณาคูหนังสือให้ทํๅไป!,ฤด
๑๓๔.
๑๓๔.

ณ ปลายบ

ไม่ใช่กุ

จะลงรปเช่นนหรือไม่

องเชยงสอมาสู่โพธิสมภาร

องเชียงสือนั้เบนเร้อวงศ์เจ*าเมืองญวนนัางใต้

ด*งที่ไต

กล่าวเรื่องราวไว้ในกำวิจารณ์ที่ ๔๘ น*นแนัว
เวลาเมื่อองเชียงสือเขำมาอย่กรงเทพๆ
เจำประเทศราชที่สนิททำนองเจำเขมร
เสา

เสมอแนวเจำกรมตำรวจเผา

หนังสมหนายก

ทรงชบเลยงอย่าง

แอ่น'งเผาผ่ำยขวาในระหว่าง

ผายเจำเขมรน*นเผาผ่'ายซำยฅ่อ

ข*อซึ่งไม่ไค้ให้เผาในหม่ขุนนางอย่างเจำเขมรน*น

เพราะองเชียงสือน'งข'ดสมาธิเผา
เฉลียงที่เจำนายเผา

จึงเขำไปอยู่หว่างเสาซึ่งฅรงนับ

บรรคาพรรกพวกที่เขำมา

ได้พระราชทาน

เบยหว*คมีตำแหน่งราชการ ที่เบื่นช่างก็ไค้ทำการเบนช่างทหารในญวน
และการอื่นๆ เช่นรำโคม

แจวเรือญวน

แจวนำกระบวนเสด็จ

เหล่าน่เบ็'นพรรกพวกองเชียงสีธไค้คู'''•ลพัการ

และบรรคาบ่าวไพร่

เหล่าน*น่ไต้อนญากให้เขำออกไปม''ก''งบ่''กน่ำไต้ส-กวก
ไต้ร'บมารดาและภรรยาเขำมาอยู่ด็ว่ย
น*น

ไม่มืที่พึ่งพาอานัย

คน

องเชียงสือ

เพราะเหตุที่ขำงผายเมืองญวน

หลบหลีกอยู่คามเมืองชายทะเลและเกาะ หนี

ขำศึกมิใคร่จะพน

เวลาเมื่อมีการพระราชสงครามรบพม่า

ก็ไต้คาม

เสด็จในกองนัพ

ทรงพระกรุณาโปรดให้ยกกองนัพออกไปช่วยคีขบถ

ถึง ๒ กร*งไม่สำเร็จได้ ในกร*งที่สององเชียงสือไต้ออกไปนับกรมหลวง
เทพหริรำษก็ไม่สำเร็จเสียพ่วงบีฟ้า5^า เหตุนัวยพวกขบถย'งมีกำล*งกลำ

4^0

พึ่อกรมหลวงเทพหริร้กษ์กล'บเข้ามาแล่ว

องเชยงสือยงอยู

เห็นเหลือกำล'งที่จะทำศึกต่อไปอีกไค้ จึงต่องหนีกล'บเข’ามาอี
ที่สอง

กอยทํวงทีคกำล'งข้างผืายขบถ

ข’อซึ่งองเชียงสือหนีไม่ไค้กราบถวายบ'งกมลาออกไปใ
น*น

เหฅุต่วยเมื่อเวลาก่อนจะเข’ามากรงเทพ

เบนฝร'งเศสอยู่กนหนึ่ง
รบขบถ

ๆ

องเชียงลือมีพ

ไปว่ากล่าวขอให้ช่วย

ผู้ที่เบนเพื่อนน*นก็เบ็'นกนสาม'ญ

ขอกอง

มิใช่ข’าราชการฝร

องเชียงสือก็เบ็'นกนสนคิดระเหระหนอยู่ กลำว่าร'ฐบาลฝร'งเกส
เชื่อถือเอาธุระ

จึงไค้มอบบฅรอ'นย'งเด็กอยู่ให้ไปเบ็'นจำน

แต่กร*นเมื่อสหายผู้น*นพาบุฅรองเชียงลือออกไปเมืองฝร'งเกส
สบช่องกำลำเมืองฝร'งเกสเบึนจลาจล

เผอิ

จึงพาไปพำอย่ที่เมืองฮอแ

องเชียงสือก็ทอดธระว'าเบี่นอ'นไม่สำเร็จ

จึงไค้มุ่งหน’าจะพื่งกร

อขุธยาผืายเดียว
กร*นมาถึงเวลาเมื่อจะคิดหนีน*น
ฝรำเกสผู้นไเกล'บมาจากเมืองฝรำเศส

ฅามเขำมาหาถึงในกรง

เมื่อฅวามทรงทราบก็เบนที่ทรงรำเกียจ
ใช่กร็วกราดอ'นใดให้ปรากฏออกมา

การเกิดประจวบก'น กึอสหาย

ว่าองเชียงลือกบฝรำ

องเชียงสือรู้ในใจเอง

กร*น

แต่ไ

ว่ากงจะ

เบ็'นที่ทรงเกลือบแกลง ส่วนขำกวามที่สหายผู้นำเนำเขำมาแจำก

แต่ฝรำเกสร'บว่าจะอุดหนุน ยำมิไค้ให้กำลำวำชาอ'นใกมา องเชี
จึงให้ผ้เบึนสหายน*นกลำออกไปเสียจากกรุงเทพ ๆ
แต่มืขำกวามที่ไค้ทราบข่าวคราวคีอข่อย่างหนึ่ง

ไฅเชินผู้ที่ฅำต่วเบนเจำ ๓ กนน*น เกิดความบาดหมางก'นและก''น ท*งที่

พวกนนปกกรองแผ่นดินมาถึง ๓0 บื่แลํว การปราบปรามบ้านเมือง
ไม่ราบกาบไก้ทํวถึง

ราษฎรไค้กวามลำบากยากแก‘น

เบื่อหน่าย

ผู้ปกกรองในเวลานน นึกถึงแอวงศ์ทื่เกยปกครองมาแก่ก่อน
จะไค้ราษฎรเบนกำล*ง

น่าที่

เพราะเหฅที่องเชียงสือเกรงขอที่จะทรง

เกลือบแคลงอย่างหนง เห็นช่องที่พวกขบถจะมืกำล*งอ่อนลงอย่างหนึ่ง
เช่นนึ่

จึงได้กิดหนึออกไปมิไค้ กราบถวายบำกมลายกจ่ออกไป

เมืองไข่ง่อนไค้

จึงไค้คิดทำศึกก่อขั้นไป

เมืองไข่ง่อนก็ส่งก่นไม้เงินทอง

ในขณะเมื่อหนึไปพอไค้

เครื่องราชบรรณาการเขำมาถวาย

ขอพระราชทานกำล*งอุดหนุน ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานศ*สฅรา
อาวุธเสบียงอาหารเนึองๆ

องเชียงลือทำศึกอยู่หลาขบื่

จึงไค้

กยเยินแลำทำก่อขั้นไปจนในที่สุดไค้เมืองด*งเกี๋ย ด*งตำขั้นเบื่นดั๊กว

ยี่ห’!]แผ่นดินว่ายาลอง ในราวบื่ระกาตรีศก จลศ*กราช ต®๖๓ มาจน
บื่มะโรง ส*มฤทธิศก จลศ’กราช ©๑๘0 จึงเปลี่ยนเบื่นแผ่นคินมินมาง
องก์ที่มืพระราชสาส์นบอกเปลี่ยนแผ่นดินใหม่

ที่ไค้ค*คสำเนาลงไว้

ทำยพระราชวิจารณ์นึ่^®^

เรื่องเมืองญวนที่เกี่ยวข*องก’บเมืองเรา ด*งแก่องเชียงลือเขำมามื
ปรากฎในพระราชพงศาวดารนลายออ'แ กอหนา๓๓๗, ถึงหนา๓๓๙.
๓๙๐.๓๙๖. ๓๙๘.. แก่ช*นเจำพระยาทิพากรวงษ์ คูเอาใจใส่สอบสวน
ในเรื่องไมฅรีก‘บเมืองญวนนึ่มาก

ท่านไค้สำเนาพระราชสาสํนท*งไป

และมาเกือบหมด มีเหลืออยู่ในห’องอาล'กษณ์น*อยน'ก แด่ไค้ทราบว่า
หนำสือที่เอาไปน*นฅกไปที่เ■จำพระย''ภ''ำรงษ์

ไปปลูกออฟพี่ศ

(*) ในฉบบพํมพ์ พ.ส. ^๕๕* ในฉบบพ้มพสรํงนํ้ มิไค้พิมพ์ไว้

๑^)2)

ริมนำเซาะหรือปลวกขํ้นเสาพ้งลงนาไปหมค แฅ่ข็อกวามที
ท่านไค้เก็บใจกวามลงแล*วในจดหมายเหตุ*
ร*ชกาลที่ ๓ แฅ่ขํอกวามที่เก็บสง

ที่งแฅ่รชกาลที่®

น่าจะแปลกแปลงสำนวน

ห

เข*าใจผิดอยู่ในน*นบ*าง ''ง้อที่ขาดอยู่เบนนิฅย์นไ; หน*งสือเก่า

ลงศ้กราชเดือนบื่ชไเหนึ่งแล*ว์ ผู้ที่ค*คถึงพบเข*าก็ยี่งเมินเฉย ไ
แก่เดือนบื่

บางทีสำษณะเดิมเขาแต่งหน*งสือเอาศ*กราชฅํ้งเบ

สดแต่มีอะไรก็จำสำดำตามรายเดือนไปจนสั้น
น*ยหนึ่งฅ*งใจจะกำหนดแต่เรื่อง
แต่ถ*าจะทำเช่นนไ;
ทำศังนไ;ไม่

ยกกวามมารวมกำไว้ในแผนก

กวรจะยกศักราชมาลงให้ทุกระยะ

ไม่ศัง เกดและไม่ยกศักราชมาลง

ไค้เบี่นอำมาก
ร*ข'กาลที่ ๑

ไม่กำหนดเรื่องอี

แต่เขาหาไค้

ทำให้ศั

เพราะฉะนไ; ขอความที่ปรากฏอย่ในจดหมายเหตุ

ซึ่งกรมหลวงดำรงมารวมพิมพ์ขนจึงไม่มีศักราช

แต่มีขำกวามเรื่องเมืองญวนมาก ซึ่งไม่มีสำเนาเหลืออยู่หำงอาลำษณ
เลย

ที่มีอยู่ก็เบนกวามต่างหแกเห็นจะเบนที่หลงเหลือเจ*าพระยาทีพ

กรวงษ์ไม่ไค้ไป มีร*ชกาลที่®บ*าง ร'ชกาลที่๒มาก แต่บางทีไม่ฅร
กำที่มีในจดหมายเหตุเจ*าพระยาทีพากรวงษ์

ไม่ได้สอบสวน ร*ชก

ที่ ๓ ไม่มีเลยแต่สำฉบำเดียว
* พระราชพงศาวคารกรงรฅนโกสินพร์
หนา ๕๐,

หนา ๕๓,

ร*ชกากที่®

หน‘า ๓®,

ถึงหน*า๔๓

หนา ®๐๔,

หนา ®๒®,

หนา ®๓๐,

หน'า ®๓๓,

หนา ©๔®',

หนา ®๕๐, หนา ®ำ®, หนา ®0/๔,

หนา ®ส’๕,

หนา ®ต’๔,

หนา ๒๐0^, หนา ๒©®,

หนา ๒๒๐, หนา ๒๒®, หนา ๒๒๔, หนา ๒๓๔, หนา ๒๔๒, หน*า ๒๔๔ หน*า ๒๕๓,

( ฉบมพิณ์กร*งแรก )

๑^๓
พระราชสาสนเมืองญวณ
ลาว

เบนอย่างหน*งสือไปมาธรรมคา

พระราชสาสนเหล่าน*น,
ไป

ไม'มืกถากำนำทำนองพระราชสาส์น
เบนการไม่สมควรที่จะนำเอา

มาลงต่อทำยพระราชวิจารถ!นั้ให้มากมายเกิน

แต่เหนว่าพระราชสาส์นญวนนํ

จะเบนเล่มโท

ถำหากว่าเม่พล่ดพราย ไค้หมด

แต่ลำพ*งพระราชสาส์นไม่มือื่นปน

จะเต็มไปดำยข๎อ์

ราชการที่พึงกำหนดช*นเชิงทางดำเนินในเวลาน*น แต่กร*นเมื่อหนำลือ
ท*งปวงหายเลืยโคยมาก
ปล่อยให้สูญเสีย

นำเสียคายท

ถำไม่พิมพ์ฃั้นไว้ จะกล*บรำยไปกว'าหนำสีอที่พำ

เพราะเหตุที่หนำลือน*น

ใจความไว้แลำ
ร้สึกเลย

ข

เพราะหนำลือเขียนคำยเล่นดินสออข่ในสมดดำอ*น

ชนราลบเลือนได้ง่าย
ลงนาน*น

เหลืออย่แต่นิคเคียวเท่านั้

เจำพระยาทิพากรวงษ์ไค้ค'ด

แต่หนำลือที่เหลือธย่น

เห็นว่าไม'มากมายเท่าใด

เจำพระยาทิพากรวงษ์ไม่

จึงไค้พิมพ์ฅิคทำยไว้

สำหร'บไค้

เห็นสำนวนที่มืไปมา

มืข*อความซาอย่คำยเรื่องพระราชสาสํนมืไปถีงเจำเมืองทำเกี๋ย
ฉบ*บหนึ่ง

ซึ่งเก็บกวามลงไว้ในพงศาวคารร*ทนโกสินทรร'ชกาลที่ ๑

ละเอียดลอออย่

แต่เห็นปรากฏว่าไค้ฅ'ดหรือได้เปลี่ยนถ*อยกำเสียบำง

ให้เพราะหรือให้ความช*คขั้น

แต่ขำพเจำไม่เห็นว่าคีกว่า?'เนฉบ*บ

จึง

ได้ก*คสำเนาจากท’นํฉบ*บมาดิคทำยา^นํำสือนึ่ไว้^®' จะไค้อ่านเทียบ
ส่วนหนำสือที่เจำฅำเกี๋ยมืมาฉบบแ■รก
เห็นจะไค้ไป

จึงไม่มือย่ในห*องอาล'"กษณ์

?าำเกี๋ยมืมาสืบทางไมตรี
ที่ไค้ไว้

ข*อกวามคีอย่

เจำพระยาทิพากรวงษ์
แต่ไปไค้กำทอบที่เจำเมือง

ซึ่งเบ็'นพระราชสาส์นโด้ฅอบดิคกนก'บฉบ'บ
จึงไค้พิมพ์ไว้อีกฉบ*บหนึ่งเบ็นหมวดแรก*''*’^

( 9 )-(๒) โปรคคุไนฉบ่บพิห์ พ■ศ-

ในฉซับนํ้ใม่ไค้ฅีพิมพ์ไว้

๒๕

๑ลิ่๔

ผู้อ่านฅองเข็าใจว่าเฑ้เมืองค*งเกี๋ยผ้ที่เขียนหนํงสือนี

กนหนึ่งในพวกไกเซิน มาฅํ้งเบ็'นเจ*าอขู่เมืองแง่อาน ซง
ที่จะกล่าวว่า
ไม่ผิด

กรมหลวงนรินทรเทวีเขียนลงไว้ว่า “ ไครเกริ

ในหน'งสือสำเนาที่มืไปมาค่าง ๆ ใช้คำ ค เบ็๋นควยเสมียน

อ่านดำ ค เบ็๋นคำ ก อย่างซึมซาบ

หนังสือก็กลายเบนคำ ก ไป

เรื่องราวสาเหฅที่จะมีราชสาส์นมานไเ
รบก'บเมืองพวน

เพราะเมืองเวียงจ

เจ*าเมืองพวนบอกขอกองท"พออกไปเมืองแง่อาน

ญวนยกกองท'พเนั!มารบลาวในเมืองพวน แดกลาวไปกร*งหนึ่ง แล
จะยกลงมาคีเมืองเวียงจ'นทน์

เจ*านันทเสนซึ่งเบ็'นเจำลำน

มืศภอักษรลงมาขอกองท'พกรงขีนไปช่วย
เวียงจ'นทน์

ญวนถอยออกไปอยู่เมืองพวน

ไปเมืองพวน

ญวนก็เลิกออกไปเมืองดิงเง

ท*พกรุงขีนไปถึง

กองท'พไทยยกคามออ

ข*อซึ่งญวนไม่รบอับเราในเวลาน*น เหตุดำยระอังหอังอยู
อัน

คำยบำนเมืองญวนเวลาน*นไม่ปรกดิ

องเชียงสือซึ่งเขำมา

กรุงเทพ ๆ ได้ขอกองท*พออกไปช่วยค่อรบญวนทางไซ่ง่อนถึง
ปรากฏว่าไทขกิคจะช่วยฅีเมืองญวนให้แก่องเชียงสือ รู้ทำไป
ขำงผายกรุงมีศึกพม่าพำพ*นอยู่ ไม่ทำการไปไค้หนำเคียว

องเชี

ได้ข่าวกำลำพวกไคเซินอ่อนลง คำยหำหนำแคกกวามสาม*กคีอัน เห
เบ็๋นท่วงที่

จึงได้ออกไปเกลยกล่อมผู้กนยกเขำโจมดีเอาเมืองไซ่

คือไค้โดยง่าย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอคพ้าจุฬาโลก

กรุณาองเชียงสีอ

อุดหนุนดำยศ*สฅราวุธ

เสบียงอาหาร

กำอังก

9๙๕
จะขนไปฅเมอง1ว้

ถาหากว่าข*างผ่'ายเมืองต*งเกี๋ยขิะทำให้เบ็๋นศํครก*น

ขนกบไทยขางผ่ายเหนืออีฦทๅรหนึ่ง ก็จะเบี'นถูกศึกขนาบ ข*างผ่ายใต้
องเชยงสอตีขึนไป

ขางผ่ายตะว*นออกท*'พกรงต้ออกไป

จุะเบีเนการ

พะว*าพะว*ง
เพราะเหตุฉะน*น
ผูกพนทางไมตรี

เจ*'าเมืองต’งเกี๋ยจึงไต้มีพระราชสาส์นเข*'ามา

อ*'างว่าเมืองลาวเหล่านึ่เคยส่งบรรณาการผ่ายญวน

เจาลานชางไปห*ามปรามข*'ดขวาง เคินทางกล’'บร’'ายเบี'นต้ ขอให้ที่กรุง
ยกกองท"'พออกไปทางหนึ่ง
เราช่วยจ*'บองเชียงสือส่ง

ข*'างผ่ายเหนือจะต้องเชียงสึอลงมา ขอให้

เมืองญวนจะทตแทนคณ

เหตุผลที่เบีนเช่นนึ่แล’'ว
พุทธยอดพ้ๅจุฬาโลก

ก็เบี'นธรรมคาที่พระบาทสมเด็จพระ

จะไม่ร’'บกำช’'กชวนของเจ’'าเมือง?!'งเกี๋ย แต่เพื่อ

จะไม่ให้เกิดศึกยืดยาวไป

เพราะจะเบี'นกวามรำกาญทางหนึ่ง ซึ่งเพื่ม

เติมการรบพม่าที่มือย่แส่ว

จึงไต้ตอบไปว่าไม่ได้ห*'ามไม่ให้เมืองลาว

เหส่านึ่ประพฤติตามประเพณีซึ่งมืมาแต่ก่อน
กองท*'พออกไปร*'กษาเขตแดน

หรือเกี่ยวข*'องค’'วย

แต่ไม่ยอมที่จะแ
พระราชสาสน

ฉบ’'บนึ่แต่งเบนภูมิฐานมาก
เจ*'าเมืองต*'งเกี๋ยมีหน*งสือดอบมา

ยอมร’บกำอธิบายที่มืไปใน

พระราชสาส์นทกอย่าง และผูกพ*'นทางไมฅรีสืบไป พระราชสาส์นญวน
ฉบ*'นนึ่ ลงว*'นเดือน๘แรม ด® กำบีเถาะสปฅกึก จุลกึกราช ๑®๕๗
คราว'แหน*'งสือที่มือย่ขบีมไปเ■บ''^บี'ชวดนิกึกึ จุลกึกราช ๑๑๖๖
น*ใาเบนหมวดที่๒ มืพระราชสาสนญวน๒ฉบบ ไทย ๒ ฉบบ ฉบ*'บหนง

๑^๖
เบึนพระราชสาส์นเจาเวียดนาม องเชียงสือ
อ้างว่าเมื่อบี่กุน เบญจศก
คุมสงฃองออกไปพระราชทาน
อภิเษก

เมื่อฅีเมืองฅํง

มีพระราชสาส์นให้ทตออกไปถึงเ

( ของพระราชทานกร*งนีเบนทีเครอง

เพราะเหฅที่ปราบปรามเมืองญวนอยู่ในอำนาจไค้

เหนือฅอนกลางฅอนไค้ ไ

ท

ฅอบรไเสึงของและส่งของเข*ามาถวาย

กวางเถิงคาว คำทราย เตียงกวางเฮา ๑ ทานลำเวียนโหย เวียน
เบนราชทฅคุมเข*ามาทางเรือ

พระราชสาส์นลงเดือน ๖ ขั้น© กำ

ยาลอง คํกราช ๓ บี'ชวดฉศก จลศ*กราซ ©©๖๖

อีกฉบ*บหนึ่งตอบพระราชสาส์นเคือน ๔ ขั้น๕ กำ บี'กน เบญจศ

ได้ร*บข่าวกรมพระราชว*งบวรฯเสด็จสวรรคต คิดถึงพระเคชพระคุ
จ*ดของเข่ามาสค*บปกรณ์

พระราชสาส์นลงว*นเดียวก*น

ทฅสำ

เคียวกัน
พระราชสาส์นกรงศรีอยุธยา
พระราชทาน

ฅอบร*บสึงของและส่งของไ

มืขอความว่าด*วยเรื่องเวียดนามคืนระมาลามาว่า

อย่างสูงไม่เคยใส่

ถวายคืน (ทีเขาจะกลำว่าเบนร'บมงกฎจาก

จึงส่งของอื่นไปพระราชทาน
กรมพระราชวำควย

ตอบรวมท*งของที่ส่งมาสด*บป

พระราชสาส์นลง ณ ว*น7เธ เดือน ๙ ขั้น ๖ กํ่า

จุลกักราช ©©๖๖ บื่ชวค ฉศก
อีกฉบไ]หนึ่งมืเนึ่อความว่า
ก็หมด

เบนสุขอยู่แกัว

เสยนหนามหกักตอใน

แต่พระนครศรีอยธยาก*บกรงอำวะกั

นจจามิตรกันอยู่ เมื่อเดือน ๖ บี'ชวด ฉศก ไค้ยกขั้นไปตีเมือง

^ )

9 0

ลอมอยู่เคอนเศษจุง!ค้
เจาเมอง

มะยุง่วนแม่ท*พพม่าถกบึนฅาย

อ*ายนาขวา

อพยพหนีขามแม่น์าของ'!ปก็ทามจุบเถ้สั้น

เสยแลวกวาคกรวลงมา

พม่าเห็นจุะเจุ๊บแก้'น

ทำลายกำแพง

คกฤดแล*'งจะยกลงมา

คอบแทนหรือประการ!คยงไม่'!ท้อๅาม ถ*'าท*พพม่าไม่มา ท*พพระนคร
ศรีอยุธยาจะยกไปทำแก่ทางอ*'งๅเ;
เมาะตะมะ

ย่างกุ้ง

แค่เมืองชายทะเล

คือมฤท ทวาย

ถ*'าแค่กำล*'งทัพบกไปคืมนอดหนนก*'นไท้จุำจะก้'อง

มีทัพเรือไปทันทัพพม่า

ไท้ คิดเตรียมทัพหำเมืองบกษ์ใฅ้

ตลอ

เมืองไทรเมืองตานีไห้เบ็๋นทัพเรือ แค่ไม่ส้ทันาๅ*'คน*'ก จะขอกองทัพเรือ
พระเจำกรุงเวียดนาม ๒00 ลำ
ญวน

เดือนขี่ถึงเมืองมลากา

คิดคมรสมลมเดือนอำยมาจากเมือง

ปลายเดือนขี่ทันเดือนสามเบี่นลมสำเภา

เลยวขั้นไปทางเกาะหมากเมืองไทรเมืองถลางได้สะควกถึงทังกฤษซึ่ง
ต^งอย่เกาะหมากน*น
ไม่มืวิวาทสี่งไก
แทัง

ก็จะมืหนำสือแต่งกนออกไปบอกเสียแลำก็จะ
กำหนดจะได้ยกเมื่อได

จึงจะมีพระ ราชสาส์นไปไห้

พระราชสาส์นลงว*นเดืยวทันทับฉบ*บแรก
มืหนำสือเจำพระยาพระกทังถึงองไลโบเสนาบดี

ขั้นกราบทลพระเจำเวียดนามฉทับบมึ่ง

ไห้นำความ

ดำเนินทันสำสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช กรมพระราซวำบวรๆ ส่งดีบุกบรีสุทธไปโห้เจำเวียดนาม
และว่าดำยเรื่องสำเภาชึรชดโบ่ยิยุเมยิ'3^จนตตโบ่ยิสนมมาาน'3
ค่อน*นมามืสำเนาพระราชสาส์นเมืองญวน

น*บเบนหมวดที่ ๓

บื่ขาลอ*ชศกจลศ*กราช ®ด๖๘ สามฉบ*บๆหนึ่งถวายชองบรรณาการ
ฉบ*บหนึ่งส่งของสด*บปกรณ์กรมพระราชทัง‘■งทัง
ตอบพระราชสาส์น

อีกฉทัมหนึ่งเบึนกำ

และบอกข่าวที่ทตออกไปพางมทดายที่เมืองญวน

๑^^
?!นเหฅุทื่มีพระราชสาส์นออกไปทางบกนํ้
องเชียงสือเบึนไมฅรีก*บเราดีอย่ก็ๆริง
อํวยความจำเบนอไแกี่ยวข็องก*น

ทรงพระราชอำร

แต่เมื่อไค้เมืองญวนทงหม

เพราะอาณาเขฅฅิอฅ'อก’นก็คี

หร

มืกวามกำเริบเปลี่ยนกวามกิคไปอย่างไรก็คีผายเราไม่ร้ทางบ

พระราชประสงค์จะให้ร้ทางบกไว้ จึงไค้แต่งให้พระยาจำราเบื่นราชท
พระยาราชว*งสรรค์

ซึ่งเบนผู้ก้นเคยมือุปการะก*บเจ^าเวียคนามเ

อุปทูฅ นายเสน่ห์เบนฅรีทฅ เชิญพระราชสาส์นออกไปทางบก พระข

จำราและนายเสน่ห์มหาคเล็กไปเบนไข้บาฅายเสียที่เมืองเว้ เจ่าเว

จึงไค้ส่งพระยาราชว*งสรรค์และไพร่ที่เหลือฅายเข็ามาทางเรื

พระราชสาส์นฉบำนํ้ว่าถึงเรื่องพระยาเชียงเงิน ซึ่งไปกวาดก
เมืองแถงเขามา

เห็นจะเบ็่นเมื่อกร*งยกขั้นไปช่วยเจ*าน*นทเสน กล่าว

ความเบื่นไม่มืเคลือบแกลงสงส*ย พระราชสาส์นฉบ*บนลงว*นเดือน ®
ขน ๓ กา

ศกราชยาลอง ๕ บขาลอฐศก จลศกราช ®©๖๘

อีกฉบ*บหนึ่ง ฅอบร*บพระราชสาส์นบอกข่าวตงกรมพระราช
บวร ๆ

มืทฅเชิญเขำมาท*ง ๒ ฉบ"บ

ราชทฅ

ทำลุนฅามเมียงหาว

พระราชสาส์นลงว*นเดือน ๔
อ'"^ศก

กำทรายกายเก่อถนจ๊กหาว

อปทฅ

คมของเขำมาถวายดำย

แรม ๙ กำ

ศำราชยาลอง ๕ บี'ขาล

จลศำราช ๑®๖๘
พระราชสาส์นรชกาลที่ ๑

พระราชสาส์นรำกาลที่ ๒ มีมาก

มืสำเนาอย่ที่หำงอาลำษณ์แต
ถำจะกล่าวนำเบ็๋นฉบ*บ‘'า

ซึ่

จะนำเบี่นหมวดที่ ๔ เห็นเรื่องจะยืดยาว จึงเบี่นการจำเบ็๋นที่จะ
แต่ย่อพอไค้รูปความ

๑^^
พระราชสาสนฉบบแรก

บอกข่าวสวรรคฅสมเด็จุพระพุทธเจา

หลวง และเรองลงโทษหม่อมเหม็น ลงว'นศกร์เคือน®® ขํ้น ® ๒กำ
จุลศกราช ๑®๗® บี'มะเส็งเอกศก
มีตำราเรียกว่ากฎสำหร'บทำพระราชสาส์นอย่ในกํนว่างน*นกํวย
แฅ่พระราชสาส็นญวนฅอบ
ฉบ*บ

และทฅญวนเข้ามาเยี่ยมพระบรมศพไม่มี

เห็นจะฅกไปที่เจ*าพระยาทิพากรวงษ์เสียแล'ว
แต่พอเปลี่ยนแผ่นคินใหม่

ก็พอเกิคเหฅขํ้นด*ว่ยเรื่องเมืองเข

ซึ่งถ*าหากว่าไมตรีในระหว่างองเชียงสือก'บกรุงเทพ ๆ ไม่มีอยู่แต่ก่อน
และไม่อาศ'ยกวามผ่อนผ่นฃองร'เบาลในเวลาน*นน่าจะเกิคเหตุถึงรบพ'ง
ก'นไค้
สาเหตที่ทำให้เกิดความลำบากขนน*น คือพระนารายณ์รามาธิบคื
น'กพระองค์เอง

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพ้าจุพาโลกเสกไป

ให้ครองกรุงก*มพูชา

อยู่ได้ ๓ บี'ก็ถึงแก่พิราล'ย

มีลูกย'งเด็กอยู่ ๔ คน

คือองค์จ'นทํ ๑ องค์อื่ม ๑ องค์สงวน ๑ องด’วง ® พาทละหะซึ่งเบี่น
บิดาเลี่ยงน*กองค์เองมาแต่ก่อน ได้เบนผู้บ'งก'บบัญชาราชการสิทธขาด
ในเมืองเขมร เวลาน*นญวนกำล'งอยู่ในเวลารบก'นภายในเมือง ไม่ส้มี
อำนาจบังค*บบัญชาเขมรได้บัก

พ้าทละหะปกครองเมืองเขมรคาม

กำส'งของกรงเทพฯ ผายเดียวโดยมากทุกอย่างได้พาองค์จ*นทํเขำมา
เผา ๒ กรำ3

จนพาทละหะน*นชรามากมาคายในกรุงเทพ ๆ

พระราชทานอภิเษกในม'กยิ'3ศ'®ห'ก
ขนเบี่นสมเด็จพระอุบัยราชา

จึงได้

ซงเวลานนมอายุเพยง ๑๖ บ

เจากรุงกมพุชา

1ฐ)00

คร่นเมื่อบื่มะโรง สไ)ฤทธิศก

จลศไราช®®๗0

กไเวลาฉลองวไพระเชฅพนกร*งํ้หล"ง
กร*งหนึ่ง

ราวๆ กน

พระอุทโเราชาเข"ามาเผาอีก

อาการเบ็นกนอย่ขางจะทะลึ่งทะล’ง

จะอยากได้เมืองพระฅะบอง

เมืองเสียมรา^

เมืองสวายจิฅ

พระองค์เองยอมถวายไว้แต่ร’ชกาลที่ ® นไเคืน
พระแกล

ย’งไม่มืผ้ใดได้เข"าเผา

ว่าทะลึ่ง

เมืองพระฅะบอง

เสียมรา^คืน

กรั

ท*งไม่สมคิคที่ไค้

ก็เลยกระดากไม่เดิน

( ซึ่งเวลาน*นเจ"าพระยาอภ’?)ภเบศร์

ภรรยานำองค์เองถึงแก่อส’ญกรรม

ที

เวลาเช"าเสค็

ก็ฅรงเข"ามาเบื่นทีว่าจะทูลลา

องค์จไท์ได้ความอาย

ว่าจะเอาเมืองพระตะบอง

ความกิดนน

ซึ่งเบนบิดา

จึงทรงพระกรณาโปรดเกล"า ฯ

คงให้พระยาวิบุลยราช (แบน) เบ็'นพระยาอภ’ยภเบศร เบื่นผู้ว่าราชกา
เมือง)

ลงเรือเสียที่เมืองโคนคล่องลงไปบรรทายเพชรทีเคียว

ประจวบกไกไพระบาทสมเด็จพระพทธยอดพาจพาโลกเสด็จสวรรคค
เมืองเขมรจึงได้แต่งให้นำองค์สงวนและน’;าองค์อีม

ซึ่งเบนนำงท

ที่ ๓ ของพระเจ"ากรงกไพูซาเข"ามาเผาในการผลไแผ่นดินใหม่ จึงท
พระกรุณาโปรดเกล"า ๆ
นำองค์อีมเบ็'นมทาอุปราซ

ค*งนำองค์สงวน

เบ็๋นพระมหาอุปโยราช*

คามประเพณีคำแหน่งเมืองเขมร

กลั

ออกไปเมือง
พระอุท’ยราชามีกวามระแวงว่าเจำสองกนน*นจะมีกำลังมากขน
หว’งจะคำกำลังให้อ่อน
มหาอปโยราชน็

จึงให้จไคำพระยาจำรื

พระยากระลาโ

เบึ่นคำแหน่งฅรงกไเกบที่เมืองลานช'างเรียกว่า

เข่าใจกไเว่าเบนผายหด"ง แต่ใหญ่กว่าผายหนำ ผายหนำเบนอปราช

“ อปยๅวิาช

120๐๑

ซงเบนผู้เขามาควยนกองกทงสองกราวร*บหำแหน่งนน ไปฆ่าเสีย และ
สงสยว่า พระยาเคโช (เมน) ซึ่งเบนคำแหน่งพระยาสํงขโลกเจุ้าเมือง
กระพงสวาย จะกิคอ่านเบ่นขบถเข'าคํวยพระยาจุ้กรี พระยากระลาโหม
จึงให้ยกขนไปฅีเมืองกระพงสวาย

พระยาส*งขโลกไม่ทํนร้คํว

ก็หนี

เขามากรุงเทพ ๆ พระยาอภ*ขภูเบศร ผู้รำษาเมืองพระฅะบองก็ไม่ไว้ใจ
จดการบองกนรกษาเมืองพระตะบอง

เมื่อการกร'นก*น,อย่เช่นนี

พอ

นำพระองก็แกำ ซึ่งเคยเข*ามาอย่กรุงธนบุรีแค่ก่อน ไปเบนผู้ใหญ่อย่
ในเมืองเขมร
บรรทายเพชร

กู่ก*บพ้าทละหะน*น,ตายลง

องคํสงวนเวลาน*น,บวชอยู่สึกออกมา

ก็เกิดระแวงว่าองค์สงวนจะไปคิดการขบถ
ไว้ใจได้
คิดกาม

แค่ไม่ได้ตายในเมือง
ว่าจะไปปลงศพ

องค์สงวนเห็นท่วงทีว่าไม่

จึงได้หนีเขำมาเมืองโพธิสำว์

พระอุทำราชาก็ให้ยกผู้กน

ขำงองกสงวนก็ฅ*งกองรักษากำ จะเกิดสู้รบก*นขน ขำความ

ทราบถึงที่กรงเทพ ๆ จึงโปรดให้พระยาราชรองเมือง และผ้อื่นยกออก

เฟ้.

11

ไปพงการอยุทเมองพระตะบอง
'

"

ผายพระอทำราชาตกใจ

"

ได้ข่าวว่ากองท'พกรุงเทพ ๆ ออกไป

ระแวงผิดอย่ จึงให้ไปขอกองท'พญวนมาช่วย ญวนเห็นเบ็นทีที่จะเขำ
แทรกแซงได้ถนำ จึงส่งกองท*พขํ้นมาช่วยรักษาเมืองเขมร ผายองค์อื่ม
มหาอปราชและองค์ดำงนำงชายเล็กตกใจกองทัพญวนขนมา
เบี่ดหนีเขำมากรุงเทพ ๆ อีก

ก็พาทัน

เมื่อการเบื่นมากขนเช่นน^นแลำจึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลำ ๆ ให้เจำพระยายมราช

พาตำองค์สงวนลงไป

เพื่อจะสมำรสมานกำองค์จ*นทีให้เบนพเวี^นว3ย
องค์จนทีได้ข่าวว่ากองทัพกรุงไป

ยงไม่ทนจะไปถึง

ก็เบี่คหนีลงไปอยู่เมืองไซ่ง

๒๖

เฐป็อเซี)

ขเหฅนํ้จึงฌืนเรื่องที่ไค้มีพระราชสาส์นไปมาก*นใน
กรงศรีอยุธยาก*มกรุงเวีขคนามควยเรื่องเมีองเขมร
โทศก จุลศ*กราช®®๗๒

ฅงแฅ่บีมะเ

จนถึงมื่ระกาเบญจศก จุลศ*กราช ๑®๗

องค์จ*นที่จึงได้กล*บชนมาอยู่เมืองพนมเบญ

ทางโฅ้ฅอบก'นในระหว่างสองพระนกรน้ ถึควยถึอว่าเมืองเขม
อข่ไนบำรงท*งํ้สองผืาย

ข*างผายญวนก็พงเสียงและพูคคามข’อก

องค์จ'นทีกล่าว แค่ข’างผายกรงไว้อาการเบนกลาง "I มีข’อซึ่งจะก
ไก้ถน*ก

ว่าองค์จ*นทีไม่มีกวามอ่อนน’อ์มยำเกรง

ก็มีชนเชิงราชการอยู่ในน*น
องค์จ*นทีกำเริบ

เช่นก*บที่กรงมีพระราชสาส์นไป

เพราะไค้กองท*พญวนมาเบี่นกำล*ง

เห็นว่าเบนเวลากำล*งจะทำการพระบรมศพ
ของญวน

การที่โค้ฅอบไ

แค่ญวนแ

การของไทยก็เหมือนก

จึงไค้ขํ้นมาระง*บเหตุการณ์ไว้

ญวนกล่าวว่า องค์จ*นทีหนีลงไปเมืองไซ่ง่ยิน เพราะก
ยกออกไปคกใจกลำ
เจ’ากรุงเวียคนาม
จะให้กวนญวน

ข’างไทยแก้ว่าเพราะเห็นว่าระหว่างทุกข์ข
คำยคึกท’าขเห่าพระราชมารคาสวรรกค

เช่นนีเบนค’น

จึงมิอยา

ถ’าจะเก็บข’อกวามเหล่านีมาก

ยืดขาวไป

กวรจะพิจารณาในสำเนาพระราชสาล่น

เมืองญวน

และทุฅญวนเขำมาหลายเที่ยว

ไค้มีทฅออกไป

ลงปลายที่สก

และไทยพร’อมก*นพาองค์จ*นทีคืนขํ้นมาอยู่เมืองเขมร
บิคพรํ้วไม่ขํ้นมาท*นที

ค่อญวนพาชนมาแลำ

ก็เบ

แค่

ไทยจึงออกไปภายหลำ

1200๓

ในดอนปลายแห่งพระ-5ๅชสาส์1กล่าวถึงองค์จํน')'ๅใ'ห้กองท*ห่)
ยกขนมาดเมืองพระตะบอง
ชำระอขูแลว

แด่ได้กวามว่าเจ่าเวียดนามให้ขนมา

จึงแต่งให้-)าฅออกไป-ค์งฤวาม

ท*องเรี่องนํ้นการก็เบน

อ*นสงบ องกจนทกงขนอยู่ท*งสองค์าย แด่สนิทข*างญวนระแวงข*างเรา
เพราะเหตุทผ่ายนองทง ๓ กนมาอย่ข*างเรา
ถึงว่ามืเหตุการณ์ ซึ่งด*องเจรจาก’นอย่ในระหว่างสองพระนกร-นั้
ควยเรองกวามเมืองเขมร

แด่ทางไมดรีถามข่าวกราวสุขทก-ข์เยี่ยม

เยียนกนเบึนปรกกิเรียบร*อย

ไม่มืหมองหมางอ'นใค

มืระหว่างซึ่งไม่ได้มืสำเนาพระราชสาส์นเหลืออย่ ๒ บี'
พระราชสาส์นเจ*าเวียกนามมินมาง
พระราชสาส์นจีน

บอกเฅยนว'งเด๊

ไปได้

โดยเผอิญไปพบหลงปนอยู่ใน
คือองเชียงสือสวรรกฅฉบ'บหนึ่ง

บอกมินมางเสวยราชสม-อักิใหม่ฉบ'บหนึ่ง ในบื่เถาะ เอกศก จลศ*กวาช
๑®๘® เพราะ'กำนองพระราชสาส์นเบนอย่างจีน

เขาจึงเขำใจว่าเบึน

พระราชสาส์นเมืองจีน ได้เก็บมา'ทิมพ์กิคทำยหน'งลือนึ่ดำย^®^ สำเนา
พระราชสาส์น-ที่เหลืออยู่
ด๓๕.

หมดสํ้นเชิงเพียงเท่านึ่

ณ บเถาะตํน์บ

มบำเฑิต ๒ คน

เขำว่งหนำ

จ'บตํวได้ประหารชวิตทํงผู้รู้เห็น เอยง บุตรหญง ด บุตรชา
เกด บุตรชาย ๒ จุ้ย บุตรหญิงอยู่วำหลวง พระยาภ'ยโนฤทธ
บุตรหญิง ๒ อยู่ว่งหลวง

พระโองการทรง (ส่ง) สนท^ง

๓ คน ให้ประหารชวิตพรอมก่น พ่อ, แม่, ลูก, เบนเสร็จ
(8) โปรดกฉบํขพิม-ยี พ.ศ. ๒๔^®' เพราะในฉ่บไ]นั้ไม่ไค้ทีพิมยีไว้

100๔

ด๓๕.

กวามในวํงน้ทราบละเอียดออกไปกว่าในพงศาว

พระยาอภ้ยรณฤทธิผ้นั้เดิมเบนขนกลาง
ด๓๖.

ณ กลางบเถาะในว'งหลวง เพง, ทองคำ, มอญ

งานท ทำผิดคิดมิชอบ สบสวนเบนสํตย์ เฆยนคนละ
0๓๖.

ด00

เรื่องนั้ไม่ปรากฎในพงศาวดาร

๑๓ฟ่. ประหารชวิฅท*งขุนแก’วน็องพระยาสรรค์
๑๓๗.

อ'ายฅาขนแกำมาฅายถึงบานน

คำยเรื่องอะ ไรก็ไม่รู้

๑๓๘. ณ ปลายบพระโองการร'บสั่งให้กรมหลวงเ
หริร'กษ์ยกไปตไกรเกริน
*๓๘.

การที่ยกท*พไปช่วยองเชียงสือเบ็น ๒ กราว

กร*ง

บี่เถาะ เบญจศก จลศ'กราช @๑๔๕ โปรดให้พระยานกรสวรรค์ยกท'พ
บกไปทางเมืองก'มพูชา

และให้เกณฑ์ท'พเขมรเขำบรรจบยกลงไ

ดีเมืองไซ่ง่อน

ในเวลาน*นเมืองไซ่ง่อน ได้แก่พวกขบถไฅเชิน องดิงเวืองครอ
เมืองไซ่ง่อน

ไค้รบก*บญวนหลายกร*ง

พระยานกรสวรรค์มืผี่

เข'มแข็งรบญวนชนะ แด่จะเบนดำขเหตุใดไม่ปรากฏ พระยาวิชิฅณรงค์
และขนนางซึ่งอยู่ในกองท*พน*น
สวรรค์ได้เรือและไพร่ญวนแลำ

มืใบบอกกล่าวโทษว่าพร

ส่งคืนลงไปให้แม่ท*'พญวน น

นายกองท*งปวงพาก*นสงสำว่าจะเบ็๋นขบถ มืใบบอกเขำมา ทรงพระราช
ดำริเห็นว่า นายท*พนายกองไม่ปรองดองก*น จฺะทำการไปไม่ดลอด
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ใหหากองท้พกลบ
ประหารชวิฅ
พงศาวคาร

พระยานครสวรรค์นนฅ*องรบพระราชอาญา

ทีบ่าชานอกวคโพธาราม

ช็อกวามทีงํ้นั้ในพระราช

และพงศาวดารกรงรคนโกสินทรI'แอกวามลงก*น

พงศาวดารญวนไม่มี

แค่

เหนจะเบ็'นพงศาวดารญวนค*งใจจะกล่าวแค่

เรองราวขององเชียงสืออย่างเดียว
ผ้แค่งเรียกว่าพงศาวดาร

เพราะคามทำนองกวามที'แค่งน*น

แค่เอากวามประพฤติและเบนไปของ

องเชียงสือขนเบนทีฅ*ง ก็กลายเบึนประวัติขององเชียงสือเทำน*นหาใช่
พงศาวดารไม่

เพราะองเชียงสือไม่ได้ไปในกองทํพด'วัย

จึงไม่มีข'อ

ความในประวัติขององเชียงสือ
แค'กร*งกรมหลวงเทพหริรำษ์ออกไปในบี'มะโรง ฉศก จลศ*กราช
®®๔๖ นั้ องเชียงสือไปด'วัยในกองท*'พ จึงไค้มีข'อกวามในพงศาวดาร
ญวน แค่ภูมิแผนที่กล่าวค่างๆก*นไป
ดำยก*นท*งน*น

ค'วัยความรู้ก่อนจะอย่ข‘างอ่อน

พงศาวดารกรุงร*คนโกสินทรน่าจะเยี่ยมกว่าเพื่อนใน

ช*นเชิงที่กล่าว

แค่จะวินิจฉ*ยว่าใกรถูกใกรผิดแน่

แผนที่ให้ได้กวามชํคเจนก็จะยำว่าแน่ไม่ได้

นอกจากคร

ขำพเจ'าไม่มีแผน

ที่จะครวจไค้ท*นที จึงขอที่งไว้ให้ผู้ที่จะแค่งพงศาวดารสอบสวนเอาเอง
จะไค้บรรยายข'อกวามทีแปลกก'แลงไว้บง
พระราชพงศาวดาร

กรมหลวงเทพหริร*กษ์ยกท*พเรือออกไป

กบองเชียงสือถึงเมืองพุทไธม''บ
ท*ศดา

เขำบรรจบท*พ

ส*กแดกเบนหลายค่าย

ยิอ่ง’^ ดงค'อไปนี

เกณฑ์พระยาราชาเศรษ5

พระยา

ยกไปค*งค่ายอยู่อ่าวมะนาวริมแม่นาแดนเมือง
ให้องเชียงสึอแค่งชุนแางญวแค่บ่ไทยช้าหลวง
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ไปเกสํ้ยกล่อมอาณาประชาราษฎรในแว่นแควนเมืองส*กแคก
โลงโห้

เมื

เมืองสม่าล่อทํ้ง ๓ เมืองมาเขำคิวยเบ็'นอ*นมาก

องฅิงเวืองเจำเมืองไซ่ง่อน แต่งกองท*พขั้นมาฅ๎งอยู
ไค้ต่อรบก*นก'บกองท*พไทยเบืนหลายกร’ง
ท*พเรือผายไทยยกไปรบท*พเรือญวน
เขาจอดอยู่หน*าก่าย
ความประมาท

ย*งไม่แจํเชนะกิน ว*นหนึง

แล*วถอยขนมาเอาศีรษะเรือรบ

ทงเครื่องศ*สฅราวธบนใหญ่น*อยไว้ในเรือ

กร’นเพลานาขั้นท*พเรือญวนยกตามขนมาถึงหน*าก่

ยิงบึนเรือระคมขั้นมาทำลายก่ายทหารไทยเสียทีลงเรือออกต่อ
ก็ทํ้งก่ายแตกหนีเบึนอลหม่าน
ในพงศาวดารร*ฅนโกสินทรว่า
ณรงค์เบึนแม่ท*พยกไปทางเมืองเขมร

นายท*พนายกองจะกคไว้มิอยู่
ท*พบกน’นโปรดให้พระยาวิชิต
เกณฑ์กองท*พเขมรสมทบไป

ไค้ไพร่พลซึ่งเจ*าพระยาอภ*ยภูเบศรเกณฑ์ให้ ๕๐๐๐ ยกไป
เบื่ยมจอซาแดก

ถึงแพรกพระยาม*น

ญวนสู้ไม่ไค้ถอยไป

สู้รบก*บญวนไตเซินหลายกร’ง

จึงยกล่วงไปเมืองเบื่ยมบารายตีก่ายบ*านบื

ส่วนท'พกรมหลวงเทพหริร*กษ์ ไปไค้กองท*พพทไธมาศเขำด*ว
แล*ว

ยกไปเข*าปากนาเมืองบ่'าส*ก์

ค’งร'กษาที่ปากกลองวามะนาว

ต’งอยู่กลองวามะนาว ผายญวนม

ทางจะลงไปซาแดก ล่องโห่ ไซ่ง่อน

ท*พไทยจะยกห*กลงไปไม่ไค้

จึงยกขั้นมาก’งก่ายบนบก

หมายจะ

ญวนบนบกให้แตกเสียก่อน ไม่ไค้กิคระว*งหล*ง กร*นนามากขั้น
เอาเรือรบล*ดมาทางคลององเจือง

ออกแม่นาใหญ่

แลำมาบคปาก
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กลองวามะนาวคานหล*'งทางไว้ ผืายท'พญวนค*านปากคลองลำนาเมือง
ไซ่ง่อนก็ฅีเขำมา
ระหว่างศึกขนาบ

ขำงผาขลำนาสมิถ่อคีรกหล*งเขํๅไป

ท'พไทยอยู่ใน

ก็ทํ้งเรือรบเสียหนีขั้นบกไป

ในพงศาวคารญวนโนที่หนึ่งกล่าๅว่ๅ กองท*พไทยก*!าองเชียงลือ
ยกออกไป องเชียงลือเขำฅีได้ค่านเกียมยาง
เมืองส่าเคียง

ผายพวกโดด๊ก

เรียกก็จำไม่ได้น*น)
บาเช่า

ตำบลกลำโอน

เมืองอางยาง

แลำยกเขำไปฅีได้ค่าน

(ซึ่งจะเรียกชื่อยาก ถึง

ให้ทหารออกร'กษาฅำบลซาแดก และค่านตำบล

องเชียงลือคีได้ทำ ๓ แห่ง

คงตำบลชาแดกออกหมายไปเกลํ้ยกล่อม

กองท*พกรงไป

ค่อน*นไปกล่าวถึงทหาร

ว้เศษอย่างขำงจีนที่มาอาสาค่าง ๆ อ'นไม่มีสาระอ'นใดเบนอ'นมาก แลำ

จึงกล่าวว่า พวกไคเซินปรึกษาก*นถึงสองอย่าง แค'อย่างที่ได้ตกลงทำ
น*นว่า พวกเรา ( คือไคเซิน ) ดงท'พอยู่ที่หมีทอนึ่ แล่วจํดทหารไปค*ง
ซ'มในลำกลองหร'คเกงิมกองหนึ่ง

ให้ยกขั้นไปตำบลซาแดกรบล่อให้

พวกองเชียงลือก*บกองทํพผืายสยาม ไล่ลงมาพไเจากหร'ดเกงิม แลวให้
กองชุ่มสก*ดคำ;นาไว้

กองท*พที่หมีทอคีขนาบขั้นไป

ตามที่ฅกลงก'น

นั้เบนอันได้รดกองทํพมาล่อทํพไทยให้ไล่ถลำไปกำเช่นกวามกิดน*น
ส่วนองเชียงสือว่าอย่ก่ายหนึ่งต่างห''ก

พวกไคเซินยกไปคีหน่วงไว้

ไปช่วยอันก็ไม่ได้

(เมื่อจดประทัดและคีมำฬ่อเบ็'นอันมากหลาย

หลายหน ซา ๆ ซาก ๆ แลว)

ก็แฅกอัวยก'นท*ง ๒ กองเท่าน*น

กองทัพถอยขั้นมากรุงอัมพูชา
ทง ๒ กอง

แอัวก็คืนกล'บเขำมากรุงเทพ

ในเรื่องรบญวนไค้พบจกหมายรายวไเท*พ
ประท'บอยู่ ณ เมืองพุทไธมาศ

กร*นเจ*ากรุงธนบุรี

ออกกำส'งแนะนำกองท*พชอบกลก

ในกระแสร'บส’งน*นว่า “นายท'พนายกองจะรบญวน
และทำนองศึกข็างญวน

ให้ร้ทางหนีทีไล

ธรรมคาเรือรบญวนเจาะช่องบนแกบพอจุ

ปากบอกบืน จะเบนไปซำยขวาไม่ไค้มากนำ ถ้ากองท*พหลบหลีกหรื
รกรโแขำไปให้พำทางบี่นแลำ

ญวนเห็นเลียทางบึนแลวกระโคกนา

หนีเท่านน

ให้นายท*พนายกองคีโอบญวนเขำไปแค่ห่าง‘ๆ อย่าใ

บนไค้ถนัค

หรือหลีกให้พำทางบื'น เมื่อกระช*นเขำไปแลำ ก็ให

ขยิกเขำไปทีเดียว ” กำส'งเช่นนั้ออกจากที่ใด้เกยรบกำญ
ดณ๘.

ณ บมะโรง ฉศก

ถวายพระเพลิงแผ่นดินตำ

ทว่ดบางยเรอ มการมหรสพสมโภชพรำมเสร็จ
๑๓๘.

ฌาปนกิจเจำกรุงธน

วำบางยี่เรือ

๑๔ว. เจำพากรมหลวงธิเบศรบดินทร

กรงกำพงศาว

สนพระชนม์

ถวายพระเพลิงทว่งเก่า
๑๔ว.
ที่วำเก่า

พระราชทานเพลิง

เพราะวำแจำยำอยู่ในพระราชวำ
๑๔๑.

โท,

เจำพากรมหลวงธิเบศรบกินท

แลำมพระโองการให้หาบรรดาเมืองขน

ตร, จำวา

ปากใต้ผ่ายเหนอ

เอก^

ให้เขำมาเผาพรำบ

ณ กรงเทพมหานคร
๑๔,'.

หำเมืองที่หาเขำมากร*งนั้เกณฑ์ไพร่มามาก

กะคำนให้ทำกำแพงพระนกรจนแลวสำเร็จ

บกฉล

๑๔๒.
๑๔๒.
พระองกเอง

บรรดาสุรวงษกํมพชา ทรง(ส่ง) เข็ามากรง

เชอราชวงศกมพชาที่เขำมาก7งเทพ ๆ กรํ้งนํ้น กือน้ก
ซึงเขาฅํ้งซื่อว่า “สมเค็จพระมหา

'แกองกเมนหรือมิน

กระกษฅรย ’ 'แกองกอีซงเขาฅ*งชึ่อว่า “สมเด็จุพระศรีวรราชธิคา”
และนกองกเภา ซงยงไม่มีซื่อ องค์เองโปรดใ'ห้สร‘างว*งอย่คอกกระบือ
องค์เมน ในพงศาวคารเขมรเขากล่าวว่าเข*าไปยิย่ในว*งหน*าเหมือนก*น
แค่พงศาวคารไทยว่าคาย
พระสนมเอกอยู่ในว*งหน'า
หญิงก*มพุชฉ*ฅร

เหลือแค่องค์อีก‘ปองค์เภา
น*กองค์อีมีพระองค์เขำ

เข*าไปเบืน
คือพระองค์เขำ

น*ยห'นึ่งคามที่พระบาทสมเค็วพระวอมเกล*าเขำอย่หำ

ทรงไว้แ'ห่งหนึ่งว่า

“ก*มโพชฉ*ฅร”

พระองค์เจ*าหญิงวงษ์มาลา

นำองค์เภามีพระองค์เจ*า คือพระองค์เจ’าหญิงปก เสด็จอยู่จนแผ่นดิน
ประจบ*น'แ^®^ ภายหลำเมื่อองค์จำท์เบ็่นพระอุท*ยราชาขํ้น ให้เขำมา'ทูล
ขอออกไปเมืองเขมร ไม่พระราชทาน ว่าแม่ลูกจะพลำกัน

๑๔๓. ณ เดอน ๘ บมะเส็ง

พระโองการรำสั่งให้

มละครผู้หญิงโรงใหญ่สบโภชพระแก’ว

ประทานเงินโรง

0๐

วนล ผิ

สามกันสำรำพระสง'ม์ทรงประเคนแล’วถวาย

นํ้าผงไม้เท’าศาลาฉ’อทานสั่งรายรอบพระนคร

ทงสั่นกัลป

—เ
0

พฤกษ์สามกัน สั่น (สะ)

—มการบหรสพสมโภชพร’อบ

เถลิงพระนครสั่รย
(®) สมํยรํชกาลทื่ ๕

๒๗
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ปมบื่มะโรง ฉศก

*๔๓.
แรม ๑๒ กำ

จคหมายไว้ว่า

ว'นจํนทร์เคึอน

เชิญพระแก*วมรกฅเข์าวิหารว*กพระศรีร‘ฅนศาสคาราม

ฉลองว*คพระแก*วกราวแรก เดือน ๖ บี่มะเส็ง ส*!เฅศก ลงร่อง
รอยก*นดื

มีสวคมนดืรอบกำแพงพระนคร กรมหลวงนรินทรเทวีเ

เบนหน*าที่คงศาลาฉ*อทานแห่งหนึ่ง

๑๔๔. พระบางประทานคนไปเวยงจนท์
๑๔๔.

เมื่อเวลาเสด็จขนไปดืเวียงจ*นทนึ่ ปลายแผ่นด

บุรี ไค้เชอวงศ์พวกเมืองเวียงจ'นทนึ่ลงมา มีเจ*าน*นทเสนเบนล
คามพงศาวคารกรงร'ตนไกสินทรว่า
ที่หนีไปน*น

เจ*าบุญสารซึ่งเบนเจ*าล*าน

กล*บเข*ามาเมืองเวียงจ*นทนี จึงโปรคค*งให้เจ*าน*นท

ลูกขั้นไปเบนเจ*าเวียงจ'นทน์
อาล'กษณ์ว่า

แค่ไค้พบในสำเนาสวรรณบ*ครที่ห*

“ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล*าโปรคกระหม่อม

เจ*าน*นทเสนคืนเมืองเบนพระเจ*าข*ณฑเสมา

นาม

ข*ฅดิยราชเบ็๋นเจ*า

น*นทเสนพงษ์มลาน เจ*าพระนกรเวียงจ*นทบรี เสกไปณว*นพฤห*สบ

เดือน๑ขั้น๑๔กำจุลศำราช๑๑๔๓บี'ฉลูฅรีศก”มีพระราชโ
คล*ายก*นก*บฅ*งเจ*านกร

ขั้นพระนามเอกาทศร^

ขนสกลมลเทียร กรมว'ง
นายเทียรฆราษ อาล*กษณ์
ขุนวิเศษ มหาคไทย
นายจึฅรบำเรอ
นายบ*ลล*งศ์กุญชร
แวงจตุล*งกบาท จำทูลขั้นไป

ขอทหลงไปว่าฅงในรชกาลที่ ๑ นํ้น เพราะฅ่วคงยํงไม่ไค้ขั้นไป

กวยมเวลากอนเปลยนแม่Vเค้นอยู่ ๓ เคือนเท่าน*น เมื่อเปลี่ยนแม่นค
จงไค้พระราชทานพระบาง

ให้เชิญกล*บขั้นไปท่ๅย

ไนจคหมายเหฅ

เจาพระยาทิพากรวงษ์ว่า

เจำอินเบนทาเจุ้'าพ้ากุณฑล

ผิคก*นก*บที่รู้

จากสมเค็จกรมพระบำราบปรบกษ์ และพระองค์สบงกช เจาน’นทเสน
เบนฅาเจาพากุณฑล

ท่องกล่าวโทษเมื่อปลายแม่นค้น

จึงท่งเจ*าอิน

เบ็นเจาเมือง เจาอินนเบ็๋นฅาพระเจ*าราชวงค์เธอ พระองค์เจ’าสบงกช

®๔๕.

I

บมะเส็งนํ้ามากขำวสารเกวยนละ — — พระ

โองการรบสงให้จำหน่ายขำวฉางแจกราษฎรให้ท่วถิงกน

บี่มะเส็งนามากนั้ เบ็'นก่เทียบ น*อยกว่าปี'เถาะในร*ชกา

©๔๕.
ที่ ๓

มากกว่าบมะแม เบญจศก ในร*ชกาลบจจบ’นน
©๔๖.

ลศกราช ๑©๔๘ บมะเมืย อ์ฐศก

ขำวย'งแพง

เสมอ ได้ขำวพม่ามาทำนาปลายแดน
กระบวนสืบสวนราชการหม่นั้อยุ่ข*างกวคขนว่องไวมาก

©๔๖.

©๔ฟ่.

ณ เดอน ©๒

พมาตงฉางขาวฉางเกลอมาลง

สามสบลาดหญำ
©๔ณ์.

พม่าเพ็งจะย่างเค้นเขามาในแดนท่อเตือน ®๒ พอเดอน

อ'ายก็ไค้ยกออกไปคงร'ปีพ็เ■ดี ยว

จึงท'นท่วงที

©๔๘. เจ*าอ'งวะยกแยกทางเหนอทางใต้
กย่ตริย์ท*ง๎ ๕ ทาง

เบนท*พ

1299111

@๔๘.

กองท*พพม่ากร*งนํ้ ที่ว่าแยกเบี่น ๕ ทางน*น กอ ท

เข*าทางมฤท ฅีชมพร ไชยา นาย๖ ไพร่๒, ๕ 00 เบ็๋นท'พหนา ทพหนุน

๔,๕00 แยกเบนกองท*พเรือไปฅีเมืองถลางกองหนึ่ง ๓,000 จ
กนไนทพท ๑ น @0,000
ท*พที่ ๒ เบื่นท*พเมืองทวายปนก*บพม่า เข*าทางก'านเจ*าขว*าว มุ่ง
มาฅีราชบรื กองหน’านาย๕ไพร่๓,0 0 0 กองหนุนนาย๔ไพร่๓,0
ทพหลง ๔,00๐ รวม ๑๐,00๐
ท*พืที่ ๓ เบนท*พใหญ่

ประชมพลเมืองเมาะฅมะ

เข*าทางก'าน

พระเจคีย์สามองก แม่ท*พใหญ่๑ นายท*พ๑0 พล®0,000 เบนท*พหน
นายท'พใหญ่กนนึ่ชื่อเมืยนหวุ่นซึ่งมาเกะกะอยู่บ่อย

หน*าเมืยนเมหวุ่นมาวุ่นอยู่เหมือนก*น นายท*พ ๕ พล ๕,0
กามะราชบฅรที่๓ ขุนนาง๔พล® 0,0 00 เบนกองใหญ่ที่ ๓ ในท*พนึ่
ตะแกงจ'กกราชบุฅรที่๒ ขุนนาง ๔ พล® 0,0 00 เบ็นกองที่๔ ในกาง

นึ่ พระเจ’าปกงต*งํ้บี่กซ’ายบี่กขวาท*พหน’าท'พหล*งเบ็'นกองหนึ
พล ๒,00 0 เบนกองที่ ๕

ในท*พนึ่รวมพลที่มาทางพระเจคีย์

น ๔๕, ๐ ๐ ๐

กองทืพที่ ๔ เขำทางเมืองฅาก สำหรไ]ฅีหำ เมืองเหนือ ท*พหนื

๓,0๐0 กองหใา)ใา) ๒,000 รวม ๕,00๐

ท*พที่ ๕ สโกะมหาศวิยอุจนา เจ*าเมืองตองอ กน ๒๓,0 00 เมื

ถึงเมืองเชียงแสนแล’ว แยกมาตีสวรรกโลก สุโขท*ย พิษณโลก ๕,0 0

ทางแจ้ห่มให้อปะระกามณีจ*าเมืองเชียงแสน เกณฑ์ลาว ๓,000

1ซ๑๓

ทพพมา ๖ นาย

กุมพล ๑๕,00 ๐

ฅีคอนข้างเหนือและฅอนพาฎพ

รวมเบ็๋นกนทางนํ้ ๑๘,00๐
รวมกนทงหมค ๑0๓,000

การทพม่ากกกกขนกรงน เหกุข้วยไปกีเมืองยะ!ข่'เก้ เรื่องราว
นน มงระเจาแผ่นดินท ๓ กาย จิงกูจาลกเบี'นเข้า ม*งหม่องลกม*งล็อก
เจาแผ่นดินทสอง
ขนน*งเมือง

ยกเขาชิงเมืองอ*งวะไก้ อะแซว่นกั้ฆ่าม*งหม่องเสี

เปลียนเจาดิก กุ ก*นมา ๓ กน

ปดงที่เบี'นลกม*งลองเข้า

แผ่นดินกนแรก ฆ่าอะแซวุ่นกและจิงกจาเสียขนน'ง้เมืองเบี'นเจ*าแผ่นกิน
นบว่าเบ่นท๗ในเรวกุน*นเอง แฅ่ที่จริงก็เบี'นช’วที่๒เท่าน*น เจ’าปกง
กนนั้ออกข้า กุ หน่อย กุ พ้งซ่าน

แก่เบนกนกข้าหาญดิกการโผงผาง

มืลูกแข็งกุจิงแก่งกองท*พขั้นไปกีเมืองธ*ญวดี ยะไข่ได้ เบ่นธรรมเน
ของพม่า
ทางน*น

ข้าดีเมืองมอญเมืองยะไข่ได้แข้วก'องดิเมืองไทย ปดงก็เดิน

จึงได้ยกท*พเข้ามากราวนั้

เข้ามาข้วยเวลากำข้งอำนาจเบ

เต็มที่ จึงได้เกณฑ์กนได้มากดีไม่ให้มืเวไเช่อง กลอกพระราชอาณาเ
กิคจะห้มเข้ามาทกทางทีเกยว แก่การไม่ใกร่จะสมคิค กวยขุนนางพม่า

เบนกนโลภ และกคชี่ใพร่ กนที่เกณฑ์มาน*นณ็บี'นกนชาดิก่างกุ เช
มเ]ท ทวาย มอญ ลาว เงั้ยว
กํบไพรพลระแวง กุ กนอย

จนการข้งข้บบัญชาในระหว่างนายทพ

จงเกนเขามาไมไกทรอมกนทงหาหก'กาง

ผ่'ายข้างกวามดิกกรุงเ'กพ'ๆ

ไม่ดิกแผ่ออกข้บทุก'กาง กงข้นรบ

แก่ ๓ ทาง กือทางทวาย ให้เสนาบดีออกไปตั้งข้บราชบุรี ทางเหนือ
กรมพระราชวงหลง ตงรบนอรสใ'างก ใหทพ'หนาขนไปกงพจกร ทพ
หลวงว*งหข้าอยิก'ใป'51ใข้พอ^^^^^'^^^^'''''^^

เสกจพระราชกาเนน

)2)9๔

หนุน ในเชิงรบใช้ทางฅํดลำเลียง พอเห็นอ่อนจึงเข่าลีโดย
ท‘พหน*าแฅก

พอท*พหน*าแฅกท*พอึ่นก็ถอย*

เหฅคำยการฅํคลำเล

ทำให้กำลํงอ่อนลงแลํว
แค'ท*พทวายที่เข่ามาน*นไม่เข่มแข็งอะไร

คเหมือนมา

ไม่ไค้ ท*พกล*บจากลาดหญ*าเคินพบก*นเข่าลีก็แฅก ท*พทางข่าง
ท*^เจมฤทน*น

ตอนค*นที่งที่เลียวไม่คิดช่วย

ต่อท*พเมาะฅมะและทว

แตกแลำ วำหนำจึงเสลีจออกไป พม่าไค้ลีเมืองบกษ์ใต้ ผายด
ย*บทำไป

เหลือแต่ถลางกำพทลงเท่าน*น เมืองคะว*นทกมาย*บเยินถู

พม่าลีในกร*งน

กร*งก่อน ๆ ก็ไม่ไค้เขี่ยมกรายอะไร

พม่าอยู่ข่างจะกระจาขมากกว่าทางอื่น

ข่าง

จึงฅำงเสลีจพ

หนุนข็นไป ลีตำนออกไปเบนตอนๆ ท*พขำงผายเหนือนั้ท่าท่ากลำย
อย่างเก่ามาก

ตำนออกทางกำแพงเพชรบำง

ออกทางเชียงใหม่

ถำจะว่าพม่าลีกรุงทุกกราวแลำ กร*งํ้นั้ใหเย่โตมากกว่าท
ท่านจึงรำงว่าเบนท*พกษํฅริย์ท*ง ๕ ทาง

๑๔๘. สมเด็จพระพุทธเจำหลวงพระอ่ยกา?ราช
๒ พระองค์
ทฮิกหาญ

เสด็จพระดำเนินพลทัพยสิบหมนออกต

ไม่ทัานทานพระบารม

เจำทังวะหนิ ณ

เด็อน ๓ แรม ๑๔ ค์า เสด็จกทับมาถิงกรงเด็อน ๔
ปม1]มะเมีย อ";^ศก จุลศ"กราช ®®๔๘

จคไว้ว่าว"นพฤห"สบ?! เศือน ๓ ขน ©๔ กา

ยกท"พหลวงไปไทรโยก ท่าขนุน ว"นพุธ เคือน ๔ ขั้น ๕ กา ฅีพม่าสามสบ ว"นศกว่ เคึอน ๔
ขั้น๗กา พม่าแฅกไป

ท*ง

1๑)๑(3เ

๑๔ลิ่.

นออกจะพนวิคอย่ๅงปลํ้ม

ทกลาวมาแลว

แก่ข*อกวามที่วิริงน*นก*งเช่น

กรงนนพม่าเสียไพร่พลฒัเยินมาก

ซึ่งวิะทำอีก

กร*งหนึ่งให้ใหญ่เท่านั้นไม่ไค้ก่อไป

๑๔0. บมะแม ไปฅฅานึ่ กลิอ่อง มฤท
๑๔๐.
ทพที่

9)

ไปฅีฅานีนั้น

ซึ่งมาฅีชุมพร

ไชยา

คือกองท*พกรมพระราชว*ง
และหำเมืองฅะว‘'นฅก

แฅกไปแลำวิงได้ฅีฅานีก่อไป
พระพุทธยอดพา

กลิอ่องกระมำ

กร*นเมื่อพม่า

ส่วนกลิอ่องทำนองวิะหมายกวามที่

เสด็วิออกไปคืทวายกร*งแรก

เมืองกลิอ่องบื่กกากลางทุ่งแลำ
กล*บทางกะมองส่วย

ไปรบพม่า

คืใด้ก่ายวำปอและ

เข*าล*อมเมืองทวายข*คเสบียงเลิกท*พ

กร*งนั้นไค้แก่เมืองกลิอ่อง

แก่เมืองมฤทไม่มืเคำมลในเวลานั้

วิงวิคไว้แก่เพียง
เบีนแก่พม่าถอย

กองท*พที่ 0 ซึ่งไปตีหำเมืองตะว'นฅกนั้นกล'บไปมฤท*

๑๔๑. แล’วทำเมืองใหม่
๑๔®.

กวามข’อนึ่ พีนเพึอนอยู่มาก

เสด็วิออกไปตีเมืองกลิอ่องกร*งนั้น
เหฅใคจึงไค้หายสญไป
วินถึงสมโภชแลำ

พีเกราะห์คูเวลาวำหลวง

วำหนำเสค็วิขนไปเชียงใ

วิะมาสรำงเมืองใหม่ในเวลานึ่

เมืองไค้สรำง

วิะมากล่าวในที่นึ่อีกเห็นซาซาก

จึงอยากวิะ

แก้ฅำหนำสือที่สองในสี่กำนึ่ ที่ว่า นำ ให้เบนทาง แลำเฅิมกำที่สี่ลงว่า
เชียง รวมเบน ๕ กำ
***ปม่!]ม"แม นพศก

อ่านว่า แลำทางเมืองเชียงใหม่
จลศกราช 0®๔*?

ก่ายว‘งปอ ว*นอาทิคย เกือน ๓
0๓

กา ก่กลอ่อง วนเสาร เกอน

จคไววาวนศกร

ถำวิะรวมอ่าน

เคอน ๓ แรม ๙ กา

ก

เวลายามไค้ก่ายว*งปอ ว*นพุธ เคึอน ๓ แรม
^ ก'' เวลายามไกกลซอง

1^๑1)

กบวรรกที่หมายเตข ®๔๙ ว่าบี'มะแมไปฅีตานี กสิอ่อง มฤท แล

ทางเมืองเชียงใหม่ ก็คเหมือนจะไต้ความ หรือทำเปลี่ยนเบน
ว่า แลำตํ้งเมืองเชียงใหม่
เช่นนี

ถาหากว่าเบนเนีอกวามอย่

จะสนิทลงร่องรอยกไาพงกาวการดี

แต่ถึงต่อเติ

กล่าวขืนย*น ขอให้ผู้อ่านพิจารณาตพงกาวคารระยะนีเถิด
๑๕๒. ณบวอกนพศก ทรงดำริจะรอยกพระไตรบฎก

ให้พระพทธศาสนาร่งเริอง โปรคเบองสรรพสัตว์ให้พ’นทุกข์
ได้สุขในอนาคตภายภาคหน่า

โดยกำหนดการทจะเลยง

พระท*งข’างหน’าข’างในรไแสยงจนจบพระไตรบคูก

๑๕๒. ทำส'งกายนา

ท่านรู้สึกว่าเบนการใหญ่

ท่านกงถูก

เกณฑ์เลี่ยงพระต่วย

๑๕๓. แต่ปฐมกม่ฅริย์ลำสับมาถงทน่งสริยาอำมรินทร
สนกษ่ฅริย์

จนแผ่นดินเดิมหาได้เพยรเพิมพระบารมท

ทรงสร’างไม' (ม) แต่สมเด็จพระอ*ยกาเบนปฐมได้ยก
พระไตรบฎก

๑๔๓. ในที่นีมืกำเรียกว่า แผ่นกินเติม แทน แผ่นกินสั
แปลว่า เจ*ากรงธนน*นเอง
๑๕๔. เสร็จแลวฉลองหอไตร
แสัว

ออกโรงละครเล็กเลิก

เพลาดำจดดอกไม้ตกลงหล*งคาหอไตรไหม้

พระไตรบฎกริอขนได้สํ้น
ย*งบริบุรณ์ด้อยุ่

ที่อุโบสถพระแก้วลูกไฟ่ไม่ถ

พระโองการตร*สว่า

เทวดาร*กษาบำ

1^๑0^

พระศาสนา
หอไตร

เหนว่าหอไตรยงฅํๅฏยู่

จงจำเพาะให้ไหม้แต่

ลูกไฟไม'ตกถงพระอุโบสถจะชำรดมํรหมองน่น

หาไม

จะไดทรงสรางพระมรฑ!]ขนทรงพระไตรบคูก

ด๕๔,

ในทีนน่าจะกล่าวถึงแผนที่ว*คพระศรีร*ตนศาสดาราม

สกหน่อย ในรชกาลท ® มีพระอโบสถอย่อย่างททว*นน ก*บมีหอไตรอย่
ตรงศนยกลางพระอุโบสถ เบ็่นสระใหญ่ หอไตรอย่ในกลางสระ การ
ฉลองหอไตรนีเกิคเพลิงไหม้ จึงไต้ถมสระน*นเสีย ทำเบนพระมณฑป
ต'งอย่เหนือทํกษิณซ็อนก*น ๓ ช*น ที่ท*กษิณน*นมีพน'กกำแพงแกวหรือ
จะเรียกว่าไพรฑี เจาะเบ็'นกหาสำหร*บต*งตะเกียงและมีฉ*ตรปรธงจระเข้
บกสล*บก*น หล*งพนักกำแพงแกวน*น มีโกมทองแตงปรุบิ'คทองกำเปลว
ต*งรายรอบท*งสามช*น

อ*ฌจ*นทร์น*นกรงขั้นไปท*งสามช*น

อ*ฌจ*นทรีขั้นพระปรางกํ

พลสิงห์เบ็่นนาก

กล*าย

ตัวประด*บกระจกศีรษะ

หล่อบี่ดทอง มีส*ตว์หิมพานฅ์ยืนเชิงอ*ฌจ*นทรีกํหนึ่งท*งสามช*น เข*าใจ
ว่าเมื่อทำพระมณฑปนึ่แล*ว
หอพระนาก

จึงไต้สร*างหอพระมนเทียรธรรม

และ

เหตุตัวยหนังสือไว้บนพระมณฑปไม่หมด เพราะฉะน*น

พระระเบียงตอนข’างเหนือจึงตัองย่อเบี่คกว่างออกไปกว่าข*างใต้

กํว่ย

จะให้หนัาหอพระนาคและหอพระมนเทียรธรรมใกล้ตันI.ชำมาอีกใม่ใต้
ตัวขข*างตัานเหนือของพระมะนราป

ตรงประตูเหนือน*น

พระเชษ^บิดรที่เชิญมาแต่กรุงเก่า
แต่เรียกก*นว่าวิหารขาว
ก*บิว*ดพระเชฅพน

เบ่นทตังหอ

รูปร่างจะเบนอย่างไรไม่ปรากฏ

กรนเมอรชกาลพ ๓

ทรงทาใหมอยางเตยว

จึงเปลี่ยนชี่อเรียกว่าวิหารยอด

แต่วิหารขาวย*ง

19)๑(;/

1รียกกํนอยู่ก็มี

พระเชษฐบิกร

ก้านข้างฅะว*นออกพระมณ'กป

ก็ย*งกงอย่ในวิหารยอกว

มีพร::Iวิก็ย์ไม้สิบสองหุ้

บน1านมีมารแบก๒ องก็ ก*านคะว*นออกนอกพระระเบียงมีพ'5'"บ่'5'
๘ องก็ เกิมประก*บกระจกสีก้าง ๆ

จะเบีนพระราชดำริของพ'ระบ'''

สมเก็จพระพุทธยอกพาจุพาโลก

ทรงไว้หรืออย่างไรไม่บ่ร''กฏี

ไค้เห็นร่างหมายในร*ชกาลที่ ๓ ว่า
โองการใส่เกล*าๆ ส'งว่า

“จมื่นไวยวรนารถรบพระ'

ทรงพระราชศร*ทธาสร*างพระบ่รางกหพ'

พระศรืร*กนศาสดาราม ๘ องก็

ลงร*กบี่กทองเสร็จแล*วิ

จะไค้บร

พระพุทธเจดีย์องก็หนึ่ง พระธรรมเจดีย์องก็หนึ่ง พระปเ

ทนึ่ง พระสาวกเจดีย์องก็หนึ่ง พระภิกขุนีสาวกเจดีย์องก็หน

โพธิส*กว่องก็หนึ่ง พระสงฆเจดีย์องก็หนึ่ง พระยาจกรเจดียอ
ก*บจะไค้เชิญพระบรมธากใส่โนกล่องทองดำ

บรรจุพระพุ

ขาวในพระอโบสถว'ดพระศรืร*ก้นศาสการามองก็หนึ่ง

ดำหนกพระ

สงฆ์๔๗ เจ*า ๓ รวม๕๐ จะไค้สวดพระพุทธมนก็ในพระอุโบสถ
เดีอนยี่ ชั้น ๙ กา บีมะเมีย ฉศก จุลศ*กราช ® ๑๙๖

กร*นรุ่งชั้

เชิญพระบรมธาฅ พระธรรม เข*าบรรจุพระปรางก็ และพระศิลาข
เจ*า ๓ องก็ในที่นึ่ กือกรมหมื่นนุชิฅชิโนรส

เจ*าพามงกฎ

พระองก็

เจ’'าอำไพ ”

เมื่อไค้กวามเช่นนึ่ น่าจะส*นนิษ^านไค้ว่า พึ่งสร’างชั้น

ที่ ๓ ก้วงที^านก็เบีนมารเจ๊กแบก ท*งดำแพงก่อเพึ่มออกไปอีกช*น
เก่งบอกหนังสือกีเบีนอย่างจีน

ดำล*งเบีนเวลาที่เล่นการ

จึงควรส'นนิษ3'านว่าเบีนของร่วิ'ถ''ลที่ ๓

120๑^

กรนพอรชกาลท ๔

ทรงสร*างพระศรีร*ฅนเจตีย์และพระพุทธ

ปรางกปราสาทขนาบลป๋สธงขๅงพ-3;ะมณฑป

ถึงว่าการก่อพระIจดึย์

และพระพุทธปรางกปราสๅท'!.ธ้ก่ธสูงดู'!4'เปธึง่จุรแล*วถึถึ แก่
ทํกษิณซงหุมกิกกน!,บนแผ่นเคียว

ย*งพึ่งจะก่อขนไปไก้ส*ก ๒ ศอก

หรอ ๒ ศอกเศษ ถมคีนถึย*งไม่ท่ว เมื่อข*าพเจ’าไค้เห็นจำไค้ ย*งไค้เห็น
ทกษิณพระมณฑปทงสามช^

พร*อมอย่ด’วขเครื่องประคีบ

เบนแก่

ทกษิณใหม่วงรอบอยู่ข*างนอกเท่าน*น พระเจคีย์ทอง ๒ องค์ พึ่งจะย’าย
ไปหนาพุทธปรางค์ปราสาทในช*นหล*งคีเคียว แก่เหมือนก*บก่อใหม่ท*บ
บนพระเจคีย์เก่า

เพราะจมอยู่ในพึ่นท*กษิณเสียมาก

พระระเบียงย่อ

ที่ประกูยอกซุ้มมงกุฎกรงประฅูสว*สคีโสภาน*น ย่อในร*ชกาลที่ ๔
การที่กล่าวถึงไฟไหม้หอไกร ในหน*งสือฉบ*บน ก็ไหม้ที่ระหว่าง
พระมณฑป

และพระพุทธปรางค์ปราสาท

เหมือนอย่างเช่นไหม้

พุทธปรางค์ปราสาทในรัชกาลประจุบันน ถ*าจะเห็นเบนกวามอ*ศจรรย์
ในข*อที่ไม่ไหม้พระอุโบสถ

จะเติมไฟไหม้ช*นหล*งนั้กวยก็ไค้

น*บว

เบนการข*นอย่ ที่ไหม้แห่งเคียวก*นท*งสองคราว
ด๕๕.

ณ รันอาทิตย์ เดธน๗ขนดคา บระกาเอกศก

เพลาบ่าย ๓ โมง ๖ บาท อสนบาตพาดสายตกทิตหน’าบันมข
เด็จเบองทิศอดรไหม้ตลอดทรงบมบ่ราสาท
พึ่ดฟาดลงพระปรศชำยเบนสองซํ้า
เฉพาะไหม้

ปลายห'ก

ลงซุ้มพระทวารแต่

เสฐเฐ)0

๑๕๕.

พระที่นํงอไ)รินทรมหาปราสาทองค์น

บู่มบื่มะโรงฉกึก

จลศํกราช®®๔๖

ขน®0 กำเพลาเช‘า ๒ โมง ๔ บาท

มีจดหมา

ว่ายกยอดเมื่อวไศุกรเดือน

วไที่เพลิงไหม้น*นถกตองกไก

จดหมาขนํ้
๑๕๖.

พระโองการตรสว่า

เทวดาให้โอกาสแก่เรา

เราได้ยกพระไตรบฎก

ต่อเสยเมีองจงจะเสยปราสา

ด*วยชะตาคอดก่วใน ฟ่บืฟ่ เด้อน

เสร็จสนพระเคราะห

เมีอง
๑๕๖.
เอง

พระราชปรารภที่กล่าวน น่ากลำจะเบนเรียงลงไม่ช*ค

อยากจะไกร่เข*าใจว่า

คอดกึว

กระแสพระราชโองการว่าชะตาเมื

น่ากลำจะหวไโไมาแต่กร*งมหาโสภีตะ

แผ่นดินกรุงธนบุรี
แก่พม่าขำศึก

คือจลศำราช ®®๓๙

ที่ว่าจะเสียกรุ

กำอไน้คงเบึนที่หวาดหว่นกไอยู่เสมอ

ก็นานหนำหนาถึงรอบหนึ่งแลำ
อีกทำนองน*น

ทำนายเมื่อปลาย

แต่เมื่

หรือใครจะถวายพยากรณ์อย่

จึงถึอว่าเบ็'นเวลาชะตาเมืองคอดก็ว

แต่ดำยเดชะ

พระราชกศล ที่ยกย่องพระไตรบี่ฎก จึงไค้มืเหตุแต่เพลิงไหม้พระมหา
ปราสาท ไฟไหม้พระมหาปราสาท ก็เปรียบเหมือนเสียเมือง
เมืองตำงเสีย ก่อนปราสาทจึง ไหม้

เพราะ

จึง เบนอไสั้น เคราะห์

เพียงไฟไหม้ปราสาทเท่าน*น
๑๕(๖).
๑๕(๖).
นำยเกินนำ

จะถาวรลำดไกระษ'ตริย์ถิง ๑๕๐ บ

กำที่ว่าถาวรลำดไกระษดริย์ถึง ๑๕0 บื่น*น ดปรารถนา
ก่ำทากว่าจะใช้กำหนดบ

ควรจะใช้ว่าถาวรสื

ใช้ว่าลำด*บๆษํฅริย์

ถำจุะว่า ๑๕0 องค์

หรอ®๕0 ชว ไมไดหรอ อีกประการหนึงนใ),บๅดสํงขยๅ‘[นหน*รสื
เอาแนไมไค

ผูกดเติมสูญฅกสญง่ายน่ก

.จะเห็นต่อไปข็ๅงหน*าสํ้น

พุทธศาสนา ๕๐01) ใครจะเชอว่าต่งใจเขียนเช่นน*นบ็าง เพราะ๕๐0๐
พรรษาน็เบ็๋นของติดปๅกกนแต่

๑๕๘.

แลวพระยาราชว่งเมองสมุหคชบาลกราบทลว่า

คร'งพระเจาปราสาททอง เพลิงพ้^าผ่าปราสาท ๓ บ ได้เมือง
ทะวายมาเบ่นเมองขีนแต่กร*งนํน

. ^ -*1

ราชวงเมอง
๑๕๘.

I

พระยาราชว*งเมืองกนน้

ว่าเบนพระยาอินทรอรรกราช

ปลํคเมืองนกรศรีธรรมราชอยู่แต่ต่อน
ธรรมเนียมราชการแผ่นดินมาก
ราชประสงค์

พระราชทานเงินพระยา

กงจะเบนขนนางเต่า

ร้ขนบ

เรื่องไค้เมืองทะวายอยู่ข*างจะมืพระ

เพราะการย*งก*างอยู่

ไปฅีไม่ไค้

๑๕ลิ่. ต่องก'บพระโหราทูลเมือผงจ่บต่นจ่นทน์ทเกย
ทิศประจิม

ว่าจะได้นางก'บเครองบรรณาการมา

(แต่)

ต่างประเทศ
๑๕๙.

เกยต่นจ*นทน์นั้

ไค้รํ้อเสียเมื่อทำคล'งเกรื่องแกำ

เกยติคออกมาจากหล*งลำแพงแก้วพระที่'นีงว่กรพรรดิพิมาน
ฅะว*นออกอยู่ที่เก์งที่ทรงบาศรเที่ยว'แ

เบื่น
รก้งผ่าย

ช่างผ่ายฅะว*นฅกอยู่ท

12)12)1*3

เบนที่สำทร*บ1สด็จมาประทับกลางแจํง์
น*งเล่นบนเกย

ฅามธรรมเนียมอย่

จนทกมาถึงชํ้นพระองค์เจ้ามงกลเลิศทังชอบ

เกยไปน’งกินทัาวบนเกยที่ทัานเสมอ
เรียกว่าเกยทันพิกล

เกยในว*งนีทัางผา

กอกพิกลจากทันน*น,เรียกว่าพิกุลเก

น*บว่าเบนดอกงามกว่าที่อื่น

เกยทัางดะว*นฅก

เรียกว่าเกยท

ทันทันทนีน*นก็ใหญ่มากและลกโคเกินปรกติ

พิกุลเกยนั้ส

มาล*ยเจ*านายทรงทกองค์

จะเบนกรมหลวงบตินทรผิด

ปากะวิชาเขำใจผิคเองก็ไม่ทราบ
ครงศาลาข*าม

เบนพิกุลเกย

การซึ่งทรงพระวิกก

หรือคำรา

ชเอาว่าพิกุลข*างพระทวารคะว'นค

หลงหรือเหลวอะไรอย่างหนึ่ง
เรื่องไฟไหม้พระมหาปราสาทนึ่

จะไค้ร'บส’งบ่นไม่สบายพระทัยมาก

และคำอย่างที่พระยาราชว*ง

กราบทูลให้เบนที่สบายพระราชหฤทัยขนได้

จึงมืผู้ทำเรื่

ทังคมทูลถวายช*ยมงกล ด*งแฅ่กรมพระราชวำลงไป จนพระทังฆราช
ราชากณะและข*าราชการ
จดหมายกรมพระราชวำเบนกลอนว่า “เดือน๗บระกาเอกศก
ว*นอาทิคย์ขั้นกำหนึ่งฝนตก
บ่ายสามโมงก'บหกบาท
พระที่น*งปร’ศว่ครี

ลงปราสาทเพลิงพาอสนีศรี

ผิายซำยขำงที่ชลธาร

ว*นเดียวสองกร*งํ้ราชฐาน
ทูลถวายทำนายไว้

ยกทักราชขั้นพ*นร*อยหำ

แทัวผ่าซาซ้มประคทัง

เหกุเห็นเบนอ*ศจรรย์กาล

อ*นพาลงในวำคร*งํ้นึ่

มีพระอานุภาพปราบไป

ไหม้

ในทศทิศสิบประการ

ขอประท

ทักเกิดสทัสดีมืย็ง

แลำจะแผ่อาณาทักร

12)1๑)๓

ขอบเขฅ

ทํวประเทศทิศาศาล

นิเวศนอยุธยา

จะเบนบึนปกบกประชาชน

จะบริบรณสมบัฅิวฌนา
ทงหลาย

จะเพื่มพึ่งพระบรมสมภาร

ถาวรเบนบรมจ‘กรา
กรงนิกรุงศรีอยุธยา

นานาประเทศ

จะขงย็งสี่งเกียรฅิในพระนกร

อ’นหมู่บจจาข*าศึก

สื่งซึ่งข’ดสนวิกลเทฅ

สารพันสรรพสึงจะอาดูลย์

จะไค้ผ่านพิภพจบโลก

จะ

แก่หมายนึกกีจะสั้นส’งขาร์

จะบรมสถาพรภล

พ*นเภทสั้นภ'ยเสึ๋อมสุญ
พระบารมี

ท’วสกลประเทศทกภาษา

จะปรากฏพระเกียรทิขจายจร

จะถวายสุวรรณสโมสร

ยํงสถาน

จะ

ภูลเพึ่มมาพั

ระง’บโศกไห้สขกระเษมศรี

ซึ่ง

พระที่น’งอ’นฅรายพัวยอ’กกี จะให้มีส’งเวชพิจารณา ในพระไฅรลำษณญาณ

ประทานโลกให้ล่วงสงสาร์ คือทุกพัง อนิจจ’ง อนำกา จะให้

บญญาเพึ่มภลภิญโญไป
ปรารถนาให้แจ*งใส

จะให้สำเร็จโพธิญาณภายทน*า

พันเหทุอื่นพิปริกจะฅิคไป

ไม่มีม’นกงอย่าสงกา

ขอให้พระชนมายขืนยาว กราบพัาวรำยพันพระวษา
นานา

โดยพระพั

สี่งซึ่งเบนมงคล

จงประกอบมาให้สุขพระองคืเอย”
ฉบ'บในหำงอาลำษณ์

ณ กาลกรำหนึ่งนานมาแพัว
ที่ฅำหนำพบ
กวามขากไป

จึงนำมาประทาน

มีเนิอกวามเพียงเท่านิ
กรมหลวงวรเสรฐสุดา

แก่อยู่มา

ท่านพันหน’งสือ

ไค้สอบพับฉบ’บหำงอาลำษณ์ๆ

เห็นจะเบื่นพัวยผ้จดจำไค้เท่าไศก็เอยลงไปเ■ท่าน*น นพับ

ของกรมหลวงวรเสร^

ทานมดอออกไปอกยงไมเอย

วาดงน

แก

ในประจุพันพันปรากฏ จะยี่งยศยอดโลกสูงส่ง ถาพระชนม์กวรกำหน
ปลดปลง

จะได้ทรงทิพสุขพิมานอินพร์

ในดาวดึงส์พิภพ ละล่วงลบ
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๓วาทงปวงสน

เสวยสมบัติเบ็นอมรินทร์

ถวายพรประจบนอนากฅ
ผ่าไภย

อนาคฅก็จะภ

จงปรากฏให้สำเร็จเบนสุไข

จะพ*น

เสร็จในแต่ในสุคติภมิเอย”
ส่วนพระราชาคณะ

สมเด็จพระสำฆราช

พระสงฆ์อ*นคไ]ว*กบางว*าใหญ่

^านานกรม

จะไค้ก*คแต่ใจความว่า
โลกยโวหารน*น
ยื่ง ๆขนไป

พระพุทธโฆษา

ถวายพระพรฅามแบบ

“ เมื่อพิจารณาคตำราอย่างธรรมเนียม

เห็นว่าจะให้จำเริญพระราชอิสริยยศราช

ไค้แต่ผ่ายขไงจำเริญสี่งเดียว

ขไงผ่ายวิบั

เห็นจะเสียแต่พระราชทร*'พข์สื่งของซึ่งเพลิงพ้าไหม้

บไน พระเกราะห็เมือง จะให้เสียพระราชทร*พย์อ*นเบึ๋นที่ร*กพื
ชื่อว่าบ*งเกิตเบนวิบัติอ*นฅรายอยู่แล*ว
เท่าน*น

เห็นว่าจะเสียแต่

และอ*นฅรายสิ'งใคส่งหนึ่งจะไค้มีแก่พระนครแก'สมเ

บพิตร สืบไปน*นหามิใค้ สมคํวยเรื่องราวในก'มภีร์พระพิมพา
ต่อนึ่ไปอไงพระราชกุศลศีลทาน
เบนที่ต่งอาจจะก*นอ*นฅรายไค้หมด
ส*กก*ฅวาท*งอรรถท*งแปล

และพระท*ยทว*งต่อพระโพธิ
แล*วถวายพระพรด'วยกล่าวอไง

แล*วอไงเดชานุภาพพระร*ฅนฅร*ย

ยกพทธ

ส*งฆม*งกล*งโลเกเบนต้น แปลข*อกวามตลอดแล*ว จึงถวายพระราชกศล
ถวายพระพรขไงทไย ”
พระพิมลธรรม
“อสุนีบาทตกถูกงอนไถ

พระญาณสิทธิ

ว่าแต่โบราณสืบม

ถูกเสากระโคง ถูกคานหาบ และถูกเกวียน

ถูกเรือน ลอมขไว ยุ้งขไว เบนนิมิตอันดี

เจไชองน*นจะไคไบ็่นใ

ไฐ)1๑)(ฐ(

จะไดลาภฅาง

ญนอนมาก จะเสียแฅ่ฃองที่ห์กแอกไหม้เสียด*วยเVI'ลิง

จะมผลรายนนสบไปหามิเด้ ดงอสุนีบๅฤดกลง‘[น,‘[กกธๅอ
แดกห์ก

ถูกสดวกดายดามยถาก!รม

ถกด'นไม้

จะร*ๅยไปอีกหๅมิได้

สมด*วย

วาระพระบาลในกมภีรพระพิมพา ว่าอสนีดกด*อืงกำแพงและบ'ๅนเรือน
ในเมืองใด

เบนนิมิดจะให้เมืองน*นมืช้'ยชนะ ข'าศึกเมืองอื่นจะปราช*ย

พ่ายแพ้แก่ชาวเมืองนนลงบ'ายถๅายพร"พร

อายวรรณสขะพะละ

ส*พ่พโสดสีภว*นดเด ”
พระพุฌาจารย์

พระธรรมมุนี

พระราชมนี

ว*คบางยเรือว่า

“แรกเกิดเหตุดกใจ

แด่กร*นเชิญพระก*‘มภีร์พิมพานิพพานมาด

กิดคูดามโลกยสาดร

เทียบโดยอคีฅและประจบ*น

และ

ที่ได้ยินบ*าง

ที่

ได้เห็นบ*าง อดีดน*นว่าอสุนีลงถูกศีรษะกานซึ่งหาบอยู่เหนีอบ่า ท
ไค้เบี่นพร ะมหากษ*ฅริย์ ก็ได้จริง ยกท'พไปอสุนีถูกช*างพระที่น'ง ได้บ*าน
เมืองก็มื อสนีถกพระมเหษีได้พระนกรก็มื

เห็นว่าอสุนีลงถูกทิศอุดร

ด*องดำราว่า

และถวายพระพรตอไป

สว*สคมช'ย

พระธรรมโกษา

จงไม่ได้ดกใจ ”

^านานุกรมอ*นิด*บว'ดบางว*าน*อย

อ้างก*มภีร์

พระพิมพานิพพาน และอ้างพระราชกศลมืยกพระไครบิ'ฎกพ็''แด’นิ ยก
ธรรมะขนกล่าวธ*มม*ญจเรสุจริอ้ง

เบนอ้น

แปลจนตลอด

พระพนร*ด พระญาณไฅรโลก ^านานุกรมพระสงฆ์ ข’อกวาม
อื่นก็กล*ายกลงกน

มอางกมภรพมพรน''^''ส’'น เบนกน

พระธรรมไดรโลก พระธรรมเจดีย์ พระวิเชียรมุนี พระอริยมุนี
พระอรวงบมน พระญาณรกชก

^านานุกรมทงปวง วดเจาขรวVเงษ

๒๙

แสดงความเห็นถย่างเคียวกํนกํบที่ว่า ฯ มาแล*ว
วคนาก

ถวายพระพรทีเดียว

แฅ่พระธ

ไม่มีกวามเห็นอะไร^

พระเทพมนี ฏีานานกรมพระสงฆ์ว'ดส”งฆจายน์
แปลกอะไร

แฅ่ออกชื่อพระมหาปราสาท เรียกว่า

ข*อกวาม

“พระอมริน

มหาปราสาท ”
พระราชกระวี
ที่ว่ามาข*างฅ*น

พระศรีสมโพธิ ว่กแจ*ง

ข*อกวามกล่ายก*น

แก่ข*างท’ายลงเบ็๋นส*จจาธิษฐาน

ผายข’าราชการน*น เรีมข’อกวามว่า “ข’าพระพทธเจ*า เจ*าพระยา
พระยา พระ หลวง ขุน หมื่น พ*น ทนาย ผืายทหาร ผืายพลเรือน
พระราชว*งหลวง

กรมพระราชว*งบวรสถานมงกล

เจ*าก่างกรมผืายหน*าผายใน

กรมราชว*งหล*ง

และข*าทูลละอองธุลีพระบาท

ผู้ใ

ผ้น’อยพร*อมก*น

ขอพระราชทานถวายช*ยมงกลให้จำเริญพระราช

สว*สคีทฤฆายศม

และสมเด็จพระบาทบรมบพิฅรพระพุทธเจ’าอย

ผู้ทรงพระคุณแก่ข’าทูลละอองธุลีพระบาท
อาณาประชาราษฎรท*งปวง
แก่สควีอ*นประเสริฐ

และสมณะชีพราหมเ

ประคุจเขาขอบจำรวาล

ควยข’าพุทธเจ’าท*งปวง

อ*นเบนที่พึ๋ง

พิจารณาเห็นคำยเกล

คำยกระหม่อม ในอสนีบาตลงถูกฅ่องพระอ'มรินทรมหาประสาทกร*งน

เมื่อพิเกราะห็คำขจำษุเห็นพิลึกพึงกลำ เมื่อพิเกราะห็คคำยบ
คามตำราสยามภาค ภทามภาก เฅลงภาก
ดะบะเคชะให้จำเริญ

ว่าเทพเจ*าให้ฤกษ์ จะใ

พระอิสริยยศราชานภาพยึงชนไป

ผืายตำร
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วาถาพาตงบานเมองสำ!,ภๅผู้ใ?! ผู้น*นจะบ*งเกิดลาภเบื่นอ*นมาก ได้แด่
ผายขางจำเริญผ่ายเดยๅ

อนผตจะให้วิบัดิไปในอนากดกาลนมสืบดห

อย่างมิได้”
ด่อนอ^างกมภีรพิมพานิพพานอีก แล‘'วจึงว่า

“ข’าพระพทธเจำ

ทงปวงยินดี ทราบเกล*า ๆ เบี่นม'นกงไม่มีความแกลงในเหดร’ายหามิได้
ขาพระพุทธเจำท*งปวง

ขอถวายช*ยิสิริมงกล

ให้พระองกปราศจาก

สรรพทุกข์โศกโรคภ*ย ให้ทรงพระเดชานภาพปราบไปในทศทิศ ให้มี
พระราชลาภ มาแด่นานานุประเทศ เบนพระเกียรดิยศยึงกษ*ตราธิราช
แด่ก่อน

ให้จำเริญพระชนมายสืบไปในพระราชสิริสมบัติ

พระวรรษาพ*นพระวรรษา

ถ’าพระชนมายควรแก่กำหนดแล*ว่

ให้ได้ร*อ

ใน

อนากฅกาลน*น ขอให้พระบาทพระพุทธเจำอยู่หำเสวยสมบัติในสุคติภูมิ
แลำให้สำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาลน^น!.ถิด ขอเดชะ ”
ณ ว*นอำการ เดือน ๗ แรม ๙ กิ'! บี่ระกา เอกศก เสดจออกทอด
พระเนตรพระมณฑป
กราบทลพระกรุณา

ได้เอาเรื่องราวขำทูลละออง ฯ ถวายชัยมงกล
เมื่อกราบทูลพระกรุณาน*น

สมเด็จพระเจำหลานเธอ กรมพระราชวงหลง
เจำพระยาร*ดนาพิพิธ
เจำพระยามหาเสนา
พระยาธรมา
พระยาพลเทพ
พระยายมราช
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เจ้าพระยามหาสมบัฅิ
พระยาราชรองเมือง
พระยาสมบัติบาล
พระยาเคโช
พระยาวิชิฅณรงค์
เผาอยู่ดำย
ด๖0.

ลศักราช®ด๕๔ บชวด จ่ฅวาศก พระยาทะวาย

แต่งเครองบรรณาการ
มหานคร

ศับนางเขำมาถวายศังกรุงเทพ

พม่ารู้ฆ่าบิดามารดาพระยาทะวาย

ลงมาผลด
ฆ่าพม่า

ให้พระยาทะวายข็นไปอ'งวะ

แลำแต

พระยาทะวาย

ทลงมาผศัดเบนเจำเมืองนนเสย

แขวง (แข

เมืองอยู่

.

®๖0

เรื่องเมืองทะวายสวามิภำดนํ้ ได้ความว่าเดือดศัอน

พม่าจ้คการปกครองใหม่
ขนอย่ในเมืองเมาะดะมะ
หำเมืองเหล่านำเ

ให้เมืองทะวาย, เมืองมฤท,

เจ้าเมืองเมาะฅะมะ

เมืองดะน

ให้มาลงเอาเงิน

หำเมืองเหล่านไเก็เร่งเรียกดามราษฎรและเจ้

กรมการเรี่ยไรกน กร*นถูกเรียกเงินบ่อยๆ หนำเขำก็ข‘ดแข็ง เจ้า
เมาะดะมะจึ งได้ดำเจ้าเมืองท ะวายใหม่ลงมาเปลี่ยน

คร*นเมื่อเจ้

ทะวายคนใหม่ลงมา พวกเจ้าเมืองเก่าล่อลวงฆ่าเสียแลำ ด*งแข็
พม่าเดรียมท'พจะลงมาดื
เรียกว่านางดะแกง

นางทะวายที่ถวายมานั้อยู่จน

1^0

..7.

®๖ด.

ผายเจ’าอํงวะร้

แต่งกองทัพมาบองกํนเมอง

ทะวาย 1ว
ด๖๑.

กำทว่าบองทันไว้นั้ไม่เข้าทีเลย •ทัาหากจะว่าเมื่อกร่งเ

ยกไปฅีกรงก่อน ที่เรียกว่าทีกลิอ่องน*นจะเทัาทีกว่า เพราะในกร*งน*น
กองทพพม่าที่มาทีทัวเมืองตะทันหก
กองทัพหลวงเสค็จยกออกไป

ย^งอย่ไนเมืองทะวาย

พม่าก็ไม่ไว้ใจทะวาย

ทะวายได้กวามเดือดทัอนเกสียคทังพม่าอยู่มาก

กร*นเมื่อ
ทัวยเห็นว่าพวก

ทัาหากว่ากองทัพไท

ไปก็ง พม่าอย่ในเมืองทะวายกล’บเบนขบถขน จะถกขนาบท*งในเมือง
นอกเมือง จึงได้ที่งเมืองทะ วายให้ทะวายทักษา พม่ายกออกไปต*งซุ่ม
อย่เสียนอกเมืองดท่วงทีที่งสองผาย
ทะวายก็บองทันเมืองแข้งแรงอยู่
เทัาไปในเมือง

ทะวายทับไทยย’งเทัาทันไม่ติด
พม่าเห็นท่วงทีเช่นน*น

จ*ดการบองทันเมืองทะวายต่อไปใหม่

จึงได้กล

ในช*นหล*งน

เมื่อทะวายแข็งเมืองได้ทับไล่ฆ่าพนพม่าเสียหมดแทัว ที่เขียนว่าบอง
ในที่นเห็นจะใช้กำผิด
ด๖๒.

พระยาทะวายแต่งศภทักษรถวายมาว่า

ยาทะวายทับสรรพสัตว์ในเมองทะวาย
ปราสาททอง

ทรงพระเมตตาแก่สัตว์

เหมอนเกิดแต่สายพระอุทร
องค์แต่คร"งกรุงเก่าแตก

พระ

ให้สมเด็จพระเจ’า
ในเมองทะวาย

ต่วยพระราชทัดดาของพระ
มาอยู่ สเ เมองทะวาย

บารมแผ่ไปช่วยในดร*งนํ้

จะขอพระ

จะได้เชิญพระราชทัดดาออกมา
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ถวาย

แลํว์จะถอนํ้าพระพิพ่ฒสํจจาถวายต่อสมเด็จ

ปราสาททอง

ให้ไทยผู้มชอถอมาเบนหน'งสอล่บของพระ

ราชน'ดดา
ด๖๒.

การร*บแขกเมืองทะวายกร*งนั้เบนการใหญ่

ก'นฅำร*บฅำรากไเมาก

ตงเบนค'นตำราร*บแขกเมือง

เห็นจะ

ล*กษณะอย่า

เกียวกบฅงฅ'นราชาภิเษกโสก‘นฅ์ลงสรง
๑๖๓.
๑๖๓.

ได้ทราบในศภอํกษรแน่ว่าพระราชน'ดดาจริง

พระราชน*ดคาในที่'แกวรจะเรียกว่าพระราชภากิ

พระองก์เจ'าชี

ภายหล*งพระราชทานเฉลิมพระนามพระอัฐิ

เบนก

ขุนรามินทรสดา

เพราะเบนพระธิดาของพระเจ'ารามณรงก์

พระ

เชษ^าของพระบาทสมเด็จพระพุทธขอด''ค้า
๑๖๔.
๑๖๔.

ยกพยหท'พหลวง เสด็จไม่เหยยบเมืองทะว

ผลของการที่ทฅทะวายเข’ามา'แ

ไค้กองท*พเจ'าพระยา

ยมราชกมพล ๕000 ออกไปค*งรำษาเมือง แค่เมื่อไปค*งอยู่ก็เบนก
ระแวง พุก*นอยู่เทมือนก*น
มีไทยเข'าไปกุมอยู่ในเมือง

เจ’าพระยายมราชค^งอย่นอกเมือง

แค่

ท*พพม่าย*งไม่ยกลงมากงจะเบื่นเหฅุคํวย

ในเมืองเมาะตะมะก็รวนเต็มที เกือบจะลุกอข่เหมือนก''น แล่วกอ
หลวงท*งํ้สองว''งจึงไค้ยกขนไป

ค*งทัพที่แม่นาน’อยเมืองกาญจนบ

ส่งเจ’'ากรอกชีลงมาไค้เผาที่ก่ายหลวง ส่งเข’ามากรงเทพๆ แล’ว

จึงไค้เสด็จออกไปเมืองทะวาย ท่านไปทอดพระเนตรเห็นกิริยาพระ
ทะวายว่าไม่สนิท

จึงกิคจะท่าลายเมืองทะวายเสียทีเคียว

123๓๑

ฌนทพกกองทพยกเขามๅฤ[ๅ7งฅ่ฎ'เบ่แ! แค่ไม่ฅ*องดํวยกระแสพระราช
อารวงหลวง

ขางวงหลวงท่านอยากจะเอาเมืองทะวายไว้เบนที่ม่น

สำหรบยกขนไปทีเมืองพม่าค่บไปฎีฦ

การที่พระราชค่าริค่างก*นนั้มืผล

กอพวกกองทพวงหลวงทีออ!ๅไปค่อน และพวกท*พว*'งหน*าร้พระกระแส
วงหนาว่าจะเลิกเมือง
เบนฅน

ก็คิคหาผลประโยชน์ค่าง ‘ๆ ล*'กลอบพาคนหนี

ว*งหลวงเสค็จประท*บอย่ที่แม่นีาน*อย

ขาราชการข่มเหงพวกทะวายมาก

ทรงทราบว่าพวก

กร้วให้กอยสก*คทางอย่ข*างใน

ข'างผายในเมืองทะวายเองถูกเข*าเช่นนไเกีเบื่อหน่ายกระค*'างกระเดื่อง
มากขั้น
กนไทย
ทราบน*น

กรมพระราชว*'ง

เพื่อจะให้สมก*บที่ทรงพระดำริ

จึงไปหา

ที่ฅกอยู่ในเมืองทะวายสำหร*'บบอกข่าวคราวให้กองท*'พไทย
ได้ฅำฅามาที'ทรงรู้จ*'กท*งสองพระองค์

ฅาน'นยืนย''นว่า

พระยาทะวายกล*'บใจ ด*'วขกลำเจ*'าอ''งวะจะลงโทษบิกา และได้พยานอื่น
อีกบำง วำหลวงจึงได้อนุญาตให้ส่งพระยาทะวายเชำมาเลั้ยงไว้ในกรุง
แค่กองท*'พน*นกงรำษาเมืองทะวายต่อไปอีก
เรื่องทีมฤทที่หนงสือฉบิบน ได้กล่าวไว้ในวรรคที®๔๙ เกออยู่
แห่งหนึ่ง และที่ท*'พหลวงไปทีทะวาย อนกล่าวในกร*งนึ่เบื่นเรื่องเทียว
ก*'น

คือทรงพระราชดำริจะท่าตอบแทนพม่า

ข'างผ็ายวำหน้าจะเสด็จ

ลงไปทางทะเล ต่อเรือข''างหำเมืองชายทะเลอะว่นทก แลำจะยกขั้นไปที
เมืองมฤท ฅะนาว

เมืองเมาะตะมะ ย่างกุ้ง ขำงผายวำหลวงจะเสด็จ

ออกไปเมืองทะวายเบื่นทพบก

ยกทีเมาะตะมะขั้นไปอย่างเทียวกบ

ทัพเรือ แค่ในระหว่างน*นพม่าเฅรืยมกองทัพพาอมยกลงมา^มืองพะ'าาย
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ผืายทะวายในเมืองก็กระดิางกระเคึ่อง
ผายาเพหลวงพร'กพร‘อมแลำ

ลอบออกหากองท*พพม่า

ก็เสค็ๆยกออกทางคมองส่วยไปฅ^งอยู่

หนกาคไกลเมืองทะวาย ๒ คืน

การที่กองท*พบ*งก'บบ*ญชาพวกทะวาย

ให้ขนลำเลียงเสบียงอาหารร*บกองท'"พ
กล*บเบนกบฏ

ก็ทำกวคข'นมากขั้

เมืองมฤทก็พลอยเบีนกบฏก่วย

ยกฅีกองท*พไทยท

ร*กษาเมือง แตกร่นเข‘ามาจนถึงท*พหลวงเลยถอยทองท*พกล่บ ข‘างผ
ท*พเรือยกขั้นไปฅีมฤท
เหมือนก*น

ได้รบก*นแต่ไม่ไค้เมือง

แล*วื

เมืองมฤทและเมืองทะวายก็หลกไปทีเคียวในกร*งน*น
ด๖๕.

ไค้พระราชน‘ดคาก*บพระยาทะวายไทย (แล)

ทะวายมาเบนผุนเมองกรุงเทพมหานครภลสขเกษมมา
ด๖๕.

กวามข*อน้กล่าวรวมก*น

เหมือนก'บเบีนกราวเคียวหม

เพราะท่านไม่ได้ต*งใๆจะจดราชการท'พศึกให้ช*ด้เจน

คำว่า ผุนเมือง แทนพลเมืองน มืถึงสองแห่ง ทีแฅ่ก่อนจะเกย
ใช้ก*น
กวามที่จะกล่าวก่อไปนั้

เบีนพระราชคำริที่มืในาช้อง

ปรากฏเกี่ยวพ*นในจดหมายกรมหลวงนรินทรเทวีเลย

ข้าพเจ*ากิก

ว่าถ*ายกมากล่าวไว้ในที่นั้ จะได้เห็นกระแสพระราชคำริแก่ก่อน ใ
คิกเอาท*พเรือไปคีเมืองมฤท

ขั้นไปบรรจบท'พบกที่เมืองทะวาย

ยกขั้นไปคีเมืองพม่าช'"คเจนคีขั้น

อีกประการหนึ่งน*น

ลำเนาห

ฉบ'"บนึ่หอพระ สมุดได้ไว้ และก*"กขั้นเบีนตำพิมพ์ดีด มืข*"อกวา
อยู่บำง

กวามที่ช*"ดอยู่แก่ผู้อ่านไม่เข*าใจกวามหมาย

หรือเข้

1ซี)๓ต)

กวามหมายผคฅางกนไปฦบขๅพ1,จุๅ1]ๅง
นนแน

วิงเขยนเสนกินสอชกชวนจะแก้ลงไว้ขํๅงล่ๅงหลายแห่ง

พอแลเหนเขากไจหา?)
ไว้ในทีน

ซึ่ง

จึงเกิดพยายามที่จะลฺอกเ.พลงยาๅบทน*นมาลง

ฅามอดโนมักิ

แต่หนงสือเก่า
บาง

และไม่ร้รํกบทกลอนเล?]

ซงขำพเจ'าเห็นว่ากวามกๅรจะญ็'นอย่างไร

เช่นนกอาจจะเดาพลาดไค้ ถำผ้ไดอ?)ากจะสอบสวน

ขอเชิญให้ไปคที่หอพระสมค

แต่ในเบองดนทีจะก*ดหนงสือนั้
ผู้ย่านเขาใจสกเลกน'อย

จะด'องอธิบา?)เรื่องสำหร*บให้

กือข'อหนึ่งมีคำทำนา?)ในกาลกร^งน*นว่าหงส์

ลงในหนอง พรานผู้หนึงยิงหงส์ดา?) ภา?)หล*งเสือกินพรานผ้ที่ยิงหงส์
ดายน*นเสืย
ผลทำนายเทียบ

หงส์น*นคือเมีองหงสาวดี

พม่าส์นสูญเชอวงศ์มาช'านาน

เดิมเสียแก'เมีอง

เมื่อแผ่นกินพระเจ'าอยู่หำบรมโกศ

เจ'าพ้าพรกรงเก่า สมิงทอและพระยาทะละ กิคกบฏแข็งเมืองด*งราม*ญ
ประเทศขนเบนเอกราช
ศึกก*นก*บพม่า

มีเมืองหงสาวดีเบนพระมหานคร ไค้กระทำ

ราม*ญมีช*ยชนะจ*บเจำแผ่นกินพม่าลงมาขำไว้ในเมือง

หงสาวดี อองไจยะนายบำนมกโชโบ ซึ่งเบนมำลองมาดีเมืองหงสาวดี
ไค้

จึงไค้แก่พรานผู้ซึ่งยิงหงส์ตาย

ผ่'ายกรมพระราชวำพระองศ์ที่ ®

เมื่อยำเบนเจำพระยาสรสีห็ผ้สำเ'รวิราชกา'5เมืกงที^ำใสก
เรียกก*นว่าพระยาเสือ
มาตีเมืองพิษณโลก

พวกพม่า

จนมืปรากฏในพงศาวดารเมื่ออะแซวุ่นกั้วิะยก

ถามว่าพระยาเสืออยู่หรือไม่

ไค้กวามว่าไม่อยู่

ขนไปเชียงใหม่ จึงให้ย*งทพอยู่ที่บางธรณี ต่อกองทีพเวิำพระยาสุรสี
๓ 0
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กลไ)จาาเมืองเชียงใหม่แล็ว จึงได้ยกเข่ากีเมืองพิษณุโลก น
ว่าเสือน ย่อมใช้ทวไปในประเทศที่ใกล้เกียงท^งปวง

หรือนา

คิดขนประกอบให้แปลว่าพระยาเสือ เช่นกไ)อะแซวุ่นกเรีย
ยอคพิาว่าเจไพระยากษ*ฅริย์ศึก
เจไพระขามหากษ*ฅริย์ศึก

จึงประกอบพระนามขํ้นเบนสม

เพราะนามผู้สำเร็จราชการเมืองพิษณ

ในแผ่นดินกรงธนบุรี

เรียกเจไพระยาอนุชิฅ

เช่นก*บมืโ

เกียรคิกล่าวไว้ว่า

ดงน*น

“ เจไพระยาอนุชิฅเชอ

อาสา

กรองพิษณุโลกา

เพร็ศแพรว

เจไพระยาพิไชยรา

ชาชื่อ

กรองสวรรคโลกแผ่ว

ผ่องนาใจถวิล ”

ข่อซึ่งเจไกรุงธนบุรี

ลือแช

ดงชื่อฅามนามประจามิฅรเ

คำยเห็นว่าเบนกำซึ่งประจามิฅรยกย่องควยกวามเกรงขาม จึงเบ
แก่กรุงศรีอยุธยา
บ*กนั้จะได้ก*คกลอนนไเมาลง

แด่ดอนฅไเขาดหายไปหาไม่ไ

คงเบนเรื่องขอเมือง ความที่เหลืออยู่น*นดำน

“ ประกอบคำยโภชนากระยาหาร พุกกีน^านบริบูรณ์หน*กหน
อยู่เย็นเบ็๋นสุขทุกทีวา
รวยรื่นเบนสุขเกษมศรี

เชไคำอ*ดราท*งราดรี

ประหนึ่งว

ไม่เห็นเช่นว่าจะเบ็่นถึงเพียงนึ่

อไรีย์ศรีศำกกลาย ท*งถนนหนทางอารามราช มาวินาศสั้นสดสญห
สารพ*คย่อยย*บกลไกลาย

อไฅรายไปจนพีนปถพี

เมื่อพระกาพจุะมา
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ผลาญกงทำนาย

แสนเสยคายภูมิพั้นกรงกิ7

ประคุจเกาะอสุรีลงกา

บริเวณอํ้ออลควยชลธี

เบนค*นขอบชอบกลถึงเพียงน

อนาถา ผุ้ใคใครเหนจะไม่นำพา

อยธยาอาภ*Vเล*บไป

พระนคร ให้อาวรณ์ภู้ร*กษาหามิไม่

มาเสียสญไพรี

เห็นจะสั้นอายุ

เบื่นบ่'าหญ‘ารกค*งพงไพร

แค่จะ

สาบสูญไปทุกทิวา กิคมาก็เบนนำอนิจจ*ง ค*วยกรงเบนที่ฅ*งพระศาสน
พงอารามเจคีย์ที่บูชา

ปฏิมาฉลององกพระทรงญาณ

เบนผุยผง เหมือนพระองค์เสคีจค*บส*งขาร
ท*งเจคีย์วิหารก็สูญไป

ก็ทลายย*บย่ย

ย*งไม่สั้นกิาสนามาอรธาน

เสียพระนิเวศน์บุรีว*ง

พระที่นํงท!งสาม* งาม

ไสว ค*งเรียบระเบียบช*นเบนหล'นไป อำไพวิจิตรรจนา มุขโถงมุขเก็จ
มขกระส*น

เบีนเชิงช*นลวดลายล*วนเลขา

เพคานในไว้ควงคารา

ผน*งฝาคาคแกำค*งวิมาน ที่ฅ*งบ*ลล*งค์แก*วทุกองค์ ทวารลงอ*ณจ*นทรี
หน*าฉาน ปราบพั้นรื่นราบค*งพระลาน มิโรงคชาธารตระการคา ทิมคาบ
คคลคพั้นกำแพงแก*ว เบนถ่องแถวยืคยาวก*นหน'กหนา เบีนที่แขกเผา
เขำว*นทา

ค'งเทวานฤมิคประคีษ^ไว้

แค่บุราณแล*วไม่น*บพระองค์ไค้
ชลาล*ยชลธี

สืบทรงวงศ์กษ*ฅริย์มาชำนาน
พระที่น'งซึ่งค*งอยู่ขำงใน

ชึ่อที่น*งบรรยงค์ร*คนากิน์

มิส

ทประพาสมจฉาในสระศรี

ทางเสคีจเสร็จสั้นสารพ*นํมี เบนที่กษ*คริย์สืบมา

ก็สูญสนศรีมลายห

หมค จะปรากฏสำส์งไม่มิว่า อันถนนหนทางมรรคา กิคมาก็เสียคาย
ทฺกสีงอัน

รำนเรียบระเบียบควยรุกขา

ทงพิธีบี'เคีอนกืนว*น
*

สารพ*นจะมีอยู่อำรา

ขายของนานาทุกสั้งสรร

ฤคูใคก็ไค้เล่นเกษมสุข

พระทื่ณ์)วิหารสมณ์’! พระที่ห่งสรรเพชญปราสาท พระทื่น่งสุริยาศใเอมรินทร์
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แสนสนกนั้ท'วเมืองหรรษา ฅํงแฅ่นั้แลหนาอกอา อยุธยาจะส
จะหาไหนได้เหมือนกรงแลำ คํงควงแก*วอ*นสั้นแสงใส
ย'บน*บไป

ที่ไหนจะคืนกงมา

นบวนแต

ไบ่'ปรากฏเหคุเสียเหมือนดงน

บรมสขา กร*งนั้มืแต่พนพสธา อนิจจาส*งเวชทนาไจ ที่งนีเบนตน
ผลเหฅ

จะอาเพศกษ*ตริย์ผู้เบึ่นใหญ่

เลั้ยงด*วยเมฅฅา
ด่วยอิจฉา

มิได้พิจารณาขาไท

ไม่รู้รอบประกอบในราชกิจ

ประพฤติการแต่ท

สภาษิตท่านกล่าวเบนราวมา

ไม่กวรอย่าให้อ'กรฏีาน
ตำนานโบราณมี

จะต*งแต่งเสน

จะเสียการแผ่นดินกรงศรี

จึงเสียทีเสียวงศ์กษ*ตรา

เพร

เสียยศเสียศ

เสียท*งพระนิเวศวงศา

เสียท*งตระกลนานา

สารพ*ดจะเสียสีนสค

ท*งการยุทธ์ก็ไม่เตรียมผี่กสอน

พระนกร

ก*นบีจจาอย่าให้มื
กระลาสี

เสียท*งไพร่พาปร

เหมือนหนอนเบียนให้ประจำกรรม

กวรที่จะพิท*กษิอุปถ*มภ์

เหมือนไพร่

ไม่มืทจะร้ส*เๅประการ

\/|

พิกมา

ฅีกวาคผ้กนไม่ทนทา

ถึงเพียงนี่ละไม่มืที่กรี งเลย

ไม่

๘

ศึกมาชิงล่าเลิกกล*บไป
ม ได้เห็นจ ะผนคืนมา

จะคิดโบราณอยางนกหาไม
กลบยกมา

อ*นจะเบนเสนาธิบดิ

นี่ทำหาเบ็่นเช่นน*นไม่

แล*วก็ล่าไปท*นที มิได้มีเหคุเสียจึงแตกฉาน

ล่วงล*ดจะคิดได้

จึง

ประกอบกาวหว่านปรายไว้หลายช*น

เหคุภ'ยใกล้กรายร*ายคื

เผาบ*านเมืองย*บ่จนกล'บไป*

เก

ชาติไพร่หลงพ้งแฅยศถา

จะองอาจอาสาก็ไม่มื

กล่าวท่อนนคํวยทํพม้งสอง

กร่นท*พ

แต่เลยวลคปตเจำทกเชิาตำ

จนเมองกราเบนผุยขบข
จนทุกวน

ฉิบหายฅายลไ)ไม่สมประคี

เหตุเสียกรุงกีรีอยุธยา

เมืองย’บอไ]รีย์

เหมือนกำที่ว่าไม่เสกสรร

ฉลไใจ

เคยไฅ้แฅครงนน จึงประชิคฅิคพ’นแท่นํ้นมา แฅฺกย*บกลไ)ไปก็หลายหน
คิคกลจะลวงให้หลงหา
เบี่นไมตรี

แต่งคนให้ถือหน์งสือมา

ทำไว้แต่พอให้รอร*ง

ม'นก*นติตทางตี

การมา

ขยไ)ยกเข่ามาต*งตะนาวศรี

ทำนองตีจะกิตให้ชิดไว้

ม*นตีดการมิให้ใครสงส’ย

จำจะคิดให้ผิดแต่ก่อนมา

จะขดพสุธาเบนคลองใหญ่

ไทร*

ปากใต้ผ่ายทะเลให้พร’อมก*น

เห็นเหตุภ*ยจะเกิด

บ*นรอนอย่าให้ท*นแน่นหนา

เบี่นท'พหน*านาวายกไป

สงขลา

จะเคิน

เห็นจะผ่อนโยธาอาหาร

จะนี่งอย่คูเบาเอาใจ

จะเร่งร*คต*ดกิดมันเสียก่อน

ปากนี่าเสียให้ม'น

เจรจาความเมือง

ตามทางทะเลไป

ให้เรือรบออกประจบเอาเมือง
จึงจะยกไปตีเอามฤท

ทัพเรือมันจะพลอยเขไช่วยกัน

ย*บไป รบไหนจะให้ย*บลงที่น'น แต่กึ่งว*นไม่ให้ทนทานไต้

จะบี่ค

จะตีบ'นเกยทัพให้
จะทำการ

คร*งนี่ให้มืช*ย จะไว้เกียรติให้สืบท*งแผ่นดิน มันทำเมืองเราก่อนเท่าใ
จะทดแทนมันให้หมดสั้น
อย่าสงกา

การเสร็จสำเร็จลงเมี่อไร

แมันมิไต้ก็ไม่กล*บกืนมา
ขำงทัพบก

มันจิตอห*งกาทามิฬ

ซึ่งคิดไว้ขอให้สมปรารถนา

จะเห็นเมืองพม่าในคร*งนี่

จะไม่ยกห*กไต้ให้กีงทื่

เสบียงอาหารไว้

ไม่สมคะเนให้เรรวน

เท่านี่ดอกที่วิตกใจ
* เห็นจะกิคสึบสวนก้น

จะกัางให้สุดสั้น

เกรงกรีงอย่แท่

เกลือกมันกไเทัดทางตี

ทำบวนไม่ทักเอามันไต้

จะทำให้เสียการเหมือนทวาย

หาช่องที่ไม่มีเขาสูง

ก้าเรจ ทๅยกๅางเหลอเกนาเ^'^^^^^^'^ก้^*^'^^^'^^^^"^

จะท

เมื่อชนะแทั

แต่ภายหก้งกงทราบแก้วว่าทำไม่

|29๓(;^

กล‘บแพ้ให้แชไป
อ*นคราย

จึงเสียชโ]เสีขเชิงไม่สมหมาย

ถ้าเสียหายอย่างอื่นไม่เบ็'นไร

จ*กพไแนํ้อมืออย่าสงสโ]
อยุธยา

พม่าจะมาเบึนขำไทย

แม*นสมค*งจิฅไม่ผิดหมาย

จะไค้ชูก้ยกนกรา
ตราบใค

จะเสี่ยงทายกามบุพเพวาสนา

จะพาใจเบนสุขเกษมส*นต่

เสียหนำหนา

ถ*าเสร็จการอ*งวะ

ไอ้ชาติพม่าม*นอาธรรม

แต่ก่อนก็มืให้มืกวามสุข

แต่บ*านร‘างเมืองเซท*งวำวา

มำไม่คิคบาปกรรมอ*ายลำบาก

อ*นกรงร*ตนอ'งวะกร

จะไค้ใช้สรางก

สมถ้งปรารถนาทกสีงอ*น

เที่ยวล*างขอบข*ณ.ฑ์ทุกพารา

พาก‘นหน

รบรุกฆ

ยำเยินเบ็'นบาทุกต

แต่พลำพรากจากกำทุกแห่งหน

มำ

เหล่าอาสคย์ทรชน กร*งํ้นีจะบนเบนธุลี เพราะเหตุบาปกรรมมาซาเต
จะพนเที่มให้ระยำยำยี่
ไปฅีเอานกรา

กือหงส์มาหลงกินนีาหนอง

ตำนาขอองไจยะกือพรานบา
เอามอญไค้

กินพรานบาที่ฆ่าหงส์
บราณมา

ในกร*งนี

ยำไม่ร้

ให้ปลดปลงมำยชีพสำขาร็

แลำมีคำทำน

อำวะจะฉิบหาย

จะสำราญทำโลกเกษมศรี

เห็นทีจะตะพายไปตามจน

จะเสือกสู้ไปตามขำสน

จะไป

ถำผู้ใดใกรเห็นให้

เหตุเบนเห็นตำงเหมือนคำทาย

ถำพรอมใจพรำมจิฅช่วยกิคการ

นี่จนใจสีงไรก็ไม่มื

จะปรากฎโดยเหฅ

กือเสือรำยอำแรงฤทธา

ว่าพม่าจะสั้นซึ่งรูปกาย

ไค้ประจำษ์สีบสาย

กือพม่า

ยำแต่พยำฆเรืองฤทธี

บำนั้ก็ถึงแก่กำหนด

ทำเราเข*าฅำงคำทำนาย

เหมื

เหตุตองเมืองมอญหง

ติดฆ่าหงส์ตายจึงไค้ดี

ก็สมในทำนายเบนถำนถี่

พรานที่ยิงหงส์ตาย
กฎหมาย

ดำยทำนายว่าไว้แต่ก่อนมี

จะไปไค้หรีอม

ถำสุคกิดผิดหมายที่ผ่อนปรน

ก็จะ;
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บนบวงสรวงแกเทวา
ปรารถนา

เดชะเทเวศรช่วยธๅยชํย

ฅงแฅ่สวรรกชนกามา

ที่กิดไว้ขอให้สม

กลอกจุนมหาอ‘กรพรหม

ขอจุง

มาชวยอวยพรชย ทีมาดไว้ให้ไก้ก้งประสงค์ จุงคลใจุไทยกรงให้นิยม
ช่วยระดมก*นให้สั้นศึก

เอย”

ขอกวามกามในพระราชนิพนธ์นิ

ถ*าผ้อ่านทีจุารณาด‘วยญาณ

อ*นหย”งลงว่าเบ็๋นเรื่องจุริง ไม่ใช่อ่านเรื่องวงค์จุ*กรจุะร้สึกนาใจุ
ท่านผู้เบ่นก*นกระกูลของเรา

ว่ามีกวามอ'ปยศทกข์ร*อนลำบากยากเข็ญ

แก็นิเกืองสำเพียงใด

กวามกิคเช่นนิใช่ว่าจุะมีแก่กรมพระราชว*ง

ย่อมมีท่วไปในผู้มีบรรดาศำด

และผ้มีบญญาในเวลานไเ

แก่กวามกิดท*งปวงเหล่าน*น
ไปไม่ไหว
ไปหมด

เมื่อมากิคดูภายหล*งนิ

เพราะกำล*งขำงผายกรุงอ่อนนำ

ผู้กนก็แฅกฉานซ่านเซ็น

เห็นว่าทำ

บำนเมีองรกรำงเบ็๋นบ่ำ

ถึงว่ารวมกำเขำได้ และมีนาใจุ

องอาจุกลำหาญที่จะก่อสู้พม่าได้จริง
เบื่นเกราะห็ดีที่พม่าฅำงรบพวกฮ่อ

น่ากลำจะทนไม่ได้นาน

แก่

กำลำขำงเมืองหลวงไม่ได้หนุน

พวกหำขโมยซึ่งมาเกลื่อนกล่นอยู่ดามห็วเมืองริมท-เลในราม*ญประเทศ
ทวาย

กะนาวศรีและมฤท

ซึ่งเบนเมืองก่างชาติจากพม่าเหมือนกำ

ได้รบกวามยายีเดือดรำนนสนสา'หำ!■ทมืกนก*น เ'หตุที่พม่าติดจะผูกพำ
เบ็่นไมกรีในร*ชกาลที่ ๏
จีนฮ่อถึยกลงมาดืรบกวนอยู่
จวนลุกอยู่

ดำยห่วงหนำระวำหลำ

ดือขำงผายเหนือ

ขำงผ่ำยฅะวำตกเฉียงใด้ชายทะเลก็รอน

แก่ขำงเราไม่ไว้ใจว่าถำเบี'นไมดริเขำแลำ

เหล่าน*นก็จะสาดเขำมาทำอ'^ด'5ง^

พวกหำขโมย

อำนาจเมององวะกเอาไวไมอย

เตป็๔0

จึงไม่ร*บทางไมฅรี
ไมตรีก*บพม่า

และเบ็'นกำที่บู่'ย่าตายา ยแช่งสาปก*นไว้ไม

ถือขล*งมาจนร'ชกาลที่ ๔

พระเช่ากาวิโลรสส

นำสายสร’อขซึ่งพระเจ*าเมงดงเมงส่งลงมาประทาน

มาถวายไม่ทรงรบ

ว่าบูย่าตายายหำมไม่ให้กบก*บพม่า
การที่พวกฮ่อยกมาตีเมืองพม่า

ที่กรงเทพๆ ไค้ทราบช*คเจนต

ไค้มืพระราชสาส์นไปมาท*งข้างเมืองจีนและกรงศรีส*ตนากนหุต ต
แผ่นดินตาก

แต่หากกำล่งเราย*งทำไปไม่ไหว

พม่ารบก*บอ*งกฤษ

จึงไค้เริดร’างมาจนถื

ราชการท*'พศึกข้างผ่ายพม่าก็เปลี่ยนร

อื่นไปหมก
๑๖๖.
สระเกศ

ร*บส”งพระโองการฅร‘สว'ดสะแกให้เรยกว'ค

แลวบรณม่ฎิสังขรณ์

เห็นควรทตํนทางเสด็

พระนคร
๑๖๖.

ปฏิส'งขรณ์ว*ดสะแกและเปลี่ยนชื่อเบนว*ดสระเกศ

มากล่าวปนก*บว*กโพ
เล่า"เก*’แว่า

เพราะเบี่นต’นทางที่เสด็จเข*ามาพระนคร

เสด็จเข’าโขลนทวารสรงพระมรธาภิเษก

กล*บจากทางไกลทีว*คสะแก
๑๖ฟ่.

ตามประเพ

จึงไค้เปลี่ยนนามว่าว*กสระเกศ

ประท*บชมพลทหารพร*อม ณ ว*ดโพ

คร"งนารายณ์เบนเจ’าชุมพล

เหมอน

จงสร*างว*ดไว้ในเกาะสองชํ้

ให้เรยกว'^านารายณ์ชมพล
๑๖ฟ่.

แล’วจึงเสด็จมาประชมพลที่ว*คโพธ

เทพ หรีอเชฅุชุมพล

จึงพระราชท

แต่ในที่นท่านกล่าวว่าชื่อว*ดนารายณ์ชมพล

)91๔๑

๑๖๘. อยู่จนตราบเท่าแผ่นดินนํ้

๑๖๘. กำทว่าอยู่จนฅราบเท่าแผ่นดิน'แนํ้น ปรากฏเหมือนหนึ่ง
ชอวคพระเชฅุพน พึ่งไค้เปลี่ยนในร”ชกาล-ที่ ๓
๑๖สิ่. ลุศกราช ๑๑๕๕ บฉลูเบญจศก
พรอม

โขนละครหุ่นงามอญรำ

มืการสมโภช

ครบการเครองเล่น

ทำ

ลอเลอนตามทางสถลมารค สดอย่างทจะงามตา ได้เห็นเล่า
พงมาแต่ก่อน ๆ

ไม่เสมอแห่สมเด็จพระเจำลกเธอ เจ*าพา

กรมหลวงเสนานรำษ องค์เอง

พระพงษ์นรินทร์ตามเสด็จ

๑๖๔. ขำกวามที่ว่าฅอนนึ่ คูเหมือนว่าในวำสมโภชทรงผนวช
จะไค้มืงานมหรสพสมโภชคำย

รุ่งขั้นพวกที่เล่นมหรสพสมโภชนไเ

ขั้นลำเลื่อนแห่ไปกามทางอีกเวลาหนึ่ง
๑ฟ่ว. ส่วนเสด็จทรงเครองต*น
น่อย

ฉลองพระศอพระกร

ทรงประพาสเครืองประดำพระองค์เสรจ

ทรงพระ

มหามงกคูเสด็จทรงพระยานมาศ
๑๗๐.

ท่านว่าดำยเกรื่องตนเบนสำนวนเก่าดี

คือพระกรนำย

ทรงประพาสฉลองพระศอ พระกรนำยนน คือทีแขนก่อแกบรก ต่าง
ว่าสวมเสอชนใน แลำจึงสวมทรงประพาส ทรงประพาสน*นคือกำเสั้อ
เบนเสั้อกำมืชาย ในหนำสีอเก่า ๆ และบททรงเกรื่องขำใช้ว่าสอคเสิอ
ทรงประพาส

แต่ภายหลำมานึ่

ประพาสเบนอย่างไร

ไม่รู้จำคำที่ว่าฉลองพระองค์ทรง

เหตุ?ำยหลงทรงประพาสทีแต่งศพ

ประพาสเกรองยศ^ใารา^กงง^มศ'^^^^"'^'^'^”'ใศ

ชงมไดกอแขนและ

๓9

และทรง
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Vเลวมทมทาม ผิคกํนก'บรูปฉลองพระอปํก์เครื่องต้น จึงเรียกชื
พระองค์เครื่องต้นไปเสียฅ่างหาก

เรียกรวมก'นท๎งแขนทงต้

อย่างเครื่องต้นเบื่นแต่งพระกรน'อยทรงประพาส

ลำแต่งเครื่องใหญ

คงจะสวมเสอครุยอีกช*นหนึ่งอย่างแต่งพระศพ
๑ฟ่®.

องค์เองใส่พระมหากฐินใหญ่

ดต่เ๑. นำพระองค์เองนึ่

พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลั้ยงเบื่นพระราชบุตรบุญธรรม
๑ฟ่๒.
กรรเจยกทด

พระพงษ์นรินทร์ใส่ชฎาเบอง

(เบยง

ขนยานมาศตามเสดจ

๑๗๒. พระพงษ์นรินทร์โอรสเจ'^)กรุงธนบุรี มีบรรดาศำด
เสนาบดี

เช่นแห่สระสนานก็ขนช*’างต่อเสนาบดี

ที่โปรดให

พระชฏาเบี่ยง และทำกรรเจึขกนไเ ก็คือชฎาพระกลีบหรือชฎาเดิ

แต่ความจริงชฎาก'บกรรเจึขกไม่เกี่ยวขำงแก่ก'น ชฎาเดินหน
ต้องท่ด์กรรเจีขกดำย

เหดฉะนไแจ*’านายดามพระบรมศพหรือชำศพ

เมื่อสวมชฎาเบี่ยงจึงไม่ได้ทำกรรเจีขก

การที่โปรดให

เช่นนึ่ ดำข*’าพเจำและท่านกลางจาดรนค์รศมี กรมพระจำรพร
โยงโปรยพระศพกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์

สวมชฎา

แต่โปรดให้ทำกรรเจึขกเบี่นพิเศษอย่างเดียวกนกบแบบนึ่
๑๗๓.
อุณรุท

มการสมโภชแหเครองเลนเรองราบ1กย5{(|

อิเหนา

มิใช่แห่รูป

รูปภาพ

ขนรำรำงบนจำรชำลำเลอนตามทางสถลมารค

แต่ลำนละครโขน
มิฅาแต่

ไช๔๓

สองตาดูแหไมเหนท่ว
คนราย้งอยู

จะพรรณนาเหลฏกํๅล์ง

จงรวมงามไร้ใน (น'ยน์) ตา

ทํงคนร^อง

อ'นการมหรสพ

สมโภชทรงผนวชเฉลนๅานาด้เาผูเๅยู‘ตรูมา
เรองทรงผนวชกรมพระราชวงบๅรมหาเสนๅนรู่กษ์

®๓)๓.

ผูแฅงปลืมสนุกสนานมาก
ไป

แต่คมเรื่องไม่ใคร่ติด

ถาจะเรียงภาษาใหม่

ก่อนมา

น่าจะกล่าวว่า

ด

เล่ากระจํดกระจาย

ไม่เคยได้ยินว่ากร*งใดแต่

ไค้เกยมีการแห่ทรงผนวชสนุกและใหญ่โตเหมือนกร*งทรง

ผนวชสมเคีจพระเจ*าลูกเธอ
ทรงเกรองฅํน่

เจ*าพเากรมหลวงเสนานุร‘กษ์

ฉลองพระองค์ทรงประพาสพระกรน’อย

พระศอและเกรื่องประคบ

ทรงพระมหามงกุฎ

น*กพระองค์เองเจ*าเขมร

สวมชฎาพระมหากฐิน

โปรดให้

มีฉลอง

ทรงพระยานมาศ
พระพงษ์นรินทรี

สวมชฎาเบี่ยง ท*ดกรรเจียก ขั้นยานมาศฅามเสด็จเบี่นหางนาก มีการ
มหรสพสมโภช โขน หุ่น ละกร 'งํ้ว มอญรำ กระบวนแห่แต่งละคร
เรื่องรามเกียรฅ

อณรุท

อิเหนา

ลากไปในกระบวนร’องรำไปพลาง
ศร*งใด

ให้ตำโขนละกรขั้นบนล*อเลื่อน
ไม่เกยไค้ยินว่าการทรงผนวช

จะเบี่นที่สนุกสนานน่าดูเหมือนคร*งน้

๑(ฑ)๔.

114 4ฟิ0ใ4 ๑0 ทงไฟในวำทํ้งหนำสอเบี่นส้ตย์

ใส่ดำยบทประหารชวิตทจากแดง
๑๓1๔.

มีในพงศาวดาร
สฟ่๕.

ขำงในทำกลลวงล่อต่อทร่พย์จ'บรูปสักนาม

โจทก์ ๓ จำเลย ๒ ประหารชวิตทวดเขยน

เฮ)๔๔
ดฟ่๕.

น่าจะไม่มีในพงศาวดาร

๖.

บเถาะสัปฅศก

พระโองการรํบสํงไห้ช่า

พิช”ยราชรถขน

จะทรงพระโกศพระอ*ฐ ฟ่ รถ

พระเมรุต"งทรง

ประดับเตรองให้เสร็จแลำแต่ในบเถาะ

๑๓!๖.

รถ ๗ รถ

ก็คือรถที่ไช้อ?แคี๋ยวน

จะทำขํ้นไว้สำหร*บแผ่นดิน

ใทฅดเสา

ตํ้งพระราชหฤ

แต่เบ็่นการจำเบ็'นอยู่เองที่

ก่อนสำหร*บทอดพระเนฅร

๑ฟ่ฟ่.

ได้พระคชาธาร

เจำพระยามงคลจ่กรพ

เล็บครบ (แล) พระอินทไอยรา
ดฟ่ต่).

ดัางเล็บครบนั้ไม่ปรากฏ พระอินทไอยรา เบนช

เผือกตรี

๑ฟ่๘.

ลดักราช ๑๑๕๘ บมะโรง ดัฐศก

ทรงพิดัยราชรถ

รถพระ

เชิญพระอฐ

รถชก (โยง) รถโปรยขำวตอก

รถทนงรอง รถจ'นทน์ ๒ รูปสัตว์แรด

ทรงดังเล็ดเพลิ

หนำรูปสัตว์ถำนพ'น (พรรค) ทรงดังเล็ดผำไตรบาตร
แห'ในราชวติดัตรจรงเรยง
มขกระสัน

ช'กแห'เขำพระเมรทิศมขแทรก

ประดับชนสำสรำง

เชยวกางประจำประต

ในฉ'ตรเงินสำยอง สัตรทองสัตรนากบรรจง
ปรางค์ปราสาท
๑๓!๘.

กรงเก่า

เยยมทรงอย่าง

เทวราชประนมกร ลิ่'ชำเ

พรรณนาดัวยงานพระเมร

๑๓!๘.

ชำ

สัวนถี่พอใช้

อย่างพระเมรุพระบรมโกศพระพทธเจำหลวง

123(12

®ฟ่สิ่.

^

อางว่า7'เระเมรุทีทำกรํ้งนน เหมือนพระเมรในพ:ะบรม

โกศพระพุทธเจุๅหลๅงเารุงเก่ๅ
นายช่างทีทำการยงมีชีๅฅยิยู่

คงจุะได้ถ่ายแบบกร*รน*น

เพราะฅํว

บางทีท่านผ้แถ่งทํๅนจุะได้เห็นเอง

แต่

เห็นจะย*'งทรงพระเยาว์

@๘0,

ชกพระอฐิเขืาพระเมรทอง

ถวายพระเพลิง

สมเดจพระปิยกาพระพุทธเจๅหลรงแผ่นดินกลาง
๑๘๐.

ในที่จ ะออกพระนาม

สมเด็จพระปฐมบรมมหาบยกา

ธิบด็ เห็นจะหว*'งจะให้ส*น จึงได้ใช้สมเด็จพระอ*'ยกาพระพทธเจ*'ๅหลวง
แผ่นคินกลาง

เพราะไม่มีคำจะเรียก

๑๘๑.
มะเส็ง
๑๘๑.

พอให้เข้าใจ

กรมหลวงนรินทร์รณเรศสินพระชนม์ตํนบ

ถวายพระเพลิงทพระเมรุ

อธิบายกวามว่า กรมหลวงนรินทร์รณเรศ พระราชทาน

เพลิงเมรุกลางเมือง

๑๘๒.

คือพระเมรุใหญ่น้เอง

ณ ว'นเดปิน ๔ ขึนลิ่ คา

ว'งหลวงจำฅํว์ได้
๑๘๒.

ก็ซอกเรียกไป

อ’ายมาลำเพศเข’า

ประหารชวิตทวดตะเคยน

อ*ายมาเบี่นเรื่องที่รู้กำอยู่แลำ

๑๘๓.

ณ ว่นอาทิตย์ เคอน ๘ แรม ๑๒ คา

๑๑๖๑ บมะแม เอกศก

ลุศักราช

สมเด็จตรำสาเจ’ากรมพระศร

สุดารำม์เสด็่จสู่สวรรคาลํย
๑๘๓.
ว่า ฅรำ นน

กำานรียกสมเด็จตรำสานั้ ไม่เกยใต้ยิน แต่เรียกเจ*านาย
กงจะไค้เรียกอย่ารเกียวกำเสก็ซ

เช่นศัวอย่างฅรำน้อย

เล)๔๖

กรงกรงเก่า แฅ่ฅร'สสาจะแยกเบ็๋นผ่'ายอิฅถีลึงกก็ดูแปลกอยู่สกน้ก
ถ็าเรียกแก่เฉพาะองค์เคียว
เรียกท^งสองพระองค์
ด๘๔.

ก็น่าจะเคาว่าเบึนอย่างอื่นไปไค

แปลกไม่เกยไค้ยินใครเล่าเลย

ณ วไ)ศุกร์ เดอน 0๒ แรม 0® คำ

ตร'สสาเจ็าพากรมพระยาเทพสดาวด
ขอให้ส*งเกฅ

®๘๔.

กรมพระศรีสการำษ์
พระยาเทพสคาวดี

สมเด

เสด็จสู่สวรรคาลย

สมเด็จพระศรีสุดาร*กษ์

แก่สมเด็จพระเทพสุดาวดี
ดถกต้องดีหน*กหนา

พระเทพสคาวดีเบนพระยาพานทอง

เรียก

เรียกเจ*าพ้

เพราะเหตุที่เจ*ากรมสมเด

เจไกรมสมเด็จพระศรีสุคาร*ก

เบนพระ
บ'กนั้จะต้งวินิจฉ*ย
ชื่อเจไกรมจึงเหมือนก*บชื่อเจไ
องค์เจไก็ดี
เหล่าน*น

ในเรื่องเจ* าก่างกรมแปลว่ากระ

ข*อนั้วินิจฉ*ยง่าย

ที่มืขไไทเลขสมส*งก*ดขนมาก

กือเจไพ

การบ*งก*บบัญชากนขไไ

ต้องมืขไของเจไกนหนึ่งสองกนหรือสามกน

ผ้กนมากค*วยก*น

จะเบึนแก่จางวาง

นายเวร

สมุห์บ*ญชี

เบ็'น

ชื่อเดิม

กวบกมกนมากตุก็คูไม่สมควร เจไแผ่นดินจึงได้โปรคให้ยกก
ขนเบนกรมก่างหากกรมหนึ่งกงอยู่ในเจไองค์น*น
ฅ*งเจไกรมเบี่นพระยาพระหลวงขุนหมื่น
หมื่น

เจไองค์น*น

ปล*คกรมเบ็นพระหลว

สมุห์บ'ญชื่เบี่นหลวงขุนหมื่นมีชื่อฅำแหน่ง

ส่วนเจไร์งเ

ปกกรองกรมน*นเบนเจไพ้าก็กงเบนเจไพา เบนพระองค์เจไก็กงเบนพระ
องค์เจไ

แก่การที่ผู้ใคจะออกพระนามเดิมจริง ‘ตุ คเบนก

12)(!&ฟ่

เชนกบจะออกพระนามฤเลวงๆกร!.จุษฎๅๅๅ
เธอเจาพาลา

เชนนกดูเบนการตำสูง

สม!.ก็จพระ!.จาน*องยา

จึงเรียกเสียว่า

สมเด็จพระเจ’า

นองยาเธอ เจาพากรมหลวงจกรเจษฎา ฅามชื่อเจ*ากรมซึ่งเบ็นห*วหน*า
ขาไทของทาน

สวนพระองกเจาเล่า

ตามอย่างเก่า ‘ดู เขาย*งเรียก

พระองกเจากรมหมนน'น พระองค์เจ*ากรมหมื่นนี่ กำที่ใช้จ่าหน*าบ*ญชี
เจานาย

กใช้ว่าพระองค์เจามีกรม

และพระองค์เจำย*งไม่มีกรมเช่นนี่

เบนฅวอย่าง ชือเจากรมปล*คกรมอย่างเก่า ‘ดู ไม่ไค้ใช้คำสงวิเศษอะไร
และไม่ไค้ใช้เบนผู้หญิงผู้ชาย
กรมหลวงโยธาเทพ
ขนิษฐา

เช่นเจำพ้ากรมหลวงโยธาทิพย์

ก็เห็นไค้ฅรงว่า

ให้ชื่อโยธาทิพย์องค์หนึ่ง

เจำพา

พระนารายณ์คงไม่ไค้ต*งพระ
และพระราชบดรีให้ชื่อโยธาเทพ

ซึ่งเบนชื่อทหารผู้ชายเช่นน*น เห็นช*คว่าเบ็'นชื่อสำหร'บเจำกรมเท่าน*น
การค่อย ๆ เขำใจผิคก'นมาทุกที
จ'บหนำเจำองค์น*นเสียแล*ว
เจำกรมของตำ

เพราะเรียกพระนามกรมจน

จึงกลายเบี่นชื่อเจำองค์น*น

ชื่ออย่าง

กงเหลืออยู่แต่เจำพ้าซึ่งไค้ร*บพระสุพรรณบ'ฏเฉลิ

พระนามเบนเจำพ้าก่อนเบืนกรม เช่นเจำพ้ามหามาลา กรมพระบำราบ
ปรบกษ์

ใช้ท*ง ๒ อย่าง

พระสพรรณบ*ฎ

การที่ชำเลอะน*นเพราะเจำพาที่ไม่ไค้ร*บ

และซออยางไทย ทุ เชน

กรมหลวงรำรเจษฏามานํน

เบนเหตุให้ทนเทยินไ^ปร"การทนง

สมเด็จทระบรมราชชนนี่
มาฅย์
กวามหลง

ชกดวอยางเจาพาลา

แต่ไหนแต่ไรมาไซ้ว่ากรมทระเททา

กงเบ็น “มาฅย” ไม่ไซ้ “มาตุ” ที่แก้เบนมาตุน*นแก้คาม
ถำจะเอามาวินิจฉำว่าพระราชชม■นี่

ท่าไมจึงไม่ไซ้สมเด็

12)๔

แฅ่พระอกรมเหสีขํงใช้สเ)เคีจไค้

หรือเจ้านายอื่น

ยงฅงเบ็น

สมเด็จไค้ ถึงทีพระราชชนนี เหฅุใคจึงฅงํ้เบนแก่กรมพระ
วินิจฉไ)ไค้ง่าย

สมเด็จนไเอย่หน*ากำนำ

กามแบบโบราณเข

สมเด็จพระพ'นบี่หลวง หรือสมเด็จพระราชมารคา สมเด็จพระราชชน
สมเด็จพระบรมราชชนนี

กำหากว่าพระนามของท่านเบ็นคำไท

เช่นสมเด็จพระบรมราชชนนี ร'ชกาลที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ใครเลยจะกล
พระนามไทยๆก่อทำยสมเด็จไค้

เพราะเหกุฉะนไเ

สมเด็จพระพ'น

หลวงแก่โบราณ ก็มีพระนามไทย ๆ เขาจึงเรืยกสมเด็จพระใ'ณับี
กรมพระเทพามากข์ แก่คำยความเคารพยิงขนไป จึงไม่ออกพระนาม
แม้แก่สมเด็จพระพ'นบื่หลวง

เรืยกแก่ชื่อเจำกรม

ว่ากรมพระเทพา

มากย์ทีแดียว

การที่เปลี่ยนชื่อเจำกรมในร'ชกาลที่ ๒ เบึ่นพระอมริน
คำยกวามประสงค์จะแก้จืดและจะให้สูงขน

ไค้ยกสมเด็จซึ่ง

พระพ'นบี่หลวง มาใช้นำชื่อกรม เบ็่นสมเด็จกรมพระอมรินทรามาฅย์
“สมเด็จ”

หรือจะว่า

“สมเด็จของ”

กรมพระอมรินทราม

มีปรากฏในหมายเก่าใช้

“สมเด็จกรมพระอมรินทร์”

พระศรีสลาไลย” ทุกแห่ง

ยำถูกก*อ์งดีอย่

“สมเด

ขอซึ่งมาเกิดพั้นเพีอนมากไปนไเ กำขในรำกาลที่๔ มีพร
บ'ณผัฅิ

พระศรืภูริปรืชาร'บพระบรมราชโองการ

ออกหมายลงวน

เดือน @๐ ขั้น ๕ คำบื่ชวคจ*กวาศก จลศำราช๑๒®๔ ก่อนขำพเนำ
เกิดบี'หนึ่ง
อื่นแท้

สาเหกุนํอพระราชบ'ญญัฅินึ่

เหกุที่เกิดขั้นน*นคำนึ่

และความม่งห

1ฐปี๔^
ทรงไกยนกากรๅบทลๅๅ

สมเดจุพระเกชา

และสมเค็จุพระ

ปรมานุชฅเบนกน

ทรงระแวงไปว่าดูเหมือนบรรกากํกค์จุะเสมอ

สมเดจพระราชากล!,;;

อนเรยกว่าสมเคขิพระอริยวงกากกญาลเ

สมเดจุพระพุฌาจุารย์แส;;ฎึ่น .^1 อีกฎว่ๅงVIนึ่งนแ
พระนามกรมพระว่า

พระวๅม

พ,;;พิ^5

พระพพธเดชะ พระอนทรเทพ และอีน

1^1

พระพิทักษ์

นาสมเคจุ

พระปรมานชิด
พระราชากณะ
กรมพระพิทกษ

ก็จุะเหมือน

จุงไค้บ”ญญักิลงว่า

จะออกพระนามพระเจุาอยู่ทัวว*งVเสวงว'งหทัๅ
บาท

มืผู้กราบทูลเร

เห้เช้

ถาจะออกพระนามสมเด็จุพระเดชา

ให้ใช้ “กรม’’ นำหนาสมเค้จุ
ถาจะใช้พระนามกรมพระรามอิศเรก

“ พ,ะ

สมเด็จุ

จุะไค้มืดทับสมเค้จุ

กรมพระพิพิธ

ให้ใช้ “ กรม ” นำหน*าพระ ”

มืชิอ์กวามปรากฏอยู่ในหน”งสือวชิรญๅลเวิเศษ เส่ม๒ หน*า๓๕๘
พระราชบ”ญญักิอันนึ่ไม่ได้ทรงระลึกถึงแบบเดิม
สมเด็จกรมพระอมรินทร์

ซึ่งเกยใช้

สมเด็จกรมพระศรีสุลาไลย

จนถึงเวลาออกพระราชบ*ญญัดิน’นเลย

ข*กข‘องที่เกิดขั้นในขณะหนึ่ง

ซึ่งกงใช้อยู่

พระราชประสงก์แค่จะแก้ข*อ
ซึ่งเบ็นเวลาหลงเอาร์อเจุ*'ากรมมาเบี่น

ชื่อเจ*'าเสียช*'านานแล‘'วน*น
กำที่ใช้ว่า “พระบาท” นำหน*'าสมเด็จพระเจำแผ่นดินน’น นำจะ
มาจากศุภอักษร

ซึ่งมืข*'อกวามว่า “ท่านเสนาธิบดินทร์นรินทรามาฅย์

ผ้ภ*กคีบำเรอพระบาทสมเด็จพระเอกาทศว,ฐ” เบ'แดน

ถาจะชกเอา

พระบาทให้ขาควรรก “ผ้ภกดบำเรอ พระบาทสมเดจพระเอกาทศรฐ”

๓๒

129(3(0

ก็เบืนย์นเข*าใจใช้ไค้ว่า

สมเก็จในพระนามของพระเจ*าแผ

กวรจะมีพระบาทนำ

แฅ่ก็เบนบญญัก็ใหม่

พระราชากณะนั้นเอง

ของเก่า ๆ หาไค้ใช้เบนหลํก^านม”นก

แฅ่กรมนำหน*าสมเก็จ

ไม่สนิทเหมีอนพระบาทนำสมเก็จ

นำเข*าข*างหน'าฅ*อืงเข*าใจว่าเจ*าองก็นั้น
เอากรมก่อท*ายสมเก็จฅามแบบเก่า
กรม

เพื่อจะให้ผ

พระนามเหมีอนเจ’ากรม

ไค้กวามว่าเจ*าองก็นั้นเบ

ที่ก่อข*างท*ายนั้นเบนชื่อชองเจ*ากรม

สำเร็จรูปเบ็'นเนั้อก

“ สมเก็จของกรมซึ่งพระปรมานุชิฅเบ็นเจ*ากรม ”
กรมพระปรมานุชิฅ

เรียกนั้น

เมื่อมีกรมอยู่ข*างท*ายสมเก็จเช่นนั้

จ

สมเก็จพระราชากณะที่ไหนได้

ส่วนกรมพระที่ที่งกรมข*างหน*าเสียนั้นผิคแท้ ไม่ทราบว่าเห
อย่างไร
นั้นเอง

จะเบนถ้วยนั้นและง่าย

เช่นพระองก็เจ*าชิดเชื่อพงษ์

เกยได้ยินที่สคจน

หม่อมเจ*ายินก็ ก็ม*กจ

พระพิพิธ พระองก็เจ*าลิงหนาท และหม่อมเจ*าลมน ก็เรียกพระพิท*
เว*นไว้แก่ถ้าพกถ้นมาก
นั้งปวงเรียกบิคา

จึงจะเรียกแก่ว่าในกรม

เหมือนหม่อมเ

ข*อที่หลงไปเรียกชื่อเจ*ากรมเบนเถ้า

เช่นพระ

พระพิท”กษ์ นเบนหลงอย่างเอก
พระราชบ”ญญัฅิที่ไค้ยกมากล่าวน

ไม่บ”ญญัฅิไปถึง พระน

สมเก็จพระพ'’นบี่หลวงก็จริง

แก่เมื่อบ”ญญัติลงว่า

สมเก็จจำจะถ้องมีกรมนำ

จึงจะผิคถ้บสมเก็จพระราชากณ

แลำ

เถ้า

ก็ลามมาถึงพระนามสมเก็จพระพ”นบื่หลวงกลายเบนก1มสมเก็

พวะอมรนทร กรมสมเคจพระศรสุริเ.ยนทร์ กรมสมเก็จพระศรีสลาไลย
คลอคจนกรมสมเกจพระเทพกีรินพรี
พระเจาพนางเธอรชกาลท ®

ก็เบี่นเช่นน*นก*ว์ย

จนสมเก็จ

ซงเบ็๋นก*นเหฺคุแห่งเรื่องที่กล่าวอย่บํกน

อ*นเบนเจาพาทง ๒ พระองก็ ก็ฅ*องเลิกเจ*าพ้า เติมกรมนำหน้าสมเก็จ
เบนกรมสมเก็จพระเทพสุดาวคี
แก่กรนมาในชไเหล*ง

กรมสมเด็จพระศรีสการ*กษ์ไปด*วย

จะทรงระแวงขั้นมา

ว่าสมเด็จพระบรม

ราชชนนี ไปเหมือนก*นเข*าก*บกรมสมเด็จค่าง‘คุหรืออย่างไร จะถวาย
เทศนาโปรกให้หยอกท’าย

เช่น กรมสมเด็จพระศรีสริเยนทรามากย์

สมเด็จพระบรมราชชนนี
ธรรมาสน์ไปกีมื

พระที่ลืมหยอกท*ายเช่นนั้ก*องถูกลงจาก

แก่ไม่ได้เติมในฉลากสก*บปกรณ์

การจึงได้เบน

แบบอย่างมาจนทุกว'นน้
ข’อซึ่งพาให้เลอะลืมต’นเหคุแห่งการก*งกรมมือีก
กรมพระราชวำบวรสถานมงกล

กรมพระราชวำบวรสถานพิมุข

ว่าเบ็๋นเจ’านายอย่างสงช*นพระราชา

ใช้ว่ากรมพระยาราชวำ
วำหลำนี

สถานมงกล

กวามวิน้จฉ*ยอ*นน้ผิกมาก

เขาจึงเรยกเอาตามชอวง

ที่เรียกกามยศเจ*ากรปบบแา^

ที่วำหน้าและที่

วงหนาเรยกวาวงบวร
ส่วนพระองก็เอง

และสมเก็จพระเจ"หลาบเธอค่างหาก

การที่พาเลอะเพราะเอากรมไปบำร้ร^ข่าก็'^
เบี่นหมวกเบบแผบก

ไม่ได้

ผู้ที่เบนข’าราชการสองกรม

วำหลำเรียกว่าวำบวรสกาบพิมุข

ท่านเบนสมเด็จพระอนุชาธิราช

กำว่าผาย

น*บ

ก็ใช้ว่ากรมพระราชวำ

เขาไม่ได้เรียกกามชื่อบกกล

นีนมืมากกำยก*น

คือยกกำอย่าง

ที่จริงกรมใบที่นีใช้แทบ

ไม่กวรจะเอาไปเทียปกบยศเจ‘าบาะเ

120^10

ทางทื่พาเลอะอีกเรึ๋องหนึ่งน\เ

คอฅามกฎหมายเกม ไมมกำน

พระนามเฑ้นายเบนผู้ใหญ่กว่าพวิะเจ้าแผ่นดิน
ก็กาม

พระอา

พระพี่ก็ตาม

ใช้กำนำว่า

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเจำอย่หำ

จะเบน

พระเจำนองยาเธอเท่

ทรงพระราชคำริว่าเบ็๋นการ

บกพร่อง กำจะเบนการถือเกียรติยศก็ไม่เข่าเรื่อง จึงทรงพร

แก้เรื่องนึ่ แต่แรกเสด็จเถลิงถวิลยราชสมบัติ มีขำความ
ประกาศ
ไว้

อ'นขำพเจำเข่าใจว่าจะไค้นำมาลงในหนำสือวชิรญาณว

คงจะอย่ในเล่มเกียวก'บที่ไค้อำงถึงนึ่
พระราชปรารภน*น

พระเจำพี่นางเธอนึ่

หรือก่อนขนไปเล่มหนึ่ง

ว่าขำ)ซึ่งบ'ญญัติให้เรียกพระเจำพี
ไต่ตามตำอย่างที่เคยมีมาในร*ชกาลที่

สมเด็จพระพี่นางท*ง ๒ พระองค์
บ*ญญัดิให้เรียกพระเจำพึ่ยาเธอ

ควรจะเดินตามแบบอย่างน*น

พระเจำพี่นางเธอ

แต่เมื่อบัญญัติลงเช่นนึ่แลำ

คำนำเช่นน*นย่อมทำไปถื

พิพิธภเบนทร์ กรมหมื่นพิทำษ์เทเวศร์ พระองค์เจำทินกร เพี
กรมขุนเดชอดิศร

ให้สูงยิงขนไปกว่าเจำนายที่ออกพระนา

จึงได้พระราชทานเพี่มคำสมเด็จนำพระนาม และให้เจำกรมเบนพรข
เทียบอย่างสมเด็จพระเจำพึ่นางเธอพระองค์ใหญ่ในริชกาลที่
แต่มาขาคความพิจารณาไม่ทำถืงเสียในระยะนึ่เอง

คำยส

พระเจาพนางเธอพระองกใหญรชกาลท®ทานเป่นเจาพ้า เรียกสมเด็จ

เบนกำนำของเจำพ้าแต่หากไม่เรียกออกพระนามเจำพ้า แต่สมเด็
เอากอกบชอเจากรม

วาสมเดจกรมพระยาเทพสตาวกี

เลยหลงไปว่า

190^๓

สมเคจนนฌนชนของเจุๅท่ๅงฦ-5มฎย่ๅง5)0^
สมเกจใช้แทนคำว่าพร"ยาอยู่แสํๅ
พระเทพสุกาวก็

จึงเรียกสำ!,รจุรปญ็''แกรมสมเก

กามบญญักิกรม'แาหน*'าสมเก็จุ

จบรูปไม่กิคทีเกียว
อย่างสงทีสุก

อ'นมีเจ*าารมฌ็๋นพระยา

กร*นก*งกรม'ขุนเดชอดิกีร

กราว'แก็คลากรอย
จะใ'ห้เบึนฅ่างกรม

จึงไค้เบ่นกรมสมเก็จุพระเกชากิกีร

แก่กรนเมอพิเกราะห์ไป ยศเช่นนั้ไปท'นก*นก'บสมเก็จุพระพ*นบี'
หลวง

และสมเด็จพระเจ*'าพี่นางเธอร'ชกาล'กี่ ๑

หากี่แปลกก*นมิไค้

จึงโปรกให้เกิมคำ'แาลงเสียหน*'าสมเด็จว่า “พระ

เจ*'าพี่ยาเธอ กรมสมเด็จพระเดชากิศร”
สมเก็จพระปรมานุชิก”

องศ์‘แพระนามเกชาคิศร

เมี่อลงรูป

นอกจากจะตำงเข*'าใจว่าพระองศ์เจ*'าม*ง

แก่เหตุไฉนเจ*^เกรมจึงมาชื่อพำงก*น ไม่เกย

ยกขํ้นส่กวามวิ'!แจฉโ)แก่ในช*นหล'ง ๆ มา

กรมไม่ทำพิศ

“พระเจำวรวงศ์เธอ กรม

แก้ไขยำเยองไปพอให้แปลกก*น

เช่นนั้จะเบ่นอย่างอึ๋นไม่ไค้

ก่างกรมบางองศ์

ซึ่งท่านเบึนเจ*'า'พา

เมื่อเกิดเซ็นชื่อก'น

เจ*'านาย

มีกวามเด็อดรำนว่าลายเซ็นของกำเหมือนกำเจ’'า

บางกนหลงว่าลายเซ็นของเจำกรม

เบนลายพระหำศ์

ของเจำ
ในเรื่องเจ*'านายซึ่งไม่ได้เบ็๋นเช่าพา
กลอย

นาจะมเกามลอยางหนงอยา'3โก

ไค้รำยศเบ่นสมเด็จนั้ชอ

จะวาสงเกนไปจนลงไมม

เลยเบนแน่กีว่าไม่ไค้ แก'ขุนนางขำเบืนสมเด็จเช่าพระยาไก้ มีกำอย่
กี่ข*'าพเจำระงำไว้ยำไม่ได้วินิจฉำนจ^’^ช่^'^^^®^’^’^^
เรียงฺพระราซิประว้กส"เม^*^®''^^^’'’^’^''’'’^’'’''’®'^"^”’^*^’^^

กือเมื่อเวลา
^

สมโภชพระนคร

ข้าพเจ้าเบี่นผ้เรียบเรียงร'ชกาลท ๓ และรชกาลท ๔

เมื่อเก็บข*อกวามท*งปวงรวบรวมจะเรียงขํ้นน*น
ร*บส'งยืนย'นว่า

พระบาทสมเด็จพระน'งเกล*าเจ้าอยู่หำ

ไปข’คท'พปากแพรกเบนพระองค์เจ*าฅ่างกรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำนภาล'ย
ท*องคราว่า

กรมหลวงบคินทร

เมื่อ

เจ*ากรมเบี่นแฅ่หมน

โปรคไห้ออกพระนามใน

“สมเด็จพระเจำลกเธอกรมหมื่นเจษฎาบคินทร”

ท

ร*บส'งยืนย'นเบึนแน่นอน ไม่ใช่อย่างเลอะ ๆ แค่เวลาน*นหนำสือทื่ฅ
ค*นกวำเรียบเรียงมาก

เวลามีไม่พอจึงไค้ทลชอระง*บไว้เสีย

ลงความข*อนั้ในพระราชประวัติ

จะค*องหาหล*กฏีานไวัค่อสู้เขาให้ด

หน่อยจะเกิคเบ็นปากเสียงว่ายกย่องก*นเกินไป
หนึ่งเลิก

ว'าถ

กร*งน้ระง'บไวั

การก็คำงก*น่มา

เมื่อพิเคราะห์คเจำนายที่ไม่ใช่เจำพ้า

เช่นกรมสมเ

ปรมานุชิฅ กรมสมเด็จพระเดชาติศร เบนสมเด็จคำยอะ ไร เบนไค้คำย

พระราชทานให้เบน ไม่ใช่พระราชทานให้เบนเจำพ้า เบึนสมเด็จอย
สมเด็จเจำพระยา

อย่างสมเด็จทเระราชาคถ;ะ

จึงมาคิกเห็นว่

น่าจะมีแบบอย่างอะไรมาแค่ก่อนบำง ถำหากว่ากำที่กรมหลวงบตินทรี
ร'บสำนึ่เบ็'นความจริง

ก็น่าจะอย่างเช่นสมเด็จพระเจำลกเธอกรม

เจษฎาบตินทรี นึ่เบ็นฅำอย่าง แค่เวลาน*นคิดเห็นไม่ไค้ เหคคำยเรื่อ
บ''ญญัติเอากรมนำหนำสมเด็จเขำไปขวาง
สมเด็จพระนำเกลำเจำอยู่หำ

ที่จะคิคเห็นไปว่าพระบาท

ไค้ความยกย่องเบ็นกรมสมเด็จพ

เจษฎาบคินทรีไม่ไค้เบึนอ*'นขาค ไม่มีจฺคหมายข’อความในที่สฤาน

]ฐ0^^

จงพนขอทฉงนฅองขอระงํบ[ๅก่ฏน
ไม่เกยวแก่กรมฅามแบบเก่า
สมเดจกรมพระศรีสุลาไลยแลำ

แฅ่ถำหากว่าสมเด็จเบ็๋นแฅ่กำนำ

เช่นเกยใช้สมเด็จกรมพระอมรินทร
จะใช้สมเด็จพระเจำลกเธอกรมหมื่น

เจษฎาบดินทร์หรืออย่างส*นว่า
ข'ดของอ*นใค

สมเด็จกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์

ก็อย่างเคียวก'นก'บสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร

กรมพระปรมานชิฅ

ก

สมเด็จ

จะว่าเหมือนสมเด็จพระราชากณะก็ไม่เหมือน

เพราะมีกรมอยู่ทำยสมเด็จ

เห็นว่าแยบกายดิน'กหนา

ดิกว่าพระราช

บ*ญญัดิแก้ให้ใช้กรมนำสมเด็จ
ฅำอย่างกวามลำบากซึ่งเกยอึดอ'ดใจอย่างยึง
กรมสมเด็จพระบำราบปรบกษ์
ยกย่องให้สูง

ท่านเบืนกรมพระอยู่แลำ

เช่นสมเด็จพระปรมานุชิฅ

แค่พระองก์ท่านเบี่นเจำพื่า

หรือสมเด็จพระเดชา

สมเด็จเดิมทั้งเสียก็ไม่ได้

ใหม่ไม่เดิมเขำก็ไม่สำเร็จกิจการเลื่อนกรม

ปรบกษ”

แค่เพื่อจะ

เบ็๋นสมเด็จอยู่ในกำนำพระนามเดิมแลำ

และดงเบนกรมสมเด็จอึกชาหนึ่ง

กลายเบน

ได้เกิดขนเมื่อกร*ง

“ สมเด็จพระเจำบรมวงศ์เธอ

จึงฅ‘องลงท*งสองอย่าง
กรมสมเด็จพระบำราบ

สมเด็จถึงสองหนเผยบผยาบเด็มท

ลงว่ากำซึ่งกรมหลวงนรินทรเทวี

สมเด็

ถำหากว่าวินิจฉไเ

เรืยกสมเด็จพระพื่นางร'•ชกาลที่ ๑นึ

ถกท่องดามแบบอย่างกวามมุ่งหมายเดิมแล้ว

จะเรืยกได้ง่ายว่

“สมเด็จพระเจำบรมวงศ์เธอ เจ่าพ้ากรมพระยาบำราบปรบกบํ” สนิท
สนมดีมาก
ถำหากว่ากวามวินิจฉ*ยอ*นนึ่ตกลง
บ*นนึ่

จะออกพระนามได้ดำเช่นกล่าวค่อไป

ผลที่จะเรียกในแผ่นดินบจจ-
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สมเด้จพระเจำบรมบยยิกาเธอ เจ่าพ้ากรมพระยาเทพสุ

หรือเรียกอย่างย่อว่า
๒.

สมเค็ซพระเจ่าบรมบยขิกาเธอ

หรือเรียกอย่างย่อว่า
๓.

สมเค็จเจ่าพ้ากรมพระยาเทพสุ

สมเด็รเจ่าพากรมพระศรีสุคาร'กษ์

สมเด็จพระบรมราชบยยิกา

หรือเรียกอย่างย่อว่า
๔.

๖.

กรมพระศรีสุริเยนทรามาฅย์

สมเด็จกรมพระศรีสุริเยนทรามาฅย

สมเด็จพระราชมหาบยยิกา

หรีอเรียกอย่างย่อว่า

กรมพระอมรินทรามาฅย์

สมเด็จกรมพระอมรินทรามาคย์

สมเด็จพระบรมราชอ'ขยิกา

หรีอเรียกอย่างย่อว่า
๕.

เจ่า‘ผากรมพระศรืสุคาร*ก

กรมพระศรีสุลาไลย

สมเด็จกรมพระศรีสลาไลย

สมเด็จพระบรมราชชน'นี

หรือเรียกอย่างย่อว่า

กรมพระเทพศิรินทรามาฅย

สมเด็จกรมพระเทพศิรินทรามา

๗.

สมเด็จพระเจ*าบรมอ'ยยิกาเธอ

๘.

สมเด็จพระเจ’าอ'ยกาเธอ

๙.

สมเด็จพระเจ*าบรมวงศเธอ

กรมพระยาสคาร*คนราช

ประยูร

®๐.

กรมพระปรมา'นุชิฅชิโนรส
กรมพระยาเดชาคิศร

สมเด็จพระเจ*าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาปวเรศวริย

ลงกรณ์
®®.

สมเด็จพระเจ*าบรมวงศ์เธอเจ’า'ผามหามาลา

กรมพระยา

บำราบปรบกษ์
หรือสมเด็จพระเจ’าบรมวงศ์เธอเจ*าพ้า
บกษ์

กรมพระยาบำราบ
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เชนนเบนตน
ทเบนเจาพา

อาจจะลงร่0งรธข!ต้

และมิได้เบนเจุๅพา

เห็นผิคกํนที่ในระหว่าง

และผิกกํนกบสมเด็จพระราชาคณะ

จงเหนว่าขอความซงครมหลวงนรินท:5เทๅเรียๆ สมเด็จฅร*สสา
เจาพากรมพระยาเทพสุคาวด็
สุคารกษ

และสมเด็จฅร*สสาเจ*าพากรมพระศรี

น่าจะถกฅองแยบคายด็หน*กหนา
๑๘^.

ปราสาท

เชญพระโกศไว้

(ที่พระ)

ที่น‘งคสิตมหา

พาผ่าปราสาทแต่ไม่ไหม้

๑๘๖.

เดอน ๕ บวอก โทศก

เชิญพระโกศขน

ทรงพิช่ยราชรถตามก่นเข’าพระเมรทอง

ร่วมชนพระเบญจา

เดยวกไเถวายพระเพสิงเสร็จแล’ว์
๑๘๖.
น*อย

พระโกศคร*งนั้ทำขั้นใหม่ท*งกู่

ห้มทอง

ภายหล‘งจึงร้อทองคำ

เรียกว่ากก่นใหญ่

ออกไปรวมทำพระโกศทอง

ใหญ่
๑๘ณ์.

ได้คชาธารพระเทพกุญชร มาเบนศรพระนคร

สิบลำด่บกษ่ตริย์
๑๘ฟ่.

คำที่ว่า

มาเบี่นศรีพระนกรสืบลำค*บกษํตริย์

เพราะ

เหฅที่พระเทพกญชรอยู่จบรชก'!ลที่ ^
๑๘๘.

พระโองการรบสั่งให้ขุดคลองรอบเกาะ

น่ายเรอพระทน่งไค

เรยกวาคลองมทาบาค
๓๓

ให้

กุก่น

๑๘๘.

ขกกลองมหานาก

มีกำว่ารอบเกาะมาอีก

วิะเบืนอย่างไร บางทีอีจะเหมีอนก'นก*บช่นหล*ง
โรงเรือก*บว*กคํ านหนึ่ง
กำนหนึ่ง

กือมีเกาะในระห

เกาะกำนฅะว*นออก

ที่เรียกว่าเ

แก่ในที่นึ่เห็นจะหมายกวามว่า

หนำบำนชายเสร1วงศ์
๑๘๘.
ผลทานมาก

เกาะ ในอีน

เกาะขำงเหนื

กลองหล*งเกาะฅํ้นกลายเบื่นผึงไปเสียแล’ว

' I . ..

ณ เดธน ๖ ระกา ตรนศก ฉลองวดพระเชตุพน
ทงฉลากพระราชโอรส

น่กสนมสินธพคชานาเวศ

พระราชน่ดดา

เบนยอดมิงมารเมศ

จำหน่าย

๓

ทาน

ทรงโปรยหนำพล'บพลา
๑๘๘.

I

ฉลากละ

ดอกไม้เงินทอง

ฉลองว'กพระเชฅุพน

ฉลองก็ทำเหมือนก'น

—ต’นก'ลปพฤกษ์ ๘ ต’น

ที่งฉลากเช่นนึ่

ในรัชกาลที

แก่คอกไม้เงินทองนี่จะเบนพิกลเงินพ

กระม*ง
๑๘ว.

แต่ทรงสรำงจนฉลองจารกไว้ ณ แผ่นสิลาอย่

ในพระศาสนา ส0๐ สินเสร็จ
๑๘0.
จะผิดกกสูญ

ขอที่เขียนไว้ว่าอยู่ในพระศาสนา ๕00 สั้นเสร็จ
เพราะ ๕๐00 พระวษา

เรื่องว*คพระเชฅุพนนึ่
หน่อย

น

ย่อมรู้ปรากฎช*กเจนอยู่

น่าจะไขกวามให้กวำงไว้ที่กรงน

ผู้อ่านจะไค้สำเกฅข’อกวามให้ช*กเจน

เก็บมาจากสำเนากำจารึกว*คพระเชฅุพน

เรื่องราวที่

ซึ่งกรมหลวงนรีนทรเท

ทานอางในขํอน

มีเรองราวกล่าวฅ่งแฅ่เรี่มสร้างจุนฉลองกีลๅนํ

วหารพระโลกนารถ

เรึมท้นขั้นกํง์น “ศุภม้สกุพระพุทธศ‘กราชล่วง

แลว ๒๓๓© พระวษา

ณว‘นจุ*นทร้ เทือน ®® แรม ๘ อำ

นกษฅรเอกศก(©©๕®)
พระเจุารามาธิบทื
เอศวรยาธบก

บี'ระกา

สมเทืจุพระบรมธรรมรึกมหาราชาธิราช

บรมนารถบพิฅรพระพทธเจุ’าอย่ห'ว

ฯ:...^-^^
ถวลยราชกรงเทพทวาราวกิ

ศรอยุธยา

ผุ้ผ่านพิภพ

“
มหากิลกภพ

นพร*ฅนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชมหาสถาน เสทืจุทอคพระเนตรเห็น
วกโพธาราม

เก่าชำรุดปร*กห*กพ*งเบนอ'นมาก

ทรงพระราชศร'ทธา

จะปฏิส*งชรณ์สร*างให้บริบุรณ์งามขั้นกว่าเก่า
กลองสระบ่อร่องกูอย่น*น
ขนกินมาถมเต็มแล*ว
มูลกินถม

ที่ซึ่งเบนลุ่มดอนห*

ทรงพระกรุณาให้เอากนสองหมื่นเศษ

รุ่งขั้นบี่หนึ่งสองบี่กล*บยุบลุ่มลงไป

จุงให้ซ้อ

สํ้นพระราชทร*พย์ ๒0๕ ช’ง®๕ ตำลึงบาท ๓ สลึง จึงให้

ปราบที่พุนมูลกินเสมอดีแล’ว

กร*น ณ ว*นพฤห’สบดี เดือน ©๒ แรม

©©กา บี'ฉลูน*กษ*ดร เบญจศก (©©๕๕) ให้จ*ดการปฎิส*^3ขรณ์” ท้อ
น*นไปจำแนกรายการโดยละเอียด

จะบอกแด่ใจกวามดีอ

สร*างพระ

อุโบสถมีก่าแพงแก*ว มีพระระเบียงล*อมกามกำจารีกว่าสองช*น เห็นจะ
เบนค*วยกลำว่าจะพรรณนายาวไปจะกินที่จารึกมาก ที่แท้พระระเบียง
ว*ดพระเชฅพนนึ่หาได้เบ็๋นสองชนรอบไม่ เพราะเหตุที่ลานพระอุโบสถ
ขำงในเบนสี่เหลี่ยม

ระเบียงจึงด*องเบนสี่เหลี่ยม มีวิหารทิศกล

พระระเบียงท*งสี่ท้ศ พระระเบียงที่ว่าเบนสองช*น พระระเบียงช*นนอก
หรือช*นที่สองน^น ไม่ได้ก*นห้มมุมพระระเบียงช*นใน ย่อเขำมาท*งสอง

เ&)1)0

เพราะฉะน*นเมื่อคภายนอกรอบพระระเบียงจึ

ข้างชนพระวิหารทิศ
เห็นเบีนไม้สิบสอง

เบ็๋นการช่างอย่างศีซึ่งข้าพเจาพอใจเบีนอน

ไค้ชมอยู่เบี่นนิจ

ไม่มีแห่งใศเหมือนเลย

ครงมขวิหารฅะว*นฅก

ซึ่งเรียกพระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ ฅามน

ต่อ'แไปกล่าวถึงพร

พระพุทธรูปซึ่งไค้บรรจไว้ในภายใน เรื่องราวน*นออกจะไม

พระพุทธรูปองก์ใหญ่ซึ่งหุ้มทองกำอ*นสมเด็จพระรามาธิบคืที
สร*างไว้ในว*คพระศรีสรรเพชญกรุงเก่า
ไปสุมให้ทองกำไหลลงมา

ศร*นเมื่อเสียกรุงพม่าเ

เพราะเหตุว่าพระน*นห้มแผลงจะล

เมื่อถูกไพ่แรงเช่นน*น หุ่นทองเหลืองข*างในก็พลุนชำรุดไปดำ
พระราชปรารภจะปฏิสำขรณ์

มีพระราชปุจฉาไปถามพระราชาค

ว่าจะยุบลงหล่อเสียใหม่จะไค้หรือไม่

ท่านพระราชากณะเหล

ม’นในดำหนังสือ ถวายพระพรว่าไม่ควร เมื่อจะทำอะไรไม่ไค

แลำ จึงไค้ทรงพระราชดำริสร*างพระเจดีย์องกํ'นํ้ขน เชิญพระ
องค์น*นเขำบรรจุไว้เสียในพระเจดีย์
ที่ว*ดพระเชฅพนน*น

คือพระเจดีย์ไม้สิบสององ

มีพระระเบียงล*อมสามดำน

ส่วนองค์ขำงเหนือ

ขำงใค้ ซึ่งเห็นปรากฏอยู่นัด'แน*น พระบาทสมเด็จพระนำเกลำเจ
ทรงสรำงขน

เมื่อปฏิสำขรณ์นัดพระเชตุพนช*นหลำ

ซึ่งสงอยู่กว่าเพื่อน
ขน

ยำอีกองค์หนึ่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเจำอย่หำทรง

ด*ว์ยเหตุที่พระเจดีย์สององค์

เดิมทรงพระราชอุทิศเบนข

ร*ชกาลที่ ๒ และที่ ๓ จึงนัองมีนัชกาลที่ ๔

เสด็จสวรรคต

ได้มีพระราชคำนัสเฉพาะฅำขำพเจำ

แต่เรื่อง

ว่าพระ

ใ®๖๑
วกพระ'!.ชฅุพนนนกลายญนไ,ส่ฤะแจุ้าแ^นบ่
คะแนนอยู่เสมอจะไม่มีทีสร^าง
องคนน

ถ*าจะใส่

ควรจะถือว่าพระเจ*าแผ่นคินทํ้งสี่พร

ท่านไค้เหนก'นทํ้งสี่พระองค์

จึงควรมีพระเจดีย์อย่ด้

ต่อไปอย่าให้ฅองสร*างทุกแผ่นดินเลยด้งนั้ พระเจดีย์องค์ที่๔น*น ถ
มาแลวสำเรจในร'ชกาลบจจบ*น,น
ไค้สร*างในร*ชกาลที่ @

พระเจดีย์ห*าองค์^านเดียวก*นสี่ทิศ

พระวิหารคคสี่ทิศ หอไฅรหล'งคามงกระเบอง

หุ้มดีบุก ฝาและเสาบี่ดทองลายรคนา มาทำเปลี่ยนใหม่ในร*ชกาลที่ ๓
เบ็๋นหอไฅรยอด
ไหว้พระ

การเปรียญ

ศาลาราย

จะมีแต่ตอนใน

หอระฆ*ง

วิหารน*อยสำหร*บส*ปปุรษ

เบ็๋นของทำในร*ชกาลที่ ® ที่งสํ้น

แต่ฅอนคณะกุฏิจะเบนของเกิดขนใหม่

มาจากเมืองพิษณโลก

สวรรคโลก

สุโขท*ย

กุฎีดูเหมีอน

พระพุทธรป

เมืองลพบุรี

กรุงเก่า

ว*ดศาลาสี่หน*าใหเย่น*อย® ๒๔๘พระองค์ มาซ่อมแปลงต่อให้บริบูรณ์ดี
พระพทธรปซึ่งเบนพระประธาน มาแต่ว*คศาลาสี่หน*า ถวายพระนาม
ว่าพระพทธเทวปฏิมากร
สง๒ 0ศอก

หน*าฅ'ก ๕ ศอกคืบ ๔ นํ้ว

พระพุทธรูปยืน

ทรงพระนามว่าพระโลกนารถศาสคาจารย์

ว*คพระศรีสรรเพชญกรุงเก่า

เชิญมาแต่

เชิญประติษ5านไว้ในวิหารตะว*นออก

มุขหล*ง มุขหน*า (น*น) พระนาคว*คเขาอินทรีเมืองสวรรคโลก ทิศใต้
เทศนาธรรมจ*กร พระกรุงเก่า วิหารตะว'นฅกพระนาคปรกมาแต่ลพบุรี

พระบ่'าเลไลยวิหารเหนืคหคืค'^'''^มื พระพุทธรูปวิหารศตมาแต่หัวเมือง
ต่างๆ

ปฏิส*งขรณ์ขํ้นใหม่๖๘®’0งค์ พระท่าค*วยอิ3ปูนของสำหร'บ่

พร*^อารามเกาชารค ® ๘๒ องค กาหนคการป^ลงขรณวา๘ บ ๘ เคอน

|ฐ)

๒๕ วํนจึงสำเร็จ สํ้นพระราชทรํพย์ทงสร’างและช่วยกนรกษา
๓๗๘๕ ช'ง ๖ ฅำลึง

แก่แพรแกงห่มพระสน @00 พ*บ

การฉลองกำหนกเร็มงาน ณ ว*นศกร็ เคือน ๕ แรม®๒ กำ

บ

ระกา ฅรีกีก จลศกราช @@๖๓ เร็มค่วยทรงถวายพระอารามฅามพระ
บาลี

มอบถวายพระว*นร*ตน เมื่อถวายเสร็จแล*ว พระ สงฆ์ร*บไฅรไป

สรงนาแล’ว กรองไตรมาสวดมนฅเวลาเย็นว*นละ®,000รูป พระสงฆ
ฉ*นเช’าเพลสามว*น ๑,000 รูป

ถวายกระจาดทุกองกํ

มีพระพวกกำ

ดอกไม้เพลิงอีกพวกหนึ่งก่างหาก ต*งโรงฉ’อทาน
โรงใหญ่
งิวญวน

หุ่นละกรมอญรำระบำโมงครุ่ม

หกกะเมนไต่ลวดลอดบ่วง

ล่อแก*วและมวย

“และโข

กลาตีไม้

ปรบ

รำแพนนอนหอกนอนดาบ โต

เพลากลางคืนประค*บไปด*วยประทีปแก’วระย*าแก*ว์

โคมพวงโกมราย

และดอกไม้ร่ง

สว่างไปท*งํ้พระอาราม

มีหน*งกืน

ละ ๙ โรง กอกไม้เพลิงคืนละ ๒ 0 0 พุ่ม ระทาใหญ่ ๘ ระทา พลุประท
พะเนียง

กอกไม้ม*า

ดอกไม้กระถาง

ดอกไม้กลต่างๆ

และบ่ง

ล่อแก’ว ญวนรำโคม เบ็๋นที่โสมน*สบชา โอฬาริกวิเศษ เบนพระราช

ทร’พย์ท้งทานต*นก’ลปพฤกษ์ ฉลากพิก*ดก่าพระราชกุมารพระราช
พระภากิไนยราช และนางพระสนม ราชกุญชร อ’สดรมาก

ฉลากละ

๕ ช'ง ๔ ช'ง ๒ช'ง เบึนเงิน ๓๓๘ ช'ง เงินใส'ผลมะนาว ®๖๘ ช'ง เข*
ก*นที่งทาน ๕ 0 ๖ ช'ง
เลียงพระสงฆ์
โขน

โรงโขน

กิคท*งเงินก'าผ*าทรงพระ
กระจาด ณ โรงฉ*อทาน

เครื่องเล่นเบ็ดเสร็จ

คอกไม้สดบชาพร

เกรึ๋องไทยทาน

กำเ

ท*งถวายระย*าแก*วสำห

129\ว๓

อาราม เบนเงินในการฉลอง ®,0!'๓0 ชํ่ง ๑๔ ตำลึง รวมก*นทงสร*าง
๕,๘๑๑ ช'ง

ลงทายก็เบึนพระราชทานส่วนพ7ะราชกุศล

แผ่นศิลาที่

จารึก ณ วนจนทร เตือน ๖ ขน ๓ ตำ จลตํกราช ๑® ๖๓ บี่ระกา ฅรึศก

มีบญชีรายละเอียคในลึงของที่ไค้จ่ายการทำพระอารามนํ้ ฅลอคจน
ฉลอง

โรงฉ‘อทานกราวน้เจ‘าข‘างในโรงหนึ่ง

กงจุะ เบื่นเจ*าข’างใน

วงหลง เจาพระยาพลเทพโรงหนึง พระยาพระกล*งโรงหนึ่ง
ยมราชโรงหนึ่ง

พระยาศรึพิVฒันึ่โรงหนึ่ง

พระยา

วิเสทโรงหนึ่ง

ไทยทานไฅรแพรพ*นกะหนึ่งไฅร บาฅรเหล็กถลก®,๐๘๙ เพราะพระ
ราชทานพระที่ไม่มีบาฅรตํวย๘0 ฝาบาฅรเชิงบาฅร®,®๓๘ ธรรมกรก
กล่องเข็ม

ย่ามมีเกรื่องใน

มีคอร'ญวาสี มีคหมาก แหนบ เหล็กไฟ

พ'ชนึ่ ร่มแพร เสื่ออ่อน โอเถา โอกณะ กามะพร*าว ชอนมก กล'ก

ไม้ลายใส่เทียน ธป เทียน นาผั้ง นาม*นมะพร’าว นาม*นงา ไม้เท
สายระเคียง รองเท*า อย่างละ®,®๐๐”
๑๘๑.
กรวด
๑๘๑.

มโขนโรงใหญ่ ดอกไม้พุ่ม

พลุ

ไฟพะเนึ่ยง

เสยงประโคมฉลองเสร็จ
โชนโรงใหญ่ที่เรียกว่าโชนอุโมงก คือช*กรอก ดอกไม้

เพลิงเกณฑ์พุ่มพระและมีระทาใหญ่
มีกวามจารึกเรื่องพระธาศุเ•มีองนึ่าท'
ไม่ทราบว่ากำจารีกทได้ศิศไว้ไทที่ทห่’^อ

อยู่ในหน'งสือวชิรญาณ
น่าจะอยู่ในว'คพระเชฅุพน

หรือบางทีจะร่างไว้แล’ว่ยํงไม่ไท้'®า’'ใ เพราะเบ็๋นเวลาจวนแจ กำจารึก
ลงพระพทธศาสทกาล^^^® กรงกบบมะโรงสมกุทธศก จลศกราช

®®๗๐ ภาขหลํงการฉลองเบนชำนาน ก่อนบี'สวรรคตพระบาทสมเค

พระพุทธยอกพารีฬาโลกบื่หนึ่ง คก็เบนเรื่องราวชอบกลคี เบ็่นกิ
อ‘นหนึ่งซึ่งได้เกิกขั้นแล ะเกี่ยวในว'คพระเชฅุพน
ในความที่ร่างจารึกนน

ว่าเมืองน่านบอกลงมา

ว่าเดื

แรม @๒ กำบี'มะโรง ส*มฤทธิศก ไหซึ่งบรรจุพระธาตุผุกขั้นมาลอยว
อยู่หล'งนา

ฅรงปากถานาน่าน

ใฅ้ก่านบ'านแผก

สามเณรเก็บ

เบื่กขั้นพบพระธาตุ ๒๓๕ พระองค์ กับเครื่องส*กการบูชา เจ
น่านจะล่องลงมาเผา

จึงเชิญพระบรมธาตุลงเรึอขนานส่งลงมาถว

จึงโปรคให้แห่พระธาตุลงมา'ทำการสมโภช ที่พระที่น'งจำรพรรคิพิ
แล*วไปก่งให้ประชมชนส*กการบูชาที่ว'กพระศรึร'ฅนศาสคาราม
เชิญเข*าบรรจุไว้ในพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี
เมืองสุโขท'ข

พระพุทธชินศรีอยู่วิหารท*กษิณ

สถิฅน'งเสวยผล

อ*ญเชิ

สนองพระองค์ตุจท

สขฌานสมาบัฅิภายใฅ้ร่มไม้จิกแทบขอบสระมจลิ

พระชินราชสถิฅ ณ พระวิหารกัานประจิม

สนองพระองค์ตุจทรงน'ง

ฅร*สธรรมเทศนาธรรมกักกัปปว'ฅนสฅร
ดสิ่๒.

ณ เดอน 0๒ ฉลองว'คสระเกศ

มพระโองการ

ร'บสั่งให้กัางหน*าชำงในตงเลยงพระให้สนทั้งกัด
หลวง

ทั้นกัลปพฤกษ์โปรยทาน

การมหรสพสมโภชเสร็จ

0๙๒.

ฉลองว'คมำจะทำค่อๆ กัน เพราะได้อาศ*ยไม้ไล่ที

พกับพลาและโรงงาน ย*ายไปจากว่ดที่ฉลองแรก
๑๙๓.

สมเด็จพระเจ*าลูกเธอ

หลานเธอ

แต่งเรอ

ประพาสคู่เคยงประสานเสยงดอกสร’อยสักรวาดริยางด็
เริยง ถวายลำร’องร'บก'บเสยงดอกไม้นํ้า

ไอีป็^)๕

๑สิ่๓,

พสบพสากงจะไค้ปสูๆริมกลฏงเๅนๅฤ

เบนพลไ]พลา

สองหนา หนาหนงออกสนาม หนไหนึงลงนํๅ มีเรือส‘กรวา กอกสรํอย
เพลง

เลนในกลองมหานาก

คอกไม้เพลิง

ก็ไค้เล่น

คอกไม้นา

ทานองนกขคฤกษลอยพระปร-ก็บ่ เห็นจะสนุกมาก ฉลองว*คราชโอรส
บ่ลูกพลไ]พลาและมีงานเช่นน้
๑๔,

2^

ระทาโบงบบ

เสยงสนํนครน
โมทนา

แผวพนเมฆา

๑๑๖๕

กำที่เรียกดอกไม้เพลิงชนิก

เห็นจะมาจากกำว่าโบงบื่บ

ถวายเพลิงทว'ดราชบรณ

ว”งท่านอย่หน*าว*ค

และว”ดท่านก็ปฏิส”งขรณ์ -

ณ ว'นพฤห่สบด เดือน ๑๒ แรม ๔ คา ลศ'กราช

บกน เบญจศก

พระVเทธเจ*าหลวงสมเด็จพระอ'ยกา

ว”ง์บวรสถานมงคลเสด็จสวรรคต
ว”ดมหาธาตุ
บรณว”ดสวรรณ
๑๘๖.

หยดย”งรถ

ณ บ จอ จ'ตวาศกปลายบ กรมหลวงเทพหริร'กษ์

สนพระชนม์

๑๘๖.

กรวด

ผงแผ่พระบารมสมโภช

ขอให้ส”งเกคกำว่าโบงบี'บ

ด๘๕.

พล

เสร็จการฉลองว'ด

หนงว่าบองบี่บนํ้น

๑๘๕.

พุ่ม

จํนทราทรงกรด

ทานเจาหลาเหลอแหล่

ครบส”ตดวาร
ดลิ่๔.

ไฟพ ะเนยง

อยู่ในราชสมบฅิได้บุรณ

ทรงสร*างพระมรคูปประจุพระบรมธาต
ว”ดไชยชนะสงคราม

พระพุทธเจ*าหลวงสมเด็จพระอ'ขกา

หมายกรมพระราซวงบวรมหใตุร^^^’'พ
ที่ใช้ว่าสวรรกาล'ข

แล*ว์

ว'งบวรสถานมงคล

คาวาสวรรคตใช้ใน'ท่นี

เหนจะกำหนดว่ารองสวรร^ต

๓๔

๑ชิ่ฟ่. สละราชสมบติทรงผนวช ณ์ วไเ ยอดศิลบา
อยู่ในราชสมบ”ต ๒๒ บ

ดลิ่ฟ่. การทรงผนวชกรมพระราชว*งพระองก์แรกนั้ ไม่
ในพระราชพงศาวดาร ในจคหมายเจำพระยาทิพากรวงษ์ ก็มีขํอกวาม
แท่กรมพระราชว'งพระองคที่ ๒

ทรงผนวชIมื่อหายประชวรอย่าง

ท่วบวช
การทรงผนวชกรมพระราชว'งองศ์แรก

มีข'อกวามละเอียดอยู

ในวิดหมายข'างที่ซึ่งเห็นว่าไม่ยาวนำ วิงกำลงไว้ในนํ้ฅลอ
@ “ศุภมำด พระพุทธกำราชล่วงแลำ ๒๓๓๘ พระวษาเศษ

ส'ง์ขขาเดือนหนึ่งก'บ๒๘วน บวิวิบัน ณ ว'นอังการ เดือน๘ ชํ้น®

วิลกำราช®®๕๗บี'เถาะส*ปดกก เพลาเช*าเสด็วิออก มุขมาดยามน
กระวีราชโหราวิารย์ท*งปวง

เผาพระบาทบงกชมากเบนอันม

พระที่น'งวิำรพรรดิพิมาน สมเดืวิพระอนชาธิราชล*นเกล*า
ราชว'งบวรสถานมงกล

เสดืวิลงมาเผาทลลาทรงบรรพชา

ก*บทรง

พระราชกรำธาที่วิะให้เบนทิฅานุห็กประโยชน์แก่กนท*งปวง
พำธนะไภยอข่ณะเรือนฅรุะเรือนวิำอันเบ็๋น
*
’
ลห)

/โทษ

และโทษ

นำนเสน อับพวกเวิ'านำท ซึ่งเบนกบฏท่อแผ่นดิน แท่โทษเวิ*าน

น*นทรงพระกรุณาโปรดเกล'าๆ ให้งดไว้ก่อน กนโทษนอกน*นโปรดใ
พม่า

ออกวิากพำธนาสั้น เวำแท่ไอ้
ราม*ญ
ซึ่งเบืนขาศึกแผ่นดิน
แล
สลำ

190(7^

พุทธศาสนาให้จำไว้ก่อน

สริยกนโทษแก่ไอ้ออกจากเวรจำ

เบ็'น

ไทย
จึน
แขก

!ลนเกลาๆ

กรมพระราชว*งบวร ๆ•ทรงพระราชศร'ทธาบวช

เขมร /
คนโทษททูลขอไอ้น*น ๓๒ คน

คร*น ณว*นพธ เคือน ๘ ขน ® ๕คำ

บีเถาะส*!]ฅศก เพลาบ่าย๔โมง๘บาท ล*นเกล*าๆ กรมพระราชว*งบวร
สถานมงคลทรงพระผนวช จนเพลาบ่าย ๕ โมง ๗ บาท เสร็จบรรพชา
ณ พระอุโบสถพระมหาธาฅุพระอารามหลวง
เบ็นพระอุบชฌาย์
เบ็นอนสาวนะ
คำยก*น

สมเด็จพระส*งฆราช

พระญาณส*งวรเบืนพระกรรมวาจา

พระสงฆ์คณะห*ฅถบาส ๔® รูป

พระธรรมกิจ

เบ็น ๔๔ พระองค์

ทรงบรรพชาอุปสมบท ณ พระพ*ทธสีมาว'คมหาธาตุ คร*น ณ

ว*นพฤห*สบภี เคือน ๘ แรม ® กํ้า บื่เถาะส*ปฅศก เพลาคำ
กรมพระราชวำบวร ๆ

ล*นเกล*า ๆ

ทรงขนพระบร็ยายบำเพ็ญพระธรรมภาวนา

กร*น ณว*นอาทิฅย์ เดือน ๘แรม๔คำ

บื่เถาะส*ปฅศก เพลาบ่าย๓โมง

พระสงฆ์๕ 00 จำเริญพระปริคณพระระเบียงทระอุโบสถวิทา'5วํคพระ
มหาธาตุ

กร*นรุ่งขน ณ ว*นจํนทร์ เด็ธน ๘ แรม ๕ คำ

บีเถาะ ส'บ่ฅศก

เพลาเช้า พระสงฆ์ราชาคณะ ๕00 ร*บพระราชทานฉ'น เบีนพระราช
กุศลการฉลองล*'นเกลำๆ กรมพระราชวำบวรๆ

กร*น ณ ว*นพุธ

เดือน ๘แรม๗คำจุลศ*กราช & 9๕ตเ บีเถาะสปฅศก เพลาเชา๔โมง
๖ บาท พร*อมพระฤกษ์

ล’นเกลำ •า กรมพระราชวำบวรฯ ลาพระ

ผนวชสริยทิวาวารา^ร•'เา^ถๆ)ะ3*"
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๑ชิ่๘. เจาลำดวน เจ็าอินทบฅ คบอิดกบอนกลาโหม
พินาศอ”คค

สกลนิกร

จะทำศกเสยนแผ่นดนสมเด็จพร

พทธเจ*าหลวงพระอ”ยกา
ด๘๘.

เจ้าลำควนกนนิ

เบ็๋นกนเกยร‘"มราชการท”พศึก

สํ

คูการที่คิดอ่านเบนอย่างยุง‘ๆ กระเดื่องไม่เบนลำเบึนส'นอะไร ค
จะเบ็'นกนมืแฅ่โวหาร

๑๘๘.
เบนสัตย์

นายเวร

ปล่ดเวร

พิองกราบทูล

ลงพระราชอาญาคนละ ๑00

ไต่ถามร”บ

ให้สำเร็จโทษ ณ

ว”ดประทมคงคา (คนอิน) ท"งนไเให้ประหารชวิต

ศรษะ

เสยบไว้ลำเทร'
๑๘๘.

ในเรื่องหม่อมลำดวน หม่อมอินทบด ก่อเหตุผลอย่างไร

มืสัอกวามอย่ในจดหมายเจ”าพระยาทิพากรวงษ์เดิม

และที่กรมห

ดำรงไค้แก้ไขเพี่มเดิมน*นแล*ว ท*งกิจการที่กรมพระราชว”งพระองค
ไค้ทรงอย่างไร ท*งในทางราชการและในส่วนพระองค์

ย่อมมีปรากฏ

อย่ในพระราชพงศาวดาร

ข*าพเจ*า

และในจดหมายท*งปวงน*นแล*ว

'

ไม่ได้คิดจะกล่าวซาข*อกวามซึ่งไค้กล่าวไว้ในที่อื่
แฅ่มีหนังสือซึ่งหอพระสมุดซอไว้เรียกว่า
ว”งหนัา ”

ข*าพเสั!เห็นฅามข*อกวามในน*น

วงศ์เธอช*น ®

“ หนั

ว่าเบนของพระเจ่าบ

พระองค์เจ*าสัมพุชฉ”ดร พระธิดากรมพระราชว”ง

ค*ว่ยนักองค์อี ซึ่งเบ็นธิดาของสมเด็จพระอุไทยราชา
เจ*านายข*างในมื ๒ องค์

เจ*ากรงก”มพ

ย”งพระองค์เจ*าบ่กอีกองค์หนึ่ง

ซึ

น*กองกเภา

เสกจอขู่จนขาพเจุ้ารู้จุ'ก

ไค้ทลลาโกนจุกและบวชเณร

เหนไค้วาไมใช่โวหารข0งพระองค์เจ‘าปก
สามารถ งึมงำไป
สุดาสวรรค

พระองค์เจ’าก*มพชฉํฑร

ว่าท่านอขู่ข’างจะเพึองฟ

เพราะอ*ชฌาส"ยไม่มีความ
ไค้ความจากพระองค์เจ่า

ว่าฅามพระองค์เจ’าสดาสวรรค์

รบส'งว่า “ท่านบอ‘สุ” กงจะเบ็๋นผู้เรียงหน'งสือน้
หนงสือน

ท่านผู้แฅ่งไม่ทราบอกฃรวิธี เขียนด’วยกวามลำบาก

หาอะไรต่ออะไรบรรทุกลงไป
ที่หว'งจะกล่าว

ไม่ผิดพระองค์ไค

เพี่อจะสำแดงเครื่องหมายไห้เข’าไจคำ

จึงไม่เบนการง่ายแก่ผู้ที่จะอ่าน ถ’าจะอ่านดามต่วแทบ

จะไม่ไค้ข’อความเท่าไค
จะกลไเหวเราะไม่ไค้

จำจะด’องเดาอ่าน

แต่ถึงเคาอ่านก*งน*น

ไปขนเสียในถ’อยคำที่จคลงไว้บ’าง

ย*ง

เบื่อคำ

ครวญครางซาซากชวนให้พลิกข*ามไปเสียบ*าง ไม่ใคร่จะไค้ข*อใจความ
ถ*วนถื่

ถ*าจะค*คอักขรวิธีร'กษาด*นฉบ'บ

เรียงพิมพ์
ไม่เบื่นลงไว้

และท*งผู้ที่จะอ่าน

จึงเห็นว่าจะอัดลายมือผู้เขียนหน*งสื

ถึไม่เบื่นประโยชน์อันใดนอกจากห'วเราะเล่น

อ่านแปลอัอความดามที่วิะอ่านไค้
หมายไค้แก้
เกินไป

จะเบื่นการลำบากท*งการ

จึงไค้

อัพค์ที่ควรจะแก้ให้ถูกไค้กามความ

แต่อัพพ์ที่ผิดแท้ไม่ถูกภาษาได้คงไว้

อัาจะแก้ก็จะมาก

หน*งสือน์ถ*าจะนำมาลงในคำอธิบายพระราชวิจารณ์

ยืดยาวมาก ทำให้ข*!)ความพี่นเพี่อนไปเสีย

ก็จะ

แต่ครนจะVก็งเสีขก็เห

ถึงเก็บดีก็จะไม่อขู่ไค้เท่อีกประการหนึ่ง ถ*าจะปล่อยให้นักปราชเช์
เวลานึ่อ่านแก้ไขคามชอบ'!วิ

กลำจะเดาผิดมากนัก เพราะเห็นปรากฏ

100^0

ที่เขาเคาลากเส‘นรงขั้นไว้เล่มหนึ่ง
ไค้คิกอ่านเขียนแปลลงไว้
ประสงค์จะอ่าน

มีกำที่ผิคใจความเบนอนมาก

ฅิดฅ่อในทิายสมุดเล่มน

จะได้อ่านไค้

เพอว่

ถำไม่อ่านๆไม่ฅํองอ่า

คงไม่สญหายเสียทีเคียว
จะบอกแค่ใจกวามโดยย่อไว้ในที่นึ่ว่า
ค่งฅไเกรมพระราชวำทรงพระประชวร เวลาแรกทีตกใจกนนน
ประท*บทรงบิ'ดทองพระ

เห็นพระฉวีวรรณเศรำหมอง

จึงพากนอยู

ประจำร*กษา
อีกตอนหนึ่งทรงอธิษฐาน
พระสุธารสลงไปไค้

ว่าลำจะหายประชวรให้

กรนเมี่อเสวยพระสุธารสก็ทรงพระอาเจียน

ทรงพระค่าริเห็นว่าจะไม่รอด

จึงร*บิส'งว่าจะไม่เสวยพระโ

เพราะจะเบนเครื่องหน่วงเหนึ่ยวให้พระชนม์ยืนยาวไปอีก
ทุกขเวทนานาน

จึงค่าร*สส'งเสียพระองค์เจำในกรม

ภายหล'งเสด็จออกว*คมหาธาตุ

และนางขำง

ซึ่งพระมณฑปอ*นเพลิงไหม

ทำไม่แล่ว ขณะน*นทรงพระประชวรพระยอดมีทุกขเวทนากลำ จึงช*ก
พระแสงคาบออกจะแทงพระองค์เสีย

พระโอรสชิงไว้ทุลเลำโลม

พระสติระง*บิเสด็จกล'บิเข่าพระราชวำ ทอดพระเนตรพระวิมานมนเ
ดำยกวามอาล*ย

แลำเสด็จออกท*องพระโรง

จะเสด็จสวรรคต

ตร*สบอกขำราชการว่

ให้อุตส่าห์ทำราชการสนองพระเดชพระคณใ

พระเชษฐาธิราชโดยกวามร์อตรง

สมเด็จพระเชษฐาธิราช เสด็จขั้นไปเยี่ยมพระประ
พระโอรสและพระธิดา

ขอให้ได้กงกรองอยู่ในพระราชวำบวรสื

12)0^๑

สมเกจพระเชษ^าทรง•รํบกํๅญ^จึงร*บสํงเรียกกรมพระ
ราชวงหลงมาสง

ให้ทำนุบำรง'แฏงแก*หลาน

เมอกรมพระราชวงสๅรง:กหแกํๅ

สมเด็รพระเชษ^าธิราชเสด็จ

ไปประทบเบองพระเกียร ทรงพระก*นแสงเกีงำไกีก แล*วคำร*สปลอบ
เจานายทเบนธิดากรมพระงาชว*ง

อ*น?าาล*งเกีง'าโกีกอย่มาก

จน

พระองกเจาเกสงเบนลมแ'แ'นื่งไป แล'วเชิญพงะกีพยิอกฅํ้ง'ที่ ให้หมาย
บอกโกนศีรษะท*วท*งพงะงาชอาณาเขด
กรนเมอพระบุพโพฅก พระบุพโพน*นมีสีแดง ซึ่งผู้แต่งหน*งสือ

เห็นว่าเบีนเนํ้อหน่อ'พุทธาง?าง ไค้เชิญพระบพโพไปพงะงาชทานเพลิง
ที่ว*ดชนะสงกราม
ในกาลว*นหนึ่ง ผู้แต่งหน*งสือออกไปมีเทกีน่ เกาะพระโกกีเชิญ
ให้ทรงพงธรรม ขณะน*นพระโกกีล*น กำล*งเทกีนาก*างอยู่ มีผู้มาบอก
ว่าเชษฐาสองกนเบ็่นโทษ
ใกรปรานี

เมื่อไถ่ถามไค้กวามว่าเบ็นโทษกบฏก็ไม่มี

แต่ถึงก*งน*นผู้แต่งหน*งสีอไค้บ่นถืงเชษฐาลองกนน*น

มีอิทธิฤทธอานภาพเบนที่ยำเกรงแก่ประเทศราช

ว่า

มีเจ*ากาวิละเบนต*น

ไค้ทำการทธิพศีกมีช*ยชนะ รำพ*น่ไปจนลงปลายถึงว่า หรีอพระราชบิคา
จะมาพาเอาไปเสียก*วย

เพราะเห็นว่าดีกว่าอยู่

แต่น*นไปพรรณนากรำกรวญ แล*วก็รํ้อกวามยกย่องพระเกียรติยศ
และพระเดชานุภาพ

พระปรีชากล*าหาญของกรมพระราชวิงทวนไป

ทวนมา
เรื่องหนึ่งน*น
ที่กรุงเก่า

กรมพระราชว*งเสด็จขนไปทรงปฏิส*งขรณ์ว'ก

มีผู้ที่งหน*งสีอท*าทายขู่ว่าจะทำอันกราย

ความทราบถึง

1®ธ

วํงหลวง

รไ)ส'งให้ไ^IทลVก้ม

ไม่มีเหฅุอนไค

ฟ่เสุปิ
กรมพระราชวไไม่พงเสด็จขนไป

เห็นจะเบื่นสรก้งว*คสุวรรณคาราราม

ค่อน*นไปกล่าวถึงกวามทกข์ของควผู้แต่งหน*งสือ
เคลือบแกลงก*นขํ้นในระหว่างว*งหลวงก*บว*งหนก้
พูคเบนผายขก้งว*งหนก้

ว่าเมื่

ในหน*งสือฉบ*บ

ว่าว'งหลวงเกณฑ์เขมรลากบึนขํ้นบอมก่อ

กรมพระราชว'งจึงใช้นำองก์อี

ให้ไปสืบสวนกวามจากพวกเขมร

ไค้

กวามมากราบทูล ว่าบีนนไเได้ลากขนเมื่อพิธีครุษ การที่ทรงข
ก็เบาบางลงแลำ

วำหลวงกำลำกรํ้วเจก้ลำกวน

ขำเคืองนำองด็อีอยู่

เคยนำถึอนำองค์อี

ว่ายยงกรมพระราชวำ

คำและบ่าวไพร่

และ

จึงให้ชำระพระยาเขมรผู้หนึ่ง ซึ่งเบนขุนนางอ

ในองค์พระอุไทยราชา
เอานำองค์อี

เจำอินทบค

จึงคำงรำพระราชอาชญาจำท*ง

ว่าจะประหารชีวิคเสีย

ภายหลำรำสำให้ไปสืบ

วำทาเจำจอมมารคาซึ่งเบนโทษอยู่ในเวลาน*น
ก็จะคายจะให้การคามสำย์จริง
และกำอธิษ3านชองค่าน

กลำเบิกกวามปร

วำทาว่าไหน ๆ คำ

ดเหมีอนจะเบนคำยถำยกำวำทาน*น
นำองค์อีจึงไม่คำงประหารชีวิค

จึงทรงพระกรุณาให้พำโทษทำนายและบ่าว

ภายหลำ

และพระราชทาน

เบยหวำคำย
เมื่อสรรเสริญพระเกียรคิขศไปแลำ
เลยเล่าถึงพงศาวการเมืองเขมร

ก็เลยวเขำหาเมืองเขม

ค่งแค่พระเจำประทุมสุริวงศ์

คำงฤๅษีสาป
ค่อน*นไปกล่าวถึงงานพระเมรุ

ว่าดำยเชิญพระบรมศพ

และพระเบญจา จนถึงพระราชทานเพลิงลอย พระอำการ เชิญอัชิกล

12)0)๓

ผู้แฅ่งร้สึกฟลยวฟล่าเกีรํๅ!จุ

เพราะพล*บพลาไม่มีงานหนึาพลบพสา

ประช*นก*บวํงหลวงเช่นแฅ่ล่0น
กรนเมอเสร็จุงานแล‘ว

ทรงสงส*ยว่าพระอัเว'งหน*าดำ

เอานางช่างในมาชำระไล่สวน
รบราชการอย่ในว*งหลวง

ให้

ที่เห็นเบนก่นส'ฅย์ซื่อบริสุทธอยู่ก

ที่เบนที่ร'งเกียจุก็พระราชทานไปแก่เจุ’านาย

เมื่อกนไปจุากว*งเสียมากเช่นนไเ

ความเปลี่ยวเปล่าเหงาง่วง

ก็มากขั้น
กล่าวถึงทูฅญวนเช่ามาสค*บปกรณ์พระบรมอัเ
ผล*กก*นจ*ดธูปเทียนขั้นไปเผาบูชา

และเจุ’านาย

ที่พระที่น'งพรหเมศร์ธาคาอ*นเบนที่

ไว้พระอั5
กล่าวถึงไค้พระพุทธสิหิงที่
โบราณกามตำนานนไเ

ซึ่งมีน้วพระห*ฅที่ไม่บริบ

กรมพระราชว*งมีบารมีมาก จึงสามารถฅ่อนั้ว

นนสำเร็จไค้
กล่าวถึงเวลาที่เสค็จออกทรงผนวช
ส*นคร

ว*งหลวงเหมือนพระเจ้ากรงสญช*ย

เจ้าเวียงจ้นทน์

ซึ่งก*องหาว่าเบนกบฏ

ยกเทียบเหมือนพระเวสกล่าวถึงเรื่องขอซึ่วิฅ
ความปรากฏอยู่ในจุกหมาย

เรื่องทรงผนวช ซึ่งไค้มีอยู่ในหน'งสือน ผู้แล่งพ*อก*กว่ากุศลนไเไม่ช่วย
บ่นถึงความเสื่อมยศเสื่อมเกียรฅิไม่มีกนยำเกรง
ตำแหน่งของกำว่า

และบอ่ก

เมื่อยำเสที่วิอยู่ท*งสองพระองที่

นงต่างห

สมเก็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองที่ นอกน*นเจำนายท*งวำหลวงวำหนำ
นำเสมอก*นปนก'น

เสียคายว่ากรมพระราชวำไม่มีพระโอรสคำยพระ

๓๕

เฐ)(7)๔

อ้กรชายาจะไค้สืบวงศ์ก่อไป มีแฅ่ลูกพระสนมจึงไค้ถอยยศศํกค
แค*นพี่น‘อ์งก้นเอง

ว่าไม่มีความสาม'กกี

พยาบาทปองร’ายก้นเหมือน

ไม่ใช่ร่วมบิกาเดียวก'น

ข่อความที่กล่าวรวบรวมท*งหมค วนไปวนมาก็เบนผายข้างแ
และเสียใจก่าง ๆ

แก่ถำพคฅิเดีขนเหน็บแนมแหลมออกมาแล’วก็กลบ

กล*บสรรเสริญว'งหลวง

และถวายพระพรก่าง ‘ว

ลงข้างท’ายก็กลา

เบื่นแช่งคน
ผ้แก่งไค้พยายามทำโคลง
ก'นวนไปวนมา

ทำร่าย ทำกาพย์

ความอย่างเด

แก่โคลงเห็นเบนเกินกำล*งย็งกว่าอย่างอื่นหมค

รวบรวมความที่ไค้อ่านหน*งสือน้แลำ เห็นว่าผู้แก่งหนำลือ เบนผู
เกียรฅิร'กยศ
วำหลวงทุกอย่าง

เชื่อฤทธเคชานภาพของกรมพระราชวำ

ว่าด

เว’นไว้แก่เบนน’องจำฅ‘องอยู่ในตำแหน่งที่ฅำกว่

วำหลวงก็ออกจะเกรงใจ ยอมยกย่องว่าเบ็๋นหลำแผ่นดิน

ถึงวิะม

ขำเคืองอย่างไร วำหลวงก็อคเอาเบาสู้ ความรำก'นในระหว่างพี่นำ
เบ็๋นการบริบูรณ์ม'นคงดี

ความมุ่งหมายที่จะบองกันรำษาบ’าน

ร่วมกันเบ็'นกันหนึ่งอำเดียว

แก่ข้าไทท*งสองผ่ายตำงถึอเบ

เหล่า ข้อความท*งปวงเบ็'นอย่างกวามคืคพวกวำหนำแท้ ความคืคเช่
มีฅลอดมาทกคราววำหน’าช*นหลำ ๆ
เมื่อรวบรวมความลงก็ไม่ผิดกับชาววำหนำช*นหลำ ทุ
ปองข้ายกันถึงจะหำลำงกันลงข้างหนึ่ง
นินทากัน เฅะคืนกัน

และไม่

เบนแก่ประมลอ

ซึ่งนับว่าเบ็นแบบอย่างอันไม่ให

แผ่นกิน

ซงการสนากมก*บนานาประ!,ทศใกล้ชิฅก‘น!.ขำ!.ช่นบจจุบ*นน้

ถาหากว่าพนอยุ่อย่างเกิม

พลาดพล่งจะมีอ*นครายแก่แผ่นกินไค้ฌี

อ*น์มาก
แด่น่าชมผู้ทแฅ่งหนงสือน้อย่างหนึ่ง ว่าหน*’งสือก็ไม่รู้ เรียงความ
กไม่เบน

แด่ไค้ว่ากลอนดี ‘จุ ออกมาไค้เบี่นหลายแห่ง ท*งํ้ทำให้ผ้

มีใจรู้สึกสงสารไค้มาก

อยู่ในเหฅการณ์ที่ฅกค*'องแก่ฅํวผู้แต่ง

จึงกวร

น*บว่าสำแดงกลอน และสำแดงเนึ่อความดีอย่ จึงไค้ผลท*งแต่งหน*'งส
ไม่เบืนเช่นน*น
๒00.

ณ ว*นขน ®๕ คา เด่อน ®๒ บชวด ฉศก พระ

องค์เจำช*นษา ๗ ขวบ
๒00.

ตามเสด็จลงทน่งบ่ลล*ง์ค์

พระองค์เจ*'าองก์นึ่

มีนามว่าจ*'นทบุรี

ตามชึ่อเมีอง

ลอยพระองค์ได้

โม่รด

เวียงจ*'นทน์
๒0๑.

ตกหว่างเรอไม่จม

ม่ระทานพระนาม

หมายสมโภชเจ*าพากุณฑล ๓ วไเ

เฉลิมพระขว*ญพร*อมพระญาตวงษ์
๒0๑.

ในจกหมายเหฅุ

เจ*'าพระยาทิพากรวงษ์ ว่าตกหล*'งเรีอ

บ'ลล''งค์ ในด็นึ่ว่ ากกหว่างบ*ลลงก

120012). ข*าราชการสมโภชถ*วนหน*า
๒0๒.

การสมโภชแต่ก่อนมีเฉพาะเจึาพา

พงประสูติและ

โสก*'นค์

๒0๓. ณ บฉลู

สัม่ตศก

ประทานเพลิงฬัสุ^รรถ*พารา

สามพระยามรณภาพ

1*0๓. ผู้ที่เบี่นขำราชการผู้ใหญ่ช่นเสนาบคี ฅายในร*ช์กาลท
1จ้าพระยาร*ฅ์นาพิพิธ (สน)
พระยาพระกล'ง (หน)

เขำพระยามหาเสนา (บุนนาก) เจา

พระยาธรรมาธิกรณ (ทองตี)

๓ พระยา

น้น่ากลำจะเบ็นท่าน ๓ กนแรก กำพระยาธรรมกาจะจดไว้ทำไม
๒๐๔.

ณ วไเขน ๘ คา เดอนอ’าย บขาล อฐศก วัง

สถานพิมขอยู่ในราชสมบิต ๒๕ บ
๒๐๔. เรื่องกรมพระราชวำหลำทิวงคฅ
ทิพากรวงษ์ ว่าเดือนอำยขน @๐ กำ
ในจกหมายกรมหลวงนรินทรเทวี

สวรรคาล”ย
จกหมายเจำพระยา

เหลวไป ไม่ร้ว่าเอามาแต่ไหน

ต่องก*นก*บจดหมายในปูมบี'ขา

อ*ฐศก จลศ่กราช®๑๖๘ ขาดแต่ว'นในปูมว่าว*นพุธ เตีอนอำย ขั้
กำ เวลาบ่าย ๒ โมงเศษ ชำพระศพว*นเสาร์ เดือน ๖ ขั้น ๑๐ กำ พระ

ราชทานเพลิงว*นจ*นทร์ เดือน๖ ขั้น®๒กำ ไค้พบร่างหมายเรื่องกร
พระราชวำหลำทรงผนวช

ที่จริงก็ไม่มีขำความในจกหมายของกรม

หลวงนรินทรเทวี

แต่ร่างร*บ่ส'งที่มีอยู่น*นเบี่นสมุดคำกรำกร่าขาดหล

เขียนดำยเส*นดืนสอ

กลำจะสูญเสียจึงกำมาลงไว้ในที่นั้

ก็เบนเ

ประหลาดอยู่บำง ไม่มีในจดหมายเจำพระยาทิพากรวงษ์ หรือแห่งหนึ
แห่งใด เมื่อกรมพระราชวำหลำทรงผนวชนึ่ พระชนมายมากถึง ๕๖
แลำ ทรงผนวชได้ ๕ บี'ก็ทิวงกด

จะเบื่นดำยไม่ได้ทรงผนวชมาแต่

ก่อน เพราะไม่มีเวลาว่าง หรือจะเบนดำยทรงเกิคสำเวชขั้นอย่างหน
อย่างใดก็ไม่ปรากฏ
อย่างบวชแก้สินบน

แต่การทรงผนวชน*นอย่างเบี่ดเผยเดืมที่
เช่นกรมพระราชวำท ๑ ที่

ท*งสองพระองค์

ไ

โ00)0)

ในร่างร*บสงมกวามว่า “เจำพระยากรีธรรมาธิราช

ร*บส่งใส่เกดำๆ

สงว่า ณ วนเคืธน ๘ ขํ้น®0 กำ บี่จอ จํฅวาศก (จุลศ*กราช ๑®๖๔
เบนบื่ที่๒® ในร*ชกาลที่®) พระฤกษ์จะไค้ทรงผนวชพระเจำหลานเธอ
กรมพระราชว*งหล*ง

พระเจ*าลูกเธอ พระองศ์เจ*าวาสกรี*^®^ พระองศ์

เจาฉ'ตร^'®^ ทรงผนวชเบึนหางนาค
ผนวชแล*ว

ณ ว*กพระศรีสรรเพชญ*^”'^ ทรง

จะไค้ฉลองถวายเกรื่องไทยทาน

บ*กนั้จะได้ก*ค้แฅ่ช*อใจกวาม

พระสงฆ์ ๕0 รป”
ไม่ก*คอย่างซํ้^าแลวซาเล่ากาม

ลำษณะหมาย
การสมโภชที่พระที่น'งอมรินทรวินิจฉ*ย ณ ว*นเดือน ๘ ขน ๙ กำ
มีเวียนเทียน กร*นรุ่งขน ณ ว*นเดือน ๘ ขํ้น® ๐ กำ

มีหมายให้ไปแก่ง

พระที่น'งสทไธสวรรย์ และพลำพลาเปลั้องเครื่องๆนั้ คงเบนที่หน*าวำ
พระศรีรำนศาสคาราม
ก่®

มำนำรั้วกู่®

บี'นขำงละ ๕๐

มีรํ้วกระบวนแห่หน*าธงช*ย
ธงรายขำงละ ๕๐

ธ่นขำงละ ๒๕

ธงสามชายนำรั้ว

ธงค*นกู่®

คาบสองมีอขำงละ ๕๐

ทวนขำงละ ๕0

คาบโล่ขำง

ละ ๕๐ ธงฉานขำงละ ๕ ขนนางเกินเทำ นุ่งสมบกลาย เสิอกรุยขาว
สวมพอก ถือคอกบำขาวขำงละ®๐๐

สายกลางบื่กลองจีนสำร*บ©

กลองแขกสำร*บ ® บี่พาทย่ดื ๔ หาม ๔ หกสำร'บ กลองชนะ จ่าบื่ ®
จ่ากลอง กลอง ๖ 0 แฅรงอน ๒๐ แฅรวลนคา ๘ สงข ๒ รวม ๓๐
( 0 ) กรมสมเก็จพระปรมานุชิฅชโ*^รส
(๒) กรมหมื่นสุรินทรร"กษ์
( ๓ ) เกยเรียกเชนนนกร*งหนึ่ฆ์
พร;?ศรีรฺฅนศาสกา,รพ

เอุาอุย่างกรงเก่า

ภายหลํงจึงเปลี่ยนเบนวก

1||0)๘

เฉดื่ยงบาท'! ๓ 1ฉลื่ยง กนกตค ® หาม ๘ ทํงํ้ ๓ เฉลี่ยง เฉลี่
ก^นกลท 0 หาม ๘ ท่งํ้ ๓ เฉลี่ยง เกรึ่องสูง ๒ สำ'!‘บ ๔0 พระแสง ๔
พระยานมาก ๓ ยานมากก่อก*น อินทรพรหมสำร'บละ ๔ ขุนนางเคึยง
สำร'บละ๔พระกลคบ'งสรย์สำร*บละองก์ กนหามสำร'บละ#0 กระบวน
หล'งขุนนางแ'!ง่เดินเท่าขำงละ ๕ ๐

กาบโล่ขำงละ ๒ ๐

ธใ!ขำงล

บีนขำงละ๒๕ ทวนขำงละ๒๐ สายกลางมหาคเล็กบำเรอเชิญพระแสง

ง'าว ๒ ทวน ๒๔ เกรึ่องสูงสำร'บ # บื่พาขทข์ไทยดิ ๔ หาม ๔ สอง
สำร*บ บี่พาทย์ญวนตี ๔ หาม ๔ หนึ่งสำร'บ บี่'กลองสำร*บหนึ่ง ๙ กน
กระบวนเดินทางไหนไม่ปรากฏในหมาย
เทวาพิทำาย์

หรือประฅศำดิไชยสิทธิ

น่ารีะออกทางประกุ
ไปเขำประฅสวำดิโสภา

เลี่ยงพระสงฆ์เพล
จำนวนพระสงฆ์น'งหำถบาส
อุบั๋ชฌาย์
ค่สวค

สมเก็จพระส*งฆราช
พระาสิมลธรรม
พระธรรมกิฅดิ
สมเก็จพระพนรำ

พระธรรมไกรโลก

วำหงษ์

พระธรรมอกม*®^

วำราชบุรณ

พระ'พุทธโฆษา

วำท'ายฅลาก

พระโพธิวงษ์

วำจำรวรรดิ

(®) พระธร:มอภม ว้'กราชบรณฉํนร ภายหล้งเบนสม!,ก็จุพระๅน.รุ?\

มี

พระธรรมเจคีย์

วคสุวรรณธาราม

พระอริยมุนี

ว*ดสุวรรณธาราม

พระธรรมโกษา

ว*คอมรินทาราม

พระพรหมมนี

ว*ค์สระเกษ

พระญาณสมโพธิ

ว*คกลาง

พระเทพเมาฬี

ว*ดหงษ์

พระเทพมุนี

ว*ดส*งฆจายน์

พระรฅนมุนี

ว*คหงษ์

พระญาณส*งวรเถร'®^

ว*ค์ราชสิทธาราม

พระริน*ยรำขิฅ

ว*คราชสิทธาราม

พระญาเนโพธิ

ว*คส*งฆจายนี

พระเทพกระริ

ว*กปากนีา

พระน้กรม

ว*คปากนา

พระสุเมธใหญ่

ว*คชนะสงคราม

พระญาณริริยะ

ว*คมหาธาตุ

พระบวรวิริยะเถร

ว*คบางลำภู

พระญาณร*กขิต

ว*กระฆ*ง

พระญาณสิทธิ^'

ว*คเชตุพน

พระศรีสมโพธิ

ว*คแจํง

( ® ) พระญาณส'ง์วร ว'ค์ราชสิทธิ ภายหล'งพืนสมเค็ชพระญาณส''งๅร แล‘'วธิงเปีน

ส''งขราช
(^) ว''คพระเชฅพา* ภายหล'งเปีาเสมเค็■เพระว''นร'ค

(•๘0

พ:ะสุเมธน*’อ')

วํค์ราชกฤVI

พระว:ญาณมุVโ

ว'คราชบุรณ*

รวมที่ลงมการ็'าโมนฅํ ๓0 รป
พระราชวงVIลงนิมนฅ์
พระกร

6

พระอ!ชารยกง

*

พระปล่ก
พระสม'.า

*

พ::ไบฏกา
พ:ะวินไ)ธร

^

พ::ธร:มบา:^

,

มพาสา

๕

ๆ:ำฑน
ๆ:ำจุ
ๆ:ำสาน

6
^

ๆ:ำอฮู่
มพามิ
มพาสน

®

วค::รไง ®(1: รุป

*

พ::อารา:ฃ'#0าก

^

พ::ปล"ค

๕

1ำ'.ชาไ♦ไนหฆ1อมึ ะ* เห่าน เ;ก่ออค ๓0

วำอมรินทาราม ๒ รป

๑

อธการวำเชิงเลน

พระอาจารย์ชู วดมหาธาตุ
๑
พระอาจารย์วำโกกมลิ*

๑

พระอาจารย์วำส*’งฆจาขน์

๑

รวม ๖
รวมพระราชว*งหล*งนิมนต์ ๒๐
มีผาสบงและกระจาคถวายพระ
ฅามธรรมเนยม
กรมพระราชว*งหลํงจะเสด็จอยู่ว'คใดไม่ไค้?าล่าวชํคเจน แม่ควร
จะเข้าใจว่าเสด็จอยู่ว*ดระฆ*ง
มาก

ส่วนพระองค์เจ*าวาสกรี

ชุนหมื่นพ*’นทนาย
หมอโรง

พระองค์เจ*าฉ*ดรนไเ

ตำรวจนอก

ไปอยู่ประจำ

เพราะนิมนต์พระว*ดน*นมาน*งหัฅถบาส

ดำรวจสนม

มีหมายส'งให้จ*ด

สนมพลเรือน

ชาวที่

แห่งหนึ่งให้มีดำรวจนอกข้าย ๒

ขวา ๒

ตำรวจสนมข้าย๒ ขวา๒ สนมพลเรือน® ชาวที่® หมอ๒ พระเจ*า
ลกเธอพระองค์เจ’าวาสุกรื อยู่ว*คพระเชฅุพน พระเจ*’าลูกเธอพระองค์
เจ*าฉ*ฅร

อยู่ว*คระฆ*ง

๒๐๕. ณ ว'นพฤหํสมด

เดอน ๔ ขึนฟ่ คา

ภิเษกกรมพระราชว'งบวรสถานมงคล

1รบพระบณฑรนอย
7 'ที่?/,.

๒๐๕.

ราชา

กรมหลวงเสนานุรำษ์

อปราชาภิเษกนึ่ร่างร*’บส’งมีขํ้นดำว่า “ณวำพฤห*สบดี

เดือนอ*’าข ขน ® คา บี'ขาล อ5เพลาเชำ ๓ โมง สมเด็จบรมธรรมิก
* ภายหลํงว่าเบนบญญาวิสา^ถร อย่วคสมอราย

มหาราชาธิราชบรมนาถบพิฅรพระพุทธIจำอ*]หำ

เสก็จออกพระที่น'ง

บุษบกมาลามหาจ*กรพรรคิพิมาน พร*อมดำยมขมาฅยมนฅรี กระวีชาฅิ
ราชประโรหิฅา

โหราจารย์

เผาพระบาทบงกชมาศ

โองการมานพระบ'ณฑูรสุรสิงหนาทดำรำเหนือเกลำ ๆ
มหาเสนา
ลกเธอ

จึงมีพระราช
ส'งเจำพระยา

ไห้ก็งพระราชพิธีมำกลามหาอปราชาภิเษกสมเก็จพระเจำ
เจำพิากรมหลวงอิศรสุนทร

เบื่นกรมพระราชวำบวรสถาน

มงคล คามอย่างเจำกรมขุนพรพินิฅ พระโอรสของหลวงพระบรมโกศ
เบึนกรมพระราชวำบวร”

จารึกพระสุพรรณบ'ฏเดือนยี่ ขน ๖ คำ

บี'ขาล อ''^ศก เจำพระยามหาเสนา เจำพระยาศรีธรรมาธิราช จตสดมภ์
ประชมพร*อมก'นที่ว'ดพระศรีร”ฅนศาสดาราม พระสพรรณบ*ฏอย่างเก่า
จารึกว่า

“ สมเก็จบรมนาถบรมบพิฅรพระพทธเจำอย์หำมีพระราช

โองการมานพระบ'ณฑูรสรสิงหนาทโปรดเกลำ ๆ
พระเจำลูกเธอ

เจำพ้ากรมหลวงอิศรสุนทร

บวรสถานมงคล

ทฤฆายสะมะสิริสว'สด”

ค*งพล'บพลาเปลองเกรองหลำหนึ่ง

ดำร'สให้สมเด็จ
เบ็นกรมพระราชวำ

เรียกว่าท*อ์งพระโรงหน

หลำละ๕ห*อง ห*องเครื่องหลำหนึ่ง ๓ห*อง ที่หลำพระที่นำสทไธสวรรย์
มีราชวัฅิฉํฅรรายทางมาดามรอบพระระเบียงว'ดพระศรีร'ตนศาสคาราม
จนถึงประฅุสุวรรณบริบาล

ซึ่งเรียกว่าวีเศษบริบาล

มี

เปลองเครื่องอีกแห่งหนึ่ง ราชวัดืฉ'ดรเบญจรงค์รายรอบพระที่นำดสิค
มหาปราสาท ที่สรงดำชาลาพระมหาปราสาทขำงฅะว'นออก
ฉ'ตรเงิน ฉํฅรทอง ฉ'*ดรนาก

ใช้ถาดทองแดงมีฅำ

ล*อมคำย

แค่ไม่มีสห''สธารา

ฉ^

บนพระมหาปราสาทจคพระแท่นมณฑลอย่างพระราชพิธี
พราหมณฅงขางประฤสุๅรงณบ9บาล

- ซีกข*างดะว*นฅก

ด*งด*น

กลปพฤกษพินอกระ!.บียงๅ‘ดพระดธีรํททดๅสทๅรๅร)
1หนือ๒ดน

ไท้๒ดน

ทั้ง๓ว*น

พระสวดมนดราชากณะ ๓๔

โรงพิธี

หว่างโรงละกร

มีทอง®๘ดำลึง

เงิน๒๔ช*ง

พระอาจารย์ในกรงและบางช*างอีก ๖

เจาทรงผนวชคงเบึนกรมสมเด็จพระปรมานชิดองค์■หนึ่ง

^านา ®๒

จึงรวมเบน ๕๓ รป
กระบวนเสด็จ

กระบวนหน*ามหาดเล็กนายเวร

ว*งหลวง ๔

มหาดเล็ก๔ 0 กู่ รวมเบ็น๘๔กน ดำรวจ๔๒ก่ มหาดเล็กว*งหน*า
แห่หล*ง นายเวร ๔

มหาดเล็ก ๓ 0

แดรงอน

แดรฝร’ง

ส*ง'ช์ ๒๖

กลองชนะ ๒๐ กู่ เกรื่องสงหน*าห’าชไเกู่ ๑ .สามช*น ๖ กู่ บ*งแทรก ๔
หล*งเครื่องห*าช*นก่ @ สามช*น ๕ กู่ บ*งแทรก ๔ มีพระแสงหว่างเครื่อง
และค่เกียง กระบวนนุ่งสมบีกลายเสอครุย แต่งพระองค์ทรงสน*บเพลา
เชิงงอน
หนามขนน

พระภษานายาเทศเขียนทองโจงหางหงส์

ร'คพระองค์

ฉลองพระองค์เข’มขาบลายพดกฤชจึบอย่างเทศ ทรงคาด

แครงเจึยระบาด นอกเจียระบาดร*คพระองด็บีนเหน่งประด*บพลอยเพชร
ทรงเหน็บพระแสงกนหย’นผกประศํบเพชรถมยาวาชาวอี ดอกไม้เพชร
ประจำลาย

ทรงพระส*งวาลประด*บเพชรสะVโกเฉวียงพระอ*งิสา

พระธำมรงค์เพชรกรบนํ้วพระห่ท้ถ'เาง ๒ พระกร

ทรง

แลวทรงพระมาลา

เสำสูงสีแสก เครื่องประด*บเพชรมีขนนกวายุอีกบ์ แต่มีเปลี่ยนเครื
ทรงทุกเวลา

ว*นแรกชากล*บ

ทรงพระภษาลายทองเขมขาบ

ฉลอง

พระองค์เขไ)ขาบร้ว พระแสงกนหย่^แเปลี่ยนเบี่นดอกไม้ประด*บมรก
ประจำลาย
วนที่ ๒ เวลาบ่าย

ทรงลายเขียนทอง

แด่ฉลองพระองค์

ฅาดเงินผุดไหม ก*นหย'นดอกไม้เพชร พระธำมรงค์มรกฅ พระมาลา
เสไสงสีกุหร่าประดไแพชร

กร*นเพลาเสด็จกล'บเปลี่ยน

ทรงเขไ)ขา

ดอกผกทอง ฉลองพระองค์เขไขาบร้วขาวพนทอง พระแสงก*นหย*น
กด’นประด*บเพชร
วไทรงพงสวดที่ ๓
ขาบพํ้นแคงร็วทอง

ทรงพระธำมรงค์ปทไราศ

วไน้มีมไดามขั้น ๒ มไ
ผุดทอง

ทรงลายเขียนทอง

ฉลองพระองค์เข

พระมาลาเสไสงสีดำ

คร*นเวลาเสด็จกลไทรงพระภูษาเขไขา

ฉลองพระองค์เขไขาบพั้นเขียวรวทอง

ทรงพระธำมรงค์

เพชรครบน้วพระห'ฅค์ พระมาลาเสไสูงสีเขียวพลอยมรกฅ
ในวไที่ทรงพงสวดท*ง ๓ วไน*น
เครื่องแลไ

เมื่อประทไพลไพลาเปลี่อง

ทรงพระภูษาลายพํ้นขาวโจงหางหงส์

ทรงร'ดพระองค์

บนเหน่งประดไเพชร พระธำมรงค์เพชรกรบนวพระหไถ์ ฉลองพระ
องค์กรยกรองทอง

ทรงพระมหามงคลจนสวดจบ

แลไจึงเสด็จทาง

มุขหล*ง ทรงพระเสลี่ยงไปพลไพลาเปลั้องเครื่องเหมือนกไท*ง ๓ วไ
เวลาเชไทรงพระเสลี่ยงโดยปกฅิ พระบาทสมเด็จพระเจไอย่ห''ว

เ

พระราชดำเนินออกทรงถวายส*'งฆทานเลี่ยงพระแลไกรมพระราชๅไ)
เสด็จไปประทไทิมสงฆ์ให้ทั้งทาน
ณ วไอาทิฅย์ เดือนยี่ ขั้น®0 กำ

แลไจึงเสด็จกลไพลไพลา

ครื่

บีขาล อ''1กีก เพลาเชไทรงเครื่อง

ไ/

เหมอน'วลาบ่ายก่อน"I เปลี่ยนแก่ฉลองพ7ะองค์เบ็'นอย่างน*อ์ยพนตาด
ผุคไหม ประคบฉลองV-เระสอลงยาราชาๅคีประก่บ่พลอย ร*คพระองค
^

I

บนเหน่งประคบเพชร
เค็มที)

^

เกรองพระมหากฐิน

(พคอ’อมแอ*มเหลวไหล

ทรงพระธำมรงค์กรบ ๒ พระห'ฅค์

ทรงพระมหากฐินน*อย

กระบวนแห่ใส่พอกขาว

เสค็จมาถึงพล'บพลาเปลี่องเกรึ่องแล*วว่าสรง

เสียกร*งหนึ่งก่อนแล*วรึงทรงเกรึ่องอย่างพงสวก
ปราสาท

ขนไปบนพระมหา

เสด็จพระราชคำเนินออกเลี่ยงพระและถวายไทยทาน

กระจากเทียนใหญ่ ®00

ธปใหญ่ ®00

เพลาเช*า ๓ โมง ๖ บาท

มี

สบงผืน ®

พระล'กขณาสถิตราศีมีน

เสวย

นวางค์ศกรตรียางค์จ'นทร์ พระอาทิตย่ พระพฤห'ส พระศุกร์ เบน®®
ก*บพระลำขณา

พระเสาร์

สถิต ณ ราศีเมษ

พระราหู

พระจ'นทร

เสวยพระมหำฤกษ์พรำมด*วยจตุรงกว'ฌนา ศุภวาร

มหาคิถึมงกลมหาพิชำฤกษ์
ถวายพระภูษา

เบนมหาอุคมโยก

เสด็จลงมาที่สรงสนาน

พระราชโกษา

ฉลองพระองค์กรุยขาวสำรดแผ่ลวก

เสด็จนำเหนือ

บ่ายพระพำตร์หูรพทิศ

หลวงพิพิธภูษาถวาย

ต'งบนถากทองแดง

เกรึ่องพระมุรธาภิเษก
สมเด็จพระส่งฆราช

®

พระพนรำ

®

พระญาณส*งวร

®

พระพิมลธรรม
พระธรรมอุคม

®
®

(ะ/(ว

พระโพธิวงษ์

®

พระพุทธโฆษาจารข์

๑

พระเทพกระวี

๑

พระธรรมราชา

๑

พระบญญาวีสารเถร

®

พระวีน์ยรำขิฅ
พระราชาคณะ

®
อร’ญวาสี ๒

กามวาสี ๙

พระอาจารย์ทอง

®

พระอาจารย์ทอง

©

พระอาจารย์มี

®

พระอาจารย์ว’ดบางช’าง

๓
รวม

๑๔

ถวายพระเต้าประทุมนิมิฅบญจสุทธินที
พระเต้าเบญจกรรภพระมหาส’งข์ท’กษิณาว'ฏ

สมเด็จพระเจำอยู

พระมหาส'งข์ทอง มห

ส'งข์เงิน แต้วพราหมณ์ถวายนา ทรงพระภูษาพนแคงเขียนทอง
สะพ’กกรองทองขาว

เสด็จประต้บพต้บพลากอยฤกษ์

กร*นไค้ฤก

เสด็จทรงพระเสลี่ยงน*อยเต้ามาประท'บกอยในพระที่น’งจ*กรพรรดิพ
มีพระราชโองการให้สมเด็จพระเจ*าลูกเธอ
ออกมาเชิญเสด็จเต้าไปต้างใน

เจ’าพ้ากณราลทิพยวด็

สมเด็จพระเต้าลูกเธอ

หลายพระองด็ เชิญคอกไม้ธูปเทียนฅามเสด็จ

พระเต

จึงมีพระราชโอง

ให้พระเจ*าลกเธอ พระองกเจาอโณไทยมาเชิญพระนามเต้าไป

กรน

เพลาเชา ๔ โมง ๕ บาทได้ฤกษ์ โหร ๓ กนสํงไห้ประโกม
พระพุทธเจ'าธขู่หำจึงมอบพระราชทานพระนาม

ให้สมเก็จพระเจ'า

ลูาเธอ

เจ*าพ้ากรมหลวงอิศรสุนทร

มงกล

พระราชทานพระแสงกาบญี่บนผกมะขามสีหว'าห่าม

กรมพระราชวำบวร

สมเก็จ

เบ็นกรมพระราชวำบวรสถาน

จึงกำร''สฝากพระบวรพุทธศาสนา

สำหร*'บ

และให้ฅ^งอยู่

ไนสุจริฅธรรมราชประเพณี แลำพระราชทานพระพรช''ยสิริสว*'สก จึงมี
พระราชโองการกำร''สสำ

สมเก็จพระเจำหลานเธอ

เจำพ้ากรมขุน

พิทำษ์มนฅรี ไห้สำร''บพระบ''ณฑร กรมพระราชวำเสก็จลงเรือพระที่
นำกราบยาว ©๓ วา
มีเรือกำกู่ชำ ๓ กู่

ประท''บฉนวนประจำท่าเหนือพระกำหนำแพ
กลองแขก เรือตำรวจขำราชการฅามเสก็จ ๒๓ ลำ

ฅามเสด็จขำมไปพระราชวำบวร
อาลำษณี

ขนมหาสิทธิโวหารปลำกรมพระ

เชิญพานพระนามขำมไปฅามเสด็จ

ณ พระที่นำเสด็จออกขำงทนำ

จึงทูลเกลำ ๆ ถวาย

พระราชทานเงินให้แก่ขุนมหาสิทธิ

โวหาร ๕ ตำลึง
สมเด็จพระพุทธเจำอยู่ห่'ว
ขำทลละออง ๆ ผู้ใหญ่ผู้น้อย

กำรำให้'กำโรงวิเสท ๒ โ รง

และเลั้ยงโฅ๊ะกรบ ๓ ว''น

เลั้

ทีฆายศะมะ

สวำด็
ขำซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ'หลำนภาลำ
เบื่นกรมพระราชว่งบวรสถา'แมงศล^'•ลิวิ
พระราชวำบวร

กำรงพระยศ

ไม่เสด็จขนไปประทำ

มีขำกวามฅามที่เล่าก็ฅำงกำกำที่มีปรากฏอยู่ว่าเบน

พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลำเจำอยู่หัว ได้กำมาลงไว้

ในหน้งสือวชิรญาณวิเศษเล่ม ๓

หน*า ๙๒ ถึงหน*า ๙๔

จะได้ฅ

ข่อกวามแฅ่เฉพาะเรื่องนั้มาลงไว้ มีข่อความดํงนั้
“ ก็แลเมื่อพระบาทสมเก็จพระพทธยอดพาจุฬาโลก

ทรงพระ

มหากรุณาโปรคฅํ้งํ้พระบาทสมเก็จพระพุทธเลิศหล*านภาล*ย

เบื่นกร

พระราชว'งบวร คุณเสือกราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพ้าจุฬ
โลก ว่าพระบวรราชว*งร*างไม่มีเจ*าของทรุดโทรมย'บเยินไป เหย*าเรือน
ข์างในก็ว่างเปล่ามาก
พระองค์ใหม่

ขอพระราชทานให้เชิญเสก็จกรมพระราชว
ขนไปทรงกรอบกรองพระบวรราชว*งจึงจะสมกวร

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพามีพระราชโองการคำร'สว่า
ช่องชองเขาทำไม
เบนหนา

ไปอย่บำน

เขาร*กแฅ่ลูกเฅำของเขา พุ แช่งเขาช'กไว้เบนหน*ก

และมีร*บส'งว่าพระองค์ก็ทรงพระชรามากอย่แลำ

พระราชวำพระองค์ใหม่อย่าต*องเสด็จไปพระบวรราชวำเก่าเลย
เสด็จอยู่พระบรมมหาราชวำนั้ทีเก็ยวเกิด

กรม

กอ

อย่าด*องประก*กประ

ข*กแลำยำยเล่าเลย ”
ถึาทู้ใดอยากจะทราบกวามละเอียดกว่าน
วิเศษ เล่ม ๓

ให้ดหนำสือวชิ

หนำที่บอกไว้ขำงด*นนไเ

๒0๖.

ณ เดธน ๖ บเถาะ นพศก

แห'โสกไเต์เจาพากุณฑล

ฅํ้งเขาไกรลาศ

ทรงเครองตํนประด‘บพระองค์

ทรงพระมหามงกุฎสมมติวงษ์อย่างเทาอำ]สร
๒0๖.
บื่หนึ่ง

โสกนกเจาพากุณฑลน

กลาดบี่ก*นอข่ก็บในพงศาวดา

รายการที่กล่าวไว้ในพงศาวดารเลื่อนลอยมาก

ดเ

]2)

แลคูฅํวอย่างใหม่ "I กล่าวประจบให้เบี่นเก่า ที่จนอ*นๆอ*นทีเคียว เช่น
ทำเขาไกรลาศทไหนไม่เ

ช่แผนทีว*งไม่ถก

ว่าไปทรงเสลี่ยงทาง

ประฅทายททรงบาทว ทชาลาพระมหาปราสาทข*างในไปที่สระอโนกาฅ
ไม่รู้ว่าอย่ที่ไหน
๒0ฟ่. สมเด็จพระพุทธเจำหลวงพระอ*ยกาจูง
๘ ^

พระกรเสด้จข็นยอดเขาไกรลาศ
๒0ฟ่.

ในพงศาวคารไม่ได้กล่าวกวามว่าใครจูงทีเดียว

๒0๘.

กรมขุนอิศรานร*กษ์เบนพระอิศวร

ทรงพร
0/

มหากฐิน ทรงประพาสเกรองต’น เบนพระอิศวรประสาทพร
๒0๘.

ในพงศาวคารวาถีงกรมขนอิกรานร*กษ์แท่งพระองก์ วา

ทรงชฎาเคินหน

ทรงฉลองพระองศ์กรุย

เห็นจะเห็นกรมสมเคีจ

พระบำราบปรบกษ์ เมื่อกร*ง็โกนจุกลูกหญิงศรีวิไลย แท่เชื่อว่ากงจะ
ทรงเครื่องท*นจริง
เครื่องก*นทำแลำเสรีจ

ทามที่กล่าวไว้ในหน*งสือน

เพราะมีทำอย่างเมื่อ

พระราชทานให้เจ*าพากรมขุนเสนานร*กษ์ทรง

เมื่อแห่ทรงผนวชเบนคราวแรก

เพราะพระองศ์ของท่านไม่ได้ทอก

พระเนทรเห็น อยากทอคพระเนทร กรมขุนเสนานุรำษ และกรมขุน
อิกรานุรำษ์นั้ว่างามนำท^งสององศ์ เห็นจะโปรอให้ทรงทอคพระเนทร
ยำมีทวอย่า3ท่อมาอีกในรีชก''ลที่ ๓

โปรกให้พระองศ์เจำลำขณา

นุกฺณทวงเมื่อแห่ทรงผนวชรีช่ก''กที่"''^ ถ*าไม่มีทวอย่างท่านคงไม่ทรง
ริขน
๓๗

1x1(10

12)0ลิ่. สมเด็จพระพุทธเจำหลวงพ3ะอยกา จูงพระ
ขนส่งถงยอดเขา

พระอิศวรรดนาสังข์ทกษิณาวฎแล

ประสาทพร
๒0๘. ในชนคํนที่จะสอบสวนเรื่องโสก*นฅ์เจำพากุณฑลนั้

คจกหมาขเหฅุเจ้าพระยาทิพากรวงษ์ ซึ่งกรมหลวงดำรงชำระ ไว้
ก็ไค้ความช*กเจน

แค่ขํอที่เขาไกรลาศสังแาง่งใคไม่ปรากฎ

ก*บมี

ข’อกวามที่จะแปลว่ากระไรไม่ได้ คือ “ ณ ว*นศุกร์ เคือน ๔ แร
เพลาเช‘า แห่มาโสก*นดํที่พระมหาปราสาท

แล*วเสด็จกล*บทางประก

ท*ายที่ทรงบาฅร ที่ชาลาพระมหาปราสาทข*างใน ”

อีกข*อหนึ่งซึ่งกล่าวว่า เจ*าพากรมขุนอิศรานุร*'กษ์
ทรงฉลองพระองค์กรุย ทรงชฎาเดินหน

ข’'อกวามที่ก*'กลงในจกหมายเหฅนึ่ ปรากฏว่าไค้ค*'กในร่า
ซึ่งย*'งมีอยู่โกยมาก

เว’'นไว้แค่กวาม ๒ ข*'อที่กล่าวมานึ่ผู้อ่านหมา

เข*'าใจ หรือปากไวเอาการใหม่ปนการเก่า ก็จะเบึนไค้ ในร่างหมาย
นึ่เองมีฅำแก้ไขจากลายมือเดิมหลายแห่ง

กลำจะก*'องดำรากระทรวง

วำ ถ*'าจะมืการอะไร เอาร่างหมายเก่าออกมากกแทรกวงกา แลำให้
เสมืขนก’'ดขนเบนหมายใหม่
เข’'าใจอ่าน

จึงเลอะเทอะไปก็มื

การที่จะอ่าน

ในที่นึ่จะเก็บข’'อกวามจากหมายเก่าเอาแค่สื่งที่สำก*'ญก

สำเกก
หมาขฉบ*'บนึ่ “ เจ’'าพระยาศรืธรรมาธิราช^®^
ก่าหนกงานสวกมนค์ ณ ว*'นเดึอน ๔ ขน @๕ กำ
(®) บญ:อค ทวกเจำพ:ะยาศ?ธรรมาธิราช

ร*'บล่งใส่เกล

แรมกำ ๑ กา ๒ กา

100^๑

บมะโรงสมฤทธิศก

เพลาบ่าย ๒ โมง ๖ บๅV]

เจรญพระพุทธมนฅ ณ วนศุกร์

เดือน

ม

๔

พระกรรบิคกรรไกร ณ วนเศอน ๔ แรม ๓

พระสงฆ์ ๕๐ รป
๓ อํๅ

อํๅ ๔

พระฤกษ์จรค

อำ ๕ อำ

สมโภช

เวียนเทียนพระที่น’งศุสิศมหาปราสาท ๓ ๅน
เขาไกรลาศพิเกราะห์กู

ไค้กวามจากวางรว

มหาปราสาทและเวลากลไ]จากพระมหาปราสาท

เวลาถึงพระ

ว่าฅงที่เกงกรงนก

ดือใกล้ไปขำง พระที่น่งอมรินทรวินิจฉโ)

กระบวนแห่ก็กามอ

กือคู่แห่เด็ก ๘๐-๘๔ ท็งํ้ฅํนเชือกปลาขเชือก แฅรใน ๙ เครื่อง ๒®
พระแสง ๕ บ*ณเฑาะว์ ๒ พราหมณ์โปรยข์าวฅอก ๒ เกียงพระราชยาน
@ ๒ อินทร์พรหม ® ๖ หามพระราชขาน ® ๐ เครื่องหต้ง ๘ พระแสง ๒
รวมกระบวนใน®๙๕คน

กระบวนนอกก่แห่ผ้ใหญ่๘๐

แฅร๔๒

กลองชนะ ๔๐ ในหมายมีแฅ่กระบวนข้างหนำ กำหนดแฅรฅามระยะ
ทางเช่นโสก*นด็ช*นหล*ง ๆ การที่วางกระบวนเมื่อถึงเกย
หล*ง "1

แก่นางเชิญเครื่องเชิญพระแสงหล*ง

ก็อย่างช*น

ให้เลั้ขวขนอ*ฌจ*นทร์

ปราสาท นางสระเขำประฅูพรหม
มีกำหนดผ้ฅรวจฅรา
กระบวนในพระราชวง
สำราญ
ธรมา

ให้เข้าพระยาศรีธรรมาธิราชเขำมาจ*ด

ให้เจำพระยายมราชจ*กกระบวนที่ประฅูราช

เจำพระยามหาเสนาจ*ดที่ประคูวิเศษชโ)ศรีข้างใน
จ*กที่เกยพระมหาปราสาท

เจำพระยา

เมื่อกระบวนเกินพ*นมาแลำจึงให้

เจำพระยาท*ง์ ๓ เกินคามกระบวนมา
ว*นสรงที่เขาไกรลาศ
มมฅะว*นออกเฉียงให้

ให้เจำพระยาศรีธรรมาธิราชจ*ดการที่

เจำพระขามหาเสนา

คะว*นออกเฉียงเหนือ

เจำพระยาธรมา
เหนือ

คะว*นฅกIฉึยงใฅ้

พอโสก‘นท์เสร็จแล้ว

พระมหาปราสาท

เจ่าพระยายมราช

ถวายผำสบงแล้ว

ทรงค'กบาครที่ชาลาพระมหาปราสาท

นืคำงเข*าใจว่าไม่ใช่พระเข*าไปร'บ

คะว'นฅกเฉึยง

กล้บ์เขำไปที่
ทำบาตร

คำข*าวลงในบาทรสำหรำไปเลํ้ยง

พระ ซึ่งกำลำสวคถวายพรพระอยู่ กร*นทรงบาทรเสร็จแลำเสค็จกลำ
ออกมาทางที่เสค็จเขำไปน*น

จึงลงมาทรงพระเสลี่ยงนอยไปสรงท

สระอโนคาค
มีแปลกอย่างหนึ่ง
จะลงมาแท่งที่นำแร้ขำงหนึ่ง
ขำพเจำไม่เซึ่อขำนึ่
เบื่นคำเล็ก ‘ๆ

คเหมือนว่าไม่ได้แท่งพระองค์ในมณฑ
ที่เรียกว่ามุมคะวำคกขำงเหนือ

เห็นจะแดครำนนำ และคำหนำสือที่เขียนลง

ใครจะเขียนเพี่มเคิมลงไปก็ไม'ทราบ

นอกจากน*น

ก็ไม่มีแปลกประหลาดอะไรจากโสกำค์ช*นหลำๆ

๒00. เจำบุตรแกำรำพระกรลงจากยานมาศ ขนบน
เกยพระมหาปราสาท
เชดฮ.

เจำบฅรแกำที่สำหรำรำพระกรนึ่ ได้เห็นซึ่อในบ*ญชีเบ

ผ้เล็ยงพระฉ้นจุรูป ®
บฅรแกำ

ในจำนวนมากดำยกนน*น

เบี่นพระสมุห็วำบางลำภู

นมโก @ โถ

พระที่ฉํนสำรำเจำ

ฉินไก่คำ ๓ คำ

ไก่จาน 9

ทีจะเบนลูกสาวเจำกรูงศรีสำนากนหุคเวียงจำทนื ที่มี

ซึ่อในพระราชสาสํนเวียงจำทน์ เมื่อแผ่นดินกรงธน รำพระกรในที่นื
คือเวลาไปทรงพงสวด

ไม่ใช่รำที่เขาไกรลาศ

๒ด®. ณ ว่นเดอน ๓

ขน 90 คา

กรมหลวงจำร

เจษคูาสนพระชนม์ ถวายพระเพลิงวำมงคลพิมุข

๒ด®. ว*คบพิฅรพิมขในกร*ง์นํน เห็นจะเรียกว่ามงคลพิมุข
12)ด๒.

ณ ว”นเดอน ๘ แร่ม 9 คา บมะโรง สัมฤท®ศก

เจ*าพิากรมพระสนทรเทพสนพระชนม์

ไว้พระศพบน

ปราสาท
๒ด๒.

เจ*าพ้าที่เรียกว่ากรมพระสุนทรเทพพระองค์น กือที่เรี

ก*นว่าทูลกระหม่อมใหญ่ ปรากฎพระนามบ*ดนั้ว่าสมเด็จพระเจ*าอ*ยยิกา
เธอ

เจ*าพิากรมหลวงศรีสนทรเทพ

ข*อที่ใช้พระนามว่ากรมพระ

บางทีเจ*ากรมจะไค้เบนพระในกร*งใดกราวหนึ่ง
ทรงพระกรุณาโปรดปรานมาก
พระเจ*าลกเธอ

มีเรื่องราวปรากฏิในเวลาเมื่อสมเด็จ

เจ*าพิากรมหลวงศรีสุนทรเทพทรงพระประชวร

พระวิฅกมากไม่สบายพระราชหฤท*ย
จะร*กษาท”วไป

เบนพระราชธิดาที่

ทรง

ร*บส’งปร*บทกข์ไฅ่ถามหาทางที่

ท*งข’าราชการและพระสงฆ์

สมเด็จพระว*นร*ฅ

และ

พระพทธโฆษา พระเทพเมาพี จึงไค้ถวายพระพร ถึงวิธีซึ่งจะบำบ'ก
พระโรก

ทรงพระกรุณาโปรดให้ทำดามวิธีซึ่งพระราชากณะท*ง ๓

ถวายพระพรนไเ
จลศ*กราช®®ต'0

มีร่างร*บส'งปรากฏอยู่
บี่มะโรง สมฤทธิศก

เริมว่า

“ณ ว*นเดือน ๖ กํ่า

สมเดจพระเจาลกเธอเจ*าพิา

กรมหลวงศรีสุนทรเทพผายใน ทรงพระประชวร พระโรคน*นประท*ง
มาจนถึง ณ ว*นเดือน ๘ แรม ๒ กำ
ณ ว*นเดือน ๙ ขนกำ

®

พระโรกน*นหนักไป

เพลาเชาโมงเศษ

กร*น

ล*นเกล*าล*นกระหม่อม

เสด็จออก ณ พระที่น*ง้บุษบกมาลามหาจึกรพรรดิพิมาน ข*าทูลละอองๆ
ผ้ใหญ่ผ้นัอยกราบถวายนังกม

เผาลำด*บฅามคำแหน่งโดยขนาด

จึงมี

ไ99^๘

พระราชโองการมานพระบ*ณขรสรสิงหนาท

กำร*สเหนือเกดำๆ

ส่ง

จมื่นไวขวรนารถหำหมึ๋นมหาดเล็ก ว่าสมเด็จพระพนร*ฅว*คพระเช
ถวายพระพรให้ด*งํ้มหาสว*สดี
กลางคืน ๓ ว*น

พระพทธโฆษา

พระราชพิธีดามพุทธวำนะ

พิธีจำเริญพระช*นษา
พระเทพเมาพี

เวลากลางว*น

ถวายพระ พรให้ด*ง์

จำเริญพระช*นษาเวลากลางว*นกลางคืน

๗ ว*น ในพระราชพิธีของสมเด็จพระพนร*ฅน*นว่าให้อาราธนาพระห’าม
สมุทร ® พระห’ามพระญาฅิ 0 พระห’ามแก่นจ*นทน์ 6 พระก*นธารรา^
® พระไชย ®

ทรงเครื่องท*งํ้ ๕ พระองค์

มาประดิษ^านบนเคืยง

เกียงน*นดาดเพดานผ้าขาวบริสุทธึ้แลำ ด*ง์หม‘อ์นืา ๔พิศ ข*นนืา๔ทิศ
ลอยดอกบำหลวงหม’อละ ๕ ดอก
ประจำทกหม’อทุกข*น

ข*นละ ๕ ดอก

แลำเอาใบบำหลวงบี่ดปากหม’อนืาข*นนืา

เขียนรปทำวจฅุโลกบาลประจำทิศท*ง ๔
บกเกียงพระพุทธรูป ๔ ทิศ
พระองค์ดาม ๔ ทิศ
๓๒ เส’น

ลงย*นค์แผ้นด็บก

แลำทำฉํฅรผ้าขาว ๓ ช*น

จึงด*งํ้ข*นสรงใบหนึ่ง

ว*นละ ๔ เล่ม

จึง

พ้นเทียนยาวเท่

เทียนหน‘ก ๓ บาท คำยไส้เทียน

กาม ๔ ทิศ ว*นละ ๔ เล่ม ให้ด*งํ้ดามบนเกียง พุที่จะด*งน\เ

ให้ท่าโครงหุ้มผ้าชาวท*ง ๘ เกียง
สองหมื่นแปดพันองค์

แลำให้ก่อพระเจคีย์ทราย

ท่าธงน’อยบกให้ครบพระทรายแลำให้ท่าไม

โพธี๔0 พัน ให้แก่งเครื่องบูชาพระพุทธรูป ว*'นละ ๕ สำร*บ
โลกบาลว*'นละ ๔ สำร*บ
นน

ทำว

จึงวงสายสิญจน์ให้รอบในบริมณ'ทลที่ก■า

จงเอาคอกมะลิซอนวนแรก ๑๐๘ คอก

วนกลาง ๒® ๖ กอก

ว*'นสด ๔๓๒ ดอก ให้เลือกที่ฅมแย’'มจะใกล้บานในเพลาเกียๅน^น เน์ถู

พระสงฆน่งปรกหนึ่งสวคทิศละ ๕ รป ๔ ทิศ ๒0 รูป รวม ๒® รป
สวคสามภาณ มหาก*สสป โมกก*ลลานะ จนทกิริมานนท์ เพลาเคียว
ให้จบ แลวให้สวกฅ่งแฅ่โมสปริฅ (เห็นจะโมรปรก) ไปจนจบพระปริก
แลวสวกพระส*กก'กวาทิศละเจ็ดพ'นสวด ๔ ทิศ ว'นหนึ่งสองหมื่นแปก-

พ*น สวกสามว*นเบื่นแปดหมื่นสี่พ*นจบ เมื่อพระสงฆ์สวกเการพสี่นแส
พระอาทิกย์แล*ว ให้พระสงฆ์น'งปรกอธิษฏีานเฉพาะพระพทธรูป จึงเอา
กอกมะลิปรายลง®๖ กร^ง

เมื่อปรายกอกมะลินไเ

ให้บริกรรมก*วย

สกโก แล*วให้อธิษฐานนาในขํนสรงน*น,ว่า ขออาราธนาพระกงกาเจ*า
มีกณ ®๒ (ประการ)

เบนมารกาแห่งส'กว่ทํงหลายจงร*บเอานา

พระพุฑธมนท์ และกณพระร*กนกร*ย ให้เมื่นนาทิพโอสถชำระสริรโรก
ขอให้พระโรกบรรดาที่เกิกน*น ให้อ*นฅรธานหายเมื่นอ*นขาดทีเคียว
ในการพระราชพิธีของพระพุทธโฆษา
นิมนท์พระสงฆ์ ๒ ® รูปสวดพระปริก

พระเทพเมาพี

น*นว่า

แล*ว์ให้ปล่อยหมู เมื่ก ไก่ หอย

เก่าปลา ท*ง๗ว*น ว*นสุกน^น ให้อาราธนาพระบรมธากมาก'งบนเคียง
แล*วอธิษฐานขออานภาพพระบรมธาพุ!.จำ จงเมื่นที่พึ่ง ขอให้พระโรก
ที่บ*งเลิกน*นอ*นดรธานหาย น*น ให้ก*งการพระราชพิธีกามสมเด้จพระ
พนร*ก พระพทธโฆษาจารย พระเทพเมาพีน*นเลิก แล*วทรงพระกรุณา
โปรกเกล*า ๆ

ส'งให้ก*งโรงทานเลั้ยงพระสงฆ์ เจ*าเณร รูปชี รวมก*น

ก*บพระราชพิธีท*ง ® 0 ว*น”

การพระราชพิธีนึ่ ได้ลงมือทำส่วนสมเก็จพระว*นร*ก ก*งแก่ว*น
เคีอน ๙ ขั้น ๒ กํ้า เพลาบ่าย

ขั้น ๓ กำ ๔ กำ ๕ กำ

แก่เช*าไปจนรุ่ง

การพิธีพุทธโฆษา พระเทพเมๅฬี
เทือน ®'ขั้น 6๓กำ

ฅํ้งแฅ่วํน เทือน ๙ ขั้น ๗ กำ

กรบ ๙วน ๗ คืน

ถึง

พระสงฆ์ที่ทำพิธีฉินเชำเพ

ทุกว*น โรงพระราชพิธีปลกในพระราชว*ง ที่ชาลาหว่างพระคำหน*กคืก*
ก*บหอพระทืกก*น

เคืยงใหญ่หงพระพทธรปในกลางโรง ๕ องค์ เคืยง

น*อยมีกระโจมเทียนห*ง็ ๘ ทิศ

ก*งหม‘อ์นาและขันนํ้^ๅประจำ

ส่วน

พระทรายน*น ๘ กำรวจก่อ และทำธงเล็กบก มีเทียนบูชาดำย ว*นละ
สองหมื่นแปดพ*น ไม้กาโพธีปรากฎว่าเทำพระชนมพรรษา ท่อนหนึ่ง
ยาว ๘ ศอกทาดินสอพองกรอกเบั้ยผำขาวห้ม
ทีเดียว

มีเกรี่องบูชากระบะมกบูชาพระ ๕ สำร'บ

จกุโลกบาลขัดลงพานส่งให้โหรบูชา
พระทราย

ไปค์าพระศรีมหาโพ

ส่งให้คำรวจบูชา

ส่วนเครื่องบูชา

เทียนเล็กสองหมื่นห

ให้แผ่ดีบุกส่งไปถวายสมเด็จพระขันร*ห

ลงย*นค์ ส*ดว่ที่ปล่อย ให้กรมท่า และกรมสรรพากรในจ'ดซอ

การพิธีนึ่ทำเมื่อจวนสนพระชนม์มากแลำ ว''นเทือน๙ ขั้น®๔
กำ

เบนขันเลิกแห่พระกล*บ

กร*น ณ ว*'นอาทิคย์ เทือน ๙ แรมกำ

®

เพลาเชำ ๒ โมง ๗ บาทนิพพาน เลยมีร่างหมายขับส'งเชิญพระศพขั

ปราสาทก่อไปกำยในเล่มเดียวก''น ในหมายไม่ได้กล่าวถึงเรื่องพระโก
และสรงนาพระศพ จะอยู่เล่มอื่นหรือสำก*'นปากเปล่าประการใด มีแคํ
* พระกำหนกคึกในที่น
สมเฅ็จกรมพระศรึสลาไลย
จํกรี

ไม่ใช่ที่พระที่น^งข์กรึมหาปราสาท

ที่เรึยกกำหนำฅึกมาแฅ่รชกาลที่ ๓

จนสมเก็จกรมพระสการำนราชประยร

เสก็จกำหน*กก็ก

ฉบ*บน

จนถึงเวลาทำพระที่น'ง

เสก็จอย่กำหน‘กน*นฅ่อมา

เมื่อพระบาทสมเก็จพระจอมเกลำเจ*าอยู่หำ

ว่าเบนกำหนำก็กที่เกยเสก็จอย่

ซึ่งเบนที่กำหใเก

กำหนำก็กที่ร*บส’งถึงน

อยู่ที่กำหนำสมเก็จพระสุการำนประท*บในร*ชกาลบจจบ*นน

แปลว่า กำหนักเจำนายที่เบนใหญ่ในพระราชวำ

ก็เรียกก‘นว่า

ไก็ทรงสค้บร*บสืงว่าหลงไป
ก็อกำหนำกึกในหมายร*บสืง
กำหนักกึกกลายเบน

129^0^

บาญชีเครองVๅคงพระศพ
พระภูษาโขง

ส์งเกฅคว่าพนการใหญ่มีของหลวง

พาน

เกรองทองน*อยฅํ้งหน‘า'พระศพสำร‘บหนึ่ง

ขไแชิง

รองแว่น ๒ แว่นกาไหล่ทอง ๒ ฅํนไม้เงิน ๒ ค’นไม้ทอง ๒ ชมสาย ๔
เครื่องสงห’าชไเ @๕

มณฑปเพลิง ๔

ส่วนเครื่องในกรม

เครื่องนม*สการทองคำเชิงเทียนหงส์

ส่วม* ประค*บเพชร เครื่องใน®๒สี่ง บ’วนพระโอษฐ์ทองคำ

พระ
เครื่อง

สรงพระพ*กฅร์เครื่องใน ๔ ส์ง ข*นลงยาพานทองคำรองพานเงินรองผ้า
เชดพระพ*กฅร์

ถาดเงินคะทองรองนาสรงพระพ*กฅร์

พานทองรอง

เครื่องพระสำอางสำร*บหนึ่ง

มีเครื่องใน @๒ ส์ง หีบพระฉายทองคำ

หนึ่ง

เครื่องทองคำ

พระฉายหนึ่ง

ข*นนาเสวยรองพานจอกลอย

บำนพระโอษฐ์ถมปากแฅร พานทองเครื่องชำระพระห*กถ์ พานทองคำ
รองพระภษา ๒

พ*ชนีห*กทองขวางหนึ่ง

หม*อนาถมถาครองหนึ่ง
หมายฉบ*บหนึ่ง
จนถึงแรม ๕ คํ่า

พระแส้คำมทองคำหนึ่ง

เครื่องบูชาพระศพในกรม ๓
ว่าควยสวคพระอภิธรรม

สวคพระอภิธรรม ๒ เคียง

ส่วนในกรม ค*งแก่ว*นแรม ๖ กำไป

ค\เค่ว‘นแรมกา ®

พระสงฆ์ ๓๒ รูป เบ็น

จึงเบนส่วนหลวง จนถึงกำหนค

พระราชทานเพลิง
* พระล่วมองก์นว่'แบนห้วแหวนเกรื่องประคบค่าง ๆ ของเ'•ท้จอมมารคาวไ;ทา
ในกรมพระราชว*งที่ 0
สมเก็จพระเค่าลกเธอ

ซึ่งเบนชู้กไเนายทองอินกลาโหม

เจำพากรมหลวงศรีสุนทร!■ทท

พระกรณาโปรคยกโทษประท'!^ชีอิศ

เบนโทษจะค่องประหารชีวิฅ

ทลขอพระราชทานช้วิฅไว้

จึงนำหำแหวนท*งปวงนมาถวายทรงทำพระส่วมองค์

นํ้ปิน ยำอย่ในด้หอพระธาๆมนเทียร ในพระบรมมหาราชค่ง จนบำนํ้

๓๘

ทรง

เฐ)^^

อีกฉบไ!หนึ่ง

พระราชทานเพลิงพระบพโพ

เคือน ®๐ แรม ® ๒ คำ

กำหนคว้นศุกร

การพระราชทานเพลิงพระบุพโพก็ฅามเกย

ไม่แปลกประหดาคอํนใค
ไนพงศาวคาร

พยายามที่จะกล่าวถึงเรื่องพระโกศอย่า

ว่าให้ร้อทองที่หุ้มพระโกศ ๆ อะไรก็ไม่วู้

มาเติมทองขนอีก

ทำเ

พระโกศทองกำกด'นแปคเหลี่ยม ยอดทรงมงกุฎขนไว้องคํหนึ่งสำหรไ
พระองค์ค'งนึ่
กุด'น

ทรงพระศพสมเด็จพระพี่นางท*งํ้ ๒ พระองค์น*น

พระโกศทองใหญ่
กุด'น

กวามที่ถกด‘องน*นคือรไส'งให้?อทองที่หุ้ม

ไม่ใช่มาทำโกศกุด'น

แปลว่าลวดลาย

กวรจะเรียกว่ากุด'โ.;

มารวมก‘นทำ

ผ้เขียนพงศาวดารหมายว

ลวดลายอย่างเช่นพระโกศทองใหญ่น*น
แด่ภาโ;)าในราชการ

พระพี่นางน*นว่ากุด'นนไเย
มงกุฎ

พระ

กุด'นใหญ่

เขาเรียกว่าพระโกศทองใหญ่

เสร็จในบี่มะโ รงน*นท*งพระลองเงินดำย

เขาเรียกพระโกศสมเด็จ

พระโกศแปดเหลี่ยมยอ
พระโกศทองใหญ่นึ่ทำแล‘'ว

รไส'งให้เชิญเขำมาด

ทอดพระเนฅรในพระที่น'งไพศาลทำโงิณซึ่งเสด็จประทับยิย่
พระสนมเอกงฺาลหำมปรามว่า

ทรงอะไรเช่นน*นน่ากลำเบึนลาง

เห็นพระโกศเขำก็รองไห้ล่วงหนำเสียก่อน
ด*งดทำไมกุจะได้เห็น

รไส'งว่ากุไม่ถึอ

ด*งถวายทอดพระเนฅรอย่เบน'หลายทัน

ทูลกระหม่อมใหญ่สนพระชนม์ลง

ทรงพระโทมนำมาก

ให้เอาพระโกศทองใหญ่ไปประกอบถวายทอดพระเนดร
แด่พระลองเงิน

ก

จึงรไส'งว่ๅ

ยกไว้เสี

ดำขเหฅที่พระราชทานกร*งน*นเบ็๋นทัวอย่างต่อ

๒๙๙
เจานายใหญ่ ๆ ที่สำกํญ่จึงได้พร ะราซทาน
เทพเบนทนคิกฅ่อกนมา

๒®๓.

ฅ*งํ้แฅ่กรมหลวงศรีสุนทร

เรองราวที่ถกท*อ์งนนท่งนั้

พระโองการตร“สสํ่ง์กรมหมนว่าสนลูกคนนํ้

แลว พระเนตรมดสดาน พระกรรณตงสด*ๅน

อากรขนอน

ตลาดเจ*าดูชำระเถิดอย่าทูลเลย
๒®๓.

ซื่งเรียกกรมหมื่นเปล่าน*น คือ กรมหมื่นนรินทรพิทำษ์

เพราะเบนพระสามื่ของท่าน ๆ จึงเรียกกรมหมื่นเปล่า แต่ก่อนกลาคนั้
เห็นจะมื่ส่วนได้ขั้นในกรมหลวงศรีสุนทรเทพ
ญ่ 4

๒®๔.

๒®๔.

ถวายพระเพลงทพระเมรุทอง

พระเมรุทองนั้

แปลว่าไม่ใช่เมรุผ็าขาว

เมรุแผงท

กลางเมือง

๒®๕.

ณ เดอน ๔

ฉลองชํดพระศรร่ตนศาสดาราม

มื่พระราชโองการรบสั่งให้สมเด็จพระเจ’าลูกเธอ
หลานเธอชำงหนาขางใน

ข’าราชการเจ’าพระยาและพระยา

ผู้ใหญ่ผู้ม่อย ร”บเงินทำสำรบละ—!—
ร”'ตนศาสดารามว”นละ ส00

เลยงพระว่ดพระศร

ทรงประเคนครบตติยวาร

ถวายไตรบาตรใส่นํ้าผงเด็มบาตร -5^00
ต’นก”'ลปพฤกษ์ ๘ ติน

พระเจ’า

แล’ว์

ครบเครองไทยทาน

ทรงโปรยดอกไม้เงินทองเบนทาน

ครบการฉลองท”งปฎิส"งิขรส*นุรส*Iมละครผูหญง ๓ วน
กรมมหรสพพร’อม*ครองสนใสช*สร็จ
ศาสดาราม

ฉลองพระศรร”'ตน

๓00

๒ด๕.

จกหมายของกรมหลวงนรินทรเทวี

ท่านก็เขียนดี

แฅ่ฅอนท*ายว่าฉลองพระศรีรฅนศาสดารามซาอย่น*น

ถ้ายกรามเสีย

ใช้แต่พระศรีร'ฅนศาสดาก็จะดี
การฉลองว*ดศร*งนั้

ร่างหมายมีที่จะฅรวจเอากวามแน่นอนได้

มีจดหมายบนทึกลงไว้ช*างเบองต่นว่า “ ณ ว'นศุกร์ เดือน ๖ ขีน ® ๕ กำ
จุลศักราช®@๗9 บี่มะเส็งเอกศก เพลาเช*า๒โมงเศษ เสด็จออกขุนนาง
ณ พระที่น'งบุษบกมาลา

มหาจ*กรพรรดีพิมาน

มีพระราชโองการ

มานพระบ*ณฑูรสรสิงหนาทดำรัสเหนือเกล*า ๆ ส'งเจ*าพระยาศรีธรรม
ธิราช

พระยามหาอำมาฅย์

ว่าทรงสรัางพระอารามว'กพระศรีรัด

ศาสดาราม เบนที่พระเชตุพน^®^พระพุทธรูปพระแก*วมรกด พระเจดี
บรรจุพระบรมธาฅุ

พระธรรมเจ*า

เสรีจบริบุรณ์แล*ว

จะฉลอง

จะให้เบ็๋นหิฅาชณะประโยชน์ในพระพุทธศาสนา ให้ถาวรถ*วน ๕0 0
พระวษา

ให้จ*ดแจงเจ*าพน'กงานการท*งปวงให้พรัอมจงทุกพนำงาน

ข’าพระพทธเจ*าเจ’าพระยาศรีธรรมาธิราช

พระยามหาอำมาดย์

พระราชโองการใส่เกล*าๆ จำแจงเจ*าพนำงาน
ต่อนืไปชนร่างหมาย

รับ

ในขำรับส'งฉะน”

มีรอยดกแทรกวงกา

จะได้กำฅำที่วงก

ออกเสีย เอาแต่ที่เนํ้อกวามคงไว้ เรีมศันหมายว่า“ณรัน
ขั้น ©๕ กำ จุลศักราช ©©๗® ศัวยพระยามหาอำมาดย์ร*บส่งใส'เกด*า ๆ
(๑)

พระเชฅุพนกำน เวลานไแห็น จะหมายกวามว่า เบนที่อย่ของพระพทธเจ*า

เพร 1ะฉะน*นข*อกวามซึ่งกรมหลวงนรินทรเทวีทร

เช่นพระราชมนเทียร

พระราชว'ง

ไว้ในเรื่องว*กพระเชฅุพน

ว่าชึ่อว'คนารายณ์ชมพลมาจนทุกว*นน

มาใช้เทียบอย่างเรื่องว*กพระแก*วนั้
พระเชฅพน

ถวายพระพุทธรปก็เห็นจะพอไปไค้

เห็นจะไม่ผิก

ถ้าจะเอๅ

ว่าไค้พร■ใสร*างพระอารามว*กนารายณ์ชมพล

๓0๑
ทรงพระกรุณาโปรคเกลา ๆ ส'งๅา
พระอาราม

ทรงพระราชศร*ทธาทรงสร’าง

ว*ดพระศรีร*ฅนศาสคาราม

พระสงฆ์จะได้ฅํ้งสวค

พระพุทธมนฅ ณ ว*นเ.ดือน ๖ แรม ๗ คํ๋า ๘ คํ๋า ๙ คา บี่มะเส็ง เอกศก
เพลาบ่ายพระสงฆ์ว*นละ ๒ 0 ๐ ๐ รป ท*งํ้ ณ ว*น จะได้แบ่งพระสงฆ์ร*บ
พระราชทานฉํน

ว*นเสาร์ เดือน ๖ แรม ๘ กำ

เพลาเช’าในจำนวน

สองพ*น๖๖๗รูป เพลาเพลพระสงฆ์ทำดอกไม้®๐0รป รวม๗๖๗รูป”
ว*นแรม ๙ กำ จำนวนเท่าก*น แรม ๑๐ กำ ลคราขสองพ*นลงไปรูปหนึ่ง
ถวายกระจาดเช’าเพล ๓ว*นเสรีจแลำ และในว*นแรม๘กำ๙กำ ๑๐กำ
มีพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถบอกอานิสงส์ว*นละก*ณฆ์

กร*นเวลา

แกำ
ทอง
ในพระอโบสถ
บ่าย ณ ว*นเดือน ๖ แรม ๑๐ กำ จะได้คงบายศรี
เงิน

ตอง^
เบ็นบายศรีดอกไม้ เวียนพระเทียนว'นหนึ่ง ณ ว*’นแรม ๑® กำ ๑๒ กำ

ด*งํ้บายศรีบชาไว้ หาได้เวียนพระเทียนไม่ มีหนำมีคอกไม้เพลิง ณ ว'น
ศุกร์ เดือน ๖ แรม ๗ กํ่า ไปเบนกำรบ ๗ คืน
สมโภช เพลากลางว'นพร’อมก*น

จะได้มีการเครื่องเล่น

ว*นองศาร เ’ดืธน ๖ แรบ ® ® กำ

เพลาเช*าไปจนถึง ณ ว*นเดือน ๗ ขั้น ๒ คา เบื่นกำรบ ๗ ว*น

แค่โรง

ฉอทานนนให้เลํ้ยง พระสงฆ์ เถร เถเร ชี พราหมณ์ๆ ขำทูลละอองๆ
^ ไใ41ฟิใ7 1^014 ไอ 111^ ด่ กิใ

เพลาเชำไปทุกว*น
ฉํอทาน

จนถึง ถ^

3น ๗ ขั้น ๒ กั้า เพลาเย็นจึงเลิกโรง

และสำหร*บปฏิบัติพระสงฆ์ในจำนจนส0^ทีนึ่เบี'^ล่ารํบ่ถร"ทง

๓0ไ29

ข้างทนำพ่นหนึ่ง ข้างในพ่นหนึ่ง สำรํบพระสงฆ์ทำกอกไม้ฉํ
อุโบสถ สำร*บข้างในข้นละ ๓0 ที่พระระเบียงนายโรงนํอ์ทาน ยกมา
ถวายข้นละ๗๐ รป
พระราชทานให้

จึงเกณฆ์แผ่พระราชกุศล

สมเก็จพระเข้าลูกเธอ

เข้าพ้าฅ่างกรม
หากรมมิไค้

รวม ๓ ว*น ๓00 รป

พระองค์เจ*าลกเธอ

สมเก็จพระเจำหลานเธอ
พระองค์เจ*าหลานเธอ

ข*าทลละอองๆ ผู้ใหญ่ฝัน*อย

ผ่ายทหารพลเรือน

บีก

ทำ

สำร*บกาวหวานและโรงฉ*อทาน
ในพระอุโบสถ ๓๐ รูม่ ข้างในปฎิบัก็คาว ๓0 หวาน ๓๐ สำร*บ
หอพระมนเทียรธรรม ๕๐ กรมพระราชวำปฎิบัก็กาว ๕๐ กระทง
หวาน ๕๐ กระทง
พระระเบียงดำนฅะว*นฅก แค่ประฅูใค้ถึงประกกลาง พระสงฆ์
๔๕ รูป ข้างในแค่ประฅูกลางถึงประคูเหนือพระสงฆ์ ๕0 รูป ข้างใน
รวมพระสงฆ์ ๙๕ รูป

แค่ประคูเหนือถึงมุม

กรมหมื่นนราเทเวศร์
กรมหมื่นนเรศรโยธี
กรมหมื่นเสนืบริร*กษ์*
กรมหมื่นเสนืเทพ^'"^
กรมหมื่นนเรนทรพิทำษ์
องค์ละ @0 รูป
(®) กรมพระราชวํงองกน กึอพระบาทสมเก็จพระพทธเลิศหลำนภาลํย
( ๒ ) กรมหมึ๋น ๓ องก็แรก ในกรมพระราชวงหลํง
(๓) กรมหมึ๋นเสไ!เท’(จ ในกรมพระราชว*งบวรมหาสุรสีหนาท

๓0ต)

พระยาอุไทยธรรม์(*^ ๒ รป
พระไชยสุรินทร์*^'๓ รป

รวมพระสงฆ์ ๑๕0 รป

พระระเบียงด่านเหนือ แค่มุมตะวไเฅกถึงมุมฅะว‘'นออก
ท ®

กรมหลวงเสนานรำษ์*‘"^

ที่ ๒

กรมหลวงพิท*'กษมนตรี
องค์ละ ๒0 รูป

ที่ ๓

กรมขุนกระษ*'ตรานุชิฅ

ที่ ๔

กรมขุนอิศรานร‘'กษ์
องค์ละ ®๕ รูป

ที่ ๕

กรมหมื่นเทพพลภ'กก

ที่ ๖

กรมหมื่นศ*'กกพลเสพย์
องค์ละ ®0 รูป

ที่ ๗

พระองค์เฑ้ก*นธรศ*'^^

ที่ ๘

พระองค์เจ้าท*'บทิม*^^

ที่ ๙

พระองค์เจ้าท*'บ*'

ที่ ๑0

พระองค์เจ้าสุริยา*"'^

(๑) พระยาอไทยธารม์ชึ๋อกดาง เบนชาวบางชำง
(๒) เบนนํองกรมหมึ๋นนวินทรทท"กษ์ แดะเจำพระยาพลเทพบี่น
(๓)

เวลานไเร'บพระบ'ณฑูรนอย

( ๔ ) ภายหล*งเบนกรมหมื่นศรึสุเรนทร
( ๕ ) ภายหล'งเบนกรมหมื่นอนทรพิพิธ
( ๖ ) ภายหล*งเบนกรมหมื่นริกรภํกกี
(๗) ภาย หล*งเบนกรมพระรามอํอเ.รอ

0)00^

ที่®®

พระอง(าIจ่าคารากร^*^

ที่®๒

พระองค์เจ่ามV
องค์ละ ๔ รูป

ที่®๓

พระมหาอำมาฅย์
เจ่าพระขาอภํยภูเบศร^”'^
กนละ ๒ รูป
พระยาจ่าแสนบคี
พระยาราชนิกุล
หลวงพิศลเทพ
คนละรูป

ที่®๔

รวม ๗ รูป

พระราชสงกราม๒รูป
หลวงวิสฅรโยธามาคย์
หลวงราชโยธาเทพ
หมื่นนรินทรเสนิ
กนละรูป

ที่®๕

รวม ๕ รูป

พระยาสีหราชเดโช
พระยาท*ายนํ้า
พระยาพิไชยโนฤทธิ
พระยาพิไชยสงกราม

(๑) ภายหล้งเบนกรมหมื่นศรีสุเทพ
(๒ ) ภายหล้งเบนกรมสมเก็จพระเดชาศิศร
(๓) เฑ้พระยาอภ*ยภเบศร แบน

0)0(^

พระยาราชสุภาวดี
กนละ ๒ ร!]
หลวงศรสำแกง

รู!] ®

รวมพระสงฆ @๑ ร!]
ะ],.-..“
'
ท®๖ พระพเกชสงคราม
พระรามพิไชย
กนละรูป
ท®๙

รวม ๒ รูป

พระยายมราช๓ รูป
พระยาราชมนกรี
พระยาศรีสริวงศ์
กนละ ๒ รป
จมื่นไวยวรนารถ
จมื่นเสมอใจราช
จมื่นสรรเพธภํ'กดี
จมื่นศรีสรร‘กษ์
กนละรูป

ที่®๘

รวมพระสงฆ์ 9© รป

พระยาสุรเสนา ๒ รป
แก่มุมเหนึอถึงประกู
หม่อมขุนเณร^'

(๑) พระ!)!ยมราชกนนํ้ชึ๋อบุญมา

บุกรพระยาร่าแสนยากรกรงเก่า

เฆืนพึ่เจุ้'ๅ

พระยามหาเสนาบุนนาก

( ๒ ) ที่ใา!พงศาวการเรียกว่าเจ้าขุนเณร

เข็นกองโชรมีผื่มือเขมแช็งเมื่อคร^ง

ทํพลากหญ‘า

๓๙

๓0

พระยามหาโยธา^®^
พระยามหาเทพ
พระอินเทพ
พระพิเรนเทพ
หลวงราชรินทร์
หลวงอินทรเคช;
หลวงพรหมบริรำษ์
หลวงสริยภํกถี
กนละ ๒ รูป
หมึ่นราชามาฅย์
หมื่นไชยภรณ์
หมื่นไชยภูษา
หมื่นทิพร*กษา
หมื่นราชาบาล
หมื่นสมหพิมาน
หมื่นประธานมณเฑียร
หมื่นราชามาฅย์นอกราชการ
หลางหฤไทย
หลวงอภ่ยสุรินทร์
เลยงพระสงฆ์กนละรูป
(๑) กึอพาะยาเจ่ง

๓'00^

พระยาศรึเสาวพาห ๒ รป
หลวงปราบพลแสน
หลวงสุนทรสินธพ
หลวงศรีอ*ศวเคช
หลวงอภ*ยเสนา
หลวงสุเรนทรวิชิฅ
หลวงกชสิทธิเบื่นพระยาว*งเมือง
หลวงพิชวกรรมื
พระครูประโรหิค
พระเกษม
พระไกรสี
หลวงราชเสนา
พระประชาชีพ
หลวงพิพิธสาสี
หลวงเสนานนท
หลวงพลอาไศรย
กนละ ๒ รูป

รวมพระส

แค่ประฅเหนึอไบ่บ่'?“คู'^^’''^
พระยาราชบ่ระสิทธ
พระยาอภ*ยสรเ.พลิง

000(^

พระยาพิพํฌโกษา
พระยาธิฌศรโกษา
พระรองเมือง
พระยาศรืพิพ*ฒน์
พระอภํขรณฤทธ
พระยาสมบัติบาล
กนละ ๒ รูป
หลวงสุนทรสมบัติ
หลวงเทพโยธา
พระสุรสงกราม
พระยาราชทศ
พระร*ฅนโกษา
พระราชอากร
พระพิไชยสวรรค์
หลวงสุนทรโกษา
หลวงรำษาสมบัติ
หลวงสวำติโกษา
หลวงอินทรสมบัติ
หลวงมงคลรำน
นายบญมืราชนิกุล
กนละรูป

รวมพระส,งฺฆ์ ณ® รป

๓
ขำงในปฏิบัคิพระระเบึยงค้านฅะว‘นออก
ถึงมุมใฅ้ 90๙ รป

แค้เหนึอประฅุกลาง

ทิศใฅ้แค้มุมฅะว‘นออกถึงเสมากลาง 9๐๐ รวม

พระสงฆ์๒๐๙ รูป
ให้ผู้ค้องเกณฆ์ท้าสำร*'บปฎิบัฅิกาวหวาน
กาวหวานรองกระทง ณ ทิมคาบชาวว*ง

แลวให้เย็บกระทงน*'อยใส่

ของกาว
ของคาว

ไส้กรอก

0

ไข่เบ็ค ๕ ใบ

๑

ไก่พะแนง

๑

หมผ้'กกุ้ง

๑

มะเขือชุบไข'

๑

ไข่เจียว
ลกชํ้น

(๙)

กุ้งฅม

๑

หน่อไม้

®

นาพริก

๑

ปลาแห’'งผ*ค

0

แฅงโม

®

ข่าวสาร ๒ ทะนานหงใส่ก*'นกระทงใหญ่ ®
ของหวาน

ขนมฝอย
ข่าวเหนียวแก้ว

ไปอูอย่างกระจาอ

๑

๓#๐
ขนมผึง

•๑

ขนมไส้ไก่

9

กล้วยฉาบ

9

หน*าเฅียง

9

หรุ่ม

9

ล้งขยา

9

ฝอยทอง

9

ขนมฅะไล

9
รวม 90 สี่ง

แล้วให้เอากระโถนข'นนาไปคงํ้ท*ง็เพลาเชำ!.หลาบ่าย
อ*งคาสถวายท*ง ๒ เพลา

แก่นาชุบาลถวายเพลาบ่ายคํวย

เภ

ให้ครบ

พระสงฆ์ซึ่งไค้ปฏิบัฅิท*ง ๓ ว'น ให้ไปร*บเงินที่กรมว*ง มาทำสำร*บ
รปละ 9 บาท แล*วให้เอาชามไปร'บเอาแกงร*อ์น ขำวอย่างเทศ นายา
ขนมจีน ก่อท่านขำงใน ไปถวายพระสงฆ์ซึ่งไค้ปฏิบัติ เบนชามรูป 9
ว*นละ ๓ ใบ แลำให้เอานาชาไปถวายพระสงฆ์ซึ่งไค้ปฏิบัติล้วข
แกงร*อนเจำคุณขำงใน*'®^ ท่าเกณฑ์ยกไปปฏิบัติ หลวงราชมน
หลวงพิเคช ขุนหมื่นในกรม ร*บเลขพ*นพุฌ 900 คน
ขำวอย่างเทศ

เจำของหงขำว

พระยาจหา^'
(®) เจ้าจอมแว่น

เรียกกํนว่ากณเสือ

ขนใน
(๒) ชึ่อแกำ เบึ่นทวกพระยาจฬาเฅี๋ยวน

แก่ยกย่องเบ็๋นใหญ่

จึงเรียกเจ้าคโแ

หลวงศรีเนาวร‘ฅน
หลวงศรียศ
หลวงนนทเกษ
ขนราชเสรษฐี
ขนศรีวรข่าน
ขนสนิทวาที
หมื่นสนิทวาที
หมื่นเสน่ห์วาที
หมื่นศรีทรงภาษา
หมื่นสำเร็จวาที
หมื่นพินิฅภาษา
ขนเมาะฅมิข่าน
ขุนวิวานิข่าน
ขนไหว'ฅข่าน
ว‘งหนำสมทบ
ขุนก'ลยา
ขุนสุนทร
ขุนอนชิฅ
รวม ๑๘ คน
ทำวทองกีบมำเบ็นผู้แต่ง

ใส่ชามใส่พานรอง

หล7งอ'ครเนศร
หลวงศรสำแศง
ขุนหมื่นในแสงบี่น

ร*บเลขต่อพ'นพุฌ ๑00 กน

ผู้ยกไปปฎิบัทิ

๓^ไธ)

นายาเจำกณข้างในทำ 1จ็าฅลาดเบิกข้าวทำขนมจีนว*นละเกว
กระจาดซึ่งใส่ขนมจีน

พ*นพณ

พ*นเทพราชเกณฑ์

ของนอกจากรายเกณฑ์ ๓ สี่งนั้ ดเบื่นไม่ได้เลั้ยงทำไปท
แกงร*อ์นและขำวอย่างเทศ

เลยงในรายสองพ*น

แด่สามร*อยสามสิบ

คือส่วนขำงในก*บพระทำดอกไม้ร*'อยหนื่งรวมเบนสี่ร*อยสามสิบรูป
นายาน*นเลั้ยงในรายสองพ*นหกร*'อยหาสิบเจ็ดเคืมจำนวน

เห็นจะ

เบี่นใครทำส้ไม่ได้ หนำที่ยกนายาขำวอย่างเทศ ที่ได้กนจ่ายกอง
ที่สำหร*บพระขำงใน กำเบนส่วนขำราชการขำงหนำ ให้ผู้ปฏิบัดิเอาชาม
ไปร*'บมากวายพระสงฑ์
กองเลยงนาชา

เจำของ

พระยาอภํยพิพิธ
หลวงท่องสี่อ
หลวงแกำอาย*'ฅ
หลวงเสนี
หลวงสุนทร
ขุนท่องสื่อ
ขุนท่องสมท
ขุนเทพภ*'กดี
ผู้ยกไปปฏิบัติ

มหาดเล็กจ่าห้มแพรเบนนายกอง

มหากเล็ท

เลวยก เลยงรายสองพ*'นแด่สามร*'อยสามสิบสี่ ท่าดอกไม้ร'อยรปเท่าน
สมเด็จพระเจำลกเธอ

เจำพากรมหลวงเทพวดี

ท่ากระจาดถวายพระสงฑ์ในสองพ*น

ท่าดอกไม้ว*'นละร*'อย

กรมผายใน
พระส*'สติ

0990)

ปลูกโรงกระจาดขอกวาง * 0 ศอก ยาว ต' ห้อง ยกพํ้นมีพาไลรอบโรง @
เกณ'ทหลวงราชรเทฐๅบบ,อ หลวงนนทเสน ขนหมื่น ร*บเลขดํว์พ'นพฌ
พนเทพราช ๑00 กน

ยกกระจาดไปถวายพระที่มๅฉํห้ทกว*บ

นาชุบาลถวายพระสงฆเพลาบ่ๅย
นายวเสทฉอทานหนจดโถพาบรองทวฎบ
เกณ'ท์

นอกจากข*าราชการปฏิบัฅิมื่
ห้วบ่'ๅพ'อกร*วด็บห้วย

พระยาจ'นทราฑิฅย์
พระอินทราทิฅข์
หลวงราชฤทธานนห้
หลวงนนทเสน
หลวงทิพร'กษา
หลวงมหามณเฑียร
ขุนกำแพงบุรี
ขนศรีว*งราช
ขุนวิจารณ์
ใช้เลขจำนวนยกสำร*บ

เกณฑีเบืนสารว*หรพระระเบียงก้านคะว*นออก

แห่มุมเห'แอถึง

มุมให้
หลวงวิสูหรอ*ศศร
หมื่นชำนิภูบาล
หมื่นชำนาญภูเบศร
(๑) เบนทวกกรมหลวงคำรงราช''โ^,ภาพ

๔๐

๓®๔

ฅะวํนฅกแฅ่ประฅใฅ้ถึงมุมเหนือ
จมีนราชนาคา
จมื่นราชสมบัติ
เหนือแค่มุมคะว*นฅกถึงมุมคะว'นออก
หลวงศรีเสาวราช
หลวงศรีโยวภาช
หลวงวาสุเทพ
ใค้มุมคะว*นออกถึงเสมากลาง
หลวงราชพิมาน
พ*นเงิน
พ'นทอง
สารว*ครเหล่านืสำหร'บครวจ

ใครขากให้เอาความบอกผ้ร*บส

ทึจะไม่ไว้ใจก*นค*วยเรื่องนืาใวหรืออย่างไร

จึงเผติยงพระสงฆ์ให้

กานามาค่วยทุกองค์
โรงฉ้อทาน

ส'สคีปลุกคามเจำของให้อย่าง

โรงหน*าว'คมหาธาตุ
เจ*าครอกใหญ่ว*งหล*ง*-®^
โรงท่าพระ
กรมหมื่นนรีนทรพิท'กษ์
โรงรองงาน

เจ*าพระยาศรีธรรมาธิราช

(®) เจำครอกทป้งอยู่ เบนชายากรมพระราชวํงหอ้ง

๓๑^
โรงสฅะพานชำง*^®^ เจ้าพระยามหาเสนา^'”^
โรง?าะพานฅรงหน*าจ้ง^"'^ เจ้าพระยาธรรมา^'^^
โรงหอกลอง

พระขาโกษาธิบดี*^'^^
จำนวนกนยกสำร*บ ๙๘๘ กน

โรงทำนายาเจ้ากณชำงใน
โสภา ขื่อ®๐ศอก

ยาว๗ห*อง

ปลูกที่ริมกำแพงออกประฅูสว*สกี
มีพาไลยกพั้นหน’าหล*งก*นฝากีรว

ล'อมรอบ
ก*นฝาศาลาออกประฅูสชํสกีโสภา
ก*นฝาศาลาออกประฅเทวาพิทํกษ
นาชาท*ง ๒ ศาลา

เบื่นโรงแกงร’อน ๒ ศาลา

เบนโรงหุงชำวอย่างเทศ

โรงค*ม

ตีร^วรอบท*งํ้ ๔ ศาลา

เกรื่องนม*สการโนพระอโบสกค^งทองใหญ่

พระมณฑปคง

ทองน’อย และไค้กวามว่าสุหร่ายสำหร"บสรงพระ มีใช้แล’วในเวลาน*น

จะเบนสหร่ายอื่นนอกจากที่กองเชำไปตีว่ยสูบ (ตีบ) กู่ทีใช้อยู่ท
เบื่นไม่ไค้

เพราะเหกุที่มีชํอกวามกงน

(๑) โรงสีฅะพานชำงน คืออยู่หลํงยุทธนาธิการ
(๒) เจุาพระยามหาเสนากนน ชี่อบุนนาก

บุตรพระยาจ่าแสนยากรกร*งกรุงเก่า

สามีเจ่ากณนวล เบนขาหลวงเคืมตนกระกูลไ^'ไ'^*^ไ'^'^
(๓ ) ฅะพานฅรงนั้ที่เคี๋ยวนั้เรียกวก่ตะพา^'■ซี่ย'^
รุปเชี่ยวเหมือนขนมเ"ปยกปูน

แต่ในรชกาลที่ ® ^เรียกตะพานตรง

ทง ๒ ข*าง
( ๔ ) เจ่าพระยาธรรมากนนซี่ตส^'' ^

เรียกฅิกมาแต่ตะพานเก่าอ"นมี
เพราะมีฝาลูกกรงกน

๘!
เติมเบ็นพระยามณเฑียรบาล

กรมพระราชวงพระ9®
(๕) พระยาโกษากนนํ้ คือเจ่าพระยาบ^^ๆ^
กร*งกรงธนบรี เบึ๋นพระยากรพิพำ■กแแ^^ไ^^''^'^"^'^^^

๘!

ขำหลวงเติม
4

เติมเบนพระราชประสิทธ

“ ให้ส่งนาคอกไม้เทศให้ช่างสหฑ่ยอคสุหร่าย เฅรึย
ถวายสำหร่บทรงสรงนาพระพทธรป ”

ในหมายนั้ ไม่ไค้ว่าถึงการมหรสพ ส'งรวมเบ็๋นการฅามเกย พง

จะฉลองว'คพระเชกุพนแล*วใหม่ ‘ๆ มีข่อกวามที่ส'งเฉพาะแค่พิณพาท
๔ วง

อยู่ ๔ มุมพระระเบียง

ละกรผู้ชาย

และให้แต่งโรงละกรข่างใน

ละกรข่างในกงจะเล่นโรงหล*งว'ค

ใบระกาประจำอย่ข่างประฅเข่าว'คพระแก*ว

และ

ซึ่งเบีนโรงช่อพา

เพราะเหฅุฉะ น'นจึงมีใน

หมายแค่ให้ปลูกโรงที่ละกรแต่งฅว ที่งทานปรากฏิว่าว'นละ๖ค่นเ
มีเลั้ยงเจ’าเมีองลาว
ญวน

หำเมืองท'งปวง

เมืองพทไธมาศ

เมืองบ*คบอง

เลยงที่ศาลาศาลหลวง

แขกเมือง

และศาลาสารบ*ญช้

ในเวลาน'น พระอุไทยราชาเจ’ากรุงก*มพชา มืชื่ออยู่ในพวกแขกเมือง

คำย ไพร่เลั้ยงที่ประฅเทวาพิทำษ์ เจ*ากณข*างในทำเบ็นสำร
กาว ๒0 หวาน ๒0 โต๊ะทองขาวเท*าปรุกาว ©๐ หวาน ๑0 ข'นนาน'น
ใช้ข*นทองพานถมรอง ๓ สำร'บ ข'นถมพานเงินรอง ๕ สำร'บ ข'นทอง
ขาวพานรอง ® 0 สำร*บ
ขนทินคงพานหมากเกรื่องทองกำ ๔ สำร*บ เกรื่องนาก ๔ สำร'บ
เกรี๋องเงิน ๔ สำร*บ

นำสวดเลวพานกลึงไปแจก

๒อ๖, พระ โองการรำสั่งให้สรำงวดขน กลางพระนคร
ให้สูงเท่าวำพะน่งเชิง
ใหญ่ ณ เมืองโศกโขทำ
สมโภช ฟ่ วำ

ให้พระพิเรนณเทพขนไปรำพร
ชลอเลอนลงมากรง

ประทำท่า

๒*๖.

ว*คสุทํ'ศน์นั้

กำหนดว่าเบ็นกึ่งกลางพระนกร

เทวสถานมเ.สาชิงช้าลง ณ ที่น*น

จึงฅ่ง

กามประเพณีพระนกรโบราณ

ช้อ์

ชงว่าพระราชประสงก์จะทำให้สงเท่าว่ดพะน*ญเชิงน*น ก็ชอบกล เพราะ
ถมพนสงขั้นไปมาก

ในพระนกรซึ่งเบืนที่ล่ม

เรื่องสร*างว'คสุท*ศน์น้ คนหมายได้ในกระทรวงว'ง ค*?3แฅ่ขุดราก
ไปจนก่อฤกษ์
เมืองสโชท'ข

และการสมโภชพระพุทธรูปใหญ่

ได้กวามว่า

ซึ่งเชิญลงมาแค่

พระราชดำริเดิมได้พระราชทานนามว*กว่า

“มหาสุทธาวาก” ภายหล*งจึงได้เปลี่ยนเบนสุท*ศน์

ใจกวามที่ได้จาก

ในหมายน*นค*งน้
ฉบ*บหนึ่ง

ควยพระยาอภ*ยรณฤทธิร*บส*งใส่เกล*ริ ๆ

กรณาโปรกเกล*ริโปรดกระหม่อมส'งว่า
อุโบสถ

ว*ดทำใหม่ ณ เสาชิงช*ริ

ทรงพระ

พระฤกษ์จะได้ขุดรากพระ
พระราชาคณะ ๒0 รูปจะได้สวด

พระพทธมนค่ ณ ว*นอาทิฅย์ เดือน ๓ ขั้น ๔ กำ

บื่เถาะ นพศก ( จุล

ศ่กราช ® @๖๙) เพลาบ่าย กร*นสวดพระพุทธมนต์จบแล*ว พระสงฆ์
ราชาคณะ ๕ รป

จะได้ประนาพระพุทธมนต์

หัดถกรรมและที่ขุดท*งปวง

กนผู้กระทำการเครื่อง

แล่วโหรจะได้บูชาเทวดา ๘ ทิศและพระ

ภมิเจ*ริที่กรุงพาลี ฅามประเพณีไสยศาสกร์นึ่บ กร*นว่งขั้น ณ ว*น
เดือน๓ขั้น๕ กํ่า เพลายํ่าฆ์องวุ่ง จะได้ฅ็งบายศรีชายขวาบูชาพระฤกษ์
กร*นเถิงเพลาเช’ริโมง

ม''^

พระอโบสถให้พร'อมก้น

กร*งพระสงฆ์ถวายช้โ'มงอลแก้ว

พระราชทานฉ*น

ได้พระมหาทิช'ยฤกษ์

ให้นายด*รินกองว*ดปลูกโรงมีพาไล

ให้ลงมือขุดราก
จะได้ร*บ่

ประดับด้วย

๓•(/

ราชวัฅิฉํฅรกระคาษผูกคํนกลํวยฅนอ*อย สำหร*บพระสงฆ์สวกพระพุท
มนคโรงหนึ่ง

ให้กำรวจุเอาเตียงมีเสาโครงเพดานไปฅํง์ส

พระพุทธรูปเตียงหนึ่ง
เชิญพระพุทธรูปห*'ามสมทร
มีเทียนฅิคปากบาดร

เตียงรองเครื่องนม*สการเตียงหนึ่ง
ไปตีงเบ็นประธานองค์หนึ่ง

ค่อน*นไปก็ส'งดามเกย

สายสิญจน์รอบชิ'งหว*ดที่จะขค
ราก®,๒00 คน
จริงๆ

สลึงเพอง

หวานสำร''บละสลึง

อีกฉบ''บหนึ่ง

อาหารเวลาน*นช่างถก

ส่วนราคาก*'บข*'าวสำร*บคาวสำร*'บละ
ให้มีขนมจีนนายาด‘'วย

ด’'วยพระขามหาอำมาดย์ร''บล'งใส่เกล*'า ๆ สงว่า

หลวงโลกทีปโหรมีชี๋อ

กำหนดพระฤกษ์จะไค้ก่อรากพระอุโบสถว*ด

มหาสทธาวาศทูลเกล*'าๆ ถวาย

ณ ว*'นพุธ เดือน^ ขน® 0 กำ

มะโรง ส''มฤทธิศก (จุลศํ'กราช ©@๗๐)
พระราชาคณะ ๕0 รูป

แปลกแค่ให้ตีงราวร'บ

แล^ให้เกเนฆ์คนส่งให้นายด*'าน

อย่าให้ขาดไค้ตามร*'บส'ง

ข*'าวสารจ่ายค่างหาก

บาฅรนา

เพลาบ่าย ๒ โมง ๖ บาท

จะไค้สวดพระพุทธมนค์

พฤห''สบตี เดือน ๖ ขั้น®® กำ
จะไค้ก่อรากพระอโบสถ

บี่

ดร*นรู่งขั้น ณ

เพลารุ่งแลำ ๒ โมง ๖ บาท พระฤกษ์

แล*'วพระสงฆ์จะได้ร''บพระราชทานฉ''น

ให้

นายด’'านปลกโรงสำหร*บ่พระสงฆ์สวดโรงหนึ่ง มีราชวักิฉ''ดรธงประด'บ่
ด*'นกลำขด*'นอ*'อย ศาลเทวดา๔ ศาล ให้บั๋กไม้พาดราวร*'บคำยสายสิญจน์

ให้รอบพระอุโบสถ แลวให้เอาธงจีนไปบกปลายเสาแบบให้ครบทุ

ให้แปดกำรวจปลกพล*บ่พลาขำงหนำขำงใน ฉนวนที่สรงที่ลงพระบำคน
ให้พร*'อม

ด*งเตียงพระพุทธรูปเชิญพระห้ามสมทรไปด*งเบนประธาน

๓๑^
องกหนง

มีหมอนาพระพุทธมนต์ ๕

ทราย ๕

นมสการทองนอยฅ่อท่านข*'างในไปตง็
เบญจรงกบก ๘ ทิศ

ให้สนมร*บเครื่อง

ให้ส'สดีเกณฑ์ราชวัฅิฉ่ฅร

เครื่องทองน*'อยในที่น้เห็นจะเบ็'นเครื่องทองทิศ

เวลานนจะเรียกว่าทองน*'อย

เพราะมีข’'ยิบ*งก*'บว่า

ข’าวฅอกคอกไม้สำหร*'บเครื่องให้พร*'อม

ให้มีธปเทียนพุ่ม

นอกน*นก็เรื่องเลั้ยงพระ

ตามเคย
อีกฉบ*'บหนึ่ง

ด*'วยเจ’าพระยาศรีธรรมาธิราช

ดำยทรงพระกรุณาโปรดเกล’'า ๆ ส'งว่า
อาราธนาพระพุทธรูป

ร'บส*งใส่เกล*'า ฯ

ทรงพระราชศร*'ทธาให้

ซึ่งอยู่ ณ เมืองสุโขท''ยลงมากรุงเทพ ‘า แลำ

ทอกพุ่นอย่กลางนาหน’'าพระตำหนำแพ

ทรงพระกรุณาโปรคเกล’'า ๆ

ให้มีการมหรสพสมโภช เพลากลางว''นกลางคืน คร*นเถิง ณ ว*'นอ*'งคาร
เดือน ๕

แรม ๙ คา

(ไม่มีบื่ไม่มีศำราช

เห็นจะเบนบี่มะโรง

ส*'มฤทธิศกจลศำราช®®๗๐)เพลาเช*'าพระสงฆ์๒๐รูปร*'บพระราชทาน
ฉ*'นที่เรีอบ*'งล*'งก แลำเถิงเพลาบ่าย ๒ โมง จะไค้ฅ'งบายศรีทอง เงิน
ตอง

ที่เรีอหน’'าพระพุทธรูป

สมโภชเวียนพระเทียนน*น

ให้ข*'า

ทลละออง ๆ ผู้ใหญ่ผู้นำยผายทหารพลเรีอนมารบแว่นเวียนพระเทียน
ให้พรำมจงทกหม่ทกกร■ม

อย่าให้ขาดได้ตามร*'บส'ง

ส'งบายศรีแปลกอยู่
ตอง ๒ สำรำ
(สำหรำ)
นามนหอม

รวม ๔ สำรำ
เวียนเทียน

บายศรีเงินสำร*'บ ®

ทองสำร*'บ 9

ให้มีพุ่มข’าวขันเชิงพานรองนำวำแว่น
ติดเทียน

เทียนยอดบายศรี

แบงหอม

๓12)0

อนึ่ง พระพุทธรูปนึ่น

ไม่ใช่องค์เคียว

เหนจะ ๓

เกรองนม่สการให้สนมพลเรือนร‘บเกรื่องทองนํอ์ย
พระพุทธรูปองค์ใหญ่สำร*บ ๑

สำหร*บบู

เครื่องกระบะมก

สำหร*มบูช

พระพุทธรูปองค์น*อย ๒ สำร*บ

หมายฉบ*บที่ ๓ นึ่ควรจะอยู่ที่ ๒ แต่เหตุไฉนเขาจึงจกไว้
ก็ไม่ทราบ กร*นจะก*คขั้นไปไว้ ที่ ๒ เกรงจะผิค เหฅด*ว่ยหมายฉบ*บหล*ง์
ไม่มีบี'และศกราช

จึงได้ลงเรียงไว้กามสำด*บเดิม

แต่ไม่เห็นมีท่าทาง

ที่จะผิด ด*ว์ยการที่หล่อแก้ซ่อมแปลงได้ทำที่ว'คสท*ศน์ มีเดือนปรากฏ
ว่าเบนเดือนยี่ บื่มะโรง ส'มฤทธิศก สมโภชพระเดือน๕ จะเบื่นเดือน๕
บีมะเส็ง เอกศกไม่ได้ เพราะพระไม่ได้ไปถึงที่ค*งนั้

๒®ฟ่. ณ ว*นขน 8๕ คา เดอน ๖
ช*กตามทางสถลมารค

ยกทรงเลอน

พระโองการฅร'สให้แต่งเครอง

นม’สการพระ ทุกหน’ไว'งหน*าบ’านร’านตลาดตลอดจนถงท
๒®ฟ้.
เทียบที่ท่าช*าง

การชำเลื่อนพระดามทางบกน*น

แพพระพุทธรปได้มา

แต่ที่ท่าช*างประฅูเมีองไม่กรงถนน

พระก็ใหญ่กว่าประกเข*าไม่ได้
แลำจึงก่อกำแพงขั้นใหม่

ถึงว่าจะกรงถนน

จึงกำงรั้อกำแพง

เมื่อแห่พระมา

คำยเหกน*นในราชการจึงเรียกเบีนท่าพ

มาจนทุกวนน

๒®๘.

ประชวรอยู่แลำ

พระบารมื่
พระศาสนา

แต่ทรงพระอุสาหะเพิม

หว่งทหน่วงโพธิญาณจะโปรดสัตว์ทำนกบ
๘

0

■จ

I

’

เสดจพระด่าเนนตามกระบวนแหพระ

ฉลองพระบาทไม่

’

หาทรง

จนถงพสับพลาเสด็จขนเซพลาด

๓!ตุ)๑
๒๑๘.

เสกจพระร■เขคำเนินดวยพร"บๅททามก-3ะบๅนน ดเบี'น

ลกษณะอขางเคยวกนกบแบกท'รลํๅ?]ฎ^
ไดจรง

เหนริะเสด็จพระราชคำเนิน

เพราะการชกพระเช่นนีกงเทินไปช*'า

และไปทิดไปช่ด

ฅองหยุดเอะอะกนบ่อย "I เบนเวลาได้ทรงพ*'ก แด่กงจะทรงเหนื่อยมาก
เพราะทรงพระประชวรอยู่แลวจึง!ด้เซ

๒®๙.
๒ดสิ่.

เจาพ้ากรมขนกระบ่ตราร*บทรงพระองค์ไว้

กรมขุนกระษ*คราองก์นื่

เจาพาสุพ''นธุวงศ์

คือเจ*'าพ้าเหม็น

แล’วเปลี่ยนเบื่นเจ*'าพาอภ*'ยธิเบศร์

เทิมเบ็น

ได้ร''บกรมเบน

กรมขุนกระษ*'ดรานชิด

๒๒ว.
ศิลา

พระศรสากยมนื่มลายจาฤกไว้

ตงศำราชว่าไปข*างหน’า

(ไน)

แผ่น

ลุงจะให้สัตย์ต่อหลาน

พู้น’อ์ยจะเบนผู้ไหญ' ๆ จะได้เบนพู้น*อยจาฤกไว้แต่แรกสร’าง
สัง

อยู่

(ม)

๒๒ว.

กำจารึกแผ่นศิลา

ลงไว้ในที่นื่

ที่พระศรีสากยมุนี

เห็นจะเบนสัวขเห็นจริงในใจว่า

มหาสักทิพลเสพย์เบนอา

ซึ่งผ้แต่งนำมา
กรมพระราชว''งบวร

ถวายสัฅย์ต่อพระบาทสมเด็จพระน*งเกล*า

เจ’าอยู่หำเบืนหลาน

๒๒®.

แล’วยกพระขนที่เสด็จกลบ

ออกพระโอษฐ์

เบนทสดเพยาได^นพ^"'^^^'^^^^®^"^^'*^^^^^^
๒๒®.

ข*'อซึ่งกรมหลวงนรีนทรเทวีกล่าวถึงยกพระขั้นที่ในขอนื่

เมี่อตรวจสอบสวนหลายแห่งฟ้า ไค้กวามว่าท่านไม่ได้หวำวะกล่าวว
พอแห่พระไบ่ถง'•เลวกเว^^®แน'าาา”'า*'า เยนยนไกก"งาะ*'งา การเชญ
๔๏

๓12)1®)

พระขนฅงที่นํ้น ครจะฌื่นในบื่มะเส็งเอกศกฅํนบื่จวนสวรรค
ล้าจะล้าค'บการว'คสุท็ศน์

และแห่พระศรีสากยมนีทํงนาท*งบก เห็นจ

เบนคงน
เคือน ๓ บี่เถาะ นพศก จลศ'กราช ๑๑๖๙ ขคราก
เดือน ๕ บี่มะโรง ส'มฤทธิศก จลศ'กราช ๑๑๗๐ พระศรีสากยมุนี
ลงมาถึงสมโภช
เดือน ๖ แห่ทางบกขั้นไปว'ดสท'ศน์ ในเดือน ๖ น*นเองก่อฤกษ์

แต่ไค้ความต่อไปว่าได้ทรงปฏิส'งขรณ์แก้ไขพระศรีสากยมุนีเ
ใหม่ทื่ว'คสท'ศนีน*นเอง

แรกที่จะรู้เรื่องนี

สำหร'บราชบ'ณฑิฅอ่าน

ซึ่งไค้มาแต่หอสมุค

สามจบ

มีเน้อความขั้น

อิฅิบี่โสแล'ว์จึงอาราธนาออกชื่อว่า ข'าพระพุทธเจำ

ธรรมปรีชา

หลวงธรรมสุนทร

ราชบ'ณฑิฅขาจารย์ท*งปวง
ส'ต่ยาธิษฐาน
ขัฅิขาธิบคินทรี
อข่หำ

ไค้เห็นคำอา

หลวงเมธาธิบดื

พระยา

ขนศรีวรโวหาร

พร'อมก'นกระทำอ'ชเฌสนกิจ

เฉพาะพระพ*กฅรื่พระศรีร'ฅนฅร'ยเจ*า

อาราธนา

ค'วยสมเค็จบรม

บื่นประชามหาสมมติเทวราช พระบาทบพิตรพระเจ'า

ต่อน*นไปก็สรรเสริญพระบารมีและพระราชศร'ทธา บำรุงพร

ศาสนาแผ่พระราชกุศล

แลวจึงดำเนินความต่อไปว่า

บ*ดน้ทรงพร

ราชศร*'ทธากระทำการปฏิสำขรณ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่

ที่ตร

ตรำฝนต''องเพลิงบาหาผู้จะพิทำษ์ร*'กษามิไค้ อยู่ที่เมืองส
พระราชกรุณาให้อาราธนา
สารีริกธาตุ

ลงมาไว้เบ็'นที่เจดืยฐานบรรจพร

เบนที่ไหว้ที่สำการบูชา

ลำขณะอ''นใคมิไค้ทำงควยพ

๓!®๓
พุทธลกขณา

ผิดจากพระบาลีและอรรถกถๅน่น

ปฏิสงขรณขึน

ทรงพระกรุณาให้

ให้ฅองคํวยพระอรรถกถาพระบาลี

พระราชพิธีปฏิสงขรณ์นสำเร็จโดขสิริสวสอ
การทจะใส่ไฟสำรอกขั้ผ็งเททองน็น
พระราชประสงค์

จงทกประการ

อาราธนาพระเถรานุเถร
อร'ญวาสี

ปราศจากพิบัฅิบกพร่อง

จะให้บริสทธีบริบรถ!ฅํองดำข
จึงมีพระราชบริหารดำรำส'งให้

ราชาคณะผู้ใหญ่ผู้นำย

มีสมเด็จพระสำฆราชาธิบดีเบึ่นประธาน

เจริญพระปริฅ

ผิายกามวาสีเIละ
ให้มาประชุมก'น

ขอพระรำนดร'ยให้ช่วยอภิบาลบำรุงรำษา

พทธเจำราชบ'ณฑิตมาอาราธนาอ'ญ่เชิญเทพเจำทกสถาน
จรเป ๆลๆ

ฅํงพระทโ)จะให้

ลงทำขเบ็นคำสำยาธิษ^าน

ขำพระ

สำเกกาเม

ยำกิญจิรฅนำโลเก ๆลๆ

แลำก็จบ
เมื่อไค้เห็นเช่นนั้
ไม่ส้แน่

ถึงว่าจะเชึ๋อว่าเบนประกาศร'ชกาลที่ ต ก็ยำ

ภายหลำไค้พบหมายเบ็นขำกวามดำงก*น

ในหมายฉบำนว่า

จึงเอาเบืนแน่ได้

พระชำนิรจนารำส'งใส่เกลำ ๆ

ทรงพระกรุณา

โปรดเกลำ ๆ ส'งว่า ซึ่งส'ง้ไปแด่ก่อน ว่าจะได้หล่อพระพุทธรูปพระองค์
ใหม่ ณ วำเสาชิงชำ
เพลาบ่าย ๓ โมงน*น
เลื่อนเขำมา

ณ วำขํ้น ๔ คำ

เดือนย บีมะโรง สมฤทธิศก

บำนั้โหรมีชื่อคำนวณพระฤกษ์ทูลเกลำ ๆ ถวาย

พระสงฆ์ ๓0 รูปจะไค้เจริญพระพุทธมนค์ เพลาบ่ายว

ขั้น ๒ คํ่า ๓ กา ๔ กา

กรน ถ^ วำทูธ

นยี่

1

เพลาเชำ

๒ โมงบาท ® พระฤกษ์จะไค้เททอง พระสงฆ์ที่สวดมนค์จะไค้รำพระ
ราชทานฉนน*น

ให้นายดำนวดปลูกโรงทึมสงฆ์ให้พอพระสงฆ์

ส'งอึ่น ‘ๆ ต่อไปฅามคำรานม''ย

และ

๓!®!)๔

มีข*อกวามย‘นก'น
เทวคา

ว่าอ'นหนึ่งให้ราชบํณฑิกแก่งคำอารา

แล’วให้นุ่งผ่าขาวสวมเสือครย

เคือน ๒ ขน ๒ คำ

๓ กำ

๔ กำ

ไปอาราธณาเทวคา

เพลาบ่า?! ๕ กำเพลาเช*า

ณ ว'น

ท*ง์ ๔ ว'น

มีบชาจุฬา3ทิศท*ง ๔ ว'น
มีเกณๆาดอกไม้แขวน
มะโหคร*อ์ยพ่กลี่น
พวงท*ง ๔ ว'น

ๆ ละ ๓ ๐ อ*น

แล’วให้เย็บพวง

ส่งให้สนมพลเรือนออกไปแขวนบชาว*นละ @0๐

และมีกำหนคอีกว่า

ไปส่ง ณ ทิมดาบชาวว*ง
กำ

แก่เรียกชอบกลว่า

อนึ่ง ให้ล’อมว'งเหลาไม้กล'คเข’า

จะได้ส่งให้ท่านข’างในเย็บพวงมะโหค ๕๐

ให้ส่งท*ง ๓ ว'น

เมื่อมีการที่ฅ’องหล่อแก้ไขอยู่เช่นนึ่ ก็ฅ’องกินเวลาไปอีกช’าน

เบื่นเวลาที่ได้กํอพั้นพระอุโบสถและ^านพระขั้นไปถึงที่ท'นก'นก'ป
ฅกแต่ง

กงจะไปแล’วเสร็จได้ยกพระพุทธรูปขั้นที่ ในบ่มะเส็ง

ใกล้เวลาเสด็จสวรรกฅ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในเวลาเชิญพระข
ค*งที่

อ*นเบ่นเวลาทรงพร.ะประชวรมากอยู่แลำ

จึงร'ปส'งว่า “เพี

ได้ยกพระขั้นถึงที่สืนธุระเท่าน*นแล’ว ” เหคด’วขทรงเบ่นห่ว
สวรรคคเส็ขก่อนที่ได้เชิญพระขั้นที่
ก่อฐานพระ

กงจะได้ทรงเร่งรัดอยู่มาก

เห็นเชิญพระขั้นที่ท'นสมพระราชประสงค์

การแต่งพระศรีสากยม

กร*นเมื่อได้ทอดพระเนตร
ทรงพระโสมน'ส

จึงทรง

เปล'งอทานว่า “ สืนธุระแลำ ”

กรมหลวงนรินทรเทวี นำมากล่าวในที่นึ่ คำยกวามยิน
ราชศร'ทธาพระราชอุคสาหะ

ท*งหรังจะสรรเสริญพระสดีส'มปช*ญญะ

๓!®)๕

ซ็งทรงกำหนคทราบกาลขยิงพระองค์
พระสคิสมปชญญะ

กำหากว่าไม่ทรงประกอมค่วย

และมิไต้ผกพ*นพระราชหฤท'ยในการทีจะได้ทอค

พระเนฅรเห็นพระกีรีสายิบนีขํ้บค์งพี่
ไปพรอมก*น

ชำไปอีกไม่เท่าใค

ไม่ทรงเร่งร*คให้การน*นสำ

ก็จะไม่ไต้ทอตพระเนฅรเห็น

พระบาทสมเค็จพระพุทธขอดพ้าจพาโลก

ไต้ทรงสรำงปราสาทราช

มนเทียร พระราชว่ง พระนกร และพระอารามใหญ่อย่างว*คพระเชตพน

เบ็นฅน มิไต้ทรงทอคทํ้งให้การน*นติดกำงอยู่เลย ย่อมท่าให้แลำสำเ
ทนทอคพระเนกรทกสีงทกอย่าง

เว*นไว้แต่ว*ดสท*ศนเทพวราราม

ซี่งไต้ลงมือในปลายแผ่นดินเสียแลำ

จึงไม่ทรงหวำพระราชหฤท’ย

ว่าจะไต้ทอคพระเนฅรการพระอารามน*นแลำสำเร็จ

ทรงกำหนด

พระราชหฤท*ยไว้แต่เพียงให้ได้เห็นพระศรีสากยมุนีขนฅงํ้ที่ ก็เบ
พอพระราชประสงค์
ประสงค์

กวามที่ทรงมุ่งหมายน*นไต้สำเร็จคำพระราช

กำซี่งร'บสำว่าสินธุระน*น

กรมหลวงนรินทรเทวี จึงถื

เบึนกำปลงพระชนมาย

๒๒๒.

ณ เดอน ฟ่ เตยิน ๘

ทรงประชวรหน*กลง

ณ เดยิน ๘ ข็างข็น ทรงพระยิงค์โม'ได้ ประทมแจกเบยหว*ด
๒๒๒.

กล่าวก*นว่าพระพุทธยอดพีา

อยุ่ถึง ๓ บี' ไม่ไต้เสด็จออก
ประชวรไม่เสด็จไปขำงไหน

ประชวรทรงพระโสภะ

ในที่นั้ปรากฏว่าท่านเสด็จอยู่บ้

ประชวรหน*กทรงพระองค์ไม่ไต้แลำ

ยำเสด็จออกบรรทมแจกเบั้ยหว่'^

๒๒๓.

มละครฉลองทานทท’องพระโรง

๓ใฐเ๖

๒๒๓.

ละครฉลองทานนั้ เห็นซะมีเบนงานประจำบื่ เมึ๋อแจก

เบขหวํคเสร็จแลำ
๒๒๔.
ดดฟ่ด

ก็มีงานฉลองทาน
ณ ว'นพฤหํสบด เดธน ๙ แรมด๓คา จุลศํกราช

บมะเส็งเอกศก เพลายาม ๔ บาท พระพุทธเจ็าหลวง

สมเด็จพระอไเกาเสด็จสวรรคต
๒๒๔.

อยู่ในราชสมบฅิ ๒๘ บ

เวลาในพงศาวดารว่า ๓ ขาม ๘ บาท
๒๒๔.

บนนาคพลเทพ

ขำหลวงเดิมปลายแผ่นดิน

ตใแขำก'บขุนแก*วน’องพระยาสรรค์ มาดกรุงธนบุร
พระอ'ยกาได้ปราบดาเบนปฐม

ครใแสด็จสวรรคต

พระพทธเจ*าทลวงจะได้ราชสมบฅิ
แผ่นดินต*น
๒๒๔.

สมเด็จ

สมเด็จ

กล'บเขำก'บพระหน่อ

เจ*าพ้ากรมขนกระม่ตรา

ขํอที่จดท‘ายบนนากพลเทพว่า

เบนขำหลวงเดิมปลาย

แผ่นดินตน

คำนั้ออกจะเบ็'นเยาะ ‘า ว่าเพงมาพึ่งพระบารมีเมื่อปลาย

แผ่นดินตาก

แต่กร*นสมเด็จพระพุทธเจำหลวงจะไต้ราชสมบัดิกล*บ

วกไปเข่าขำงพระหน่อแผ่นดินต’น
๒๒๖.

อินทรเดชะ

พระฅเบิดจางวางกองมอญ
เบนกำลำกรมขุนกระม่ฅรา

คือ เซำพ้าเหม็น

สะท*านมณเฑยร
เพชรปาน

รอดทรงราม

พลเทพ

จะเกิดศกกลางเมอง

ลงหลาน
ยำหาได้

ถวายพระเพลงพ
รอดทรงรามในที่นั้
ออกชื่อไว้ในน ๖ กน

เห็นจะเบนรอกสงกรามราม*ญ

แต่ซ^าเบึนพลเทพเสียกนหนึ่ง

พลเทพน*น

๓!
คือ พลเทพบุนนากนํ้นเองคนที่ไม่ได้ออกชื่อเห็นจะเบ็นหลานชอง
พลเทพอย่ในน*นคํวข
๒๒ฟ่. สมเด็จพระพทธเจาหลวงได้ปราบดาลำดบวงศ์
เบน ๒ คร^ง
๒๒ต่เ.

กำที่ใช้ว่าได้ปราบคาลำด*บวงคืเบน ๒ กร*ง

๒ กร*งเช่น'แเบี่นภาษาเก่า

กำว่า

ดรงก'บกำที่จะใช้เดี๋ยว'แว่ากร*งที่ ๒

พระฤกษ์ราชาภิเษก ว*นอาทิตย์ เดือน®๐ ขน๙กำ เพลาเชำ
๓ โมง ๖ บาท
๒๒๘.
อภํยภูธร
๒๒๘.

ณ วไเจ'นทร์ เด็อน ด0 ขน ๓ คา

เจำพระยา

จ'บเจำพากรมขนกระษ'ตราททวารสองชน

จ'บที่ประดูสองช*น'แเบนการกึกกำก*นมาก ว่าปล่อยให้

เสลี่ยงเขำมาในประดูสองช*น
น*นเจำ'ผาเหม็นเอามือฅบขา
๒๒๙.

แลำบิำประดูท*งสองขำง

เมื่อเวลาจ*บ

พดฅิดอ่างว่าจะจบขำไปขำงไหน

ณ ว'นพธ เด็อน ๑0 ขึน ๕ คา

ตำไม้ไม่ไว้หน่อ

ฆ่าพ่อไม่เลยงลูก

สำเร็จโทษ
สำเร็จโทษเสยดำยก'น

ณ วดปทมคงคา (คนอน) ทำนนม่ระหารชวิตทสำเหร'
๒๒๙.

เรื่องตำไม้ไม่ไว้หนามหน่อ

ไว้ในที่'นั้

ที่ท่านผู้เขียนท่านมายาลง

นึกถึงการเก่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแผ่นดินกร*งแรก

ขอจะให้เอาลกเจำกรุงธนไปล่มน^า!■สี๙

ตามคำสุภาษิตเขาว่าตำหวาย

อย่าไว้หนามหน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก แต่วำหลวงทรงเห็นเบนการกรำย
เหลือเกินนำไม่ขอมให้ทำ

วำหนำจึงทำนายไว้ว่า

แลำจะได้ยากแ!!

ลกหลาน กร*นเมื่อเกิดเหตุกร*งนั้พาก’นเห็นว่า กำที่วำหน้ารไ)ส’งน*นถก

วำหน

๓12)?:*

๒๓0.
แทรกกลาง
๒๓0.

พระโองการให้ฅํ้งํ้การพระเมรุ

มศกพม่า

มาล‘อมประชิดเม่องถลาง

คือเมรพระบรมศพกำงบี่

เพราะเหฅที่พม่ามาฅีเมือ

ถลาง ซึ่งรอดอยู่กร*งํ้ก่อน ฅํ้งใจจะปล‘นทร'พข์สมบัคิอย่างเดียว ที่อ
ปลไเได้หมดแล*ว

ย'งแฅ่ถลางเบนที่ม"งมื

เห็นแก่ท่ร'พข

ไม่ใช่เกี่ยวข*องแก่การบ*านเมือง

๒๓ด.

จึงมุ่งมาปล*นถลาง

สมเด็จพระบตจสา กรมพระราชว“ง์มวรสถาน

มงคล

เสด็จไปปราบพม่าทล‘อมถลางไว้

๒๓ด.

สมเด็จพระที่ฅจฉาน

นุรำษ์เสด็จไปไม่ท*น
อินทร์

กํว

คือกรมพระราชว*งบวรมหาเสนา

การเสด็จกร*งน

เบนเวลาที่นายนรินทรธิเมศ

แด่งโกลงนิราศที่มืซึ่อเสียงมาก
๒๓๒.

เดชะพระบารมืที่ได้ยกพระไตรบถูกขนไว้ให้

พระพุทธศาสนาเรยบเรยง พม่าได้ยินเสยงคลนกระทบผงด่ง
ด^งกำล'ง์เสยงบีนใหญ่
ด‘วยพระบารม
๒๓๒.

มืช”ยชนะ

กล'บคนเข‘าพระนคร

เรื่องพม่าอื่นเสียงกลื่นนจริง

อย่างขขลาด

เพราะม*นเบ็นหำ

มุ่งมาเอาเงินเท่าน'น

๒๓๓.
๑ดต่)๓

พม่าหนเลิกท'พกล*บไป

ณ ว'นเสาร์ เดอน ๖ ขน ๕ คา

บีมะแม ตรนิศก

ทรงพระพิช'ยราชรถ

จลศ'กราช

เพลาอุดมฤกษ์เชิญพระบรมโกศ

ช่กแห'เขาพระเมรทอง

ทองคำเบนรูปภาพประด'บ ๘ ชน

พระเบญจา

ทรงพระบรมโกศ ฟ่ ว”น

ดาเธุ!)^

ถวายพระเพลิง
เสรจ

สมโภชพระอฐิ ๓ วน

เอกาทศวารการ

เชญเสด็จพระบรมโกศทรงยานมาศแห่กล่บเข็า

พระราชวง
๒๓๓.

ทรงประลิบฐานไว้ ณ หอพระอิฐ

พระเบญจาพระพทธยอดพ้า ขํงอย่ที่ฅำหน'กกรมสมเด็จ

พระปรมานุชิฅ

ว'คพระเชฅพน

๒๓๔.

ณ ว'นข็น ด® คา เดอน ๔ บวอก จ'ตวาศก

สมเด็จพระบดจฉา

กรมพระราชว'ง์บวรสถานมงคล

เสด็จ

ขนไปร'บเจ’าพร ะยาเสวตกญชร
๒๓๔.

พระขาเศวฅกุญชรไค้จากเมืองเขมร

เมื่อขณะกำล*ง

รนก*นอยู่ในเมืองเขมร ช*างยงเล็กมากจะให้เดินมาไม่ไค้ ด็องทำเลื่อน
ให้ชำงยืนแลำลากมา

กรมพระราชว'งเสด็จขนไปร'บ

ปมบี่วอก จ*?ๅวาศก จดไว้ว่า ไค้ชำงเผือกเขำมาแต่เมืองโพธิส'ฅว์
ว'นพฤห'สบด็ เดือน ๔ ขน ๑๐ คำ
๒๓๔.
๒๓๕.

คำที่ว่าพร*อมนั้ ดือบี'เคียวก*นก*บบื่ลงสรง
๒๓๖.

๒๓๖.

พร’อม (กไ)) กำหนด

พิธลงสรงทูลกระหม่อมพามงกุฎไตรภพ

ในที่นั้เรียกว่าทูลกระหม่อมพามงกุฎไตรภพ คูเขำเรึ่อง

ก*บที่ไค้ยินพระบาทสมเด็จพระจอม!.กลำเจำอยู่ห์วร*บส'งว่า
พระนๆมมีเจำนายผู้ใหญ่ทูลว่า

เมื่อขนา

กำเช่นน*นจะมิเหมือนพระบฅรท

มงกุฎไฅรภพหรีอ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำร*บส'งว่าก็จะเบนไร
ไป พระเจำแผ่นดิน ทรงพระนามรามาธิบด็ทำไมจึงใช้ไค้
ไค้ยินเช่นนน

จึงไค้ยืคม'นว่าพระนามมงกุฎไตรภพ

๔๒

ทีท่านจะ

0)๓0

การพระราชพิธีลงสรง

มีฅำรา!,จ่าพระยาศรีธรรมาธีราชเรียง

ถวาย “กำหนคพระฤกษ์ว*นศกรีว'นเสารีว'นอาทิตข์ เดือน๔ขน๔กำ
๕ กำ

๖ กำ

ฅงพระราชพิธี

แลำเชิญเสด็จสมเด้จพระเจ่าลูกเธ

เจ่าพิาพระองก์ใหเ!)ทรงเกรื่อง ณ พระที่น'งหนำพระไชย
พระองค์อาภรณ์ขาวฅามอย่างพระราชกมาร
ราชมนเทียรผายฅะว'นออกฅรงสวนขวา*
มาประท*บเกย ณ พระมหาปราสาท
มาที่เกย

มาขั้นเกย ณ พระที่น'ง
แห่ออกประฅูราชสำราญ

ลไแกลำ ๆ เสด็จพระราชกำเนิน

กอยร*บพระกรสมเด็จพระเจำลกเธอจากพระราชยานเจำจอม

ขำงในซึ่งร*บพระกร
ปากจำหล*กมีผำลาก
ถมยากำ

ประดืบ

ร*บกํอพระห*?!ถ์ลงมาชำระพระบาทในถากเงิน
พน*กงานถวายนาลำงพระบาทกำยพระเฅำเงิน

แลำเสด็จขั้นบนพระมหาปราสาท

ทรงน'งอย่ในพระฉาก

ล*นเกลำๆ ก็เสด็จพระราชกำเนินฅามขั้นไปก่อภายหลำ

ทรงจกเทียน

ทรงศีลทรงพงสวกจบแลำ ล*นเกลำ ๆ เสด็จลงมา ณ เกยก่อน สมเด็จ
พระเจำลูกเธอกามเสด็จลงมา

ลำแกลำๆ ทรงจูงพระกรส่งลง

พระราชยาน แห่กล'บเขำในพระราชวำ เหมือนก*นท*ง ๓ว*น กร*นรุ่งขั้น
ว*นขั้น ๗ กำ

เดือน ๔ เพลาเชำโมงก*บ ๓ บาท

เสด็จขั้นทรงพระราชยาน
กำหน*กแพ

ค*งกระบวนแห่ลงไปประท*บเกยที่ฉนวน

ล*นเกลำ ๆ เสด็จพระราชดำเนินมากอยที่เกยร*บพระกรลง

จากพระราชขาน

เจำจอมชำงในร*บก่อพระห*ฅ์ถ์ลงมาชำระพระบาท

แลำ เจำจอมขำงในเชิญเสด็จลงไปพระกำหน*กแพ
*

พระฤกษ์จะไก้เชิญ

เปลองเกรึ๋องทรง

เกขที่ไค้ทร 1บจากพระใภทสมเก็จพาะๆอมเกล่าเจ่าอย่หำ

บ 1','1ร พระที่นั่งหนำพระไชย

ร*บส'งว่าเกยที่ท

เห็นจะเบนพระที่นั่งไพศาสทัโเษิณ

๓๓0

แล*วทรง
โหรสันชาววงคอยบอ่กบาทพ7ะฤกษ์

กร*นจวนพระฤกษ์

ล่นเกล*าๆ

ทรงจูงพระกรสมเก็จพระเจ่าลกเธอเสค็จุ!ปกึงแพพ7ะลนาน
กรม*

เข*าต่อพระห*ฅถเชิญเสก็จ

เจ*าฅ่าง

ฅามเสก็จุสันเกสัา ๆ เข*าไปในพระ

มณฑป สันเกสัา ๆ เสก็จุพ*กอย่ที่พระเสัาอกอยพระฤกษ์ชีพ่อพราหมณ์
ทอง
กง

นาก
เงน

ลอย

ทอง

ลอยหมากพร*าว

ปลา นาก
เงน
บี่กทอง ๒ คู่ลงในพระกรงสรง โหรลอยบ*ฅรฅามสายน^า กรไเไค้พระ
ฤกษ์ สันฆ*องประโคมพิณพาทย์แกรสังข์
พระเจำลกเธอลงสรง
สรงแสัว

เจ*าด่างกรม

สันเกสัา ๆ ทรงอุ้มสมเก

ลงในกรงร'บฅ่อพระสัฅถ์

เจ*าฅ่างกรมเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ*าลูกเธอขํ้นบนเตียงส

ประพระกระยาสนาน I
พระราชากเใเะ
1^ / ลนเกลา ๆ
รคนาพระพุทธมนฅ่ (เ
ทรงรคนาพระมหาสังข์
ทรงผล*คพระภษา

แล*วชีพ่อพราหมณ์ถวายนาสังข์นากรก แล*'ว

แสัวเจ*าฅ่างกรมเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ*’'เลกเธอ

คามเสด็จสันเกสัา ๆฟ้าไปณพระตำห'สักแพทรงเครื่องอย่างเทศแสัว
เจ*าจอมข*างในที่ร*บพระกรเชิญเสด็จตามเสด็จสันเกล*า ว ขนมาบนเกย
*

|,จุ่าพ้ากรมหลวงพิทํกษมนฅโ

๓๓199

ทรงพระราชขานแห่กล'บเฃำพระราชว*ง

ล่นเกล*า ๆ เสค็จพระราช

กำเนินชนมาณพระมหาปราสาท ทรงประเกนปฏิบัฅิพระสงฆ์ สมเก็จ
พระเจ’าลูกเธอ

เปลํ้องพระเกรื่อง

แล่วเสก็จมากวายผ้าพระสงฆ์

ณ พระมหาปราสาท กร*นเพลาบ่าย ๒ โมง ๖ บาท เชิญเสด็จสมเก็จ
พระเจ’าลูกเธอมาทรงเกรื่องล่น เน พระที่น'งหน’าพระไชย ก็งกระบวน
แห่แล่ในพระราชว'ง

มาประท'บเกย ณ พระมหาปราสาท ล’นเกล’า ๆ

ร'บลงจากพระราชยาน เจ’าจอมข’างในร'บล่อพระห'ล่ถ์มาชำระพระบาท
แล’ว เชิญเสก็จเชำไปเพโภชในพระมหาปราสาท* เหมือนก*นท*ง ๓ว*น
ปี

๒๓ฟ่. ได้พระคชาธารเผอกผู้

เบนศรพระนคร

มาถิงแผ่นดินน
๒๓๗.

ในระยะนั้น่าจะกล่าวถึงพญาเศวฅกญชรน*นเองว่าเบี่น

เผือกผู้ เพราะร'ชกาลก่อนมีเผือกพ'งื

๒๓๘. ณเดิอน®0 บระกา เบญจศก

ชำงในทำผิด

คิดมิชอบ พระโองการให้ประหารชํวิฅทงผู้หญิงผู้ชาย
๒๓๘.

กวามที่ว่าย่อในที่น้

ในเรื่องข’างในกิคมิชอบ

เห็นจะ

หมายกวามว่าเรื่องกณไพ

๒๓๙.

แล่วทรงพระดำริให้ช่างเขยนเส็งเลายบา

ประตูว่ดพระใหญ่ยกเข’าไม่ ทรงพระศร'ทธาลงลายพระห'ฅถ
สลักภาพกับกรมหมินจิตรภกดิ
การสมโภชนว่าแค่ส่วนสงสรง

ไม่ไค้กล่าวถึงพระราชทานพระส พรรณบ'ฏ

การลงสรงแปลว่าพระราชทานพระสุพ?รณบ้ฎเฉลิมพระนาม
สมโภช

พโะนามที่ๆ ารึก ในพระสุพรรณบฏ

กร*งนว่าพระราชทานก่อน

ว่า สมเค้ๆ พระเจำลูก เธอเจำพ้ ไม งก ฏสมมลิ

|,ทวาวงษ พงษอิศวร กษํฅริย์ ขัคิยราชกมาร

เ

๓๓๓
๒๓ลิ่.

เรื่องบานประฅวํค์พระใ'หญ่

คือพระศรีสากยมุ'แว*กส'ทํศ'น์
ไม่ใก ร่จะมีใกรร้
บานกลาง

ซึ่งทุกว*น'นเรียกว่าพระโฅ

'นไต้ความช'ดเจนคืน*ก

เล่าก*นไปค่าง ทุ นานา

ประหลาคที

แค่'ที่ทรงเองเห็นจะเบน

เมื่อรัชกาลที่ ๔ ทรงสร*างพระอุโบสถว*คราชประคิษฐ์

มี

พระราชประสงค์อยากจะให็สล*กบานอย่างพระวิหารพระศรีสากยมุนี
โปรดให้กรมขนราชสีห์

และช่างสล'ก มีพระยาจินคารังสรรค์เบนคืน

ไปคิคอ่านสล'กให้เหมือนเช่นนไเไม่สำเร็จ
ก*"นลง

เพราะถากไม่เบน

คืองสล'กเบึนสองช*นซ‘ยิน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำทรงถาก

รปหุ่นดีนำ จึงได้ถากลายบาน'แไต้

เพราะเบื่นการเหลือวิส*ย

ที่ช่าง

มพระโองการให้ช่างแต่งทรงพระมณฑป

ให้

เขียนหรือช่างสลำจะทำ

๒๔0.

ทรงเครื่องบนสงกว่าเก่า
๒๔0.

จะทรงพระพุทธบาท

มณฑปพระพุทธบาทนั้

ที่ขกคืวลำยองจะเบี่นขำงในหรือรำงน'อก

เห็นจะคืางมาแค่รัชกาลที่
ถำคร*งน*นเบนขำงนอก

กราวนั้คงเบนขำงใน
๒๔ต.

ให้บริเวณกว่าง
แคืวบรณปฏิสังขรณ์วำแจง

กว่าเก่า
๒๔ด.

ปฏิส*งขรณ์วำแรังกร*งนํ้สรำงกุฏิ พระอุโบสถทรงสรำง

ไว้แค่รชกาสทํ ®

๒๔๒.

กลาง

ก

ณ บจอต่อกนไค้พระคชาธารเผอกผู้เจำพญา

๓๓๔
๒๔๒.

นี่กือพญาเศวฅไอยรา

ปูมบี่ชวก อ*^ศก
ขน ๖ คำ

จุลศ*กราช ®@๗๘ ว่า

เพลาบ่ายโมง @
๒๔๓.

บชวด อ่ฐศก

ไค้จากเมืองเชียงใหม่
ว*นศุกร์ เดือน 6®

พญาช‘างเผือกผู้มาแต่เชียงใหม่ถึงกรุง

ณ ว่นพุธ เดือน ๔ แรม & คา ลุศํกราช ด®ฟ่๘
พม่าออกจากคุกฆ่าพะทำมะรงพิศดื

เบี่นศก

ขนกลางเมือง
๒๔๓.

พม่าแหกกุกน้

หน*าว*ดพระศรีร*ฅนศาสคาราม

เวลาบ่ายเสก็จออกทรงว่าวอยู่สนา
พม่าแฅกไปหลายแห่งเพ่นพ่านมาก

จ*บก*นอยู่ถึง ๒ ว*น
๒๔๔.

ณ วันศกร์ เดือน ๔ แรม ฟ่ คา เวัาพิากณฑล

ประสูติเจ’าพาอำพร
๒๔๔.

ได้จ'ตรงคโชคไชยชนะสนเสร็จ

เจ*าพ่าอาภรณ์เผอิญมาประสฅิประจวบเวลาน

จึงไค้ถึอ

ว่าเบี่นโชกก็
ถึงปูมก็จคไว้เฉพาะว่า ว*นพฤห*สบก็ เดือน ๙ แรม ๕ กํ่า
เจ*าลูกเธอประสูติใหม่
๒๔๕.

พระยาทะวาย

ปราบปรามเลยน
๒๔๕.
ปล'ค้ทะวาย

บ่าย ๔ โมง ๕ บาท
ม่พิคทะวาย

สนเสยนแผ่นติน

นี่ว่าไม่ช*ต่เลย

พระโองการ

ยิงด’วยบารมืทสด

ดือพิจารณาไค้ความว่าพระยาทะวาย

ไค้นักหมายรู้เห็นเบี่นใจก'บ่พม่าในกกพิวย

ต่องร*บ่โ

ค’ว่ยในคราวน*น
๒๔๖.

ยงสมบฅมนุษย์ย'งไม่ได้เห็นแก'ตา

คชาธารเมือกผ้ค่ควร

ไม่ได้บาศชุดคล’อง

ว่ามืพระ

^ก๓6เ

๒๔๖.
เทยวกตอง

ในที่นั้ฅงใจจะว่า

มีช่างเผื0กมาถึงเอง

ไม่ฅํองไป

โกยพระบารมี
๒๔ฟ่.

เมองบตบอง

เมีองเชยงใหม่

เมีองน่าน

ถวายเม่นเครองบรรณาการด็'วยบารมีบญถทธพระพทธเจา
^

1)

V

■เ^

หลวงสมเดจพระเจาชางเผอก
๒๔๗.

เมืองพระฅะบอง

คือพญาเศวตไอยรา

’

’

คือพญาเศวฅกญชร

เมืองน่าน

เมืองเชียงใหม

พญาเศวตกชล'กษณ์

กชฝ็กษณ์มาเมื่อไรลืมเสียไม่ย'กกล่าว

แต่พญาเศวต

ยกย่องว่าเบนพระเจ*าช*างเผือก

ซึ่งเบนกวามเห็นท'วก'นในเวลานไเ
ปูมบื่ฉลนพศก จลศักราช ๑®๗๙
แรม ๙ กำ

ว่าวไเพฤห็สบคี เคืยิน ๕

ช*างเผือกผ้เมืองน่านมาถึงเวลาเช*า ๕ โมง ๓ บาท
๒๔๘.

ณ ศันขน ๘ คํ่า เดอน ๓

กรมศรสุเรนทร์

ถงอนิจกรรมในระหว่างโทษ
๒๔๘.

กรมศรีสุเรนทร์นี่ว่ามิดเม*นมาก
๒๔๙.

ณ เดอน &

กรมหมีนสนชนมาย
๒๔๙.

ลุศ*กราช ๑®๗๙

บฉลุ นพศก

ประชุมเพลิง ณ ว*ดราชบรณ

ตอนนิเบื่นพยานตอนแรก

ว่าข*อที่คืคเห็นว่า

หลวงนรินทรเทวีทรงจดหมายนั้น*นิไม่มีคถาศเกลื่อน

กรม

ท่านจคเรื่อง

เจ*านาขสั้นพระชนม์แท่ท่นมา ให้ศังเกฅกูว่าใช้กำว่า สวรรกาลไเ หรือ

สั้นพระชนม์ และถวายพระเพลิงทุกแห่ง ที่ใม่ยกย่องก็ใช้ว่าอนิจ
เหมือนแมลงมุม

ในที่นั้ใช้ว่ากรมหมื่นสั้นชนมายุ

ประชุมเพลิง

๓๓๖
ณ ว*กราชบุรณ

เพราะตามกำเล่าว่าท่านอยู่ข้างจะกดขี่หรื

องกํมาก
๒๕0.

เจากระษ้ตรทำผิดคิดมิชอบ

พระโองการให้

ใส่ดวยบทสำเร็จโทษ ณ วิดปทุมคงคา
๒๕๐.

เรื่องพระองค์กระษ*ตรีก็ว่ามิคเม*น
๒๕®.

ณ ว่นข้น ๓ คิา เดยิน ๘

ว'งบวรสฐานมงคล

สมเด็จพระบตุฉา

เสด็จสู่สวรรคาไลย

อยู่ในราชสมบฅิ

ฟ่ บ ก'ม ๑0 เดอน
๒๕®.

ว*นที่จดไว้ขาฅข้อส*งเกฅชึ่อเดือน

เดือน ๘ อตราษาฌขั้น ๓ คำ

ปมจดไว้ว่าว‘นพธ

เวลาเชำ ๕ โมง ๗ บาท

ในที่น้ไม่น่าจะใช้สวรรกาล*ย จะเบึนด’วยเด็กกว่าท่าน ๆ เผ
ไปหรืออย่างไร

ว*งหน*าองค์แรกท่านเรียกสวรรคด

ส่วนการสวรรคตของกรมพระราชว*งพระองค์น
“ณ เดือน ๘ อตราษาฌ จลศ*กราช @@๗๙ บี่ฉล นพศก
ราชว*งบวรทรงพระประชวร

เจ*าพระขาอภ*ยภูธร

ประจำซอง
หน*า

ผู้ว่าทีสมุหนายก

และให้ฅงํ้กองรายตามถนน

ให้จ*'ดแจงเกณฑ์เวร

ต'งแต่ประตวิเศษ

ตรงขั้นไปถึงประตูพรหมทวาร^®^ และตามถนนตะว*'นออกถ

( ® ) ประฅพรหมทวาร
พระธาทุ

พระโรกน'นหน*กไปจึงทรงพระ

เวรกองเชิงกำแพงรอบพระราชว*ง์หลวงและพระราชว*'ง

ช'นในชนนอก

ช*ยศรื

กรมพระ

ล’น่เกล*า ๆ พระราชว*งหลวงเสด็จขั้นไป

เยือนพระประชวรทกว*น่มิได้ขาด
กรณาส*ง

มีร่างหมายว่า

เบนประฅูพระราชว"งบวรชไโนอกขางใฅ้

ฅรงถนนหน*า

๓๓^

ศาลาสารมญชี'®^

คามถนนฅะว‘•เ4ฅๆถึงประฅท่าพระ

ให้เขิๅพระยา

ธรรมา พระยาเพ็ชรพิชย รห้าษาพระราชวํงทลวง ให้พระยารองเมือง
คงกองอยู่ทุ่งพระเมรุหน‘าว‘คพระมหาธาฅ
ยมราช

ให้พระยาพลเทพ

คงกองอยู่ศาลาริมประคพรหมทวารว‘งหน'า

ผู้ว่าทื่สมุหนายก

พระยา

พระขาอภยภูธร

ค^งอยู่ริมประคมหาโภคราช^ ขางเหนือ

ลนเกล'าๆ เสค็จๆ ขั้นไปทรงประทมแรมในพระราชวห้3บวร”
ค'อนืสํงมหาคเล็กเชิญเครื่องแล’ว จึง “ ณ เดือน ๘ อุตราษาฌ
ขั้น ๓ คำ

เพลาเช'า ๕ โมง ๗ บาท

สวรรคค ณ พระที่น”งวายุสถานอมเรศ

กรมพระราชวห้3บวรเสด็จส่
พระราชวห้3ช*นใน

ล'นเกล'าๆ

เบ็'นประธาน ท*งสมเด็จพระราชบุตร สมเด็จพระราชน*คคา พระญาติ
ประยรวงศา มืกรมหากรมมิไค้ ผายหน'าผายใน และนางท'าวเฒ่าแก่
ชาวแม่พระกำน*ล์

พรห้ามก”นโสรจสรงพระบรมศพ

พรห้ามไปคำยนา

พระสคนธ์

และพระสกนธ์ที่สาอางหอมเสร็จแลำ

ชาวพระภูษา

เชิญพระเครื่องประค*บพระบรมศพพรห้ามไปดำยเครื่อง

สกรำ

จึงชาวพระมาลา

เสร็จแลำเชิญพระบรมศพเขห้ส่พระบรมโกศ

เวลาบ่าย ๕ โมง

เศษ ชาวพระราชขานเชิญพระเสลี่ยงแว่วพ้าเข'าไบ่ว”บ่พระบรมโกศ ใน
พระราชวำบวร ออกประตพรหมพำคร์^‘"^ เชิญพระโกศขั้นพระยานุมาศ
สามลำคานเข*ากระบวนแห่

ค่แห่นุ่งสม!รื่กลาขเสอกรุยลำพอกถือดอก

(®) ศาลาสารบํญชีเบนหอทะเบียนส้สคี อยู่ใกล้ศาลเจาหล"กเมือง
(๒) ประฅมหาโภคราช ประฅวงข*นกลาง ฅรงพระที่น*'งศิวโมกขพิมาน
(๓) ประตพรหมพ"กฅร์

เบนประคูว*งช*นใน

อยู่หล"งพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

มืทางแวะออกมาจาคน''รํ'ช^ช^’3

๔๓

๓๓?ง

บำ ทน่า ๕๕0 หล’ง ๕0 รวม ๒0๐ กนใช้กนว'งหลวงครึ่งหนื่
หน*ากรึ่งหนึ่ง
๕ ช*น

เกรึ่องสงสงช'คเจนว่าชุมสาย

ทองแผ่นลวดสำร*บหนึ่ง

นำหน*’า ๓ กู่

ห'กทองขวางสำร'บหนึ่ง

เกรึ่อง

๒ สำร*บ

๕๔ กน รวมเกรึ่องหนำ ๖๐ เครึ่องหล'งทองแผ่นลวค ๒0* พระกลค
บํงสูรย์ พ'ชนี กลองชนะ จ่าบี่ จ่ากลอง ๔๒ แฅรงอน ๘ กู่ แฅร
ฝรำ ๔ ก่

ส''งข์ ๒

๒๖ อินทรึ่พรหม ®๖

พระแสงหว่างเครึ่

หามพระยานุมาศ ๔๐ ขนนางในกรมเคียงพระยานุมาศ พระยากลาโหม

พระยาพิซโ)บรินทรา® ก่ พระยาไกรโกษา พระยาราชใยธา®กู่ พระยา

เพ็ชรร'’คน พระยาพิบูลย์สมบัฅิ ®คู่ พระย1เท7ฌณเฑีขร พระยาบริร*’กษ
ราชา ® ค่
ลูกเธอ

พระยาทศโยธา

พระยาท'’ศคาจฅุรงค์ ๑ ค่

สมเด็จพระเจำหลานเธอ

สมเด็จพระเจำ

และขำบูลละออง ๆ ผู้ใหญ่ผู้น*’อย

ผ่ายทหารพลเรือนนอกกระบวนแห่น*น คามเสด็จเบนอ*’นมาก เมื่อชาว

พระมาลา ชาวพระภูษาเชิญพ:ะโกศขนสู่พระยานุมาศนไเ พระองค์

ในกรมพระราชว่ำบวร คือพระองค์เจำกรมหมื่นธิเบศร์บวร พระ
พระร'เชวินิจฉไ]ก/งพระบาไาสมเฅีจพระบี่นเกล้าสวารกฅ
ใชเกรื่องสง ๓ ชน'.หมือนสมุหนายก
รชกาคที่ ๓

ว่าพระบรมศพว*งหนำ

กลาคเกลึ่อนล้บในร่างร*บล้งน

บางทีวิะผิคมาใน

มีพระราชปรารภเหฅุที่พระบาทสมเค็จพระบนเกล้าร*บล้ง ว่าเมื่อย*งไม่ไค้เบ

ว*งหนไเกยแห่ฉฅร ๕ /น

กรไแบนล้งหน’าขนถูกถอกลงเบนแห่ฉฅร ๓ /น

หยอกกรมหลวงวงษา ว่าพ่อนวมฅายที่ศพกงไค้กํ้งฉกร ๕ /น
เบนเล้าวไ)หน’าหรึอ

แล้วร*บล้ง

แก่ศพล้นมิฅ*อง/ง ๓ /น

พระบาทสมเก็จพระริ)อมเกล’าทรงพระราชกำริถึงกำน

จึงไค้โปรกให้

/งเกรื่องสง ๕ ‘/นรอบในกามพ่นเ?ริมที่!บนเจ*าล้งหลวง ๓ ชไเรอบนอกกามพระเกียวกํ!าศ
ที่เบนล้งหน*ริ

เห้นจะไม่เกยทอกพระเนกรร่างรไเล้งฉบ้บน

ที่ใช้ล้ฅร ๓ /น/งพระศพวไ)หน’ริเห็นจะเบนหม่อมไกรสรบ*ญชาผิก
บวรมหาล้กก็พลเสพย์

ซึ่งจะไม่ล้องวินํจล้ยอ
เมื่อกรมพระราชล้ง

๓๓^
เจากรอกกลาง

เสก็จขึนบนพระยๅนมๅกึ

ประกองพระโกศเชิญพระ

บรมศพมาโว้ ณ พระที่น'งสธาสรรรข์ ”
นอกนนก็ล'งให้?บั้งเครื่องประด้บประคาเกรื่อง?ๅง

มีมณ'ท!]

เพลิง ๔ ทิกี ?บั้งเครื่องสูง ๑๘ พระแท่นพระสวด ๒ ฅ็นไม้เงินทอง
๔ คู่

มีนางร*องไห้ร‘อง ๕ บท

ทลกระหม่อมแก*ว

๑ พระยอดพาพระสเมรุทอง

๒ พระ

๓ พระร่มโพธี้ทอง ๔ พระเสด็จผ่านพิภพแห่งใด

ข*าพระบาทจะขอฅามเสด็จไป

๕ พระเสด็จสู่สวรรค์ชํ้นใค

เดือน ๘ อุตราษาฌ ขั้น ๙ กำ

พระราชทานเพลิงพระบพโพ

ณ ว'ดมหาธาตุ
ณ ว*นพุธ
ยกเสาพระเมร
๘ ตำ

เดือน ๓

ขั้น ๗ กำ

เพลาเช’า ๓ โมง ๖ นาที

ต่อไปก็เบื่นบ'ญชีเกณ'ท์รปส'ตว์ ๕๕ ฅำ

รปย้กษ์

เบนหน*าที่กรมหมื่นเทพพลภ*กดเบึนผู้ทำ
มีรายเกณ'ค์ตบั้งศาลาฉ*อทาน

กุศลเมื่อเสร็จงาน

เห็นจะเบ็๋นจำนวนถวายพระราช

เบ็่นอย่างที่ไม่เคยเห็นมีในงานเมรุชไเหล'ง

ประการหนึ่งน*นเบื่นฅำอย่างให้เห็น
ซึ่งเบ็นพระพ*นบี่หลวง

อีก

ว่าเขาเรียกสมเด็จพระอมรินทร

ย*งทรงพระชนม์อยู่ในเวลาน*นอย่างไร

แต่

บ*ญชื'ที่จคไว้น*น จคเข*ากวงอย่างเก่าจะลำบากแก่การลงพิมพ์ ข*าพเจ*า
จึงกระจายควงเสีย

เบนอย่างใหม่กํงนึ่

สมเด็จกรมพระอมรินทร์ทรามาดย์ เลยงพระสงพ์ในพระเมรุ๒ 0
ยินจร๙๙® เบนต^®'® ลามเแเร๕® รวม๘๔!ยรูป ขาราชการ๙๙๙
ไพร่ชายหญิง๙,๘๖'๘ รวม๘,๘๖๘ รวมทงพระทงกกุหสถ ๙,๙® 0 กน

๓๔0
สำรบเอก

คาว ๒0

หวาน ๒ว

สำร'บโท กาว ๔® 0 หวาน ๔®0

สำร'บฅรี คาว๒,®๒® รวมสำร''บกาวหวาน๕,๗0๒
ขาวกลาง ๙ตเ ถ''ง

ขนมจีน

๒ ถ''ง

®

รอน ๖ กะทะ ค'มจีน ๓ กะทะ
แต่นั้ซะไม่บอกยอคใน

นายา

®

สำร'บ^®^ข่าวขาว

0 นางเด้งแกง

รวม ๙ กะทะ
ซึ่งเห็นว่าจะอ่านเบื่อไป

จึงจะบ

แค่ยอคนอก
กรมหลวงเทพวคี'เลยงพระสงฆ์ ๒,®๕๒ สำร''บ และข*าราช
การราษฏร ๓,๒0๔ คน
อย่างเทศ ® ถัง

ข''าวขาว ๔๐ ถ''ง

ขนมจีน ® 0 ถัง

ข''าวแคง ๓๓ ถ*ง

ขาว

นายา ๗ นางเด้ง

กรมหมื่นเจษฏิาบคินทร"^^

พระสงฆ์สามเณรข*'าราชการ

หำเมืองและไพร่ ๕,๕๘๔ คน สำร''บ ®,๙๓๔ สำร*'บ ขำวขาว ๒๕ ถัง
ขำวแดง ๓๘ ถัง
กรมหมื่นสุนทรธิบดี'''^^พระสงฆ์สามเณรขำราชการไพร่๔,๔®๕
คน สำร*'บ ๔,๔๓0 สำร'บ กล*'บมากไปกว่ากน ยิเงถึงจำนวนขำว กล*'บ

เลอะใหญ่เหฅุด่วยเบื่นเถันดินสอ ผ้มืบื่ญญาที่น'บน้วมือไม่ถวนลากล
ไปใหม่จะให้เห็นช''ค
ขนมจีนก็มื 9 0 ถัง

คงได้แต่ยอดนอก

แต่นายา ๕ นางเด้ง

ว่าเกวียน @ ถับ ๓๔ ถ

หรือจะเบื่นการประมลถัน

ถับโรงกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เลอะมาแต่เดิมกํไม่ทราบ
( ๑ ) จำนวนนั้ไม่ทราบว่าไค้มาอย่างไร
(๒) นางเลั้ง แปลว่าตุ่ม
(๓) เบนสมเก็จพระเจำน*องนางเธอเจำพ้า

ซึ่งย่งก็ารงพระชนม์อย่องก็เคียว

ในเวลาน*นเรียกว่าทลกระหม่อมปราสาท
(๔) พระบาทสมเก็จพระน'งเกล*าเจ*าอย่หำ
(๕) เบนพระเจ*าลกเธอองก็รอง ที่สั้นพรIชนม์ไนเพลง

๓๔๑
กรมพระราชว*งหลํง(*^

1ลขงพระสงฆ์สามเณรขำราชการ

๔,๔๕๔กน สำร*บ๒,๗๘๒สำร'บ ข่าวขาว๒๗ถ*ง ขำวแคง๖®ถ*ง
ขนมจีน®๒ถง

รวมเกวียน®

นายา๙นางเลั้ง

กรมหมนนรินทรเทนี่คือโรงกรมหลวงนรินทรเทวี ท่านเคย
ฅงมาเสมอ

แค่กรมหมื่นนรินทงพิท*กษ์สั้นพระชนม์เสียแลำ

พระนามกรมหมื่นนรินทรเทพซึ่งเบ็๋นพระโอรส
ขาราชการไพร่๒,๙๙๙กน

สำร*บ๒,๒®๐ สำร*บ

@๙ทะนาน ขำวแคง๓๗ถ*ง®๔ทะนาน

พระสงฆ์สามเณร
ขำวขาว ๓๕ ถำ

ขนมจีน๕ถ*ง

รวม๗๓

ถ*ง®๘ทะนาน นาขา0'นางเลั้ง
เรื่องโกนผม มีในหนำสือที่อำงว่า เบนพระราชนิพนธ์พระบาท
สมเก็จพระจอมเกลำเจำอย่หำ ลงในหนำสือวชิรญาณวิเศษหนำ ๓๘0
ถึงหนำ ๓๘๗ เบึนเรื่องที่เทียบพระชนมายวำหลวงก*บวำหนำ ไค้ค'คมา
แค่เฉพาะเรื่องโกนผม

และเฉพาะแค่กรมพระราชวำพระองกนี่

มี

ข’อกวามว่า “ กร*งั้แผ่นก็นที่ ๒ บำก*บให้ผู้หญิงท*งแผ่นค้นโกนผมห
เว’นแฅ่พระราชวงศานวงศ์ที่ทรงพระเจริญพระชนม์กว่ากรมพระราชวำ
และหญิงที่ไว้ผมจกผมมวย

แค่ผู้ชายบำก*บให้โกน

พระบวรราชวำ ถึงกระน*นพระเจำลูกเธอในแผ่นค้นบจจุบ*นน*น
พระราชโองการคำรำเสงใน้ทรงพวะกรรบิทก็วย

แค่สำก*คขํ้นใน
ก็มี

แค่ขำในกรมที่เบน

ชายไม่คํองโกน ”
( ® ) กำที่เรียกว่ากรมพระราชว้งหล้งVใ

ไม่ใช่คำกรมพระราชว่งบวรสถานพิ

กรมหมี่นนราเทเวศร์ กรมหมี่นนเรศร์โยธี กรมหมี่นเสนบริรำษ์ ไนกรมพระราชวังหลำ
แก่ม'กระเรียกส*น ๆ ก่นว่า พระราชวำหลำ

๓๔!ช

“ อนึ่งเชอพระวงศ์ที่สนิทในสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ก็โป
ให้โกนผนค่วย

โกนแต่นๅข บ่าวไม่ฅํอ์งโกน

เชอพระวงศ์ทีไม่สนิ

ที่เบี่นส่วนส*งก'คว‘งหลวงก็ไม่โปรคให้โกน ผู้ที่โปรดให้โกนไม่ขอมโกน
หลุดไปไค้ก็มี”
พระราชวินิจฉํขในร*ชกาลที่๔
ด*งนึ่

ไม่ทรงเห็นชอบในการที่บ่ง

โคขอรรถาธิบายว่า “อนึ่งการโกนผมน*นก็เบื่นที่สำแดงว

ข็าเจ*าสินพระชนม์ หรือเบึนเมีขผ*วฅาย เบี่นบ่าวนายภายก็จะไปบ'งก*บ่
เมียที่มีผํวอขู่
อ'นพ*ลว่นเลอะไป

บ่าวที่นายย*งอย่

ขำที่เจ*าข*งอขู่

ก็เมื่อให้ผู้หญิงโกนผมหมดไม่ว่าส'ง์ก*ดไหน

ให้โกนผมค
ก็คู

เบ็นผู้หญิงเบนขำว*งหน*าไปหมด ข*าว*งหลวงมีแต่ผู้ชาย ผำไม่ต*องฺโกน
แลำเมียต’องโกนเล่า

อย่างไรมิร้อย่ ”

กระแสพระราชปรารภนึ่
เจ’าอข่หำสวรรคต
ละเอียด

ทรงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบี่นเกล’า

ว่าดำยวำหน*าฅลอด

ถำผู้ใดอยากจะทราบกวาม

จงคูหนำสือวชิรญาณ.วิเศษเล่ม ๓

หนำซึ่งไค้ระบไว้ใน

เบั้องฅ*นน*น
๒๕๒.

ณ บขาล สัมฤทธิศก

ขดท่อผ่าเส้นกลาง

พระโองการให้ตํ้งเขา

ไขระห่ดนำเขำในว่งทสวนขวา

ศิลามาก่อเบนทอพระเจำอยู่กลาง

รอขน

ทรงสรำงพิมานเสร็จ

เถลิงสมโภชมดอกสร*อยสักรวาเกษมสำราญบานจนถงกาล
๒๕๒.
นภาลำ

เขาที่สรำง ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล

มีเขตกำหนดคงํ้แต่ถนนตรงประตูราชสำราญขั้นมาขำง

๓๔๓
ถึงเขอนเพชรโรงแสง

ซึ่งเคี๋ขวนั้เบื่นหลงพระที่น*งภาณมาศ

ด^าน

คะวนออกแนวประหูแถลงราชกิา)ไปหาพระที่น'งศิวาล'ย ด‘านคะว'นฅก
แนวประตูกลม ซึ่งย์งเบื่นขอบเขฅอข่ชนปคนั้ ฅอนข‘างคะว*นออกเบึน
สระ

มีเกาะในกลางสระ เห็นหอพระจะอยู่ในที่น^น กงจะอข่ในราวที่

ฅ้ง์พระพุ?!ธร*ตนสถานเที่ยวนั้
ร*ทนสถาน

มาข*างคะว'นฅกเบนจครมข

พระราชมนเทียรอยู่ต่อหล*งพระพุ
มขคะว'นออกคะว'นฅกเสมอ

ก*นเบี่นพนเคียว แต่มุขเหนือพนลคเบึน ๒ ช*น มุขใค้พั๊นลดเบื่น ๓ ช*น
พระราชมนเทียรนั้เบ็นเสาไม้ฝากระคานแต่ทำอย่างประณีฅ
ลายทองพนแดง

นายาสีแดงน*น

พระแกลเบิ'ดเบน ๔ บาน

เขาเขียน

มีฒู้สมถวายไค้รางว'ลถึง ๓ ข'ง

พ'บกลางช่องพระแกลค*ดเบนโค*งอย่างฝร'ง

เจ*าพ้ากรมหลวงพิท*กษมนครีเบึนนายช่าง

ฅรงหน*าพระราชมนเทียร

ด*านใฅ้นํ้ มีโรงละครใหญ่ทำเบนเกงจีน หล*งืกาเบ็'นสามหล*งคาคิดก*น,
พบหมายกำหนดยกเสาพระที่น'งย่า
ณ ว*น,ศกร์

เดือน ๙ แรม ๕ กำ

เพลาขำรุ่งแล*ว ๑ โมง ๓ บาท

หมายนี่ง่ายก*น,เค็มที่ไม่ลงบื่ว่าบิ'ไรเดือนไร

เห็นวิะเบี่นบิ'เถาะ เอกศก

จลศ*กราช ตด๘®

เพราะไนหมายนี่ตูประหนึ่งว่าเกํงโรงละกรน*นไค้

ทำแล*ว์สำเร็วิ

พระที่น'งนี่ไดเสด็จเถลิงพระราชมนเทียรประท*บกืน

เทียวเท่าน*น.
กร*นภายหล'งมา พระบาทสมเดจพระจอมเกลำเจีาอย่ท

'ว่

เมื่อ

สรำงพระที่น'งหม่คะว*นออกถมสระเสีขหมด จึงให้สรำงพระพุทธร'ค!น
สถานขนที่หอพระเค็ม

๓๔๔
มีอ่างแก็วสองข์างขาวแ'!มอพระพทธรํฅนสถาน
หน*ามุขทิศเหนือทิกีใท้ของพระราชมนเทียร

กว*างเสมอ

อ่างแก*วน*นก่ออิฐส

ประมาณ ๓ ศอกเศษ

ข*างหนึ่งเบื่นสระกรุตำขดีบุก

ฅ*งร*านไห้ห้ม

ดีบุกก่อเขาบนรำน

เบนเกาะเล็กเกาะน*อยขำนาเสมอเชิงเขา

ขำง

เหนือเบึนเขา บนบกมีพนแผ่นทิน และซอกหำยชานเขา มีเก่งจีน
เขียนลวกลายงามสกำที่ฅ่อพระราชมนเทียรขำงละหลำ
พระราชมนเทียรแปลงเบนพระพุทธมนเทียร
กะไหล่ทอง

ค*งพระเจดีย์

ที่กลางมขใฅ้คงพระพุทธสิหิงก์น*อยเบ็นที่นม‘สการ

เพื่ม

เฅิมเขียนฝาพระที่นำเบ็๋นลายรดนาปฐมสมโพธิ แค่พระที่นำน*นไค้ที่
รำงมาตลอดรำกาลที่ ๓

กร*นมาจ‘บทำงานขั้นในรำกาลที่ ๔

ละเอียดก็ทำชำมากไม่ใคร่จะแลำลงได้

จนคำไม้เก่าชำรุดทรุดโ

ไป งานใหม่ก็ยำไม่แลำสำเร็จ มาแลำสำเร็จแผ่นทินประจบ*นนึ่
ก่อนทรงผนวชบี'ระกาเบญจศก จุลศ*กราช @๑๓๕ แต่เพราะโกรงเก่า
ชำรดนำเสาขาด และเบนโพรงคลอดไปทุกค*น เหลือรำษาจีงคำงร็อ

โรงละกรน*นโปรดให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “พระที่นำทรงธรรม” เบนที
สำหร*บมีเทศน์ในวำ
ละกรบำง

มหาชาติหลวงก็มีที่น’น

นานๆกรำหนึ่ง

ถำเวลามีละกรก็เล่น

โคขปรกติเบนโรงเรียนสำหร*บพระเ

ลกเธอเรยนหนงสอองกฤบ
กรมหลวงคำรงไปก*นไค้ร่างครา
ว่าคำยเรื่องทำสวนนึ่

มีขั้นไปถึงเจำอนุเวียงจ*

มีขำกวามละเอียดลออไพเราะดีมาก

ควรจะ

เห็นได้ ว่าเบ็่นพระกระแสพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำร*บสำเรียง

เอง

ไมใชเจาพระยาอภยภูธรแต่งเบนแน่

ต่องเบนผ้ที่ไค้กิคและได้

เหนงานแลวจุงจุะเรียงลงได้ เพราะธาๅฦบบทละอ7 เห็นว่าไม่ยาวนำ
จึงได้กำลงไว้ไนกํๅบรรย
ายน้ทีเดียว

ร่างกราเม!)งเวิยงจํนทน็๋

“ ®

ให้พระราชทานแผนที่อย่างสระอย่างเก้ง

ให้เจ*าเวียงพั.ทน์

สี่งของขนไป

ณ บี่เถาะ เอกศก ศห้าราช ๑๑๘®

หน*ง์สือเจ*าพระยาจำรีมาเถิงเจ*าเวียงจ’นทน์ ดํวยทรงพระกรณา
ฅรำเหนือเกล*า ๆ ส'งว่า
ราชว*ง

ให้ขุคสระและปลูกพระหื่น'งทำเก้งในพระ

เบื่นทีทรงประพาสสบายพระท*ย

ไปช่วยทำการขุดสระกร*งก่อนน*น
กำแพงหระราชว*งก็านใด้ออกไปกึก
ลงไป

และซึ่งเจ*าเวียงจ’นทน์ได้ลง
เห็นย*งก*บแกบอยู่

จึงให้ขุกสระประจบสระเก่าก่อ

โกยยาวและกว*างร*งวำได้ ๓ เส*น ๔ วา

กว*าง ๒ เส*น ๘ วา

ทรงพระราชดำริเทียบที่เบืนเกาะใหญ่!.กาะเล็ก

ลงเขื่อนกรุอิฐ

พระหื่น'งเก้งจีนและกึกอย่างฝร'งขื่นอีกเบื่นอ*นมาก
น*นให้ปลูกก่นไม้มีดอกมีผล

บำนืให้ขยาย

หว่างเก้งหว่าง

เอนชายออกไปดามขอบสระร่มแสงแดก

ให้เอาศิลาแท่งใหญ่เล็กมาทำเบน■มอเบื่นแหลมและหาดบี่กบ*งร้อเขื่อน
เสียสั้น

ในทำงสระน*นปูดำขอิฐใหญ่ให้นาใสสะอาด

บำเผื่อนที'ชายแหลมชายหาก'กุกแห่ง

ปลูกบำหลวง

แลำเสั้ยงปลาสารพ*น

เวลาเย็นเสด็จออก น!- พระหื่น'งเก่งโปรยข้าวดอกบาง

๔๔

เวลาเชำ

เสด็จ ณ พระ

แท่นศลาใต้ร่มฅ็นไม้บ้าง

ทรงโปรยขํๅวคอกพระราชทานปลาทงปวง

ทอกพระเนฅรนกโนรีสิตวาแขกเฅำกระค*ว

ซึ่งแขวนไว้ที่กื่งไม้

เบี่ดนา นกก'บแก ลอยเล่นนาอยู่ อันนกนอกกว่านั้ณ็ลยงปล

แขวนไว้ในสวนเบนหลายชาติ และซึ่งทรงพระราชคำรีสร’างพระที่น'ง
เก๋ง

ชุกสระไว้ในพระราชว'งท*งน

เบนที่ประพาสเล่น

เพื่อจะให้พระวงศานวงศ์ผ็ายใน

อัวยมิไต้ไปเห็นภูเขาและธารนาแห่งใก

ได้คสติบญญาอัาราชการซึ่งเบนช่างอัางจะไว้ผี่มือ

แล

ช่างจำห

ช่างเขียน ช่างบน ช่างปูน ช่างปากไม้ ช่างอันไม้ไทยจีน ให้เบนพ
เกียรติยศปรากฏไปในแผ่นดิน
กร*นเถิงเทศกาลผลไม้ชุกชุม

แอัวก็เบ็'นพระราชกุศลอยู่

ก็ทรงพระราชศร'ทธา

ให้อาราธนา

พระราชาคณะเข’าไปร'บพระราชทานฉ'นในพระที่น'งเก๋งคามขอบสระ
พระราชาคณะก็ร'บพระราชทานฉ*นบี่ยจ*งห'นได้มากกว่าอันที่อึ่น เพราะ
ไต้คูผื่มือช่างซึ่ง ทำ ไว้น*น

และโปรกให้พระเจ’าลูกเธอหลานเธอ

และข’าราชการผ้ใหญ่ผ้น’อยที่สนิท ๆ เข’าไปพายเรีอเที่ยวชมเล่

' I.'''.ำ,1..

ราชทานเลยงคูดงนเนอง ๆ

ถาเทศกาลครุษสงกรานต

".

เขาพระวษา

สารทออกพระวษา อันวิสาขบูชา เพ็ญเคือน๑® เคือน®๒ ก็ทรง
พระราชศร*^ศธา ให้เชิญพระพุทธรูปแอัาผลึก และพระบรมสารีริกธาค
ไปสถิฅไว้ในพระที่น'งเก๋งศงก'!สวรรก๋
พระบรมวงศานวงศ์ผ่ายใน
เข’าไปร’องอักรวาดอกสร’อ์ย

กระทำการสมโภชพร’อมอัวย

ภรรยาข’าทุ)ลละออง ๆ ผู้ใหญ่ผู้น

มโหรีเพลงกรึ่งท่อนมอญทะแย

สรรพ

การมหรสพต่างๆให้แก่งเก๋งซึ่งเกรื่องแอัวแขวนโคมแก'วโกม

๓๔0)

หลายอย่าง

ฅามสํกการบชาพ!ะบรมธาฅกร่งํ้ละสามกืนบ่างลี่กืนบ้าง

และเมอเพญIดือน ® ๒บี'เถาะเอกศกนั้■พระยานกรลำปาง พระยาน่าน
ลงไปเผาทูลละออง ๆ ณ กรุงเทพ ๆ
เทยวชมพระที'น'งเก็ง

ก็โปรกให้พาบฅรภรรยาเขำไป

ซึ่งคกแฅ่งและการมหรสพสมโภชสั้นทกกน

ถาเทศกาลแก่งเก็งและเลยงดูบ่าทูลละออง ๆ กร*งั้ใก ก็มีพระราชหฤทโ)

คิกถึงเจ้าเวียงบ่นทน่ทกกร*ง ก”วยมิไก้ลงไปเห็น จึงโปรดให้ถ่ายอ

เบนแผนที่สระที่เก็งเก่าใหม่ พระราชทานขั้นมาให้เจ้าเวียงบ่
เบนสำเนาพลาง ถ'าเจ้าเวียงบ่'นทน์ว่างราชการเมืองเมื่อใด จะลงไปเผา
ทูลละออง ๆ ณ กรุงเทพ ๆ ก็ให้พาบุตรภรรยามโหรีละกร
พายและนกเขากรมลงไปค”'วยจะไค้เล่นตามสบายใจ

กไ)ให้หา

อ''นเรีอสำหร*'บ

พายเล่นและกึงไม้ที่น่าแขวนนกนไเมือยู่เบนอ''นมาก
หน*'งสือมา ณ ว*'นศุกร์ เดือน ๒ ขั้นกำ

® จุลศ*'กราช ®®๘®

บี'เถาะ เอกศก
ว*'นศุกร์ เดือน ๒ ขั้นกำ @ ไค้ส่งครานั้ให้เจำราชบุตร

แก่งให้

ทำวเพั้ยถึอขั้นไปส่งให้เพยเมืองกลางแลว ”

๒.5;๓.

ณว*'นพฤห่สบดเดือน๖ขน®คา ลุศํ'กราช

®®๘๒ บมะโรงโทศก

ฉลองวดแจ้ง์

ประด*'บแต่งเดรอง

ไทยทานเหลอหลาย จะบรรยายไม่ครบประมวลการ ม่ละคร
ผู้หญิงโรงเล็ก
๒(5^๓.
หล*'งบฅรลบ

การมหรสพสมโภชพร’อ์มเสร็จจ*'ตวาร

ฉลองว*'กแจ'งมืละครโรงเล็ก

คือพระราชนิพนธตอน

ผปิ((^

๒(5!๔.

ณ วํนศุกร์ เดอน ๖ แรม ด คา

เกิดมรณสงครามยทธ์
พยุไข้วิบติเปลอง

เพยงแผ่นดินจะทรดล่ม

ผุนเมองม’วยพินาศ

เท (วะ) วงศ์ ดำรงทรงปถพิน
ระง่บเข็ญ
๒๔๔.
แรง

รอดชวาตมดวย

ผ่อนกงพรหมลิขิต

กำที่กล่าวดิงกึกกำอยู่น้

คือเกิดอหิวาฅกโรคเบนอย

ที่ออกชื่อก*นอย่ว่าบี่มะโรง

ข้น ๖ กำ

เพลากำยามเศษ

เบึนโรคลงรากฅายมาก

คายมาก พระสงฆหนีวำ
๒๔๔.

พระขาสมุทรหนีจากเมือง

ว'นจ*นทร์

รุ่งเช่าแห่พระประนาประทราย คนแห่

คฤหำถ์หนีบ*าน

คาย ๓0,๐00

ณ ว'นศุกร์ เดิอนฟ่แรม ๖ คา กรมกินทรพิพิธ;

สนพระชนม์
๒๔๔.

ว่าว*นพฤห*สบดีเดือน ๙

ทิศพาย*พเห็นเบึนแสงไฟจ*บอากาศ หมา

เดือน๗ข้น®๐ กำยิงอ*ฎนา

โรค

ด’ร์ยลม

เบนบนสุธาโลก ด'บโรค

กลไเช่มเย็นระง'บร’อน

ถึงในปูมก็จคหมายลงไว้ยืดยาว

กน

ประจุบินกาล

ถวายพระเพลิงทว'ดระฆ'ง

กรมหมื่นอินทรพิพิธสั้นพระชนม์นี คงจะเบี่นอห

พระศพจึงไค้ผงวำสระเกษ

ไม่มีบื่และศำราช

แค่พระราชทานเพลิงในร่างร'บส'ง

ควรจะสำนิษฐานไค้แค่ว่าอยู่ในเล่มเกียวก*นก*บ

หมายต่ง์สมเด็จพระญาณสำวรเบื่นสำฆราช

วำพฤหำบดี

เดือนอำย

ข้น๙กา บี่มะโรงโทศก จลสำราช ต®๘๒ งานเมรุกรมอินทรพิพิธ

เดือนยี่ ข้น๘ กา ค่องานพระองค์บุบผา ซึ่งพระราชทานเพลิง เดือนยี่

ข้น ๓ คํ่า จะเบึ่นบี่มะโรงหรือบี'มะเส็ง ล่าจะวินิจฉำแลำน่าจะวินิจ

๓๔^
ว่าเบี่นบี่มะเส็ง ฅรึศก เพราะเหตที่ในจคหมายกรมหลวงนรินท7 มึแฅ่
กรมหมนอินทรพิพิธองศ์เดียว

ที่แท้พระราชทานเพลิงพร*อมก*บ

กรมหมื่นนรินทรเทพลูกของท่าน เหฅใดท่านจึงไม่กล่าวถึงก็ไม่ทร
บางทีจะเบ็นดำยกรมหมื่นนรินทรเทพส็นพระชนม์นั้
โศกมาก

ท่าให้ท่านเศร

เลยหยดไม่ไค้จดท่อไปอีกก็อาจจะเบ็นได้

๒๕๖. พระโองการร*บสั่งให้รอ

ยกสังคายนา

สวดมนต์

ลำดบกม่ตริย์แต่ก่อนหาได้ยกไม่

แต่พระพทธ

เจำหลวง

สมเด็จพระอยกาบรมโกศเบนปฐมสมเด็จ

พระพทธเจ’าหลวงในพระโกศแผ่นดินกลาง
๒๕๖.

ความตอนนมำมน

จนถึงบอกจำหน่ายไว้แสัว

อ่านถึง ๓ เที่ยวแลำยำไม่เข*าใจ
แท่ผิดสังเกตนำที่ท่านจะจดเลอะเทอะ

จึงได้แข็งใจพิจารณาดูอีกกร*งหนึ่งก็ได้ความ
ความไข้น*นมา

โปรดให้เจ’านายและขำราชการผ่ายใน

คือต*งแท่บี่มะโรง
สวคมนศ์

ที่หอพระและพระที่น'งไพศาลสักษิณทุกวำ สวดเหมือนอย่างพระสงฆ์
สวดต*งํ้แท่ภาณสันจนถึงอาฏา'แาฏิยสูตร ไม่แท่สวดธรรมดา ซำซำม
เรียบรำยมืขำตำนาน

จนถึงออกสวดให้พระสงฆ์พงที่พระที่นำ

อมรินทรไค้ ขอที่เขียนว่าสังคายนาในที่นึ่คลำยสันสับสังคายนาร

ที่ ® จึงท่าให้งงไปไม่เขำใจ ที่จริงท่านหมายความตามสักษณะสังคายน
ที่มีมาในเรื่องราว

เมื่อพระสงฆ์ที่มาประชุม

ตรวจสอบว่าสูตรใด

ถกสัองแสัว

ก็ให้สวดสาธยายทรงจำไว้

เพราะสังคายนาแท่ก่อน

หาไค้จารลงในใบล''น'^ม่ ใช้ท่องบ่นทรงจำไว้ จึงเบื่นสันเหตของการ

ผ^0

ที่สวกมนค์ในการที่จะยกย่องพระราชคำริอํนนํ้

ท่านจึงยกย่องว่

ส*งกายนา อ*นโบราณ่กษํฅริย์ไม่ไก้เกยท่ามาแค่ก่อน ขำงในสวกม
นั้มีฅิกค่อมาวินฅลอกร'ชกาลที่ ๓

แค่การซ*กซอมไม่สู้เขไเงวกเหมึอน

ร*ชกาลที่ ๒ เบื่นการสวกเอาบุญ

แค่ร*ชกาลที่ ๒ น*นมึเที่มสว

เพราะคำย
ความในฉบ*บเดิมแค่เฉพาะเรื่องนํ้ก็ยำขากอยู่
ค่อไปซึ่งสูญเสียหาไม่พบ

กงจะมืใน

'๖

ลารบาญคนแอง
(ก)
กงเซม

อง

กะคีจีน

๘๔

กรมเจีา

๒๔๖

กรงเก่า

๒๖®

กรมหมื่น

๕๕, ๒๙๙,

กลก

อง

๙๗

กูที่มหากษคริย้
กึก อีก

๓๓๕
กระจาก

๙๗

หม่อมเจ*า ๘®,

กลำไ

อง

๘๓

กลาง

ขุน ๒๐๔, เจำ

กระบือ

เกาะ

กระพงสวาย

เมอง ๒๐๐

๙๘

พระขาอุไทย
ธรรม

กรมขน ๓๐๓,
๓๒®, คท เจา
พ้าเหม็น
๓๒๗

กระษฅรี

เบืนค*น

กลางพระนกร

กลาโหม

กลำโอน
®๒๒, กลินเทียนคค

®๘๔, เจำพระ

ยา ๑๒๓,๒๓๔,

วก๓๑๖,๓® ๗
เมร

๒๔๕

พระยา

®®๖,

๒๐๐, ๓๓๘

พระองกเจำหญิง

เจำพ้า

๓๐๓,

วก ๒๗๙

หนำ กลางเมือง

๓๓๖
กระษฅริย์ศึก

® ๖๖

พญาชาง ๓๔๓,

กระอ*วแทงกวาย ๑๕๖
กระษครานุชิฅ

๙๒, ๙๖,

กลิอ่อง

คาบล
อง

๒๐๗

® ๖๗

เมือง

๒๒๙

๒®๕,

18

กวํกพอ

อง

๙๕

ก

เจ*า

กว*กเหลา

อง

๙๖

กุณฑล

เจ*าพา

๒©©

กวางหนำ

1มอง

๙๖

๒๗๕,

๒๘๘

©๒๘

๓๓๔

กองคงปะมอ

อง

ริ

กะวี

อง

กไ)พุชฉ'ฅร

พระองก์เจา

๙๗

กุคืน

๒๙๘

กน

พระยาโกษา

ริ

๒๐๙, ๒๖๘
ก*มพชา

กรุง

๕๖

ธิบฅ

๓©๕

กุย

เมือง

กุยเยิน

เมอง

©๖๙, ๒๐๐

กุมารีลงท่า

เจา

กไเโพชฉํฅร

เจาหญง ๒๐๙

เกค

๒๐๓

ก*ลยา

ขน ๓©©

เกยไชย

คืาบล

กาญจนบุรี

๗๓

เกยฅนจไเทน์ ๒๒©

กาญจนบุรี

เมอง

ริ

๙๐,

©๔©,

©๓๒,

©๓๖, ๒๓๐

ทาว

กำปอช

เมือง

กำแพงบุรี

๒๒๒

เกษ

หม่อม

กำแพงเพชร

เมือง

กิม

วงกี

๓๐๗

๙®

เกียมยาง

อาน

๒๐๗

๓®๓

แก่น

นาย

๘๔

แกว

ขน

©๗๕,

©๓๕
เจา

๘๕

©๙๗

®0๗,

กิงกิสกมาร

พระ

๘®

เกาะหมาก

©๒๗

ขุน

©๒๕

เกยคืนพิกุล

กาวีโลรสสุรียวงศ์ พระเจไ ๒๔0 เกษม
กา

๙๖

©๒๕
๙๔

๒๐๔,

นาย

©๕๐,

พระยา

จุฬา

๓® ๐,

ผ

พระองก ©๕๒,

©๖๗,
หมน
แกวพา

แกวมรกฅ

แก’วอายํฅ์

โกนผม

๒๐©,

-

โกศกด'น

©๕๐

ไว้ทุกข์ว*ง
หนา

๓๔©

๒๙๘

พระราชบุฅรี

โกศทองใหญ่ ๒๙๘

©๒๖

โกษาธิบดี

พระพุทธรูป

พระยา

©©๖,

๓© ๕

©๒๘,

©๔๔,

โกเงิน

๙๒,

©๕๐,

©๖©,

ไกเซ็น

กบฏิ

©๙๔

๒๐๙,

๓๐๐

ไกรโกษา

พระยา

๓๓๘

ไกรสี

พระ

หลวง

๓©๒

๙๖

๓๐๗

( )
ขอม

เมอง

๘๒

ข’าศึก

©๗๗

เขมรคง

©๖๙

ข*าวเกลือ

ลอบขาย ©๖๘,

เขมรบาคง

เมอง

©๖๙

เขยทาส

©๔©

เขาพระ

กาย วค ©๐๔

ละกร

©๒๔

ข’าวฅอก

บาง

เขมร

©๔๗,

เขาอินทร์

วค

©๙๙, เจา

ขนเณร

หมอม

โขง

เมอง

©๘๙,
เ^อก

©๐๓

มีช*าง
๓๒๙,

๑๕๒

๒๖©
๓๐๕
©©๐

๔

(ก)
กชสทธ

หลวง

กนฅ่อเท้า

๏ ๕๖

กรอกกลาง

พระองกเจา

กนธรส

๓๐๗

๓๐๓
กนธวงษ่

เจ^า

พระองกเจา
๑๕๓

๓๓๙
กรอกว*กโพ

พระองกเจา

๕๖

กรอกใหญ่ว’งหล*งเจา

๓๑๔

กลองใหญ่

บกษโอ

กวรรู้อ*ศว์

นาย

กอกกระบือ

ตำบล

๒๐๙

กะมองส่วย

๒๑๕,

๒๓๒

๒๓๗

๑๔๙

กางเบือง

อง

๙๒

เกรื่องตํน

๒๔๑

เกรึ่องเล่น

๑๕๐

โกกมลิ

วก

โกฅร

พระยา

๒๘๑
๑๓๕

(ฃ)
ฆ่าพ่อไม่เลั้ยงลูก
๓๒๗

(ง)
งัวญวน

๑๕๒

งุยอคุงหวุ่น๑๐๒

เงน

พน

แง่อาน

เมอง

๓๑๔
๑๙๔

(จ)
จะนะ

เมอง

จกร

เจาพระยา ๘๗
๑๒๓,

๘๘

๑๔๙

พระทนง ๒๙๖
จกรเจษฎา

กรมหลวง
๑๗๐, ๑๗®, ๑๘๓

จ่กรพรวหิพิมาน พระที่น่ง๒๒®จ่าบำน
กรวรรค

ในนามพระย่า

วิ

วก ๒๘๒

จกรา

พระยา ๑*'๘

บญญามงคล

พระยา ๑® ๒;

๑๓๘,

๑๑๘, ๒ ๐ ๐

๑๓๖

•/

^

จกร

^

๔

สุธาราชาจ่าบำน

-

พระยา

จนท่

องก ๒ ๐ 0

จ่าแสนบดี

พระยา

๓๑๐

วินทกุมาร

เจา ๑๒๕

จ่าแสนยากร

พระยา

๓๐๕

วินทโฉม

เจา ๑๒๕

จำปานครขวาง

,

/3|

4^

จนทบุร

วินทร
จนทรมณฑล
4/

/

เมอง ๘๐,

กาบแกว

พระองค์เจ*า

บำบาน
จำปาศำดี

เจ*านกร

วค ๑๐๓

จงกูจา

เจา

ม่'

เจาพา ๑๐๙

4/

^

จนคารงสรรก
วิฅฅอง

จนทวงศ

พระยา ๑๓๕

^

จำกาง

อง ๙๒

0๗^

6*

4^

ด้ะเ;

4^

^

๑๒๗

๒๗๘

พระยา ๓๑๓

จนทราทฅย

—

4^

๒๑๓

พระยา
/:!เ

เมอง
^

จฅรภกก

@๑๔

๓๓๒
๑๐๐

กรมหมน ๓๐๓,
๓๓๒

อง ๙๒, ๙๕

วิครสุนทร

กรมหมน

วิวเทง

อง ๙๒

จีน

ปราบญวน ๗๙,

จำสาย

อง ๙๒

บี่'กลอง

๑๕๒,

อง ๙๒

หมู่บำน

๑๕๖

วิวเฅยน

4-^

^

วิวเหยน
วิากแดง

ฅาบลทเผาเจา

Xฝ

จนเงาะ

๘๓

๑๕๖
&/

วิอมมารคากุ้มจ์ย

เจา

ท*งเบึน ๒๔๓

๒๐๓

๘๒, ๙๙,

๖
จุฬา

พระยา

จุฬามณ

วค

เจ๊ก

๘๘

เจ่ง

พระยา
๑๘๓,

เจคีย์ทอง

๓®๐

เจำกณขางใน

๓๑0

๓๑๒,

® ๐๓

๓๑๕

เจ‘าสนุก

ท่า

๑๕๐

๑๐๐,

เจียวทง

อง

๙๗

๓๐๕

เจือง

อง

๒๐๖

แจำ

ว*ค

๑๘๐,

๒๑๙

เจคีย์สามองค์คาน

กุณเสอ

๒๑๒

๑๘๘,

๒๒๖,
๓๓๓,

เจษฎาบคีนทร

กรมหมื่น ๓๔๐

๒๗๙,

เจำขรำหงส์

วค

๓๔๗

เจ‘าขวาว

คาน

๒๒๕
๒๑๒
(ฉ)

ฉะเชิงเทรา

เมอง๗๖, ๑๐๗

เจำ

ฉำร

พระองค์เจ‘า

หมอม

๒๗๗

ทูลหม่อมพ้า

หม่อมเจำ ๘๒,

หญง!หญ ®® ๓

ฉิม

๘๓,
๘๔,

(ช)
ชนะสงคราม

วค

๒๗๙

ชล

เมือง

ชลบุรี

พระยา

ชวารำหน*า

01^๖

ชะงุ้ม

เขา ®0 ๒,®๒๙

ชาญภูเบศรํ

๘๔

ช’ขนาท

พระ ®@๖,

ชำนาญภเบศรี

หมื่น

๘0
๙๘

เมอง

๑0๗

ช*างเผือก

พระเจ่า

ช*างเผือก

สมเค็จพระเจ่า

® ๘๖

๓๓๕
๓®๓

0^

ชำน้ภบาล

หมน

๓๑๓

เชียงชุน

อง

๙๑, ๑๖๖

ชำนิรจนา

พร^

๓๒๓

เชียงชุน

อง

๙๒,

ชํคภูบาล

๘๔

ชิฅณรงก์

พระ

๑๗๒

ชินราช

พระ

๙๐,

ชินศรี

๙๖,

๙๘, ๑๕๕, ๑๖๖
เชียงสือ

อง

๙๑,

๙๖,

๑ ๖ ๖, ๑ ๘๙, ๑ ๙๖

พระพุทธรูป เชียงแสน

เมอง ๑ ๐๓, ๑๒๙,

สุโขท'ย

๒๑๒

๒๒๖

พระพุทธรูป เชียงใหม่ เม อง ๑๐๑, ๑๐๓,
สุโขท'ย

๙0,

๒๒๖
ชี

เจา

ชุมพร

เมอง

เชฅุชุมพล

วค

๒๔ ๐

เชฅุพน

วค

๑๘๘,

๒๔ ๑,

๒๙๙,

๑๓๓,

๑๘๓,

๑๘๖,

๒ ๑ ๕, ๓๓๔, ๓๓๕

๒๓๐
๒๑๒

๑๒๘,

แช่ม

พระยาประชา
กิจกรจ'กร

โชฎึก

หลวง

*๘

®๕๒

ไชยชนะสงกราม ว'ก®๕๓,๒๖๕

๒๙๔, ที่ประท*บ

ไชยภรณ์

หมน

๓๐๖

ของพระพุทธเจ’า

ไชยภูษา

VIมน

๓๐๖

๓๐๐

ไชยราชา

พระ

๑๘๖

ไชยสุรินทร

เบนน‘องกรม

เชษ^กมาร

เจา

เชษชบิคร

พระ

เชิงเลน

วค

เชียงเงิน

พระ

๘๓

หมื่นนรินทร

๒๑๗

พทกษ

๒๘๑

พระยา

๘๐,
๑๙๘

ไชยองแว

เจำ

ไชยา

เมอง

๓๐๓

๑๒๕
๒๑๒

จI

(ซ)
ซาแฑ๊ก

คาบส

แซมส้น

หาง

๒๐๗

ไซ่ง่อน

๑๘๘

เมอง ๙๑, ๙๒,
๙๖, ๑๙๑

(ญ)
ญวน

๙๑,

๑๒๕,

ญาณร'กขิฅ

พระ๒๒๕,๒๗๙

๑๕๖,

๑๖๗,

ญาณวิริยะ

พระ

๒๗๙

๑๘๙,

๑๙๑,

ญานสมโพธิ

พระ

๒๗๙

ญานส'งวร

พระ

๒๗๙,

๑๘๙
ญวนฑํโกม

๑๕๖

๒๘๕,

ญวนหก

๑๕๐,

ญาณไฅรโลก

พระ

๒๒๕

ญาณโพธิ

พระ

๒๗๙

๑๕๖

สมเก็จพระ
๓๖๑
ญาณสิทธิ

พระ๒๒๔,๒๗๙

(ค)
คำรงเทวฤทธิ ๘๘

ค่วง

องก

๒๐๐

คอนมกแคง

๑๑๔

คา

พระมหา

คาม

อง

คารา

กรม,พระยา ๘๘ เคซาคิกีร

กรมสมเก็จ

คารากร

พระองก์เจำ

พระ ๓0๔

๑๔๕

คิกมู

อง

คี

นาย ๑๕๐

เคโซ

๓๐๔
เจำ

คาๆทธรงค์

เจำพระยา

๙๖

คสิฅมหาปราสาท พระที่น'ง ๒๕๗

๙๕

คาราสุริวงษ์

๙๒,

๘๘

พระยา
๒๒๘

๘๗

๒๐®,

6

(ต)
ฅงเทกซุน

0^

ฅํนโพธ

คะพานบอม

๏ ๖๗

©๙๓,
อุปราช
คา

©๕๒
ฅรํสน‘อย

เจำพ้า

ฅรํสสา

สมเก็จ

คราค

เมอง

ฅรีวิไสย

©๕๖

คลาก

อลอง

ตองอ

เมอง

๒๔๕ ตาก

ต’๒

พระ

©๒๗

เมอง

©๓๐,

๑๓๕

๒๔๕
ฅากสิน

พระยา

ค่างกรม

เจา

๒๔๖

©๘๘

ตานี

เมือง

๘๘

©๐๓,

กินเกียม

อง

๘๐

©๑๙

๙๕

๒๐๘

กิโลกราชเจ่า ๑๘๖

คะเกียน

วค

ตึก

คะแกง

นาง

คะแกงกามะ

๒©๒

เฅั้ยนว'งเค๊

๒๐๓

กะแกงจกกุ

๒©๒

โต

พระ

โตนค

เมอง

๒๐๐

ไกเซิน

กบฏ

๙๖,

๒๔๕

คะนาวศรึ

เมอง

๒๙๖

๒๒๘

ตะแกงมรหน่อง©๐๒,

©๐๓
๗๓,

๒๒๘, ๒๓©
ต*ง

ทาว

๑๓๙

ค’งเกี๋ย

ประเทศ

๙๙,

พระคำหนำ

๓๓๓

©๙๐
ไฅรเกริน

กบฏ

ไค่ลวค

๑๕๖

©๙๔

๑0

(ถ)
ถลาง

เมอง

๑๓๒,

ถมร!ราช
รี

ว*คเเ^ธรรมิกราช) @๔๕

©๙๗,

๒๑๒,

เกิน

เมอง

©0๑

๒๑๕,

๓๒๘

แถง

เมอง

๑๙๘

(ถ)
ทรงกไเคาล

ท็าว

ทรงธรรม

พระเจา

ทรงประพาส

๘๖

ทองมอญ

ท‘าวทรงกไเคาล

๑๘๖,

๘๖

พระที่นง ๓๔๔ ท่องสมุท

ขน

๓๑๒

เสอ

ทองสุก

นาย

๗๙

ท่องสื่อ

หลวง

๓๑๒

ทองหลาง

ฅำบล

๘๐

ทองอยู่

เจากรอก ๓๑๔

๒๔๑

ทร*พ!ย์แผ่นดิน
๑๗๓
ทวาย

เมอง

ทกีโยธา

พระยา

ทอ

สมง ๗๒, ๒๓๓ ทองอิน

เจา

ทอง

เจคย

เจำ พระราช

ทอง

พระอาจารย์

นัคคาสมเก็จ

๒๘๖,

พระเจ*ากรุง

พน

๓๑๔

ธนบุรี

ทองกีนม'า

ทาว

๓๑๑

ทะละ

พระยา

๒๓๓

ทองคำ

นาง

๒๐๔

ทะวาย

พระยา

๒๒๘,

ทองจ*นทร์

หม่อม ๘๕, ๘๖

๓๓๔, เมอง

(ทองคี)

พระยาธรรมา

๗๓, ๒๑๒

๒๗๖

๑๙๗
๓๓๘

๒๑๙,

ท"อ

จน

๗๙,

๙๗

๒๖๘

ทบ

ท*บทิม

พระองค์เจำ

ทุ่งพระเมรุ

๓๓๗

๓๐๓

เทพ

หลวง

พระองค่เจา

เทพกระวี

๓๐๓

เทพกญข้ร

ท*พสะแก

บาท

ท*ศดา

พระยา

๑0๒
๒๐๕

ท*ศคาจฅรงค์

พระยา

ทศพงษ

สมเคจเจาพา
ข้าย

ท*ศไพ

๓๓๘

๑๑๓

สมเคจเจาพา
ชาย

๑๑๓

ทาง

ยิง

๙๒, ๙๖

ทามฅีน

ยิง

๑๖๗

ท่าเจาสนุก

๑๕๐

ท่าคินแคง

๑00,

๑ 0 ๒,

จ

๑๗๕

พระ ๒๗๙, ๒๘๖
พระกชาธาร
๒๕๗

เทพชมพล

วก

เทพพลภกค

กรมหมน ๓0๓

เทพพพธ

กรมหมน ๘๒,

จ

๒๔ ๐

๘๓,

๘๕

เทพพเลยง

พระ

๑ 0๕

เทพภกก

ขน

^ น

ๆ

๓๑๒

เทพมณเฑียร พระยา

๓๓๘

เทพมุน

พระ

๒๒๖

เทพเมาฬี

พระ

๒๗๕,

๒๙๔

๑๓๕
ท่าพระ

๓๑๔, ๓๒ 0

เทพโยธา

หลวง

ท*ายฅลาก

วก ๑ 0๗,๑๑๒,

เทพวกี

กรมหลวง

๒๗๘
ท*ายนา

พระยา

ทิน

ขุน

ทิพรำษา

Vเมน
หลวง

ทิพากรวงษ์

๓๑๒,
๓๐๔

เทพสุคาวกี

๓๑๖
๓0๖
๓๑๓

เจ*าพระยา ๑๒๑

๓๔ ๐

กรมพระยา
๒๔๖,

เทพหริรำษ

๓๐๘

๑๔๙

กรมหลวง
๑๘๙,
๒๖๕

๒๐๕,

91&

เทพา

๘๘

เทพามาฅย์

กรมพระ

เทวาพิทำษ์

๘๙

๏ 0 ๘,

๏®®

ประฅ

๓®๕

เพิงกวาง

อง

เดียรราชา

พระ

เทืองกง

อง

ไทร

เทวาวินิจฉโ! พระที่น่ง @๗๗

๙๒, ๙๕
๑๘๖
๙๗

เมอง ๑ ๙๗, ๒๓๗

ไทรทรงยศทศบุรื

พระยา ๑๓0

(ธ)
ธน

เมือง ๗๕, ๗๙

ธรรมปรีชา

พระยา

ธนบุรี

กรุง

ธรรมมุนี

พระ

๒๒๕

ธรรมราชา

พระ

๒๘๖

ธรรมฤกราช

๑๘๖

ธรรมสุนทร

V)ลวง

ธรรมอุคม

พระ

๙๒,

๑๖๓
ธรณี

บาง

๑ 0๓

ธรมา

พระยา

๒๒๗

ธรมาแฅง

พระยา

๑๓๕

ธรรมกิฅฅิ

พระ

ธรรมโกษา

พระ

ธรมา
๒๒๕,

๒๗๙
ธรรมเจดีย์

พระ

พระ

๒๒๕,

๒๒๕,

๒๗๘
ธรรมบาล

พระ

๒๗๘,

เจาพระยา
๒๙๑,

๓๑๕

๓๓๗,

พระยา

๒๗๖
ธรรมิกราช

ว"ค คุที่ ถมฆ^
ริ
ราซิ ๑๘๕

เไชวดี

เมอง

ธิเบศร์

พระยา

๑๗๗

ธิเบศร์โกษา พระยา

๓ 0๘

๒๗ ๙
ธรรมไฅรโลก

๓๒๒

๒๘๕

๒๒๖,

๒๗๘

๓๒๒

๒๘0

๒๑๓

๑๓
ธิฌศรบหินทร เจำพ้าๆรม
หลวง ๒๐๘

ธิเบศรบดี

พระยา ๑๕๕

ธิเบศรบวร

กรมหมื่น ๓๓๘

(น)
นก

1จา ©๒๕

นกรชยศรี

เมอง ๗๕, ๑๐๒

นครธรรม

วค ๑๘๔

นกรนายก

๘๐

นกรบาล

คลอง ๑๗๖,

นครราชสีมา

นุ้ยเล็ก
รึ

เจำจอมมารคา
๑๒๑

นุ้ยใหญ่

เจำจอมมารคา
๑๒๑

น*อย

เขา ๑๔๘,

๑๕๒

เจา ๑๒๑,

เมอง ๗๖, ๘๒

เจำพ้า ๘๖

๑๒๙ เจาพระยา

แมนา ๒๓๐

๑๓๐

น'งเกส‘า

สมเก็จพระ
๓๒๑, ๓๔๐

นครศรีธรรมราชพระเฑ้ ® ® 0,
๑๐๓, ๘๗, ๘๘, น'นทเสน

เจา ๑๙๔,

เมอง ๒๒๑

๒๑๐, ๒๖๖

นครสวรรค์ เมอง ๑๐๓, ๑๐๗, นรา
๒๑๓

นราเทเวศร

กรมหมน ๓๐๖,
๓๔๑

พระยา ๒๐๔
นครินทรราชา พระ ๑๘๖

กรม, พระยา ๘๘

นราสุริวงษ์

พระเจำ ๘๘,

นนท์

เมือง ๗๕

๙๙, ๑๑๐,

นนทเกษ

หลวง ๓๑๑

๑๑๒, ๑๔๙

นนทเสน

หลวง ๓๑๓

นุ่น

อำแกง ๑๕๐

นรินทรเทพ

กรมหมื่น ๓๔๑,
๓๔๙

นรินทรเทวี กรมหลวง ๕๖,
๓๔@

นาก

วค ๒๒๖

นางแก*ว

บานบาง ©๐๒,

นรินทรธิฌศร
นาย (อินทร์)
๓๒๘

๑๒๙
๓๓๙

นางร*องไห้

นรินทรพิท*กษ์
กรมหมื่น ๕๖,
นางห‘ามประสูฅิเจ‘า
๒๙๙, ๓๐๒,

นาน

๓๑๔, ๓๔๑

นารายณ์ชุมพลวค ๒๔๐

๘๘

เมอง©๒๕,๒๖๓

นรินทรรณเรศ กรมหลวง ๒๔๕ นารายณ์รามานรินทรเสนี หมน ๒๔๔
นเรศรโยธี

ธิบดี

พระ ๑๙๙

กรมหมื่น

เจา ๙ ๑
นำก๊กเล่าเอี๋ย

๓๐๒, ๓๔๑

นิกรม

พระ ๒๗๙

(บ)
บรมโกศ

บรมไฅรจ*กร

พระเจา ๒๔๔,

บรมราชาธิราช พระ ๑๘๖

๒๘๕, ๒๓๓

บวรวิริยเถร

พระยา ๑๘๖

บวรสถานมงกล กรมพระราชว‘ง

บรมไครโลกนารถ สมเค็จพระ @๘๖
บรมธาฅุ

๒๖๕, ๑๐๖,
๒๑๘, ๒๖๔

บรมบรรพค

๑๐๙

๒๖๕, ๒๘๑
บริจาภ*กคีศรีสุดารกษํ กรม ๑๒๐
บริรกษํราชา พระขา ๓๓๘

บรมมหาศร-

บรรทายเพชร

เมอง ๒๐๐

พระยา ๕๕

บ*ฅบอง

เมอง ๓๑๖

พระ ๑๘๖

บำลำภู

หนอง ๑๒๗

สริยวงษ์ สมเค็จเจ‘า

บรมราชา

พระ ๒๗๙

6)^

บากบินเยีอง

0ง ๙๗

บาบินเยือง

อง ๙๗

บาง

พระ ๑๔๔

บาย

อง ๙๖, ๙๗

๑๒๘, ๒๑ 0

บำราบปรบกษ์กรมพระ ๒๑©

บางกอกนอช

กลอง ๑๘๔,

กรมสมเก็จ

๑๘๗

พระ ๒๘๙

บางกอกใหญ่

กลอง ๑๘๗

บำเรอ

พระยา ©๗๗

บางช้าง

พระขาอุไทย

บำเรอภำก

พระยา

ธรรม (กลาง)

บำเรอภูธร

เจา ©๗©

๓๐๓, วก

บุญมา

พระขายมราช

๒๘๖
บางธรณี

๑๗๑

๓๐๕

พระคำหนำ

บุญมี

๑๕๒

บุญมี ราชนิกลนาย ๓๐๘

เจา ๙๙

บางยี่เรือ วก ©๑๒, ๒๒๕ บุญจนทร์

เจา ©๔๗

บางยี่เรือนอกวก ©๐๕, ©๔๙ บุญสง

นาย ๗๙

บางลำภ

วก ๒๗๙,

บุญสาร

เจา ๑๔๘,

พระสมุห์ วำ

๒๑๐,

๒๙๒

เจำเวียงจำเทน์

บางว้า

วก ๑๕๓

©๒๖

บางว้าน’อช

วก ©๘๒

บางว้าใหญ่ วก ๒๒๔

บุฅรแกำ

เจา ๒๙๒

บุตรโกกร

พระยา ๑๓๕

บนนาก
รี

นาย ๑๗๕,

บางโพ

บำน ๑๖๗

บาเช่า

คำบล ๒๐๗

เจำพระยามหา

บ’านแผก

กาน ๒๖๔

1สนา ๒๗ ๖, ๓ 0 ๔

(&๖
บุษบา

๘๓, ๘๔

พระยาวิบลย

แบน

เจาพระยาอภย

ราช ๒๐๐

ภเบศร ๓0๔,

(ป)
ปฐมบรมมหา¬

ประทุมไพจิตร เจา ๙๙,

บยกาธิบกี

สมเด็จพระ

๒๔๕

ประธาน-

ปฐมบรมอไ)ยิกา
เธอ

หม่อมเจำ ๑0๔

มณเฑีขร หมน ๓๐๖
สมเด็จพระ

ประยง

๑๔๘

ปรางด็ ๘ องค ๒๑๘

ปคุง

พระเจา ๒๑๒

ปราจิน

ปรก

๑๘๘

ปราบคาลำด็บวงศ์

ปรบไก่

๑๕๖

ปราบพลแสน

พระยา ๓๐๗

ปทมราช

พระองก์เจ*า

ปราสาททอง

พระเจ*า ๑๘๖

๑๒๑

ปราสาท

ทูลกระหม่อม

ประชากิจกรจไารพระยา
ประชาชีพ

พระ

๑๘๕
๓๐๗,

เจา ๘๓

เมือง ๘๐, ๗๖
๓๒๗

๓๔๐
บงกลิมา

พระยา

๑๘๘

หลวง ๑๗๒

บญญาวิศาลเถร พระ ๒๘®

ประทายเพชร

เมอง ๙๐

บฅฅานี

เมือง ๒๑๕

ประทายมาศ

เมือง ๙๖

บตบอง

เมอง ๓๓๕

ประทุม

เจา ๘๓, ๘๔

บถวิ

๑๔๘

ประทมกงกา

วก ๒๖๘, ๓๓

ปากนา

วก ๒๗๙

ปากพิง

๏ ๐๓

ปากแพรก

๑๐๒

ปุก

เจำหญิง ๒0๙

ปากะวิชา

๒๒๒

ปุน

บาน

๑๘๒

ปาศกก

^3Vเอง ๒๐๗,

เบี่ยมจอซาแคก
เมอง

๒๐๖

๑ ๒๔

เบี่ยมบาราย เมือง

๒๐๖

บ่'ายง

บาVI. ๒๐๖

โปมะยุง่วน

๑๓๖

ป็ป่

เจืาพระยา

โปรฅเกส

๘๔

พลเทพ ๕๕

โปสพลา

๑๐๑,

บี่นเกล้า

๓๓๘

๑๐๒,

๑๒๘, ๑๓๖

สมเค็จพระ-

(ผ)
ผู้ร'กษากรุงเก่า ๑๗๒

เผือกผู้งาคำ ชาง

เผาวิงหลวง

๒๔๓

เผือก

ชาง ๙๐, ๓๓๓,

เผือก

๓๓๔, ๓๒๙

๑๔๔

นางพญาชำง

๑๒๑
แผ่นคินเคิม

๒๑๖

)
ฝร'งเศส

๑๙๐

ฝาง

พระ

ผืนเมือง

๒๓๒, ๓๔๘

๘๙

(พ)
พกวม

หมอม

๘๓

พงษ์นวินทร

พระ ๘๖, ๑๑๓

๑๒๑, ๑๘๒,
๒๔๑

๑^
พญาปราบ

ชาง ๙๐

พะนงเชง

วก ๓® ๖

พนมเปญ

เมอง ๙๐

พลเทพ

เฑ้พระยา ๕๕,

พนร*ค

พระ ๒๒๕,

๒๖๓,

๒๘๕,

(บุนนาก)๓๒๖,

วำระฆง ๑๔๕,

บน ๓๐๓,

สมเก็จพระ๒๗๘

พระขา ๒๒๗,

พร

เจำพ้า

๓๔๗

พรหม

เมือง ๗๕

พลอยเมือง

๑ ๗๔

ประต ๓๓๖
รีเ
พรหมบริรำษ์ หลวง ๓๐๖

พลอาไศรย

หลวง ๓๐๗

พวน

เมอง 0 ๙๔

พรหมบุรี

เมอง ๑๐๗

พม่า

พรหมพำฅร์

ประฅ ๓๓๗

ก็เมืองถลาง

พรพินิฅ

กรมขน ๒๘๒

๓๒๘

พรหมมนี
รี

พระ ๒๗๙

พม่าแหกกุก ๓๓๔

พระกล*ง

เจำพระยา

พำ

เจา ๑๑๙

๒๗๖, พระยา

พำลง

เมอง ๒๑๔

ถ! ๑๕, ๒๖๓

พันศรีพำลา ๑๖๙

เมอง ๒๐๐,

พานทอง

๘๐

๒๐๑, ๓๓๕

พิกลเกย
รี

๒๒๒

พระฅา

๑ ๒๗

พิกุลทอง
รี

เจำพ้า ๑๗๖

พระโก

วค ๓๓๓

พิจิกร

พระราม

วอ ๑๔๔

พิชวกวิรม์

พระวอ

๑ ๒๗

พิช*ย

พรหมทวาร

พระฅะบอง

๑ ๒๗, ๑๓๑, ๑๔๑,

เมอง ๑๐๗, ๒๑๓
หลวง ๓๐๗
เมอง ๑๐๑, ๑๒๙

๑^
พิช้ย์บุวินทรา พระยา ๓๓๘

พเรนทรเทพ

พระ ๓๐๖

พิชํยราชา

พิษณุโลก

พระยา ๗๖,

เจาพระยา ๑๒๑

พช*ยไอสวรรข์ พระยา ๑๑๓
พิช*ย

วค ๗๘

พิไชยโนฤทธ

พระยา ๓๐๔

พิไชยราชา

๘๗

พิไชยสงกราม

พระยา ๓๐๔

พิไชยสวรรค์

พระ ๓๐๘

พิเดช

หลวง ๓๑๐

พิเดชสงกราม

พระ ๓๐๕

เมอง ๙๐, ๑๐๓,
๑๐๗, ๑๒๒,
๑๔๔, ๒๑๒,
๒๓๔, ๒๖๑
พศลเทพ
ข

พระยา ๓๐๘

พิพิธ

พระยา ๙๐

พิพิธวาที

พฌาจารย์

พระ ๒๒๕

พระ ๘๙
พระ ๒๖๔
พระ ๒๖๔
พระ ๒๗๘,
๒๙๔

พระ ๒๘๖
พุทธโฆษาจารข์

หลวง ๑๕๒, ๑๕๕ พุทธเทวปฏิมากร พระ ๒๖๑

พิพิธสาลี

หลวง ๓๐๗

พทธบาท

พิมพานิพพาน

คมภร ๒๒๕

พุทธปรางค์-

พิมลธรรม

พระ ๒๒๔

ปราสาท

พิรณ

( พศณ^
จ้

เทพ ) ๓๐๔

พทธเจ’าหลวง
พิท*กษ์มนฅรี เจำพ้ากรมหลวง
พระย์ยกา
๓๐๓,๓๓๑,๓๔๓
พทธชินราช
พินาศอํกค์ ๒๖๘
"11
พทธชนศร
หมืน
๓๑๑
พินิฅภาษา
พทธโฆษา
พระยา
๓๓๘
พิบูลสมบักิ
พิพํฌโกษา

หลวง

๓๓๓

๒๑๙,

๒๗๘, ๒๘๖

ไฟไหม้กร*ง ร.๕

ย้นพระ ๘๑

๑๗๙

\00

พุทธยอคพา

สมเคิจพระ

เพชรบุร

เมอง ๑๐๗, ๗๓

๑® ๙, ® เอ๒,

พุทธรํฅนสถาน

๑๔๗, ๑๕๘

เพชรบูรณ์ เมอง ๑๐๔

๓๔๓

เพชรพิชโ)

พระยา ๓๓๗

เพชรรฅน์

พระยา ๓๓๘

สมเก็จพระ

เพทราชา

พระ ๑๒๕

๑๐๙

เพลิงเผาวงหลวง ๒๔๓

พุทธเลิศหลานภาลโ)

พุทไธมาศ

เพ็ง

เพ็ชร

พระยา ๘๗,

ญวน ๑๖๗,

เพลิงไหม้ ๒๑๗, ๒๒ ๐

ทํพ ๒๐๘,

แพ่ง

หลวง ๘๓, ๘๔

เมอง ๘๒, ๙๐,

โพธื้

วค ๑๘๗

๙๑, ๓๑๖

โพธิวงษ์

พระ ๒๗๘,
๒๘๖

หญิงกบฏ
๒๐๔,

โพธิส'คว์

เมอง ๓๒๙

หมอม ๗๗

โพธี้สามก่น

ก่าย ๘๒

(เรื่องก) ®๖๖! ไพศาลท*กษิณ พระที่น'ง๓๓๐

(ฟ)
พ็าทละหะมุ

อก ๒๕๗

@๖๙

พ็าผ่าปราสาท ดูที่อสนีบาฅ

ไฟไหม้

๒๔๓

(ภ)
ภาณุมาศ
วิ

พระที่น่ง ๓๔๓

ภาณวงษ์

เจ้าพระยา @๙® เภา

ภูษามาลา

๑๑๒
อง ๒๐๙

10#

(ม)
มงกุฎ

เจาพา

๓๓๒

มหาเทพ

มงกุฎไตรภพ

ทูลกระหม่อม

มหาธาฅุ

พา
มงกล

๓๒๙

หมอม

๘๓,

มหานาก

หม่อมเจำ ๑๑๙
มงคลจํกรพาห

พระยา

๓๐๕

วก ๑๐๙, ๒๖๕,
๒๗๙,

๓๑๔

กลอง

๒๕๗,

๒๕๘,

๒๖๕
๑๐๕

เจ็าพระยาชาง

มหาแพทย์

หลวง

๒๔๔

มหาโภคราช

ประกู ๓๓๗

มงกลร'ฅน์

หลวง

มงกลเลิศ

พระองก์เจำ

มหาโยธา

๒๒๒

มหาศักดิพลเสพย์ กรมพระราช

มฤท

เมอง

๑๙๗,

๒๑๒,

๒๒๘,

๒๓๑,

๒๓๗

เมอง

มหากระษ'คริย์

พระ

มหามณเฑียร หลวง

๗๓,

๑๐๒,

มลากา

มหากระษ*ฅริยศึก

๓0๘

๑๙๗
๒๐๙

เจำพระยา

มหาสมบัติ

พระยา

๑๐๗

๓๒๑,

๓๓๗

เจ*าพร::ยา

๒๗๖,

สมเก็จเจำ

พระยา

มหาร์กรพรรศึ พระ

ร)๘๖

๒๙๑,

๓๑๕, ( บนนาก)
๓๐๕

๑๒๒

๒๒๘

เศัาพระยา ๒๒๗,

๒๓๔,

พระยา

๓๐๕

ว"งบวร

๑๑๙,
มหาเสนา

๓๑๓

๑๑๙

มหาเสนานุร*กษ กรมพระราชว*ง

บวร

1๒๔๓

๒๒
มหาอามาฅย

มอญ

พระ
พระยา

๑๓๘,

๓00,

๓๑๘

กลอง

มฅร

๓0๔,

๘ ๑, ๘๓

๗๒,

๑๗๖,
เมอง
ม"ง

ม่น

อง

มินมาง

๑๙๑

มี

พระอาจารย์

๓ 0๔

I

๑๕๖

ม"งกลามหาอป-

๙0

หม่อม

๕๕

มุกกาฅาแสง

๑๓ 0

มุกโชโบ

นายบำน

๗๒,

๒๓๓

๒๘๒
สวน

ลำนา

มุก

ราชาภิเษก พระราชพิธี

ม"งกุก

๒0๙

๒๘๖

๒๑๓

พระองก์เฑ้ มืค

ม"งกร

หม่อมเจ‘า

๘๑,

๑๘๒

มุเซ

๙๒,

เมธาธิบคี

หลวง

เมน

นาย

๓๒๒
๒0๑,

ม"งระ

๗๓,

ม"งล๊อก

๗๓, ๒๑๓

เมรุทอง

๒๙๙

ม"งลอง

๗๓, ๒๓๖

เมาะฅะมะ

เมอง

ม"งหม่อง

๒๑๓

๑๙๗, ๒๑๒

ม"น

แพรก พระยา

๒๒๘, ๒๓๑

มา

๑๐0

๙๖

อง

๒0๔

๑00,

๒0๖

เมาะฅมีข่าน

นาย ลอบเขำ

เมียนหวุ่น๒๑๒

ไปชุ่มในว"ง

เมืองจ"นท์

พระยา

แมงแยยาง

๑0๓

หลวง

๒๔๕

I

ขน

๓๑๑

๑๒๕

1^๓

แมน

หม่อม

โมงกรุ่ม

๑๕๖

๗๗

โมหีโลก

วค

๑ ๘๗

(ย)
ย่น

นาย

ยมราช

เจำพระยา ๒๒๘

ดูที่เจำบุฅร

๘๖

๒๙๒,

ยองนี

แก‘ว

อีก

ยะไข่

1มอง

๒๑๓

พระยา

๑๑๘

ยาก

อง

๙๖

๒๒๕,

๒๖๓,

ยาง

วก

๑ ๘๔

๓๐๕,

๓๓๗

ย่างก้ง
จ

1มอง

บาน

๑๐๐,

๒๓๑

๑๒๘

ยอคแก*วกลยาณีพระราชธิกา
พระเจ*าลำนช*าง

ยาบา

อง

ยาลอง

พระเจำ

ยี่บุน
เวียงจไเท์ ๑๔๓

๙๙,

๙๖
๑๙๑

๑๖๔

(ร)
รกจา

เจา

รองเมือง

พระ

๑๘๓
๓๐๘,

พระยา
ระฆง

วก

๓๓๗

๑๕๓,

13\เอง
ระแหง

๘๐

บาน ๑๐๒, ๑๓๕

ร*กษ์มนเทึยรVเลวง

๑๗๑

ร*กษาสมบัติ

๑๕๒,

หลวง

๓๐๘

๒๗๙
ระจไเ

ก่ายบ*าน

ร*ฅนโกษา

พระ

๓๐๘

ระเบง

๑๕๖

ร*ตนมุนี

พระ

๒๗๙

ระยอง

พระยา

๙๘,

ร*ฅนาธิฌศร เจำพระยา ๓๑๕

10ปิ^

รฅนาพพธ

เจาพระยา
๒๒๗,

ราชกระวี

พระ

๒๒๖

ราชทฅ
ข

วค

๒๘๐

พระยา

๓๐๘

ราชนาคา

จมน

ราชนายก

เจาพระยา ©©๘

ราชนิกล

พระยา

จ

ราชบุตร

๓๑๔

๓๐๔

2^

เจา

©๓๘

ราชบุรณ

วค ๒๗๘, ๒๘๐

ราชบุรี

เมอง ๗๓, ©๐๒,
©๐๗,

ราชประคิษฐ

วํฅ

ราชประสิทธ

พระยา

ราชพิมาน

หลวง

ราชมนฅรี

พระยา

ราชรินทร์ หลวง

๓๐๖

ราชฤทธานนฅ์หลวง

๓๑๓

ราชวงษ์

๑๑๙

ราชวงเมอง

พระยา

๒๒®

ราชวงสรรก

พระยา

©๙๘

ราชสงคราม
ราชสมบัฅ
0

ราชสาราญ

๓๑๔

จมน

ประฅุ ๓๔๒
๒๗๙

ราชสีห์

กรมขน

ราชสภาวดี

พระ

๓๓๓
๓๐๗,

๓๐๕,

พระ® 0๕,๓๐๔

ราชสิทธาราม วฅ

๒© ๒

๓๑๔

๒๐๑,

พระยา
๒๒๘

๒๗๖

ราชกิ'•[เวินิจฉํย
พระที่น์ง ©๗๗
ราชคฤห่

ราชรองเมิอง

๓๓๓

©๕๐,

พระยา

๑๐๕,

๑๑๖,

๑๖๔,

๓๐๕
ราชเสนา

หลวง

ราชเสนี

ขน

©©๒
๓©©

๓๐๘

หลวง

๑๖๔

ราชเศรษเ

ขน

ราชมนู

หลวง

๓©๐

ราชอากร

พระ

ราชมุนี

พระ

ราชโอรส

ว*'ด

ราชโยธา

พระยา

ราชาคณะ

พระ

©๘๐

ราชโยธาเทพ

หลวง

ราชาบาล

หมื่น

๓๐๖

๒๒๕
๓๓๘
๓๐๔

๓๐๘
๒๖๕

10

ราชามาฅย

๑๘®, เบนกรม

Vเมน ๓0๖

ราชามาฅย์นอกราชการ

-

กราม

Vเมน ๓๐๖

ราชาเกรษฐี

รามสนทร

๑๕๕, ๒๐๕

-

รามอิกเรศ

กรมพระ ๓๐๓

พระยา ๙๘

ราม‘ญ

กลอง ๑๗๖

พระยา ๓๐๗,

ราม*ญวงษ์

พระยา ๑๕๕,

หลวง ๑๖๔

๑๗๗, ๑๘๖

ราม

องก ๙๐, ๑๖๙

รามณรงค์

พระเจำ

รามพิไชย

พระ ๓๐๕

รามภเบศร์

กรมขุน

รามล*กษณ์

ประก ๑๘๖,
๑๕๓

ราชาเศรษฐี-

ราไชย

เจาวง

นอก ๙๙

พระยา ๘๒,
๑๐๓, ๑๕๒,

ญวน

ขุนอนุร'กษ์สง-

รามาธิบกี

๒๓๐

สมเก็จพระ
๑๘๕

รามินทรสุดา กรมขน ๒๓๐
เจำ- รำโกม

ญวน ๑๘๙

บุญจนท ๙๙,

เรือง

หม่อม ๑๗๑

๑๔๗, ๑๗๒

เรือต่าง ๆ

©๐๗, ๑๕๑

เจา ๙๙, ๑๐๒,

โรงไหมว*งหนำ กลอง ๑๘๗

(ฤ)
ฤทธิเทวา

พระ ๙๘

(ล)
ลงสรง

พระราชพิธึ

๓๓0

ลนเกลำ ๆ

๒๖๗, ๓๓๐,
๓๓๖

1®3ไว

ลพบุรี

เมอง ๒๖๑

ละเมา

คาน ๑๐๒

ลองเยือง

อง ๙๗

ล*นเฅ

๑๓๕

ละคร

๑๕๐

ล*บแล

เมอง ๑๐๑

ละครขำงใน

โรง ๓๑๖

ลา

หม่อม ๘๕

ละครเขมร

๑๕๖

ลาดหญา

๒๑๑, ๓๐๕

ละครเขำนคร

๑๕๗

ลานช้าง

พงกาวการ

ละครฉลองทาน ละกรฉลองการ
แจกเบยหว*ค

0

๓๒๖
ละครชาฅร
0

๑๕๗

ละกร7าา
ละกรผ้หญิง

๘๗, ๘๙, ๑๕๔,
๑๕๗, ๒๐๙

ละครผุ้หญิงโรง-

ละกรเล็ก

เจา ๘๓, ๒๖๘

ลำพน

VIระยา ๑๓๖

เลก

ทลหม่อมพา
ข

หญิง ๑๑๓
*

เล่าเอีข

๑๖๖

เลียวทาง

อง ๙๔

โลกนารถศาสดา-

๓๔๗

จารย์

๒๑๖

โลงไห้

๐

5

ละมุง

ลากวน
ข

วก ๑๘๔

เล็ก

๑๒๘

พระ ๒๖®
เมอง ๒๐๖

('า)
วง

เจา ๑๖๖

วอ

พระ ®๒๗

วงษมาลา

เจาหญง ๒๐๙

วงนอก

เจา ๙๘,

วรญาณมุนี พระ ๒๘๐
วรเสร^สุคา

กรมหลวง ๒๒๓

กรมขนอนุรำษสงคราม

12)0^

เจำรามลำษณ์ วิวานิข่าน ขน ๓๑๑
๙๙

วิศณุนารถ

กรมหมื่น ๑๐๙

ว*งปอ

กาย ๒๑๕

วิเศษโอสถ

ขน ๑๐๔

ว*งเมือง

พระยา ๓๐๗

วิสาขบรณมื

๑๔๕

ว*ค

๑๖๑

วิสทธิกระษ*ฅริย์ กรมหดวง @0๙

ว*นร*ก

สมเด็จพระ

วิสูตรโยธา-

๒๗๙, ๒๙๕

มาตย์

พระ ๓๐๔

วางฅน

อง ๙๖

วิสตรอ*สดร

หลวง ๓๑๓

วามะนาว

กลอง ๒๐๖

วิหารขาว

พระ ๒๑๗

วาสกรี

พระองค์เจ'า

วิหารยอค

พระ ๒๑๗

๒๗๗

เว้

เมอง ๙๑, ๙๒,

วาสเทพ

หลวง ๓๑๔

วิจารณ์

ขน ๓๑๓

๙๕, ๑๙๘
เวียงจ*นห์

บอม ๑๘๗
วิช*ยประสิทธิ้
วิชิตณรงค์

เจา ๓๔๕,
นคร ๒๙๒,

พระยา ๒๐๔,

เมอง ๑๒๔,

๒๒๘, หลวง

๑๙๔, ๒๑๐

๑๕๐
วิเชียรมุนี พระ ๒๒๕

เวียคนาม

เจา ๑๙๖

เวียนกราย

๙๒, ๙๕
เจาจอม ๓๑๐

วิไชเยนทรี

บอม ๑๘๗

แว่น

วิน*ยร*กชิก

พระ ๒๘๙,

โวหารภิรมย์หมื่น ๑๕๒

๒๘๖

ไวยวรนารถ

วินิจฉ'ย

พระที่น*ง ๑๗๗

วิบลยราช

พระยา ๒๐๐

1

จมน ๒๑๘,
๒๘๔, ๓๐๕

ไฐ)?:^

(ก็)
ศรสำแคง

๒๙๙, นา^

หลวง ๓0๕,

หลวง ๒๗๗

ถา®®

ศรีกาฬสมุค

หลวง ® ๐๕

ศรีไกรลาศ

พระ ® ๑๖

ศรีทรงภาษา

หมน ๓®®

ขน ๓®®

ศรีวรราชธิดา

สมเค็จพระ

๒0๙

ศรีธรรมาธิราช เจาพระยา

@๑๘,®๖๒,

ศรีวรข่าน

ศรีวรโวหาร

ขน ๓๒๒

ศรีว*งราช

ขน ๓® ๓

พระองศ์เจ้า

I

๒๗๗, ๒๙๐,

๓0๐,๓๑๔,

๒๘๙

I

ศรีสมโพธิ

๒๗๙

พระยา ® ๗๗
ศรีเนาวร‘คน

หลวง ๓® ๐

ศรีพิพ'ฌ'น์

พระยา ๘๗,

๒๖๓, ๓๐๘
ศรียศ

หลวง ® ๕๒,

® ๖๒, ๓®®
ศรีโยวภาช

หลวง ๓®๔

ศรีร*ฅนเจคีย

พระ ๒® ๙

ศรีร'คนาธิฌศร์

ราม

ศรีสรรเพชญ

ศรีสรร"กษ

จมน ๓๐๕

ศรีส"กหลาค

พระที่น'ง ๘๗

ศรีส"งข์

เจ‘า ๘๒

ศรีส"คนากนหุฅ ®๒๔, ®๒๖,

๒๙๒
ศรีสว"สคิ

ฉลอง

เมอง ®๓๓,

๑
ศรีสากยมุนี

วค

ว"คพระ ๒๗๗,

๒๖๐

พระยา @๓0

ศรีร*คนศาสคา-

พระ ๒๒๖,

๖

พระพุทธรุป

๓๒๑,๓๓๓

ศรีสคาร*กษ์

กรมพระ @๔®',

ศรีเสาวพาห

พระยา ๓๐๗

๒๔๕!

ศ่รีเสาวราช

หลวง

๓®๔

ศรีสุเทพ

กรมหมื่น ๓๐๔
ศรีอ*ศวเคช

หลวง

๓๐๗

ศรีสุนทรเทพ

กรมหลวง ๒๙๓

ศ*กดิพลเสพย์ กรมหมน ๓๐๓

ศรีสุรีขวงศ์

พระยา

ศาลาสี่หน*า

ศรีสุริเขนทรามาฅย์
พระ
ศรีสุเรนทร

ศรีสุลาไลย

๓๐๕

กรมสมเค็จ
ศิลาขาว
@๐๙

พระองศ์เข์า

เศวตกุญชร

กนธรส

เศวตเคชล*กษเไ!

สมเด็จพระ

เศวตไอยรา

๒๙๖
ศรีเสนา

ขุน

พระ

๒๖®

๒®๘

ศิวโมกข์พิมาน พระที่น'ง ๓๓๗

ศิวาล*ย
กรมหมื่น ๓๓๕,

๓๐๓

ว'ด

พระที่น'ง ๓๔๓
เจ*าพญา ๓๒๘
พญาช*าง๓๓๕
พญาช*ๅง ๓๔๔,

๓๓๕
๏๏๒

)
สกลนิกร

๒๖๘

สงขลา

เมอง

สงวน

อง ๑๙๙, ๒๐๐

สบส'งวาศ

สก

เจำพระยา ๓๑๕

สมเด็จพระบรมศพ

สโคะมหาศริขอุจนา
สถานพิมุข

ว'!!

สน
๒๓๗

เจ*าพระยา ๒๗๖

สนิทวาที

หมื่น, ขน ๓®®
@๐๘

๒®๒

สมิถ่อ

เมือง

๒”'

สมพรง

๑๖๘

@๐๖

๓๐
สมบัติบาล

พระยา

๒๒๘,

สว*สติโสภา

ประฅู ๒๑๙,
๓๑๕

๓๐๘
สมศรี

๏ ๖๘

สวางติบรี

เมือง ๘ ๙

สมิงทอ

๗๒

สวายจิฅ

เมือง

๒๐๐

สมิถ่อ

ลำนา

ส*กแคก

เมือง

๒๐๖

ส*งกระจาย

วอ ๑๔๕, ๒๗๙

ส*งขโลก

พระยา
วอ

๙๘,

๒๐๖
สมหพิมาน

หมื่น

สรรก์บรี

พระยา

๑๗๔,

ส*งฆจาขน์

๑๗๕,

๒๐๗,

สัพเพชังกูรพุทธวงษา
๑๘๖

เมือง

๓๐๖

๑๐๗

๒๐๐

๒๒ ๖

สามโคก

๑๕๑

สรรเพชญ์

พระ

๑๘๖

สามพระยา

๒๗๘

สรรเพชภกติ

จมื่น

๓๐๕

สามสบ

๑๐๑,

สระเกษ

วค ๒๔๐, ๒๖๔,

สารบ*ญชี

ศาลา

๒๗๙,

สำเพ็ง

วอ ๑๑๒, ๑๐๖

สำเร็จวาที

หมื่น

๓๑๑

สำเหร่

ฅำบล

๒๖๘

สิงหบุรี

เมือง

๑๐๗

สิงหฬสาคร

ชน

สรำงพระนคร

๑๖๔

สวคมนฅรี

ข*างใน

สวนขวา

๓๓๐

ส*วข

พระ

สวรรคโลก

เมือง
๑๓๒,

๓๔๘

๓๕๐

๑๑๖
๑๒๒,
๒๖๑,

๒๑๒
สว*สติโกบา

หลวง

๓๐๘

๒๑๑
๓๔๗

๘๒

สิบเก*าเจ*"าพ็า เมือง

๑๘๖

สีฉวน

เมือง

๑๓๒

สีหราชเคโช

พระยา
๑๗๕

๓๐๔,

๓0

สก

๗๙

สุโขทืข

พระยา
เมอง

๑๑๒

พระองก

สุ่พรรณ

เมอง ๗๕, ® 0 ๗

๑๐๗,

สุพรรณบ*ฅร-

๖๑,

มงคล

๒๑๒,
๓๑๗
สุคาร*ฅน

สุบงกช

สพ*นธมิฅรไมตรี

กรมพระ

๘๖,

สุพนธุวงศ่

๒๙๖
สุคาสวรรค์

สท*ศน์

รี

%^

พระยา

เจาพา

©๔๗,

©๔๘,

๓๒®
@๒๗

พระยา

๒๖๙

สมง

เจา

วค

สุเมธน‘อย

พระ

๒๘๐

สเมธใหญ่

พระ

๒๗๙

สรสงคราม
■ฝ *
สรสห่

พระ

๓0๘

๓๑๗,

พระยา

๑๓๘

พระที่นืง ๓๓๘

สุนทร

ขน

๓๑๑,

©๒๕

•X

เจาพระยา ๑๐๑,
๑๐๓,

๑๒๒
๓๐๕

หลวง

๓๑๒

สรเสนา

พระยา

สนทรโกษา

หลวง

๓๐๘

สรยภกค

พระ

สุนทรเทพ

กรมหมื่น

๘๓

กรมพระ

๒๙๓

สุนทรธิบดี

กรมหมื่น ๓๔๐

สุนทรภูเบศร์กรมขุน

๑๔๖,

หลวง *๓๐๖
สริยวงษาธรรมิกราชา
สุริยา

©๒๕

พระองก์เจำ

๓0๓

๑๗๑

หลวง

๓๐๘

สุเรนทรวิชิฅ

หลวง

สุนทรสินธพ หลวง

๓๐๗

สุวรรณ

ว‘ค

๒๖๕

สุวรรณกูหา

วค

๑๙®

สุนทรสมบัฅิ

สน*นทาลํย -

๑ ๘๗

©๓๙

ม่'

สุโพ

สุธาสวรรค์

จ

๑๓๙

พระองก์เจำ

๓๓๓
สุธาราชา

พระยา

๒®®

๓ว ๗

๓)ฝ็)
สวรรณธาราม

วค

เสง

เจา

เสงี่?เม

๒๘๑,

๒๗๙
เสนาะภบาล

หมน ๑๕๑, ๑๕๕

๑๐๘,

เสนึ

หลวง

หมอมเจา ๑๑๓

เสนิ!เทพ

กรมหมื่น

๓๐๒

กณหญิง

เสนีบริรำษ์ กรมหมืน

๓๐๒

๘๙, ๙๙,

ธิคา

๓๑๒

สมเด็จเจำพ้า

เสมอใจราช

จมน

ชายท้ศพงษ์

เสรฐวงศ์

ชาย

๒๕๙

๑๒๑

เสียมรา3

เมอง

๙๐,

เสม

หม่อม

๘๕

เสน่ห์วาที

หมน

๓๑®

เสน่หามนตรี พระยา
เสนานนท์

๓๐๓

หลวง

๑๘๔,

๓๐๗

พระยา
แสง

๒๘๙, แสนหวี

กรมหลวง

๒๐๐,

กณ ๒๘๘, ๓๑๐,

๑๒๑

เสนานุร'กษ์ กรมขุน

๓๐๕

โสภีตะ

เจา

๑๒๒

๘๙,

๙๙

เมอง๑๒๕, ๑๒๘
พระ

๒๒๐

(ห)
๑๕๖
หกไม้ลำเทียว

หงสาวที

เมอง ๑๐๑, ๗๒

๑๕๖
หกไม้สูงสามต่อ

หงส

๒๓๓

หน

เจำพระยา

หงษ์

ว*ค

คูที่เจ‘าขรำ

หงส
๒๗๘,

๒๒๕,
๒๗๙

พระกลำ
หนองบัวลำพ๑๒๗

๒๗๖

หน่อแผ่นคินฅ้น
๓๒๖

หวางฅน

อง

หน’าพระธาฅ

ถ๓๓๗

หอกลาง

เจา ๘๖, ©๖๘

หนู

ท่านผู้หญิง๑๒๑ หอ่กำ

เจา ๑๘๖

หนูก*ค

๘๔

หาญอาษา

พระยา

๑๓๕

หมอน

ชางพง ๘๐, ๙๐

หุงเมือง

พระเจ*า

๙๔

หมอนทรง

1มย1วิา

หม'น

0ง

หยอง

นาย

๙๓

เจ*าพ้า

หริร'กษรามา

พระ

๑๘๗

กระษฅรานุชิฅ

หฤไทย

หลวง

๓๐๖

หลวงพระบาง

เมอง

๑๓๑

๑๖๙ เหม็น

๙๒, ๙๖

หมอม

แหวน

©๓๗,

©๔๒

แหวนเพ็ชร-

หล*กเมือง

กาลเจา ๓๓๗

ห’วยหลำ

เมอง

๕๗,

คที่

©๙๙

เหี่ยวหูเบือง
อง ๙©, ๙๒

©๓๕,

กลอง

เจ*าพ้า

๑๔๗, ๓๒๖,

หลวงเมืองแสน พระยา

หลอค

๙๒

เรือนทอง

©๘๘

ไหว"ฅข่าน

พลาย ๘๐, ๙๐

©๓๓
ขุน

๓©©

©๓๒

(อ)
อ’น

นาย

อภ*ยธิเบศร

เจาพา

อภ*ยพิพิธ

พระยา ๓®๒

เจ*าพระยา

อภ*ยภธร

พระยา-

(นอย)

@๕0
๓๒®

©๗©, ๓๓๗,
๓๔๕,

๓๒๗

๓๔
อภํยภูฌศร์เจ้าพระยา
๒ ๐ 0,

เจ*า
อนุรุทธ์เทวา

๒0๖

๘๓

วค ๑ ๘๒, ๑ ๘๗

(แบน) ๓๐๔

อมรนทธ์

พระยา

พระที่น*ง ๑๗๗
อมรินทรวีนิจฉำ

อภํยรณฤทธิ พระ

อภํยราชา

เจา ๓๔๕
อนุเวียงจ้นท์

๒๐๐

อมรินทรามาฅย์ สมเก็จกรม

๓๐๘,

พระยา ๒๐๔,

๒๔๘

๓๑๗

พระ

เจ้าพระยา

อภ้ยสรเพลิง พระยา

๘๗ อมรินทราราม

๓๐๖

อริยมุนิ

วก

๓๓๙
๒๗๙

พระ

๒๒๕,

อภ*ยสุรินทร์

หลวง

๓๐๖

อภ'ขเสนา

หลวง

๓๐๗

อริวงษมุนิ

พระ

องเจือง

คลอง

๒๐๗

อรุณ

วก

๑๘๗

อรณราชวราราม วก

๑๗๖

๒๗๙

อคสขล่กษณ-

รี

๒๒๕

กรมหมื่น ๑๗๑
อลองพญา

พระเจ*า

อปะระกามณี

เวิาเมอง

๒๑๙

อนุชิฅ

ขน

อนุชิฅธารา

หลวง

สมบัติ

๒๑๒ อสนึบาฅ

๓๑๑

รี

เจ้ารามลำษณ์
๙๙,
อนุวงษ์

๑๗๒

๑๑๙

อนุวงษ์ราซา เจ้าพระยา ๑๑๘

กท

พาผ่าปราสาท

๓๓๒

อนรักษสงกรามกรมขุน

๗๒

๒๕๗
จองไจยะ

นาย

๗๒,

๒๓๓
อะแซ่วุ่นก ๑๐๐,

๑๐๓,

๑๒๓,

๑๔๔,

๒๑๓,

๒๓๓

๓3เ

ย์กรณศร

หสวง

อ*งวะ

เม!)ง๑๒๘,๑๔๑

อ'ฅบอ

เม!)ง

อ*บษรสุศาเทพ

กรมหมึ๋น

๓๑๑

อมรินทร'มหาปราสาท พระทื่น่ง ๒๒0

๑๒๔

พระ ๒๒๖
๕๖
(อา)

อ่างทอง

เมอง ๗๕, ๑๐๗ อาภรณ์

เจาพา

อางยาง

เมอง ๒๐๖

อำมาฅย์

พระยา ๑๗๗

อานาม

ประเทศ

อาราม

คูที่ ว*ค ๑๕๒

๙๔

๓๓๔

(ธึ)
เจา

๒๑๑

อินทกุมาร

เจา

๑๒๕

อินทบุรี

เมอง

อินทบฅ

เจา

อินทร์

นายนรินทร

อินทรสมบัติหลวง

ธิเบศร

อินทรอภ*ย

อินทรเกชะ

หลวง

อินทรเทพ

พระ

๑๐๗
๒๖๘

๓๒๘
๓๐๖

๓๐๖

อินทรพิพิธ

กรม

อิน

กรมหมน ๓๐๓
อินทรราชา

พระ

๑๘๖

อินทราทิฅย์

พระ

๓๑๓

๙๙,

๓๐๘

พระยา ๑๗๕

อินทรอรรกราช พระยา ๒๒®
อินทรอำไพ

อินทรพิทำษ์เจ*าพ้ากรมขุน อินทรไอยรา
๘๙,

๓๔๘

พระ

๑๑๓

พระ ชืาง ๒๔๔

อินทวงษา

เจำพระยา ๑๑๘

๑๐๐,

๑๑๐,

อิศรภาพ

๑๔๑

๑๔๗,

๑๕๖,

อิศรสุนทร

เจำพากรม

๑๑๘, ๑๕0

หสๅง

๒๘๗

๓๖
อม

อง ๑๙๙, ๒๐ ๐

อศรานุรกษํ

กรมชน ๒๙๐,

๓๐๓
อศราวนำเฉย

พระทนง @๙๙

(อ)
อ

อง
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๒๐๙

อ

นกอง

๒๗๒

(อุ)
อุไทยธรรม

พระ

๑๑๒

พระยา

๒๗๒

๑๑๖,

อุบล

๓๐๓
อุทยธานิ

อุไทยราชา

เมอง

๑๐๓,

เจา ๘๔, ๘๕,
เมอง

๑๑๔

หม่อม

๘๕

๑๓๓

อุปยุวราช

๒๐๐

พระ

อุปโยราช

๒๐๐

อุปอาคสงกราม

๑๑๗

๓๑๖,

๑๙๙

(อู)
อ่ทอง

พระเจำ

เอกาทศร^

สมเก็จพระ

เอง

๑๗๙

๒๐๙, ๒๔๒

๑๘๕, ๑๘๗

เอหิภกขุ

๑๘๐

อง ๑๖๙^๑๙๙,

เอํ้ยง

๒๑

๓0^

(าอ)
โอข์ว

บา

๙๕

(ส)
ฮ่อ

® ๓, ๑๒๘, ๒๓๙ ส่าเคยง

อ่น

1ริา

๘๙,

๑๗๐ เยียวฮเวยง
ช

เมอง
อง

๒๐๗
๙๕

