บทอาขยาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น

วัฒนธรรม
ผู้แต่ ง: หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล
บทอาขยานบทเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คัดเลือกโดย คณะกรรมการคัดเลือกอาขยานภาษาไทยสาหรับนักเรี ยน
ในคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๓๗๒/ ๒๕๔๒

ในโลกนี้มีอะไรเป็ นไทยแท้

ของไทยแน่น้ นั หรื อคือภาษา

ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ตน้ มา

รวมเรี ยกว่าวรรณคดีไทย

อนึ่งศิลป์ งามเด่นเป็ นของชาติ

เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส

อีกดนตรี ราร่ ายลวดลายไทย

อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน

และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้

เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคาสัง่ สอน

กาเนิดธรรมจริ ยาเป็ นอาภรณ์

ประชากรโลกเห็นเราเป็ นไทย

แล้วยังมีประเพณี มีระเบียบ

ซึ่งไม่มีที่เปรี ยบในชาติไหน

เป็ นของร่ วมรวมไทยให้คงไทย

นี่แหละประโยชน์ในประเพณี

ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ

เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็ นศักดิ์ศรี

ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี

สิ่ งเหล่านี้คือวัฒนธรรม
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บทเสภาสามัคคีเสวก
ตอนวิศวกรรมา
อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ
ต้องมัวรบราญรอนหาผ่อนไม่
ณ ชาติน้ นั นรชนไม่สนใจ
ในศิลปะวิไลละวาดงาม
แต่ชาติใดรุ่ งเรื องเมืองสงบ
ว่างการรบอริ พลอันล้นหลาม
ย่อมจานงศิลปาสง่างาม
เพื่ออร่ ามเรื องระยับประดับประดา
อันชาติใดไร้ช่างชานาญศิลป์ เหมือนนาริ นไร้โฉมบรรโลมสง่า
ใครใครเห็นไม่เป็ นที่จาเริ ญตา
เขาจะพากันเย้ยให้อบั อาย
ศิลปกรรมนาใจให้สร่ างโศก
ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย
จาเริ ญตาพาใจให้สบาย
อีกร่ างกายก็จะพลอยสุ ขสราญ
แม้ผใู้ ดไม่นิยมชมสิ่ งงาม
เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
เพราะขาดเครื่ องระงับดับราคาญ โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ
เพราะการช่างนี้สาคัญอันวิเศษ
ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่
จึงยกย่องศิลปกรรม์น้ นั ทัว่ ไป
ศรี วไิ ลวิลาศดีเป็ นศรี เมือง

อิศรญาณภาษิต
ชายข้ าวเปลือกหญิงข้ าวสารโบราณว่ า
เราก็จิตคิดดูเล่ าเขาก้ ใจ
ผู้ใดดีดตี ่ ออน่ าก่ อกิจ
สิ บดีก้ไม่ ถึงกับกึง่ พาล
รักสั้ นนั้นให้ รู่ อยู่เพียงสั้ น
มิใช่ ตายแต่ เขาเราตาย
อย่ าดูถูกบุญกรรมว่ าทาน้ อย
อย่ านอนเปล่ าเอากระจกยกออกมา

นา้ พึง่ เรือเสื อพึง่ ป่ าอัชณาสั ย
รักกันไว้ ดกี ว่ าชังระวังการ
ผู้ใดผิดผ่ อนพักอย่ าหักหาญ
เป็ นชายชาญอย่ าเพ่อคาดประมาณ
รักยาวนั้นอย่ าให้ เยิน่ เกินกฎหมาย
แหงนดูฟ้าอย่ าให้ อายแก่ เทวดา
นา้ ตาลย้อยมากเมือ่ ไร ได้ หนักหนา
ส่ องดูหน้ าทีหนึ่งแล้ วจึงนอน

นเจ้ าอ

พระสุ ริโยทัยขาดคอช้าง
๏ บังอรอัคเรศผู้
พิสมัย ท่านนา
นามพระสุ ริโยทัย
ออกอ้าง
ทรงเครื่ องยุทธพิไชย
เช่นอุป-ราชแฮ
เถลิงคชาธารคว้าง
ควบเข้าขบวนไคล
๏ พลไกรกองน่าเร้า
โรมรัน กันเฮย
ช้างพระเจ้าแปรประจัญ
คชไท้
สารทรงซวดเซผัน
หลังแล่น เตลิดแฮ
เตลงขับคชไล่ใกล้
หวิดท้ายคชาธาร
๏ นงคราญองค์เอกแก้ว กระษัตรี ย ์
มานมนัสกัตเวที
ยิง่ ล้ า
เกรงพระราชสามี
มลายพระ-ชนม์เฮย
ขับคเชนทรเข่นค้ า
สะอึกสู้ดสั กร
๏ ขุนมอญร่ อนง้าวฟาด ฉาดฉะ
ขาดแล่งตราบอุระ
หรุ บดิ้น
โอรสรี บกันพระ
ศพสู่ นครแฮ
สูญชีพไป่ สูญสิ้ น
พจน์ผสู้ รรเสริ ญ

บุพการี
อังคาร กัลยาณพงศ์
ใครแทนพ่อแม่ได้
คือคู่จนั ทร์สุรียศ์ รี
สิ้ นท่านทัว่ ปฐพี
หมองมิ่งขวัญซ่อนหน้า
พ่อแม่เสมอพระเจ้า
ลูกนิ่งน้อมมิ่งขวัญ
น้ าตาต่างรสสุ คนั ธ์
หอมค่าน้ าใจไซร้
ถึงตายเกิดใหม่ซ้ า
คุณพ่อแม่ท้ งั สอง
น้ านมที่ลูกรอง
หวานใหม่ในชาติหน้า
รอยเท้าพ่อแม่ได้
เพียงแค่ฝนุ่ ธุลีผง
กราบรอยท่านมิ่งมง
กายสิ ทธิ์ใส่ เกล้าไว้

ไป่ มีเลยท่าน
สว่างหล้า
มืดหม่น
นิ่งน้ าตาไหล ฯ
บนสวรรค์
กราบไหว้
อบร่ า หอมฤา
ท่านให้หมดเสมอ ฯ
ไฉนสนอง
สัง่ ฟ้ า
ดูดดื่ม
กี่หล้าฤาสลาย ฯ
เหยียบลงใดแล
ค่าไร้
คลคู่ ใจนา
เพื่อให้ขวัญขลัง ฯ

โคลงโลกนิติ
๏ พระสมุทรสุ ดลึกล้น
สายดิ่งทิ้งทอดมา
เขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษย์น้ ีไซร้

คณนา
หยัง่ ได้
กาหนด
ยากแท้หยัง่ ถึง๚

๏ก้านบัวบอกลึกตื้น
ชลธาร
มารยาทส่ อสันดาน
ชาติเชื้อ
โฉดฉลาดเพราะคาขาน ควรทราบ
หย่อมหญ้าเหี่ ยวแห้งเรื้ อ บอกร้ายแสลงดิน
๏ โคควายวายชีพได้
เป็ นสิ่ งเป็ นอันยัง
คนเด็ดดับสูญสัง
เป็ นชื่อเป็ นเสี ยงได้
๏ เพื่อนกิน สิ้ นทรัพย์แล้ว
หาง่าย หลายหมื่นมี
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชีหากยาก ฝากผีไข้

เขาหนัง
อยูไ่ ซร้
ขารร่ าง
แต่ร้ายกับดี๚
แหนงหนี
มากได้
วาอาตม์
ยากแท้จกั หา

บทอาขยาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อิเหนา
ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ว่าพลางทางชมคณานก
โผนผกจับไม้อึงมี่
เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี
เหมือนวันพี่ไกลสามสุ ดามา
นางนวลจับนางนวลนอน
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
จากพรากจับจากจานรรจา
เหมือนจากนางสการะวาตี
แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง
เหมือนร้างท้องมาหยารัศมี
นกแก้วจับแก้วพาที
เหมือนแก้วพี่ท้งั สามสัง่ ความมา
ตระเวนไพรร่ อนร้องตระเวนไพร
เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา
เค้าโมงจับโมงอยูเ่ อกา
เหมือนพี่นบั โมงมาเมื่อไกลนาง
คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว
เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง
ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง
คะนึงนางพลางรี บโยธี

ลิลิตตะเลงพ่าย ตอนยุทธหัตถี
เบื้องนั้นนฤนาถผู ้
เบี่ยงพระมาลาผิน
ศัสตราวุธอริ นทร์
เพราะพระหัตถ์หากป้ อง
บัดมงคลพ่าห์ไท้
แว้งเหวีย่ งเบี่ยงเศียรสะบัด
อุกคลุกพลุกเงยงัด
เบนบ่ายหงายแหงนให้
พลอยพล้ าเพลียกถ้าท่าน
บัดราชฟาดแสงพลพระเดชพระแสดงดล
ถนัดพระอังสางข้อน
อุรารานร้าวแยก
เอนพระองค์ลงทบ
เหนือคอคชซอนซบ
วายชิวาตม์สิ้นสุ ด

สยามมินทร์
ห่ อนพ้อง
ฤๅถูก องค์เอย
ปัดด้วยขอทรง
ทวารัติ
ตกใต้
คอคช เศิกแฮ
ท่วงท้อทีถอย
ในรณ
พ่ายฟ้ อน
เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ขาดด้าวโดยขวา
ยลสยบ
ท่าวดิ้น
สังเวช
สู่ ฟ้าเสวยสวรรค์

สามัคคีเภทคาฉันท์
พึงมรรยาทยึด
สุประพฤติสงวนพรรค์
รื้ อริ ษยาอัน
อุปเฉทไมตรี
ดัง่ นั้น ณ หมู่ใด
ผิ บ ไร้สมัครมี
พร้อมเพรี ยงนิพทั ธ์นี
รวิวาทระแวงกัน
หวังเทอญมิตอ้ งสง
สยคงประสบพลัน
ซึ่งสุขเกษมสันต์
หิ ตะกอบทวิการ
ใครเล่าจะสามารถ
มนอาจระรานหาญ
หักล้าง บ แหลกลาญ
ก็เพราะพร้อมเพราะเพรี ยงกัน
ป่ วยกล่าวอะไรฝูง
นรสูงประเสริ ฐครัน
ฤๅสรรพสัตว์อนั
เฉพาะมีชีวีครอง
แม้มากผิกิ่งไม้
ผิวใครจะใคร่ ลอง
มัดกากระนั้นปอง
พลหักก็เต็ม
เหล่าไหนผิไมตรี
สละลี้ ณ หมู่ตน
กิจใดจะขวายขวน
บ มิพร้อมมิเพรี ยงกัน
อย่าปรารถนาหวัง
สุขทั้งเจริ ญอัน
มวลมาอุบตั ิบรร
ลุไฉน บ ได้มี
ปวงทุกข์พิบตั ิสรร
พภยันตรายกลี
แม้ปราศนิยมปรี
ติประสงค์กค็ งสม
ควรชนประชุมเช่น
คณะเป็ นสมาคม
สามัคคิปรารม
ภนิพทั ธราพึง
ไป่ มีกใ็ ห้มี
ผิวมีกค็ านึง
เนื่องเพื่อภิยโยจึง
จะประสบสุขาลัยฯ
ชิ ต บุรทัต

นิราศพระบาท
พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัทม์
เป็ นครุ ฑอัดยืนเหยียบภุชงค์ขยา
หยิกขยุม้ กุมวาสุกรี กา
กินนรรารายเทพประนมกร
ใบระกาหน้าบันบนชั้นมุข
สุวรรณสุกเลื่อมแก้วประภัสสร
ดูยอดเยีย่ มเทียมยอดยุคุนธร
กระจังซ้อนแซมใบระกาบัง
นาคสะดุง้ รุ งรังกระดึงห้อย
ใบโพธิ์ร้อยระเรงอยูเ่ หง่งหงัง่
เสี ยงประสานกังสดาลกระดึงดัง
วิเวกวังเวงในหัวใจครันฯ
บานทวารลานแลล้วนลายมุก น่าสนุกในกระหนกดูผกผัน
เป็ นนาคครุ ฑยุดเหนี่ยวในเครื อวัลย์
รู ปยักษ์ยนั ยืนกอดกระบองกุม
สิ งโตอัดกัดก้านกระหนกเกี่ยว
เทพเหนี่ยวเครื อกระหวัดหัตถ์ขยุม้
ชมพูพานกอดก้านกระหนกรุ ม
สุครี พกุมขรรค์เงื้อในเครื อวง
รู ปนารายณ์ทรงขี่ครุ ฑาเหิ น
พรหมเจริ ญเสด็จยังบัลลังก์หงส์
รู ปอมรกรกาพระธามรงค์
เสด็จทรงคชสารในบานบัง
ผนังในกุฎีท้งั สี่ ดา้ น
โอฬาร์ฬารทองทาฝาผนัง
จาเพาะมีสี่ดา้ นทวารบัง
ที่พ้ืนนัง่ ดาดด้วยแผ่นเงินงาม
มณฑปน้อยสรวมรอยพระบาทนั้น
ล้วนสุวรรณแจ่มแจ้งแสงอร่ าม
เพดานดาดลาดล้วนกระจกงาม
พระเพลิงพลามพร่ างพร่ างสว่างพราย
ตาข่ายแก้วปักกรองเป็ นกรวยห้อย
ระย้าย้อยแวววามอร่ ามฉาย
หอมควันธูปเทียนตลบอยูอ่ บอาย
ฟุ้ งกระจายรื่ นรื่ นทั้งห้องทองฯ
สุนทรโวหาร (ภู่)

มหาเวสสั นดรชาดก กัณฑ์ กุมาร
โส โพธิสตฺ โต ปางนั้นสมเด็จพระบรมโพธิสตั ว์ ตรัสได้ทรงฟังพระลูกน้อย ทรงกันแสงทูล
ละห้อยวันนั้น กลั้นพระโศกมิได้ละอายพระทัยแก่เทพดา ปณฺ ณสาล ปวิสิตฺวา เสด็จเข้าสู่ภายใน
พระบรรณศาลา ซบพระพักตราทรงพระกันแสงสะอื้นไห้ ว่าโอ้เจ้าเพื่อนเข็ญใจของพ่อเอ่ย เจ้าเคย
กระทากรรมไว้เป็ นไฉน จึ่งมาตกเข็ญใจไร้ยากอนาถา ให้พราหมณ์ชราร่ างร้ายกาจ ตะแกมาทาสี
หนาทโพยโบยตี โอเวลาปานฉะนี้กส็ ายัณห์ คนทั้งหลายเขาเรี ยกกันกินอาหาร บ้างก็เล้าโลม
ลูกหลานให้อาบน้ าแล้วหลับนอน แต่สองบังอรของพ่อนี้ ใครจะปรานีให้นมน้ า ก็จะตรากตรา
ลาบากใจ ที่ไหนจะเดินได้ดว้ ยพระบาทเปล่า ทั้งไอแดดจะแผดเผาให้พุพอง จะชอกช้ าคล้ าเป็ น
หนองลงลามไหล สองสุริยวงศ์ต้งั แต่วา่ จะทรงกันแสงไห้ สุดอาลัยของพ่อแล้วที่จะติดตาม จะบ่าย
หน้าไปหาพราหมณ์เมื่อยามเย็น เฒ่าจัญไรไหนเลยจะเห็นด้วยสองเจ้า มีแต่จะรุ กเร้าคารามตี ธชี
เอ่ยกระไรเลยไม่เกรงขามเราบ้างเมื่อยามจน จะคิดดูบา้ งเป็ นไรว่าลูกทั้งสองคนคู่ชีวาตม์ ยังตัดใจ
ให้ขาดมิให้เสี ยประโยชน์ แต่ก่อนโสดข้าสิ นไถ่สืบมาถึงสี่ ชวั่ ผูอ้ ื่นรู้กเ็ กรงกลัวไม่ทาได้เหมือน
พราหมณ์ผนู้ ้ ี วาริ ชสฺ เสว เม สโต เสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าไซ บรรดาปลาจะเข้าไปให้
แตกฉาน ตัวเราผูท้ าทานเหมือนตัวปลา พระโพธิญาณในภายหน้านั้นคือไซ ปรารถนาจะเข้าไปจึ่ง
ยกพระลูกให้เป็ นทานบารมี พระลูกรักทั้งสองศรี ดงั่ กระแสสิ นธุ์ พราหมณ์ประมาทหมิ่นมาด่าตี
เสมือนกระทุ่มวารี ให้ปลาตื่น นาพระทัยท้าวเธอถอยคืนจากอุเบกษา บังเกิดอวิชชามาห่อหุม้ พระ
ปัญญานั้นกลัดกลุม้ ไปด้วยโมโหให้ลุ่มหลง โทโสเข้าซ้ าส่งให้บงั เกิดวิหิงสาขึ้นทันที ว่าอุเหม่!
อุเหม่! พราหมณ์ผนู้ ้ ีนี่อาจองทะนงหนอ มาตีลกู ต่อหน้าพ่อไม่เกรงใจ ธชีเอ่ยกูมาอยูป่ ่ าเปล่าเมื่อไร
ทั้งพระขรรค์ศิลป์ ชัยก็ถือมา ธนุจาป คเหตฺ วา ก็ทรงพระแสงธนูศรกระสันมัน่ กับมือ ฆ่าพราหมณ์
ผูน้ ้ ีเสี ยเถิดหรื อ เธอก็ฮึดหื้ ออยูแ่ ต่ในพระทัย ภายหลัง
จึ่งตั้งจิตพิจารณาในพระอริ ยประเพณีหน่อพุทธางกูร ก็รู้วา่ อาตมะนี่เพิ่มพูนมหาปุตตบริ จาคเจียวสิ
หว่า เมื่อพระปัญญาบังเกิดมี พระบรมราชฤษีเธอจึ่งตรัสสอนพระองค์เองว่า โภ เวสฺ สนฺ ตร ดูกร
มหาเวสสันดร อย่าอาวรณ์โว้เว้ทาเนาเขา ข้ากับเจ้าเขาจะตีกนั ไม่ตอ้ งการ ให้ลูกเป็ นทานแล้ว ยังมา
สอดแคล้วเมื่อภายหลัง ท้าวเธอจึ่งตั้งพระสมาธิระงับดับพระวิโยค กลั้นพระโศกสงบแล้ว พระ
พักตร์กผ็ อ่ งแผ้วแจ่มใส ดุจทองอุไรทั้งแท่ง อันบุคคลจะแกล้งหล่อแล้วมาวางไว้ในพระอาศรม
ตั้งแต่จะเชยชมพระปิ ยบุตรทานบารมี แห่งหน่อพระชินศรี เจ้า นั้นแล
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