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ต าราพิชัยยุทธปราบตะเลงพา่ย



ประการที่ ๑

เพราะเหตุใหญ่อนัใดฝ่ายนครรามัญ
ถึงได้วางแผนยกทัพมายังกรุงศรีอยุธยา



ว่าอดิศวรกษัตรา  มหาธรรมราชนรินทร์ 
เจ้าปถพินทร์ผ่านทวีป ดับชนมชีพพิราลัย 
เอารสไทนฤเบศ นเรศวรเสวยศวรรยา...

ว่านครรามนิทร์ ผลัดแผ่นดินเปลี่ยนราช  
เยียววิวาทชิงฉัตร  เพ่ือกษัตริย์สองสู้  
บ ร้างรู้เหตุผล  ควรยาตรพลไปเยือน

หน้า ๕๐



ประการที่ ๒

เมื่อได้รบัฟังค าสัง่ให้ยกทัพไปตี

กรุงศรีอยุธยา พระมหาอุปราชปฏิเสธ

รบัสัง่เพราะเหตุใด  



ข้อยผู้ข้าบาทบงสุ์  โหรควรคงท านาย  
ทายพระเคราะห์ถงึฆาต 

พระมหาอุปราชา
หน้า ๕๐



ประการที่ ๓

เมื่อพระมหาอุปราชไม่ประสงคน์  าทัพออกรบ

พระเจ้าหงสาวดีกล่าวกับพระมหาอุปราชว่าอยา่งไร

ใช้น  า้เสียงลักษณะใด



ฟังสารราชเอารส ธ ก็ผะชดบัญชา
เจ้าอยุธยามีบุตร ล้วนยงยุทธ์เชี่ยวชาญ 
หาญหักศึก บ มิย่อ ต่อสู้ศึก บ มิหย่อน

.....แม้นเจ้าคร้ามเคราะห์กาจ  
จงอย่ายาตรยุทธนา  เอาพัสตราสตรี  

สวมอินทรีย์สร่างเคราะห์  
ธ ตรัสเยาะเยี่ยงขลาด

พระเจ้าหงสาวดี พระบิดา
หน้า ๕๐



ประการที่ ๔

เม่ือได้ยินค าปรามาสจากพระบิดา 

พระมหาอุปราชร ้สึูกอยา่งไรและกระท าการใด

พรอ้มสืบค้นและอธบิายเครื่องทรงก่อนน  าทัพ



องค์อุปราชยินสาร  แสนอัปประมาณ
มาตย์มวล นวลพระพักตร์ผ่องเผือด 
เลือดสลดหมดคล  า ช  ากมลหมองมัว  

กลัวพระอาชญายอบ นอบประณตบทมูล 
ทูลลาไท้ลีลาศ ธ ก็ประกาศเกณฑ์พล

หน้า ๕๐



ทรงสุคนธ์ธารกลิ่นตรลบ หอมอวลอบอายขจร
ทรงบวรวิภูษิต สนับเพลาพศิพรายพร้อย

ชายไหวย้อยยะยาบ ชายแครงทาบเครือวัลย์
รัตพัสตรพ์รรณยรรยง ฉลองพระองค์เพริศแพร้ว

มกรแก้วเกยูร ตาบไพฑูรย์เรืองจรัส สะอิ งรัตนประพาล 
สอดสังวาลเฉวียงองค์ มกุฎทรงเทริดเกศ 

อย่างอิศเรศรามัญ สรรเป็นรูปอเุคนทร์ เพญพะพานแผ่เศียร 
แสงวิเชียรช่อช่วง ธ ามรงคร์่วงรุ้งพราย รายนพรัตน์ชัชวาล 

เคร่ืองอลงการโอ่อ่า งามสง่าขัตติเยศ



ชายแครง (เจียระบาด)

ชายไหว (ห้อยหน้า)ชายแครง  

เทริด

สนับเพลา

เครื่องอลงการ
(เครื่องประดับ)

ตาบ (ทับทรวง) สังวาล

รัตพัสตร์
สะอิ้ง



ประการที่ ๕

พระเจ้าหงสาวดีพระราชทานพระราโชวาท

ค าสอน ๘ ประการแก่พระมหาอุปราชว่าอยา่งไรบ้าง



หน้า ๕๑

๑. สงครามความเศิกซึ ง แสนกล
จงพ่ออย่ายินยล แตตื่ น

- อย่าประมาท –

๒. อย่าลองคะนองตน  ตามชอบ ท านา
การศึกลึกเล่ห์พื น ล่อเลี ยวหลอกหลอน

- อย่าคะนอง –

๓. จงแจ้งเหตุแห่งเบื อง โบราณ
เป็นประโยชน์ยุทธการ กล่าวไว้

- รู้ประวัติการรบ -



หน้า ๕๒

๔. เอาใจทหารหาญ เริงรื่น อยู่นา
- บ ำรุงขวัญทหำร –

๕. อย่าระคนปนใกล้ เกลือกกลั วขลาดเขลา
- อย่ำใกล้คนขลำดคนโง่ –

๖. หนึ่งรู้พยุหเศิกไสร้ สบสถาน
เจนจิตวิทยาการ กาจแคล้ว
รู้เชิงพิชัยชาญ ชุมค่าย ควรนา
อาจจักรรอนรณแผ้ว แผกแพ้พังหนี

- รู้พิชัยสงครำม -



หน้า ๕๒

๗. หนึ่งรู้บ าเหน็จให้ ขุนพล
อันสมรรถมือผจญ จืดเสี ยน

- บ ำเหน็จรำงวัลทหำรท่ีรบชนะ –

๘. อย่าหย่อนวิริยะยล อย่าเกียจ
- มีควำมอุตสำหะ -



ประการที่ ๖

ก่อนออกเดินทางพระมหาอุปราชแสดงความรกัท่ีมีต่อพระสนมอยา่งไร

ระหว่างการเดินทางพระมหาอุปราชประหวัดคิดถึงพระสนมอยา่งไร



พระผาดผายสู่ห้อง      หาอนุชนวลน้อง
หนุ่มเหน้าพระสนม

...
กรตระกองกอดแก้ว      เรียมจักร้างรสแคล้ว

คลาดเคล้าคลาสมร
จ าใจจรจากสร้อย         อยู่แม่อย่าละห้อย

ห่อนช้าคืนสม  แม่แล
หน้า ๕๑



สลัดไดใดสลัดน้อง  แหนงนอน ไพรฤา
เพราะเมื่อมาราญรอน เศิกไสร้
สละสละสมร เสมอชื่อ ไม้นา
นึกระก านามไม้ แม่นแม้นทรวงเรียม

หน้า ๕๒



สลัดได
หน้า ๕๒



สละ
หน้า ๕๒

ระก า



สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสาย
สาย บ่ หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
กีค่ืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่ าเช้า หยุดได้ฉันใด

หน้า ๕๓



สายหยุด หน้า ๕๓



ประการที่ ๗

เม่ือเดินทัพมาถึงพนมทวนเกิดเหตุการณธ์รรมชาติใด

ท่ีท าให้พระมหาอุปราชตกพระทัยจนต้องให้โหรท านาย 

และโหรท านายตามความจริงหรือไม่ ท านายว่าอยา่งไร



เกิดเป็นหมอกมืดห้อง เวหา หนเฮย
ลมชื่อเวรัมภา พัดคลุ้ม
หวนหอบหักฉัตรา คชขาด ลงแฮ
แลธุลีกลัดกลุ้ม เกลื่อนเพี ยงจักรผัน

หน้า ๕๓



ทั งหลายล้วนจบแจ้ง เจนไสย ศาสตร์แฮ
เห็นตระหนักแน่ใน เหตุห้าว
จักทูล บ่ ทูลไท เกรงโทษ ท่านนา
เสนอแต่ดีกลบร้าว เกลื่อนร้ายกลายดี

เหตุนี ผิวเช้าชั่ว ฉุกเข็ญ
เกิดเม่ือยามเย็นดี ดอกไท้
อย่าขุ่นอย่าล าเค็ญ ใจเจ็บ พระเอย
พระจักลุลาภได้ เผด็จเสี ยนศึกสยาม 

หน้า ๕๓



ประการที่ ๘

พระมหาอุปราชาคิดพะวงถึงบ้านเมืองว่าอยา่งไร 

และร าพึงคิดถึงบิดาว่าอยา่งไร

หากแม้นพระมหาอุปราชาเองต้องสิน้พระชนมใ์นสนามรบ



อ้าจอมจักรพรรดิผู้ เพ็ญยศ 
แม้พระเสียเอารส แก่เสี ยน
จักเจ็บอุระระทด ทุกข์ใหญ่ หลวงนา
ถนัดดั่งพาหาเหี ยน หั่นกลิ งไกลองค์

หน้า ๕๔



ณรงคน์เรศวรด์้าว ดัสกร
ใครจักอาจออกรอน รบสู้
เสียดายแผ่นดินมอญ พลันมอด ม้วยแฮ
เหตุ บ่ มีมือผู้ อื่นต้านทานเข็ญ

เอ็นดูภูธเรศเจ้า จอมถวัลย์
เปลี่ยวอุระราชรัน- ทดแท้
พระชนม์ชราครัน ครองภพ พระเอย
เกรงบพิตรจักแพ้ เพลี่ยงพล  าศึกสยาม

หน้า ๕๔



ประการที่ ๙

พระนเรศวรมีพระสุบนิว่าอยา่งไร 

โหรท านายฝันว่านา่นน  า้และจระเขเ้ปรียบได้กับอะไร

กล่าวสรุปว่าฝันของพระนเรศวรว่าอยา่งไร 



เทวัญแสดงเหตุให้ สังหร เห็นแฮ
เห็นกระแสสาคร หลั่งล้น
ไหลลบวนาดอน แดนตก  ทิศนา
พระแต่เพ่ิงฤาพ้น ท่ีน  านองสาย 

พระกรายกรย่างเยื อง จรลี
ลุยมหาวารี เร่ียวกว้าง
พนพานพะกุมภีล์ หน่ึงใหญ่ ไสร้นา
โถมปะทะเจ้าช้าง จักเขี ยวขบองค์

หน้า ๕๕



พระทรงแสงดาบแก้ว กับกร
โจมประจัญฟันฟอน เฟื่องน  า
ต่างฤทธ์ิต่างรบรอน ราญชีพ กันแฮ
สระท้านทุกถ่ินท่าถ  า ท่งท้องชลธี

นฤบดีโถมถีบสู้ ศึกธาร
ฟอนฟาดสุงสุมาร มอดม้วย
สายสินธุซ์ึ่งนองพนานต์ หายเหือด แห้งแฮ
พระเร่งปรีดาด้วย เผด็จเสี ยนเศิกกษัย

หน้า ๕๕



๓๔ นุสนธ์ิซ่ึงน่านน  า นองพนา สณฑเ์ฮย
หนปัจฉิมทิศา ท่วมไซร้
คือทัพอริรา- มัญหมู่ นี นา
สมดั่งลักษณ์ฝันไท้ ธเรศนั นอย่างแหนง

๓๕ เหตุแสดงแห่งราชพ้อง ภัยชลา
ได้แก่อุปราชา เชษฐผู้์
สงครามซ่ึงเสด็จครา นี ใหญ่ หลวงแฮ
แท้จักถึงยุทธ์สู้ ศึกช้างสองชน

หน้า ๕๖-๕๗



๓๖ ซึ่งผจญอริราชด้วย เดชะ
เพ่ือพระเดโชชนะ ศึกน  า
คือองค์อมิตรพระ จักมอด เมือเฮย
เพราะพระหัตถ์หากห  า หั่นด้วยขอคม

หน้า ๕๖-๕๗



๓๗ เบื องบรมขัตติย์ท่องท้อง แถวธาร
พระจักไล่ลุยลาญ เศิกไสร้
ริปู บ่ รอราญ ฤทธ์ิราช เลยพ่อ
พระจักชาญชเยศได้ ดั่งท้าวใฝ่ฝัน

หน้า ๕๗



ประการที่ ๑๐

ปรากฏเหตุการณใ์ดทีถ่ือเปน็ฤกษด์ี

ก่อนการเคล่ือนขบวนทัพของสมเด็จพระนเรศวร 



บัดเด๋ียวไททฤษฎี  พระศรีสารีริกบรมธาตุ  
ไขโอภาสโศภิต  ช่วงชวลิตพ่างผล  
ส้มเกลี ยงกลกุก่อง  ฟ่องฟ้าฝ่ายทักษิณ  
ผินแวดวงตรงทัพ  นับค ารบสามครา  
เป็นทักษิณาวรรตเวียน  ว่ายฉวัดเฉวียนอัมพร  
ผ่านไปอุดรโดยด้าว

หน้า ๕๗ทักษิณาวรรต = เวียนขวา (สิริมงคล) 
อุตราวรรต = เวียนซ้าย (พิธีอวมงคล)







ประการที่ ๑๑

เม่ือเริม่เคล่ือนทัพของฝัง่อยุธยาเกดิเหตุการณใ์ด

กับเจ้าพระยาไชยานุภาพและเจ้าพระยาปราบไตรจักร



เจ้าพระยาไชยานุภาพ เจ้าพระยาปราบไตรจักร
ตรับตระหนักส าเนียง  เสียงฆ้องกลองปืนศึก  
อึกเอิกก้องกาหล  เร่งค ารนเรียกมัน ชันหูชูหางแล่น 
แปร้นแปร๋แลคะไขว่  บาทย่างใหญ่ดุ่มด่วน  ป่วนกิริยาร่าเริง  
บ าเทิงมันครั่นครึก เข้าสู้ศึกโรมราญ ควาญคัดท้าย บ มิอยู่
วูว่างว่ิงฉับฉิว ปลิวประเล่ห์ลมพาน ส่ าแสะสารแสนยา
ขวาซ้ายแซงหน้าหลัง ทั งทวยพลตนขุน ถ้วนทุกมุลมวลมาตย์
ยาตร บ ทันโทท้าว

หน้า ๕๘



ราญศึกสู้สองไท้  ไร้พิริยะแห่ห้อม  พร้อมแต่กลางควาญคช
ก าหนดสี่โดยเสด็จ เห็จเข้าใกล้กองหน้า ข้าศึกดูดาษเดียร 
ธ ระเมียรหมู่ดัสกร มอญพม่าดาดื่น  เดินดุจคลื่นคลาฟอง

หน้า ๕๘





ประการที่ ๑๒

กวีเปรียบอาวุธต่าง ๆ ของฝ่ายรามัญ

ท่ีถูกระดมยิงเขา้มายังกองทัพกรุงศรีอยุธยากับสิง่ใด



ข้าศึกสาดปืนโซรม  โรมกุทัณฑ์ธนู ดูดั่งพรรษาซ้อง

หน้า ๕๘



ประการที่ ๑๓

เกิดเหตุการณใ์ดท่ีท าให้กองทัพอยุธยาต้องแตกต่ืน

จนพระนเรศวรต้องประกาศแก่เทพยดาให้ช่วยแก้ไข

เม่ือจบค าอธิษฐานของพระนเรศวรเกิดเหตุการณใ์ด



ธมุาการเกิดกระลบ  อลอลเวงฟากฟ้า  
ดู บ่ รู้จักหน้า   หนึ่งสิ นแสงไถง แลนา

หน้า ๕๘



๔๕ ภูวไนยผายโอษฐ์อื น โชยงการ
แก่เทพทุกถ่ินสถาน ฉชั น
โสฬสพรหมพิมาน กมลาสน์ แลนา
เชิญช่วยชุมโสตชั น สดับถ้อยตูแถลง

หน้า ๕๙







กมลาสน์ = ผู้มีบัวเป็นท่ีนั่ง 
(พระพรหม)



๔๗ กลใดไป่ช่วยแผ้ว นภา ดลฤา
ใสสรสว่าธุมา มืดม้วย
มลักเห็นเหล่าพาธา ทวยเศิก สมรแฮ
เห็นตระหนักเนตรด้วย ดั่งนี แหนงฉงาย

หน้า ๕๙



๔๘ พอวายวรวากย์อ้าง โอษฐ์พระ
ดาลมหาวาตะ ตื่นฟ้า
ทรหึงทรหวลพะ- พานพัด  หาวแฮ
หอบธุมางคจ์างจ้า จรัสด้าวแดนสมร

หน้า ๕๙



ประการที่ ๑๔

เมื่อฝุ่นจางลงพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นสิง่ใด

และจากนัน้พระนเรศวรและพระเอกาทศรถกระท าการใด



๕๐ โดยแขวงขวาทิศท้าว ทฤษฎี  แลนา
บัด ธ เห็นขุนกรี หนึ่งไสร้
เถลิงฉัตรจัตุรพิรีย์ เรียงค่ัง ขูเฮย
หนแห่งฉายาไม้ ข่อยชี เฌอนาม

หน้า ๕๙



หน้า ๕๙

๕๒ สองสุริยพงศ์ผ่านหล้า ขับคเชนทร์บ่ายหน้า
แขกเจ้าจอมตะเลง แลนา

๕๓ ไป่เกรงประภาพเท่าเผ้า พักตร์ท่านผ่องฤาเศร้า
สู่เสี ยนไป่หนี  หน้านา



ประการที่ ๑๕

พระนเรศวรมีพระราชด ารสัท้าทายแก่พระมหาอุปราชา

ว่าอยา่งไรบ้าง

คิดว่าเพราะเหตุใดพระองคจ์ึงท้ากระท ายุทธหัตถี



๕๖ อ้าไทภูธเรศหล้า แหล่งตะเลง โลกฤา
เผยพระยศยินเยง ย่านแกล้ว
สิบทิศทั่วลือละเวง หวั่นเดช ท่านนา
ไป่เริ่มรอฤทธิ์แผ้ว เผือดกล้าแกลนหนี

หน้า ๖๐



๕๗ พระพ่ีพระผู้ผ่าน ภพอุต- ดมเอย
ไป่ชอบเชษฐ์ยืนหยุด ร่มไม้
เชิญราชร่วมคชยุทธ์ เผยอเกียรติ ไว้แฮ
สืบกว่าสองเราไซร้ สุดสิ นฤามี

หน้า ๖๐



๕๘ หัสดีรณเรศอ้าง อวสาร นี นา
นับอนาคตกาล ห่อนพ้อง
ขัตติยายุทธ์บรรหาร คชคู่  กันแฮ
คงแต่เผือพี่น้อง ตราบฟ้าดินกษัย

หน้า ๖๐



๕๙ ไว้เป็นมหรสพซ้อง สุขศานต์ิ
ส าหรับราชส าราญ เริ่มรั ง
บ าเทิงหฤทัยบาน ประดิยุทธิ์ นั นนา
เสนอเนตรมนุษย์ตั ง แต่หล้าเลอสรวง

หน้า ๖๐



๖๒   ด าเนินพจนพากย์พร้อง พรรณนา
องค์อัครอุปราชา ท่านแจ้ง
กอบเกิดขัตติยมา- นะนึก หาญเฮย
ขับคชเข้ายุทธ์แย้ง ด่วนด้วยโดยถวิล

หน้า ๖๑



ประการที่ ๑๖

กวีใช้ค าเปรียบชา้งทรงของพระนเรศวรและพระมหาอุปราชา

กับสิง่ใด เพราะเหตุใด



๖๓  หัสดินปิ่นธเรศไท้ โททรง
คือสมิทธิมาตงค์ หนึ่งอ้าง
หนึ่งคือคิริเมขลม์ง- คลอาสน์ มารเอย
เศียรส่ายหงายงาคว้าง ไขว่แคว้างแทงโถม

หน้า ๖๑



คิริเมขล์ = ชื่อช้างทรงของวสวัตดีมาร



ประการที่ ๑๗

กวีเปรียบการกระท ายุทธหัตถขีองทัง้สองพระองค์

ดังเช่นการศึกระหว่างใครกับใคร เพราะเหตุใด



๖๕ งามสองสุริยราชล  า เลอพิศ  นาพ่อ
พ่างพัชรินทรไพจิตร ศึกสร้าง
ฤารามเริ่มรณฤทธ์ิ รบราพณ์  แลฤา
ทุกเทศทุกทิศอ้าง อื่นไท้ไป่เทียม

หน้า ๖๑







ประการที่ ๑๘

พรรณนาภาพการท าศึกยุทธหัตถี

ระหว่างพระนเรศวรและพระมหาอุปราช



๖๖  ขุนเสียมสามรรถต้าน ขุนตะเลง
ขุนต่อขุนไป่เยง หย่อนห้าว
ยอหัตถเ์ทิดลบองเลบง อังกุศ ไกวแฮ
งามเร่งงามโทท้าว ท่านสู้ศึกสาร

หน้า ๖๑

อังกุศ 
(ขอเหล็กอย่างขอสับช้าง)



๖๗ คชยานขัตติเยศเบื อง ออกถวัลย์
โถมปะทะไป่ทัน เหยียบยั ง
สารทรงราชรามัญ ลงล่าง แลนา
เสยส่ายท้ายทันต์ทั ง คู่ค  าคางเขิน

หน้า ๖๑



๖๘  ด าเนินหนุนถนัดได้ เชิงชิด
หน่อนเรนทรทิศ ตกด้าว
เสด็จแสดงวราฤทธ์ิ ร าร่อน ขอแฮ
ฟอนฟาดแสงของ้าว อยู่เพี ยงจักรผัน

หน้า ๖๑



บัดมงคลพ่าห์ไท้ ทวารัติ
แว้งเหวี่ยงเบ่ียงเศียรสะบัด ตกใต้
อุกคลุกพลุกเงยงัด คอคช เศิกแฮ
เบนบ่ายหงายแหงนให้ ท่วงท้อทีถอย

หน้า ๖๒



พลอยพล  าเพลียถ้าท่าน ในรณ
บัดราชฟาดแสงพล - พ่ายฟ้อน
พระเดชพระแสดงดล เผด็จคู่ เข็ญแฮ
ถนัดพระอังศาข้อน ขาดด้าวโดยขวา

หน้า ๖๒



เพิ่มเติม การสร้างสถูปสวมพระศพ

ราชาชเยศอื น โองการ
รังสฤษฎพ์ระสถูปสถาน ที่มล้าง
ขุนเข็ญคู่ร าบาญ สวมศพ ไว้แฮ
หนตระพังตรุสร้าง สืบหล้าแหล่งเฉลิม



ประการที่ ๑๙

เพราะเหตุใดแม่ทัพและเหล่าทหารของพระนเรศวร

ต้องโทษตามกฎอยัการศึกให้ประหารชีวิต 

และต้องท าอยา่งไรเพ่ือให้พ้นโทษ



วางบทปรากฏอ้าง อัยการ เศิกแฮ
พบราชกฤษฎีกาขาน โทษไว้
เกณฑ์ใครควบในงาน ยุทธยาตร พระนา
ไปบ่ทันเสด็จไซร้ สู่สู้ศึกผจญ

ตนนั นอุกฤษฏ์แท้ โทษา
ถึงประหารชีวา มอดม้วย
จงเห็นประจักษ์ตา ตามโทษ เขาแฮ
ใครอย่าดูเยี่ยงด้วย ดั่งนี แหนงตาย

เพ่ิมเติมจากเล่มลิลิตตะเลงพ่าย



ซึ่งเจ้าชีขานขอ ข้อยยกยอโทษให้ แต่ชอบใช้ไปรอน 
เอานครตะนาวศรี บุรีทวายมริด ถ่ายหนผิดหาชอบ

เพ่ิมเติมจากเล่มลิลิตตะเลงพ่าย



มะริด

ทวาย

ตะนาวศรี



ประการที่ ๒๐

พระวันรตัขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่เหล่าทหาร

โดยเปรียบว่าชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวร

เปรียบเหมือนกับเหตุการณใ์ด



พระตรีโลกนาถแผ้ว เผด็จมาร
เฉกพระราชสมภาร พี่น้อง
เสด็จไร้พิริยะราญ อริราช ลงนา
เสนอพระยศยินย้อง เกียรติท้าวทุกภาย

หน้า ๖๓


