
โคลงนิราศนรินทร์ 



นายนรินทร์ธิเบศร์ (อนิ) 



นายนรินทร์ธิเบศร์ (อนิ) 

เป็นกวใีนสมยัรัชกาลที ่๒ 

รับราชการเป็นมหาดเลก็หุ้มแพรในสมเดจ็

พระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (วงัหน้า) 



วงัหน้า (ในปัจจุบนั) 



 โคลงเร่ืองนิราศนี ้  นรินทร์อนิ 

รองบาทบวรวงัถวลิ  ว่าไว้ 

บทใดปราชญ์ปวงฉิน  เชิญเปลีย่น แปลงพ่อ 

ปรุงเปรียบเสาวคนธ์ไล้ เลอืกลิม้ดมดู 



ร่ายสุภาพนํา ๑ บท 

โคลงส่ีสุภาพ ๑๔๓ บท 



แผนผงัโคลงส่ีสุภาพ 



แผนผงัร่ายสุภาพ 



นายนรินทร์แต่งเมือ่คราวตามเสดจ็สมเดจ็

พระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์  ยกทพั

ไปปราบพม่าทีเ่มอืงถลางและชุมพร 





การเดนิทาง 

ของนายนรินทร์ 







วดัหงส์รัตนาราม วดัสังข์กระจาย 



บางยีเ่รือ บางขุนเทียน 



บางบอน หัวกระบือ 



โคกขาม มหาชัย 





เข้าแม่นํา้ท่าจีน บ้านบ่อ 



เข้าคลองสามสิบสองคด 

เข้าแม่นํา้แม่กลอง 



ผ่านสมุทรสงคราม ออกปากแม่นํา้แม่กลอง 



ถึงบ้านแหลมเพชรบุรี 

ขึน้ฝ่ังที่เมืองเพชรบุรี 



เดนิทางบกต่อมาจนถึง

เมืองกาํเนิดนพคุณ 

(บางสะพาน) 

วกกลบัขึน้ไปยงั 

ตะนาวศรี 





๒. อยุธยายศล่มแล้ว  ลอยสวรรค์  ลงฤา                     

สิงหาสน์ปรางค์รัตน์บรร- เจดิหล้า                     

บุญเพรงพระหากสรรค์ ศาสน์รุ่ง เรืองแฮ                     

บังอบายเบิกฟ้า   ฝึกฟ้ืนใจเมือง 



กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปแล้วได้ลอยลงมาจาก

สวรรค์อกีคร้ังคอืกรุงเทพมหานคร 

แปลความ 



มีสิงหาสน์ราชบัลลงัก์ของพระเจ้าแผ่นดนิ และ

ปราสาทพระราชวงัที่สวยงามยิง่ 



ด้วยบุญบารมีของพระมหากษตัริย์น้ันทําให้

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง  ปิดบังทางแห่งความ

ล่มจมทําให้ราษฎรพ้นจากความช่ัวทั้งปวง 



๓. เรืองเรืองไตรรัตน์พ้น  พนัแสง                     

รินรสพระธรรมแสดง    คํา่เช้า                     

เจดย์ีระดะแซง      เสียดยอด                     

ยลยิง่แสงแก้วเก้า     แก่นหล้าหลากสวรรค์ 



พระพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองและให้ความสว่าง

แก่โลกเหมือนกบัแสงอาทิตย์  มีการแสดงธรรมทั้ง

เช้าและคํา่ 

แปลความ 



เจดย์ีที่เรียงรายยอดสูงเสียดกนัมองดูงามยิง่กว่า

แสงจากแก้วเก้าประการ เป็นหลกัของแผ่นดนิเป็นที่

พศิวงแก่สวรรค์ 



เพชร 

ทับทิม 

มรกต 

บุษราคมั 

โกเมน 

ไพลนิ 

มุกดาหาร 

เพทาย 

ไพฑูรย์ 

นพรัตน์ 



๔. โบสถ์ระเบียงมณฑปพืน้  ไพหาร                     

ธรรมาสน์ศาลาลาน    พระแผ้ว                     

หอไตรระฆงัขาน     ภายคํา่                     

ไขประทีปโคมแก้ว    กํา่ฟ้าเฟือนจนัทร์ 



ในบริเวณวดัมีโบสถ์  ระเบียง  มณฑป  วหิาร  

ธรรมาสน์  ศาลา  ลานวดั และพระพุทธรูปที่                   

ผ่องแผ้วบริสุทธ์ิ 

แปลความ 



นอกจากนีย้งัมีหอไตรและหอระฆงั  ซ่ึงพอคํา่ลงจะ

มีการจุดโคมไฟทําให้ทั่วบริเวณสว่างไสวจนแสง

จนัทร์ยงัดูด้อยลงไป 



๘.  จาํใจจากแม่เปลือ้ง ปลดิอก อรเอย                     

เยยีวว่าแดเดยีวยก    แยกได้                     

สองซีกแล่งทรวงตก   แตกภาค  ออกแม่                     

ภาคพีไ่ปหน่ึงไว้    แนบเนือ้นวลถนอม 



จาํใจต้องจากน้องนางอนัเป็นที่รักไปเหมือนหัวใจ

ของพีถู่กพรากไปจากอกน้อง 

แปลความ 



หากแม้ว่าดวงใจของพีแ่บ่งแยกได้ หากผ่าหัวใจของ

พีอ่อกเป็นสองดวงได้ ดวงหน่ึงเอาไว้กบัตวัพีข่ณะ

เดนิทาง อกีดวงหน่ึงฝากไว้ให้น้องเกบ็แนบใจไว้ 



๑๐.  โฉมควรจกัฝากฟ้า ฤาดนิ ดฤีา                     

เกรงเทพไท้ธรณนิทร์   ลอบกลํา้                     

ฝากลมเลือ่นโฉมบิน   บนเล่า  นะแม่                     

ลมจะชายชักช้ํา    ชอกเนือ้เรียมสงวน 



จะฝากนางไว้กบัฟากฟ้าหรือผนืดนิดเีพราะกลวัว่าถ้า

ไว้กบัผนืดนิพระเจ้าแผ่นดนิจะมาลอบเชยชมนาง  

แต่ถ้าฝากไว้บนฟ้ากก็ลวัเทวดาจะมาลอบเชยชมนาง 

แปลความ 



จะฝากนางไว้กบัสายลมกก็ลวัลมพดัทําให้ผวินางมี

รอยช้ํา 



๑๑.  ฝากอุมาสมรแม่แล้ ลกัษมี  เล่านา                     

ทราบสวยภูวจกัรี    เกลอืกใกล้                     

เรียมคดิจนจบตรี    โลกล่วง  แล้วแม่                     

โฉมฝากใจแม่ได้    ยิง่ด้วยใครครอง 



จะฝากนางไว้กบัใครดจีะฝากนางไว้กบัพระแม่อุมาก็

กลวัพระอศิวรจะมาเชยชมนางหรือจะฝากไว้กบัพระ

ลกัษมีกเ็กรงว่าพระนารายณ์จะเข้าใกล้ชิดนาง 

แปลความ 



พีค่ดิจนสามโลกแล้วกค็ดิได้ว่าจะฝากนางไว้ในใจ

ตนเองดกีว่าฝากไว้กบัคนอืน่ 



๒๒. จากมามาลิว่ลํา้  ลาํบาง                     

บางยีเ่รือราพลาง    พีพ่ร้อง                     

เรือแผงช่วยพานาง   เมียงม่าน  มานา                     

บางบ่รับคาํคล้อง    คล่าวนํา้ตาคลอ 



เมือ่เดินทางมาถึงตําบลบางยีเ่รือ เรือกไ็ด้ลดความเร็วลง  

และได้กล่าวกบับางยีเ่รือให้ส่งเรือแผงไปรับน้องนางมาหา

ข้าท ี แต่บางยีเ่รือไม่ตอบจึงทาํให้ข้าน่ังนํา้ตาไหล 

แปลความ 



๓๗.  บ้านบ่อนํา้บกแห้ง  ไป่เห็น                     

บ่อเนตรคงขงัเป็น    เลอืดไล้                     

อ้าโฉมแม่แบบเบญ-   จลกัษณ์  เรียมเอย                     

มาซับอสัสุชลให้    พีแ่ล้วจกัลา 



เดนิทางมาถงึบ้านบ่อซ่ึงเป็นตาํบลหน่ึงใน

สมุทรสาคร  กวจีงึคดิไปว่าในเมื่อช่ือบ้านบ่อแต่ทําไม

ในบ่อจงึไม่เห็นมีนํา้ให้เห็น 

แปลความ 



มีแต่บ่อนํา้ตาของข้าที่ไหลเป็นสายเลอืด  ขอให้น้อง

นางของข้ามาซับนํา้ตาให้แล้วค่อยจากลาไป 



๔๑. เห็นจากจากแจกก้าน        แกมระกาํ                     

ถนัดระกาํกรรมจาํ   จากช้า                     

บาปใดที่โททํา     แทนเท่า  ราแม่                     

จากแต่คาบนีห้น้า                   พีน้่องคงถนอม 



เห็นต้นจากและต้นระกาํจงึทําให้คดิไปว่า เวรกรรม

ใดที่ทําให้เราต้องจากกนั แต่การจากกนัในวนันี้

จะต้องได้พบกนัอกีภายหน้า 

แปลความ 



๔๕.  ชมแขคดิใช่หน้า  นวลนาง                     

เดอืนตาํหนิวงกลาง    ต่ายแต้ม                     

พมิพ์พกัตร์แม่เพญ็ปราง      จกัเปรียบ  ใดเลย  

ขาํกว่าแขไขแย้ม    ยิง่ยิม้อปัสร 



มองพระจนัทร์สวยงามเท่าใดกย็งัไม่งามเท่ากบัหน้า

ของน้องนางเพราะยงัมีตาํหนิเป็นรูปกระต่าย 

แปลความ 



ส่วนน้องนางของพีน้ั่นงามจนหาส่ิงเปรียบไม่ได้เลย  

เพราะเวลายิม้น้ันนางอปัสรยงัด้อยกว่า 



๑๑๘. ถงึตระนาวตระหน่ําซ้ํา สงสาร  อรเอย                     

จรศึกโศกมานาน       เน่ินช้า                     

เดนิดงท่งทางละหาน         หิมเวศ                     

สารส่ังทุกหย่อมหญ้า            ย่านนํา้ลานาง 



ถงึเมืองตระนาวศรีความเศร้าความคดิถงึที่ต้องจาก

น้องนางกก็ระหน่ําเข้ามา 

แปลความ 



แต่พีน้ั่นได้ส่งความรู้สึกทั้งหมดไปกบัทุ่งหญ้า  

สายนํา้ ป่าเขาต่างๆ ว่าคดิถงึน้องนางเพยีงใด 



๑๒๒. พนัเนตรภูวนาถตั้ง ตาระวงั  ใดฮา                     

พกัตร์ส่ีแปดโสตฟัง           อืน่อือ้                     

กฤษณนิทรเลอหลงั          นาคหลบั  ฤาพ่อ                     

สองพโิยคร่ําร้ือ               เทพท้าวทําเมิน 



พระอนิทร์ผู้มีพนัตา ตาของท่านมัวไปมองอะไรอยู่ 

พระพรหมผู้มีส่ีหน้าแปดหู หูของท่านมัวฟังอะไรอยู่ 

แปลความ 



พระนารายณ์ท่านมัวแต่นอนหลบับนบัลลงัก์

พญานาคหรืออย่างไร เราสองคนโศกเศร้าถงึเพยีงนี้

แต่เทพทั้งหลายกย็งัไม่สนใจ 



๑๓๔. นทีส่ีสมุทรม้วย หมดสาย                     

ตมิิงคล์มังกรนาคผาย  ผาดส้อน                     

หยาดเหมพรุิณหาย   เหือดโลก  แล้งแม่  

แรมราคแสนร้อยร้อน  ฤเถ้า  เรียมทน 



ถงึแม้มหาสมุทรทั้ง ๔ ที่อยู่รอบเขาพระสุเมรุจะ

เหือดแห้งหายไป  จนปลาตมิิงค์  มังกร  พญานาค 

ต้องหาที่ซ่อน 

แปลความ 



แม้แต่ฝนที่ไม่ตกลงมาแม้แต่เม็ดเดยีว  จนทําให้ร้อน

เท่าใดกต็ามกไ็ม่เท่ากบัความร้อนที่พีต้่องจากน้องมา 



มหาสมุทรทั้ง ๔ รอบเขาพระสุเมรุ 

ขรีสาคร (ตะวนัออก) 

นีลสาคร (ใต้) 

ผลกิสาคร (ตะวนัตก) 

ปีตสาคร (เหนือ) 



๑๓๘. ลมพดัคอืพษิต้อง  ตากทรวง                     

หนาวนอกรุมในดวง         จติช้ํา                     

โฉมแม่พมิลพวง                มาเลศ  กเูอย 

มือแม่วเีดยีวลํา้           ยิง่ลํา้ลมพาน 



ลมที่พดัมาโดนร่างกายเหมือนกบัพษิที่มาโดน

ร่างกาย ไม่เหมือนกบัน้องนางของพีท่ี่มาพดัเพยีง

เบาๆกเ็ยน็ยิง่นัก 

แปลความ 



๑๓๙. เอยีงอกเทออกอ้าง  อวดองค์ อรเอย                     

เมรุชุบสมุทรดนิลง       เลขแต้ม                     

อากาศจกัจารผจง           จารึก พอฤา                     

โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม          อยู่ร้อนฤาเห็น 



เทความรู้สึกของพีท่ี่มีต่อน้องทั้งหมดออกมาจากอก 

แม้จะใช้เขาพระสุเมรุเป็นปากกาจุ่มนํา้ในมหาสมุทร

แล้วละลายดนิเป็นหมึก 

แปลความ 



และใช้อากาศเป็นกระดาษเพือ่เขยีนบรรยายความรัก

ที่มีต่อนางกไ็ม่อาจพรรณนาความรักได้ครบถ้วน  

และนางจะทุกข์โศกเพยีงใดกไ็ม่รู้ได้ 



๑๔๐. ตราบขุนคริิข้น    ขาดสลาย  แลแม่                     

รักบ่หายตราบหาย       หกฟ้า                                   

สุริยจนัทรขจาย           จากโลก  ไปฤา                     

ไฟแล่นล้างส่ีหล้า          ห่อนล้างอาลยั 



ถงึแม้ภูเขาจะโค่นสลายไป  สวรรค์ทั้ง ๖ พระอาทิตย์  

พระจนัทร์ จะหายไปจากโลก 

แปลความ 



หรือแม้แต่ไฟเผาทวปีทั้ง ๔ กต็าม ความรักของพีท่ี่มี

ต่อน้องจะยงัอยู่คงเดมิ 



สวรรค์ทั้ง ๖ (ฉกามาพจร) 

จาตุมหาราชิกา 

ดาวดงึส์ 

ยามะ 

ดุสิต 

นิมมานรด ี

ปรนิมมิตวสวตัด ี



ทวปีทั้ง ๔ 

อุตรกรุุทวปี  (เหนือ) 

บุพพวเิทหทวปี  

(ตะวนัออก) 

ชมพูทวปี  (ใต้) 

อมรโคยานทวปี  

(ตะวนัตก) 





๑๔๑. ร่ํารักร่ําเร่ืองร้าง  แรมนวล  นาฏฤา                     

เสนาะสน่ันดนิครวญ     ครุ่นฟ้า                     

สารส่ังพีก่าํสรวล             แสนเสน่ห์  นุชเอย                     

ควรแม่ไว้ต่างหน้า            พีพู้่นภายหลงั 



เร่ืองความรักความอาลยัที่ต้องจากนางเป็นข้อความ

อนัไพเราะ กล่าวถงึความคร่ําครวญอนัดงัไปทั่วทั้ง

ฟ้าและดนิ 

แปลความ 



เร่ืองนีเ้ป็นข้อความที่พีพู่ดกบัน้อง ด้วยความระทมใจ 

และด้วยความรักน้องอย่างยิง่ขอให้น้องจงรักษาเร่ือง

นีไ้ว้ต่างหน้าของพีใ่นกาลภายหลงัอนันานโน้นเถดิ 
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