




สวัสดีครับ ผม นายควน  ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ

การแสดง (ดนตรพีืน้บ้าน) พทุธศกัราช 2553 ผูส้ร้างหนงัตะลุงพืน้บา้น

ในสมัยกลาง เรื่อง เสือศีล 5 นี้ขึ้นมา จุดประสงค์เพื่อสืบสานในทาง

วัฒนธรรมและเพื่อปลูกจิตสำานึกให้เยาวชนรุ่นหลังจะได้รับรู้ในการ      

ละเล่น (แสดงหนังตะลุง) ในสมัยนั้นว่าเขาแสดงกันมาอย่างไรและที่

สำาคัญก็คือในรูปแบบในเรื่องจักร ๆ วง ๆ เท่านั้น ต้องมีนรก สวรรค์ 

เมืองบาดาล มีฤาษี มียักษ์ มีผีสางนางไม้เหาะเหิรเดินอากาศ ดำาผุด

ล่องหนทนศาสตราแปลงกายกำาบังตัว และอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น 

ตัวพระเอก นางเอกจะอยู่ในคราบต่าง ๆ  หรือนางเอกจะเกิดในดอกบัว

หรือที่เขาเรียกกันในสมัยนั้นว่าลูกอุปติกาเกิดเป็นผู้มีบุญลงมาเกิด

เพราะฉะนั้นกระผมจะต้องรื้อฟื้นทำาข้ึนมาใหม่อยากจะให้

เยาวชนได้รับรู้ต่อไป ว่าการเล่นหนังตะลุงในสมัยกลางแต่ก่อนนั้น      

เล่นกันมาแบบนี้จะถูกต้องตามแบบของหนังตะลุงบ้านภาคใต้ของเรา

อย่างแท้จริง ถ้ามีอยู่บ้างก็มีไม่ถึงสิบคณะและอีกอย่างเครื่องดนตรี   

หนังตะลุงก็ไม่ถูกต้องตามแบบดังเดิม จนทำาให้พวกฝรั่งไม่กล้ามาหา

ขอ้มลูกบัคณะหนังตะลงุน้ัน เพราะวา่เครือ่งทีเ่อามาผสมผสานกบัดนตรี

ของใตเ้รานัน้คอืเครือ่งดนตรขีองบา้นเขาทัง้นัน้ จะทำาใหเ้ราเสียรูปแบบ

ในการเล่นหนังตะลุงของภาคใต้เรา และอีกอย่างทำาให้เสียรูปแบบของ

หนังตะลุงบ้านเรา จริง ๆ แล้วเครื่องดนตรีของภาคใต้ที่ใช้เล่นแสดงกับ

หนงัตะลุงและโนรามแีคท่บักลองโหมง่ฉิง่และปีเ่ทา่นัน้ แตพ่อมายคุหนึง่

ซอด้วงเข้ามาก็ถือว่าเป็นของเมืองเรา ใช้แสดงรวมกันได้ พอต่อมามี   

ซออู้เข้ามาอยู่คู่กันกับซอด้วงทำาให้เกิดสีสันเพราะเป็นดนตรีเมืองเรา   

ทั้งนั้น แต่เป็นของภาคกลาง ก็นับว่าดีเพราะเป็นดนตรีของไทยเรา     

รวมใช้กันได้ แต่อย่าให้เป็นดนตรีต่างชาติก็แล้วกัน





บทหนังตะลุงเรื่องเสือศีล ๕

ปรายหน้าบท

 ไหว้พระพุธพระธรรมและพระสงฆ ์ทั้งสามองค์ ขึ้นใสบนเกศา

คืนนี้สรรเสริญเชิญให้พ่อมา มาพิทักษ์รักษาซึงกามัย

ไหว้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ชนในสกลโลก ให้นำาโชติมาให้ได้สุขใส

ให้เล่นหนังให้ดีมีโชคชัย ตลอดไปใหเ้กา้หนา้ชัว่ฟา้ดนิ

ออกรูป

 ไหว้พ่อแม่ที่เกิดกายลูกชายเคารพ ขอนอบนบขึ้นตั้งเหนือเกศา

ลูกแสนปลื้มไม่ลืมบิดรมารดา แม่รักษาลูกชายจนได้ดี

คุณทั้งสองได้รักษาลูกไว้ ให้ลูกชายอยู่เย็นเป็นสุขขี

ไหว้ศักดิสิทธิทั่วประเทศของธานี ลูกยินดีขอเชิญให้พ่อมา

มาหอหุ้มคุ่มกันเหมือนเกาะเพชร ให้พ่อรีบเสด็จเข้ามาหา

เพราะทีนี่ลูกชายไม่เคยมา ขอวันทาทุกคนที่สนใจ

ถ้าทำาผิดขอให้ท่านยกโทษ ทา่นชว่ยโปรดชว่ยใหไ้ดส้ดใส

เพราะทีนี่ไม่เคยมาเคยไป ขอฝากใจพ่อแม่ที่แลชม

ไหว้เจ้าภาพรับหนังมานับขับ ทา่นไดร้บัหนงัมาตามเหมาะสม

ขอเชิญท่านทั้งหลายที่รอชม คณะผมจะแสดงเป็นแรงใจ

ถ้าผิดตกบกพร่องที่ไหนบ้าง ช่วยเสริมสร้างให้ดีมีสุกใส

กล่าวมากเสียเวลาเสียเกินไป กลา่วไปแบบวายงัหนงัตะลงุ
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บอกเรื่อง

ก่อนอื่นทางคณะขอทำาความเคารพพระพุทธพระธรรมและ  

พระสงฆ์ ถัดจากนั้นศักด์ิสิทธิ์ในตำาบลนี้และบ้านนี้ เมื่อคณะมาแล้วก็ 

ขอเชญิทา่นชว่ยรกัษาคุม้ครองคณะของกระผมใหป้ราศจากทกุภยัทัง้สิน้

เทอญ  

ต่อไปทำาความเคารพพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาดูหนังในคืนน้ี

ตลอดทั้งผู้มีเกียรติจากท่านและขอขอบพระคุณเจ้าภาพที่รับหนังให้มา

แสดง ผมถือว่าท่านเจ้าภาพไว้วางใจผม เมื่อมาแล้วมีสิ่งที่ตอบแทนใน

คืนนี้จะนำานิทานมาเล่าสู้กันฟัง นิทานน้ีให้ช่ือว่า เสือศีล 5 คณะจะ

หยิบยกนิทานครั้งสมัยก่อนและสมัยกลางมาให้ท่านทุกคนชมในเรื่อง

หนงัตะลุงในรปูแบบจกัร ๆ  วง ๆ  มเีทวดายกัษ์ผสีางนางไม ้มนีรก สวรรค ์

และอีกมากมาย การแสดงจะแสดงแบบสมัยก่อนและกลาง ใน พ.ศ. 

2497 - 2516 ผิดพลาดประการใดทางคณะรับไว้แต่เพียงผู้เดียว  

คณะขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องที่มาดู

หนังในคืนนี้ให้มีความสุขและให้มีอายุวรรณะ สุขะ พละ ตลอดทุกท่าน

เทอญ สวัสดี

 สวัสดีพี่และน้องพี่มองหนัง ตั้งใจฟังให้ดีมีความหมาย

เป็นแนวแปลกให้ชมคงสบาย แบบนิยายสมัยก่อนแต่ก่อนมา

ผมนึกได้ร่องเขียนมีเพื่อนบ้าง มีแนวทางทำาให้ได้ศึกษา

เป็นเรืองหนังสมัยก่อนปรัมปรา คิดขึ้นมาลองทำาเรื่องสำาคัญ

ขอฝากไว้ชายหญิงจริงนะครับ ให้ท่านรับเอาไว้อย่างหมายมั่น

เป็นเรืองหนังเก่าก่อนมานานครัน เป็นของขวัญทุกคนที่สนใจ

เป็นแบบอย่างหนังลุงของชาวใต้ เมือฟังแล้วก็สบายจิตเหลื่อมใส
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ปัจจุบันไม่ได้เห็นคณะใด ไมส่นใจเรือ่งของหนงัเมือ่ครัง้กอ่น

เยาวชนเกิดมาไม่ได้เห็น เพราะเขาทำาไม่เป็นไม่ครูสอน

เรืองเก่าหาดูอยากอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้ทำาได้หายข้องใจ

เพราะรักมากอยากทำาให้หนำาจิต โดยตัง้จติเขยีนเอาไวไ้มใ่หไ้ปไหน

ช่วยส่งเสริมเติมต่ออย่างเร็วไว อยา่ใหไ้ปจากภาคใตใ้หล้กูหลานไดช้ม

อย่าให้ไปจากภาคใต้ ให้ลูกหลานได้ชม

สวสัดคีรบัทา่นทีร่กัหนงัตะลงุทกุทา่น โอกาสดทีีช่าวคณะไดม้า

ถงึบา้นของทา่นแลว้ โดยความตัง้ใจทีจ่ะมาแสดงในคนืนีใ้นรปูแบบหนงั

ตะลุงในสมัยก่อนและกลาง ใน พ.ศ. 2497 - 2516 เป็นรูปแบบการ

แสดงไปโดยธรรมชาติในรูปแบบของหนังตะลุง มีฤษีผีสางยักษ์ มี

ไสยศาสตร์เหาะเหิรเดินอากาศดำาดิน ตายแล้วชุบให้เป็น ส่วนมาก

พระเอกนางเอกจะอยู่ในคราบสัตว์ต่าง ๆ และอีกอย่างในสมัยน้ันผู้ที่

ลงมาเกิดเช่นในดอกบัวกลางสระหรือตามในงาช้างและอื่น ๆ ในรูป

อย่างนี้เขาเรียกในสมัยนั้นว่าอุปติกาเกิด เกิดโดยไม่มีพ่อแม่ จุติด้วย

สิง่ของทีก่ลา่วมาเบือ้งตน้แลว้ เพราะฉะนัน้คณะของกระผมจะร้ือฟืน้ข้ึน

มาใหม่อีกครั้ง และอีกอย่างเยาวชนคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าในสมัยนั้นเขา

เลน่กนัอยา่งไร ท่ีในรปูแบบของหนังตะลงุในสมยันัน้ตามเรามาเกดิทา่น

ครับ
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 จะสาธกยกเรื้องแต่เบื้องหลัง ราชวังใหญ่โตรโหถาน

สมมุติว่าเธอเท้าเจ้าสิงคาร พร้อมตาหวานเอกองราชินี

อยู่กันนานประมาณสิบกว่าปี แต่น้องนี้ ก็กำาสดสรดศรี

ทุกระทมกลุ้มใจอยู่ในธานี แต่โชคดีเทวัญมาบันดาล

มาให้ฝันว่าราชันไปรับลูก ผิดหรือถูกต้องไปในไพรสาร

ที่ที่เราจะไปทางกันดาร พายุพาพานไปด้วยจะช่วยกัน

ประทุมทอง สวสัดยีามเชา้นอ้งละอองศรเีราราชาภเิษกกันมาสิบปแีล้ว

แต่เรายังไม่มีบุตรที่จะสืบตระกูล พี่ก็กลุ้มใจมากถ้าเมื่อ

เราทั้งสองคนเข้าวัยชราแล้วก็หมดหวังที่จะมีทายาทมา

สบืตอ่ได ้แตโ่ชคดทีีเ่ทวดามาเขา้ฝนัวา่ใหเ้ราทัง้สองไปรบั

ลกูทีก่นัดารอยูก่ลางปา่โนน่ เราจะเชือ่หรอืไมเ่ชือ่ทีจ่ะไป

รับลูกที่กันดารอยู่กลางป่าโน่น เจ้าคิดเห็นเป็นอย่างไร

บ้างจงบอกพี่มาเถิดน้องละอองศรีของพี่

ละอองศร ี ขอถวายบงัคมเพคะเสดจ็พี ่นอ้งคดิวา่ทีพ่ไีด้ฝนัวา่เทวดา

มาบอกวา่ใหพ้ระองคกั์บหมอ่มฉนัไปรบัลกูนัน้ หมอ่มฉนั

วา่ เปน็ความจรงิ ถงึลำาบากอยา่งไรสักเทา่ใดน้องกจ็ะไป

กับพระองคด้์วยถึงลำาบากยากเขญ็เพยีงใดขอใหไ้ดล้กูมา

ก็ปลื้มใจมากเพคะเสด็จพี่

ประทุมทอง ถ้าอย่างนั้นพี่ก็เต็มใจ เราจะออกเดินทางกันในวันนี้เลย

และให้พวกทหารร่วมเดินทางไปด้วยจะได้ช่วยกัน   

เพราะวา่ในความฝนันัน้เทวดาไมไ่ดห้า้มวา่จะไปสกักีค่น 

ท่านคงได้ยินแล้วใช่ไม่

ทหาร รับด้วยเกล้าพะยะคะ
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ขึ้นบท

 แล้วสั่งไพร่นายทหาร ให้จัดการเดินทางกลางป่าใหญ่

ถึงลำาบากตรากตรำาประการใด เราต้องไปให้ถึงที่สำาคัญ

ไม่ได้บุตรพร้อมนงนุชไม่กลับ นำางามสับเข้าป่าพะนาสัน

ค่ำาเข้านอนรุ้งเดินเนินพะรัน ด้วยใจมั่นบุกป่าพะนาดง

ยังไม่พบประสพที่เรารัก พระทรงศักดิ์เดินป่าพนาหงส์

แต่ไม่พบกับใครในป่าดง ตั้งจักรพงเดินป่ามาหลายคน

ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความสำาคญัอยู่ทีน้ั่นครับทา่น ตามเรา

มาเถิดว่าพระราชาประทุมทองพร้อมด้วยละอองศรีจะสมหวังหรือไม่

ตามเรามาเถิดครับท่าน

ขึ้นบท

 จะยกข้อโจรราโจนห้าร้อย เราก็พลอยอยู่ถ้ำาที่อาศัย

เที่ยวฉกชิงวิงราวโดยตั้งใจ  เลยีงกามยัลกูนอ้งสองสามคน

ได้ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ในป่า  ไม่ใครกล้าเดินมาในป่าหน

ถ้าพบกับเราเราจับทุกคน  เราไม่สนบาปกรรมทำาจนชิน

โจรห้าว สวสัดีพรรคพวกทกุคนเรามาอยูท่ีน่ีก่น็านแล้วเรากท็ำามา

หากินกับพวกที่เดินป่ามาเขาจะไปไหนมาไหนเราไม่สน

เมื่อคนคนนั้นมาพบกับเราเราต้องจับและลิบสิ่งของที่

ติดตัวเขาหมดเอาของแล้วเราก็ปล่อยให้เขาไปเราจะไม่

ทำาร้ายเขาเมื่อเราได้ของของเขาแล้ว
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หาน ดีแล้วพี่ เมื่อเราจับเขาแล้วเราก็เอาของของเขาจนหมด 

แลว้เรากป็ลอ่ยใหเ้ขาไปเราไมท่ำาร้ายเขา แตถ่า้เขาขัดขืน

เราจำาเป็นที่เราต้องทำาให้เขาเจ็บแต่วันน้ี ที่พี่ห้าวเรียก  

ลูกน้องทุกคนมาประชุม พี่มีอะไรบ้าง

โจรห้าว ที่เราเรียกทุกคนมาประชุมวันนี้เราจะบอกว่าเราจะหาที่

อยูใ่หม ่เพราะวา่ทีน่ีแ่ละตอนน้ีเราก็หากนิลำาบากเพราะ

คนจะไมเ่ดินมาในแถบนี ้เพราะผูท้ีเ่ราจบัเอาของมนัแลว้

มันก็ไปปล่อยข่าวบอกให้พวกที่เดินทางรู้ว่าทีตรงนี้ที่เรา

อยู่นี้มีพวกโจรอยู่คอยจับเอาส่ิงของจนกระทั่งไม่มีใคร

กล้าเดินมาทางนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องเปล่ียนที่อยู่ใหม่ 

ทุกคนจงทราบทุกคนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราจะเดิน

ทางวันนี้

หาน เม่ือพีห่า้วพรอ้มแลว้ลกูนอ้งทกุคนกพ็รอ้มเชญิพีเ่ดนิทาง

ได้ครับพี่

ขึ้นบท

 แล้วชวนกันออกมานอกถ้ำา กายกำายำาเดินป่าพฤกษาใหญ่

ชวนลูกน้องทั้งหลายพากายไป หาที่ใหม่ทำากินถิ่นของเรา

หาที่ใหม่ไม่มีใครที่จะรู้ เราก็แอบมาอยู่ใกล้บ้านเขา

เมื่อเราเห็นของเขาเราก็ชิงเอา เมือเราเอามาได้สบายดี

แต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงสิ่งที่ว่ เราก็เดินบุกป่าพานาสี

แต่เดินมาหลายวันไม่ถึงที่ ตั้งสักทีโจรามาหลายคน

10 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



บรรยาย

พวกโจรมันกำาลังเดินทางหวังจะไปหาที่อยู่ใหม่เพราะที่มันอยู่  

ทุกคนที่เดินทางมาถูกปล้นพวกที่ถูกโจรปล้นได้บอกปากต่อปากทุกคน

กร็ูเ้รือ่ง ทกุคนกไ็มก่ลา้เดินทำาให้พวกโจรหมดทางหากนิเลยหาทีอ่ยูใ่หม ่ 

พวกมนุษย์จำาพวกนี้เขาเรียกว่ามนุษย์สเปโตครับท่านตามเรามาเถิดว่า

ต่อไปเขาจะไปอยู่ที่ไหนครับท่าน

ขึ้นบท

 ยกพวกผีมีเจ้ามาขว้างของ ผีทั้งสองเฝ้าอยู่กลางป่าใหญ่

แต่เราไม่รู้ว่าเฝ้าอะไร เทพไทสั่งไว้อย่างมั่นคง

ได้แต่เฝ้าข้างในไม่ใครรู้ ทเีฝ้าอยูต่อ้งเปน็ของตอ้งประสงค์

ถ้าใครมาพบของอย่างมั่นคง ความประสงคข์องเทวามาชา้นาน

11ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ผีผก นี้และไอ้คอเหอเทวะดาเขาใช้ให้เรามาเฝ้าของอยู่ที่นี้

เทวดาเขาไม่ได้บอกว่าของที่เราเฝ้าอยู่นี้เป็นของไอ้ใหล

เทวดาไม่ได้บอกว่าของที่เราเฝ้าว่าของนี้เป็นไอใหร

ผีเผ็ก นั้นและที่เรามานั่งเฝ้าอยู่นี้เราก็ไม่รู้ว่าเฝ้าไอ้ใหร แต่

เทวดาบอกว่าถ้าใครมาพบคนนั้นและเป็นเจ้าของให้เขา

เอาไปได้แต่ถ้าคนนั้นมาพบจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้ และ

จะไม่เห็นของของนั้นว่าเป็นไอ้ใหรก็ถือว่าไม่ใช้คนที่

เทวดาให้

12 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 ได้เฝ้าอยู่กลางป่าพนาดง จดุประสงคข์องเทวนัอยา่งมัน่หมาย

ถ้าใครคนไหนมาพบเราจะให้ แต่ถ้าเขาเอาไปได้ไม่เป็นไร

ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของ ที่เขาเอาไปครองหายสงสัย

จะขอตั้งผีทั้งสองอยู่กลางไพร ยกข้อใหม่ขึ้นให้ฝังเรืองหนังลุง

บรรยาย

ครับท่านที่พวกผีเฝ้าอยู่นั้นใครไม่รู้ว่าผีเฝ้าอะไรอยู่ เพราะ

เทวดาไม่ได้บอกว่าของที่เฝ้าอยู่นั้นคืออะไร ตามเรามาเถิดครับต่อไป

ใครเป็นเจ้าของตามเรามาเถิดท่าน

ขึ้นบท

 จะยกข้อธานีบุรีรัตน์ จอมกษัตริย์ยิ่งใหญ่อันไพศาล

ได้ครองรักกันมาแสนเบิกบาน กับนงคราญวรุณีศรีอำาไพ

เราได้มีบุตรตรีที่น่ารัก ประไพพักต์สวยดีไม่มีไหน

พระราชามีสุขไม่ทุกในเรื่องใด พร้อมดวงใจวรุณีราชินีของเรา

ปรีชา นี่และพระนาง เรามีความสุขมากที่เรามีลูกสาวสวยและ

ลูกของเราเป็นลูกที่ดีมีน้ำาใจรักใคร่ประชาชนและทุกคน

ที่ต่ำาต้อย พี่รู้สึกดีใจมากที่เราได้ลูกมาอย่างนี้เธอคิดเห็น

เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องลูกของเรา

วรุณี น้องก็ยินดีกับลูกมากที่ลูกมีความเมตตากับประชาชน

เอาใจใส่ดูแลทุกคนที่อยากจนแต่มีอยู่อย่างเดียวที่เรา

ควรจะให้ลูกของเรามีคู่ครอง

13ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ปรีชา จริงสิพี่ก็คิดอยู่ว่าใครที่ไหนที่จะคู่ควรกับลูกของเรา ลูก

พ่อเจ้าจะว่าอะไรบ้างถ้าพ่อจะหาคู่ครองให้ลูกศรีอำาไพ

ศรีอำาไพ ขอถวายบังคมเสด็จพอ่เสด็จแม่ ลูกตามแตพ่อ่และแมจ่ะ

คิดอะไรลูกก็ทำาตามเสด็จพ่อเสด็จแม่ทุกสิ่งเพคะ

ปรีชา พ่อดีใจมากที่ลูกตามใจพ่อแต่เราจะหาที่ไหนชายไหนที่

จะมาเป็นคู่ครองของลูกเรา

วรุณี น้องคิดขึ้นมาได้แล้วเพคะเสด็จพี่

ปรีชา น้องคิดมาอย่างไรที่ให้ลูกของเรามีคู่

วรุณี น้องคิดว่า  เราต้องประกาศไปตามหัวเมืองต่าง ๆ  ให้ทั่ว

ใครมีความสามารถที่จะมารับรักกับลูกของเราได้ผู้นั้น

ต้องมีความสามารถสูงในทางแก้ปัญหาที่เรากำาหนดเอา

ไว้สามข้อด้วยกัน  ถ้าคนหนึ่งคนใดแก้ปัญหานี้ถูก ชาย 

ผู้นั้นจะได้ครองดวงใจของลูกเราพี่จะเห็นกับหม่อมฉัน

หรือเปล่าเพคะ

ปรีชา พีเห็นด้วยกับน้องแต่ปัญหานี้ใครจะคิดตั้งปัญหา

วรุณี น้องคิดว่าพระองค์กับหม่อมฉันไปขอความช่วยเหลือ

เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองของเราให้ช่วยเข้าฝัน

บอกว่าปัญหาว่าอย่างไร

ปรีชา ถ้าอย่างนั้นตกลงในคืนนี้พี่และน้องลูกของเราจะไป

บวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเรานี้และ

14 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 แล้วชวนกันออกมาหน้านิเวศน์ อยากรู้เหตุขอของที่ประสงค์

นำาของมาสักระ อย่างมั่นคง แล้วสามพระองค์นั่งลงวันทา

ให้เทวัญชั้นช่องห้องดุสิต ช่วยนินิมิตให้เห็นเป็นปัญหา

ประกาศเสร็จสับกลับเข้าพารา พระราชาชื่นชมสมดังใจ

แล้วชวนน้องเข้าห้องที่ประทับ คืนนี้งามสับต้องได้หายสงสัย

สองพระองค์พลิบพลับก็หลับไป เทพไทเข้าฝันตามสัญญา

ได้บอกข้อที่หนึ่งถึงข้อสาม บอกเนือ้ความไปตามเรือ่งปญัหา

พอค่อนเข้าสองพระองก็ตื่นมา จำาปัญหาได้แมนอย่าคำาเทวัณ

ปรีชา น้องเมื่อคืนพี่บรรทมพี่นิมิตว่าเทวดามาบอกในเรื่อง

ปัญหา ที่เราทั้งสามคนพ่อแม่ลูกไปขอร้องเทวดาให้ช่วย

บอกปัญหา พี่ก็ได้มาแล้วซึ่งปัญหาแต่พี่ได้มาข้อเดียว

วรุณี น้องก็ได้มาแล้วเช่นกัน แต่น้องได้หนึ่งข้อ

ศรีอำาไพ ลูกก็ได้มาแล้วเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่แต่ลูกได้มาหนึ่งข้อ

ปรีชา ถ้าอยา่นัน้พอ่จะบอกของพอ่ทีเ่ทวดาบอกให ้เขาบอกวา่

หลบัแลว้ไมต่ืน่ฟืน้ไมม่ ี นีแ่ละทีเ่ทวดาบอกใหพ้ีแ่ละของ

น้องท่านบอกว่าอย่างไรบ้าง

วรุณี ของน้องเจ้าที่ที่เมืองเราบอกว่าหนีไม่พ้นคือปัญหา

ปรีชา ของลูกเขาบอกว่าอะไรบ้างละลูกศรีอำาไพ

ศรีอำาไพ ของลูกศักดิ์สิทธิ์บอกว่า มีทุกคนทั่วไป

ปรีชา เมือ่ปัญหาทัง้สามคนมารวมกันแลว้กอ็า่นวา่อยา่งนี ้หนึง่ 

หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี  สอง หนีไม่พ้น  สาม มีทุกคนทั่วไป

15ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 ได้ปัญหาดีใจไม่ใครเหมือน ลูกจะได้ออกเรือนเสียสักที

ได้ปัญหาสามข้อพอใจมาก งามหลากเนื้อเย็นจะสุขขี

สั่งให้ทหารประกาศทันที เพราะเรื่องนี้เต็มใจพระราชา

ปรีชา ทหารเจา้ไดย้นิแลว้ใชโ่หม ใหเ้จา้ไปประกาศตามหัวเมอืง

ต่าง ๆ และตามบ้านนาป่าเขาและที่ต่าง ๆ ให้บอกว่า 

ถ้าผู้คนตนไหนอยากจะได้เจ้าหญิงศรีอำาไพให้มาแก้

ปัญหา  สามข้อปัญหาว่าอย่างไรเขาจะได้รู้เมื่อมาถึง  

นครบุรีรัตนา

ทหาร รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ          

พ่ะย่ะค่ะ ขอทูลลาพ่ะย่ะค่ะ

ขึ้นบท

 ทหารไปทรงชัยเข้าที่ประทับ พร้อมงามสับวรุณีศรีสมร

มีความสุขรออยู่ที่นคร พร้อมสมรเนือเย็นเป็นสุขไป

คงจะได้สมปรารถนา ต่อไปไหน้าจะมีสุขไม่ทุกไหร

รอฟังขาวอยู่ประเทศไม่ไปใด ตั้งราชัยบุรีรัตนพระนคร

16 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



บรรยาย

ความสุขของพ่อแม่เมื่อเห็นว่าลูกของเขาทุกคนเป็นคนดี           

ไม่เกะกะ ทำาแต่ความดี ใจดีมีศีลธรรม พ่อแม่ทุกคนก็ปรารถนาครับ  

ท่าน ตามเรามาเถิดครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรตามเรามาครับท่าน

ขึ้นบท

 จะยกข้อต่อมาพญายักษ์ อยู่ไกลจักชองลมพระมาหา

เมียก็มาตายวายชีวา แต่ว่ามีลูกสาวขาวอำาไพ

วันนี้บอกเนื้อเย็นจะออกป่า ให้ลูกยาอยู่เขตประเทศใหญ่

พ่อจะไปสักสามวันนะขวัญใจ พ่อรีบไปงามสับพ่อกลับมา

วะโยพัก ลกูสาวของพ่อ พ่อรกัลกูพ่อมาวนันีพ้อ่จำาเปน็จะไปเทีย่ว

ป่าสักสองสามวัน พ่ออยู่แต่ในเมืองไม่เคยออกป่านาน

แล้ว วันนี้พ่อจะบอกลูกว่าพ่อจะออกไปเที่ยวป่าสักสอง

สามวัน

รักสนา พ่อจา๋ลกูเห็นใจพ่อ พ่อไมเ่คยไปไหนจากลกูอยูแ่ตใ่นเมอืง 

ลูกอยู่ได้พ่อจ๋าขอให้พ่อไปเทียวให้สบายนะพ่อนะ

วะโยพัก ไอ้พูนมึงจงดูแลลูกของกูอย่าไปไหน มึงอยู่ใกล้ ๆ ห้อง

ของลูกกู

พูน รับด้วยเกล้าพ่อเหอ พ่อไม่ต้องเป็นหวง

17ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 พอสั่งเสร็จก็ออกมานอกเมือง มีแต่เรื่องความสุขสนุกสนาน

รีบเดินรัดตัดป่าโดยไม่นาน พบทหารหลายคนที่เดินมา

เข้าไปถามเนื้อความให้รู้เรื่อง วา่ทา่นมาจากเมอืงเมอืงไหนหนา

วะโยพัก สวัสดีท่านมาจากไหน ข้าพเจ้ามาจากเมืองชองลมและ 

ที่สำาคัญจะได้ชมป่าธรรมชาติ

ทหาร ข้าพเจ้าเดินทางมาจากเมืองบุรีรัตน์ พระราชาปรีชามา

ให้ประกาศว่าถ้าใครมีความสามารถแก้ปัญหาได้          

พระราชาปรชีาเขาจะยกฟา้หญงิศรีอำาไพให้แล้วข้ึนครอง

บุรีรัตน์นคร แต่ถ้าท่านจะไปก็ไปได้เพราะเขาไม่ได้ห้าม

บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือชาติใด ยากดีมีจนเขารับทั้งนั้น 

ถ้าทา่นสนใจทา่นไปก็ได้ แตต่อนนีข้า้พเจา้ลากอ่นเพราะ

ต้องโฆษณายังอีกมาก ลาก่อน

ขึ้นบท

 วะโยพักยักษ์ก็ชอบ คิดรอบคอบให้ดีจะมีหวัง

เราต้องไปให้ถึงซึ่งเวียงวัง อยากไดร้อ้ยชัง่อยา่งแทแ้นน่อน

ลืมลูกที่รักรักสนา มารารีบให้ถึงไม่พักผ่อน

เดินมาหลายวันไม่ถึงนคร ตั้งไว้ก่อนจอมมารผู้ชาญชัย

บรรยาย

นี้และครับท่าน คนที่ไม่คิดว่าตัวเองแก่และต่างชาติเชื้อกัน 

อยากจะได้เมียจนทำาให้ลืมลูก ตามเรามาครับท่าน  

18 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 ยกนาคามาเที่ยวชมพูทวีป โดยเรง่รบีออกจากเมอืงเปน็เรือ่งใหญ่

หนีพ่อแม่ มาอยู่สู่ป่าไพร ความตัง้ใจหนอีอกมานอกเมอืง

อยากจะรู้ว่าเมืองของมนุษย์ สวยที่สุดวัดว่าห่มผ้าเหลือง

อยากทราบข่าวเรื่องราวคนต่างเมือง พอรู้เรื่องก็กลับไปธานี

นาโค เราดีใจมากทีห่นพีอ่แมม่า เราเดนิชมตามเมอืงและวดัวา

อาราม มันช่างสวยงามแต่ที่สำาคัญเราได้ยินเขาประกาศ

ว่าถ้ามีใครจะไปนครบุรีรัตน์ เขาจะยกฟ้าหญิงศรีอำาไพ

ให้ราชาภิเษกแต่ต้องมีความสามารถแก้ปัญหาให้ได้ 

ปัญหามีอยู่สามข้อถ้าแก้ถูกก็จะได้ฟ้าหญิงศรีอำาไพเมื่อ

เรามาแล้วเราก็ต้องลองแก้ปัญหา

 คิดเสร็จเข้าไพรเที่ยวไปหา สืบพาราบุรีรัตน์พระกรุงศรี

แต่ยังไม่ถึงประเทศเขตธานี ตั้งสักทีนาโค อยากรู้ความ

ขึ้นบท
เพลงบอก

 เรารู้ดีว่าเขาประกาศ ว่านุชนาจได้แต่งงาน

ให้เป็นการแก้ปัญหา ที่นั่นของนารี

พระยาท่าเสม็ด เราดีใจมากที่เราได้รู้ได้ฟังเขาประกาศให้ไปแก้ปัญหา

19ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท
เพลงบอก

 แล้วเดินรัดรีบตัดป่า จะไปสืบหาแม่นวลนาง

แล้วก็ยกอย่างเขาไพร นี้และไปคนเดียว

แต่ยังไม่ถึงซึ่งประเทศ จะได้รู้เหตุจริงเจียว

ตัดไพรเขียวตั้งไว้ก่อน แม่อย่าร้อนเอ่ยใจ

บรรยาย

เมื่อพระยาท่าเสม็ดเดินมาอยู่ใกล้ ๆ เมืองบุรีรัตน์เขาหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าเขาทำาได้ ตามเรามาครับท่าน 

20 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 เดินหลายวันมาถึงซึ่งป่าใหญ่ นึกแปลกใจเห็นผีที่ป่าหนา

แล้วพระองค์เดินตรงกันเข้ามา แล้วมาพบกับผีที่ป่าดง 

ประทุมทอง สวัสดีท่านผีข้าพเจ้าเดินมาหลายวันแล้วยังไม่พบกับใคร

นอกจากท่านนี้และ

ผีผก ถวายบังคมข้าชื่อผีผกรับใช้เทวดาให้เฝ้าของอยู่กลางป่า 

ของที่เฝ้าข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าไอ้ไหรแต่พ่อเทวดาบอกว่าถ้า

คนมาพบกบัพวกขา้พเจา้ ผูน้ัน้เปน็เจา้ของใหรี้บพากลับ

ไดเ้ลย แตถ่า้ไมใ่ชผู่ม้บีญุและไมใ่ชเ่จา้ของ ของนัน้จะเอา

ไปไม่ได้

ผีเผ็ก น้ันแหละ ถ้าทา่นเป็นเจา้ของก็ลองยกแลตา้ถา้ของนีเ้ปน็

ของท่าน ท่านก็ยกได้โดยง่ายดายไม่หนักแต่ถ้าไม่ใช่

เจา้ของ ใครจะยกกย็กไม่ข้ึนเม่ือท่านมาแลว้กล็องยกดตูา้ 

พวกข้าพเจ้าสองคนจะได้ไปเกิด

ขึ้นบท

 นั่งประกาศเทวดาที่ให้ฝัน สิ่งสำาคัญที่ให้ได้สดใส

เมื่อยกได้ก็จะพาของไป ไม่รู้ว่าของอะไรก็ยกไปทันที

แล้วพระองค์ทรงยกก็ยกได้ รีบส่งให้ทหารในไพรศรี

พอยกได้ผีหายวับไปกับที พระจักรีชื่นชมสมดังใจ

ของอะไรไม่ว่ารีบพาให้ถึง เราก็จึงรักหวงเอาใจใส่

ชวนกันเดินรัดป่ามาโดยไว ถึงราชัยจิระนครตอนเที่ยงวัน

21ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



บรรยาย

เมื่อพระองค์ได้มาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของอะไร แต่ในใจคิดว่าน่า

จะเป็นของดีอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเทวดาให้ก็แล้วกัน

ขึ้นบท

 แล้วพระองค์ก็วางไว้กลางห้อง นั่งเฝ้ามองดูว่าจะเป็นไหร

ถึงเวลานาทีโดยเร็วไว พระหนอ่ไทคนืรา่งอยา่งตืน่นอน           

เชิด......

บรรยาย

ทนัใดนัน้เมือ่พระองคไ์ด้วางสิง่ของทีไ่มรู่จ้กัวา่เปน็ของอะไร  แต่

ทีเ่ทวดาเขา้ฝนัให้ไปเอาลกูเพราะพระองคต้ั์งใจเดนิทางดว้ยพระองคเ์อง

เมื่อเห็นส่ิงของแล้วก็ไม่แปลกใจว่าเป็นอะไรก็รับมาทันทีเป็นเพราะ

เทวดาลองใจดวูา่พระองคท์รงเชือ่มัน่หรอืไม ่แตพ่ระองคก์ท็รงเชือ่จงึได้

รับลูกชาย  ตามต้องการครับท่าน

ขึ้นบท

 พอลุกขึ้นมานั่งวันทาพ่อ พ่อรูปหล่อไหว้องค์พระทรงสร

พร้อมไปด้วยคุณแม่ที่แน่นอน พระภทูอนนัง่ลงกราบซาบซึง้ใจ

ลูกยินดีที่มาอยู่กับพ่อ พ่อรูปหล่อมีสุขไม่ทุกใหร

เทวดาส่งมาเร็วทันใด ส่งมาไวจากสวรรค์ชั้นวิมาน

22 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



กรีเพชร ถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่ ลูกดีใจมากที่ลูกได้มาเป็น

ลูกของพ่อและแม่ตามความต้องการของพ่อแม่  

กระหม่อมเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์พ่อเทวดาให้

กระหม่อมมาอยู่กับพ่อและแม่ได้สืบตระกูลต่อไปและ  

อีกอย่างในชาติปางก่อนกระหม่อมเคยเป็นลูกของท่าน

มาก่อนแล้วตามพ่อเทวดาบอกเล่าให้กระหม่อมฟัง      

พ่ะย่ะค่ะ

ประทุมทอง พ่อดีใจมากที่ได้ลูกมาเป็นลูกของพ่อ

ละอองศรี แม่ก็เช่นกันแม่ดีใจมากที่ได้ลูกมาเป็นลูกของแม่

กรีเพชร ลูกก็ดีใจมากที่พ่อแม่รักลูกมาก แต่ที่พ่อมองไม่เห็นพ่อ

เทวดาท่านทำาการกำาบังตาพ่อแม่เอาไว้ไม่ให้มองเห็น

เป็นการทดลองดูน้ำาพระทัยของพ่อแม่ ให้พ่อแม่เห็นได้

แต่เพียงเป็นสิ่งของเท่านั้น

23ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 พ่อดีใจลูกเหอเหมือนได้แก้ว สมใจแล้วที่พ่อคาดปรารถนา

จะมีแต่ความสุขตลอดมา บุญชะตาอำานวยด้วยพระพร

ถ้าเราทำาความดีไม่มีทุกข์ จะมีสุขยิ่งใหญ่เท่าเขาขอน

อยู่กันอย่างสบายในนคร ตัง้ไวก้อ่นจะยกเรือ่งเรือ่งหนงัลงุ

บรรยาย

พระราชาพระนางต่างชื่นชมลูกกรีเพชรมาก ต่อไปก็จะหา         

คู่ครองให้และจะได้สืบตระกูลต่อไป ตามเรามาเถอะครับ

ขึ้นบท

 จอมโจรารู้ข่าวชาวสถาน เขามีการแก้ปัญหาในเมืองใหญ่

เราพวกโจรทุกคนก็สนใจ อยากจะไปหาน้องที่ต้องการ

เพื่อจะแก้ปัญหาสายสวาท เพื่อจะได้ครองราชย์มาตรฐาน

โจรห้าว ทุกคนคงทราบแล้วว่าที่นครบุรีรัตน์นคร เขากำาลังจะแก้

ปัญหาถ้าผู้ใดแก้ปัญหาถูกทั้งสามข้อแล้วผู้นั้นจะได้      

ฟ้าหญิงละอองศรีและจะได้ครองเมืองบุรีรัตน์นครด้วย

เราดีใจมากเราจะได้ที่อยู่แล้ว ทุกคนลงความเห็นเป็น

อย่างไรบ้าง

โจรหาญ ยินดีกับพี่ห้าวด้วยแต่เราจะแก้ปัญหาถูกหรือพี่ห้าว

โจรห้าว ไอเ้รือ่งน้ันไมส่ำาคญัจะแก้ได้หรอืไมไ่ดข้อใหเ้ราถงึไปกอ่น

เมือ่เราถงึไปกอ่นเราจะขอแกป้ญัหากอ่นถา้เราแกป้ญัหา

ไม่ได้เราก็จับฟ้าหญิงทันที

24 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



โจรหาญ ดีแล้วพี่ถึงแก้ได้ไม่ได้ต้องได้พวกเราอย่างแน่นอน ถ้า

อย่างนั้นก็รีบเดินทางให้ถึงก่อนผู้อื่นจะมา

ขึ้นบท

 แล้วชวนกันรีบเดินตัดป่ารก เหงื่อย้อยสกรีบให้ถึงพระมหา

เราเดินมาหลายวันนะเพื่อนจา ถ้าเราถึงพาราเราชื่นใจ

แต่เดียวนี้ยังไม่ถึงพระนิเวช ร้อนเหลือเหตุจะถึงในวันไหน

ด้วยอารมณ์คลองคลายสบายใจ ตั้งไว้ในแถวป่าหน้านคร

บรรยาย

คนที่เห็นแกต่ัวมันไมค่ิดเรื่องอะไรครับท่าน มันคิดที่จะได้อย่าง

เดียวเท่านั้นจำาพวกนี้มันไม่คิดทำาความดีหรอกครับท่าน  ต่อไปถ้าถึงไป

บุรีรัตน์นครแล้วมันจะทำาอะไร ตามเรามาเถอะครับท่าน

ขึ้นบท

 ยกเท่งนุ้ยทั้งสองนั่งมองหน้า จนนักหนานั่งคุ้ยอยู่บนหนำา

คิดกันอยู่สองคนจนมืดดำา แต่เราทำาไม่ได้เพราะไม่ไหร

หนูนุ้ย น้ีและไอ้เท่งเหอเราน่ังคิดกันสองคนตั้งแต่หัวเช้าจนค่ำา

บ้างวันนั่งแต่หัวค่ำาจนดึกก็คิดไม่ออกว่าจิทำาไอ้ไหร

เท่ง นั้นแหละนุ้ยเหอเราคิดได้แต่เราทำาไม่ได้เท่เราทำาไม่ได้ก็

เพราะเราไม่มีเงินเท่ไม่มีเงินก็เพราะเราไม่ทำาไอ้ใหรเงิน

หมันจิมาพรือหนิ

25ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



ขึ้นบท

 ได้แต่คิดเท่านั้นไม่ปัญญา นั่งคามาจนค่ำาไม่ทำาไหร

นั่งคอยดูถ้าว่าเงินจะมาอย่างไร ตังไว้ในคามาใกล้นคร

บรรยาย

นี่และครับคนจน จนเพราะอะไรจนเพราะไม่ทำาอะไรทำาได้ก็

เล็กๆ  น้อย ๆ   พอประทังชีวิตแต่จะให้เหลือกินเหลือใช้นั้นลำาบากมาก 

อีกอย่างผู้ที่ไม่มีปัญญาที่จะคิดทำาเรื่องที่ให้มีทรัพย์สินเหลือกินเหลือใช้

เพราะอะไรละครับ ก็เพราะเป็นคนที่เกียจคร้านครับท่าน

ขึ้นบท

 ราชังนั่งปรึกษาเมียและลูก เราคิดถูกได้บุตรสุดสูงส่ง

เทพบุตรชั้นฟ้ามาโดยตรง ที่ท่านส่งมาให้เราบายใจ

ทั้งสามองค์นั่งอยู่ก็รู้เรื่อง ที่ในเมืองบุรีรัตเขาจัดใหญ่

เขาต้องการเลือกคู่โดยตั้งใจ ให้ทรามวัยแม่หนูมีคู่ครอง

ที่สำาคัญผู้นั้นต้องแก้ปัญหา ถ้าแก้ถูกขวัญตาได้คู่สอง

ประทุมทอง ทุกคนก็ได้ยินในเรื่องประกาศของเมืองบุรีรัตนครเขา

ประกาศว่าถ้าผู้ใดแก้ปัญหาถูกทั้งสามข้อผู้นั้นจะได้

อภเิษกกบัฟา้หญงิศรอีำาไพ  แตพ่อดกีบัพอ่ทีค่ดิวา่จะหา

ฟ้าหญิงตามเมืองต่าง ๆ ที่จะมาอภิเษกกับลูกของพ่อ 

แต่นีเ้รามโีอกาสดีทีไ่มต้่องไปหาฟา้หญงิตามเมอืงตา่ง ๆ  

ทุกคนจะคิดเหมือนกับพ่อไม่

ละอองศรี หมอ่มฉนักเ็หน็ดว้ยกบัพระองคเ์พคะและลูกจะเหน็ดว้ย

ไม่

26 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



กรีเพชร กระหมอ่มก็ตามใจพอ่และแมส่ว่นลูกกไ็ดท้ัง้นัน้พะ่ยะ่คะ่

ประทุมทอง ถ้าอย่างนั้นพ่อก็ให้เจ้าเดินทางไปวันนี้เลยลูกพ่อ

ละอองมณี แม่ก็ให้ลูกของแม่เดินทาง พาฟ้าหญิงกลับมาให้แม่ดูนะ

ลูกแม่แม่ดีใจมาก ไปลูกไป

กรีเพชร ลูกขอขอบพระทัยเสด็จพ่อเสด็จแม่มาก ถ้าอย่างนั้นลูก

ลาก่อนพ่ะย่ะค่ะ

ขึ้นบท

 พอลาเสร็จก็เสด็จออกออกมานอก ไปตามคำาที่บอกเจ้าเขตขัน

ต้องมุ่งไปที่เมืองเรื่องสำาคัญ ทันใดนั้นไปประสพพบเสนา

ศรีเพชร สวัสดีครับพี่ทั้งสองกำาลังทำาอะไรอยู่พี่ ถ้าไม่รังเกียจ    

เชิญลงมาพูดกับผมครับพี่

นุ้ย สวัสดีน้องมาจากไหนละน้อง เท่ถึงมาที่นี้พี่นั่งอยู่เท่นี้ก็

หลายปีแล้วก็ยังไม่เห็นใครเดินมาทางนี้สักที

เท่ง จริงนั้นแหลน้องเหอไม่หอนใครเท่เดินมาเท่นี้น้องคนนี้

และเป็นคนแรกที่เดินมาเท่น้ีน้องมาจากไหนไซร้เท่มา

ทางนี้

กรีเพชร สวัสดีครับพี่ผมซื้อกรีเพชรอยู่เมืองปันจะระนคร แห่งนี้

ผมอยากจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งชือว่าเมืองบุรีรัตนะ

ไม่รู้อยู่ทิศไหน เลยผมเดินมามาถึงบ้านพี่นี่แหละครับ

และอกีอยา่งถา้พวกพีไ่มร่งัเกยีจผมขอรอ้งใหพ้ีท่ัง้สองไป

กับผมจะได้ไหม

27ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



นุ้ย ได้น้องเหย เพราะอยู่เท่นี้ก็นานแล้วไม่มีไอไหรดีขึ้น

เท่ง พี่ก็เหมือนกันอยู่น่ีนานแล้วก็ไม่มีไอไหรไปก็ไป น้องนี่

หายจนสักทีอยู่เท่นี่จนอีตาย

ขึ้นบท

 แล้วชวนกันเดินทางมากลางป่า มุ่งหน้าไปบุรีรัตน์ตามจุดหมาย

โชคดีทีมาพบสองพี่ชาย ก็สบายมีเพื่อนได้เตือนกัน

ถ้าเราทำาที่ผิดช่วยคิดได้ เพือ่จะให้แนวทางเพ่ือสร้างสรรค์

ทั้งสามคนเดินมาป่าอรัญ หวังเขตคันบุรีรัตน์พระนคร

แต่ก็ยังไม่ถึงซึ่งประเทศ ด้วยใจเจตทรงศักดิ์ไม่พักผ่อน

ยังไม่ถึงบุรีรัตน์ตั้งไว้ก่อน จะยกย่องนิทานของบ้านเรา

28 ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



บรรยาย

พระกรเีพชรกำาลงัเดินทางมงุหนา้ไปนครบรุรีตันาครบัทา่น ตาม

เรามาเถอะครับท่าน

ขึ้นบท

 พวกจอมโจรมาถึงซึ่งประเทศ หยดุสงัเกตหนา้เมอืงเพราะเรือ่งใหญ่

แล้วเข้าไปถามนายดูโดยไว้ นี้เมืองอะไรละท่านที่เรามา

โจรห้าว สวัสดีนายประตู นี่เมืองอะไรจงบอกเรามาเกิด

นายตู นี้เมืองบุรีรัตน์  แล้วท่านมาจากไหนที่มากันหลายคน 

ท่านจะไปไหน

โจรห้าว ข้าพเจ้าจะมาทีน่ี และเราจะมาแก้ปัญหาและเราจะได้  

ฟา้หญงิและเราจะได้นครบรุรีตัน ์เมือ่ทา่นรูแ้ลว้วา่เราจะ

มาแก้ปัญหาให้ท่านนำาเราเข้าไปพบกับพระราชาปรีชา

และพระนางวรุณีและฟ้าหญิงศรีอำาไพ

ขึ้นบท

 แล้วเสนานำาหน้าไอ้พวกโจรา เข้าไปหาเธอเท้าเจ้าสถาน

นำาพวกโจรเข้ามาหน้าสิงคาร ขึ้นกราบกรานเธอเท้าเจ้านคร

เสนา ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะ

โจรห้าว ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะ

โจรหาญ ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะ

พระปรีชา สวัสดีท่านมาจากไหนกัน

29ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



โจรห้าว ข้าพเจ้ามาจากป่าหวังจะมาแก้ปัญหาเพื่อจะได้ฟ้าหญิง

ศรีอำาไพ

พระปรีชา ท่านรู้แล้วหรือยังว่าเมื่อท่านมาถึงแล้วก็ขอให้พักอยู่  

หน้าเมืองก่อนต้องรอคนอื่นเขาจะเข้ามาแก้ปัญหาก่อน

ผู้อื่นไม่ได้ ท่านไม่เห็นหรือที่เขาเขียนเอาไว้หน้าเมือง

โจรห้าว ขา้เหน็แลว้แตเ่มือ่ขา้พเจา้มาถึงกอ่นขา้พเจา้จะมาแกก้อ่น

และข้าจะได้ก่อน

พระปรีชา ถ้าอย่างนี้ก็ขอให้ท่านออกไปได้เพราะท่านไม่รู้กฎกติกา 

เชิญท่านออกไปถ้าท่านไม่ออกเราจะให้ทหารนำาท่าน

ออกไป

ขึ้นบท

 แล้วก็สั่งทหารให้จัดการให้ออก ใหอ้อกไปนอกหนา้พระกรงุศรี

ไอ้จอมโจรไม่กลัวพระจักรกรี พอได้ทีโดดจับพระราชา

บรรยาย

มนัถอืดไีมก่ลวักตกิาและพระบารม ีมนัเหน็แตไ่ดฝ้า่ยเดยีวแลว้

มันจับพระราชาปรีชาพระนางวรุณีและฟ้าหญิงศรีอำาไพขังเอาไว้แล้ว 

แล้วพวกโจรก็ตั้งตัวของมันเป็นใหญ่

ขึ้นบท

 แล้วจับพระราชาดังใจหมาย เพื่อจะได้พระธิดามาราศี

ถ้าไม่ยอมเราจะฆ่าไม่ปราณี เราได้ที่ได้เมืองเรื่องสำาคัญ
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โจรห้าว ถ้าท่านไม่ยอมยกเมืองให้เราท่านก็ต้องตายลูกเดียว

พระปรีชา ถึงเราจะถูกฆ่าเราก็ไม่มอบเมืองให้ เชิญท่านฆ่าเรา      

เสียเถิด

วรุณี ยกให้มันเสียเถิดพระองค์ เราเอาชีวิตเอาไว้

ศรีอำาไพ ยกให้เขาเสียเถิดเสด็จพ่อ ลูกยอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว   

ขอให้เสด็จพ่อรอดจากเขาจะฆ่าเสด็จพ่อก็แล้วกัน

โจรห้าว เราใหพ้ระปรชีาตดัสนิใจสามวนั ถ้าไมต่กลงเราจะฆ่าทนัที

เมื่อครบสามวันแล้ว

ขึ้นบท

 พอบอกเสร็จโจรกลับไปที่พัก ยังทรงศักดิ์ปรีชาน่าสงสาร

ต่อไปจะคิดกันอย่างไรในสิงคาร เพราะเป็นการร้อนใจในสามี

แล้วแต่บุญกับกรรมที่ทำาไว้ ถ้ากรรมดีก็ได้ไม่เป็นผี

จะขอตั้งนิทานหนังสักที จะกล่าวว่าที่ต่อไปในนิยาย

บรรยาย

คนป่าเถื่อนไม่รู้จักที่ต่ำาที่สูง เห็นแต่จะได้แต่ฝ่ายเดียว ตามเรา

มาเถิดครับท่าน

ขึ้นบท

 กรีเพชรมาถึงบุรีรัตน์นคร ตะวันอ่อนมาถึงซึงเขตขัน

เข้ามาถามนายตูผู้สำาคัญ นั่งตัวสั่นงันงกเหมือนตกใจ
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กรีเพชร สวัสดีนายทำาไมที่นั่งตัวสั่นเหมือนกับใครมาทำาร้ายท่าน 

ท่านบอกเรามาเถอะว่าทำาไมยังตัวสั่นอยู่

เสนา ขอบใจมากทีส่นใจ เรือ่งมนัมอียูว่า่เมอืงบรุรีตันจ์ะหาผูท้ี่

มีความสามารถรักษาบ้านเมืองและรักษาฟ้าหญิงศรี

อำาไพได้ก็เลยประกาศหาผู้มีความสามารถแล้วพวกโจร

มันรู้เรื่องแล้วพวกโจรห้าร้อยก็มาถึงแล้วพวกโจรขอเข้า

เฝา้  พอเขา้เฝา้แลว้กข็อขอแกปั้ญหาพระราชาบอกวา่ยัง

แก้ปัญหาไม่ได้ พวกโจรก็ไม่ยอมจึงเกิดรบกันพวกทหาร

ก็จับมันไม่ได้  พวกโจรจึงมัดพระราชาปรีชาและกักขัง

พระนางเจ้าวรุณีและฟ้าหญิงศรีอำาไพให้อยู่ในห้อง

ปราสาทไมใ่หอ้อกไปไหน  ถา้ออกมามนัจะจบัองคห์ญิง

ทำามิดีมิร้าย

เท่ง เย็ดแม๋ไอ้โจรหน้าหมา

ขึ้นบท

 วโยพักจอมยักษ์ก็ถึงมา มาถึงหน้าประตูนครใหญ่

เดี๋ยวนาโคถึงมาโดยเร็วไว ตั้งใจไปหานางที่ปรางทรง

คนที่สามตามมายาท่าเหม็ด จะเสด็จไปหานางที่ประสงค์

หลายคนถึงมาก็ชักให้งง แล้วตกลงกันว่าจะทำาอย่างไร

วาโยพัก ทำาไมที่เมืองบุรีรัตน์เงียบเหงาเหมือนกับไม่มีคนอยู่ แต่

ก็เห็นพวกที่มาตามประกาศเราแปลกใจจริงว่าเกิดเร่ือง

อะไร

นาโค จิงซิมันเหียบเสียเหลือเกิน
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พระยาเสม็ด เรามาถึงแล้วเราก็อยากจะไปถามว่าทำาไมที่เงียบเหา

เหมือนกับเมืองร้าง

กรีเพชร ท่านที่มาทุกคนคงจะไม่ทราบในเรื่องที่ในเมืองบุรีรัตน์ 

ข้าพเจ้าจะบอกให้ว่าทุกคนที่มาจะมาแก้ปัญหาก็มีงาน

ให้ทำาก่อน ท่านทุกคนรู้ไม่ว่าในการแก้ปัญหานั้นก็ต้อง

ยกเลิกแต่ก็ต้องช่วยเหลือพระราชาปรีชาเสียก่อน ใคร

ช่วยได้แล้ว และต้องแก้ปัญหาให้ถูกทั้งสามข้อจึงจะได้

ราชาภิเษกกับองหญิงศรีอำาไพทุกคนทราบ

วาโยพัก เราทราบ

นาโค เราก็ทราบ

พระยาเสม็ด ข้าก็ทราบ
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กรีเพชร เม่ือทุกคนทราบแล้วคนที่หนึ่งต้องไปรายงานตัวกับ

พระนางเจ้า

ขึ้นบท

 ตามขั้นตอนทุกคนที่สนจิต เราก็คิดเรื่องรักศักดิ์สูงสง

ยักษ์ร้ายรีบพากายเข้าเวียงวง จุดประสงค์ไปหายอดนารี

นาโคเข้าไปด้วยใจหมาย เพื่อจะได้เห็นหน้ามาลาศรี

พร้อมด้วยยาเสด็ดเป็นคนดี มุ่งไปที่พระนางที่ปรางค์ทรง

วาโยพัก สวัสดีพระนางวรุณี

นาโค สวัสดีนางเจ้าวรุณี

ยาเสด็ด ขอถวายบังคมพระนางเจ้าวรุณีพ่ะย่ะค่ะ

วรุณี สวัสดีทุกคนที่มาตามประกาศ แต่เสียดายจริงที่พวกโจร

มันมายึดเมืองเราอยู่และมันจับพระปรีชากักขังเอาไว้ 

เมื่อทุกคนมาแล้วจะคิดกันอย่างไร

ขึ้นบท

 ทันใดนั้นทรงทันเพราะกรีเพชร รีบเสด็จมาถึงซึ่งที่หมาย

กรีเพชร ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะพระนางเจ้าและพระธิดา

หนูนุ้ย ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะพระนางและพระธิดา

เท่ง ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะพระนางและพระธิดา

วรุณ ี เราดีใจมากทีพ่วกทา่นมาแก้ปัญหาในคร้ังนี ้แตม่อีปุสรรค

ทำาให้ต้องเสียการไป
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กรีเพชร ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมคิดได้แล้วในเร่ืองที่โจร

มนัจบัพระราชาปรชีาไปขงัไว ้กระหมอ่มวา่คนทกุคนทีม่า

แกป้ญัหาตอ้งเพิม่กจิกรรมขึน้มาอีกหน่ึงข้อวา่ถ้าใครชว่ย

ให้พระราชาปรีชาออกมาจากที่กักขังได้ ผู้นั้นจะได้แก้

ปัญหาก่อนถ้าถูกจะได้ฟ้าหญิงศรีอำาไพพ่ะย่ะค่ะ

วรุณี ทุกคนคงจะได้ยินแล้วใช่ไหม

วาโยพัก ข้ารู้แล้ว

นาโค ข้าก็ทราบแล้ว

ยาเสด็ด ข้าพเจ้าก็รู้แล้ว

กรีเพชร ข้าขอรับจะทำาการเอาพระราชาปรีชาออกมาให้ได้ แต่

ข้าพเจ้าจะเอาไปตามคิวข้ารู้ว่าใครมาก่อนและคนที่มา

ก่อนต้องทำากิจกรรมก่อน

ขึ้นบท

 สักประเดี่ยวโจราก็มาถึง แล้วก็จึงเข้ามาเหมือนว่าหมาย

ไอ้พวกสูเข้ามาไม่กลัวตาย ไอ้โจรร้ายดาไปดังใจปอง

โจรห้าว พวกสูไม่ต้องคิดกันว่าจะเอาพระราชาปรีชาออกมาได้

พวกสูก็ไม่รู้ว่าพระราชาอยู่ที่ไหนเพราะเรากักขังเอาไว้

อย่างดี แต่ถ้าพวกสูจะคิดจะทำากับพวกเราเราจะฆ่า   

พระปรีชาทันที

วาโยพัก มึงอย่าเขียนเสือให้วัวกลัว มึงตัวเท่าลูกหมามึงต้องตาย

ในวันนี้ถ้ามึงไม่ปล่อยพระราชาปรีชา
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ขึ้นบท

 โจรห้าวโกรธยักษามาทำาเฒ่า มึงถึงคราวดับดิ้นสิ้นอาสัน

เพราะกูมีของดีนะกุมพัน ใครฆ่าฟันกูไม่ตายวายชีวี

แต่วันนี้กูฆ่ามึงคนแรก ถือว่าหมึงเป็นแขกมากรุงศรี

กำาลังโกรธยักษาเข้าราวี พอได้ทีโจราเข้ามาโรมรัน

บรรยาย

พวกโจรกำาลงัรพอยูก่บัยกัษว์าโยพกัโจรหา้วมนัเหน็แลว้วา่ยกัษ์

วาโยพักไม่มีอะไรที่ทำาให้ไอ้พวกโจรแพ้ได้ ยักษ์รบจนหมดเรี่ยวแรงก็ทำา

อะไรโจรไม่ได้ ยักษ์ก็เลยลงมาแต่โจรห้าวไม่ทำาอะไรกับยักษ์วาโยพัก

ขึ้นบท

 เหนื่อยนักยักษ์ออกรบ ยอมสยกโจราหน้ากรุงศรี

เราเป็นยักษ์มาแพ้ในครั้งนี้ เจ็บใจจี้ตัวกูอยู่อย่างไร

วาโยพัก เรายอมแพท้า่นแลว้จอมโจรา หา้วเรามาแพว้นันีเ้ราอาย

ทกุคนทีม่องดเูราเราเปน็ยกัษใ์หญ่โตมากแตท่ำาอะไรโจรา

ไม่ได้เราลาก่อน

กรีเพชร คนทีส่องทา่นนาโคจะประลองไมถ่า้ทา่นชนะจอมโจรได้

แล้วท่านก็ต้องตอบปัญหาให้ถูกก็จะได้ฟ้าหญิงศรีอำาไพ

นาโค ท่านจะมาเป็นกรรมการหรือว่าท่านจะมาแก้ปัญหา       

จงบอกเรามาเถอะเราเห็นท่านได้แต่จัดคิวไม่ต้องรบกับ

โจรเราว่าคุณเอาเปรียบเรามากเกินไปแล้ว
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กรีเพชร ข้าพเจ้าไม่ได้เอาเปรียบท่านหรอก แต่ข้าเห็นว่าท่านมา

กอ่นขา้ตอ้งใหค้นทีม่าก่อนรบกบัโจรกอ่น ถา้ชนะกจ็ะได้

ตอบปัญหาก่อนถ้าถูกก็จะได้ฟา้หญิงไมใ่ชข่า้เปน็ผู้จดัควิ

แต่ถ้าให้ข้ารบกับโจรก่อนก็ได้

เท่ง จรงินัน้แหละ เราวา่ถา้ใหน้อ้งรบกบัโจรกอ่นกบ็ายเพราะ

ว่าน้องเราจะชนะอย่างเด็ดขาดไม่เชื่อลองแลตา

ขึ้นบท

 เรารบก่อนก็ได้ไม่ใช่เรื่องอยาก ถ้าพูดมากเราก็ไม่ได้ใหร

อยากจะรู้สักทีหมันมีดีอะไร ที่ยักษ์ได้หนีไปไกลจากเรา

ให้ท่านคอยดูว่าจะชนะไม่ เราต้องทำาให้ได้ไม่ให้อายเขา

เชิญท่านโจรามาสู้กับเรา เราจะเอาพระราชามาวันนี้

แล้วโอมอ่านคาถานาคราช โดยอำานาจจะฆ่าให้เป็นผี

โดยความตั้งใจจะได้กายนารี พอได้ทีโดจับแต่โจรขยับทัน

บรรยาย

ในขณะที่รบกับโจราอยู่นั้นนาโคก็กลับร่างมาเป็นพญานาค    

พ่นพิษออกมาเป็นไฟถูกเต็ม ๆ แต่จอมโจรมันไม่ระคายเคืองผิวหนัง  

ในที่สุดนาคราชก็หนีไปในที่สุด    

ขึ้นบท

 นาคราชหนีไปเสียไกลห่าง ปรากฏร่างโจราขึ้นมาใหม่

ร้องท้าทายว่าคนต่อไป มีคนไหนที่จะรบพบกับเรา
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โจรา มีอีกไม่ถ้าไม่มีเราก็จะจัดการขึ้นครองราชย์และจะได้

อภิเษกกับฟ้าหญิงศรีอำาไพ

กรีเพชร มีอยู่สองคนข้าพเจ้ากับพระยาเสม็ด เราจะถามว่าท่าน

จะลองดูไม่ว่าจะรบได้ไม่กับพวกโจร

ท่าเสม็ด ข้าว่าข้าขอกลับก่อน เพราะข้าว่าถ้าแก้ปัญหานั้นไม่เจ็บ

ปวดแต่ถ้ามารบข้าว่าข้าลาก่อน

ขึ้นบท เพลงบอก

 ลาพี่น้องทั้งสองสามคน เราหลีกให้พ้นในการรบ

ต้องอพยพไปก่อน ก่อนจะเอยตาย

ว่าพลางต่างออกไปนอกเมือง เราไม่ต้องรู้เรื่องไอไหร

เราก็รีบไปให้ถึง ซึ่งที่จุดเอ่ยหมาย 

เท่ง เหน็ดพูระยาเสมด็เปน็คนทีเ่ซอ่เอามากแกพดูวา่ถ้ามาแก้

ปญัหานัน้ไดแ้ตพ่อมาถงึกร็บกนัแกอยูไ่มไ่ดเ้ลยสละสทิธิ์

กรีเพชร ยังแต่พวกเรากับพวกท่าน ข้าขอร้องว่าให้ท่านคืน       

พระราชาปรีชาให้กับเราเถิดท่านอย่าทำาเวรเลยให้ถือว่า

เราทั้งหลายก็เป็นคนไทยด้วยกัน

โจรห้าว มงึสูกู้ไมไ่ด้มงึมาแกลง้พดูใหป้ลอ่ยพระราชาปรชีาแตก่จูะ

พูดว่าให้มึงไปเสียเถิดกว่ากูจะฆ่ามึง

วรุณ ี ขา้พเจา้ขอรอ้งทา่นหา้วใหท้า่นนำาพระปรีชามาให้ข้าพเจา้

แล้วท่านต้องการอะไรจะยกให้ทั้งนั้น
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ศรีอำาไพ เรายอมแต่งกับท่านและมอบเมืองให้ ขอแต่ให้ท่านนำา

ราชามาให้เราก็แล้วกัน

กรีเพชร ท่านอย่าใจดำาเลยท่านจงไปนำาพระราชากลับมาเถิดให้

ท่านคิดว่าถ้าท่านส่งพระปรีชามาแล้วท่านจะได้หลาย

อย่างแต่ถ้าท่านไม่ส่งท่านก็จะไม่ได้อะไรเลยคิดให้ดี

โจรห้าว เราคิดดูแล้วเราจะไม่ยอมเราจะเอาทั้งหมดนี้ในเมือง

ขึ้นบท

 พูดดี ๆ เจ้าไม่ฟังที่เขาพูด ต้องพิสูจน์สักทีว่าดีอย่างไร

เราไม่อยากทำาบาปแต่อย่างใด เราพูดไปท่านไม่ฟังช่างถือดี

วันนี้เราขอบอกไม่หลอกแน่ ไม่เปลี่ยนแปลงต้องทำาให้เป็นผี

พูดมากมานานหลายนาที ประจกัศรเีขา้จบัไอโ้จรพาล  (เชดิ)

39ครูควน บทหนังตะลุงเรื่อง เสือศีล ๕



บรรยาย

ในขณะนัน้พระนางเจา้วรณุนีัง่อาราธนาถงึส่ิงศกัดิสิ์ทธิใ์นเมอืง

บุรรีตันข์อให้พระกรเีพชรราชบตุรของพระราชาประทมุทองและพระนาง

ละอองศรีเมืองปัญจาระนครที่มาช่วยในวันนี้ขอให้มีชัยชนะเถิด เมื่อ

กำาลังรบอยู่กับพวกโจรอยู่นั้นพระกรีเพชรจะจับมันก็จับไม่ได้ จะทำา

อย่างไรก็ทำามันไม่ได้เพราะโจรห้าวมันมีของดีคือเขี้ยวแก้วติดกับตัวมัน

อยู่แล้วพระกรีเพชรเลยกำาบังตัวลงมาแล้วบอกกับพี่เท่งนุ้ยว่าจอมโจร  

ผู้นี้มันดีด้วยของคือเขี้ยวแก้วเราจะทำาอะไรกับมันแต่ตอนนี้มันกำาลังรบ

อยู่กับรูปชุบของน้องเองน้องขอให้พี่ทั้งสองนั่งดูจนกว่าน้องกลับมา

ขึ้นบท

 บอกพี่เสียงทั้งสองน้องต้องพราก จำาใจจากจากไปไกลสถาน

เพื่อไปถามพอเทวากลางป่าดาน จะจัดการโจราได้อย่างไร

พอบอกเสร็จกรีเพชรก็ถอยออก ออกมานอกบรุรีตันเ์มอืงใหญ่

กำาบังกายหน่อชายก็คลาใคร ตัดป่าไพรไปหาที่ป่าดง

เพราะที่นั่นมันเป็นที่เราเกิด เปน็ทีเ่รากำาเนดิโดยประสงค์

นุ้ย น้องกรีเพชรเขาไปแล้วแต่น้องกรีเพชรกำาชับเอาไว้มาก

อย่าบอกใครว่าน้องไปไหน ถึงพระแม่นางวรุณีฟ้าหญิง

ศรีอำาไพก็บอกไม่ได้ว่าน้องกรีเพชรไปไหน

เท่ง จริงน้ันแหละนุ้ยเหอถ้าบอกว่าน้องไปไปไหนก็อายเขา

แหละ เทร่บอยูก่บัพวกโจรไอห้า้วนัน้กคื็อรูปชุบน้องกรีเพชร
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ขึ้นบท

 รบกันจนมืดค่ำาก็ยังไม่แพ้ ช่างดีแท้กรีเพชรผู้อาจหาญ

ขออย่าทับไว้ก่อนอย่าร้อนลาน ให้ถึงการยามเช้าคอยรบกัน

แล้วโผตรงลงมาหน้านิเวศ ตามใจเจตน์ของโจราด้วยใจมั่น

แล้วพีเลี้ยงได้รับพาโดยพลัน กลัวพวกมันจะรู้ว่าตัวปลอม

ห้าว กูบอกแล้วว่าอย่ามารบกับกูมึงกำาลังหมดแรงแล้วใช่ไม่ 

กรีเพชร แต่พรุ่งนี้จะได้เจอกันมึงต้องตายอย่างแน่แท้

นุ้ย จริงนั้นแหลโจรเหอน้องกำาลังไม่มีแรงแต่มืดค่ำาเสียก่อน

เป็นดีของน้องกรีเพชร

เท่ง จริงนัน้แหลข่อบใจคณุโจรมากทีท่ำาการหยา่ทพั เพราะวา่

มืดค่ำาพอดีน้องกรีเพชรก็หมดแรงขอบใจท่านห้าวมาก

ห้าว นั้นและเราคนมีน้ำาใจ ถึงแม้เรารู้แล้วว่ากรีเพชรหมดแรง

เราก็ยังให้หยุดพักรบ

ขึ้นบท

 ตัดว่าค่ำาย่ำาแสงพระอาทิตย์ มันมืดมิดไปทั่วทุกทิศสา

พรุ่งนี้เช้าต้องรบกันตามสัญญา จะได้รู้ว่าใครแพ้ที่แน่นอน

แล้วถอยพรากแยกออกจากกัน ไอ้เรื่องที่สำาคัญได้พักผ่อน

แต่ตอนนี้ยับยั้งตั้งไว้ก่อน ยกสนทอนให้ฟังเรื่องยังยาว
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ขึ้นบท

 วาโยพักมาถึงซึ่งประเทศ ขอ้งดวงเนตรลกูสาวเสยีนกัหนา

เราไปนานก็เสียซึ่งเวลา ไปเสียหน้าพวกมนุษย์สุดเจ็บใจ

ไอ้โจรบ้าเราฆ่ามันไม่ได้ แสนอับอายรีบมามาเมืองใหญ่

มุ่งไปห้องลูกสาวโดยตั้งใจ เรยีกทรามวยัขาวผอกใหอ้อกมา

วาโยพัก ลูกรักสนาลูกพ่อ พ่อกลับมาแล้วลูกพ่อห่วงลูกมาก

ขึ้นบท

 ได้ยินเสียงพ่อรูปหล่อออกมาหา มาพบหน้าวันนี้ดีใจใหญ่

เพราะพ่อไปเสียนานนึกแปลกใจ ว่าทำาไมไปนานกาลเวลา

ไปสามวันที่พ่อมั่นพ่อหมาย พ่อกลับมาไม่ได้อะไรหนา

พ่อบอกให้เข้าใจนะพ่อจา ทำาไมช้าเกินนัดหรือพลัดวัน
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รักสนา ทำาไมที่พ่อมาช้าจังลูกเป็นห่วงพ่อมากเพราะพ่อเคยมา

ตามนัดทุกครั้งพ่อไม่เคยพลาดแต่พ่อไปในคร้ังนี้ทำาไมที่

พ่อไปหลายวันจะพ่อ

วาโยพัก พอ่ขอบอกลกูพอ่ตามตรง ทีพ่อ่ไปชา้ในคร้ังน้ีก็เพราะพอ่

คดิผดิมากไมน่า่จะใหอ้ภยัพอ่เลยทีช่า้น้ันและในวนัทีพ่อ่

ออกจากเมืองเข้าป่าจำาเป็นพ่อได้ยินเขาประกาศว่าถ้า

ใครมีความสามารถแก้ปัญหาและรักษาบ้านเมืองได้พ่อ

เลยมีความรักเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าใครแก้ปัญหาได้ จะได้

ฟ้าหญิงศรีอำาไพ พ่อเลยไปเมืองบุรีรัตน์ พ่อไปถึงพวก

จอมโจรหยุดอำานาจพระราชาได้แล้วโจรพาไปกักขังเอา

ไว้ที่ไหนใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน และอีกอย่างที่สำาคัญใคร

ไปถึงก่อนก็จะรบก่อนพอ่ไปถึงกอ่นกร็บกบัพวกโจรกอ่น  

แต่พ่อทำาอะไรมันไม่ได้พ่อจึงแพ้มันพ่อก็กลับมาทันที  

พ่อผิดแล้วลูกรักสนาพ่อขอโทษ

ขึ้นบท

 พ่อขอโทษลูกเหออย่าโกรธพ่อ ผมหมออยา่รงัเกยีจหรอืเดยีดฉนั

ถึงพ่อไปนานลูกเหอหลายวัน พอ่ยงัรกัแจม่จนัทรเ์หมอืนอยา่งเดมิ

วโยพัก พ่อสาบานพ่อจะไม่คิดในเรื่องที่จะหาคู่ครองอีกแล้วพ่อ

จะอยู่กับลูกพ่อดีกว่า
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ขึ้นบท

 ลืมเสียเถิดลูกรักลูกของพ่อ คิดแล้วมันก็ท้อมากเหลือหลาย

แค้นใจที่กูสู้มันไม่ได้ เราก็อายกลับมายังธานี

เราก็ปิดความลับไม่ให้รู้ ว่าตัวกูแพ้พ่ายจึงได้หนี

อยู่กับลูกดีกว่าอยู่ธานี ตั้งสักทีจอมยักษ์วโยพักมาร

บรรยาย

มนัอายลกูมนัมากทีไ่ปหลายวนัเพราะไปทำาเรือ่งไมส่ำาเรจ็ ทีท่ำา

ไม่สำาเร็จก็เพราะจอมโจรมันมีของดีใครทำาอะไรมันไม่ได้ จะมีใครที่จะ

ช่วยพระราชาปรีชาได้ ตามเรามาเถิดครับท่าน

ขึ้นบท

 กรีเพชรเดินดึงมาถึงป่ารก ตะวันเกือบตกมาถึงซึ่งที่หมาย

ที่พ่อเทวดากำาบังร่างกาย เพือ่มใิหพ้ระทมุทองมองเหน็เลย

พอมาถึงจึงกาศเทวดา ให้มาช่วยลูกยาสักครั้งเหลย

เพราะลูกไม่เคยพบได้เห็นเลย เก่งจังเลยลูกไม่เคยพบพาล

กรีเพชร ขอเดชะพอ่เทวดาทีพ่อ่ชว่ยลกูใหล้งมาจากสวรรคเ์พือ่จะ

มาเป็นบุตรของพอ่ประทมุทองแตลู่กผดิหวงัมากทลูีกจะ

มีคู่ครองเพราะจอมโจรมันมาเป็นก้างขวางไว้และที่

สำาคญัมนัมดีีในด้านคงทนอาวธุทกุสิง่ทกุอยา่งทีล่กูมาวนั

นีเ้พือ่ทีจ่ะมาใหพ้อ่ชว่ยแนะนำาบอกเล่าวา่มนัดีด้วยอะไร

ที่ทำาอะไรมันไม่ได้
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ขึ้นบท

 สอดส่องมองดูก็รู้เรื่อง ที่ในเมืองบุรีรัตน์พระมาหา

ไอ้โจรร้ายมันทำาไม่เมตตา จับขังพระราชาไว้ในธานี

ใครฆ่ามันไม่ตายมันช่างร้ายนัก ไอ้พวกนาคพวกยักษ์ก็ต้องหนี

เราจำาเป็นต้องไปในวันนี้ ลงไปที่ในป่าเจอะหน้ากัน

แล้วโผตรงลงมาหน้ากรีเพชร เราเสด็จลงมาจากสวรรค์

เทวดา กรีเพชรลูกรัก พ่อรู้แล้ว่าเจ้านั่งอาราธนาพ่ออยู่ให้พ่อ   

ลงมาช่วยบอกความจริงว่าทำาไมไอ้โจรห้าวมันบาปและ

ขี้โกงและมันดีด้วยเขี้ยวแก้วใครทำาอะไรมันไม่ได้ แต่พ่อ

รู้แล้วว่าจะทำาอย่างไรที่จะเอาเขี้ยวแก้วของมันมาให้ได้

กรีเพชร แลว้พอ่จะเอาอยา่งไรได้เขีย้วแกว้ของมนัละพอ่โดยทีม่นั

ไม่รู้ว่าเขี้ยวแก้วของมันหายและไม่ให้มันรู้

เทวะดา พ่อมีวิธีพ่อจะให้คาถาแปลงร่างให้เจ้าเป็นตัวไรไปเกาะ

ไอโ้จรหา้วแลว้เจา้สอดสอ่งหาทีใ่นตวัมนัวา่อยูท่ีต่รงไหน  

พอลูกรู้แล้วก็รอให้มันหลับดีแล้วให้ลูกเอาเขี้ยวแก้วโดย

เรว็พอไดแ้ลว้ลกูกบ็อกมนัวา่ อยา่รบกนัเลยเราสง่สารมนั

เจ้าพูดอย่างนี้ดูซิว่ามันจะตอบกับลูกอย่างไรและให้เจ้า

รีบไปมันกำาลังนอนอยู่พ่อลาก่อน
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ขึ้นบท

 พอบอกเสร็จพ่อกลับไปสวรรค์ พระทรงทันรับคำาท้าวโกสี

จะรีบไปให้ถึงพระธานี พระจักรกรีบุกป่าพะนาดง

หวังจะได้เขี้ยวแก้วในวันนี้ พระจักรีถึงมาที่ประสงค์

เดินมาพักหนึ่งมาถึงอย่างมั่นคง เดินตรงไปหาพรายนายสองคน

กรีเพชร พี่เท่งพี่นุ้ยน้องกลับมาแล้วพี่น้องได้ของมาแล้วจากพ่อ

เทวดา แตต่อนน้ีไอพ้วกโจรมนันอนหลบัอยูน่อ้งจะเขา้ไป

หามันว่ามันมีเขี้ยวแก้วเอาไว้ที่ไหน

นุ้ย แล้วน้องอีเอาพันพรื่อละน้อง

เท่ง เอ่อจริงนั้นแหล่น้องจิเอาพันพรื่อนี้มันหูดีอีตายใครเข้า

มาหมันรู้หมันหูเบา

กรีเพชร ผมมวีธิทีีเ่ขา้ไปใกลม้นัมนักไ็มรู่ส้กึ ผมจะแปลงรา่งใหเ้ปน็

แมลงทีเ่ลก็ทีส่ดุคอืตวัไรจะเขา้ไปเกาะตวัมนัจะได้รู้วา่มนั

เอาเขี้ยวแก้วของมันไว้ที่ไหน

ขึ้นบท

 แล้วบอกพร่ายนายทั้งสอง วันนี้ต้องมีหวังดังปราศรัย

พอบอกเสร็จก็รีบรีบออกไป โจรจังไรพักอยู่สู่ในวัง

มันทำาได้ไม่อายกายและตัว มันไม่กลัวจับราชาพาไปขัง

วันนี้มันต้องอายคนทั้งวัง แลว้กำาบงัแปลงรา่งเหมอืนอยา่งไร

พอแปลงเสร็จก็เข้าไปในห้องมัน สองตาจ้องมองหาว่าอยู่ไหน

เข้าค้นทั่วร่างกายโดยตั้งใจ พระหนอ่ไทเหน็เขีย้วแกว้แลว้กพ็า

พาออกออกมานอนห้องไอ้ชั่ว แล้วมาปรากฏตัวหน้าเสนา
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กรีเพชร สวสัดีพีท่ัง้สองคนวนัน้ีนอ้งดีใจมากทีไ่ดเ้ขีย้วแกว้ของมนั

แตน้่องจะไมเ่อาของของมนั นอ้งจะทำาลายเขีย้วแกว้ของ

มันให้เสื่อมเสียลงตามพ่อเทวดาบอกมาว่าเมื่อได้เข้ียว

แก้วมาแล้วทำาลายเสียโดยวิธีแก้ด้วยมนต์ที่เทวดาให้มา  

เมื่อทำาพิธีเสร็จแล้วก็นำากลับไปให้มันตามเดิม

นุ้ย เมือ่นอ้งทำาลายเสรจ็แลว้นอ้งกพ็ากลบัไปให้มันตามเดมิ

เท่ง ดานน้ีและไอ้โจรเหอหมึงต้องตายเหมือนมึงหมดทางเท่

จะทำาร้ายใครต่อใครได้อีกแล้ว

กรีเพชร เมื่อทำาพิธีเสร็จแล้วน้องก็จะกำาบังตัวแล้วน้องจะแปลง

ร่างเป็นไรอีกครั้งแล้วนำาเขี้ยวแก้วเอาไว้ที่เดิมมัน

ขึ้นบท

 แล้วนำาเอาเขี้ยวแก้วพาไปให้ มันทำาอะไรไม่ได้ก็ร้ายผล

พอวางเสร็จก็ออกมาหาพ่ายพล เราสามคนเข้าไปที่ในวัง

ไปหาแม่วรุณีที่เรารัก ต้องประจักวันนี้ต้องมีหวัง

พอคิดเสร็จไปหานางที่วัง ดว้ยความหวงัไปหานางทีป่รางทรง

กรีเพชร ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะพระนางวรุณีฟ้าหญิงศรีอำาไพ

นุ้ย ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะพระนางและฟ้าหญิง

เท่ง ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะพระนางและฟ้าหญิงศรีอำาไพ

วรุณี เราปลื้มใจมากที่ทุกคนไม่ทิ้งเราให้เราอยู่โดยที่ไม่มีสิทธิ

อะไรทั้งสิ้นเพราะไอ้พวกโจรมันเข้ามาทำาเรื่องที่ไม่ดี

ทำาความเสือ่มเสยีมนัไมห่นา้จบัพระองคท์า่นไปกกัขงัเอา

ไว้เลยเราขอบใจมากนะกรีเพชร
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ศรีอำาไพ หมอ่มฉนัขอบพระทยัฟา้ชายกรเีพชรมากทีไ่มท่ิง้บรีุรัตน์

ไป

กรีเพชร วันนี้และจะได้รู้กันว่าพระราชาอยู่ที่ไหน

ขึ้นบท

 ทันใดนั้นโจราก็มาถึง ยืนตะลึงมองหาหน้าวังใหญ่

เห็นกรีเพชรนั่งพูดจาก็เจ็บใจ  ไม่รู้พูดเรื่องไรที่พูดกัน

ห้าว ทกุคนเตรยีมตวัตายวนันีแ้ละเราจะจดัการอภเิษกเรากับ

องคห์ญงิศรอีำาไพ  วนัน้ีใครจะมาขดัขวางไมไ่ดถ้า้ใครคน

หนึ่งคนใดมาขัดขวางผู้นั้นต้องตาย

เท่ง แต่ถ้ากูอีขัดขวางหมึงไม่ให้อภิเษกกับฟ้าหญิงศรีอำาไพ   

หมึงอีทำาไอ้ไหรกูนิ

โจรห้าว กูไม่ทำาอะไรมึงแต่กูตัดคอมึงมึงพอใจไม่ไอ้เท่ง ทุกคน

เตรียมตัวตายได้แล้วพร้อมด้วยฟ้าชายกรีเพชร

กรีเพชร ทา่นโจรหา้วทา่นคดิใหด้เีสยีกอ่นวา่ทีท่า่นทำาอยู่ในขณะนี้

ท่านก็ผิดมากแล้วไม่น่าจะให้อภัยเพราะทำาโดยที่ไม่   

เกรงขามไม่เว้นแต่พระองค์ท่าน ท่านก็ทำาไม่เว้นและ    

อีกอย่างพาไปกักขังไม่ให้ใครรู้ท่านผิดมากแต่ถึงอย่างไร

เราก็ไม่ยอมในวันนี้ท่านก็รู้แล้วใช่ไหม รบกับเรานานจน

มืดค่ำาท่านก็ทำาอะไรเราไม่ได้ แต่วันน้ีท่านต้องถูกมัด

อยา่งแนน่อนขา้ขอให้ทา่นจงบอกวา่พระราชาปรชีาทา่น

เอาไปไวไ้หนและพอทา่นบอกเราแล้วก็ขอใหท้า่นรีบกลับ

พร้อมด้วยลูกน้องของท่านด้วย
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โจรห้าว มึงอย่ามาทำาเฒ่ามึงให้ชนะกูเสียก่อนก่อนมึงจะสั่งกู

ขึ้นบท

 โจรห้าวหาญรำาคาญที่มึงพูด ต้องพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างไหร

เราก็มีของดีไม่กลัวใคร วันนี้ต้องบรรลัยอย่างแน่นอน

แล้วขยับจับของกายาสิทธิ์ จะแผลงฤทธิโ์จรหา้วถงึคราวเสยีหาย

กรีเพชรไล่คาถาป้องกันไว้ หน่อชายโดดเข้าจับรับมือมัน

บรรยาย

ในทันใดนั้นพระกรีเพชรโดดเข้าจับจอมโจรห้าวได้โดยที มันไม่

คาดคิด มันยังคิดอยู่ว่ามันมีของดีจะไม่เกิดอะไรกับมันแต่มันก็ถูกมัด
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ขึ้นบท

 พระกรีเพชรจับได้ไอ้โจรห้าว มันถึงคราวคนชั่วตัวมันหลง

หมันถือว่ามีของดีอย่างมั่นคง พอจับได้พาลงมาทันที

มามัดไว้ที่หน้าปรางค์ปราสาท โดยอำานาจของท้าวพระโกสี

กรีเพชร เป็นไรนายห้าวจะบอกได้ไม่ว่าพระราชาประทุมทองอยู่

ที่ไหน

ห้าว ถ้าเก่งจริงก็ไปหาดูซิว่าอยู่ไหนถึงอย่างไรเราก็ไม่บอก

เท่ง ได้ไอ้โจรกูแลทีว่าหมึงจะบอกหรือไม่บอก

นุ้ย แล้วหมึงอีทำาพรือนิไอ้เท่ง

เท่ง หมึงเคยเห็นเขาลดวัวไม่ไอ้นุ้ย

นุ้ย กูเคยเห็นเท่งเหอ แล้วหมึงทำาพันพรือนิ
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เท่ง กูอีทำาแบบเขาลดวัวนั้นแหล่ถ้าหมันไม่บอก

นุ้ย เอ่อหมึงได้ยินแล้วใช้ไม่ไอ้ห้าวถ้าหมึงไม่บอกหมึงก็ต้อง

โถกถิ้มรังไข่เหมือนกับเขาลดวัว

กรีเพชร ท่านยอมบอกกับพี่เท่งเสียเทิดว่าพระราชาอยู่ที่ไหนถ้า

ท่านไม่บอกท่านก็จะโดนอย่างที่พี่เขาพูดจริงเขาจะทำา

จริงเพราะท่านในขณะนี้ท่านก็ทำาอะไรเขาไม่ได้

ห้าว เรายอมแล้วแต่ขอให้ท่านปล่อยเราไปอย่าทำาร้ายเรา

กรีเพชร เราจะไม่ทำาร้ายท่าน

ขึ้นบท

 แล้วโจรานำาหน้าไปหาท้าวปรีชา หลายเวลาขังไว้ในกรุงใหญ่

เพราะเป็นคาถากำาบังโดยตั้งใจ ไม่มีใครได้เห็นเป็นสำาคัญ

แต่เดียวนี้มนต์ที่กำาบังไว้ มนตน์ีก้เ็สือ่มคลายอยา่งหมายมัน่

เพราะฤทธิ์เดชของเทวาสำาคัญ จนโจรานั้นทำาไม่ได้ก็หายไป

มนต์ในกายก็สลายไปหมด โจราต้องกำาสดไม่เหลือไหร

โจรห้าว เรายอมจริงเราเห็นแล้วว่าท่านเป็นคนดีข้าพเจ้าเป็นคน

ทีช่ั่วเพราะถือวา่มขีองดีใครฆ่าไมต่ายเราจงึผยองไมก่ลัว

เกรงใครอยากจะเอาอะไรก็ได้ทั้งน้ัน แต่เรามาแพ้ท่าน 

กรีเพชร เราบอกให้แล้วเราก็ขอให้ท่านปล่อยเราไป

วรุณี ฟ้าชายกรีเพชรเจ้าจะคิดกับโจรห้าวอย่างไรต่อไปละลูก

ศรีอำาไพ พี่กรีเพชรจะคิดอย่างไรละพี่
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กรีเพชร ท่านเห็นแล้วไม่ว่าพระนางเจ้าวรุณีเขาให้อภัยกับท่าน

พรอ้มดว้ยฟา้หญงิศรอีำาไพเขาไมไ่ดโ้กรธทา่นถงึเมน่ทา่น

จับพระราชาปรีชาไปขังแล้วเขาก็ไม่ได้โกรธท่านเลย

ปรีชา เราไมไ่ดโ้กรธทา่นเลยเราถอืวา่เรามกีรรมกับทา่นเมือ่ทา่น

ทำาผดิแลว้รบัผดิก็คอืทา่นเป็นคนดเีราไมเ่อาโทษทา่นนะ

ท่านห้าว

กรีเพชร ข้าพเจ้าจะขอท่านสักอย่างจะได้ไม่

โจรห้าว ได้ขอรับด้วยลูกผู้ชายให้ท่านบอกมาก็แล้วกัน

กรีเพชร ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะบอกว่าข้าพเจ้าให้ท่านรับศีลของ

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ห้าข้อด้วยกัน

โจรห้าว ให้ท่านบอกมาก็แล้วกันว่าอะไรข้าจะรับโดยใจที่บริสุทธิ์

ขึ้นบท

 ข้อที่หนึ่งปานาห้ามฆ่าสัตว์ ท่านจงตัดให้ได้อย่าฆ่ามัน

ข้อที่สองอทินนาสิ่งสำาคัญ เราควรมั่นจิตใจเพื่อไมตรี

อย่าเที่ยวไปรักเงินทองที่ต้องห้าม ถ้าทำาตามคำาพระจะมีศรี

ข้อที่สามกาเมนั้นไม่ดี หมดศักดิ์ศรีเมียเขาเราอย่าทำา

ข้อที่สี่มุสานั้นสำาคัญมาก ถ้าหกมากทำาให้ได้เสื่อมสำา

ข้อที่ห้าสุรานั้นสำาคัญ ถา้กนิมนัตอ้งเสือ่มเสยีอยา่งแนน่อน

กรีเพชร นี่และที่ข้าพะเจ้าให้ท่านห้าวถือเอาไว้คงจะได้ดี

โจรห้าว รบัด้วยเกลา้ขา้พเจา้จะรบัเอาศลีทัง้หา้ขอ้ไปปฏบิตัอิยา่ง

เคร่งครัดทุกคนคงจะให้อภัยโดยเฉพาะพระปรีชาที่

ข้าพเจ้าทำาอย่างที่ไม่น่าให้อภัย
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ปรีชา ข้าพเจ้าจะไม่เอาโทษกับท่านเลยห้าวเราถือว่าเราเคย

ทำากรรมกับท่านแต่ชาติปางก่อนชาตินี้คงให้อภัย

วรุณี ข้าพเจ้าก็จะไม่เอาความกับท่านเราให้อภัย

ศรีอำาไพ ขา้กใ็ห้อภัยทีท่า่นเคยพดูมิดีมิรา้ยกบัตวัเราเราอภยัใหท้า่น

โจรห้าว ข้าพเจ้าไม่คิดเลยว่าทุกพระองค์มีใจอันสูงส่ง

ขึ้นบท

 ลาเสร็จก็ออกมานอกเมือง มีแต่เรื่องดีดีมีความหมาย

เรายินดีปรีดาอย่างมากมาย ที่ทำาให้เรากลับตัวไม่มัวกรรม

แล้วชวนพี่หรือน้องเราต้องไป ไปให้ไกลหลีกให้อย่าได้สำา

ศีลห้าข้อรักษาไว้ได้สำาคัญ ต้องยึดมั่นในศีลของพระชินวร

เมื่อเราเดินกลับไปด้วยใจบริสุทธิ์ มุ่งไปจุดที่หลักได้พักผ่อน

ยังไม่ถึงที่พักตั้งไว้ก่อน จะยกย้อนนิทานให้ท่านฟัง

บรรยาย

เมือ่พวกโจรารบัคำาจากพระกรเีพชรวา่จะถอืใหม้ัน่ทัง้หา้ขอ้ เขา

จะรับได้หรือรับไม่ได้อย่างไร ตามเรามาเถิดครับท่าน

ขึ้นบท

 เรานาโคเจ็บใจเสียยิ่งนัก หมดสีสักทำาให้ได้บัดสี

เราหนีโจรามาถึงที่นี้ มันมีดีทำาให้ได้เสียการ

เราพ่นพิษเท่าไรไม่ระคาย ถ้าเราอยู่ก็ตายวายสังขาร

เราเลยมาอยู่สู่ป่าดงดาน เจ็บใจจ้านโจราหนีมาทัน

ถ้าอยู่ที่นั่นเราก็ต้องตาย มันไม่ไว้เราแน่ไม่แปลผัน
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นาโค เราเจบ็ใจมากทีเ่ราสูม้นัไมไ่ด้มนัดดีว้ยอะไรทีเ่ราทำาทกุสิง่

ทุกอย่างแม่กระทั่งพ่นพิษเป็นที่อันสูงสุดของพระยา

นาคราชแลว้ แตไ่มล่ะคายผวิหนงัมนัเลย แตว่นัน้ีเราตอ้ง

กลบัไปทีบ่รุรีตันส์กัครัง้กอ่น ไปดวูา่พวกโจรมนักลบัแลว้

หรือยัง ถ้ามันกลับแล้วมันก็จะพาศรีอำาไพไปกับมันด้วย

ถึงอย่างไรเราก็ต้องไปเดี๋ยวนี้

ขึ้นบท

 พอคิดเสร็จก็ไปด้วยใจคิด คิดถึงยอดสนิทที่กรุงศรี

แล้วเดินรัดตัดป่ามาทันที ถึงธานีแอบดูหวังรู้ความ

เห็นผู้คนทั้งหลายได้เดินมา นาโคดีใจเดินเข้าไปถาม

นาโค สวสัดทีา่นทำาไมทกุคนทีม่คีวามยิม้แยมแจม่ใสทกุคนไมม่ี

ความทุกข์ความร้อนในเรื่องอะไร

ประชาชน พันน้ีและครับพวกโจรมันออกไปแล้วทุกคนดีใจมาก

เพราะฟา้ชายกรเีพชรไดต้กลงกนัในเรือ่งทีพ่วกโจรมนัจบั

พระพระราชาปรชีา แลว้มนักป็ลอ่ยพระองคท์า่นใหเ้ปน็

อิสระแล้วมันก็ออกเดินทางโดยความสบายใจ

นาโค ที่ท่านพูดว่าพวกจอมโจรมันเดินออกจากบุรีรัตน์โดย

ความสบายใจเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจ

ประชาชน พนัเด ฟา้ชายกรเีพชรจบัโจรไดแ้ล้วพวกโจรก็ยอมแพฟ้า้

ชายกรีเพชรก็ไม่เอาความเลยปล่อยพวกโจรไปเพราะ

พวกจอมโจรขอชีวิตฟ้าชายให้อภัยพวกโจรก็เดินยิ้มโดย

ความมีน้ำาใจของฟ้าชายกรีเพชร
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นาโค ขอบใจมากท่านที่พูดเป็นความจริงทุกคำาที่พูดความจริง

แต่วันนี้เราจะเข้าไปที่ในวังจะได้ไม่

ประชาชน เขา้ไปไดพ้ระองคท์า่นสัง่เอาไวว่้าถา้ใครจะเข้าไปกใ็หเ้ข้า

ขึ้นบท

 นาโคได้ฟังดังได้แก้ว ดีแล้วต้องไปหาไม่กลัวไหร

ที่เรากลัวคือโจรมันออกไป นอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะกลัว

แล้วเดินเข้าวังเหมือนดังว่า จะไปหาแก้วตาแม่ทูนตัว

เดินเข้าวังเหมือนกับไม่ได้กลัว ไอ้คนชั่วเดินมาหน้าพระลาน

นาโค ถวายบงัคมพะ่ยะ่คะ่พระปรชีา  พระนางเจา้วรุณีและฟา้

หญิงศรีอำาไพพ่ะย่ะค่ะ

ปรีชา แลว้ทา่นมาทำาไมอกี วนัน้ันทา่นกห็นพีวกจอมโจรไปแลว้ 

จะกลับมาทำาไมอีกล่ะท่านนาโค
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นาโค แต่วันนี้ที่ข้าพเจ้ามาก็เพราะไม่ได้แก้ปัญหาของนางที่ข้า

จะเข้ามาแก้ปัญหา

กรีเพชร กไ็ดถ้า้ทา่นแกถ้กูกจ็ะไดร้างวลัทีง่ามมากแตถ่า้ทา่นแกไ้ม่

ถูกก็ให้ท่านออกไปจะได้ไม่

นาโค เรารับปากว่าเราจะกลับทันทีที่เราแก้ไม่ถูก

ศรีอำาไพ ถ้าเมื่อท่านตกลงว่าถ้าท่านแก้ไม่ถูกให้ท่านกลับทันที    

จะได้ไม่

นาโค เมื่อเราพูดแล้วเราจะไม่คืนคำาให้องหญิงบอกมาเถิดว่า  

ปัญหาที่ให้แก้นั้นว่าอย่างไร

ขึ้นบท

 แล้วขาวฝอกจึงบอกเรื่องปัญหา เชิญฟังจานาโคหายสงใส

ข้อหนึ่งหลับไม่ตื่นคืออะไร จงึตอบไปใหถ้กูตอ้งจะไดน้อ้งชม

ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคืออะไร ทา่นตอบไปใหถ้กูตอ้งความเหมาะสม

ข้อที่สามของเอวกลม ชามชมใจดีว่ามีทุกคน

ทั้งสามข้อพอแก้ได้หรือไม่ ให้พี่ชายแก้ลองสักสองหน

ศรีอำาไพ หม่อมฉันจะให้ท่านแก้สักสองคร้ังถ้าคร้ังหนึ่งท่านแก้ไม่

ถูกหม่อมฉันให้แก้อีกหนึ่งครั้งหม่อมฉันให้แก้เป็นพิเศษ  

ปัญหามีอยู่สามข้อ ข้อที่หนึ่งนอนหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี    

ข้อที่สอง หนีไม่พ้น ข้อที่สาม ทุกคนต้องมี

กรีเพชร เม่ือท่านอยากจะแก้ปัญหาก็เชิญแก้ได้ถ้าแก้ได้ก็จะได้

ตามที่ประกาศแต่ถ้าตอบไม่ถูกก็ขอเชิญท่านกลับทันที

ตามประกาศ
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