นนทก (อดีตชาติของทศกัณฐ์)
ทศกัณฐ์สิบพักตร์ขึ้น
เศียรตรี
ทรงมงกุฎชัยเขียวสี
อาตม์ไท้
กรยี่สิบพรศุลี
ประสาทฤทธิ์ ยิ่งนา
ถอดจิตจากตนได้
ปิ่นด้าวลงกา.......
ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร
มีมือยี่สิบซ้ายขวา

เหาะเหินเดินได้ในอัมพร
ถือคทาอาวุธธนูศ ร.......

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

อันนนทก นั้นเผ่าพงศ์ วงศ์ยักษา
ถูกเขกหัว บ้างถอนผม ระบมเอา

ล้างบาทา เหล่าเทวา ณ เชิงเขา
ขนหัวเขา โล่งล้าน ประจานตน

ให้อับอาย นักหนา ในครานี้ องค์อิศวร ช่วยข้าที แสนหมองหม่น
ทรงประทาน นิ้วเพชรให้ ชี้ทุกคน ต้องวายชนม์ นนทุกฮึก คึกคะนอง
เที่ยวได้ชี้ ทุกผู้ดิ้น จนสิ้นชีพ พระนารายณ์ ทรงรีบ ดับผยอง
นนทุกแพ้ ร่่าไห้ น้่าตานอง ข้ามีสอง มือเท่านั้น จึงบรรลัย
พระนารายณ์ ให้พร สุนทรว่า เกิดอี กที มีสิบหน้า จะหาไหน
ยี่สิบกร ปรีชา กว่าผู้ใด นนทุกตาย เกิดใหม่เห็น เป็นทศกัณฐ์
ผู้ประพันธ์ : ศกุนตลา ณ หนองคาย

เรื่องเล่าขานวรรณคดีที่ล้่าค่า
เป็นนิยายเรืองนามรามเกียรติ์

สืบกันมาเนิ่นนานให้อ่านเขียน
มีบทเรียนค่ากลอนที่สอนกัน

ก่าเนิดเรื่องในสวรรค์ชั้นอิศวร เทวดาทั้งมวลล้วนสุขสันต์
ขอเข้าเฝ้ามหาเทพองค์เทวัญ เขาไกรลาสหิมวันต์อันแสนไกล
นายทวารดูแลชื่อนนทก เฝ้าป้องปกอยู่หน้าประตูใหญ่
คอยล้างเท้าทวยเทพทุกคนไป ด้วยเต็มใจเช้าเย็นเป็นประจ่า
อนิจจาเทวดาพากันแกล้ง
ดึงผมหลุดหลายเส้นช่างกระท่า

เขกหัวกันรุนแรงให้เห็นข่า
จนหัวล้านแสนระก่าสุดช้่าใจ

โดนกลั่นแกล้งเย้ยเยาะหัวเราะหนัก นนทกยักษ์เจ็บจนทนไม่ไหว
ไปเข้าเฝ้าองค์อิศวรพระทรงชัย ขอนิ้วเพชรเพื่อไว้ใช้ป้องกัน
อันนิ้วเพชรนั้นดีมีฤทธิ์เดช
เทวดาที่เคยแกล้งโดนลงทัณฑ์

สุดพิเศษชี้ใครให้อาสัญ
โดนนิ้วเพชรชี้พลันดับสูญไป

เจ้านนทกเริ่มผยองครองอ่านาจ คิดบังอาจทุกฆ่าคนจนหวั่นไหว
ความทราบถึงพระอิศวรว่ามีภัย จึงโปรดให้พระนารายณ์ไปปราบมาร
องค์นารายณ์แปลงร่างเป็นนางอัปสร ร่ายร่าฟ้อนท่วงทีที่อ่อนหวาน
ท่านาคาม้วนหางดูตระการ ไม่คิดการชี้นิ้วใส่ขาตน
ยามหลงกลหมดท่าด้วยขาหัก เห็นประจักษ์โดนหลอกให้สับสน
นางอัปสรคืนร่างจากหน้ามล ช่างแยบยลสูงส่งองค์นารายณ์
ฝ่ายนนทกเสียท่าว่าวะเหวย
ใช้มารยาหญิงให้หลงคงกลัวตาย
องค์นารายณ์เปิดใจให้โอกาส
มีสิบหน้ายี่สิบกรมาต่อตี

ตวาดเอ่ยเย้ยไปให้เสียหาย
สองมือชายหรือจะกล้ามาราวี
ยามวายวาตย์ชาติหน้าไม่ถอยหนี
ให้กูมีเพียงสองมือมาสู้กัน

เจ้านนทกเกิดใหม่เป็นยักษา มีสิบหน้ายี่สิบมือจากสวรรค์
ส่วนนารายณ์อวตารตามมาพลัน พระรามนั้นครองเมืองอโยธยา
นี่คือเรื่องนนทกเป็นต้นเหตุ ศึกสงครามขามเขตของยักษา
ทศกัณฐ์กับองค์พระรามา เป็นเรื่องเล่าปร่าปราราน่าสนใจ
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่

(๑)
ตัวละคร ก่อนเกิด รามเกียรติ์
บทแรกเริ่ม เดิมที มีนนทก
ท่าหน้าที่ ล้างเท้า เทวดา
เทวดา พญาครุฑ คนธรรม์

เป็นบทเรียน เวียนว่าย ในชาดก
ยักษาปก ปากประตู สู่วิมาน
ก่อนถลา คลาเข้า ประตูสวรรค์
เรียงหน้ากัน ล้างบาทา หน้าบันได

ล้างเท้าให้ เกลี้ยงเกลา ก่อนเข้าประตู กลับลบหลู่ ดูแคลน แค้นไฉน
ทั้งกลั่นแกล้ง แย่งขยี้ ศีรษะไพร่ จนหัวล้าน กระบาลใส คล้ายกะลา
สุดเจ็บใจ ไปเฝ้า พระอิศวร ยักษ์โอดครวญ ชวนสงสาร ล้านปัญหา
ทูลขอพร นิ้วเพชร เดชศักดา ชี้ถูกใคร ได้มรณา ศิวาประทาน
หลังจากได้ นิ้วเพชร สะเด็ดยาด ใครอุกอาด ตบตี ยีหัวล้าน
ชี้นิ้วเพชร เด็ดดวงใจ ตายทันควัน เหล่าเทวัน ชีวันขาด ดาษดา

หมู่เทวา อาสัญ สวรรค์สะเทือน นนทกเตือน ชี้ตาย ใจหวือหวา
ร้อนใจนัก พระนารายณ์ แปลงกายมา เป็นนางฟ้า สุวรรณอัปสร ออดอ้อนยักษ์
เต้นระบ่า ร่าฟ้อน อ่อนเอียงกาย ยักษ์ชอบใจ ร่ายร่า ตามงามลักษณ์
จบด้วยท่า นาคาม้วนหาง ช่างน่ารัก นิ้วเพชรยักษ์ ชี้ขาเอง หงายเก๋งตาย

ก่อนวายชนม์ นนทก ยกวาที ตัวข้ามี มือเพียงคู่ สู้ไม่ไหว
นารายณ์มี สี่มือ จึงยื้อชัย เป็นผู้ใหญ่ ได้เปรียบผู้น้อย ด้อยเกียรติ์นัก
พระนารายณ์ ผู้เกรียงไกร จึงให้พร
ไปเกิดใหม่ อาวุธร้าย บรรลัยจักร

หลังม้วยมรณ์ จรไป ในเมืองยักษ์
มีสิบพักตร ยี่สิบมือ เลื่องลือชา

ส่วนตัวเรา อวตาน สามัญชน จักผจญ พวกเจ้า เหล่ายักษา
จะปราบปลด หมดเหี้ยน เตียนพสุธา วงศ์ยักษา สิ้นซาก จากสองกร
นนทกตาย เกิดใหม่ เป็นทศกัณฐ์ โอรสราชัน ลงกา พสุธาร้อน
ท้าวลัสเตียน คือบิดา รัชฏามารดร ยี่สิบกร สิบพักตร ลักษณ์ธรณิศวร์
ปากแสยะ ตาโพลง ทรงคทา มีอาวุธ สุดฤทธา เทวาประสิทธิ์
ถอดดวงใจ ได้จากตน พ้นวิกฤติ ทัง้ ทรงฤทธิ์ เหินฟ้า ไคลคลาอัมพร
พระนารายณ์ กลายลักษณ์ จากเทวัญ
จอมกษัตริย์ อโยธยา ฟ้าอมร

เป็นราชัญ องค์ราม นามกระฉ่อน
ประชากร สุขขัง ทั้งพารา....

(๒)
ทศกัณฐ์ มีพี่น้อง พร้องเพรียกกัน
ทูษฐ์ พิเภก ทัพนาสูร อัศธาดา

กุมภกรรณ ขร ตรีเศียร ส่ามะนักขา
รวมน้องยา กุเรปัน และมารัน

ทศกัณฐ์ นั้นฉายา ยักษ์เจ้าชู้ ชอบสมสู่ นารี ขมีขมัน
มเหสี คู่ชื่น แปดหมื่นสี่พัน คนแรกนั้น นางกาลอัคคี
ครั้งที่เขา ไกรลาศ เคลื่อนคลาดคลาย
ทศกัณฐ์ ดันภูผา มาตรงที่

แทบพลิกหงาย ทะลายลง ปลดปลงศรี
ศุลียินดี พลีมณโฑ โสภาพิศ

มีโอรส โปรดล้น นามรณพักตร
และบุตรี คือสีดา โสภาสนิท
จึงตัดใจ ใส่ผอบ ลอยน้่าไป
ยามสีดา เติบใหญ่ ไฉไลลักษณ์

แล้วเปลี่ยนจาก รณพักตร เป็นอินทรชิต
พิเภกพินิจ กาลกิณี อัปรีย์วงศ์ยักษ์
ฤษีไพร ชุบเลี้ยง เยี่ยงหลานรัก
พระรามพบพักตร์ ปักใจ ได้ภรรยา

ทศกัณฐ์ วัยเด็ก เสกขบุคคล แสนอ่อนน้อม ถ่อมตน สนศึกษา
กราบฤษี โคบุตร สุดปรมา สอนวิชา เวทย์มนตร์ จนเชี่ยวชาญ
ส่าเร็จวิชา ถอดดวงใจ ใส่กล่องทอง ให้อาจารย์ คุ้มครอง ป้องภัยผลาญ
เพื่อกายกู อยู่ยง คงกระพัน ถึงแทงฟัน ขันแข็ง แกร่งเหลือใจ....

(๓)
ส่ามะนักขา ภัสดาตาย ไปเดินป่า พบสีดา คู่พระราม งามเหลือหลาย
หวังชิงรัก พระราม วาบหวามใจ โจมตีใส่ สีดา อิจฉาสุดฤทธิ์
องค์พระลักษมณ์ อารักษ์ พี่สะใภ้ ลงโทษให้ นางยักษ์ ประจักษ์ผิด
ตัดจมูก ตัดหู อดสูพินิจ สาสมพิษ ริษยา สีดานงคราญ

ส่ามะนักขา มาแจ้งความ ทศกัณฐ์ ว่าสีดา งามครัน สรรพ์สะอ้าน
ทศกัณฐ์ พลันหมายปอง ต้องใจครัน แผนผกผัน ลักพา มาเชยชม
ให้มารีศ กรีดกราย คล้ายกวางทอง หลอกล่อสอง รามลักษมณ์ จากอาศรม
ทศกัณฐ์ สมคะเน เล่ห์อาคม จับเอวกลม สีดา มากรุงไกร
เดชะบุญ หนุนน่า ค้่าสีดา ทศกัณฐ์ ล้่ากายา สีดาไม่ได้
บารมี พระนารายณ์ ป้องกายไว้ ร้อนดั่งไฟ บรรลัยกัลป์ ป้องกันรังควาน
เมื่อพระราม รู้ความนัย ให้หนุมาน โจนทะยาน หาญรบรา ลงกาสถาน
หวังทวงคืน สีดา พากลับบ้าน วางอุบาย ไฟผลาญ ควันคลุ้งกรุง
พิเภกเตือน พี่ชาย ให้คืนนาง ทศกัณฐ์ ยัง ดื้อด้าน ค้านอย่ายุ่ง
แถมขับไล่ น้องชาย ไปจากกรุง พิเภกมุ่ง สวามิภักดิ์ องค์ลักษมณ์ราม....
(๔)
ทศกัณฐ์ สรรค์อุบาย ให้เบญจกาย จ่าแลงกาย คล้ายสีดา กายาช้่า
ลอยน้่ามา หลอกตา ฝ่ายพระราม ว่าสีดา ถึงแก่กรรม หวังทัพกลับ
รามจับพิรุธ สุดมารยา จรรยาทราม ใยศพลอย ทวนน้่า ความแตกดับ
จึงรู้ซึ้ง ถึงเล่ห์กล คนระย่า แผนชั่วช้า คราคะม่า ลมคว่่ามายา
ทศกัณฐ์ หลานปู่ท้าว มาลีวราช ขอโอกาส ให้ปู่ ช่วยกู้หน้า
ช่วยสาปแช่ง พระราม รุกล้่านครา หลอกลวงว่า พระราม ก่อความมิดี
วันหนึ่งนั้น หลานไป เที่ยวประพาส รุกขชาติ ตามเชิง คีรีศรี
พบนางใน หนทาง กลางพาลี นามนางนี้ สีดา อรไท

นางไร้ทั้ง บิตุเรศ มารดร
ตัวข้ามี เมตตา รับมาไว้

ทั้งคู่ครอง อรชร ห่อนมีไม่
ให้อยู่ใน สวนไม้ อุทยาน

ครั้นต่อมา ลักษมณ์ราม ทั้งสองคน คุมกระบี่ รี้พล ล้นทวยหาญ
จองถนน ข้ามฝั่ง ชลธาร ว่าเป็นผัว เยาวมาลย์ นางสีดา
แต่ท่านท้าว มาลีวราช ยุติธรรม ไต่สวนตาม ค่าสามานย์ หลานกล่าวหา
สั่งทศกัณฐ์ พลันคืน นางสีดา ทศกัณฐ์ หลานยา ไม่ยอมตาม
ท่านปู่จึง สาปแช่ง หลานชั่วช้า ให้มรณา คาศร นอนตายคว่่า
สิ่งที่ท่า กล้่ากลืน ฝืนคุณธรรม พรพระราม น่าชัย ใสประจักษ์
หนุมาน องคต เล่นบทลวง
ขอรับใช้ ทศกัณฐ์ ท่านบุญหนัก

ท่าทีควง คู่กันมา สวามิภักดิ์
ทศกัณฐ์ หรรษานัก จมปลักอุบาย

แต่งตั้งหนุมาน ขึ้นชั้น อุปราช
ไป่เฉลียว สักนิด พิษอุบาย

มอบสมบัติ เงินทอง รวมกองใหญ่
ด้วยถูกใจ จอมยุทธ สุดประมาณ

หนุมาน ชาญฉลาด เปรื่องปราชญ์นัก
รีบน่ากลับ กองทัพ ปรับแผนพลัน

แอบลอบลัก กล่องดวงใจ ได้ดังฝัน
รอจังหวะ ทศกัณฐ์ โรมรันพระราม

ฉากสุดท้าย ยักษ์ร้าย ทศกัณฐ์ เข้าฟาดฟัน ขั้นประชิด ติดสนาม
ถึงคราวตาย กายร่อน ถูกศรราม หนุมาน ขยี้ซ้่า กล่องดวงใจ
เป็นจุดจบ ชีวิต ทศกัณฐ์
มนุษย์มนา เทวาสุข ทุกข์มลาย

ผู้ก่อการ บัดสี อัปรีย์ไฉน
จบต่านาน สวิงสวาย นายนนทก

ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

นนทกยักษาข้ารับใช้ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์
คอยล้างเท้าเทพธิดาและเทวัญ ก่อนพวกท่านเข้าเฝ้าองค์พระทรงชัย
เหล่าเทวาหยอกล้อเจ้านนทก เข้าตีอกชกหัวถอนผมให้
นานนานไปหัวล้านโล่งไม่โปร่งใจ แค้นหทัยเคืองขัดจัดโกรธา
ได้โอกาสกราบทูลพระทรงศรี ตัวข้านี้ถูกรังแกมานักหนา
โปรดประทานนิ้วเพชรป้องกายา ใครใครจะมิกล้ามาย่่ายี
ท้าวเธอทรงประทานตามที่ขอ ร่าป้ออวดนิ้วเพชรไปทุกที่
เทวดาหน้าไหนมาราวี มากดขี่ดังเก่าเราไม่กลัว
ใช้นิ้วเพชรชี้ถูกใครตายทุกครัง้
สร้างวิตกหวาดกลัวด้วยเมามัว

ไม่หยุดยั้งเหิมเกริมกร่างไปทั่ว
ก่อความชั่วเดือดร้อนจนวุ่นวาย

พระอิศวรทรงทราบความวิบัติ มีด่ารัสพระนารายณ์ปราบมารร้าย
พระสี่กรรับโองการจึงแปลงกาย สุวรรณอัปสรร่าร่ายชายหางตา
นนทกพึงพอใจร่ายร่าคู่ ด้วยเจ้าชูต้ ามวิสัยของยักษา
นาคาม้วนหางใช้นิ้วเพชรชี้ที่ขา พระนารายณ์เหยียบอุราพล่าชีวัน
นนทกพ้อข้านี้มีสองมือ สู้สี่มือได้หรือจึงอาสัญ
พระทรงธรรม์ให้พรนนทกพลัน ต่อให้มันมีสิบหน้ายี่สบิ มือ
กูนี้จะไปเกิดมีสองมือ โลกระบือล้างผลาญมารสิ้นชื่อ
จบต่านานทศกัณฐ์ที่เล่าลือ รามเกียรติ์จึงถือก่าเนิดมา
ผู้ประพันธ์ : ดวงพร เดชกุลทอง

(๑)
ตัวละครในรามเกียรติที่เขียนถึง คือนนทกล่าดับ ๑ ซึ่งเล่าขาน
ว่าตัวตนนนทกนี้ในอดีตกาล เกิดมานานก่อนใครในทั้งมวล
มีหน้าที่โดดเด่นเป็นยักษ์ใหญ่
คอยล้างเท้าเทวดามามากจ่านวน

คอยรับใช้เทพยดาพระอิศวร
ต่างแกล้งกวนจนนนทกจิตตกแทน

โดนกระท่าเป็นประจ่าอย่างซ้่าซาก เป็นยามที่เชิงเขาไกรลาสอนาถแม้น
ถูกตบหัวถอนผมบ้างอย่างดูแคลน จนหัวโล้นนนทกแค้นแสนเจ็บใจ
สุดระทมหม่นหมองต้องช่าระ
ขอนิ้วเพชรวิเศษใช้ได้ดั่งใจ

จึงขอพรพระศิวะจะให้ไหม
ชี้ผู้ใดสามารถตายได้ทันที

ได้รับพรพระศิวะสะใจโก๋ นนทกโวแจ๋วแล้วหนอต่อไปนี้
นิ้ววิเศษจะแผลงฤทธิ์ปลิดชีวี จะใช้ชี้ให้ทั่วที่ตัวเทวดา
เทวดาชะตาขาดตายเกลื่อนกลาด นิ้ววิเศษอาละวาดหวาดผวา
พระศิวะกริ้วโกรธโปรดเรียกมา มีบัญชาพระนารายณ์ให้ไปปราบยาม

ออกอุบายแปลงเป็นหญิงยิ่งนางฟ้า
มาหลอกให้ยักษ์หลงรักนงราม

ใช่นารายณ์ที่วางท่าน่าเกรงขาม
ไปฟ้อนตามท่านิ้วชี้ที่เท้าตน

นอนแดดิ้นสิ้นฤทธิ์ทรุดติดพื้น หญิงสาวคืนกลับร่างอย่างฉงน
เป็นพระนารายณ์ไปได้ในบัดดล ส่วนตัวนนทกยักษ์กระอักตาย
ก่อนสิ้นใจนนทกผงกเผย แล้วเอื้อนเอ่ยอย่างอดสูสู้ไม่ได้
มีสองมือหรือจะสู้พระนารายณ์ ชนะได้เพราะพระองค์มีตั้งสี่กร
พระนารายณ์คิดไอ้นี่ลองดีข้า ท่าปากดีเจอครั้งหน้าจะสั่งสอน
ชาตินี้เจ้ามีบาปจึงพึงสังวรณ์ นนทกเอยจะอวยพรก่อนจากกัน
ไปเกิดเป็นยักษ์ใหญ่ในชาติหน้า ให้เจ้ามีสิบหน้าประมาณนั้น
ยี่สิบมือจะได้ถืออาวุธขรรค์ ไว้สู้กันกับกูผู้ปราบภัย
ส่วนข้านี้จะไปอยู่สู้อธรรม์ จะเกิดใหม่ตามกันไม่หวั่นไหว
เป็นมนุษย์มีสองมือถือธงชัย ปราบยักษ์ให้หมดสิ้นถิ่นพารา
บัดนั้น...ทศกัณฑ์ลงมาเกิด
ยี่สิบมือจุติในกรุงลงกา

รูปลักษณ์เขียวงามเลิศมีสิบหน้า
คือนนทกกลับชาติมาสู้พระราม

เมื่อนั้น...พระรามศัตรูคู่ทศกัณฑ์ องค์ราชันลงมาเกิดฤกษ์อร่าม
คือนารายณ์อวตารมาสง่างาม เพื่อจะตามมาก่าราบปราบทศกัณฑ์
(๒)
บัดนั้น...ทศกัณฐ์ลงมาเกิด
ยี่สิบมือจุติในกรุงลงกา

รูปลักษณ์เขียวงามเลิศมีสิบหน้า
คือนนทกกลับชาติมาสู้พระราม

ทศกัณฐ์เป็นอย่างไรใครก็รู้ ว่าเจ้าชู้เมียหลายคนมากล้นหลาม
แต่เป็นยักษ์ที่มีรูปลักษณ์งาม ถูกประนามเป็นอันธพาลป่วนบ้านเมือง
มีวิชาความรู้คู่กายา ใช้คาถาเวทย์มนตร์จนลือเลื่อง
ใช้ไสยศาสตร์งมงายได้กระเดื่อง เก่งทุกเรื่องแต่ไม่คิดใช้ผิดทาง
หลงตนผิดคิดว่าข้านี้แน่
ด้วยอุบายใช้ก่าลังทั้งลวงพราง

ไม่ยอมแพ้แก่ศัตรูสสู้ ะสาง
ท่าทุกอย่างแต่ไม่วายพ่ายเนืองนอง

ยักษ์เสียใจเจ็บแสนแค้นอาฆาต ที่มิอาจต่อสู้ศัตรูทั้งผอง
จึงร่่าเรียนเพิ่มวิชามาประลอง หวังว่าต้องชนะจะสักวัน
ฝึกวิชาถอดดวงใจเก็บใส่กล่อง สู้กับใครจะไม่ต้องถึงอาสัญ
ชีวิตจะได้อยู่ยงคงกะพัน ทศกัณฐ์จึงผยองมองการไกล
ไปลักพานางสีดามาเป็นคู่ เกิดศัตรูกับพระรามสงครามใหญ่
กลอุบายทั้งหลายมีแม้ใช้ไป ฝ่ายทศกัณฐ์ก็พ่ายตายระนาว
สมุนตายทศกัณฐ์นั้นยังอยู่ ต้องรบสู้ต่อไปใยหยุดเล่า
ถึงเวลาชะตากรรมขาดไม่ยาว มาถึงคราวเสียท่าให้หนุมาน
ใช้อุบายขอสวามิภักดิ์ยักษ์หลงเชื่อ หลอกล่อเพื่อเอากล่องใส่ดวงใจนั้น
ไปเหยียบย่่าซ้่าขยี้บี้ลงทัณฑ์ ให้ทศกัณฐ์จึงม้วยมรณ์ด้วยศรพระราม
ก่อนจะตายทศกัณฐ์ทันได้เห็น ภาพยืนเด่นตรงหน้าพาเกรงขาม
แท้จริ็งภาพที่เห็นเป็นพระราม ยืนสง่างามคือพระนารายณ์ได้อวตาร
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก

จะขอกล่าว เท้าความ ตามท้องเรื่อง ถึงยักษ์โหด โกรธเคือง เลื่องลือชื่อ
ถูกกลั่นแกล้ง แรงโทสะ ได้กระพือ สอนเราคือ ทุกข์ยาก หากใครครอง
อันยักษา ตนนั้นหรือ คือนนทก รามเกียรติ์ยก กล่าวอ้าง ช่างหม่นหมอง
พบแต่ความ...ชอกช้่า...น้่าตานอง เทวดาจ้อง กลั่นแกล้ง ทิ่มแทงใจ
วาสนาน้อย ต้อยต่่า คงกรรมเก่า คอยล้างเท้า เหล่าเทวา ที่อาศัย
ณ เชิงเขา ไกรลาส อึดอัดฤทัย ก่อนจะไป...เฝ้าพระ...อิศวรนั้น
เหล่าทวยเทพ เทวา ปัญญาน้อย นนทกด้อย กว่าตัว ท่าชั่วมหันต์
ยามก้มศีรษะ จะล้างเท้า มั่วเมามัน ตบหัวทึ้ง ดึงผมนั้น ท่านกระท่า
จนหัวล้าน กบาลเหน่ง เอ็งแกล้งข้า แค้นเข้าครอบ ครองอุรา จิตระส่่า
เกิดลืมตัว...ชั่วเขลา...เข้าครอบง่า คอยหลอนหลอก ตอกย้่า น่าสู่อบาย

จึงเข้าเฝ้า ร้องขอ ต่อพระอิศวร ขอพรด่วน ให้นิ้วเพชร ฤทธิ์เดชหลาย
ยามเมื่อชี้...ผู้นั้น...มันต้องตาย จิตวิปลาส มาดหมาย ใช้ล้างแค้น
นิ้วเพชรมี ผลร้าย ในแหล่งหล้า ทั้งเทวา พญาครุฑ เศร้าสุดแสน
อีกคนธรรม์ พบมหันตภัย ตายทั่วแดน ด้วยแรงแค้น นนทก พกไว้นาน
เมื่อถึงครา สวรรค์ ต้องปั่นป่วน พระอิศวร สั่งนารายณ์ ไปสังหาร
เพื่อหยุดยั้ง...เจ้ายักษี...นิสัยพาล ปล่อยไว้นาน รบกวน มวลเทวา
นางอัปสร อรชรสุด ดุจเสกสรร เคยใฝ่ฝนั หมั่นคอย ชม้อยหา
กรกวัดไกว คล้ายชวน ป่วนอุรา นางร่าร่าย...ชายตา...งามน่าดู
นนทก อกระทวย ด้วยหลงใหล รีบเร็วไว ไม่รีรอ คลอเคลียคู่
ต้องเสน่หา กระท่า ตามโฉมตรู นิ้วพธู...ชี้สู่ขา...ท่าร่ายร่า
นนทกร้อง โอดโอย โหยหวนไห้ เจ็บปวดแทบ...ขาดใจ...ใยงามข่า
เธอเสแสร้ง แกล้งเสมือน มีเงื่อนง่า ต้องระก่า...ล่าบาก...ขาหักกลาง
จากอัปสรา นารายณ์ กายกลับคืน นนทกสะอื้น เจ็บแสบ แทบเต้นผาง
กล่าวบริภาษ ตวาดไป ก่อนวายวาง กรท่านมี...ถึงสี่ข้าง...ช่างน่าอาย
ตัวเรานั้น...น่ะหรือ...มือมีสอง ว่ากันตาม ครรลอง ข้าต้องพ่าย
ท่านใช้ร่าง อัปสร ซุกซ่อนกาย พระนารายณ์ ได้ฟัง คั่งแค้นฤดี
นารายณ์ ให้โอกาส ชาติต่อมา นนทกเป็น...ยักษา...สิบหน้านี้
ยี่สิบมือ คือทศกัณฑ์ ลั่นปถพี เกิดราวี แย่งสีดา จากพระราม
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์

