พระราม
ตอนกำเนิดพระรำมตำมบัญชำพระอิศวร
เจ้ำไปเถิดเกิดเป็นกษัตริย์
สุริยวงศ์จักรพรรดิมหำศำล
ทรงนำมพระรำมอวตำร
ในสถำนกรุงศรีอยุธยำ
จักรเป็นพระพรตยศยง
ถัดองค์พระนำรำยณ์เชษฐำ
ฝ่ำยสังข์บังลังก์นำคำ
เป็นพระลักษมณ์อนุชำฤทธิรอน
อันซึ่งคทำวรำวุธ
เป็นพระสัตรุดชำญสมร
องค์พระลักษมีบังอร
ไปเกิดในนครลงกำ.......
ตอนหนึ่งที่พิเภกได้บอกกับอินทรชิตว่ำ
ต่อศรพรหมำสตร์อันศักดำ
เหตุเท่ำนี้แหละอินทรชิต
พระรำมถำมมำก็จนใจ

รู้แล้วให้ว่ำแต่จริงไป
กูจึ่งป้องปิดไว้ไม่ได้
หำไม่กูว่ำเมื่อไรมี

มำตรแม้นจะแกล้งบอกขำน
หมำยเอำเมืองมำรยักษี
ไหนองค์พระลักษณ์ภูมี
จะต้องหอกอสุรีกุมภกรรณ.......
พระรำมปลอบพระอนุชำและเหล่ำทหำรเมื่อจะออกเดินป่ำ
อันเกิดมำในไตรโลกำ
ย่อมเป็นอนิจจำเหมือนกัน
ตัวเรำจะไปสิบสี่ปี ใช่ที่จะม้วยอำสัญ.......
บทกลอน : เรื่องรำมเกียรติ์
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยำ สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระรำมเดินดง (๑)
อดีตกำล สองพัน สี่ร้อยปี
มหำกำพย์ รำมำยณะ อุบัติกำร

พระฤำษี วำลมีกิ ลิขิตสำร
เป็นตำนำน อันกึกก้อง ของฮินดู

อิทธิพล ลัทธิพรำหมณ์ จำกอินเดีย แซกซึมสู่ เอเซีย เสียสุดกู่
ไทยลำวพม่ำ กัมพูชำ มลำยู
ต่ำงนำสู่ เค้ำโครง รำมเกียรติ์
รำมำวตำร หรือรำมจันทรำวตำร คือนำรำยณ์ อวตำร ปรำบสิบเศียร
คือท้ำวรำพณ์ หรือทศกัณฐ์ มันจิตเพี้ยน
ประหัตประหำร บั่นเศียร เทวดำ
เทพเจ้ำ เหล่ำมนุษย์ สุดวุ่นวำย
ต้องล้มตำย ภัยทศกัณฐ์ ทะยำนฆ่ำ
พระวิษณุ หรือนำรำยณ์ แปลงกำยมำ
เป็นโอรส มหำรำชำ ทศรถ

พระมำรดำ คือนำง เกำสุริยำ
พระอนุชำ ต่ำงมำรดำ คือพระพรต
รวมพระลักษมณ์ พระสัตรุต รำชโอรส
ภำระกำหนด จำกสวรรค์ บั่นทศกัณฐ์
พระรำมไท้ กำยเขียว ปรำดเปรียวสุด
คือศรศิลป์ จำกอิศวร มวลยักษ์พลั่น

มีอำวุธ ประจำกำย นำรำยณ์สรร
สำมำรถผัน เป็นนำรำยณ์ กำยสี่กร

เมื่อเยำว์วัย ได้ศึกษำ ศิลป์ศำสตร์ จำกจอมปรำชญ์ สวำมิตร นักสิทธิสอน
ควำมสำมำรถ ปรำดเปรื่อง เรืองฤทธิรอน
เคยต่อกร กำกนำสูร สมุนมำกมี
กำกนำสูร คุณยำย ทศกัณฐ์
ซึ่งเก่งกำจ สำมำรถ อำจองมุนี

ผู้เดียดฉันท์ บรรดำ พระฤำษี
หำกนำนไป ภัยจักมี แก่ลงกำ

ทศกัณฐ์ บัญชำ กำกนำสูร
กลำหล อลหม่ำน พล่ำนพนำ

นำสมุน ชุลมุนตี พระสิทธำ
ไม่เป็นอัน ศึกษำ ศำสตรำจำรย์

ฝ่ำยพระรำม ขุนเคือง แทนสิทธำ
เข้ำไล่ล่ำ ฝูงกำ วิญญำสะบั้น
ควำมสงบ คืนสู่ป่ำ พนำสัณฑ์
ผลปลุกปั้น ของสิทธำ เก่งกล้ำฤทธี
ท้ำวชนกจักรวรรดิ์ กษัตริย์มิถิลำ พระปิตุลำ สีดำ มำรศรี
ท่ำนต้องกำร หำคู่ สู่บุตรี
จัดเวที ต่อกร ยกศรอำคม
ผลประลอง รำมยกศร เหนือศีรษะ
ด้วยเดชะ บุญญำ ธ สร้ำงสม
รำมชนะ พำสีดำ มำเชยชม
นำเอวกลม สู่อโยธยำ มหำธำนี
หลังพิธี อภิเษก ได้ไม่นำน
ประกำศสละ รำชสมบัติ ปฐพี

พระทรงธรรม์ ทศรถ ปลดหน้ำที่
หำคนดี เป็นกษัตริย์ อโยธยำ

มเหษี ไกยเกษี แม่พระพรต
ใจคิดคด โทษพระรำม จะล้ำหน้ำ
ให้สนม สมคบคิด ให้ผิดเชษฐำ
รำมเสียท่ำ ถูกปิตุลำ สั่งเนรเทศ
พระรำมลักษมณ์ และสีดำ มำเดินดง
ทรงติดตำม องค์รำม กลับคืนเขต
พระพรตปลง ทรงขอ รองพระบำท
รำชบัลลังก์ วำงรองพระบำท รำมค้ำครอง

พระพรตทรง ทรำบภำยหลัง หลั่งน้ำเนตร
รำมปฎิเสธ เขตคำมไท้ ให้น้องครอง
กลับครองรำช อโยธยำ อุรำหมอง
เพื่อรับรอง ว่ำพระรำม ยุติธรรมรำชำ...

สีดำลุยไฟ (๒)
จะกล่ำวฝ่ำย นำงยักษี น้องท้ำวรำพณ์
จิตกำซำบ พระรำม ยำมเดินป่ำ
เข้ำแสดง ท่วงท่ำ ปรำรถนำ
ควำมสง่ำ ขององค์รำม จ้ำใจนำง
พระรำมแจ้ง ใจนำง ช่ำงหลงใหล
จึงให้นำง หักใจ อย่ำใฝ่หวัง
ตัวเรำมี มเหษี สีดำนำง
จงออกห่ำง เรำสำ อย่ำคลอเคลีย

เจ้ำจงลอง ปองใจ ให้พระลักษมณ์
ผู้น้องรัก รูปหล่อ ขอได้เสีย
ด้วยอนุชำ คนดี ไม่มีเมีย
ตัดใจเสีย จำกเรำ จงเข้ำใจ
นำงยักษี อี๋อ๋อลักษมณ์ อยำกเป็นคู่
ใช้เชิงชู้ ลีลำ มำรยำสำไถย
แต่ลักษมณ์ส่ำย พักตรำ อย่ำมำใกล้
นำงเข้ำใจ ว่ำพระลักษมณ์ หลงรักสีดำ
แอบทำร้ำย สีดำ อิจฉำนัก
หวังจะฉีก เนื้อกิน สิ้นจรรยำ
จับนำงยักษ์ ตัดจมูก และตัดหู
แค้นสิ้นดี ทัพหมื่นสี่ โจมตีทันใด

ข้ำอกหัก เพรำะแก แม่งำมหน้ำ
พระลักษมณ์มำ ช่วยทัน ก่อนบรรลัย
นมทั้งคู่ ตัดทิ้งดิน สิ้นสวยใส
แต่แพ้พ่ำย พระรำม จำคืนลงกำ

แสนแค้นใจ รำมลักษมณ์ จักแก้แค้น
นำงวำงแผน ยุยง องค์เชษฐำ
ว่ำสีดำ งดงำม ล้ำโลกำ
น่ำลักพำ กำนดำ มำเคียงกำย
ท้ำวรำพณ์หวัง สีดำ มำเคียงข้ำง
สีดำเห็น กวำงทอง ต้องหทัย
ยำมรำมลักษมณ์ เข้ำไพร ไล่จับกวำง
ฉุดสีดำ ขึ้นรถเหำะ เลำะพงพี

จึงส่งกวำง ไปล่อ ต่อโฉมฉำย
อ้อนวอนให้ พระรำม ตำมจับที
เพียงให้หลัง รำพณ์แปลงกำย เป็นฤำษี
กลับธำนี ลงกำ มหำนคร

ระหว่ำงทำง เจอนก ชฏำยุ
ศึกเอกอุ สู้ต่อต้ำน ป้องกันสมร
แต่ยักษำ ชำญโชค นกจำจร
บินตะลอน กลับฐำน รำยงำนพระรำม
พระรำมรู้ ข้อเท็จจริง หญิงมีภัย รีบตำมไป ช่วยสีดำ นัยนำขำ
พบสุครีพ ถูกพำลี ย่ำยีช้ำ ช่วยกระหน่ำ คู่กรณี ตีเมืองคืน

ฝ่ำยสุครีพ ดีใจ ได้อำณำจักร
มอบทัพลิง ไปชิงนำง สีดำคืน
แม่ทัพคือ หนุมำน ชำญสมร
เพื่อตอบแทน พระคุณ อุดหนุนไท้
หนุมำน ทะยำนข้ำม น้ำทะเล
พบสีดำ อรทัย ในสวนศรี
หนุมำน ถวำยแหวน แม่นตัวจริง
ด้วยลิงโลด ประสำลิง หักกิ่งพฤกษำ

สวำมิภักดิ์ พระรำม นำชื่นมื่น
ด้วยเต็มตื้น พระรำม งำมน้ำใจ
โอรสบวร วำยุ ผู้ยิ่งใหญ่
ให้ทัพใหญ่ ตำมหำ สีดำปำรมี
สอดทำเล ลงกำ หำแหล่งรี้
แจ้งตนนี้ มีหน้ำที่ ชิงตัวกำนดำ
แล้วแจ้งแผน ช่วงชิง ในวันหน้ำ
ยักษ์จับตัว รออำญำ ต่อหน้ำทศกัณฐ์

เจ้ำยักษ์ใหญ่ ใช้ผ้ำ ชุบน้ำมัน
มำผูกพัน ที่หำง วำงไฟหั้น
หนุมำน ฉวยจังหวะ ผละจำกทัณฑ์
โดดโลดโผน โจนทะยำน เผำผลำญลงกำ
หนุมำน รำยงำน พระรำมลักษมณ์
วำงแผนหัก ยุทธกำร มั่นฟันฝ่ำ
ศึกยิ่งใหญ่ ปะทะกัน ลั่นนครำ
เสียงกลองศึก คึกคณนำ หน้ำนคร

อินทรชิต ลูกทศกัณฐ์ ฟำดฟันพระลักษมณ์
หอกโมกขศักดิ์ ปักทรวง ร่วงสมร
หนุมำน ช่วยกันไว้ ก่อนภัยรอน
ด้วยสมุนไพร จำกสิงขร หิมำลัย
พระรำมใช้ อำวุธวิเศษ จำกฤำษี
มีฤทธี มวลเทวำ ผนึกไว้
ขว้ำงตัดอก ท้ำวรำพณ์ ดับมลำย
เสร็จศึกใหญ่ ได้สีดำ มำกรุงไกร
พบสีดำ ครำนี้ มีข้อข้อง
ว่ำนวลน้อง ต้องมือ ยักษ์ใหญ่ไหม
นำงสีดำ ท้ำรับรอง น้องลุยไฟ
เหล่ำประชำ ศรัทธำใจ นำงไร้รำคี
แท้จริงรำม น้ำพระทัย ใช่ระแวง
แค่แสดง ชำวพำรำ ค่ำมำรศรี
ตัดครหำ แอบนินทำ ว่ำรำคี
แสดงศักดิ์ศรี ดีงำม จำเริญใจ
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

จะกล่ำวถึง พระรำม ตำมเรื่องรำว
แม้สรุป อย่ำงย่อ แทบท้อกมล

วรรณคดี ที่กล่ำว ยำวเหลือล้น
ขีดเขียนจน แล้วเสร็จ เหน็ดเต็มที

พระนำรำย์ อวตำร ลงมำเกิด
ครองกรุง อโยธยำ รำชธำนี

เป็นพระรำม ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
ตำมวรรณคดี ที่กล่ำว เล่ำไว้นั้น

ท้ำวทศรถ กับนำง เกำสุริยำ
มเหสีคือ...นำงสีดำ...วิลำวัณย์

คือพระบิดร มำรดำ ผำสุกสันต์
รักผูกพัน คู่เคียง เพียงโฉมตรู

กำยำเขียว สดใส ชำยรูปงำม แสนเก่งกล้ำ น่ำเกรงขำม ยำมต่อสู้
มีอำวุธ...ประจำกำย...คล้ำยธนู
ปรำบอริรำช...ศัตรู...ผูม้ ุ่งร้ำย
พระรำมำ สำมำรถ ปรำกฏร่ำง
รวมเป็นสี่ นี้หรือ คือนำรำยณ์
เมื่อถึงครำ เครำะห์ซ้ำ กรรมซัดหนัก
เข้ำแย่งชิง นำงสีดำ กล้ำลองดี

สำรพำงศ์...อรชร...กรขวำซ้ำย
หำกมุ่งหมำย ได้กระทำ ล้ำฤทธี
ต้องกำสรด ทศพักตร์ เจ้ำยักษี
เกิดรำวี ปถพีลั่น ปั่นป่วนกรุง

ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์

พระนำรำยณ์แบ่งภำคลงจำกฟ้ำ
เพื่อมำปรำบศัตรูสู้ทศกัณฑ์

อวตำรมำเป็นพระรำมงำมเฉิดฉัน
ชำติก่อนนั้นถูกศรปักยักษ์ชีพวำย

พระรำมลงมำเกิดฤกษ์อร่ำม
สีวรกำยเขียวผ่องนวลยองใย

สง่ำงำมในตำนำนเล่ำขำนไว้
เป็นนำรำยณ์ปำงที่ ๗ เสด็จมำ

มีหนึ่งหน้ำสองมือถือธนู
ใช้ปกป้องศัตรูสู้ยักษำ
พระมเหสีมีชื่อนำงสีดำ
บำงเวลำอิทธิฤทธิ์มีเห็นสี่กร
ในเยำว์วัยได้ศึกษำศิลปศำสตร์
ทั้งรำมสูรและพิรำบปรำบม้วยมรณ์

เป็นโอรสท้ำวทศรถกับนำงเกำสุริยำ
คือพระพรต พระสัตรุต พระลักษมณ์ไซร้

ทรงเก่งกำจยุทธวิธฤี ำษีสอน
ทรงมีศรอำวุธประจำนำติดกำย

มีอนุชำ ๓ พระองค์ทรงรักใคร่
พระรำมไท้ใหญ่รุ่งเจ้ำกรุงอโยธยำ

พระสหำยมีมำกอยู่รวมหนุมำน
ชมพูพำนญำติพำลีที่ปำกอ้ำ
องคตที่มีพำลีเป็นบิดำ
อีกสุครีพผู้เป็นน้ำของหนุมำน

มีทศกัณฐ์เป็นศัตรูคู่อำฆำต
รวมทั้งญำติ ลูกและน้องทั้งผองนั้น
ขรทูษณ์ ตรีเศียร กุมภกรรณ
อินทรชิตลูกเช่นกันล้วนศัตรู
ทรงทำศึกมำกมำยหลำยครั้งครำ
ทั้งศึกแย่งชิงนำงสีดำยอดพธู

มีหนุมำนทหำรกล้ำร่วมท้ำสู้
ฝ่ำยศัตรูตำยรำบปรำบหมดไป

ทศกัณฐ์เจ้ำอุบำยก็ตำยตำม
ถูกพระรำมแผลงศรตอนสุดท้ำย
ถูกหนุมำนขยี้ส่องกล่องดวงใจ
ชนะกลับกรุงไปพร้อมนำงสีดำ
เมื่อทำดีต้องได้ดีมีควำมชอบ
ให้พิเภกเข้ำครองกรุงลงกำ

พระรำมมอบประทำนทหำรกล้ำ
หนุมำนได้เป็นพระยำครองนพบุรี

เสร็จสงครำมพระรำมอร่ำมนัก
พร้อมพระลักษมณ์ นำงสีดำมเหสี
และพลลิงมำกมำยทั้งหลำยมี
เสด็จกล้บกรุงศรีอโยธยำ
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปำกแพรก

วรรณคดีของไทยครั้งก่อนเก่ำ
สืบทอดวัฒนธรรมเรืองวิไล
เป็นเรื่องรำวชั่วดีมีสองด้ำน
องค์พระรำมปรำมปรำบทศกัณฏ์

เป็นเรื่องเล่ำกันมำหลำยสมัย
เผยแพร่จำกแดนไกลอำรยัน
เปรียบยักษ์มำรรบกับเทพจำกสวรรค์
คือรำมเกียรติ์สร้ำงสรรค์เป็นบทกลอน

พระนำรำยณ์อวตำรจำกสวรรค์ เพื่อปรำบมำรทศกัณฐ์ด้วยศิลป์ศร
สู้ยักษำสิบหน้ำยี่สบิ กร
ต้องแรมรอนนอนป่ำหิมพำนต์
พระบิดำคือท้ำวทศรถ
ครองอโยธยำชื่อปรำกฏตำมกล่ำวขำน
มีพี่น้องร่วมบิดำเหล่ำวงศ์วำน
สีพ่ ระกุมำรปรำบยักษ์ประจักษ์นำม
พระรำมลักษณ์พระพรตพระศัตรุด
มีฝีมือแกล้วกล้ำเฝ้ำติดตำม
มีคู่บุญรำชธิดำพระชนก
เทพเทวีโฉมงำมนำงสีดำ

ล้วนเชี่ยวชำญกำรยุทธน่ำเกรงขำม
ทำสงครำมหมำยมุ่งกรุงลงกำ
ลูกในอกนำงมณโฑกับยักษำ
บุญกรรมพำให้ดูแลโดยแม่ธรณี

ผูกสัมพันธ์สองเมืองต่ำงกล่ำวขำน
ร่วมวงศ์วำนงำนวิวำห์พำสุขี
เสด็จกลับมิถิลำผ่ำนพงพี พบยักษีรำมสูรมีขวำนงำม

รบชนะรำมสูรในป่ำใหญ่
พระทรงชัยกลับเมืองเลื่องเขตขำม
ได้ลูกศรสำคัญของพระรำม
กลับเข้ำเมืองเรืองนำมอโยธยำ
โดนเครำะห์กรรมจำให้ต้องจำกจร
สิบสี่ปีต้องจำกบ้ำนเมืองมำ

สิ้นสงครำมกลับเมืองอโยธยำ
มีโอรสสองพระองค์คู่บุญกัน

จำกนครร่อนเร่ไปที่ในป่ำ
สู้รบกับยักษำทศกัณฐ์

กษัตรำครองเมืองเป็นสุขสันต์
สุขอนันต์ยืนยงดำรงบุญ

ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่

