
 

 

 

 
 
 

เมื่อนั้น  พระยาพาลีใจกล้า 
ฟังพระนารายณ์กล่าววาจา  กล้าเกล้าวันทาทูลไป 

ซึ่งพระองค์ผู้ทรงฤทธา  มีความกังขาสงสัย 
จะขอถวายสัตย์สาบานไว ้  ในใต้เบื้องบาทเจ้าโลกา 

แม้ข้ามิให้แก่น้อง  เอาไว้ร่วมห้องเสน่หา 
ขอให้ศรศักดิ์พระจักรา  ผลาญชีวิตข้าวานร............ 

 
แม้นว่าพี่ต่อสู้มัน  เจ็ดวันไม่คืนราชฐาน 

ตัวเจ้าผู้ปรีชาชาญ  ไปดูที่ธารคีรี 
ถ้าเลือดข้นนั้นเลือดมหิงสา  เลือดไหลเหลวมานั้นเลือดพี่ 

จงขับพวกพลโยธี  ขนคีรีปิดปากถ้้าไว้............ 
 

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์  
ผู้แต่ง : จนิตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

 



 
พาลี สุครีพ (๑) 

 

วรรณกรรม ล้้าค่า รามายณา       ย้อนตอนครา พระนารายณ์ สยายสังขาร 
อวตาร เป็นพระราม นามตระการ        เพื่อโรมรัน ทศกัณฑ์ ขั้นอัปรา 

 

กาลครั้งนั้น มีราชัน เมืองสาเกต      อาณาเขต ยิ่งใหญ่ ไร้ปัญหา 
แต่ไม่มี โอรส และธิดา      ด้วยไม่มี ศรีภรรยา มาเคียงกาย 

 

จอมบดินทร์ ตัดสินเร้น เป็นฤๅษ ี     สร้างกุฎิ บ้าเพ็ญตะบะ ณ ป่าใหญ่ 
นั่งภาวนา สองพันปี บารมีเกริกไกร      หนวดเคราไม่ สะสาง คางรุงรัง 

 

นกกระจาบ ขยับเครา เข้าท้ารัง      แสนสุขขัง นั่งนอน ผ่อนทุกขัง 
วิหคว่า พระฤๅษ ีมีบาปบัง      จึงมานั่ง เดียวดาย เสียดายพันธุ์ 

 

เป็นกษัตริย์ ยิ่งใหญ่ ไร้มเหสี      ไร้บุตรี โอรส หมดทางฝัน 
ฤๅษฟีัง ช่างจริง สิ่งสารพัน      จึงก่อการ บูชาไฟ โฉมฉายจงมา 

 

มนต์พิธี มีผล ดลดานให้      หญิงไฉไล วิไลศรี รี่มาหา 
สาวโสภี เรียกขาน กาลอัจนา      สมอุรา ฤๅษ ีพระโคดม 

 

ยามสองสุข สองสวาท สุดหรรษา      เกิดธิดา สวาหะ ลักษณ์เลิศสม 
ต่างยินดี ปรีดา ร่าเริงรมย์      แสนสุขสม ในอาศรม พนาลี 

 

ส่วนพระอินทร์ พระอาทิตย์ คิดแบ่งฤทธิ์      เพื่อพิชิต ทศกัณฑ์ ชาญวิถี 
จึงแปลงกาย จากเทพ เสพนาร ี     ถ่ายฤทธี สู่บุตร สุดฤทธิรอน 

 

ศึกครั้งนี้ ใหญ่หลวง ปวงเทวา      ต่างสรรหา สรรพาวุธ ยุทธสมร 
เพื่อเสริมแรง องค์ราม นามขจร      ร่วมต่อกร ยักษ์ร้าย ฝ่ายไพร ี

 
 
 
 



 

 

ฝ่ายพระอินทร์ ยินดี พลีพลัง       อาศัยร่าง นางอัจนา มาสูสี 
ร่วมสมสู่ ได้ลูกชาย คือพาลี       โอรสนี้ กายสีเขียว ปราดเปรียวดี 

 

ด้านพระอาทิตย์ คิดอ้านวย ช่วยนารายณ ์    จึงแฝงกาย ได้เสีย เมียฤๅษี 
เกิดสุครีพ กายแดง แกร่งกายี      ลูกคนนี้ พระสุรีย์ พลีฤทธิ์ไว ้

 

พระโคดม ไม่รู้ ว่าคู่สม      แอบพลีกาย ให้ชายชม โง่งมไฉน 
หลงเข้าใจ ว่าลูกตน รักล้นใจ      แสนรักใคร่ สองลูกชาย กายทรงงาม 

 

จวบกระทั่ง ครั้งหนึ่ง ถึงคราวเศร้า       ฤๅษเีฒ่า เอาลูก บุกล้าน้้า 
อุ้มสุครีพ จูงพาลี บุตรีเดินตาม      สวาหะ หน้าง้้า ช้้าหัวใจ 

 

นางตัดพ้อ พ่อว่า น่าอดส ู     ทีลูกชู้ อุ้มชู เอาใจใส่ 
ปล่อยลูกตัว เดินเอง คะเนงร้าย      พระฤๅษ ีแคลงใจ ในวาที 

 

ถึงล้าน้้า ท้าจิต อธิษฐาน      จะท้าการ พิสูจน์ จุดบัดสี 
จะโยนลูก ทั้งสามคน ด้นวารี       หากเป็นลกู เรานี้ ว่ายกลับมา 

 

หากลูกชู้ ผู้อ่ืน ขึ้นฝั่งไกล      ขอสาปให้ กลายเป็นลิง วิ่งเข้าป่า 
ผลเป็นจริง ดังลูกสาว กล่าวอ้างมา      พระสิทธา ตาสว่าง คั่งแค้นใจ 

 

กลับอาศรม บรมนิเวศน์ เขตวนา      กล่าวต่อว่า อัจนา มารยาสาไถย 
อยู่ต่อหน้า ท้าท่าดี ศรีหทัย      แต่ลับหลัง ท้าจัญไร ใจสามานย์ 

 

เมื่ออัจนา รู้ว่า สวาหะ      ท้าเอะอะ มะเทิ่ง เปิดโปงสาร 
จึงสาปให้ ลูกสาว เจ้าตัวการ      ยืนนิ่งนาน ขาเดียว เหนี่ยวกินลม 

 

พระฤๅษ ีโคดม ระทมใจ      แค้นเหลือหลาย ใยนาง ช่างชั่วสม 
ทั้งมีชู้ สู่ชาย ใจอาจม       ใช้อาคม ข่มเหง สวาหะ 

 



 
 

สาปอัจนา เป็นหิน ส้ินตัญหา       ร่านกามา ลีลาร้าย ได้ลดละ 
นี่คือกรรม ต่อเนื่อง เรื่องราคะ      รามายณะ สอนใจ ให้ไตร่ตรอง... 

 
พาลี สุครีพ (๒) 

 

ฝ่ายองค์อินทร์ บดินทร์ใหญ่ ในสวรรค์      นึกสงสาร พาลี ที่หม่นหมอง 
ถูกฤๅษ ีสาปเป็นลิง ยิ่งขัดข้อง      จ้าจะต้อง ขจัดเศร้า เจ้าลูกชาย 

 

จึงสร้างเมือง ขีดขิน ให้พาลี      เป็นเจ้าครอง ธานี บดีเฉิดฉาย 
นามพญา กากาศ ผงาดไพร      แต่งตั้งให้ น้องชาย เป็นอปุราช 

 

มีครั้งหนึ่ง พระสุเมร เกิดเอนเอียง      อาจพล้้าเพลี่ยง ลม้ครืน แตกตื่นขนาด 
อุปราช สุครีพ รีบดึงสกัด      ป้องสุเมร ล้มฟาด ผงาดธรณิน 

 

ความดีเด่น เป็นศรี พระอิศวร      เห็นสมควร ให้รางวัล สรรโฉมฉิน 
มอบมิ่งขวัญ นางดารา ยุพาพิน      จอมบดินทร์ ฝากพาลี พี่ชายไป 



 
พระนารายณ์ ท้วงว่า อย่ากระนั้น      อาจมีการ ล่วงละเมิด เพลินเพริดได้ 

หญิงกับชาย กรายวนา อย่าวางใจ      อาจเสียหาย คล้ายปลาย่าง ข้างเคียงแมว 
 

พาลีได้ ถวายสัตย์ ปฏิญญา      หากตัวข้า ผิดสัญญา ศรัทธาแผ่ว 
จงตายด้วย ศรนารายณ์ ไม่คลาดแคล้ว      ให้ดวงแก้ว วายปราณ มั่นสัญญา 

 

แต่สดุท้าย พาลี วจีตระบัด      ฉวยโอกาศ ยึดเทวี เป็นคู่ขา 
ไม่น้าส่ง สุครีพ ตามสัญญา      นี่แหละหนา ตัญหา กามารมณ์ 

 

ฝ่ายสุครีพ น้องชาย ท้าใจได ้     ด้วยดวงใจ รักพี่ชาย หทัยสม 
เรื่องความรัก หักสวาท ปราศปรารมภ์      รักไม่สม ใช่ตรอมตรม สมเชื้อชาย 

 

กาลต่อมา ภูผา ไกรลาศทรุด      มีจอมยุทธ์ ทศกัณฐ์ ดันตรงได ้
พระศิวะ พระราชทาน นงคราญไฉไล      คือมณโฑ อรทัย ไปลงกา 

 

จอมยักษา พามณโฑ นมโตข้างเดียว      เหาะลดเลี้ยว เฉี่ยวขีดขิน ถ่ินลิงป่า 
กษัตริย์พาลี ชี้ว่าหยาม ข้ามหัวข้า      โถมถลา ล่าทศกัณฑ์ หวังชิงนาง 

 

ทั้งพาลี ทศกัณฑ์ พลันพันต ู     ต่างสุดสู้ สุดชีวา ปานฟ้าคลั่ง 
ผลสุดท้าย ฝ่ายพาลี ทวีพลงั       จงึได้นาง ครอบครอง จนท้องโต 

 

ทศกัณฑ์ เสียดาย มเหสี      ถูกพาลี จี้ไป เสียใจอักโข 
ท้าไฉน ได้คืน นางมณโฑ      จ้าเซโซ กราบโคดม อบรมพาลี 

 

พระอาจารย์ ขอทั้งที พาลีจ้ายอม      ประนีประนอม คืนนาง ไปทั้งที ่
ทารกมี ในท้อง ลูกของพาลี      พระฤๅษ ีจึงผ่าครรภ์ กันเด็กไว ้

 
ใช้ท้องแพะ เป็นอู่ เลี้ยงดูเดก็      ตั้งแต่เล็ก จนโต โคดมฝึกให ้

ตั้งนามว่า องคต หมดจดกระไร     ยามเติบใหญ่ ใจกล้าหาญ ทหารพระราม 
 
 
 



 
 
 

มีกระบือ อันธพาล ขานทรพี      พล่าชีวี พ่อเอง ไม่เกรงขาม 
เที่ยวท้าทาย เทวดา ฟ้าเขตคาม      แล้วลามปาม ข้ามเวหา ท้าศิวะ 

 

พระอิศวร บอกให้ ไปท้าพาลี      เกิดต่อตี ประจันบาน ขั้นเอะอะ 
ต่างต่อสู้ สุดชีวี ไม่มีละ      ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ฉะเต็มแรง 

 

พาลีอุบาย ท้าควาย ไปในถ้้า      ด้วยเชื่อความ ว่องไว แม้ไร้แสง 
ทรพี ตอบทันใด ได้ทุกแห่ง      มืดหรือแจ้ง จางปาง ช่างปะไร 

 

สั่งสุครีพ เฝ้าประตู ดูเลือดนอง      ถ้าเลือดของ ตัวพี่ สีจางใส 
จงเอาหิน ปิดปากถ้้า ค้้าแน่นไว้      ป้องกันฝ่าย ทรพี ลี้ออกมา 

 

การต่อสู้ รู้กัน เพียงสองฝ่าย      ผลสุดท้าย ควายตาย เลือดไหลบ่า 
สีเข้มข้น ล้นหลั่ง ดั่งธารา      เทวดา ฉลองชัย ให้ฝนพร้า 

 

เลือดสีข้น ของควาย กลายเป็นใส      สุครีพหลง เข้าใจ พี่ชายคว่้า 
กลิ้งศิลา ก้อนใหญ่ ใส่ปากถ้้า      เป็นไปตาม ค้าสั่ง ของพาลี 

 



 

 

พาลีหลง เข้าใจ น้องชายคิดฆ่า      จึงด่าว่า เสียหาย ไล่น้องหนี 
ออกไปจาก ขีดขิน สิ้นกันที      ต่อแต่นี้ ขาดกัน สัมพันธ์มลาย 

 

สุครีพ แสนเสียใจ จ้าใจหลบ       ได้มาพบ หนุมาน ปลอบขวัญให้ 
ชักชวนมา สวามิภักดิ์ ลักษณ์รามไท้      เป็นทหาร เกรียงไกร ไล่ทศกัณฐ ์

 

พระรามช่วย สุครีพ ปราบพาลี      ใช้ศรศรี ยิงพาลี เพียงผิวผ่าน 
เฉียดผิวกาย วายชนม์ พ้นสาบาน      แต่พาลี ชาติทหาร ขอขั้นตาย 

 

พาลีตาย ไปเกิด เป็นเทพบุตร      ได้พสิูจน์ ความภักดี ที่พลีให ้
ช่วยพระราม ปราบยักษา ชีวามลาย      วีรกรรม น้าชัย สุครีพพาลี 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 

พาลี สุครีพ (๑) 
 

อันสุครีพ และพาลี สองพี่น้อง       เป็นกษัตริย์ปกครอง เมืองขีดขิน 
มีมารดา ชือ่กาลอัจนา ยุพาพิน       สองบดินทร์ เป็นน้า ของหนุมาน 

 

มีพี่สาว ร่วมมารดา ชื่อสวาหะ       ที่บิดา คือพระฤๅษ ีโคดมท่าน 
สวาหะ คือมารดา ของหนุมาน      ถูกสาปนาน ยืนขาเดี่ยว เหนี่ยวกินลม 

 

สามพี่น้อง ต่างพ่อ ก็สามคน       ด้วยแม่ตน เจ้าชู้ให้ ชายสู่สม 
ให้พระอินทร์ พระอาทิตย์ ชิดเชยชม        อีกโคดม ฤๅษผีู้ คู่สามี 

 
 
 
 



 
พาลี สุครีพ (๒) 

 

ก้าเนิดของ สุครีพพาลี มีเล่าไว้      พระนารายณ์ จะอวตาร ปราบยักษี 
พระอาทิตย์ และพระอินทร์ แสนยินดี      หวังจะแบ่งฤทธี ช่วยพระองค์ 

 
 

 
 

จึงวางแผน ตีท้ายบ้าน ท่านฤๅษี       ลอบดู๋ดี๋ เมียรูปงาม ตามประสงค์ 
นางอัจนา ต่อนั้นมา นวลอนงค์      คลอดโอรส ให้สององค์ ตรงเจตนา 

 

บุตรพระอินทร์ เป็นชาย กายสีเขียว       สมใจเชียว ตามต้องการ ทหารกล้า 
เพื่อร่วมทัพ ช่วยพระราม ยามภัยมา       แสนเจ้าชู้ มีนามว่า พี่พาลี 

 

บุตรพระอาทิตย์ นั้นไซร้ กายสีแดง       ดูแข็งแรง ให้ควรคู่ สู้ยักษี 
เป็นทหาร พระราชา กล้าราวี      ชื่อสุครีพ น้องแสนดี ของพี่ชาย 

 

พระฤๅษ ีไม่รู้เห็น สมเป็นพ่อ       รักพะนอ อย่างพันผูก ลูกในไส้ 
เฝ้าฟูมฝัก ปัดป้องหวง ด้วยห่วงใย      อาบน้้าให้ ทั้งป้อนข้าว เฝ้าดูแล 

 
 
 



 
 
 

วันหนึ่งเกิด หวาดระแวง คลางแคลงใจ       จึงโยนลูก ลงน้้าไป ให้รู้แน ่
แล้วเสี่ยงทาย จิตนิ่ง ว่าจริงแท้      ใครเป็นแม่ เปน็พ่อ ขออธิษฐาน.. 

 

แม้นทั้งสาม ใครลูกตน จะคนไหน       ขอให้ว่าย กลับมา หาตัวท่าน 
ถ้าคนใด เป็นลูกชู้ สมสู่กัน      ขอคนนั้น จงว่ายน้้า ข้ามฝั่งไป 

 

 
 
 

ค้าอธิษฐาน ของฤๅษ ีมีอีกสิ่ง       ให้ลูกชู้ กลายเป็นลงิ โหดจริงไหม 
พาลีสุครีพ ว่ายไม่ยั้ง ขึ้นฝั่งไกล       ค้าสาปให้ สุดท้าย กลายเป็นลิง 

 

ส่วนสวาหะ ลูกสาว เจ้าเหนื่อยล้า       ว่ายกลับมา พระฤๅษ ีดีใจยิ่ง 
ความลับจึง เฉลย เผยความจริง       เกิดชังชิง พ่อแม่ลูก ผูกแค้นใจ 

 

กาลอัจนา แม่ไม่พ้น คนมีบาป       สามีสาป ให้เป็นหิน สิ้นสงสัย 
เป็นหญิงชั่ว มั่วชาย ท้าได้ไง       นางเสียใจ ต้าหนิว่า ด่าธิดา 

 

 



 
สวาหะลูก ถูกแม่ด่า อกตัญญ ู       ว่าไม่รู้ คุณแม่ แย่นักหนา 

ถูกสาปให้ ยืนขาเดี่ยว เปลี่ยวในป่า       ไปจนกว่า จะมีลูก ผูกสายใย 
 

พาลี สุครีพ (๓) 

 

ฝ่ายพระอินทร์ เห็นเหตุการณ์ สงสารนัก      ลิงลูกรัก ต้องเร่ร่อน จะนอนไหน 
ต้องเดินป่า ห้อยโหน ทโมนไพร      จงึสร้างเมือง ขีดขินให้ เข้าไปครอง 

 

พาลีได้ สถาปนา เป็นกษัตริย์      สุครีพเป็น มหาอุปราช ชาติผยอง 
มีฝูงลิง มากมาย ใต้ปกครอง      สองพี่น้อง ฝึกอาคม บ่มวิชา 

 

เฝ้าฝึกฝน ให้มี ฤทธิ์พิฆาต      ให้เก่งกาจ เชี่ยวชาญ ทหารกล้า 
รอเวลา พระนารายณ์ อวตารมา       จะได้ช่วย องค์ราชา ปราบล่าทศกัณฐ์ 

 
พาลี สุครีพ (๔) 

 

เรื่องราวของ สุครีพพาลี มีก่ายกอง      สุครีพน้อง นั้นกาย ฉายแดงฉาน 
ความสามารถ มีมาก ยากประมาณ       ไหวพริบนั้น ก็ดีเลิศ เจิดปัญญา 

 

เป็นลิงที่ กตัญญู รู้บุญคุณ      รักเจือจุน พลพรรค เป็นนักหนา 
รักภักดี พี่ชาย ร่วมมารดา      ใจกว้างกว่า ผู้ใด ในบุร ี

 

ถูกพี่ชาย เข้าใจผิด คิดไปว่า      สุครีพจะ ยึดอ้านาจ ร้ายกาจนี่ 
จึงตัดพี่ ตัดน้อง หมองฤดี      ไล่ทันที ขับให้ ไปจากเมือง 

 

สุครีพต้อง จ้าพราก วิบากไกล       บอกเล่าให้ หนุมาน หลานรู้เรื่อง 
จึงพาไป หาพระราม อร่ามเรือง       ได้อยู่เมือง ใหญ่โต อโยธยา 

 

เป็นลิงที่ มีคุณธรรม น้าชีวิต        อทิธิฤทธิ์ มีพร้อม ยอมฟันฝ่า 
จึงได้เป็น ทหารเอก องค์ราชา       ช่วยน้าพา กองทัพ สู้กับทศกัณฐ ์



 

สุครีพรับ ราชการ ทหารกล้า      แนะพระราชา ให้ไปฆ่า พาลีท่าน 
เพื่อยึดครอง ขีดขิน ถิ่นต้องการ       ได้ทหาร ก้าลังพล มากล้นกอง 

 

พระรามได้ ต่อว่า ถ้าจะกล่าว       พาลีเล่า เกง่กาจ ชาติผยอง 
ความสามารถ มากมาย ใช้ประลอง       ท้าไมน้อง ต้องไปฆ่า น่าเสียดาย 

 

สุครีพจึง บอกเล่า ท้าวความว่า       พาลีไม่ รักษา ค้าสาบานไว้ 
ตามค้าสัตย์ ที่ให้กับ พระนารายณ์       จึงไม่วาย ต้องม้วยมรณ์ ด้วยศรพระราม 

 

พาลีนั้น แม้เสียใจ ไม่ได้อยู่       ไม่ได้ช่วย ปราบศัตรู อดสูล้้า 
รักศักดิ์ศรี ตายดีกว่า แม้พระราม        จะพยายาม ช่วยให้พ้น ค้าสาบาน 

 

เมื่อไม่ท้า ตามที่ ทรงชี้น้า       พระรามจ้า แผลงศรที่ พาลีท่าน 
พลันได้เห็น เป็นนารายณ์ ธ อวตาร        แล้วไม่นาน พาลีวาย ตายจากไป 

 

ก่อนพาลี ดับดิ้น ตายสิ้นชีพ      เรียกสุครีพ มาสอนสั่ง ครั้งสุดท้าย 
เป็นที่มา"พาลีสอนน้อง"ต้องท้าอย่างไร      ให้เจ้านาย รักไว้ใจ มอบให้งาน 

 

ยังฝากเมือง ขีดขิน ถิ่นวานร        ป่วนแน่นอน หากไม่ ไปสืบสาน 
ให้สุครีพ รีบกลับ ไปจัดการ       ต่อจากนั้น พาลีได้ ตายจากพลัน 

 

หลังจากตาย พาลีได้ ไปก้าเนิด       ได้ไปเกิด เป็นเทพบุตรโพ้น บนสวรรค์ 
ไปท้าลาย พิธีชุบหอกกบิลพัท ของทศกัณฐ์       สุครีพนั้น เป็นบดินทร์ ขีดขินนคร 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 
 
 
 



 

 
 

จะกล่าวถึงซึ่งตัวละครเอก      ที่โดนเสกเป็นวานรโดยฤๅษี 
เป็นลูกของพระอินทร์ทรงฤทธี       ชื่อพาลีมีฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย 

 

เป็นลูกของนางกาลอัจนา        เมียฤๅษอียู่มาไม่สงสัย 
พระอินทร์มาเป็นชู้ด้วยถูกใจ        มีลูกกายสีเขียวให้เลี้ยงด ู

 

มีน้องชายชื่อสุครีพคนละพ่อ        กายสีแดงโอละพ่อน่าอดสู 
เป็นลูกชายพระอาทิตย์ได้เชิดช ู       มาเป็นชู้กับนางกาลอัจนา 

 

พระฤๅษโีคดมรักดังบุตร       ฟูมฟักดุจลูกตนไม่กังขา 
แว่วได้ยินค้าเยาะจากนกกา        ให้ขายหน้าเสกให้เป็นวานร 

 

พระบิดาพาลีคือพระอินทร์      ได้สร้างเมืองขีดขินดังสิงขร 
ให้พาลีครอบครองพระนคร       แสนสุโขสโมสรอยู่สืบมา 

 

พาลีนั้นมีลูกคือองคต        เกิดก้าหนดกับมณโฑเสน่หา 
ชมพูพานลูกบุญธรรมได้เลี้ยงมา        เฝ้าปกครองนคราอยู่ช้านาน 

 

จนมีเรื่องทรพาทรพ ี       เข้าใจผิดตัดไมตรีเข้าหักหาญ 
สุครีพต้องหลีกลี้หนีลนลาน       ไปพึ่งโพธิสมภารองค์นารายณ์ 



 
ทหารเอกมีฝีมือของพระราม        ศึกสงครามสู้รบเก่งไฉน 
มีพลังต่อสู้ด้วยกายใจ       พร้อมทั้งไหวพริบดีมีปัญญา 

 

มีอาเพศวันหนึ่งรามสูร        แย่งมณีเจิดจ้ารูญของเมขลา 
เกิดสงครามต่อสู้เทวดา        อรชุนทรงฤทธาตอ่สู้กัน 

 
 

 
 

รามสูรเก่งกล้าและสามารถ        จับอรชุนแล้วฟาดให้อาสัญ 
เขาพระสุเมรุเอียงลงมาแสนจาบัลย์       ต้องช่วยกันให้ฟื้นคืนดังเดิม 

 

ทั้งพาลีและสุครีพสองพี่น้อง        ชื่อเสียงก้องท้าได้ให้ฮึกเหิม 
พระอิศวรมอบรางวัลที่ต่อเติม       เป็นตรีเพชรฉลองเฉลิมแก่พาลี 

 

แล้วมอบนางดาราใส่ผอบ        ฝากสุครีพน้อมนบนางโฉมศร ี
พร้อมสาบานไม่ข้องเกี่ยวกบัเทวี        หากผิดผีขอให้ตายด้วยศรราม 

 
 
 
 
 



 

 
 

แต่สุดท้ายพาลีหนีไม่พ้น         ประพฤติตนเหลวไหลไม่เกรงขาม 
เอานางดาราเป็นเมียเกิดเป็นความ       สุดท้ายต้องศรพระรามวายชีวา 

 

ก่อนสิ้นชีพต้องตายด้วยศรศลิป์        ส้านึกผิดหมดสิ้นไห้โหยหา 
เรียกพาลีและองคตใกล้เข้ามา       ก่อนจากลาสอนน้องต้องหลักธรรม 

 

ค้าพาลีสอนน้องได้สืบสาน       ปฏิบัติการงานไม่เกรงขาม 
ต้องซื่อตรงมุ่งมั่นพยายาม      ป้องเขตคามด้วยจงรักและภักดี 

 
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
รามเกียรติ์ เรื่องราว กล่าวไว้นี ้     ถึงสุครีพ.....พาลี....ที่เกี่ยวข้อง 

พอสังเขป เรียงถ้อย เป็นร้อยกรอง       ตามครรลอง...นวกวี...ที่ตั้งใจ 
 

อันสุครีพ...พาลี..เป็นพี่น้อง      เกิดร่วมท้อง มารดา น่าสงสัย 
ว่าฝ่ายพ่อ นั้นเล่า เขาคือใคร      เป็นผู้ใด..ให้ก้าเนิด..เกิดชีวี   

 

กาล อัจนา..ปกปิด..คิดไม่ซื่อ      ว่าทั้งสองคือ บุตรา พระฤๅษ ี 
นามโคดม ชิดผูกพัน ฉันสามี      ทั้งทั้งที่...เป็นลูกชู้...สมสู่กัน 

 

พระฤๅษ ีรู้เรื่อง สุดเคืองโกรธ      จึงลงโทษ สาปสุครีพ พาลีนั้น 
กลายเป็นลิง เสร็จสรรพ โดยฉับพลัน      ทุกข์มหันต์ แทบม้วย ดว้ยมารดา 

 

สุครีพหรือ...คือพญา...วานรที ่     ร่างกายมี สีแดง จิตแกร่งกล้า 
เป็นบุตร พระอาทิตย์ มากฤทธา      กับนาง กาลอัจนา โฉมสคราญ 

 

ส่วนพญา..ลิงพาลี..มีฤทธิ์เดช      เจ้าครองเขต ขีดขิน คือถิ่นฐาน 
เป็นโอรส ของพระอินทร์ ปิ่นวิมาน      กับนางกาล..อัจนา..อย่างวยงง 

 

กายามี...สีเขียว...ใจเดี่ยวเด็ด      แกร่งดุจเพชร...เก็จมณี...ที่สูงส่ง 
กล้าพลีกาย ถวายร่าง อย่างทะนง      ต่อหน้าองค์ นารายณ์ ไม่รอร ี

 

เกิดร่วมแม่ แต่พ่อ ก็แตกต่าง      ใช่เรื่องแปลก แยกทาง ห่างวิถี 
สุครีพ...ได้ประสบ...พบสิ่งดี      ส่วนพาลี...ชอกช้้า...ระก้าฤทัย 

 

สุครีพ ผู้อาจหาญ เชี่ยวชาญศึก      เก่งกล้าคึก โดดเด่น ได้เป็นใหญ่ 
เป็นทหารเอก พระราม ผ่องอ้าไพ      ชีวิตรอด...ปลอดภัย...ไร้ระคาง 

 

พระรามชอบ มอบหมาย ให้ออกรบ      เพื่อสยบ ทัพลงกา พาเคียงข้าง 
ธ มุ่งหวัง...วางหทัย...ไม่จดืจาง       ร่วมก้าวย่าง รุกขนาบ ปราบไพรี 

 
 



 

 

หลังเผด็จ...เสร็จศึก...กรุงลงกา      พระรามตั้งเป็น ราชา พาสุขศรี 
ครอบครองเมือง ขีดขิน แสนยินดี      ส่วนพาลี..แตกต่าง..สุดทางเดิน 

 

ชีวิตแรกเริ่ม...เดิมที...พาลีนั้น       เป็นผู้ที่..ยึดมั่น...น่าสรรเสริญ 
คุณความดี ที่กระท้า ชีพด้าเนิน      ชีวิตจ้าเริญ รุ่งเรือง เฟื่องฟูพงศ์ 

 

กลับประสบ พบทุกข์ แทนสุขสม      เพราะอารมณ์ โหมสุม จิตลุ่มหลง 
ต้องประสบ เคราะห์กรรม กระหน่้าองค์       สุดฝ่าพง.....ดงหนาม.....ตามบีฑา 

 

พระอิศวร...ฝากนาง...ดารานี้      กับพาลี...ผู้พี่ชาย...มุ่งหมายว่า 
น้าส่งสุครีพ ให้รางวัล เป็นภรรยา       พาลีกล้า หน้าไม่อาย ยึดไว้เอง 

 

เคยหน้ามืด ตามัว ชั่วมหันต์       แย่งมณโฑ จากทศกัณฑ์ มันข่มเหง 
เกิดองคต บุตรชาย ใจนักเลง      นึกวา่ตน แสนเก่ง แท้เฮงซวย 

 

ผลสุดท้าย...พาลี...ถึงที่ตาย      ถึงคราจอด วอดวาย จบไม่สวย 
พระราม แผลงศรใส่ ใจระทวย      ต้องมอดม้วย...ดับดิ้น..ส้ินชีวัน 

            
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน ์

 
 


