องคต เป็นลิงมีกายสีเขียว เป็นบุตรของพาลี กับนางมณโฑ เมื่อพาลีแย่งนางมณโฑมาจาก
ทศกัณฐ์แล้ว นางต้องเป็นภรรยาของพาลีจนกระทั่งตั้งครรภ์ ทศกัณฐ์ไปฟ้องฤาษีอังคัต
อาจารย์ของพาลี จนพาลียอมคืนนางมณโฑให้แต่ขอลูกไว้ ฤาษีอังคัต จึงทาพิธีเอาลูกออก
จากท้องนางมณโฑ ไปใส่ในท้องแพะ เมื่อครบกาหนดคลอด พระฤาษีก็ทาพิธีให้ออกจาก
ท้องแพะ ให้ชื่อว่า องคต
นามขุนกระบี่นี้
องคตเสมอนอ
กากาศราชเอารส
ฤทธิ์ล้า
สีเขียวดุจมรกต
มงกุฎกลีบ สามแฮ
เถลิงยศอุปราชค้า
เขตด้าวขีดขิน
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

องคต ตัวละครในรามเกียรติ์ ลาดับ ๑๐ ... โดย นักกลอน KU ๒๗
องคต
ทหารเอกตนหนึ่งขององค์ราม
มีฝีมือเก่งกล้าเข้าราวี
เป็นบุตรของพญาพาลี
แย่งตัวมาเป็นเมียอยู่นานวัน
ทศกัณฐ์แค้นใจให้เหลืออด
ทั้งขอคืนนางมณโฑอรชร

เฝ้าติดตามป้ององค์พระทรงศรี
ร่วมรบกับอสุรีทศกัณฐ์
กับมณโฑมารศรีแม่จอมขวัญ
เกิดตั้งครรภ์เป็นองคตบุตรวานร
ฟ้องฤาษีอังคตให้สั่งสอน
ก่อนจากจรทิ้งลูกไว้ให้พาลี

พระฤาษีทาพีธีเอาลูกไว้
ฝากเลี้ยงในท้องแพะตามวิถี
เกิดมาเป็นองคตเก่งกล้าดี
รบราวีมีชื่อให้ลือชา
มีพี่น้องร่วมมารดาอยูส่ ามคน
เป็นมนุษย์คนหนึ่งนางสีดา
กายสีเขียวแต่งองค์ทรงกษัตริย์
ถือพระขรรค์เป็นอาวุธอย่างมั่นคง
ช่วยพระรามสู้ศึกทศกัณฐ์
เป็นฑูตไปเจรจาพาที

อินทรชิตหนึ่งตนเป็นยักษา
อีกอนุชาคือไพนาสุรยิ วงค์
สวมมงกุฏสามกลีบรัดดังประสงค์
คนลุ่มหลงด้วยสัมมาวาจาดี
อย่างแข็งขันเก่งกล้าไม่ถอยหนี
เมื่อสีดาเทวีถูกลักไป

แสดงความสามารถฉลาดนัก
ทศกัณฐ์เห็นประจักษ์ไม่สงสัย
ด้วยศักดิ์ศรีไม่ยอมนั่งต่ากว่าใคร
พดหางไว้สูงเทียมอสุรา
ทั้งเก่งกล้าสามารถในการรบ
ใครรบด้วยต้องม้วยมรณา

ได้ประสบชัยชนะสมปรารถนา
ด้วยพระขรรค์มีฤทธาของคู่กาย

ภายหลังเป็นฝ่ายวังหน้าเมืองขีดขิน
พร้อมมงกุฏกุณฑลดูเลื่อมลาย
ทั้งแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์
องคตคือตัวอย่างเอนกอนันต์

พระยาอินทรนุภาพสมดังหมาย
สังวาลย์แก้วร้อยสายมาพร้อมกัน
เจิดจารัสอยู่เย็นเป็นสุขสันต์
จดจากันความดีที่เหมาะควร

ผูป้ ระพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่

องคต
ครั้งวานร พาลี ตีลงกา
นางมณโฑ โสภา มาร่วมรัก

ได้ลักพา ภรรยา ทศพักตร์
จนนงลักษณ์ ตั้งท้อง ต้องราคี

ทศกัณฐ์ ดั้นด้น ค้นหาเมีย
กราบอ้อนวอน อังคัต พระมุนี

แสนละเหี่ย เสียดาย ใจหมองศรี
พระอาจารย์ พาลี ช่วยคลี่คลาย

พระฤษี อังคัต จึงตัดสิน
พาลียอม ทาตาม แม้จาใจ

ให้ยุพิน คืนถิ่น ของยักษ์ใหญ่
แต่อยากได้ ลูกในท้อง ของนางไว้

พระฤษี ทาพิธี ย้ายกุมาร
ออกจากครรภ์ มณโฑ ก่อนโตใหญ่
ฝากไว้ใน ท้องแพะ แยกเอาไว้
คืนนางไป ให้ทศกัณฐ์ ท่านภัสดา
ครบกาหนด การคลอด เด็กปลอดภัย
กายสีเขียว ปากหุบ รูปลักขณา
สิบเศียรแสน แค้นใจ ในพาลี
แปลงกายคล้าย ปูยักษ์ ดักทาร้าย
ดวงเด็กดี พาลี จับปูได้
เด็กสนุก ปูทุกข์ขนาด ระนาดระเนน

ด้วยพรชัย พระฤษี ที่รักษา
ให้ชื่อว่า องคต หมดจดกาย
ที่ยังมี มารหัวขน ปนเชื้อสาย
แฝงกายใน คงคา รอฆ่าเด็กเวร
ผูกมัดให้ ลูกชาย ใช้ลากเล่น
รับกรรมเวร เจ็ดวัน ได้ผันผาย

ครั้งสุครีพ ขอพระราม ปรามพาลี
ผู้ตระบัด วจี ที่ให้ไว้
พาลีต้อง ศรราม กระหน่ากาย
ก่อนวางวาย ได้สานึก ตรึกตรองคดี
สานึกว่า ดวงจิต ผิดสาบาน
จึงฝากฝัง สุครีพ น้องคนดี

ทาหักหาญ ผลาญญาติ ขาดศักดิ์ศรี
และลูกที่ ตนรัก ฝากทวยไท้

เมื่อองคต กาหนดใจ รับใช้พระราม
พิฆาตยักษ์ ปักหลั่น บั่นคอตาย
ถือศักดิ์ศรี ข้านี้ ผู้แทนพระราม
จึงม้วนหาง ต่างบัลลังก์ นั่งเทียมกัน

ร่วมทาศึก สงคราม ชานะได้
และเข้าไป ลงกา เจรจาทศกัณฐ์
เจรจาความ สองฝ่าย ใช่ต่าชั้น
บอกทศกัณฐ์ เท่ากันหนา อย่าไยไพ

"ยืนอยู่กลางหมู่ เสนายักษ์
จะเกรงท้าว ทศพักตร์ ก็หาไม่
จึงม้วนหาง ต่างอาสน์ อาไพ
นั่งให้ สูงเทียม อสุรี "

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์
ทศกัณฐ์ กลั่นแกล้ง แจงโวหาร
คือพระราม หยามหน้า ฆ่าพาลี

ผู้สังหาร บิดา ตายคาที่
แต่ลูกมา ภักดี บัดสีเหลือใจ

ฝ่ายองคต กาหนดรู้ สู้ต่อความ
ว่าพระราม พยายาม ช่วยแก้ไข
บิดาข้า ละเลย คาเคยให้
ขอยอมตาย ด้วยศร ขององค์ราม
นี่คือคา สาบาน กับพระอิศวร
เพราะยึดมั่น ขวัญยืน ไม่คืนคา

ซึ่งมิควร ผิดวาจา ถลาถลา
จึงรับกรรม ตามวาจา ข้าขอตาย

"ใช่จะประสงค์จานงมา
ฆ่าบิดากู ก็หาไม่
เหตุด้วยทาผิด ติดตัวไว้
โทษใหญ่แต่ดึกดาบรรพ์
สาบานว่า ขอให้ ต้องศร
พระสี่กร ธิราช รังสรรค์

พระองค์จะประทานชีวัน
แต่ให้มี สาคัญในกายา
หากปิตุเรศกู สู้ตาย
มิให้แผล พานกาย เท่าเกศา..."
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์
ซึ่งข้ารู้ ความจริง ยิ่งสัจจา
จึงรับใช้ องค์รามา ด้วยหัวใจ
วีรกรรม องคต กับหนุมาน
ทารังควาน พิธี ปรี่คุณไสย
หอกโมกขศักดิ์ กุมภกรรณ อันเกรียงไกร
หากลับได้ สมใจ ไวฤทธี
สองสหาย แปลงกาย เป็นอีกา
กุมภกรรณ ไม่สุขสม สิ่งเหล่านี้
วีรกรรม สาคัญ อันยิง่ ใหญ่
ความคงกระพัน ทศกัณฐ์ พลันสิ้นกรรม
หลังเสร็จศึก ลงกา ยักษาพัง
เป็นพระยา อินทรภาพ ตราบชีวิน

จิกเนื้อหมา มรณา น่าบัดสี
เป็นเหตุให้ เสียพิธี ฤทธีทราม
คือลักกล่อง ดวงใจ ไปขยา
คือคุณงาม ความดี ที่ยลยิน
รามแต่งตั้ง องคต ครองขีดขิน
เป็นอันสิ้น ตานาน อันล่าลือ

ผูป้ ระพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

องคต...
จะกล่าวถึง ตัวละคร ในตอนหนึ่ง
เป็นลิงใหญ่...กายเขียว...เชี่ยวราวี
พญาพาลี...อวดเก่ง...นักเลงโต
เอาทาเมีย แสนขมขื่น ถูกขืนใจ
ทศพักตร์ฟ้อง ร้องขอ ต่อฤาษี
รับมณโฑ กลับไป สมใจครัน
พระอาจารย์...อังคัต...จัดพิธี
ฝากท้องแพะ ครบคลอด อย่างปลอดภัย

เรื่องรามเกียรติ์ซึ่ง ระบือไกล ไปทุกที่
หน้าเดียวมี วจีเปี่ยม เยี่ยมเกินใคร
แย่งมณโฑ จากทศพักตร์ แทบตักษัย
องคตได้ ถือกาเนิด เกิดในครรภ์
คืออาจารย์ ของพาลี ตามที่ฝัน
แต่ว่าลูก...ในครรภ์...นัน้ ขอไว้
นาลูกของ...มณโฑนี้...ที่ผ่าได้
จนเติบใหญ่ คือองคต ปรากฏนาม

ขอรวบรัด ตัดทอน ถึงตอนที่
จึงฝากฝัง ลูกหนอ ต่อพระราม

ก่อนพาลี...ตักษัย...ใจครั่นคร้าม
พึ่งพิงยาม สุดท้าย ตายจากกัน

องคตช่วย พระราม ยามออกศึก
แม้เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า สู้ฝ่าฟัน

ร่วมผนึก...กาลัง...อย่างแข็งขัน
รบทศกัณฑ์...หาญกล้า...ท้าราวี

ด้วยฉลาด ปราดเปรื่อง เรื่องการพูด
จากทศกัณฑ์ อย่างหาญกล้า ถึงธานี

ได้เป็นทูต...ทวงสีดา...มารศรี
คิดคาดหวัง ทางวิถี ประนีประนอม

เจ้าทศพักตร์..ยักษา...ถึงคราจบ
ชีวิตจอด วอดวาย เพราะไม่ยอม

จึงท้ารบ ทัพรามรุก ไปทุกหย่อม
แมงไต่ตอม ซากศพ พบเคราะห์กรรม

ผูป้ ระพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์

องคต
เป็นทหารของพระรามตามรับใช้
เป็นลิงกายสีเขียวเชี่ยวชาญกล้า
มีพระขรรค์เป็นอาวุธสุดฤทธา
คือองคตพ่อเป็นพญาชื่อพาลี
มีแม่ชื่อนางมณโฑโถเธอนั้น
เป็นเมียของทศกัณฐ์วันก่อนนี้
ถูกแย่งมาเป็นภรรยาของพาลี
เธอตั้งครรภ์อยู่ดีดีมีเรื่องราว
ทศกัณฐ์ให้อาจารย์ทวงนางคืน
ไม่อาจขืนพระฤาษีที่โน้มน้าว
พาลียอมคืนนางไปใช่ของเรา
แต่ขอเอาลูกในท้องไว้คล้องใจ
ฤาษีอังคตฟังทั้งเวทนา
เอาทารกออกมาแล้วพาไป

จัดพิธีผ่าท้องมณโฑโอ้เสียวใส้
ฝากไว้ในท้องแพะและต่อมา

จัดพิธีให้อีกครั้งยังห่วงใย
ถือกาเนิดได้ฤกษ์งามตามเวลา

ทาคลอดให้ตามกาหนดหมดกังขา
ตั้งชื่อว่าองคตปรากฏนาม

จนเติบโตพ่อพาลีพี่สุครีพ
ฝากลูกรักนักสู้อยู่กับพระราม

ก่อนสิ้นชีพจากไปไม่ไถ่ถาม
ช่วยในยามกองทัพรบกับทศกัณฐ์

องคตผู้มีสัมมาความสามารถ
เคยเป็นฑูตขอสีดาวิลาวัลย์

ชาญฉลาดพูดจาและกล้าหาญ
ทศกัณฐ์หรือจะยอมย่อมไม่มี

เป็นผู้ฆ่ายักษ์ปักหลั่นชีวันล่วง
ช่วยพระรามชนะศึกได้ง่ายเต็มที

แสงอาทิตย์พ่ายวายป่วงลวงยักษี
คุณความดีขององคตได้กาหนดชะตา

พระรามได้แต่งตั้งในครั้งนั้น
เป็นอุปราชเมืองขีดขินถิ่นนครา

เป็นรางวัลให้องคตปรากฏจ้า
เป็นพระยาอินทรอนุภาพปราบศัตรู

ผูป้ ระพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก

