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นลิพทั 

 

นิลพัท ลิงคู่กัด หนุมาน  จอมวานร ผู้อาจหาญ ชาญสมร 
มีฤทธา เทียบหนุมาน ชาญฤทธิรอน  ไม่ยอมอ่อน ให้กัน มั่นก่อกวน 

      

นิลพัท บุตรพระกาฬ ชาญฤทธิไกร  น้าลูกชาย ไปถวาย พระอิศวร 
พระอิศวร ครวญใคร ่ให้สมควร  มอบจอมกวน ให้ท้าว มหาชมพู 

      

ฉายาว่า "ลิงด้า" นามอุโฆษ  ลิงเจ้ายศ เจ้าอย่าง ตั้งตัวหรู 
ไม่นบนอบ ผู้ใด ไม่ยอมคู้  เว้นกูรู ศิวะ และพระนารายณ์ 

      

คู่ปะทะ ปะมือ คือหนุมาน   หรือขานกัน "ลิงขาว" เข้ากันไม่ได้ 
วานรขาว เจ้าขีดขิน ถิ่นเกรียงไกร  ลิงด้าไซร้ อยู่เวียงชัย มหาชมพู 

      

ทั้งรูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง  สรรพางค์ ช่างเหมือนกัน ปานแฝดคู่ 
มีสี่หน้า แปดมือ คือกนัอยู ่  ทั้งตุ้มหู กุณฑล ขนเพชรวาว 

 

     ต่างกันที่ สีผิวกาย ไม่คล้ายกัน  ดั่งกลางวัน กับกลางคืน พื้นด้าขาว 
นิลพัท กายด้า มันวับวาว  หนุมาน กายขาว วาวเรืองไร 

 

     ท้าวชมพู ผู้เลี้ยงดู หลานนิลพัท  คือกษัตริย์ กรุงชมพู ผู้ยิ่งใหญ่ 
มีฤทธิ์มาก ไม่จงรัก ฝักใฝ่ใคร  ยินยอมไหว ้เพียงอิศวร กับพระนารายณ์ 

 

     เมื่อนารายณ์ อาตาร เป็นพระราม  ท้าสงคราม กับทศกัณฐ์ หาญศึกใหญ่ 
ต้องการท้าว มหาชมพู อยู่ข้างไท้  จึงมอบหมาย หนุมาน สัมพันธ์ไมตรี 

 

     จอมลิงเผือก หนุมาน ขันอาสา  ไปพบพา มหาชมพู ผู้เรืองศรี 
เจรจา ไม่ลงกัน ร้าคาญสิ้นด ี  จึงใช้วิธี อุ้มมัดมา คลาหลับใหล 



 

 

 

     เชือกมัดมือ มัดบาทา มหาชมพู  แบกมาอยู่ หน้าพระราม เพื่อุถามไถ่ 
นิลพัท แอบตามมา จะแก้ให้  โดยแปลงกาย คล้ายแมลงวัน มีฟันคม 

 

     หนุมาน รู้เท่าทัน กั้นขวางได้  นิลพัท ขัดใจ อุบายไม่สม 
ผูกใจเจ็บ ไอ้ลิงขาว ท้าเราตรม  แต่จ้าข่ม ใจไว้ ไม่วู่วาม 

 

     ท้าวชมพู รู้ว่าราม คือพระนารายณ ์ ยอมถวาย ใจจงรัก ภักดีล้้า 
ยินดีรวม ก้าลังพล ผจญสงคราม  พร้อมแนะน้า หลานชาย ถวายอีกคน 

 

     พระรามมอบ พญาวานร ด้าและขาว  ช่วยกันเอา หินน้อยใหญ่ ไปจองถนน 
เป็นมรรคา บรรดาลิง  ทั้งกองพล  มีถนน หนทาง ย่างลงกา 

 

     เป็นโอกาส คู่อาฆาต ช้าระแค้น  ที่อัดแน่น ทรวงใน คลายกังขา 
นิลพัท ท้าหน้าที่ ขนศิลา  ล้าเลียงมา ให้หนุมาน รับช่วงไป 

 

     หนุมาน บอกนิลพัท จัดส่งหิน  ทีละช้ิน สองช้ิน ผินรับง่าย 
นิลพัท เยาะเย้ย เหวยไยไพ  ไหนลือว่า ว่องไว ใยลังเล 

 

     จึงเกิดการ ประลอง ใครว่องกว่า  เปลี่ยนการรับ ศิลา อย่าหันเห 
นิลพัท ซัดหินใหญ่ จงใจเท  หนุมาน เท่าทันเล่ห์ เป๋รับศิลา 

 

     ครั้นถึงคราว หนมุาน ผันฝ่ายส่ง  ก็บรรจง ผูกหิน ติดเกศา 
ทั้งพิเรนทร์ ใช้ทุกเส้น ของโลมา  ผูกศิลา ติดกาย มากมายครัน 

 

     สะบัดกายา ให้ศิลา ถลาไป  นิลพัท จัดการได้ ใช้เท้าประสาน 
ลิงขาวว่า ใช้บาทา หยามหน้ากัน  จึงเกิดการ วิวาท อัดกันนัว 

 

     พิเภก เอกโหรา มาประนอม  ไม่ยินยอม ผอ่นผาย ต่างส่ายหัว 
ร้อนถึงราม จ้าลงแทรก จึงแยกตัว  รามขุน่มัว ยิ่งนัก สั่งภาคทัณฑ์ 

 
      

 



 
 

ให้หนุมาน ท้าการ จองถนน  ให้มีผล ส้าเร็จ เบ็ดเสร็จทุกขั้น 
ส่วนนิลพัท จัดส่งเสบียง เลี้ยงกองทหาร  ส่งหนุมาน ให้ทันกาล เดือนละครั้ง 

 

     การบริหาร จัดการ ของพระราม  มอบตามความ สามารถ ไม่พลาดพลั้ง 
บริหารคน สมกับงาน ผสานพลัง  จึงสร้างทาง ส้าเร็จ สมเจตนา 

 

     ทั้งนิลพัท และหนุมาน ชาญเทียมกัน  จะแย่งกัน ปั้นเจ๋อ เสนอหน้า 
ไม่เป็นอัน ท้างาน พล่านวาจา  หวังหัวหน้า ศรัทธาตน เพียงคนเดียว 

 

     รับผิดชอบ กอปรกิจการ ต่างหน้าที่  วัดกันที่ ผลงาน อันเด็ดเดี่ยว 
ต่างตั้งใจ สรรค์สร้าง ไม่ยั้งเชียว  ตัดเวลา แยกเขี้ยว เลี้ยวลดลง 

 

     หลังเสร็จศึก สงคราม พระรามประกาศ  ให้นิลพัท เป็นอุปราช ผงาดโด่ง 
นามพระยา อภัยพัทวงศ์  ความอาจอง ส่งวานรด้า ล้้าเลอนาม 

 
ผูป้ระพันธ ์: สถิตย์พันธ ์ธรรมสถติย์ 

 

 

 



 
นลิพทั 

 

ขนไม่มี  ศีรษะล้าน กบาลเหน่ง  ฤทธิ์กล้าเก่ง เช่ียวชาญ การสมร 
บุตรบุญธรรม ของเจ้า ครองนคร  พญาวานร...ชื่อนิลพัท...ผู้จัดเจน 

 

เขี้ยวแก้วพราย กายด้า สีน้้ารัก  แจ้งประจักษ์  ถือตัวนี้ มิใช่เล่น  
ห่อนยินยอม ไหว้ใคร ไร้กฏเกณฑ์  มียกเว้น คือศิวะ พระนารายณ์ 

 

เมื่อครั้ง หนุมาน ผู้หาญกล้า  สะกดจับ ท้าวมหา ชมพูไซร้ 
น้ามาเฝ้า พระราม ช้้ามากมาย  นิลพัทได้ ตามติด คดิช่วยนั้น 

 

ด้วยว่าท้าว...มหาชมพู...อุ้มชูตน  พ่อบุญธรรม พบอับจน หม่นมหันต์ 
ช้ายืดยาด อาจมอดมว้ย ช่วยไม่ทัน  จึงแปลงร่าง เป็นแมลงวัน โดยทันที 

  

แอบแฝงกาย  ในร่าง แมลงวัน  จิตมุ่งมั่น...หมั่นรุก...บุกถึงที่ 
ถึงแม้จัก...ต้องตาย...วายชีวี  พร้อมจะพลี ชีพให้ ไม่เกี่ยงงอน  

 

เมื่อรู้ว่า องค์รามา คือนารายณ์  นิลพัทได้ อ่อนน้อม ยอมผันผ่อน 
สวามิภักดิ์ รักศรัทธา เอื้ออาทร  ไม่อาจถอน..จิตพราก...จากภูมี 

 

นิลพัทผูก...ใจเจ็บ...เก็บแน่นอก  ยากจะยก....ออกได้....ไร้สุขศรี 
เหตุหนุมาน จับบิดา ก่อนหน้านี้  แค้นสั่งสม...บ่มฤด.ี..มิหายไป 

 

โอกาสถอน...แค้นใจ...ได้มาถึง  เหตุการณ์ซึ่ง องค์รามา บัญชาให้ 
คุมพลลิง จองถนน หนทางไกล  สู่กรุงลงกา...เร็วไว...อย่าได้ช้า   

 

รับค้าสั่ง...ตั้งใจ...ไม่เคยขาด  แต่พลั้งพลาด มหันต์ มีปัญหา 
เกิดวิวาทะ...ฉะต่อยตี...มิเลิกรา  จนเลือ่นลั่น พสุธา มหานที 

 
 
 
 

 



 
 

หนุมาน นิลพัท ต่างจัดเจน  เรื่องรบรา ฆ่าเข่น เห็นได้นี้ 
ต่างก็แน่ ไม่แพ้ชนะ ละต่อยต ี  ตลอดทิวา..ราตรี..มิแยกย้าย 

 

พระรามฉิว  กริ้วโกรธ ลงโทษนั้น  ส่งภาคทัณฑ์ ตามครรลอง ทั้งสองฝ่าย 
สั่งหนุมาน จองถนน จนแทบตาย   นิลพัทได้ ขีดขินครอง ต้องส่งเสบียง 

 

เมื่อเกิดศึก กรุงลงกา คราที่สอง  นิลพัทร้อง ขออาสา พร้อมกล้าเสี่ยง 
เป็นทัพหน้า...ราวีอยู่...เป็นคู่เคียง  มิบ่ายเบี่ยง เกี่ยงงอน นอนทอดตน  

 

เป็นสะพาน ทัพข้าม เหยียบย่้าไป  ตัวแทบหัก หนักเพียงใด ไม่เคยบ่น  
กายเจ็บปวด...รวดร้าว...เฝ้าฝืนทน  เช้ายันค่้า...สา้เร็จผล...ล้นมากมี 

 

ทัพพระพรต สัตรุด สุดเหิมฮึก  มุ่งสู่ลงกา...ตีข้าศึก...คกึล้นปรี่ 
ฆ่านนทสูร...นนทการ...บั่นชีวี  ปราบไพรี แพ้พ่าย ตายเป็นเบือ 

 

ศึกเสร็จสิ้น นิลพัท ผู้อาจหาญ  ได้รับการ สถาปนา ค่าล้นเหลือ 
เป็นอุปราช เมืองชมพู อยู่จุนเจือ  พระรามเอื้อ...เกื้อกูล...ค้้าคูณตน 

 
ผูป้ระพันธ ์: โกวิท ธรีวิโรจน์ 

 



 
นลิพทั 

 

ในสงครามรามเกียรติ์มหากาพย์  ทหารราบฝ่ายพระรามฝูงลิงใหญ่ 
นิลพัทพญาวานรผู้เกรียงไกร  มีฤทธิ์เดชนั้นไร้ใครเทียมทาน 

 

หนึ่งในเหล่าทหารกล้าท้าสงคราม  ทัพพระรามยามรบนั้นกล้าหาญ 
สิบแปดมงกุฏสัปยุทธเข้ารอนราญ  อิทธิฤทธิ์เปรียบหนุมานชาญราวี 

 

เป็นบุตรพระกาฬมอบให้พระอิศวร  ไม่เรรวนยกต่อให้สมศักดิ์ศรี 
ท้าวมหาชมพูรับไว้ด้วยไมตรี  ขุนกระบี่นิลพัทเป็นลูกยา 

 

มีกุณฑลขนเพชรเขี้ยวแก้ว  กายสีด้าคล่องแคล่วเป็นนักหนา 
ความสามารถแปลงกายได้นานา  ทั้งสี่หน้าแปดกรไม่เกรงใคร 

 

นิลพัทพญาวานรเก่งกล้าหาญ  ลูกพระกาฬยิ่งยงไม่สงสัย 
ไม่ยอมยกสองมือไหว้ผู้ใด  แต่เว้นไว้พระอิศวรและนารายณ์ 

 

หลังการศึกสงครามมลิวัล  ได้รางวัลปูนบ้าเหน็จส้าเร็จหมาย 
อุปราชเมืองชมพูไม่กลับกลาย  ได้ไว้ลายมั่นคงด้ารงนาม 

 

เป็นคู่แค้นผูกใจเจ็บหนุมาน  ที่ก่อการงานใหญ่ไม่เกรงขาม 
จับท้าวมหาชมพูเกิดเป็นความ  ถวายพระรามทั้งแท่นพระบรรทม 

 

นิลพัทตามมาเพื่อช่วยเหลือ  ด้วยเป็นเครือวงค์ญาติสนิทสนม 
แปลงร่างเป็นแมลงวันแก้อาคม  ต่างเข้าข่มด้วยฝีมือถือดีกัน 

 

เมื่อรู้ว่าพระรามคือนารายณ์  อวตารแปลงกายจากสวรรค์ 
นิลพัทสวามิภักดิ์เพื่อโรมรัน  สู้รบกับทศกัณฐ์กรุงลงกา 

 

 



 
 

กองทัพลิงมาถึงซึ่งเมืองยักษ์  เห็นประจักษ์ธารกว้างสร้างปัญหา 
ข้ามไม่ได้ด้วยติดสายธารา  ใช้ศิลาจองถนนหนทางจร 

 

พระรามให้นิลพัทและหนุมาน  ร่วมท้างานขนหินจากสิงขร 
ไม่ส้าเร็จวิวาทกันสองวานร  ต่างต่อกรสู้ไปไม่เลิกรา 

 

พระรามได้สงบศึกนึกพิโรธ  สั่งลงโทษเพ่ือให้ไม่ครหา 
นิลพัทครองขิดขีนนครา  ส่งเสบียงให้กองหน้าไม่อดตาย 

 

หนุมานท้าการจองถนน  ให้ส้าเร็จได้ผลดังใจหมาย 
ต่างแยกย้ายท้าหน้าที่อย่าวุ่นวาย  ร่วมมือกันสุดท้ายไปด้วยดี 

 

นิลพัทเข้าอาสาในการศึก  เป็นทัพหน้าหาญฮึกด้วยศักดิ์ศรี 
ช่วยพระพรตพระศัตรุข้ามวารี  เป็นสะพานไปตีกรุงลงกา 

 

มีเรื่องราวยาวนานที่ขานไข  นิลพัทสู้ด้วยใจดั่งภูผา 
ช่วยชีวิตพระพรตพระน้องยา  อีกอนุชาพระศัตรุที่คู่ใจ 

 



 
 

ร่วมสงครามลงกามาหลายครั้ง  ไม่หยุดยั้งการศึกนั้นสู้ไหว 
นนทสูรนนทการต้องตายไป  ท้าลายได้พิธีท้าวไวยตาล 

 

ทั้งยังฆ่ามารกระบิลและตรีกัน  ฝีมือนั้นเลื่องไกลทั่วไพศาล 
ได้ต่อสู้กับอสุรีท่ียาวนาน  มีชัยชาญเหิมฮึกศึกลงกา 

 

เมื่อเสร็จสิ้นการศึกกับทศกัณฐ์ 
องค์ภูมีมอบรางวัลไม่กังขา 
เป็นอุปราชเมืองชมพูนครา 

นามสมญาพระยาอภัยพัทวงค์ 
 

ผูป้ระพันธ ์: อัญชล ีณ เชียงใหม ่ 
 

 

 
 
 



 
นิลพทั 

 

ขอท้าความเข้าใจกันไว้ก่อน   ทัพวานรของพระรามตามเนื้อเรื่อง 
กองทัพลิงชิงเด่นดีมีสองเมือง    ัมีแต่เรื่องชวนทะเลาะเบาะแว้งกัน 

 

หนึ่งคือลิงเมืองชมพูอยู่เมืองนี้  ฤทธิ์มากมีเก่งกล้าทหารหาญ 
ชื่อนิลพัทซ่าสุดบุตรพระกาฬ  กายด้ามันไม่นบนอบชอบต่อยตี 

 

อีกหนึ่งคือเมืองขีดขินถิ่นหนุมาน   เป็นทหารซื่อต่อองค์พระทรงศรี 
สีเผือกขาวรักเจ้านายถวายชีวี  รักภักดีช่วยพระรามยามศึกมา 

 

อันนิลพัทกายมีสีด้าสนิท  มีเขี้ยวขวิดเป็นแก้วแววเจิดจ้า 
มีกุณฑล ขนเพชรเด็ดอลงการ์  มีแปดกรสี่หน้าพญาวานร 

 

มีฤทธิ์เดชเก่งกล้าถ้าจะเปรียบ  มีเท่าเทียบหนุมานชาญสมร 
มีนิสัยไม่นบนอบชอบต่อกร  ไม่ยอมอ่อนและแข็งข้อต่อหนุมาน 

 

ความเก่งกล้ามีฤทธิ์เดชเป็นเหตุให้  นิลพัทไม่ยอมใหว้ใครท้ังนั้น 
มีเพียงแค่สององค์พระทรงธรรม์  ที่ยึดมั่นคือพระศิวะและพระนารายณ์ 

 

ชอบกลั่นแกล้งหนุมานพานหาเรื่อง  พานขุ่นเคืองเกิดทะเลาะเพราะหมั่นใส้ 
ผูกใจเจ็บเหน็บหนุมานพานเรื่อยไป  จึงท้าให้เกิดวิวาทอาฆาตกัน 

 

เหตุอันใดท้าให้ใยนิลพัท   จึงแค้นจัดหนุมานมากปานนั้น 
ท้าอวดดีฤทธิ์มากอยากตะบัน  หนุมานเล่าก็รู้ทันฉันไม่กลัว 

 

มีเหตุการณ์หนุมานผู้หาญกล้า  ขันอาสาองค์พระรามจะข้ามรั้ว 
ไปลักพาพระยาชมพูหูตามัว  หลับเงียงัวอุ้มไปถวายพระองค์ 

 

นิลพัทนั้นไม่ชักช้าตามมาด้วย  หาทางช่วยพระยาชมพูผู้สูงส่ง 
จึงแปลงเป็นแมลงวันอย่างบรรจง  หวังประสงค์จะช่วยรับกลับธานี 



 
จนเมื่อรู้ว่าพระรามอร่ามเห็น  พระองค์เป็นพระนารายณ์ใช่นะนี่ 
จึงถ่อมตนนอบน้อมยอมภักดี  แต่ไม่มีวันอ่อนขอ้ต่อหนุมาน 

 

เมื่อพระรามในครั้งสั่งก้าชับ  ให้กองทัพลิงสองสีที่มุ่งมั่น 
ไปขนหินท้าถนนจนเสร็จงาน  เป็นสะพานข้ามมุ่งสู่กรุงลงกา 

 

แบ่งหน้าที่กันอย่างดีมิเหลวไหล  ขนหินไปวางเรียงลงตรงน้้าท่า 
แต่กลั่นแกล้งว่าหยอดตลอดเวลา  เป็นที่มาเกิดบาดหมางให้คลางใจ 

 

นิลพัทกับหนุมานรบราญสู้   อย่างโรมรันพันตูผู้ยิ่งใหญ่ 
ฤทธิ์เดชท่ีเท่าเทียมเยี่ยมว่องไว  ไม่มีใครชนะแพ้แค่ต่อยต ี

 

พระรามทราบทรงฉิวกริ้วพิโรธ   ได้ลงโทษทหารคึกศึกศักดิ์ศรี 
เมื่อนิลพัทเริ่มก่อกวนชวนราวี   เจ้าจงอยู่ขีดขินธานีเนรเทศไป 

 

ส่วนหนุมานลิงสีขาวเจ้านั้นหนา   จงมุ่งหน้าอยู่ที่นี่มิไปไหน 
น้าพลลิงขนหินดินต่อไป   ท้าถนนให้แล้วเสร็จในเจ็ดวัน 



 

 

 

ทุกทุกเดือนนิลพัทจัดเสบียง  ส่งล้าเลียงให้กองทัพรับอาหาร 
ส่วนหนุมานจองถนนจนเสร็จการ  ท้าสะพานข้ามมุ่งสู่กรุงลงกา 

 

เกิดสงครามยามถนนที่หายขาด  นิลพัทประกาศอุทิศจิตอาสา 
เป็นทัพหน้าทอดกายให้ได้มา  สะพานข้ามไปลงกาฆ่าศัตรู 

 

ทั้งนนทสูรกับอีกตนนนทการ  ท้าวไวตาล มารกระบิลสิ้นตายหมู ่
ด้วยฝีมือนิลพัทยอดนักสู้   ปราบศัตรูตายหมดเหลือทศกัณฐ์ 

 

ต่อมาเจ้ากรุงลงกาถูกฆ่าตาย  พิเภกได้เข้าครองต้องประสงค์ 
แม้เสียท่าท้าวจักรวรรดิ์ยักษาวงศ์  แต่สององค์พระพรตพระสัตรุตยึดคืนมา 

 

เสร็จสงครามพระรามไท้ได้ประกาศ  ตั้งอุปราชครองเมืองที่มีชื่อว่า 
เมืองชมพูแก่นิลพัทได้ศักดา  มีนามว่าพระยาอภัยพัทวงศ์ 

 
ผูป้ระพันธ ์: จตุพร สวุรรณปากแพรก  

 

 
 

 

 


