สุพรรณมัจฉา กายสีนวลจันทร์ ท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นปลา
เป็นบุตรของ ทศกัณฐ์ กับนางปลา
แสดงรูปนาเรศ
สุพรรณมัจ ฉาเฮย
ผิวเทียมทองอุบัติ
ผ่องพ้น
ธิดาทศเศียรกษัตริย์
มาตุเรศ ปลาแฮ
ที่ลักคาบศิลาล้น
สมุทรครั้งถมถนน
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สุพรรณมัจฉา ตัวละครในรามเกียรติ์ ลาดับ ๑๒ ... โดย นักกลอน KU ๒๗
สุพรรณมัจฉา
“แสดงรูปนาเรศ
สุพรรณมัจ ฉาเฮย
ผิวเทียมทองอุบัติ
ผ่องพ้น
ธิดาทศเศียรกษัตริย์
ที่ลักคาบศิลาล้น

มาตุเรศ ปลาแฮ
สมุทรครั้งถมถนน”

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์
จะกล่าวถึง หนึ่งอนงค์ ทรงสะอาง
กายสีนวล ชวนมอง น้องหน้ามล
ครั้งพระราม นาทัพ รบกับยักษ์
แนวจาเป็น ต้องมุ่ง กรุงลงกา
ให้นิลพัท กับหนุมาน ผสานพลัง
ถมศิลา น้อยใหญ่ ใส่สาคร
เนื่องจากท้าว ทศกัณฐ์ มีบัญชา
ลูกสุดรัก จากนางปลา ทรงวารี
เหล่าวานร ร่อนศิลา มาคลาใด
หนุมาน ข้องใจ ใยศิลา

มีเรือนร่าง ต่างไป ให้ฉงน
มีท่อนบน เป็นคน ล่างเป็นปลา
อุปสรรค มหาสมุทร จุดขวางหน้า
จึงต้องสร้าง มรรคา กรีฑากร

ร่วมสร้างทาง ข้ามสมุทร สุดเหนื่อยอ่อน
แรงบั่นทอน หย่อนศิลา มรรคาไม่มี
ให้สุพรรณมัจฉา โสภาศรี
นาบริวาร มากมี ย้ายที่ศิลา
ปลาร่วมใจ ย้ายไป ไกลเกินคว้า
ไม่ท่วมท้น พ้นธารา มหานที

จอมวานร จรไป ใต้ธารา
พบฝูงปลา คาบศิลา พาย้ายหนี
หัวหน้าปลา สุพรรณมัจฉา บัญชาชี้
จึงชักตรี ไล่ล่า หวังฆ่าตาย

บุกต่อตี นารี ศรีสมร
ลิงใจอ่อน ผ่อนโทษ โกรธลดหาย
จากโกรธแค้น เป็นแสนรัก สลักใจ
ใจถึงใจ ได้นารี เป็นศรีภรรยา
“เมื่อนั้น
นวลนางสุพรรณมัจฉา
ได้ร่วมรสรักภิรมยา
กับวายุบุตรวุฒิไกร
อิบแอบแนบชิดพิศวง
งวยงงด้วยความพิศมัย
แสนรักแสนสวาทจะขาดใจ
อรทัยลืมกลัวพระบิดา
ลืมเล่นในท้องชลธาร
ลืมฝูงบริวารมัจฉา
ลืมอายลืมองค์กัลยา
เสน่หาเพิ่มพ้นพันทวี”
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์
ด้วยหลงรัก หนุมาน ขวัญภัสดา
ให้บริวาร น้อยใหญ่ มลายหน้าที่
การยักย้าย ศิลา คราไร้ผล
ได้ลูกลิง ยิ่งหนุมาน ชาญปรีชา
นางหวั่นโทษ ทศกัณฐ์ ท่านบิดา
ให้ย้ายศิลา กลับกลายมา ได้ลูกชาย
ไมยราพ พญายักษ์ เมืองบาดาล
จึงนาไป ชุบเลี้ยง เยี่ยงบุญธรรม

จึงล้มเลิก ลักศิลา เลิกราลี้
จรลี รี้พล พ้นมรรคา
ส่วนหน้ามล ตั้งครรภ์ สุดหรรษา
ตั้งชื่อว่า มัจฉานุ ทานุใจ
รู้ว่าธิดา เสเพล เถลไถล
ตัดสินใจ ทิ้งลูกชาย ไว้ชายน้า
มาพบพาน กุมาร คลานฟกช้า
คือวีรกรรม สุพรรณมัจฉา ธิดายักษ์

ผูป้ ระพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์

สุพรรณมัจฉา
งามดังเสก...เอกอุ...สุพรรณมัจฉา
ท่อนบนเป็น...มนุษย์...สุดบรรยาย
บุตรีของ...ทศพักตร์...เจ้ายักษา
แม่เลี้ยงดู...สู้ฟูมฟัก...รักอนงค์

ผิวกายา สีนวลจันทร์ อันเฉิดฉาย
ส่วนล่างคือ...ปลาไซร้...ให้งวยงง
กับนางปลา รื่นรมย์ สมประสงค์
ด้วยผูกพัน...มั่นคง...ยิง่ ยงยืน

ณ คราวเมื่อ พระราม ทาศึกใหญ่
แทบอยากกลับ นคร ย้อนหวนคืน

ยกทัพไป...ตีลงกา...พาสะอื้น
ด้วยมีผืน น้ากว้าง ขวางมรรคา

พระรามจึง บัญชา ให้หนุมาน
ทาถนนข้าม มหาสมุทร ไกลสุดตา

พร้อมนิลพัท จัดการ แก้ปัญหา
ยกทัพสู่...กรุงลงกา...ตามราวี

ทาถนน...หนทาง...ทั้งคืนวัน
ระดมวานร น้อยใหญ่ ในปถพี
ทศกัณฑ์ ทราบเรื่อง ขุ่นเคืองใจ
ระดมปลา บริวาร อันพร้อมพรัก
คาบก้อนหิน สิ้นพราก จากถนน
หวังไว้ว่า ทัพพระราม จาจากจร
เกิดอาเพศ เหตุใด ใคร่อยากรู้
ถนนจบ...ไม่สวย...ด้วยฝูงปลา

ด้วยมุ่งมั่น..ตามทึ้ง...ถึงถิ่นที่
ขนก้อนหิน ถมวารี มิหยุดพัก
จึงขอให้ สุพรรณมัจฉา แจ้งประจักษ์
ช่วยปกปัก...รักษา...พระนคร
กระทาจน ภินท์พัง อย่างรีบร้อน
จักต้องถอน รี้พลกลับ ไกลลับลา
หนุมาน...ดาน้าดู...จึงรูว้ ่า
ถูกเกณฑ์มา ขนหินทิ้ง ยิ่งแค้นใจ

หนุมาน นั้นกริ้วหนัก ชักตรีเงื้อ
หวังเข่นฆ่า หัวหน้านั้น แสนจัญไร

มุ่งแทงเถือ ให้เนื้อขาด ปราดเข้าใส่
ต้องสิ้นชีพ...ตักษัย...วายชีวา

หนุมาน ประสบ พบพักตร์เจ้า
ตกหลุมรัก...สลักใจ...ในกานดา

แม่โฉมเฉลา งามเด่น เป็นนักหนา
เกี้ยวสุพรรณ มัจฉา มาเป็นเมีย

นางเลิกล้ม มุ่งร้าย ทาลายถนน
กับหนุมาน ได้บุตรสาว เฝ้าคลอเคลีย
หน้าเป็นลิง ละม้าย คล้ายดังพ่อ
ด้วยหนุมาน ยอดนักสู้ ผู้เป็นบิดา
เธอผู้นี้...มีนามว่า...มัจฉานุ
ที่ชายหาด วาสนาส่ง ยิ่งยงยืน
ด้วยไมยราพ รับเลี้ยง เยี่ยงลูกตน
ชีวิตเลอ...เลิศยิ่ง...กว่าสิ่งใด

ถูกศรรัก...ปักกมล...จนได้เสีย
จิตละเหี่ย ท่อนล่าง หางเป็นปลา
ผู้เกิดก่อ...พอให้รู้...ดูตา่ งหน้า
ต้องจากลา อย่างถาวร มิย้อนคืน
กลัวถูกดุ แม่ทิ้งไว้ ใกล้เกลียวคลื่น
ทั้งหลับตื่น รื่นรมย์ สุขสมใจ
ทุ่มเทรัก...สลักกมล...จนตักษัย
พบวันใหม่ สวยสด แสนงดงาม

ผูป้ ระพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์

สุพรรณมัจฉา
สุพรรณมัจฉาแปลว่า นาง "ปลาทอง”
มีมารดาว่ายน้าเล่นด้วยเป็นปลา
ท่อนบนมีลักษณะเด่นเป็นมนุษย์
งดงามนักกายมีสีนวลจันทร์
มีชีวิตต้องอาศัยอยู่ในน้า
ต้องว่ายวนเพราะมีหางเป็นนางปลา
ปรากฏกายให้ได้เห็นเด่นงดงาม
สั่งหนุมานนาลิงพลขนลาเลียง

ธิดาของทศพักตร์เจ้ายักษา
นางสีดาคือน้องพี่บิดาเดียวกัน
ตอนล่างสุดหางเป็นปลาว่าเล่าขาน
มีผิวพรรณผุดผ่องดั่งทองทา
สุดชอกช้าไม่อยู่วังอย่างเคหา
ชลธาราจึงเป็นดังบ้านวังเวียง
เมื่อพระรามต้องประสงค์ถนนเลี่ยง
ไปโยนเหวี่ยงก้อนหินลงตรงทะเล

เมื่อทศกัณฑ์รู้ข่าวเข้าขัดขวาง
ใช้ฝูงปลาคาบก้อนหินไปทิ้งเท

โดยให้นางสุพรรณมัจฉาขออย่าเฉ
ให้จบเห่ทาถนนยวบย่นไป

ถมเท่าไหร่แต่ทาไมไม่เป็นผล
จึงดาลงไปใต้น้าทาทันใด

ใยยวบย่นหนุมานท่านสงสัย
แล้วเข้าใจเมื่อได้เห็นเป็นฝูงปลา

เหล่ามัจฉาบริวารทาการใหญ่
คาบก้อนหินไปทิ้งวางกลางมหาธารา

เห็นไวไวเคียงข้างนางสุพรรณมัจฉา
ดังนั้นหนาหนุมานแค้นสุดแสนทน

คิดจะฆ่านางให้ตายวายชีวี
แต่สุดท้ายได้เปลี่ยนใจในบัดดล
หนุมานเกี้ยวสุพรรณมัจฉามาเป็นเมีย
เลิกขัดขวางการสร้างถนนเสร็จสมปอง
เมื่อหนุมานจากไปไม่เหลียวกลับ
จะบอกพ่อก็กลัวท่านประหารชีวี

จึงชักตรีออกง้างอย่างหวังผล
ไปหลงกลรักนักหนานางปลาทอง
ร่วมคลอเคลียจนภายหลังนางตั้งท้อง
แม้จะต้องเสียเวลาบ้างก็ยังดี
ห่างหายลับนางสุพรรณมัจฉารัศมี
จึงว่ายหนีไปอยู่เกาะเพราะกลัวตาย

ถึงเวลาเมื่อครบกาหนดคลอด
ตัวเป็นลิงหางเหมือนปลาหูตาลาย
เกิดความกลัวว่าบิดาจะล่วงรู้
จาต้องจากต้องนาบุตรสุดอาทร
เป็นบุญของมัจฉานุสุสุนทร
เมื่อไมยราพกษัตราเมืองบาดาล

นางสารอกออกมาอย่างปลาไซร้
ตั้งชื่อให้ "มัจฉานุ" เป็นอนุสรณ์
นางสมสู่กับหนุมานชาญสมร
ทิ้งถาวรบนชายหาดอนาถครัน
ไม่ต้องนอนเดียวดายชายหาดนั้น
ประพาสผ่านถูกชะตาพากลับไป

รับเลี้ยงไว้เป็นลูกบุตรบุญธรรม
อยู่เป็นสุขไม่หวาดหวัน่ ไม่พรั่นใจ

ขุดสระน้าขนาดใหญ่ให้อาศัย
แล้วได้ไปเป็นอุปราชรุ่งกรุงมลิวัน

ส่วนตัวนางสุพรรณมัจฉาลาจากไกล
สู่ลงกาพบฝูงปลาเหล่าบริวาร

ได้แหวกว่ายโดดเดี่ยวเที่ยวสุขสันต์
เจอทศกัณฐ์จึงทาให้ใจสบาย

อีกแบบอย่างของนางในวรรณคดี
งามคมซึ้งไม่ด้อยน้อยกว่าใคร

กาเนิดดีครึ่งยักษ์ครึ่งปลาทองสองเชื้อสาย
ต้องอาศัยในธารา...สุพรรณมัจฉานาง

ผูป้ ระพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก

สุพรรณมัจฉา
มีนวลนางผู้หนึ่งพึงกล่าวขวัญ
ประดิพัทธ์สมสู่กับนางปลา
กายท่อนบนเป็นยักษ์เหมือนบิดา
เฝ้าอยู่ในมหาสมุทรธาราลัย

เป็นบุตรีทศกัณฐ์จอมยักษา
เกิดธิดาสุพรรณมัจฉาทรามวัย
หางเป็นปลาเหมือนแม่นั้นไฉน
สัตว์ทะเลเลี้ยงไว้เป็นบริวาร

ครั้งพระรามยกทัพถึงชายฝั่ง
รับสั่งให้ทหารเอกหนุมาน

มหาสมุทรสุดหยั่งไม่อาจหาญ
ไปทาการถมทะเลเพื่อสร้างทาง

ทศกัณฐ์จึงสั่งพระธิดา
ขนหินออกทิ้งไปไม่อาพราง

ให้นาพาบริวารไปขัดขวาง
ถนนสร้างไม่สาเร็จพ้นเภทภัย

หนุมานแปลกใจเป็นนักหนา
ได้พบนางสุพรรณมัจฉาอรทัย
ด้วยความโกรธชักตรีที่พกพา
กลับเปลี่ยนใจลุ่มหลงอนงค์นาง
นางสุพรรณมัจฉานั้นงามผ่อง
หนุมานเฝ้าพนอพอรื่นรมย์
นางสุพรรณมัจฉาเจ้าพร้อมพรัก
ร่วมมือกันสร้างถนนจนเสร็จงาน

ดาลงใต้ธาราด้วยสงสัย
คอยคาบหินทิ้งไปสิ้นหนทาง
จะทาการเข่นฆ่าที่ขัดขวาง
แนบเคียงข้างเป็นคู่ชื่นชู้ชม
ผิวพรรณเป็นสีทองงามสวยสม
ได้ชื่นชมสมสู่อยู่บาดาล
หนุมานหลงรักสมัครสมาน
ทัพพระรามยกผ่านเข้าลงกา

ให้กาเนิดบุตรชายคล้ายพ่อแม่
มัจฉานุกายเป็นลิงหางเป็นปลา

ที่แน่แท้เห็นอยู่ตามประสา
พระมารดาสารอกออกลูกตน

เกรงกลัวภัยจากท้าวทศพักตร์
จึงนามาทิ้งไว้ที่ชายชล

ด้วยประจักษ์หากรู้จะเสียผล
หวังมีคนมาพบสบบุญกรรม

ไมยราพเป็นเจ้าเมืองบาดาล
นามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม

ได้พบพานโชคช่วยอุปถัมภ์
สุดท้ายนาทัพชนะได้ครองเมือง

ผูป้ ระพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่

