
 
 

มารีศ เป็นบุตรของ นางกากนาสูร และเป็นน้อง สวาหุ หากมารีศล าดับญาติกับ ทศกัณฐ์ จะเป็นญาติใน
ชั้นน้า มารีศมีเมียชื่อ นางเจษฎา 

มารีศบุตรยุพแก้ว  กากนา สูรฤา 
ขาวผ่องศรีกายา  อย่างนี้ 

มีมงกุฎโสภา  สามกลีบ ซ้องแฮ 
ชีพละบัดคราวเมื่อลี้  ลาศเต้าตามกวาง 

 
เมื่อนางกากนาสูร แม่ของมารีศถูก พระราม และ พระลักษมณ์ ฆ่าตาย ก็ร่วมกับพี่สวาหุตามไปแก้แค้น 
แม้สวาหุจะถูกพระรามฆ่าตายอีก แต่เมื่อมารีศมองเห็นพระรามมีสี่กรก็รู้ว่าเป็น พระนารายณ์ จึงรีบหนี
ไปได้ 
 
ต่อมาเมื่อทศกัณฐ์ต้องการจะไปลัก นางสีดา จากพระราม จึงได้บังคับให้มารีศแปลงกายเป็นกวางทอง
เพื่อลวงนางสีดา เมื่อนางสีดามองเห็นก็บังเกิดความพอใจ จึงให้พระรามไปจับกวางทองมาให้   
 



 

 

 

 

๏  
จึ่งมีพระราชบรรหาร  แก่มารีศมารยักษี 
บัดนี้พี่น้องสองชี  กับนารีหนึ่งชื่อสีดา 

 

มาอยู่ที่โคทาสาคร  ตัดกรนางส ามนักขา 
ทั้งทูษณ์ขรตรีเศียรอสุรา  มันล้างชีวาบรรลัย 

 

ครั้นจะไปพิฆาตฟาดฟัน  จะมีเกียรติยศนั้นก็หาไม่ 
จ าจะผลาญด้วยการกลใน ให้มันได้ทุกข์แสนทวี 

 

ท่านจงจ าแลงเป็นกวางทอง ผิวพรรณผุดผ่องจ ารัสศรี 
ไปยังอรัญกุฎี  ล่อลวงเทวีด้วยมารยา 

 

ให้นางมีจิตพิศวง  ลุ่มหลงในกลยักษา 
แล้วท าเดินร่ายชายมา  แทบใกล้ศาลาอรไท 

 

แม้นว่าลักษมณ์รามไปตามกวาง  เราจะลักนางมาให้ได้ 
ตัวท่านจงเร่งรีบไป  อย่าช้าแต่ในเวลานี้ ฯ 

ฯ ๑๔ ค า ฯ 
 

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
มารศี ตัวละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๑๙ 

โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
 

 มารศี  
 

     ขอย้อนกล่าว ท้าวความ รามเกียรติ์ 
ยักษ์สิบเศียร ทศกัณฐ์ ราชันยักษี 
สั่งให้นาง กากนาสูร สมุนบดี 
เข้าโจมตี อาศรมศรี ฤาษีชีไพร 

      

ท้าวทศรถ โปรดบัญชา ราชกุมาร 
คือลักษมณ์ราม ตามต้าน มารสลาย 
กากนาสูร สูญชีวา สทิธาพ้นภัย 
ความแค้นใจ คงไว้ ฝา่ยอสุรา 

      

กากนาสูร คุณมารดา สวาหุ 
พี่ยักษ์ดุ มารีศ คิดแค้นหนา 

โกรธรามลักษมณ์ หักหาญ ชีวันมารดา 
สวาหุ พลาดท่า ชีวารอน 

      

แค้นสองเท่า รุมเร้า ท้าวมารีศ 
เข้าประชิด พระราม กร าสมร 
ล่วงรู้ว่า พระรามา เทวาสี่กร 
จึงพลันจร หนีไกล ไป่ราวี 

      
 

 



 

 

 

 

 

 

ยักษ์มารีศ ญาติสนิท ทศกัณฐ์ 
เครือญาติท่าน ชั้นน้า พระยายักษี 
มีแม่นาง เจษฏา ยักษาโสภี 
มเหสี เฉิดฉาย ขวัญใจอสุรา 

      

ทศกัณฐ์ ทะยานใจ ใคร่เทวี 
มเหสี พระราม พ านักป่า 

สั่งมารีศ กรีดกราย ส่ายมารยา 
แปลงกายา เป็นกวางทอง ท่องพนาลี 

 

จุดประสงค์ หวังโฉมยง องค์สีดา 
พึงพอใจ ไขว่คว้า กายากวางศรี 
เพื่อจะให้ รามลักษมณ์ จากกุฏี 
สร้างโอกาส เทวี ไม่มีชาย 

      

อันที่จริง มารีศ จิตขยาด 
แต่ไม่อาจ ขัดฤดี บดไีด้ 

แปลงกายคล้าย กวางทอง ย่องเหยาะไพร 
ท าตกใจ ใกล้กุฏี นางสีดา 

      

เต้นกระโจน โผนผัน สราญฤดี 
วนาลี สีสรรค์ สนานหล้า 

ก้มเงยลิ้ม ชิมมรส หญ้าสดจรดตา 
ยั่วนัยตา สีดา อรไท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                      

 
 
 

ฝ่ายสีดา ยาใจ ใคร่กวางทอง 
จึงขอร้อง พระราม ตามกวางให้ 
แม้พระราม เลิศล้ า รู้ความนัย 

ออกตามกวาง กลางไพร กลายเป็นอสุรี 
   

ธ แผลงศร บวรฤทธ์ิ ปลิดชีวา 
อสุรา มารีศ กรีดเสียงถี่ 

ให้คล้ายเสียง เยี่ยงราม กระหน่ าวจี 
ว่ากวางนี้ ที่จริง ยิ่งยักษ์มาร 

     

 
  

 

จ าแลงกาย ให้เห็น เช่นกวางป่า 
ให้พี่ยา จากศาลา อาศรมสถาน 
น้องจงมา ร่วมด้วย ช่วยจับมัน 
รีบมาพลัน ก่อนมัน ถลันไกล 

     

 แผดสุดเสียง เยี่ยงราม จวบค าสุด 
ชีพสดุด หยุดลง ปลิดปลงสลาย 
นี่คือความ พยายาม ท าอุบาย 
สมพระทัย ทศกัณฐ์ ราชันอสุรี 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

    

 

 



 

 
 มารศี  

 

ตัวละคร อีกหนึ่ง ซึ่งจะเขียน 
เรื่องรามเกียรติ์ กล่าวไว้ ให้ศึกษา 
ตระกูลยักษ์ จักเผย เอ่ยอีกครา 
เป็นบุตรนาง...กากนา...สูรนี ้

 

กายสกาว ขาวผ่อง  ยองใยนัก  
เป็นเครือญาติ ทศพักตร์ เจ้ายักษี 

สวาหุ...ผู้ดุดัน...นัน้เป็นพี ่
นางเจษฎา...ปิยสตรี...คือภริยา  

 

สวมมงกุฎ สามกลีบ จีบสุดสวย 
ถึงพร้อมด้วย อ านาจ วาสนา 
เพราะศักดิ์ที่ โดดเด่น เป็นถึงน้า 
ของเจ้ากรุง...ลงกา...ราชธานี  

 

มารีศแสน...คั่งแค้น...แนน่อุรา  
เมื่อกากนาสูร มารดา เสียท่านี้ 
ถูกลักษมณ์ราม ห้ าหั่น บั่นชีวี 
เศร้าโศกี  มหันต์ เกินบรรยาย 

 

ร่วมทัพกับ...สวาหุ...ลุโทสะ 
เข้าปะทะ รบพุ่ง ตามมุ่งหมาย 
กลับต้องมา...เสียที...ดว้ยพี่ชาย 

ชีพวางวาย เพราะลักษมณ์ราม ช้ าน่าดู 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ด้วยมารีศ...มองซ้ า...จนจ าได ้
ว่าพระราม คือนารายณ์ ไม่คิดสู้ 
เพราะเกรงกลัว บารมี ที่เชิดชู 
จึงหนีหาย...ไกลสุดกู่...ด้วยรู้ด ี

 

เมื่อทศกัณฑ์...มั่นมุ่ง...พุ่งไปสู่ 
ลักนางสีดา มาเคียงคู่ อยู่ข้างท่ี 
สั่งมารีศ...แปลงกาย...ในทันที 
เป็นมฤคี...กวางทอง...ผ่องกายา  

 

เดินกรีดกราย ย้ายเยื้อง ช าเลืองแล 
เฝ้าชะแง.้..กู่เพรียก...ดุจเรียกหา  
เมื่อได้มอง...ตอ้งฤดี...นางสีดา 
เอ่ยวาจา ขอพระราม ตามจับที 

 

รู้ว่ายักษ์ แปลงกาย หวังร้ายชัด 
ไม่อยากขัด...สีดา...มารศรี 

ด้วยรักเธอ เสมอชีวิต จิตใจมี 
สิ่งใดที.่..นางปอง...สนองพลัน 

 

พระราม ตามกวาง ด้วยตั้งใจ 
น ามาให้...สีดานี.้..ที่มุ่งมั่น 

เจอปัญหา อุปสรรค จักฝ่าฟัน 
ขอสร้างฝัน นั้นให้ กลายเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ห่วงแสนห่วง สีดา จ าคลาไคล 
ตามกวางไป ให้เจ้า เหงาจิตยิ่ง 

สั่งพระลักษมณ์ น้องหนอ ขอพึ่งพิง 
อย่าทอดทิ้ง...ดูแลพี่...มิคลาดตา 

 

รู้ชัดว่า...มารีศ...ที่คิดชั่ว 
ช่วยหลานตัว มั่วกาม ตามประสา 
ทศกัณฑ์ อันธพาล พล่านอุรา  
ชิงสีดา มาบ าเรอ เจอเคราะห์ร้าย 

 

มารีศต้อง ชอกช้ า กรรมสนอง 
ตามครรลอง โปราณ กล่าวขานไว้ 
พระราม...แผลงศรฆ่า...ชีวาวาย 

ก่อนจะตาย ได้ล่อ ขอพระลักษมณ์ 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

น้องจงเร่ง... รีบไว...ไปช่วยที 
ด้วยมฤคี...ที่ตาม...งามประจักษ์ 
แท้จริงหรือ คืออสุรา พญายักษ์ 
ห้าวหาญนัก ถาโถม  เข้าโรมรัน 

 

พระลักษมณ์ หลงกล จนจิตตก 
สุดตระหนก ห่วงเชษฐา จักอาสัญ  
ไปช่วยพี่...ทิ้งสีดา...วลิาวัณย์ 

ถูกทศกัณฑ์ สันดานชั่ว ลักตัวไป 
           

ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

       

 
 

 

 

 



 

 
 มารศี  

 

อีกหนึ่งตัวละครขอย้อนกล่าว 
ถึงมารีศมีเรื่องราวให้เล่าขาน 
แม่เป็นญาติสนิทชิดทศกัณฐ์ 

เป็นบริวารคอยรับใช้จนตายไป 
 

ยักษ์อสุรามารีศบุตรสุดที่รัก 
ของนางกากนาสูรสมุนรับใช้ 

ถูกพระรามพระลักษมณ์ล่าฆ่าตาย 
จึงร่วมกับพี่ชายสวาหุยักษ์ดุดัน 

 

เพื่อตามไปจะแก้แค้นแทนมารดา 
แต่ทว่าสวาหุอายุสัน้ 

ถูกพระรามฆ่าตายวายชีวัน 
แสนโศกศัลย์มารีศคิดแค้นใจ 

 

แต่เมื่อมองพระรามอร่ามเห็น 
สี่กรเด่นเป็นพระองค์ไม่สงสัย 
มารีศแน่ว่าเป็น ธ พระนารายณ์ 
จึงหนีไปไม่คิดสู้องค์ภูมี 

 

มารีศเป็นสัตว์จ าแลงที่แปลงร่าง 
ให้เป็นกวางทองงามอร่ามส ี
ทรงมงกุฎสามกลีบจีบโสภี 
กายนั้นสีขาวอ่องผ่องอ าไพ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ในคราครั้งทศกัณฐ์เกิดตัณหา 
ยินค ายอนางสีดาพาหลงใหล 
อยากได้นางเป็นชายาทะนงใจ 
จึงคิดไปลักพาจากพระราม 

 

ออกอุบายให้มารีศคิดแปลงร่าง 
กลายเป็นกวางสีทองผุดผ่องล้ า 
แล้วเดินให้สีดาเห็นดูเด่นงาม 

จนเกิดความพึงใจในกวางทอง 
 

นางอ้อนวอนให้พระรามอร่ามหล้า 
ไปจับกวางทองมา ธ สนอง  

แม้รู้ชัดยักษ์แปลงกายใช่กวางทอง 
แต่จ าต้องเพราะไม่อาจขัดใจนาง 

 

ยักษ์มารีศกวางทองต้องพระศร 
ล้มลงนอนจวนตายแต่ได้สร้าง 
กลอุบายใช้หลอกลี้สีดานาง 

ร้องกรี๊ดดังดัดเป็นเสียงเยี่ยงรามา 
 

หวังให้นางสีดาและพระลักษมณ์ 
หลงกลยักษ์ว่าพระองค์ทรงเสียท่า 
แล้วพระลักษมณ์จักได้ไปช่วยมา 

ทิ้งสีดานางอยู่แต่ผู้เดียว 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อุบายนั้นหวังให้ในตอนท้าย 
ทศกัณฐ์ได้โอกาสฉลาดเฉลียว 
เข้าพลับพลาอย่างง่ายสบายเชียว 
ได้บุกเดี่ยวลักสีดาจากพระราม 

 

ส่วนมารีศกวางทองหลังร้องลวง 
ก็หมดห่วงล้มลงท่ีปฐพีสนาม 
ขาดใจตายต่อหนา้องค์พระราม 
ชีพดับตามพี่ชายสวาหุอสุรา 

 

ปล่อยให้เมียนางเจษฎามารศรี 
ต้องโศกีปวดร้าวเศร้าหนักหนา 
ส่วนสนนยวิกและวายุเวกลูกยา 
เจ้ากรุงลงการับไปอยู่ในวัง 

       
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 



 

 

 

 

 มารศี  
 

ในการศึกมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ 
รามเกียรติ์กล่าวไว้น่าศึกษา 

เป็นสงครามระหว่างยักษ์กับรามา 
เป็นเวลาเนิ่นนานสิบสี่ปี 

 

องค์นารายณ์อวตารสานเป็นเรื่อง 
มาครองเมืองอโยธยาบุรีศรี 
ยักษ์นนทุกลงมาเกิดเป็นคดี 
ครองธานีลงกาท้าสงคราม 

 

ในวังวนก่อกรรมน าสร้างเหตุ 
เกิดอาเพศเมามัวทั่วเขตขาม 
ทศกัณฐ์น าศึกชิงสาวงาม 
คือนงรามนางสีดาลาวัลย์ 

 

จะกล่าวถึงเรื่องราวคราวต้นเหตุ 
เยาวเรศส ามนักขาแม่จอมขวัญ 
เป็นน้องสาวของพญาทศกัณฐ์ 

มีชิวหาคู่กันเป็นภัสดา 
 

สามีนางอยู่ด้วยช่วยเข้มแข็ง 
ให้เป็นแรงปกป้องเมืองเชษฐา 
คอยเฝ้าอยู่ดูแลกรุงลงกา 
สองสามีภรรยาเป็นสุขดี 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

มาวันหนึ่งทศกัณฐ์ประพาสป่า 
พร้อมมณโฑชายาแม่โฉมศรี 

ให้ชิวหารักษานครคีรี 
เจ็ดราตรีอสุรีไม่กลับมา 

 

ชิวหานั้นเหนื่อยยากอยากพักผ่อน 
เกิดง่วงนอนอ่อนเพลียกระนั้นหนา 
จึงแลบลิ้นออกคลุมกรุงลงกา 
แล้วพักผ่อนกายานอนหลับไป 

 

ทศกัณฐ์กลับจากประพาสป่า 
เห็นลิ้นชิวหาคลุมเมืองให้สงสัย 
เข้าใจผิดเป็นมนตราน่าตกใจ 
ขว้างจักรไปตัดลิ้นสิ้นชีวัน 

 

นางส ามนักขาเสียใจเป็นยิ่งนัก 
เมือ่สามีสุดที่รักมาอาสัญ 
ร่ าร้องไห้โศกาจาบัลย์ 

ดวงชีวันแทบสิ้นสลายไป 
 

นางจึงออกท่องเที่ยวในไพรป่า 
พบพระรามต้องตาแอบรักใคร่ 
จึงเกี้ยวพาอยากได้เป็นคู่ใจ 

องค์พระรามภูวไนยไม่ต้องการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

นางยักษาตามไปยังอาศรม 
เห็นสีดาชวนชมสมัครสมาน 
จึงคิดร้ายก าจัดนางนงคราญ 
หวังได้องค์อวตารมาชื่นชู 

 

แต่พระรามจับได้ให้พระลักษมณ์ 
ลงโทษหนักตัดจมูกและใบหู 
แล้วปล่อยนางคืนไปไม่เอ็นดู 
นางพธูจึงกลับเมืองลงกา 

 

จึงวางแผนบอกความทศกัณฐ์ 
นางสีดาลาวัลย์งามนักหนา 
พญายักษ์อยากได้กัลยา 
จะลักพานางไปในทันที 

 

จะกล่าวถึงมารีศลิขิตฟ้า 
เป็นหลานน้าทศกัณฐ์มีศักดิ์ศรี 

ลูกนางกากนาสูรอสุรี 
นางเจษฎาเทวีเป็นชายา 

 

กายเป็นม้าหน้าเป็นยักษ์มุทะลุ 
สวาหุร่วมมารดาเป็นเชษฐา 

นนยวิกและวายุเวกสองบุตรา 
อยู่ลงการ่วมวงศ์ทศกัณฐ์ 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

จนเมื่อท้าวทศพักตรร์ับฟังข่าว 
เป็นเรื่องราวนางสีดาพาใฝ่ฝัน 
ให้หลงรักปักใจสุดร าพัน 
ตั้งใจมั่นลักพาสีดาเทวี 

 

ให้มารีศแปลงกายเป็นกวางทอง 
เดินเมียงมองบรรเจิดเฉิดฉวี 

นางสีดาพบเห็นก็ยินดี 
จิตรเปรมปรีดิ์อยากได้ด้วยพอใจ 

 

นางนงลักษณ์ร้องขอต่อภัสดา 
จับกวางทองนั้นมาให้จงได้ 
พระรามรู้ว่ายักษ์แปลงร่างไป 

แต่ไม่อาจขัดใจนงพงา 
 

จึงตามกวางออกมาในป่าใหญ่ 
ห่างออกไปไพรกว้างทางภูผา 
แผลงศรไปฆ่ามารีศอสุรา 

แม้ใกล้สิ้นชีวายังวางอุบาย 
 

แกล้งส่งเสียงเป็นพระรามเสียทียักษ์ 
เรียกพระลักษมณ์ช่วยด้วยก่อนจะสาย 

นางสีดาหลงกลกระวนกระวาย 
ห่วงพระรามเป็นอันตรายวายชีวา 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

นางสั่งให้พระลักษมณ์จากอาศรม 
ด้วยอารมณ์ห่วงใยเป็นนักหนา 
อยู่คนเดียวตามแผนเจ้าลงกา 
มาลักพานางไปดังใจมาร 

               
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 
 

 

 


