
 
 

ท้าวมาลีวราช หรือ มาลีวัคคพรหม เป็นพรหมสี่หน้า มีกายสีขาว มี 4 พักตร์ 8 กร  
 
ท้าวมาลีวราช เป็นเจ้าแห่งเทพคนธรรพ์อาศัยอยู่ในเขายอดฟ้า มีความยุติธรรมมาก จึงได้รับพรจากพระ
อิศวรให้มีวาจาสิทธิ์ และเป็นพี่ชายของ ท้าวจตุรพักตร์ มีศักดิ์เป็นปู่ของทศกัณฐ์ 
 
ครั้งหนึ่งได้เห็น พระอิศวร ประทานคทาเพชรและให้พรแก่ อสูรพรหม ว่าไม่ให้แพ้แก่ใคร ท้าวมาลีวราช
จึงเกรงว่า อสูรพรหมซึ่งเป็นอสูรพาล จะน าอ านาจนี้ไปท าลายล้างโลกได้ จึงทูลขอให้พระอิศวร
ประทานพระขรรค์แก่ ท้าวอัชบาล และให้มีฤทธิ์ปราบคทาของอสูรพรหมได้ พระอิศวรเล็งเห็นว่า    
ท้าวมาลีวราชตั้งอยู่ในความยุติธรรมจึงประทานพรให้มีวาจาศักดิ์สิทธ์ิ 
 
ครั้นเมื่อ ทศกัณฐ์ ท าสงครามกับ พระราม ได้สูญเสียญาติบริวารจ านวนมาก จึงคิดหาทางใส่ร้าย
พระรามแก่ท้าวมาลีวราชผู้เป็นปู่ เพื่อให้ท าการสาปแช่งพระราม แต่ท้าวมาลีวราชไม่เชื่อ จึงให้มีการ
พิสูจน์ความจริง และเรียกทั้งสองฝ่ายรวมทั้ง นางสีดา คนกลางมาตัดสิน ในที่สุดก็ไต่สวนได้ว่า
ทศกัณฐ์เป็นฝ่ายผิด พระรามเป็นฝ่ายถูก โดยมีทวยเทพเทวดาเป็นสักขีพยาน ท้าวมาลีวราชสั่งให้ทศกัณฐ์  
 

 



 

 

คืนนางสีดาแก่พระราม แต่ทศกัณฐ์ก็ไม่ยอมกระท าตาม ท้าวมาลีวราชจึงโกรธและสาปแช่งให้ทศกัณฐ์
เสียชีวิตด้วยศรของพระราม 
 

เมื่อมึงพอใจทรลักษณ์  ไม่รักสุริยวงศ์ยักษี 
ขอให้วิบัติอัปรีย ์  อย่ามีสิ่งซึ่งสถาวร 

มาตรแม้จะออกต่อยุทธ์  ให้ตายด้วยอาวุธแสงศร 
ขององค์พระรามสี่กร  พ่ายแพ้ฤทธิรอนทุกวันไป 

 
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 

ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 ท้าวมาลีวราช  ตวัละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๒๐ 
โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
 

 ท้าวมาลีวราช   
 

 แปดกรมี...สี่พักตรา...กายาขาว  นามว่าท้าว มาลีวราช ผู้ปราดเปรื่อง 
เจ้าแห่งเทพ คนธรรม์ อันรุ่งเรือง  ระบือชื่อ...ลือเลื่อง...เรื่องยุติธรรม 

 

อีกนามหรือ คือมาลี วัคคพรหม  ปัจเจกอุดม วาจาสิทธ์ิ ฤทธ์ิมากล้ า 
ด้วยรับพร...จากศิวะ...ผลกระท า  กุศลกรรม น าก่อเกิด  เลิศอนันต์ 

 

อาศัยอยู่...เขายอดฟ้า...เวหาหาว  ณ ถิ่นแคว้น แดนสกาว ราวสวรรค์ 
ศักดิ์เป็นปู่ พี่น้อง ของทศกัณฑ์  ความสัมพันธ์ ฉันญาติ ชัดเจนนี้ 

 

ทศกัณฑ์ ท าศึก อย่างฮึกเหิม  อันธพาล สันดานเดิม เติมบัดสี 
กับกองทัพ พระราม ตามราวี  ต้องเสียที สูญรี้พล ทนทุกข์ใจ 

 

ญาติโก โหติกา ถูกพล่าผลาญ  อีกบริวาร...บั่นชีวา...หาเว้นไม่ 
ทัพพระราม เข้มแข็ง แกร่งเกินใคร สู้ไม่ไหว ใช้กลยุทธ สุดก าลัง 

 

คิดกลับกลอก ออกอุบาย ไร้ธรรมะ  หวังช านะ พระราม ตามที่หวัง 
ด้วยหนทาง...ต่ าช้า...แสนน่าชัง  ประดุจดัง...ดั่งมาร...ราญราวี 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

มุ่งใส่ร้าย พระราม ตามประสงค์  ห่อนซื่อตรง เอ่ยอ้าง ช่างบัดสี 
ฟ้องท้าว...มาลีวราช...จัดการที  ช่างอัปรีย์ เกินกว่า จะบรรยาย 

 

ทศกัณฑ์...ชี้แจง...แถลงคดี  ต่อท้าวมาลี วราช ชัดความหมาย 
ขอปู่จง เชื่อมั่น ต่อหลานชาย  เรื่องจริงยัง...จ าได้...ใจค านึง  

 

ตนได้พบ นางสีดา วลิาวัณย์  ครั้งเที่ยวป่า พนาสัณฑ์ ณ วันหนึ่ง 
เฝ้าสอบถาม ย้ าวจี ที่ตราตรึง  เก่ียวข้องถึง สภาพ ทราบความนัย 

 

แสนสงสาร นางยิ่ง มิ่งกัลยา  อยู่คนเดียว เปลี่ยวเอกา อุราไหม้ 
ปราศซึ่งผัว แม่ พ่อ พออุ่นใจ  รับทรามวัย ไปอยู่ด้วย ช่วยค้ าจุน 

 

กาลต่อมา มีมนุษย์ สดุเลวทราม สองช่ือว่า ลักษมณ์ราม ท าเคืองขุ่น 
คุมวานร...สร้างทาง...อย่างชุลมุน  พร้อมทัพหนุน...รานรกุ...บุกนคร 

 

อ้างตัวว่า...เป็นสามี...สีดานั้น  โถ...น่าขัน มากมาย ให้คนค่อน 
ช่างอัปรีย์ สีกบาล ศีลสั่นคลอน  ข้อกาเม ถูกบั่นทอน จิตร้อนรน 

 

ขอท่านปู่...ผู้มี...วาจาสทิธ์ิ  ได้แผลงฤทธ์ิ ช่วยหลาน นั้นสักหน 
กล่าววจี...บีฑา...เข่นฆา่คน  รามลักษมณ์พบ อับจน ดลให้ที 

 

ฟังทศพักตร์  ยักษี ที่มาฟ้อง  ตามครรลอง ต้องให้ อีกฝ่ายนี้ 
ได้แก้ต่าง...ข้อหา...บรรดามี  ท้าวมาลี...วราช...จึงจัดการ 

 

ให้พระ วิษณุกรรม น าค ากล่าว  ถึงเรื่องราว ทศกัณฑ์ บรรยายสาร                               
เชิญรามลักษมณ์ สีดา มิช้านาน   ทั้งพยาน แวดล้อม พร้อมน ามา 

 



 
 

สรุปความ รวบรัด ชัดเจนนี้  ประจักษ์มี...ชี้ชัด...มัดยักษา 
เป็นฝ่ายผิด...จิตใจ...ใยต่ าช้า  ชั่วสุดสุด พูดมุสา ประจานตน 

 

ท้าวมาลี...วราช...อนาถจิต   ทศกัณฑ์คิด ชั่วร้าย ใจอกุศล 
ประพฤติผิด ศีลกาเม เทกมล สุดหมองหม่น หลานชาย ใยช่างเป็น 

 

สั่งให้คืน นางสีดา แกพ่ระราม  ความชั่วช้า เลวทราม ตามที่เห็น 
จักบรรเทา หายหด โทษละเว้น  สุขร่มเย็น ย้อนทวน หวนกลับคืน 

 

ด้วยมิจฉา...ทิฎฐิ...ที่ครอบง า  เกิดจ าเพาะ เคราะห์กรรม ท าขมขื่น 
เป็นประดุจ กองไฟ ได้เชื้อฟืน  ทศพักตร์ขืน มิท าตาม ค าสั่งนั้น  

 

ยกทัพ...กลับลงกา...ห่อนลาปู่   มิขออยู่ สู้หน้า โกรธามหันต์ 
ไม่ยอมยก มือไหว ้ไกลจากกัน  ด้วยหุนหัน พลันแล่น แค้นฤดี 

 

ท้าวมาลี วราชฉิว กริ้วโกรธา  ทศพักตร์...ยักษา...น่าบดัสี 
ท าความผิด ไม่ยอมรบั สุดอัปรีย์ จึงได้มี...วจีแช่ง...รุนแรงพลัน 

 

ขอให้วิบัติ...อัปรีย์...มิมีสุข  พบแต่ทุกข์ จุกเจ่า เศร้ามหันต์ 
หากออกศึก ต้องตาย วายชีวัน  ด้วยคมศร พระรามนั้น โดยทันที 

             
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์     

              

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท้าวมาลีวราช ตอน (๑) 
 

จะขอเล่าเรื่องราวท้าวมาลีวราช  หรือมาลีวัค พร-หม พรหมสี่หน้า 
เจ้าแห่งเทพคนธรรพ์ชั้นยอดฟ้า  มีวาจาศักดิ์สิทธ์ิฤทธ์ิมากครัน 

 

กายานั้นสีขาววาวแววนัก  มีสี่พักตร์แปดมือถือพระขรรค์ 
ตั้งอยู่ในความสถิตยตุิธรรม์  เป็นปู่ของทศกัณฐ์หลานอันธพาล 

 

เป็นพี่ชายท้าวจตุรพักตร์ยักษา  ต้นตระกูลครองลงกาคราแรกนั้น 
ได้รับพรจากพระอิศวรอันควรครัน  ให้พี่ท่านมีวาจาสิทธ์ิฤทธ์ิถึงตาย 

 

พระอิศวรประทานพร ตอน (๒) 
 

เมื่อพระอิศวรประทานคทาเพชร  และพรเด็ดแก่อสูรพรหมสมใจหมาย 
ไม่ให้แพ้แก่ศัตรูใครผู้ใด  ทุกครั้งไปจะไม่พ่ายได้ชัยมา 

 

อสูรพรหมทะเยอทะยานพาลยิ่งนัก อสูรยักษ์อยากเป็นใหญ่ในโลกหล้า 
ประจบประแจงพระอิศวรล้วนมายา  ทรงเมตตาสุดท้ายได้รบัพร 

 

ท้าวมาลีวราชได้ฟังเกิดกังขา ด้วยเกรงว่าจะอันตรายตายสลอน 
จะท าลายโลกร้างอย่างแน่นอน  จึงอ้อนวอนทูลขอตอ่เทวดา 

 

โปรดประทานเมตตาให้พระขรรค์  แก่ท้าวอัชบาลท่านเจ้าข้า 
เพื่อใช้เป็นอาวุธที่มีฤทธา  ปราบคทาอสูรพรหมได้สมใจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

พระอิศวรเห็นว่าท้าวมาลีวราช  จิตสะอาดรักยุติธรรมดีล้ าหลาย 
สมควรได้ประทานพรก่อนผู้ใด  จึงมอบให้มีวาจาสิทธิ์ฤทธ์ิลงทัณฑ์ 

 
ท้าวมาลีวราชว่าความ ตอน (๓) 

 

กาลต่อมาท าสงครามกับรามลักษมณ์  เสียพลพรรคมากนักหนาในครานั้น 
ล้วนเป็นญาติบริวารท่านทศกัณฐ์   ยักษาพาลแค้นโกรธโทษศัตรู 

 

ไปบอกกล่าวต่อท้าวมาลีวราช  ว่าเสียญาติมากมายใช่ไม่สู้  
ทัพพระรามเข้มแข็งแกร่งน่าดู  จึงขอปู่ช่วยแช่งสาปปราบให้ที 

 

ท้าวมาลีวราชไม่เชื่อเมื่อฟังความ เรยีกพระรามนางสีดามารศรี 
พร้อมทศกัณฐ์หลานปู่คู่กรณี  ใช้วิธีไต่ถามหาความจริง 

 

เมื่อไต่สวนรู้ว่าพระลกัษมณ์ราม  ก่อสงครามขึ้นก็เพราะผู้หญิง 
นางสีดาถูกลักพามาแอบอิง  จึงเกิดศึกแย่งชิงหญิงน้องนาง  

 

ค าชี้แจงของทศกัณฐ์นั้นไม่ใช่  พูดใส่ร้ายล้วนโกหกยกมาอ้าง 
ว่าพบสีดาในป่าระหว่างทาง  จึงรับนางมาเลี้ยงไว้ใช่ลักพา 

 

ท้าวมาลีวราชตัดสินสิ้นสงสัย  ค าให้การของรามได้ไรก้ังขา 
ล้วนสอดคล้องกับของนางสีดา  อีกทั้งมีเหล่าเทวดามายืนยัน 

 

จึงพิพากษ์จากที่ฟังท้ังสองฝ่าย  ตัดสินให้พระรามถูกทุกสถาน 
ทศกัณฐ์ผิดฝ่ายโจทย์รับโทษทัณฑ์  เป็นตามนั้นถูกผิดขอปิดคดี 

 

 

 

 



 

 

 

ทศกัณฐ์เห็นแย้งแจงทูลว่า   เหล่าพยานเทวดามาวันนี้ 
ล้วนเข้าข้างชังตนเหตุผลไม่มี การพิพากษาในคดีมิชอบธรรม 

 

ท้าวมาลีวราชพิโรธโกรธยิ่งนัก  ถูกหลานรักโกหกใยไม่เกรงขาม 
จึงสั่งให้ส่งนางสีดาคืนพระราม  ให้ทั้งสามเป็นมิตรกันอันจบไป 

 

ท้าวมาลีวราชสาปแช่ง ตอน (๔) 
 

ทศกัณฐ์ไม่ยอมคืนฝืนค าสั่ง  อีกทั้งยังกลับลงกาไม่ลาไหว้ 
ถูกดุด่าว่าประจานพาลอับอาย  รับไม่ได้ให้พ่ายแพ้แก่ศัตรู 

 

สรุปความได้ว่าท้าวมาลีวราช  ท่านมิอาจปล่อยไปให้อดส ู
เมื่อท าผิดต้องรับโทษโจทย์จงรู้  ลมออกหูจึงก าราบสาปแช่งไป 

 

เจ้าบังอาจพาลพาโลโง่สิ้นคิด  ข้าจะใช้วาจาสิทธิ์ปลิดชีพให้ 
หากออกศึกแย่งชิงหญิงเมื่อใด  ให้ชีพวายม้วยมรณ์ด้วยศรพระราม 

 

ศึกต่อมาทศกัณฐ์หมองต้องค าสาป  นอนพะงาบจวนตายใกล้สนาม 
กลอุบายไม่เป็นผลจนพระราม  แผลงศรงามปักอกตายชดใช้กรรม 

 

สุภาษิตเตือนใจ ตอน (๕) 
 

เมื่อให้ทุกข์แก่ท่านโบราณว่า  ทุกข์นั้นจะมาถึงตัวมัวหมองช้ า 
ถ้าท าดีจะได้ดีอย่างที่ท า  เวรบุญกรรมมีจริงอย่าชะล่าลอง 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ท้าวมาลีวราชว่าความ ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

 

ถ้าใครท ากรรมใดจ าไว้หนอ  เป็นคนก่อกรรมนั้นก็ตามสนอง 
สุภาษิตเตือนใจให้ไตรร่ตรอง  ตามครรลองกฏแห่งกรรมจงท าดี 

 

ทศกัณฐ์นั้นเจ้าเล่ห์เสเพลร้าย  เป็นตัวอย่างเห็นได้ตายเป็นผี 
เพราะให้ทุกข์กับท่านพาลราวี  อีกกรรมดีก็ไม่เลยจะเคยท า 

 

คิดให้ดีก่อนท าจ าเป็นสูตร   คิดก่อนพูดดีเลิศประเสริฐล้ า 
จงไตร่ตรองคิดดีมีคุณธรรม  กฎแห่งกรรมมีจริงอย่าชะล่าใจ 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ท้าวมาลีวราช 
 

เป็นเรื่องเล่านิทานแต่กาลก่อน  เป็นละครวรรณคดีมีความหมาย 
ให้ข้อคิดชั่วดีมีมากมาย   รามเกียรติ์คือนิยายปร าปรา 

 

มีสองฝ่ายทวยเทพจากสวรรค์  สู้รบกันพงศ์เผ่าเหล่ายักษา 
คือพระรามพระลักษมณ์นางสีดา  กับเจ้าเมืองลงกาทศกัณฐ์ 

 

ด้วยบาปบุญหนุนสร้างแต่ปางก่อน บทจรต่อตามความอาถรรพ์ 
เกิดสงครามรบราชิงฆ่าฟัน    สู้รบกันสองฝ่ายวายชีวี 

 

เรื่องเก่ียวพันถึงท้าวมาลีวราช  พรหมชาติก าเนิดประเสริฐศรี 
มีสี่พักตร์แปดกรบุญบารมี   ทรงความดียุติธรรมประจ าใจ 

 

ได้พรจากพระอิศวรล้วนศักดิ์สิทธ์ิ  มีวาจาอิทธิฤทธิ์ยามปราศรัย 
เป็นดังค าว่ากล่าวทุกคราวไป  สาปแช่งใครเกิดความตามวาจา 

 

นับสายญาติกับท้าวทศพักตร์  เป็นอัยกาหลานรักกับยักษา 
ทศกัณฐ์ท าสงครามกับรามา  ต้องสูญเสียญาติกาบริวาร 

 

ทศกัณฐ์หวังใช้วาจาสิทธ์ิ   อันเรืองฤทธิ์สาปแช่งสิ้นสังขาร 
ของท้าวมาลีวราชร่วมวงค์วาน   พญามารใส่ร้ายองค์รามา 

 

ส่งทหารนนยวิกวายุเวก   ทหารเอกบุตรมารีศขันอาสา 
อัญเชิญท้าวมาลีวราชให้ไคลคลา จากภูเขายอดฟ้ามาว่าความ 

 

 

 

 



 

 

 

ปั้นเรอืงราวใส่ไคล้ให้หลงผิด  ว่ามนุษย์มีฤทธิ์น่าเกรงขาม 
แผลงศรศิลป์ฆ่ายักษ์พ่ายสงคราม ทั้งติดตามข้ามสมุทรรุดลงกา 

 

ทั้งแอบอ้างเป็นพระสวามี   มาราวีเข่นฆ่าเหล่ายักษา 
เพื่อยื้อแย่งโฉมยงนางสีดา  ที่อสุราทศกัณฐ์นั้นเลี้ยงดู 

 

ท้าวมาลีวราชปราศจากอคติ  จึงด าริสร้างไมตรีไม่อดสู 
เกิดสงครามวุ่นวายเพราะโฉมตรู  เกลี้ยกล่อมหยุดต่อสู้เป็นมิตรกัน 

 

ยกทัพรั้งตั้งอยู่นอกลงกา   ด้วยเกรงข้อครหาให้เดียดฉันท์ 
เข้าใจผิดคิดเข้าข้างทศกัณฐ์   ทั้งเชิญเทพเทวัญเป็นพยาน 

 

อีกได้ขอให้พระวิศณุกรรม  ร่วมผดุงความยุติธรรมสมัครสมาน 
ให้เชิญนางสีดานงคราญ   และองค์นารายณ์อวตารมาชี้แจง 

 

ทศกัณฐ์ชี้แจงแกล้งกล่าวขาน  เรื่องสีดาเยาวมาลย์ถ้อยแถลง 
เป็นก าพร้ามาเลี้ยงไว้ไม่เคลือบแคลง      ที่สวนขวัญเห็นแจ้งไม่หวั่นเกรง 

 

มีมนุษย์ชื่อพระรามและพระลักษมณ์  คุมวานรมากนักมาข่มเหง 
แอบอ้างเป็นสวามีท านักเลง  ไม่ท าเพลงฆ่ายักษ์ประจักษ์ตา 

 

ฟ้องเรื่องราวมากมายให้หลงผิด  ด้วยมีจิตแค้นเคืองเรื่องกล่าวหา 
ทั้งใส่ความรามลักษณ์นางสีดา  หวังวาจาท้าวเธอลงโทษทัณฑ์ 

 

การไม่เป็นที่หวังได้ดังใจ  องค์เทพไทมาลีวราชไม่ไหวหวั่น 
ไม่ฟังความข้างเดียวดังจ านรรค์  แม้เป็นพวกเดียวกันไม่สนใจ 

 

 



 

 
 

จึงให้เชิญพระรามนางสีดา  มาบอกกล่าววาจาคลายสงสัย 
ได้ความจริงตามค าภูวไนย  ตัดสินให้ส่งคืนนวลอนงค์ 

 

ทศกัณฐ์โมโหโกรธานัก  ไม่ยอมคืนนงลักษณ์ที่ลุ่มหลง 
กล่าวหาท้าวมาลีวราชไม่ซื่อตรง  เทพยดาเจาะจงเข้าข้างกัน 

 

ท้าวมาลีวราชนั้นโกรธพิโรธนัก  จึงสาปแช่งด้วยตระหนักให้เสียขวัญ 
จะต้องตายดับดิ้นสิ้นชวีัน  ด้วยศรส าคัญศรพรหมมาตรยอดศาสตรา 

       
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท้าวมาลีวราช 
      

     ท้าวมาลีวราช หรอืมาลี วัคคพรหม  ท่านคือพรหม สมลักษณ์ ศักดิ์สมค่า 
มีสี่พักตร์ แปดมือ เลื่องลือชา   จิตศรัทธา ยุติธรรม ล้ าฤดี 

 

    ท้าวมาลีวราช เทพราชคนธรรม์  ผู้ผ่องผุด สุทธิธรรม ล้ าเลอศรี 
ได้รับพร พระอิศวร แห่งมวลเทวี  มีวจี ศักดิ์สิทธ์ิ พิสิฐวัจนา 

      

เป็นพี่ชาย ฝ่ายท้าว จตุรพักตร์  ท่านมีศักดิ์ อัยกา ราชายักษา 
ทศกัณฐ์ หลานขวัญ รั้นเหลือระอา ท าท่านท้าว ร้าวอุรา คาเคืองใจ 

      

กาลก่อนนั้น ท่านเห็น พระอิศวร  ประทานด่วน คธาเพชร เดชยิ่งใหญ่ 
ให้พรพูน อสูรพรหม สุขสมใจ   ว่าไม่ให้ แพ้พ่าย ใครท้ังปวง 

      

ท่านหวั่นว่า อสูรพรหม บรมพาล จักหักหาญ ทะยานใจ ภัยแดนสรวง 
จึงทูลให้ ไท้พิจารณา ปัญหาทั้งปวง  ภัยจักล่วง ปวงประชา พาล้มตาย 

      

อิศวรประทาน พระขรรค์ ท่านอัชบาล  ฤทธีต้าน คธาเพชร เผด็จได้ 
ทั้งเล็งเห็น ประเด็นดี ยักษีถวาย  จึงประทาน พรชัย เกรียงไกรวัจน์ 

      

พรให้ท้าว มาลีวราช วาจาสิทธิ์  ด้วยเห็นจิต พิสิฐธรรม ล้ าพิลาส 
กล่าววาจา คราใด ให้สมมาด  เป็นอ านาจ วาสนา สถาพร 

      

ยามทศกัณฐ์ ประจันทัพ กับพระราม ประสบความ เสียหาย ญาติตายสลอน 
มิตรสหาย บริวาร ชีวันรอน  ใคร่อ้อนวอน ท่านท้าว กล่าวแช่งศัตรู 

 

 

 

 

 

 



 

     สั่งจอมพล นนยวิก วายุเวก  ทหารเอก ไปกราบกราน อภิวันท์ปู่ 
กล่าวใส่ความ พระราม ทรามศัตรู  น่าอดสู คู่ความ หยามน้ าใจ 

      

กล่าวหาว่า รามลักษมณ์ หักลงกา  ยกทัพมา ฆ่ายักษ์ ชักตักษัย 
ขอเมตตา ท่านปู่ ผู้เกรียงไกร  สาปแช่งให้ ฝ่ายรุกไล่ ล้มตายพลัน 

 

     ท้าวมาลีวราช รู้วา่ พระรามลักษมณ์  โอรสรัก ท้าวทศรถ ยศยิ่งขวัญ 
ทั้งท่านท้าว อัชบาล นั้นเพื่อนกัน ไป่หุนหัน พลันแล่น แสนมั่นคง 

 

     ไม่ฟังความ ง่ายดาย เพียงฝ่ายเดียว ท่านยึดเหนี่ยว ยตุิธรรม ฉ่ าประสงค์ 
ตัดสินใจ ยกทัพไป ไขความตรง   สิ่งด ารง โยงใย ไขเงื่อนง า 

 

     เรียกสองฝ่าย ให้มารับ จับไต่สวน  ทั้งเชิญชวน มวลเทวา มาล้นหลาม 
ให้ฝ่ายโจทย์ ทศกัณฐ์ หลานเบิกความ  ซักซ้อมถาม ความล าเค็ญ เป็นเช่นไร 

 

     ทศกัณฐ์ พลันแกล้ง แถลงไข  หลานผ่านไป พบสีดา ในป่าใหญ่ 
ไร้บิดา มารดา ภัสดาใด   จึงพาไป เลี้ยงดูไว้ ในลงกา 

 

     ต่อมามี มนุษย์ สุดลามปาม   คือพระราม พระลักษมณ์ หาญหักข้า 
คุมวานร จองถนน ปล้นลงกา  ฆ่ายักษา ชีวามลาย มากมายครัน 

 

     อ้างว่าเป็น สามี นางสีดา   ช่างช่ัวช้า หน้าทน คนหยามหยัน 
หลานหวังใจ ให้ปู่ ผู้ทรงธรรม์  ไล่พวกมัน ผันไป อโยธยา 

 

     ฝ่ายพระราม เปิดความ ตามเป็นจริง  กล่าวทุกสิ่ง ยิ่งใจ ใช่มุสา 
จึงจ าใจ จัดไพร่พล ด้นดั้นมา   ทวงภริยา ข้าคืน อย่าขืนใจ 

 

 

 

 



 

 

 

     ท่านฟังความ สองฝ่าย ใจยังข้อง   สั่งให้น้อง สีดา มาซักไซ้ 
นางให้ความ ตามจริง ยิ่งหทัย  จึงเข้าใจ เหตุการณ์ อันเวียนวน 

 

      อีกทั้งเหล่า ชาวสวรรค์ ชั้นเทวา   เห็นพ้องว่า สีดา สัจจาล้น 
ท้าวมาลีวราช ชัดประเด็น เห็นเล่ห์กล  รู้หลานตน คนผิด จิตอัปรีย์ 

 

     ทศกัณฐ์ คัดค้านปู ่ผู้ตัดสิน  ด่าพระอินทร์ หมิ่นตน หม่นหมองศรี 
ประทานรถ เวชยันต์ ท่านมาตุลี  ให้พระราม ย่ ายี ยักษีล้มตาย 

 

     อีกดลใจ ให้สีดา วาจาพ้อง  พูดสอดคล้อง ต้องตาม พระรามไข 
ท้าวมาลีวราช ขัดเคืองใจ   ด่าหลานชาย ใจชั่ว มั่วอธรรม 

 

     มึงพึงใจ จดจ่อ ทรลักษณ์   ใจไม่รักษ์ สุริยวงศ์ ฉุดพงศ์ต่ า 
ยามเจ้าออก ต่อยุทธิ์ ยื้อยุดพระราม ให้สิ้นกรรม ฤทธิรอน ต้องศรราม 

 

     ทศกัณฐ์ ไม่ยอมคนื นางสีดา  ยกทัพกลับ ลงกา ท่วงท่าหยาม 
ไม่ไหว้ลา ท่านปู่ ผู้ตอกย้ า กล่าวประนาม ประจานตน ไม่พ้นอาย 

 

     ท้าวมาลีวราช ว่าความ ตามครรลอง ถ้วงท านอง คลองธรรม ฉ่ าเฉิดฉาย 
ไม่ล าเอียง เลี่ยงพิสุทธิ์ ฉุดอบาย  มีหทัย ใฝ่ธรรม ล้ าสัจจา 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 

 

 

 

 

 

 


