
 
หนุมาน  

 

ลอยอยู่ตรงพักตร์ชนนี       รัศมีโชติช่วงในเวหา 
มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์      เขี้ยวแก้วแววฟ้ามาลัย 
หาวเป็นดาวเดือนระวีวร       แปดกรสี่หน้าสูงใหญ่ 

ส าแดงแผลงฤทธิ์เกรียงไกร       แล้วลงมาไหว้พระมารดร 
ทั้งองค์พระพายเรืองเดช       ส าคัญว่าบิตุเรศนาถา  

ก็เข้าอิงแอบแนบกายา       วานรชื่นชมยินดี  
เมื่อนั้น      พระพายเทวัญเรืองศรี 

เห็นวานรส าแดงฤทธี      สนัน่ทั้งธาตรีอัมพร 
จึ่งให้นามตามเทวโองการ      ชื่อหนุมานชาญสมร 
แบ่งทั้งก าลังฤทธิรอน      ให้แก่วานรโอรส...... 

 
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์  

ผู้แต่ง : จนิตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 



 

 
 

จะกล่าวถึงหนุมานเชี่ยวชาญศึก      ช่างล้ าลึกเก่งกาจศาสตร์ทั้งหลาย 
สมุนเอกบาทบงค์องค์นารายณ์      เพื่อต่อสู้มารร้ายทศกัณฐ์ 

 

มีมารดาคือนางสวาหะ      น าอาวุธพระศิวะจากสวรรค์ 
ให้พระพายน าก าลังมาพร้อมกัน      จนตั้งครรภ์เกิดเป็นหนุมาน 

 

มีกุณฑลขนเพชรและเขี้ยวแก้ว      กายสีขาวผ่องแผ้วให้กล่าวขาน 
หาวเป็นดาวเป็นเดือนแจ่มตระการ      พละก าลังมหาศาลยามราญรอน 

 

ทั้งฉลาดรอบรู้แม้สู้รบ      ต่างประสบหมดทางกลางสมร 
หากแม้ใครหาญกล้ามาต่อกร      ต้องม้วยมรณ์ล้มตายวายชีวี 

 

มีฤทธิ์เดชเวทย์มนต์ร่ายก่นเสก      ทหารเอกองค์รามาพระทรงศร ี
ขยายร่างใหญ่โตพันทวี      วาวุธดีตรีเพชรประจ ากาย 

 

บุตรพระพายกับนางสวาหะ      ชีวิตเป็นอมตะไม่สูญสลาย 
หากถึงฆาตหมดสิ้นชีวิตวาย      ลมผา่นกายกลับฟื้นคืนวิญญาณ์ 

 

มีคู่ครองปองใจได้คู่ชื่น      ด้วยเจ้าชู้เริงรื่นเสน่หา 
บุษมาลีนางสุวรรณกันยุมา      สุพรรณมัจฉาเบญกายวานรินทร์ 

 
 
 



 
 

อีกทั้งนางมณโฑโอ้อกเอ๋ย      ได้ชมเชยรื่นรมย์สมถวิล 
มีบุตรสองเสริมส่งองค์รามินทร์      สมเจตน์จินต์หนุมานชาญราว ี

 

จิตวิญญาณหนุมานชาญสมร      เอื้ออาทรต่อองค์พระทรงศร ี
ถวายความจงรักและภักดี      ต่อภูมีพระนารายณ์อวตาร 

 

สงครามสิ้นได้ครองนพบุรี      แทนอโยธยาธานีแผ่ไพศาล 
สุขสงบบังเกิดเลิศตระการ      หนุมานหาญกล้าพญาลิง 

 
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม ่

 
 

หนุมานทหารกล้ากายางาม      ที่รู้ใจพระรามตามรับใช ้
ที่ฉลาดเจ้าเล่ห์เพทุบาย      ที่จงรักเจ้านายถวายชีวี 

 

ที่เจ้าชู้มีเสน่ห์เล่ห์เหลี่ยมจัด      ที่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระทรงศร ี
ที่หัวดื้อรั้นยิ่งลิงตัวดี      ทีเ่มียมีมากมายหลายพันคน 

 

เป็นลิงที่สุดเจ๋งและเก่งกาจ      ที่สามารถส าแดงเดชวิเศษล้น 
ที่ท าได้แม้ขยายร่างกายตน      หรือยืดหางได้ยาวพ้นจนเกินลิง 

 

อีกทั้งได้ชื่อเช่นเป็นอมตะ      ด้วยเป็นบุตรพระพายลมสมใจยิ่ง 
จึงไม่มีวันตายสบายจริง      ลมพัดลิงก็ฟื้นชีพคืนมา 

 

เป็นลิงเผือกจึงมีกายสีขาว      มีเขี้ยวแก้วแวววาวสกาวหล้า 
มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์      มีสี่หน้าแปดกรตอนส าแดง 

 
 
 



 
 

ฤทธิ์เดชมีรัศมีที่โชติช่วง      ยามหาวง่วงจะเป็นดาวส่องพราวแสง 
และเป็นเดือนเยือนฟ้าเจิดจ้าแรง      มีพลังอันแข็งแกร่งแผลงฤทธิ์ไกร 

 

ถูกยกย่องเป็นผู้ที่มีใจภักดิ์      ที่จงรักต่อพระรามตามรับใช ้
ที่ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องลือไกล      ที่ไม่แพ้ผู้ใดในพารา 

 

มีคุณธรรมน าหนุนจุนชีวิต      มีใจจิตแข็งกร้าวราวภูผา 
มีไหวพริบปฏิภาณการฟันฝ่า      มีความกล้าบ้าระห่ าย่ าศัตรู 

 

มีพลังอ านาจเก่งกาจนัก      มีอุปสรรคไม่ย่อท้อขอทนสู้ 
มีความไวไม่มีใครเทียบเทียมกู      มีแต่ตูทหารเอกอเนกประการ 

 

มีนิสัยที่โดดเด่นเห็นประจกัษ์      ในความรักของหนุมานทหารหาญ 
ต่อพระรามคือพระนารายณ์ผู้อวตาร      เป็นต านานถูกจารึกศึกสงคราม 

 

ว่าทุกครั้งที่ต้องพบรบทศกัณฐ ์     หนมุานจะออกไปไม่เกรงขาม 
อยู่เบื้องหลังชัยชนะของพระราม      ด้วยเพราะความซื่อสัตย์รักภักดี 

 

เป็นคุณงามความดีที่ซาบซึ้ง      พระรามจึงตอบแทนแสนสุขศรี 
ให้รางวัล ๓ ครั้งหลังราวี      แก่หนุมานผู้ภักดีดังนี้ไง 

 

ครั้งที่หนึ่งบอกกล่าวผ้าขาวม้า      ตอนไปเผากรุงลงกาชนะใส 
ทศกัณฐ์ไปเสียรู้ถูจดุไฟ      ตามอุบายทั้งผองของหนุมาน 

 

ครั้งที่สองนั้นหรือคือธ ามรงค์      ตอนไมยราพจับพระองค์ขังกรงนั้น 
ถูกซ่อนไว้ใต้บาดาลอยู่นานวัน      หนุมานพลันแปลงร่างหาพาออกมา 

 

ครั้งที่สามยามเสร็จศึกกรุงลงกา      เป็นพระยาจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา 
คือรางวัลที่พระรามได้สถาปนา      พร้อมกึ่งหนึ่งกรุงอโยธยาใหม้าครอง 



 

 
 

กรุงอโยธยาหนุมานท่านไม่รับ      ถวายกลับคืนไปไม่สนอง 
ด้วยว่าศักดิ์ตนไม่พอไม่ขอครอง      ไม่หม่นหมองขอต่อสู้คู่บารมี 

 

ท าความดีได้ดีเป็นทีพ่ึ่ง      พระรามจงึมอบรางวัลในครั้งนี้ 
ให้หนุมานได้เข้าครองเมืองนพบุรี      พร้อมนารี ๕๐๐๐ นางเคียงข้างชม 

 

หนุมานชาญสมรร้อนเรื่องรัก      ผูกสมัครรักไปทั่วมั่วสู่สม 
มีภรรยามากมายไว้ชื่นชม      นางสนมก็มากหลายได้รับมา 

 

ภรรยาแรกสวยสุดนางบุษมาลี      พบเธอที่ระหว่างทางในกลางป่า 
เป็นนางฟา้อยู่ผู้เดียวเปลี่ยวเอกา      ด้วยพระอินทร์สาปสั่งมาอย่ามีใคร 

 

หนุมานแม้จะรักนางนักหนา      แต่สัญญาต้องรักษาหาลืมไม่ 
จึงโยนนางขึ้นฟ้ากลับลับไกล      จากกันไปไม่มีลูกผูกสายพันธุ ์

 

คนต่อมานางเบญจกายได้เคียงข้าง      ระหว่างทางพามุ่งกลับกรุงนั้น 
ลูกพิเภกเมียหนุมานหลานทศกัณฐ์      มีบุตรด้วยกันชื่ออสุรผัดไว้มัดใจ 

 

หนุมานเดินไม่พักรักไม่เลือก      พบนางเงือกในคราวนี้ดีไฉน 
ชื่อสุพรรณมัจฉาหน้าไฉไล      มีบุตรไว้ชื่อว่ามัจฉานุ 

 
 
 



 
 

ด้วยชาญเชี่ยวการเกี้ยวพาราสี      ไปทุกที่มีภรรยามาเคียงคู่ 
นางวารินทร์ได้ในคราล่าศัตรู      นางมณโฑเธอเสียรู้เล่ห์เหลี่ยมลิง 

 

จบเรื่องราวหนุมานชาญเก่งกล้า      เอาชนะความชั่วร้ายได้ทุกสิ่ง 
เป็นความหวังให้มนุษย์สุขใจจริง      เทวดายิ่งนิยมชอบพร้อมขอบใจ 

 

เป็นมนุษยจ์งท าดีพี่น้องเอ๋ย      บอกได้เลยจะได้ดีชีวีสดใส 
จงท าดีมีคุณธรรมประจ าใจ      สังคมไทยจะยืนยั่งอย่างมั่นคง 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

ก าเนิดหนุมาน (๑) 
หนุมาน ชาญสมร ขจรนาม      ทหารเอก ในพระราม ล้ าราศ ี

คือลิงเผือก ขาวผ่อง คะนองฤทธี      ผู้ภักดี องค์ราม และสีดา 
 

พระอิศวร ผู้เป็นใหญ่ แห่งสวรรค์      บัญชาการ พระพาย ถ่ายอุสส่าห์ 
น าอาวุธ ประจ ากาย ใส่กายา      สวาหะ ต้องมนตรา ปากอ้าชั่วกาล 

 

คทาเพชร ตรีเพชร และจักรแก้ว      สั่งตรงแน่ว แนวโอษฐ์ หมดทั้งนั้น 
พร้อมพลัง พระอิศวร ล้วนรวมกัน      กิจครานั้น เกิดหนุมาน ชาญเชี่ยวบรม 

 

คทาเพชร กลายเป็น กระดูกสันหลัง      ยาวจากหัว จรดหาง ช่างแกร่งสม 
เป็นผลให้ ว่องไว ปานสายลม      จักรแก้วเป็น เศียรกลม ของกุมาร 

 

ตรีเพชร เป็นส่วนกาย ของวานร      ยามรานรอน ขจรไว ได้ชัยมั่น 
รวมก าลัง พระพาย ให้กุมาร      หนุมาน จึงหาญกล้า ศาสตราคม 

 



 
 

อิศวรให้ พระพาย เป็นบิดา      สวาหะ คือมารดา คุณค่าสม 
แม่อ้าปาก ยืนตีนเดียว เหนี่ยวกินลม      ต่างชื่นชม บุตรชาย กายวานร 

 

หนุมาน ขวัญราชา กล้าศึกหาญ      มีไหวพริบ ปฏิภาณ ชาญสมร 
เปลี่ยนร่างกาย ได้พลัน กาลรานรอน      แม้ม้วยมร ห่อนอาลัย ถวายชีวี 

 

ด้วยเป็นบุตร พระพาย ไร้วันตาย      ยามลมกราย ฟื้นชีพใหม่ ได้เร็วรี่ 
เมื่อส าแดง ศักดา กล้าไพรี      แผลงฤทธี สี่พักตรา ข้าแปดกร 

 

สวมกุณฑล ขนเพชร อลังการ      เข้าฟาดฟัน ไป่หวั่นใคร ในสมร 
มีเขี้ยวแก้ว แววนภา ฟ้าอมร      แปลงกายใหญ่ คล้ายสิงขร ขจรฤทธี 

 

ยืดหางได ้ใหญ่ยาว เท่าภูผา      เคลื่อนกายา วอ่งไว ไปเร็วรี่ 
หาวเป็นดาว เป็นเดือน สะเทือนเมฆี      มีชีวี อมตะ อนันตกาล 

 

หนุมาน หาญกระบี่ มีฤทธิ์มาก      น าพลพรรค หักลงกา หาได้หวั่น 
แถมเจ้าเล่ห์ เพทุบาย ยักย้ายตะบัน      ยามโรมรัน พันตู สู้ขาดใจ 

 

รามายณะ อารยธรรม น าอินเดีย      แพร่หลายทั่ว เอเซีย อย่างยิ่งใหญ่ 
เรื่องพระราม องค์อวตาน พระนารายณ์      แต่โด่งดัง ถล่มทะลาย คือหนุมาน 

 

อินเดียนั้น มั่นหนุมาน ปานเทวา      ต่างเคารพ บูชา ศรัทธาสนาน 
ศาสนา วรรณกรรม ฉ่ าสราญ      สถาปัตยกรรม โบราณ สนั่นปฐพี 

 

ค่านิยม นานาเขต เป็นเหตุใหญ ่     บุคลิก พลิกไป ในต่างที่ 
วัฒนธรรม ร่วมสมัย หลายกลวิธ ี     รามายณะ ค่าทวี ที่หนุมาน 

 
 
 



 
หนุมานนักรักนักรบ (๒) 

 

     ชีวิตของ หนุมาน ชาญเชิงรบ      ยามประสบ วิกฤติ จิตคงมั่น 
ใช้สติ ปัญญา ปฏิภาณ      ทศกัณฑ์ ยักษ์ใหญ ่พ่ายวานร 

      

ในเชิงรัก หักสวาท ใช่คลาดคลาย      มีเชิงชาย เจ้าชู้ สู่สมร 
ได้ภรรยา กว่าห้าพัน อ๋ันอรชร      นามกระฉ่อน ขจรไกล ชายชาตรี 

      

ครั้งจองถนน ขนหินทราย ใส่คงคา      ฝ่ายลงกา ให้เหล่าปลา พาหินหนี 
หัวหน้าปลา สุพรรณมัจฉา ดารานที      ท าให้มี ปัญหา มรรคาทรุดตัว 

      

หนุมาน ชาญสมุทร ยื้อยุดมัจฉา      อ้อนกานดา เป็นภรรยา นะทูนหัว 
สมฤดี มีลูกชาย ไว้แทนตัว      หล่อใช่ชั่ว มัจฉานุ ลูกครึ่งปลา 

      

กายเหมือนพ่อ ลิงเผือก เลือกเกิดดี      ทารกมี หางเหมือนปลา สุพรรณมัจฉา 
นี่คือเมีย คนแรก จากลงกา      เปลี่ยนศัตรู เป็นภรรยา น่าตื่นใจ 

      

คนที่สอง น้องนาง เบญจกาย      จ าแลงกาย คล้ายสีดา ว่าตักษัย 
แกล้งลอยน้ า พระรามพบ ศพขวัญใจ      แสนอาลัย มเหษี ฤดีตรม 

      

เกือบจะหย่า ทัพกลับ อโยธยา      ด้วยภรรยา สิ้นชีวี ฤดีขม 
เข้าทางแผน ทศกัณฑ์ ขวัญระบม      แสนระทม โทรมฤทัย ไม่กินนอน 

      

หนุมาน ชาญฉลาด ปราดปรีชา      ใยกายา ลอยทวนน้ า ความแตกก่อน 
เอาไฟเผา ร่างสีดา หน้ากองฟอน      นางทนร้อน ไม่ไหว ตะกายลง 

      

คืนร่างเป็น เบญจกาย อุบายสิ้น      จับตัดสิน คดีความ รามประสงค์ 
มอบพิเภก เอกบิดร อรอนงค ์     ปิตุรงค์ ลงโทษทัณฑ์ ประหารบุตรี 

      



 

 
 

พระรามซึ้ง พิเภก แสนเที่ยงธรรม      ยกคดีความ ขั้นตาย ให้มารศรี 
สั่งหนุมาน น านาง กลับธานี      กลางวิถี จอมกระบี่ จู๋จี๋เบญจกาย 

      

จวบทั้งสอง สมสู่ เป็นคู่สม      ด้วยคารม ค าหวาน หนุมานไถล 
ได้อสุรผัด เป็นบุตร สุดเกรียงไกร      เจ้าลูกชาย แสนก าย า ล่ าสันกายา 

      

หลังเสร็จศึก ลงกา สถาปนาสิทธิ์      พญาอนุชิต จักรฤษณ์ พิพัฒน์พงศา 
พระราชทาน หนุมาน ครองอยุธยา      แต่พญา วานร ถอนคืนรางวลั 

      

ด้วยส านึก ว่าตน ใช่สูงศักดิ์      พระรามพระลักษณ์ คล้อยตาม ค าขอนั้น 
เปลี่ยนครองเมือง ลพบุรี ธานีสราญ      พร้อมก านัล นางสนม ห้าพันนาง 

      

คือชีวิต นักรบ ครบเรื่องรัก      ผู้พร้อมพรัก กูรู รู้กว้างขวาง 
ผู้เลิศล้ า คุณธรรม น าแนวทาง      คือหนทาง ชายชาตรี ศักดิ์ศรีนิรันดร์ 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 



 
จะกล่าวถึง หนุมาน ชาญสมร      เป็นวานร...ช านาญ...การต่อสู้  

สุดเปรื่องปราด ใช้ศาสตรา ฆ่าศัตรู      เคียงข้างคู่ รามลักษณ์ สู่หลักชัย  
 

ทั่วสารพางค์...ร่างกาย...มีสีขาว      ขนเป็นเพชร แวววาว สกาวใส 
เขี้ยวดังแก้ว...วิบวับ...งามจับใจ      กาจเกรียงไกร หาวเป็น เช่นดาวเดือน 

 

มีฤทธิ์เดช ไม่น่าเชื่อ ล้นเหลือหลาย      อาวุธใช้ แคล่วคล่อง มองเสมือน  
ผู้ใช้เวท...มนตรา...หล้าสะเทือน      เสียงลั่นเลื่อน ปานโลกแตก แยกจากกัน 

 

ชีวิตเป็น...เช่นอมตะ...จะไม่ตาย      บุตรสวาหะ พระพาย สายลมนั้น 
อายุยืนเหลือ คณานับ ชั่วกัปกัลป์      ตราบนิรันดร์ ประจักษ์ มากฤทธ ี

 

รูปสะสวย รวยเสน่ห์ เท่เหลือหลาย      เมียมากมาย หลายพัน สันต์สุขศรี  
รักเลื่องลือ...สุดอื้อฉาว...คาวโลกีย์      แม้นมัจฉา...กะยักษิณี...ห่อนมีเว้น 

 

ความจงรัก...ภักดี...มีล้นเหลือ      ในทุกเมื่อ...ชัดแจ้ง...ส าแดงเห็น 
มิลดละ ต่อพระราม ได้บ าเพญ็      ดุจดังเช่น เป็นทาส รองบาทองค์ 

 

สุดปราดเปรื่อง เรืองวิชา ใจกล้าหาญ      เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณ อันสูงส่ง 
กายเข้มแข็ง...แรงมากมี...ที่ยืนยง      อดทนขยัน มั่นคง จรรโลงนครา 

 

ร่วมเคียงบ่า เคียงไหล่ ในการรบ      ทศกัณฑ์สยบ พบแพ้พ่าย ได้ดังว่า 
ยุติสงคราม...แย่งชิง...นางสีดา      จากเจ้ากรุง...ลงกา...คืนพระราม 

 
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


