
 
 

 

พระลักษมณ์   
           
 

เมื่อพระลักษมณ์ตัดสินใจบวชตามพระราม 
เพื่อจะได้คอยดูแลปรนนิบัติพระรามยามอยู่ในป่า แม้พระรามจะห้ามอย่างไรก็ไม่ฟัง  

ดังนั้นพระราม พระลักษมณ์ และนางสีดาจึงออกเดินป่าไปด้วยกัน 

 

ภักดีปรนนิบัติพระพี่ยา   กับนางสีดาดวงจันทร์ 
ดั่งองค์บิตุเรศชนน ี  ไม่มีรังเกียจเดียจฉันท ์

เที่ยวหาผลไม้เผือกมัน   เป็นนิจทุกวันเวลา....... 
 

เมื่อพระรามจะยกเมืองโรมคัลให้พระลักษมณ์ไปครอง  
แต่พระลักษมณ์ก็ไม่อยากไป กลับต้องการอยู่ปรนนิบัติพระรามที่กรุงอโยธยาดังเดิม 

 

ถึงจะมีสมบัติพัสถาน  โอฬารดั่งดาวดึงส์สวรรค์ 
ประกอบด้วยสนมกำนัล   แสนหมื่นหกพันอนงค์ใน 

แม้นไกลเบื้องบาทพระจักรี   เรานี้หาเจตนาไม่....... 
 
 



 
เมื่อพระรามสั่งให้พระลักษมณ์นำนางสีดาไปสังหาร  

แต่พระลักษมณ์นั้นเทิดทูนนางสีดาดุจดั่งมารดาของตน อีกทั้งนางสีดาก็กำลังตั้งครรภ์ 
กับพระรามอยู่ด้วย จึงคิดจะปล่อยนางไป 

 

เชิญเสด็จไปตามเวลา   ตัวข้าจะคืนธาน ี
จะเบี่ยงบ่ายกราบทูลพระทรงฤทธิ ์    ถึงผิดก็จะรับใส่เกศ ี

จะแทนคุณพระพี่นางด้วยภักดี  มิได้มีอาลัยแก่ชีวัน....... 
 

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์  
ผู้แต่ง : จนิตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

 
 
 

 

 
พระลักษมณ์ อารักษ์พระราม  (๑) 

 

มหากาพย์ ภารตะ รามายณา  ที่กล่าวขวัญ ผู้หาญกล้า ศรัทธายิ่งใหญ่ 
คือพระลักษมณ์ อนุชา รามาไท้  ผู้มีใจ จงรัก ภักดีพี่ชาย 

 

พระลักษมณ์ไซร้ เป็นลูกชาย ท้าวทศรถ  คือโอรส สมุทรเทวี ฤดีฉาย 
เป็นน้องชาย ต่างมารดา รามาเกริกไกร  พระสัตรุต คือน้างชาย ร่วมครรภ์มารดา 

 

เดิมพระลักษมณ์ คือพญา อนันตนาคราช  ยอมเป็นอาสน์ ให้นารายณ์ ในชั้นฟ้า 
ลงมาเกิด เป็นมนุษย์ สุดฤทธา   ช่วยพระราม ปราบยักษา พญาทศกัณฐ์ 

 

ความผูกพันธ์ มั่นคง ดำรงกาล  จิตสมาน มั่นภักดี มิมีหวั่น 
เป็นคู่บุญ อุ่นใจ นารายณ์อวตาร  ชั่วกัปกัลป์ มั่นหทัย ใจพร้อมพลี 

 

กายพระลักษมณ์ สีทอง ผ่องโสภา  หนึ่งพักตรา สองกร ขจรศร ี
ทรงมงกุฎ สุดสง่า ลีลามุนี  ช่วยเกื้อกูล บุญบารมี เสริมศรีองค์ราม 

 



 
 

ทั้งพระลักษมณ์ พระราม มีความสนิท  ต่างใกล้ชิด แต่เยาว์วัย หทัยฉ่ำ 
ร่วมคลุกคลี ตีโมง จรรโลงนาม  จึงมีความ เข้าใจ รักใคร่กัน 

 

เมื่อทั้งสอง ครองวัย เป็นชายงาม  ยิ่งเพิ่มความ ใกล้ชิด สนิทมั่น 
อยากจรไถล เหนือใต้ ไปด้วยกัน  ไร้รังเกียจ เดียดฉันท์ สัมพันธ์ทว ี

 

ท้าวกนก จักรวรรดิ์ กษัตรยิ์มิถิลา  มีธิดา บุญธรรม อร่ามศรี 
นามสีดา อรทัย สมวัยชีว ี  สมควรมี สวามี ที่คู่ควร 

 

ทรงจัดงาน ยกศร รัตนธนู  เพื่อหาคู่ สู่สม ภิรมย์สงวน 
หากชายใด ยกศรได้ ให้เนื้อนวล  เป็นคู่ควร เคียงกาย หลายชายไร้ฤทธิ์ 

 

พระรามไท้ ให้พระลักษมณ์ สมัครประลอง  เพื่อให้น้อง ครองชัย ได้คู่ชิด 
แต่พระลักษมณ์ แม้มีใจ ให้งามพิศ  ยังมีจิต คิดสละ ให้พี่ชาย 

 

ด้วยสังเกตุ เนตรพระราม ยามจ้องนาง  ทรงกระจา่ง สว่างจิต พิศมัย 
เพราะพระลักษมณ ์ภักดี ต่อพี่ชาย  จึงจงใจ พ่ายแรง แกล้งพ่ายแพ ้

 

เพียงแค่ลอง แตะศร ก็คลอนไหว  รู้แก่ใจ ว่ายกได้ ง่ายแน่แท ้
แต่ก็แกล้ง หมดกำลงั นั่งท้อแท้  เพื่อเผื่อแผ่ แง่ดี ให้พี่ชาย 

 



 
พระรามจา้ว เข้าประลอง ยกศรศิลป์  สมใจจินต์ ปิ่นมณี ที่ยกได้ 

รามได้นาง สีดา มาเคียงกาย  ต่างพากัน กลับไป อโยธยา 
 

นางไกยเกษี มเหสี ท้าวทศรถ  แม่พระพรต โอรสไท้ ใจอิจฉา 
แสร้งกล่าวโทษ พระราม ต่างต่างนานา  เพื่อพระพรต ครองอโยธยา ราชธานี 

 

ท้าวทศรถ โกรธจัด ขาดสติ  หลงตำหนิ พระราม ช้ำเหลือที่ 
ไล่กระหน่ำ ให้รามทรง เดินดงพงพี  สิบสี่ปี จึงหมดทัณฑ์ ผันคืนเมือง 

 

พระลักษมณ์แสน แค้นเคือง เรื่องอัปยศ  สุดฤทธิ์โกรธ ไกยเกษี ที่สร้างเรื่อง 
คว้าศรโค้ง โก่งคันธนู กูสุดเคือง  เอ็งทำเรื่อง อัปรีย์ อีจังไร 

 

มึงให้ร้าย พี่ชายกู เพื่อผู้น้อง  ได้ขึ้นครอง อโยธยา บ้าเหลือหลาย 
ขี้อิจฉา ทรลักษณ์ หักหาญใจ  กูจะฆ่า ให้ตาย วายชีวี 

 

แต่พระราม ห้ามไว้ อภัยนาง  ยอมเดินทาง เข้าป่า เป็นฤาษี 
พระลักษมณ์กวด บวชตาม ไปทันท ี หวังปรนนิบัติ พัดวี แด่พี่ยา 

 

รักสององค์ ดั่งปิตุเรศ ชนนี  โดยไม่มี เดียดฉันท์ หมั่นสรรหา 
เสาะผลไม้ เผือกมัน ปันพี่ยา  ครองชีวา พนาลี ฤาษีชีไพร..... 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

พระลักษมณ์ อารักษ์พระราม  (๒) 

 

นอกจากความ เลื่อมใส ใจภักดี  พระลักษมณ์มี ต่อพระราม สูงล้ำไฉน 
เรื่องยกทัพ จับศึก คึกคักกระไร  ยังกล้าหาญ ชาญชัย  ไร้เทียมทาน 

 

เป็นแม่ทัพ นำหน้า กล้าผจญ  มีน้ำอด น้ำทน ชนศึกหาญ 
พลาดเพลี่ยงพล้ำ ศัตรู ผู้รุกราน  แทบวายปราณ ด้วยศร หอกธนู 

 

เคยถูกหอก โมกขศักดิ์ กุมภกรรณ  แทบชีวัน มลาย ตายคุดคู้ 
หนุมาน ชาญไศล ไต่ยอดภู  เพื่อกอบกู้ ด้วยสังกรณี ตรีชวา 

 

เคยต้องศร นาคบาศ พิฆาตชีวิต  คราวต่อกร อินทรชิต ฤทธิ์แรงกล้า 
หนุมาน ชาญสมร ขจรเมฆา  เชิญพญา ครุฑถอน ก่อนพินาจ 

 

เคยต้องหอก กบิลพัท ของทศกัณฐ์  แทบชีพบั่น ขวัญมลาย กล้ำกรายฆาต 
ต้องอาศัย หนุมาน ชาญฉกาจ  รวบรวมยา  หลากขนาด ตัดฤทธี 

 
 
 
 



 
 
 

โดยใช้ต้น สังกรณี ตรีชวา  จากภูผา สรรพยา คีรีศรี 
น้ำใสจาก ปัญจะ มหานที  บดขยี้ บี้มูลโค พระศิวะ 

 

แท่นบดยา ท้าวกาลนาค เมืองบาดาล  ทศกัณฐ์ มันแอบอิง พิงอังสะ 
อุปกรณ์ มากล้ำ นำคล่ำคละ  เป็นภาระ หน้าที่ ศรีวานร 

 

หลังรอดตาย ได้ชัย จากไพรี  ดับชีวี อินทรชิต พชิิตสมร 
รบชนะ พระอินทร์ ถ่ินบวร  ได้ลิดรอน วิญญาณ สังหารมูลพลัม 

 

ผู้สังหาร ทศคีรีวัน ทศคีรีธร  กลางสมร ขจรลักษณ์ ยักษ์ครั่นคร้าม 
ทศกัณฐ์ ต้องหย่าทัพ กลับเขตคาม  คือวีรกรรม นำชัย ไล่ไพรี 

 

ภายหลังยาม พระราม ห้ำหั่นมาร  สิ้นทศกัณฐ์ จึงหันกลับ นครศรี 
พระพรตผู้น้อง อัญเชิญครอง ราชธานี  พินิจความดี ความชอบ มอบทุกคน 

 

พระรามไท้ ให้พระลักษมณ์ ครองโรมคัล  แต่ลักษณ์ต้าน ค้านสุดใจ ไม่รับผล 
เพราะต้องการ ปรนนิบัติ พัดวียุคล  ตราบจวบจน สิ้นบุญ จุนเจือจาน 

 

แม้นหากมี สมบัติ พัสถาน  อันโอฬาร ดั่งดาวดึงส์ ถึงสวรรค์ 
ประกอบด้วย สนม นางกำนัล  ถึงแสนหมื่น หกพัน อนงค์ใน 

 

แม้นต้องไกล เบื้องบาท พระจักรี  ตัวเรานี้ หามี ยินดีไม่ 
ขอได้โปรด เถิดหนา พระทรงชัย  ขอรับใช้ ต่อไป ไม่ไกลกัน 

 

กาลต่อมา นางสีดา คราตั้งท้อง  แม่เนื้อทอง ผ่องใส ใจหฤหรรษ์ 
วาดภาพชาย ในจินตนา ว่าลูกขวัญ  วงหน้าดัน คลับคล้าย ทศกัณฐ์ 

 

พระรามเห็น เช่นนั้น พลันโกรธา  หวาดระแวง นางสีดา ตัณหาซ่าน 
สั่งพระลักษมณ์ สังหารนาง เสียโดยพลัน  ควักหัวใจ นางนั้น ผันคืนมา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้วยพระราม โกรธจัด ขัดไม่ไหว  จึงจำใจ นำโฉมฉาย ไปในป่า 
ด้วยเทิดทูน นวลนาง ดั่งมารดา  อีกหนึ่งนั้น สีดา คราตั้งครรภ์ 

 

ใจจึงคล้อย ปล่อยนาง ให้ห่างหาย  เสด็จไป ในมรรคา อย่าคืนฐาน 
จะเบี่ยงบาป กราบทูล พระทรงธรรม์  ความผิดนั้น ยอมรับ แต่โดยดี 

 

ขอแทนคุณ พระพี่นาง ดั่งใจภักดิ์  ถึงโทษหนัก พรากชีวัน ไม่หันหนี 
เชิญเสด็จ พระพี่นาง ห่างทันที  ตัวข้านี้ จะกลับไป รายงานพี่ยา 

 

พระอินทร์เห็น เหตกุารณ์ มหันตภัย  เกิดเรื่องร้าย กรายพระลักษมณ์ โทษหนักหนา 
เนรมิต กวางทราย ตายขวางหน้า  เพื่อพระลักษมณ์ ควักกายา คว้าหัวใจ 

 

พระลักษมณ์ใช้ หัวใจกวาง ที่วางวาย  ไปมอบให้ พระราม ตามสั่งได ้
เมื่อไม่มี สีดา ให้ห่วงใย  จึงตั้งให้ เป็นกษัตริย์ เมืองโรมคัล 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตยพ์ันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 
  
 



 
 

พระลักษมณ์  (๑) 

 

พระลักษมณ์ศักดิ์คือน้องของพระราม  มีกายงามสีเหลืองทองผุดผอ่งใส 
มีหนึ่งพักตร์สองกรขจรไกล  มีมงกุฎชัยยอดเดินหนยลฤดี 

 

ทรงเป็นบตุรของเจา้ท้าวทศรถ  เป็นโอรสนางสมุทรชามเหสี 
เป็นลูกเจา้เมืองอโยธยาราชธานี  มีน้องพี่รวมได้ชายสามองค์ 

 

หนึ่งนั้นคือน้องร่วมท้องพระสัตรุต  ที่เป็นบุตรนางสมุทรชาพญาหงส์ 
และพระพี่ต่างมารดาสุริยวงศ์  มีสององค์พงศ์กษัตริย์ลักขณา 

 

คือพระพรตบุตรนางไกยเกษี  พี่ที่มีกายสีแดงแจ้งเจิดจ้า 
กับพระรามบุตรนางเกาสุริยา  พี่ของน้องร่วมบิดาองค์เดียวกัน 

 

เป็นพญาอนันตนาคราช   เป็นสังข์บัลลังก์อาสน์ชาติก่อนนั้น 
เป็นตำหนักพระนารายณ์ลงอวตาร  เป็นอาวุธปราบหมู่มารร้ายวายชีวา 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

พระลักษมณ์ (๒) 

 

ทรงรับใช้พระรามคอยตามติด  ร่วมพิชิตเหล่าศัตรูหมู่ยักษา 
ฆ่าสมุนทศกัณฐ์กรุงลงกา  เหล่าวานรมรณาส้ินแผ่นดินเมือง 

 

ทรงมีความจงรักและภักดี  ต่อองค์พี่พระรามงามลือเลื่อง 
คอยปรนนิบัติไม่ห่างอย่างนิจเนือง  ทำทุกเรื่องรักมั่นคงองค์ราชันย์ 

 

มีความกตัญญูรู้คุณพี่  ในคราที่กรุงมิถิลาท้าแข่งขัน 
ยกศรรัตนธนูเลือกคู่สู้ประชัน  ผู้ใดนั้นยกขึ้นได้จักได้ครอง 

 
 
 
 



 
 

 

พระลักษมณ์ทรงลองจับขยับธนู  ก็ทรงรู้ว่าพระองค์คงจะต้อง 
ยกศรได้จึงจะไม่ประลอง  เพื่อพระรามได้ครองนางสีดา 

 

ครั้งหนึ่งทรงพิโรธโกรธสุดแสน  ทรงเคืองแค้นนางไกยเกษีที่รู้วา่ 
ออกอุบายร้ายเหลือเพื่อลูกยา  ได้ปกครองอโยธยาคราต่อไป 

 

นางขอร้องพระรามตามประสงค์  ขอ ธ จงบวชสิบสี่ปีจะดีไหม 
เป็นฤาษีไปอยู่ป่าเพื่อจะให้  พระพรตได้ขึ้นครองอโยธยา 

 

พระลักษมณ์คิดแก้แค้นแทนพระราม  แต่ถูกห้ามให้อยู่เฉยอย่าเลยหนา 
จึงตัดใจขอบวชตามรามรามา  พร้อมสีดาจะอยู่ไพรไปด้วยกัน 

 

แม้พระรามห้ามอย่าไปไม่เป็นผล  ด้วยกมลนั้นจงรักภักดีมั่น 
จะตามไปปรนนิบัติพัดวีราชัน  หาเผือกมันคอยรับใช้ถวายงาน 

                  

ทั้งสามองค์ไม่รอรีหนีจากวงั  มุ่งไปยังเขาสัตตกูฎสุดตระหง่าน 
เป็นฤาษีดาบสินีหนีไปนาน  แม่ทัดทานอย่างไรก็ไม่ฟัง 

 

ครบกำหนดสิบสี่ปีที่ปณิธาน  แสนเนิ่นนานทั้งสามองค์ทรงหันหลัง 
พระมารดามาทูลเชิญให้กลับวัง  สุดจะยั้งต้องกลับแน่แม่ต้องการ 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

พระลักษมณ์ (๓) 

 

นอกจากความภักดีที่ได้กล่าว  การศึกเล่าทรงเก่งกาจและอาจหาญ 
ทรงต่อสู้เหล่าศัตรูและหมู่มาร  ได้สังหารวานรตายไปหลายตน 

 
 
 
 



 
ทรงออกศึกรอดตายมาหลายครั้ง  เคยพลาดพลั้งชีพจวนวายก็หลายหน 

โดนทั้งศรและหอกยักษ์ปักอกจน  เกือบวายชนม์แต่ก็ไม่ช่วยได้ทัน 
 

ด้วยฝีมือที่ทรงอิทธิฤทธิ ์  ทำมูลพลัม อินทรชิตชีวิตสั้น 
อีกทศคีรีธร ทศคีรีวันลูกทศกัณฐ์  ทั้งหมดนั้นถูกศรตายวายชีวี 

 
 

ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

พระลักษมณ์ (๔) 

 

ปราบยักษ์ได้พระรามและพลพรรค  ทั้งพระลักษมณ์ก็ยกทัพกลับกรุงศร ี
เป็นกษัตริย์ครองอโยธยาราชธานี  ทรงบำเหน็จความดีมีทุกคน 

 

ทรงรับสั่งพระลักษมณ์ให้จักต้อง  ไปปกครองเมืองโรมคัลอันไกลโพ้น 
แต่พระองค์ทรงปฏิเสธด้วยเหตุผล  อยากอยู่ปรนนิบัติพี่ที่เดิมดัง 

 

ต่อมาพระรามพิโรธโกรธระแวง  รักครางแคลงไม่ชื่นไม่ยืนยั่ง 
ด้วยพฤติการนางสีดาช่างน่าชัง  เอารูปทศกัณฐ์มานั่งดูชู้ทางใจ 

 

จึงรับสั่งพระลักษมณ์ผู้อยู่เคียงข้าง  ให้นำนางเข้าป่าอย่าไปไหน 
จงจัดการฆ่าแกะแหวะหัวใจ  แล้วรีบเอากลับมาให้ใคร่จะดู 

 

ทรงหนักใจในคำสั่งทั้งเศร้าหมอง  ทรงจำต้องรับคำสั่งทั้งอดสู 
ด้วยจงรักดั่งมารดา ธ เชิดชู  อีกยังรู้สดีาน้องท้องตั้งครรภ์ 

 

ทรงเทิดทูนนางสีดาฆ่าได้ไง  จึงได้ปล่อยเธอไปในป่านั้น 
แล้วเดินกลับยอมรับกับโทษทัณฑ์  ไม่มีวันแม้สักนิดคิดฆ่านาง 

 
 
 
 
 



 

 
พระอินทร์เห็นเหตุการณ์ท่านกลัวนัก  เกรง ธ โดนโทษหนักจักต้องขวาง 

จะต้องช่วยจึงคิดเนรมิตกวาง  ให้นอนตายอยู่ริมทางอย่างทันใด 
 

พระลักษมณ์เดินผ่านท่านมองเห็น  กวางนอนเด่นตายแล้วนี่ดีไฉน 
จึงควักแหวะแกะเอาเจ้าหัวใจ   แล้วนำไปให้พระรามตามบัญชา 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

พระลักษมณ์ (๕) 

 

เสร็จสงครามใครทำดีมีความชอบ  พระรามมอบประทานทหารกล้า 
ให้พิเภกเข้าครองกรุงลงกา  หนุมานได้เป็นพระยาครองนพบุรี 

 

ส่วนพระลักษมณ์ไม่ไปครองโรมคัล  อยากอยู่ใกล้ราชันพระรามพี่ 
เป็นอุปราชเมืองอโยธยาราชธานี  ไม่ต้องมีพัสถานโอฬารใด 

 

แม้หนุมานเห็นด้วยชว่ยพระลักษมณ์   เป็นเมืองยักษ์ขอค้านว่าหาควรไม่ 
ไม่เหมาะสมควรเคียงคู่อยู่ต่อไป  ควรอยู่ใกล้พระรามตามอย่างเคย 

 

แม้พระรามเห็นดีงามตามคำค้าน  แต่โรมคัลขาดกษัตริย์พระลักษมณ์เอ๋ย 
ถึงเวลาน้องยาอย่ากระนั้นเลย  ไปเสวยราชย์ดีกว่านักขอสักที 

 

พระลักษมณ์แม้ปฏิเสธด้วยเหตุผล  จะอยู่ปรนนิบัติไปไม่ห่างพี่ 
ถูกแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ครองโรมคัลบุรี เดิมเมืองนี้ครองโดยน้องของทศกัณฐ์(พระยาขร) 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 



 
 

พระลักษมณ์(๑) 

 

จักลิขิต เป็นกลอน อักษรสาส์น  เพื่อจักเล่า กล่าวขาน กาลสมัย 
หมุนเวลา..หาอดีต..คิดย้อนไป  ไกลแสนไกล ยังอยู่ยั้ง ยั่งยืนยง 

 

กายสีทอง ผ่องพรรณ ปานเทวา  มีสองกร หนึ่งพักตรา น่าใหลหลง 
รามเกียรติ์ กล่าวถึง อีกหนึ่งองค์  ยอดเดินหน มงกุฎทรง บ่งบอกไว้ 

 

นามกร ท่านหรือ คือพระลักษมณ์  ซึ่งจงรัก...ภักดี...ที่ยิ่งใหญ ่
มีต่อองค์...พระราม...ผ่องอำไพ  ธ เทิดไท้...พี่ชายนั้น...มิผันแปร 

 

ทศรถหรือ คือบิดา พระทรงศรี   สมุทรเทวี ที่เลอโฉม สมเด็จแม่ 
พระสตรุต เป็นน้องชาย ใฝ่ดูแล  ถึงแม้ว่า...จะต่างพ่อ...ก็ผูกพัน 

 

สิบสี่ปี...ที่พระราม...ต้องเดินป่า  แลรบทัพ กับกรุงลงกา แทบอาสัญ 
สองร่วมเรียง เคียงไหล่ ไปด้วยกัน   มุ่งฝ่าฟัน...บั่นอริ...พินาศไป 



 
พระราม ลักษมณ์ เจริญวัย สู่วัยหนุ่ม  นารีกลุ้ม รุมล้อม พร้อมรักใคร่ 

อยากร่วมเรียง...เคียงหมอน...ร้อนฤทัย  แต่ ธ ไม่...ใฝ่ฤดี...มีสัมพันธ์ 
 

ท้าวชนก จักรวรรดิ กษัตริย์กล้า  ผู้ครองกรุง...มิถิลา...เพ-ลานั้น 
จัดให้มี...การเลือกคู่...อยู่กินกัน  โดยแข่งขัน ยกรัตนธนู ศรคู่ธานี 

 

หากยกได้ ให้นางสีดา วิลาวัณย์  เป็นคู่ขวัญ สราญรื่น ชื่นสุขศรี 
ผู้สืบสาน...หาญกล้า...ทั่วปถพ ี  มุ่งมั่นฤดี ร่วมประลอง ต้องอุรา 

 

มิหาญสู้...ผู้กล้า...ทุกสารทิศ  ชอกช้ำจิต ผิดหวัง ช่างขายหน้า 
ยกศรใหญ่...ไม่ขึ้น...ขมขื่นอุรา  ด้วยว่าโชค...ชะตา...วาสนาน้อย 

 

เมื่อถึงครา พระลักษมณ์ หากมุ่งมั่น   ยกได้แน่ นอนนั้น แต่ท่านปล่อย 
ให้นางสีดา...กัลยาณี...นี้หลุดลอย  ยอมเศร้าสร้อย ด้วยภักดี ต่อพี่ชาย 

 

เคยทำบุญ...กูลเกื้อ...เมื่อปางก่อน  พระรามยกศร จากพื้น ขึ้นโดยง่าย 
ได้สีดา มาอิงแอบ แนบเคียงกาย  ผูกพันนัก...รักมิคลาย...ไปจากตน 

 

แค่เริ่มต้น...หนทาง...ยังอีกยาว   เกินจักกล่าว ครบถ้วน ชวนสับสน 
เรื่องซับซ้อน ซ่อนเงื่อน เหมือนใจคน  แสนวกวน ล้นเหลือ เมื่อตรองดู 

 
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 
 

พระลักษมณ์ (๒) 

 

พระราม...ได้สีดา...มาเคียงกาย   ชีวิตคล้าย จะสุขสันต์ ชื่นหรรษา 
แต่เคราะห์ซ้ำ กรรมซัด พัดผ่านมา  เจอปัญหา...ท้าทาย...ใหญ่ปานภู 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ไกยเกษี มารดา ของพระพรต   คิดกำหนด ให้ลูกนาง หาทางสู ้
เป็นเจ้าเมือง อโยธยา หวังน่าดู  เหตุไฉน...ไม่อดสู...สู่บ่วงเวร 

 

นางร้องขอ ต่อพระราม ตามใจที  บวชเป็นฤาษี ชีไพร ใช่ของเล่น 
สิบสี่ปี ระหกระเหิน เกินกฎเกณฑ์  จักด้วยเวร...หรือกรรม...ที่ทำมา 

 

ด้วยจงรัก...ภักดี...ต่อพี่ชาย  พระลักษมณ์ได้ ไปพร้อม ยอมเฝ้าป่า 
อยู่ยากแค้น แสนไกล ในพนา  พร้อมด้วย...นางสีดา...วิลาวัณย ์

 

ร่วมเคียงบ่า เคียงไหล่ ในการรบ  ไม่ยอมสยบ ต่อศัตรู สู้บากบั่น  
หลายคราครั้ง อย่างทรหด กับทศกัณฑ์  ปราบไพรี พ่ายนั้น มั่นตราตรึง 

 

เมื่อเสร็จศึก สงคราม พระรามพี่  ชื่นเกษม เปรมปรีดิ์ เป็นที่หนึ่ง 
ได้สีดา...มาเคลียคลอ...ก็คำนึง   เฝ้านึกถึง...ความดี...ที่น้องทำ 

 

จะยกเมือง โรมคัล อันเรืองรอง  ให้น้องครอง...ต้องฤดี...มีสุขล้ำ 
เป็นรางวัล...อันสูงค่า...น่าจดจำ  กุศลกรรม นำเกิดผล ล้นมากมี 

 

จักขออยู่...คู่พี่ชาย...ไม่คิดจาก   เคยร่วมสขุ ทุกข์ยาก ลำบากนี้ 
ร่วมต่อสู้ อยู่พงไพร นับหลายป ี  ร่วมราวี...แย่งสีดา...กลับมาคืน 

 

ด้วยกตัญญู กตเวที ที่เป็นเลิศ   พระลักษมณ์เทิด ทูนพี่ มิเป็นอ่ืน  
ขออยู่ด้วย...ช่วยกัน...มั่นยั่งยืน  ร่วมพลิกผืน...อโยธยา...สถาพร  

 

พระรามระแวง แคลงใจ ในสีดา  เกิดปัญหา พาคลุ้มคลั่ง ให้สังหรณ์ 
เกิดอาเพศ...เหตุใด...ใยบังอร  ยังอาวรณ์ จิตจ่อจด ถึงทศกัณฐ์ 

 

ชอบวาดรูป ทศพักตร์ เจ้ายักษ ี  คงยังมี...สิเน่หา...เก็บมาฝัน 
จึงสั่งให้ พระลักษมณ์ น้องรักนั้น  ได้ฆ่าฟัน...นางสีดา...น่าสะพรึง 

 
 
 
 



 
 

 

พระลักษมณ์ ตระหนก ตกใจแสน  รักปนแค้น พี่ลงโทษ ด้วยโกรธขึ้ง 
สุดจะห้าม...รับคำสั่ง...อย่างคำนึง  เฝ้าคิดถึง...ซึ่งวิธี...ที่ช่วยอนงค์ 

 

ด้วยเทิดทูน นางสีดา มากอนันต์  อีกกำลัง...ตั้งครรภ์...นั้นประสงค์ 
พระลักษมณ์จึง ปล่อยนาง ดั่งจำนง  จักปลดปลง รับทัณฑ์  มิหวั่นใจ 

 

พระอินทร์เห็น เหตกุารณ์ ประหวั่นนัก  กริ่งเกรงว่า พระลักษมณ์ ชีพตักษัย  
เนรมิตกวาง นอนมรณัง ตั้งพระทัย  พระลักษมณ์...แหวะหัวใจ...ให้รามา 

 

บทสรุป ตอนท้าย ได้ครองเมือง  โรมคัล อันรุ่งเรือง เลื่องชื่อหนา 
พระรามได้...แต่งตั้ง...นั่งนครา  พระลักษมณ์เป็น กษัตรา สง่างาม 

 
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 
 
 
 
 
 



 
พระลักษมณ ์

 

ในเรื่องราวรามเกียรติ์เขียนประจักษ์   ถึงพระลักษมณ์เก่งการชาญสมร 
พระอนุชาของพระรามองค์อมร  ช่วยต่อกรอสุราทศกัณฑ ์

 

คือพญาอนันตนาคราชนาคา  อวตารลงมาจากสวรรค ์
พระโอรสท้าวทศรถองค์ราชัน   พระมารดาลาวัลยส์มุทรเทวี 

 

พระวรกายเหลืองทองส่องอร่าม  เรืองรองงามละออองค์พระทรงศรี 
พระศัตรูนุชาร่วมชนนี  มีจิตใจภักดีองค์รามา 

 

เสด็จร่วมยกธนูโมลี  ทรงหวังดีสละให้พระเชษฐา 
เพื่อเลือกคูอ่ภิเษกนางสีดา  พระธิดามถิิลาราชธานี 

 

ขอติดตามพระทรงชัยไปในป่า   เป็นนักพรตสวมชฎายอดฤๅษี 
ใช้เวลาเนิน่นานสิบสี่ปี  ร่วมต่อสู้อสุรีกลางพนา 

 

ระหว่างศึกสู้รบกับเหล่ายักษ์  โดนอาวุธแสนหนักสุดกังขา 
หอกกบิลพัททศกัณฑ์อสุรา  แทบสิ้นชีวาหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกรรณ 

 

ต้องศรอินทรชิตศรพรหมมาสตร์  ศรนาคบาศรอดตายไม่เหหัน 
หอกแก้ววราวุธมูลพลัมแทบสิ้นชีวัน  พระลักษมณ์นั้นฝีมือดีไม่มีภัย 

 

เสร็จสงครามกลับเมืองอโยธยา  รับตำแหน่งอุปราชาสุขสดใส 
พระนามมีมงคลดลโชคชัย  คู่พระทัยพระเชษฐารามาวตาร 

 
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม ่

 
 

 
 
 
 
 
 


