
 

           
 

 
 

ระหว่างท่ี ฤๅษีกไลโกฏ ประกอบพิธีหุงข้าวทิพย์ เพื่อขอบุตรให้กับ ท้าวทศรถ นั้น นางมณโฑ มเหสี
ของ ทศกัณฐ์ ได้กลิ่นหอมของข้าว ก็เกิดอยากกินมากจนทศกัณฐ์ต้องสั่งให้ กากนาสูร แปลงกายเป็นกา
ไปขโมยข้าวทิพย์นั้นมาได้ครึ่งก้อน นางมณโฑกินข้าวทิพย์นั้นแล้วก็ตั้งครรภ์ขึ้น และเกิดเป็นนางสีดา 
 

เป็นบุตรีศรีศุภลักษณ์เลิศ  งามประเสริฐดั่งนางในไตรจักร 
ผิวพรรณนวลละอองผ่องพักตร์  ผิดสุริยวงศ์ยักษ์ในลงกา 

นางนั้นร้องขึ้นว่าผลาญราพณ์  สามคาบปรากฏถ้วนหน้า 
แต่องค์บิตุเรศมารดา  ไม่ได้ยินวาจานางนงลักษณ์ 

 
 
 
 



 
 
 
 

เมื่อแรกเกิดนางสีดาร้องออกมาว่า "ผลาญราพณ์" ถึง 3 ครั้ง พิเภกจึงท านายดวงชะตาของนางว่า จะ
เกิดมาเพื่อผลาญเหล่ายักษ์ ทศกัณฐ์จึงสั่งให้น านางสีดาไปใส่ผอบลอยน้ า บังเอิญ ฤาษีชนก (อดีตคือ
ท้าวชนกจักรวรรดิ กษัตริย์แห่งกรุงมิถิลา) มาพบเข้าจึงน ามาชุบเลี้ยง โดยฝังดินฝาก พระแม่ธรณี ไว้ 
เวลาผ่านไป 16 ปี ฤาษีชนกเกิดเบื่อหน่ายต่อเพศฤษี จึงกลับมาปกครองกรุงมิถิลาดังเดิม และได้ท าการ
ไถผอบนางสีดาขึ้นมาจากดิน แล้วตั้งชื่อให้ว่า สีดา ที่แปลว่า เกิดจากรอยไถ นางสีดานี้เป็นหญิงสาวที่
สวยงามกว่าใครทั้งหมด จนแม้ ท้าวมาลีวราช ผู้ทรงอุเบกขายังกล่าวชม 

 
เมื่อนั้น  ท้าวมาลีวราชรังสรรค์ 

เห็นนางสีดาวิลาวัณย์  งามดั่งดวงจันทร์ไม่ราคี 
มาตรแม้นถึงองค์พระอุมา  นางสุชาดาโฉมศรี 

นางสุจริตาเทวี  สุนันทานารีอรทัย 
ทั้งสุธรรมานงคราญ  จะเปรียบปานเยาวมาลย์ก็ไม่ได้ 
ทั่วสวรรค์ชั้นฟ้าสุราลัย  ไกลกันกับโฉมนางสีดา 

กระนี้แลฤาทศกัณฐ์  จะไม่ผูกพันเสน่หา 
พาโคตรวงศ์ในลงกา  แสนสุรโยธาวายปราณ 

 
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์  

ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สดีา (๑) 
 

   จะเล่าขาน สานสดมภ์ สมสีดา  รามายาณา ว้าวุ่น กรุน่พิภพ 
แดนสงัด ปฐพี ที่สงบ  ต้องพานพบ ความวุ่นวาย ภัยนารี 

      

นางสีดา ดาราใหญ่ ในรามเกียรติ์  เป็นจุดเปลี่ยน เพี้ยนไป ไกลวิถี 
ศึกชิงรัก หักสวาท ตัดไมตรี  เสียชีวี รี้พลไพร่ ตายเป็นเบือ 

      

ศึกสงคราม พระราม กับทศกัณฐ์  เกิดฆ่าฟัน สนั่นฟ้า ไมน่่าเชื่อ 
หวังช่วงชิง หญิงสูงส่ง องค์อะเคื้อ  แม่บุญเหลือ เหยื่อยักษา มหาภัย 

      

นางสีดา โสภาจริง ยิง่เทวี  หญิงสาวที่ โสภีล้ า อร่ามใส 
แม้แต่ท้าว มาลีวราช ยังตรัสไว้  ร าพึงใจ ในบริกัป รับรู้กัน 

 

    เมื่อนั้น ท้าวมาลีวราช รังสรรค์  เห็นนางสีดา วิลาวัลย์ 
งามดั่ง ดวงจันทร์ ไม่ราคี   .................................. 

 

       มาตรแม้น ถึงองค์ พระอุมา  นางสุชาดา โฉมศรี 
นางสุจิตรา เทวี  สุนันทา เทวี อรทัย 

      

ทั้งสุธรรมา นงคราญ  จะเปรียบปราน เยาวมาลย์ ก็ไม่ได้ 
ทั่วสวรรค์ ชั้นฟ้า สุราลัย  ไกลกัน กับโฉม สีดา 

      

กระนี้ แลฤา ทศกัณฐ์  จะไม่ ผูกพัน เสน่หา 
พาโคตร วงศ์ใน ลงกา  แสนสุรโยธา วายปราณ".....(.รามเกียรติ์) 

     

 อันภูมิหลัง นางสีดา มารศรี  มเหสี พระนารายณ์ ภูวไนยสวรรค์ 
ส่งมาเกิด เป็นมนุษย์ สุดสะคราญ  เป็นคู่ขวัญ พระราม ปราบปรามยักษ์ 

      

เกิดมาเป็น ธิดา ทศกัณฐ์  มารดานั้น นางมณโฑ โสภาลักษณ์ 
ยามประสูติ สุดโสภา แสนน่ารัก  โฉมสลัก พักพริ้ง ยิ่งเทวี 

 
 

 



      
แรกก าเนิด เกิดเหตุ เภทตระหนก  ด้วยทารก ร้องจ้า วาจาจี้ 

กล่าวค าว่า พล่ายักษา ถึงสามที  ค ากาลี มิประสงค์ ต่อวงศ์ยักษ์ 
      

"เป็นบุตรี ศรีศุภ ลักษณ์เลิศ  งามประเสริฐ ดั่งนาง ในไตรจักร 
ผิวพรรณนวล ละออง ผ่องพักตร  ผิดสุริย วงศ์ยักษ์ ในลงกา 

      

นางนั้น ร้องมา ว่าผลาญราพย์  สามคาบ ปรากฏ ทั่วหน้า 
แต่องค์ ปิตุเรศ มารดา ไม่ได้ยิน วาจา นางนงลักษณ์ ".........(รามเกียรติ์) 

      

พิเภกจึง ท านาย ดวงชะตา  ว่าสีดา กาลกิณี กาลียักษ์ 
ทศกัณฐ์ ตันใจ ใคร่ครวญหนัก  เอาลูกรัก ใส่ผอบ อพยพบุตรี 

      

หวลกล่าวท้าว ชนก จักรวรรดิ์  จอมกษัตริย์ มิถิลา นคราศรี 
ใคร่แสวง แหล่งธรรม น าชีวี  ออกบวชเป็น ฤาษี มุนีชนก 

      

พระฤาษี มาคงคา พบพาผอบ  เปิดดูพบ สีดา คราทารก 
อุ้มเด็กมา พยาบาล ปานชนก  ฝังฝากทารก กับพระแม่ ธรณี 

      

กาลผ่านไป 16ปี ฤาษีไพร  เกิดปลงใจ เบื่อหน่าย กายฤาษี 
เลิกกิจพรต กลับมิถิลา มหาธานี  พร้อมโฉมศรี สีดา โสภาพราย 

     

 ขุดค้นหา โฉมฉลวย ด้วยผานไถ  ขุดจนได้ กานดา พักตราใส 
ตั้งชื่อว่า สีดา อรทัย  แปลความนัย ว่ารอยไถ ได้ตรงดี 

      

พระชนก ตกลงใจ ให้ประกาศ  เชิญกษัตริย์ ทั่วหล้า ควานหาเขยศรี 
เชิญประลอง ยกศร คู่ธานี  ใครยกไหว ได้บุตรี เป็นคู่ครอง 

      

รัตนธนู คู่เมือง มิถิลา  ต้องยกด้วย บุญญา มาสอดคล้อง 
กษัตริย์หนุ่ม น้อยใหญ่ ไม่สมปอง  การประลอง ประคองไม่ไหว ไร้ฤทธี 

 

 

 
 

 

 

 



    

 

ฝ่ายพระราม ร่วมงาน หาญสมัคร  ใจแรกรัก สีดา มารศรี 
ด้วยฤทธา มาเกื้อหนุน บุญบารมี  ยกศรศรี ชี้ชู ธนูรัตนา 

      

ผลประลอง ต้องใจ ไท้ชนก  ธ ทรงยก พระราม ล้ าคุณค่า 
จัดพิธี อภิเษก เอกกัลยา  นางสีดา คู่พระราม นามขจร 

      

กาลผ่านมา คราพระราม จ าเดินดง  สีดาทรง ด ารงคู่ สู่สมร 
ด้วยใจห่วง สวามี ฤดีอาวรณ์  ร่วมบทจร นอนพนา อาศรมงาม 

      

คือจุดเริ่ม เสริมกรรม ความวุ่นวาย  ด้วยยักษ์ร้าย ทศกัณฐ์ มันหยันหยาม 
วางอุบาย ลักสีดา จากองค์ราม  พรากโฉมงาม ทรามวัย ไปลงกา 

     

ขังสีดา อรทัย ในสวนศรี  หวังย่ ายี นารี ที่ฝันหา 
เดชะบุญ บารมี ของสีดา  บุญรักษา พญายักษ์ หักไม่ลง 

      

นางสีดา ระอาใจ ในวิกฤติ  ถึงกับคิด ผูกคอตาย ไม่ประสงค์ 
หนุมาน ชาญสมุทร รุดแดนกรง  บอกอนงค์ จงรอท่า พระรามา 

      

นางหวังใจ ในศรัทธา สวามี  โฉมฤดี ศรีหทัย ไร้ตัญหา 
ความซื่อสัตย ์ตัดกิเลศ เหตุกามา  นางโกรธา ทศกัณฐ์ มันอัปรีย์ 

      

" กูคือ มารดา สรุารักษ์  ไตรจักร ประณต บทศรี 
มิใช่ หญิงร้าย อัปรีย์  จะยินดี ด้วยอ้าย สาธาน์ 

     

" มาตรแม้น ถึงตาย จะไว้ยศ  ให้ปรากฎ ไปท่ัว ทิศา "...............(รามเกียรติ์) 
นี่คือค า กร่นด่า จอมลงกา  นางสีดา ปลอดภัย ไรร้าคี 

 
    สดีา (๒) 

 

     ด้วยความงาม ล้ าหญิงใด ในโลกา นางสีดา ถูกเลียนกาย คล้ายโฉมศรี 
ตามอุบาย ศัตรู คู่กรณีย์  กลวิธี ที่ฝ่ายยักษ์ ลักหลอกลวง 

 



 

      

ครั้งแรกหรือ คือนาง เบญจกาย  จ าแลงกาย คล้ายสีดา ชีวาร่วง 
หวังพระราม ล้ าอุบาย ในกลลวง  กลทั้งปวง ล่วงรู้ กูรูโหรา 

     

 ได้ยังไง ไม่เคยพบ ศพทวนน้ า  ผิดครรลอง คลองธรรม ท าผิดท่า 
ให้หนุมาน ชาญสมุทร รุดจับมา  จึงรู้ว่า ศพสีดา คือเบญจกาย 

      

ครั้งท่ีสอง ต้องระบุ สุขาจาร  อินทรชิต สั่งการ บั่นศึกใหญ่ 
แปลงเป็นนาง สีดา อรทัย  ติดรถไป ในสงคราม ยามโจมตี 

      

สุขาจาร คือนายทหาร ทศกัณฐ์  ศึกกุมภกรรณ มันหนีทัพ หลับหลีกลี้ 
โทษถึงตาย ให้ประหาร ผลาญชีวี ตัดคอที่ หน้าพระลักษมณ์ ชักคาตา 

      

พระลักษมณ์เห็น เศียรกระเด็น เป็นสีดา  โอ้พี่ข้า ชีวาวาย ใจโหยหา 
เสียแรงสู้ ไม่หน่าย หลายเพลา  พี่สีดา ลาลับ ดับชีวี 

     

 พิเภกเห็น เป็นพิรุธ สุดสงกา  จึงจับยาม สามตา มาบ่งช้ี 
ได้รู้จริง ยิ่งแถลง แห่งกลวิธี  ดูให้ดี คนตายนี้ สีดาแปลง 

     

 เสร็จสงคราม รามพิฆาต ทศกัณฐ์ สิ้นชีวัน หลายศพ สงบทุกแห่ง 
สิ้นศึกรัก ยักษ์ล้มตาย ภัยสิ้นแรง คือผลแห่ง ศักดิ์ศรี ปฐพีสะเทือน 

      

เสร็จศึกใหญ่ สลายทัพ กลับอโยธยา  นางสีดา ยังโชคร้าย ภยัไม่เคลื่อน 
นางอดูล สมุนทศกัณฐ์ มั่นย้ าเตือน ไม่ลืมเลือน นายยักษ์ อยากแทนคุณ 

     

 นางอดูล แปลงกาย คล้ายคนดี  ขอภักดี สีดา มาเป็นสมุน 
ท าอุบาย หลอกล่อ ขอกราบทูล  โปรดการุณย์ วาดภาพ ทศกัณฐ์ 

     

นางสีดา นายด ีมีน้ าใจ  วาดภาพให้ นางสนม สมสนาน 
นางอดูล รีบเข้าสิง ในภาพนั้น  ไม่มีวัน ลบออกได้ ใสดังเดิม 

    
 

 

 

 

 



 

 

   

นางสนม สมใจ ได้ภาพยักษ์  ใช้เป็นหลัก ปรักปร า ล าน าเสริม 
แหย่ว่านาง สีดา หาเหมือนเดิม  ทั้งแต่งเติม เสริมวาจา ไม่น่าท า 

    

 ยุยงว่า สีดา โหยหาทศกัณฐ์  ยามห่างกัน ท่านวาดรูป จูบเช้าค่ า 
พระรามแค้น แสนโกรธา สีดาคนงาม  ชี้แจงความ เท่าใด ไม่ใยดี 

      

นางสีดา ท้าพิสูจน์ เดินลุยไฟ  หากนอกใจ ขอให้ไฟ ไหม้ป่นปี้ 
ถึงกระนั้น พระราม ยังทู่ซี้  ไม่ยินดี ผลพิสูจน์ บรสิุทธิ์จริง 

      

สั่งพระลักษมณ์ จับสีดา ไปประหาร  โอ้มิ่งขวัญ ของน้อง หมองใจยิ่ง 
ลักษมณ์ไม่ยอม เข่นฆ่า สีดาจริง  แม่ยอดหญิง สีดา กล้าเหลือใจ 

 

     " พ่อจะไป เฝ้าองค์ พระทรงฤทธิ์  จะได้ดวง ชีวิต ที่ไหนได้ 
มาล่วงรับสั่ง พระภูวไนย  โพยภัย จะมี แก่น้อง 

     

 ซึ่งเจ้า เมตตา การุณย์  พระคุณอยู่พี่ เป็นหนักหนา 
ไม่ขอทนทุกข์ เวทนา  เร่งฆ่าเสียเถิด บัดนี้ "........(รามเกียรติ์) 

 

     แต่พระลักษมณ์ ปักใจ ไม่ฆ่าพี่  บอกเทวี หนีเข้าป่า พนาศรี 
ด้วยสีดา มคีรรภ์ กับภูมี  จึงยอมหนี ลี้ภัย ในวนา 

     

 ในป่าสงบ พบฤาษี วัชมฤค  อยู่ป่าลึก ผนึกใจ เลิกใฝ่หา 
ต่อมานาง ประสูตร ได้บุตรา ตั้งนามว่า "พระมงกุฏ" สุดแหลมคม 

      

มาวันหนึ่ง โฉมไฉไล ไปคงคา  ฝากลูกยา กับฤาษี ที่อาศรม 
เห็นลิงแก่ แม่ลูก สุขเกลียวกลม  ลูกขี่หลัง นั่งขย่ม กิ่งไม้ไกว 

 

 

นางจึงเตือน แม่วานร ระวังลูก  มัวสนุก ลูกอาจพลัด อุบัติได้ 
แม่ลิงย้อน สีดา ในทนัใด  แล้วเธอใย ทิ้งลูกไว้ ไม่เหมือนเรา 

      
 

 

 

 

 



 

 

 

" ส่วนนางเป็นคน เฉาโฉด  กลับมาติโทษ ผู้อื่นเล่า 
เจ้าอีก ประมาท ใจเบา  เอาลูกทิ้งไว้ ในกุฎี 

      

ดาบสหลับตา ภาวนาอยู ่  แม้นหมู่มฤค เสือสีห ์
กัดกิน ก็จะสิ้น ชีวี   เสียทีที่อุ้ม ท้องมา " 

 

     นางสีดา ได้ฟัง จงึยั้งคิด  ลิงสกิด จิตใจ ได้ตรงหนา 
จึงกลับไป อุ้มลูก จากศาลา ฤาษีหลับตา หารู้ ความเป็นไป 

      

ดาบสตื่น ฟื้นมา มองหาทารก  ตื่นตระหนก หนักหนา ทารกหาย 
หากสีดา กลับมา ด่าโวยวาย  ตัดสินใจ ร่ายมนต์ขลัง สร้างกุมาร 

     

 มีรูปลักษณ์ เด่นเดือน เหมือนพระมงกุฏ  สีดาสุด ยินดี ฤดีสนาน 
ได้โอรส อีกองค์ คงสราญ  ให้กุมาร สรรค์มา นามา"พระลบ" 

 

     เมื่อพระราม รู้ความจริง หญิงสีดา  จึงตามหา ทั่วสกล จนพานพบ 
น ากลับวัง ทั้งพระมงกุฏ และพระลบ  แต่สีดา ไม่นอ้มนบ ไม่คบพระราม 

 

     ตัวพระราม พยายามง้อ ขอคืนดี  มเหสี น้อยใจ ไม่ไถ่ถาม 
รามแกล้งตาย ให้หนุมาน มาแจ้งความ  เชิญคนงาม กลับไป อโยธยา 

 

     สีดาเศร้า โศกา สวามีตาย  ยอมคืนไป เมืองหลวง ล่วงรู้ว่า 
ตนถูกหลอก อีกแล้ว แจ้วหนีมา  จากอโยธยา คลาไคล ไปบาดาล 

 

     รอ้นถึงพระ อิศวร ผู้เป็นใหญ่ ต้องลงไป เป็นคนกลาง รั้งประสาน 
จัดพิธี อภิเษก เสกสมกัน  สองสัมพันธ์ หันคืนด ีสุขขีอีกครา 

 
ผู้ประพันธ ์: สถิตย์พันธ ์ธรรมสถติย์ 

 
 

 

 



 

 

 

นางสดีา (๑) 
 

ท้าวทศรถ ผู้ครอบครอง นครา 
กรุงอโยธยา...มานาน...ผ่านวิถี   
โอรสธิดา สืบราชวงศ์ ทรงมิมี 
แม้มเหสี ถึงสามนาง ช่างกระไร 

 

ท้าวทศรถ ได้ปรึกษา พระฤาษี 
นามกไลโกฎ...เอ่ยวจี....มิเฉไฉ 
บวงสรวงขอ โอรสธิดา อ่าอ าไพ 
จากเทพเจ้า...คงได้...สมใจปอง 

 
 

กวนข้าวทิพย์ ยิ่งใหญ่ ในนคร  เพื่อวิงวอน เทพเทวา โปรดสนอง 
ส่งโอรส...ธิดา...มาใหค้รอง  ปลดเศร้าหมอง จากใจ ได้เร็ววัน 

 

ท้าวทศรถ แบ่งก้อน ข้าวทิพย์นี้  แก่มเหสี...ทั้งสาม...ตามท่ีฝัน 
ด้วยมุ่งหมาย ได้บุตร สุดผูกพัน  รอคอยวนั...รื่นรมย.์..สมดังจินต์ 

 

ข้าวทิพย์ก้อน สุดท้าย ใยหอมหวน กลิ่นเย้ายวน...ถึงลงกา...พาถวิล   
นางมณโฑ พร่ าร้อง ต้องได้กิน  หาไม่...ตายแดดิน้...สิ้นเผ่าพันธุ์ 

 

ทศกัณฑ์ บัญชา นางกากนาสูร  ผู้เทิดทูน สมุนตน ล้นเหลือนั้น 
ไปโฉบชิง ก้อนข้าวทิพย์ รีบเร็วพลัน  ดุจดังฝัน...มณโฑลิ้ม...อิ่มเอมใจ 

 
มเหสี  ท้าวทศรถ ทั้งหมดนั้น  อีกนางมณโฑ ตั้งครรภ์ กันยกใหญ่ 

ประสูติโอรส ธิดา พาสุขฤทัย  สมดังได้...หมายมุ่ง...จรุงแด 
 

 
 

 

 



 

 

พระนางเกา สุริยา ไดพ้ระราม  เป็นโอรส รูปงาม สาวตามแห่ 
ไกยเกษี...มีราชบุตร...สุดรักแท ้  น้องต่างแม่ องค์รามา คือพระพรต 

 

พระนาง สมุทรเทวี มีบุตรไซร้  เป็นแฝดชาย เลิศล้ า เหลือก าหนด 
คือพระลักษมณ์ สัตรุด สุดงามงด น้องผู้ทด...แทนคุณ...หนุนรามา 

 

นางมณโฑ มีพระ ประสูติกาล  พระลักษมี อวตาร นัน้เล่าหนา 
ได้ก าเนิด...บตุรี...ที่โสภา  ยอดกัลยาณี นามสีดา อ่าอ าไพ 

 
นางสดีา (๒) 

 

อกุศลกรรม ท าไว้ ในปางก่อน  ส่งผลย้อน ถึงตอนนี้ ที่ทับถม 
ให้นางสีดา ประสบ พบระทม  แทบจะล้ม...แดดิ้น...สิ้นชีวา 

 

แรกก าเนิด...เกิดมา...สีดาน้อย นางได้ปล่อย เสียงร้อง ก้องเคหา 
ว่าผลาญราพณ์ จับความ ถึงสามครา  พิเภกทูลว่า จักน าภัย ให้วงศ์ยักษ์ 

 

ทศกัณฑ์...บัญชา...ไม่ฆา่เข่น  ด้วยว่าเป็น ลูกในไส้ ใจประจักษ์ 
ใส่ผอบ...ลอยน้ า...ชอกช้ านัก เพราะยังรัก หักห้ามจิต คิดกระท า 

 

สรุปความ...โดยยอ่...ตอ่จากนี้  นางสีดา...กัลยาณี...ที่งามข า  
เจ้าผู้ครอง..กรุงมิถิลา...ธ ได้น า  เป็นบุตรบุญธรรม ล้ ารัก สลักใจ 

 

เมื่อเข้าวัย อันควร หวนคนึง  พระบิดาจึง พิจารณา หาคู่ให้ 
ป่าวประกาศ หาผู้มี ฤทธิไกร  ยกธนู...โมลีได้...น าไปครอง 

 

ด้วยบุพเพ สันนิวาส จัดสร้างไว้ พระรามได้ นางสีดา มาร่วมห้อง 
ร่วมเสพทุกข์ สุขสันต์  ตามครรลอง  รักแท้ท่ี มิเคยพร่อง ทั้งสององค์ 

 

ท้าวทศรถ...เสียรู้...ให้ผูห้ญิง  ได้ช่วงชิง บัลลังก์ ตั้งประสงค์ 
ให้พระพรต ครองกรุง มุ่งจ านง  ต้องดับลง ด้วยหลงเล่ห์ เสน่ห์เมีย 

 



 
องค์พระราม ถูกขับไล่ ไปอยู่ป่า  พร้อมด้วย นางสีดา พระลักษมณ์นี้ 
บวชป็นฤาษี...ชีไพร...ในพงพี  สิบสี่ปี ที่ทุกข์มหันต์ เกินบรรยาย 

 
นางสดีา (๓) 

 

แม้อัตคัด ขัดสน ข้นแคน้นี้  ชีวิตก็...พอสุขมี...ที่ในป่า 
ทั้งพระราม  มเหสี นางสีดา อีกน้องยา พระลักษมณ์ รักผูกพัน 

 

ถึงคราต้อง ล าบาก ยากสาหัส  เจอเคราะห์ซ้ า กรรมซัด จัดเต็มนั้น 
ด้วยว่านาง...สีดา...วิลาวัณย์  ถูกทศกัณฑ์ ลักพาตัว ชั่วสิ้นดี 

 

นางสีดา...กัลยาณี...มีความรัก มั่นคงนัก มิคลาย แหนงหน่ายหนี 
ถึงแม้จะ...ต้องตาย...วายชีวี  หนึ่งสามี มิมีสอง ให้หมองมัว 

 

เกิดรบรา...ฆ่าฟัน...ผลาญชีวิต เดินทางผิด ทศกัณฐ์ สันดานชั่ว 
ก้าวล่วงศีล...กาเม...หวังเทครัว  มิหวาดกลัว กรรมเวร เป็นไปนี้ 

 

เมื่อสงคราม สงบ จบสิ้นนั้น  ทศกัณฐ์ วอดวาย กลายเป็นผี 
พระรามได้ น าสีดา กลับธานี  จบวิถี...ที่อยู่ป่า...พนาไพร 

 

สิบสามปี ที่ครองคู่ อยู่สุขสันต์  นางสีดา...ตั้งครรภ์...ฝนัยิ่งใหญ่ 
อดุลยักษี ที่เคืองแค้น แน่นฤทัย  แปลงร่าง เป็นก านัลใน มุ่งร้ายจริง 

 

ร้องขอให้ นางสีดา โสภาพรรณ  วาดรูปของ ทศกัณฐ์ พลันเข้าสิง  
เมื่อขีดเขียน...จนจบ...จักลบท้ิง  ยุ่งยากยิ่ง ภาพติดเด่น เป็นเรื่องร้าย 

 

พอพระราม เห็นภาพ กริ้วจับจิต  ด้วยว่าคิด อกุศล ล้นเหลือหลาย 
ทึกทักว่า...นางสีดา...ท าน่าอาย  รักทศกัณฑ์ มั่นมิคลาย ใยอับปรีย์ 

 

พระรามสั่ง...ประหาร...บั่นชีวา  นางสีดา ให้วอดวาย กลายเป็นผี 
แต่พระลักษมณ์ ไม่ท า ตามใจนี้  ปล่อยให้หนี รอเวลา จะหวนคืน 

 



 

 

 

 

 

  
ไม่ถึงครา...ชีวายัง...ยั่งยืนยง กุศลส่ง จรรโลงใจ คลายขมขื่น 
อาศัยฤาษี...อยู่ในป่า...อายุยืน ทั้งหลับตื่น ฝืนใจ ให้ละวาง 

 

ก าเนิดบุตร...สุดรัก...สลักมั่น เฝ้าบากบั่น...เลี้ยงดู...อยู่มิห่าง 
ชีพด าเนิน เจริญวัย ไร้ระคาง เก่งเกรียงไกร สมใจนาง ตั้งฤดี 

 

มาวันหนึ่ง ลูกแลพ่อ ต่อสู้กัน  ยังไม่ทัน แพ้ชนะ พระทรงศรี 
เกิดสงสัย...ไต่ถาม...ได้ความนี ้  เป็นบุตรที่ ก าเนิด เกิดจากตน 

 

ฝ่ายพระราม...ตามง้อ...ขอคืนด ี  สีดาแทรก บาดาลหนี ลี้ล่องหน 
เข็ดขยาด  พระราม ช้ าเหลือทน  ด้วยมีกมล ฉุนเฉียว เชี่ยวเกินใคร  

 

พระอิศวร ออกโรง ทรงจัดการ  ช่วยประสาน สีดา รามาไซร้ 
การถือโทษ โกรธขึ้ง จึงหมดไป  ทั้งสองได้ ครองคู่ อยู่ยืนยาว  

          
ผูป้ระพันธ ์: โกวิท ธรีวิโรจน์ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

นางสดีา (๑) 

 

นางสีดาผู้นี้วิลาวัลย์ 
สวยเฉิดฉันนงรามงามเฉิดไฉ 

สวยเฉิดโฉมพราวพริ้งกว่าหญิงใด 
เฉิดไฉไลพรายเพริดเฉิดฉายงาม 

 

สวยยิ่งกว่านางฟ้าในสวรรค์   
ตัวเธอนั้นสวยเก่งน่าเกรงขาม 

ประวัตินางเกิดมาน่าติดตาม  
ชะตากรรมเป็นอย่างไรไปดูกัน 

 

 
 

ถือก าเนิดเกิดมาน่าสนใจ  ก่อนเกิดใหม่เป็นสีดาเวลานั้น 
ตัวนางคือพระลักษมีวิลาวัลย์  กาลครานั้นเป็นชายาพระนารายณ์ 

 

นางลงมาอวตารกาลครั้งนี้ พระอิศวรมีพระประสงค์จ านงหมาย 
ให้เกิดเป็นบุตรทศกัณฐ์อันเกรียงไกร  เป็นคู่ใจของพระรามตามบัญชา 

 
นางสดีา (๒) 

 

ประวัตินางสีดามารศรี  เป็นบุตรีของทศพักต์ยักษา 
ตอนประสูติจากท้องของมารดา  พิเภกอาท านายว่าเป็นกาลกิณี 

 

จะก่อเหตุอาเพศภัยให้บิดา ยักษ์วงศ์ษาจะต้องตายวายป่นปี้ 
ทั้งบ้านเมืองจะวิบัติสุดปัดวี  ทศกัณฐ์จึงหาวิธีมีบัญชา 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ว่าให้น าทารกน้อยไปปล่อยทิ้ง  เอาเด็กหญิงใส่ผอบกลบปิดฝา 
แล้วน าไปลอยน้ าล าธารา  ไม่สนว่าจะลอยไปถึงไหนกัน 

 

ผอบทองลอยไปไม่จมล่ม  ถึงอาศรมพระฤาษีที่แห่งนั้น 
พบทารกหน้าตาน่ารักครัน  จึงรับขวัญเป็นลูกไว้ใต้ธรณี 

 

ได้ขุดดินฝังกลบผอบน้อย  จ าต้องปล่อยเลี้ยงไว้ใต้แดนนี้ 
ขอฝากไว้กับพระแม่ธรณี  เวลาดีฤาษีชนกพ่อจะขอคืน 

 
นางสดีา (๓) 

 

พระฤาษีบ าเพ็ญพรต ๑๖ ปี  นานเต็มทีเบื่อมากไม่อยากฝืน 
มิถิลาคิดถึงนักจักนิวัติคืน  จะช่ืนมื่นเป็นกษัตริย์ขอกลับไป 

 

จึงได้ลาอาศรมเพศพรมจรรย์  ให้ทหารขุดผอบที่กลบไว้ 
พบหญิงสาวสวยเลิศงามเฉิดฉาย จึงรับให้เป็นพระธิดาพาอยู่วัง 

 

พระชนกประทานนามเรียกขานว่า  นาง"สีดา" คือ"รอยไถ"ไม่สิ้นหวัง 
ชะตากรรมนางนี้โชคดีจัง  ถูกทิ้งขว้างแต่ไม่วายกลับได้ดี 

 

อยู่ต่อมาพระธิดาเจริญวัย  สมควรให้นางสีดามารศรี 
มีคู่ครองเคียงข้างนางเสียที จึงให้มีการประชันหวังเสี่ยงทาย 

 

ผู้สามารถยกธนูโมลีที่แสนหนัก  ผู้นั้นจักได้ดีมีโชคให้ 
อภิเษกนางสีดามาเคียงกาย จึงสั่งให้เชิญกษัตรามาประลอง 

 

เมื่อพระรามพระลักษมณ์ทรงรับรู้ ได้ไปร่วมยกธนูสู้เหล่าผอง 
พระรามพบนางสีดาสบตามอง  พลันทั้งสองต้องใจกันในทันที 

 

พระรามได้ยกธนูสู้ส าเร็จ  ได้อภิเษกนางสีดามารศรี 
อย่างถูกต้องงดงามตามประเพณี  เป็นพระมเหสีไปอยู่ที่อโยธยา 



 

 
นางสดีา (๔) 

 

นางสีดาถูกเลี้ยงดูจากผู้ใหญ่  อบรมให้เป็นคนดีมีคุณค่า 
ให้ภักดีต่อพระสวามีมิร้างลา  ให้จงรักไปจนกว่าชีวาวาย 

 

นางติดตามพระรามไปในทุกที่  ปรนนิบัติพัดวีมิห่างหาย 
ตอนไปบวช ๑๔ ปีฤาษีไพร  ก็ติดตามพระองค์ไปใจภักดี 

 

อยู่ในป่าใหญ่กว้างนางโชคร้าย  ถูกอุบายทศกัณฐ์มาลักพาหนี 
กักขังในกรุงลงกายักษาบุรี ไม่อยากมีชีวิตคิดผูกคอตาย 

 

แต่ทราบจากหนุมานการตามติด  ทัพพระรามมาประชิดนางคิดได้ 
ด้วยใจภักดิ์นางจึงตัดสินใจ  อยู่ต่อไปที่นั่นขอรอพระราม 

 

ถูกขังอยู่ในวังตั้งยาวนาน  ถูกทศกัณฐ์ข่มขู่สู้เหยียดหยาม 
ถูกเกลี้ยกล่อมท าสิ่งที่ไม่ดีงาม  จะลวนลามนางสีดาว่ากลับไป 

 

นางภักดีซื่อสัตย์รักพระราม  หาเกรงขามทศกัณฐ์ตนนั้นไม ่
นางรังเกียจโกรธแค้นแสนทุกข์ใจ  ไม่ยอมให้แตะต้องให้หมองมัว 

 
นางสดีา (๕) 

 

อยู่ลงกาต่อไปไม่ราบรื่น  ถูกผู้อื่นคิดแกล้งแขวงดีชั่ว 
ท ากลลวงหลอกนางช่างน่ากลัว  แปลงกายตัวเป็นนางอย่างน่าอาย 

 

 

เบญกายเป็นสีดาแปลงมาพบ ตายเป็นศพลอยทวนน้ างามผ่องใส 
หวังจะให้พระรามเห็นทรามวัย  โศกเสียใจใฝ่คนึงถึงนางสีดา 

 

อีกหนึ่งครั้งนั้นหรือคือสุขาจาร  นายทหารของทศกัณฐ์ท่านยักษา 
นางถูกหลอกให้แปลงร่างเป็นนางสีดา  น าไปฆ่าในสนามรบจบชีวี 

 

 

 



 

 

 

ทั้งสองครั้งหวังพระรามอร่ามลักษณ์  ที่ทรงรักนางสีดามารศรี 
ทรงเศร้าโศกเสียใจไม่ยินดี  เลิกราวียกทัพกลับอโยธยา 

 

แต่ทั้งปวงต้องสิ้นหวังพังพินาศ  เพราะหนุมานชาญฉลาดกาจเก่งกล้า 
อีกพิเภกสองกูรูรู้โหรา  ว่าสีดานางที่เห็นเป็นตัวแปลง 

 

เบญกายจึงสุดท้ายได้รับกรรม  ศพถูกน าเผาไฟให้เห็นแจ้ง 
นางถูกไฟเผาสุมบุมเมอแรง จึงต้องแปลงร่างแล้วแจวขึ้นฟ้า 

 
นางสดีา (๖) 

 

แต่เคราะห์กรรมนางสีดาหาหมดสิ้น ได้กลับถ่ินอยู่กับพระรามอร่ามหล้า 
เป็นมเหสีกษัตริย์กรุงอโยธยา  แต่กลับมาถูกบ่างสร้างนิยาย 

 

นางอดูลคิดร้ายได้ซ่อนเร้น สมัครเป็นนางก านัลหมั่นรับใช้ 
เพื่อจะได้แก้แค้นแทนคุณนาย ออกอุบายหลอกนางอย่างแยบยล 

 

นางสีดาท าตามนางขอร้อง  เขียนภาพของทศกัณฐ์พลันเห็นผล 
นางแปลงกายเข้าไปสิงนิ่งเนียนจน ใส่เวทมนต์ภาพจะได้ไม่หายไป 

 

พระรามเห็นเข้าใจผิดคิดไปว่า  นางสีดาพระมเหสีมีใจให้ 
ทศกัณฐ์ศัตรูคู่อันตราย  รับไม่ได้ต้องลงโทษโกรธสีดา 

 

สั่งพระลักษมณ์น้องผู้อยู่เคียงข้าง จงน านางออกไกลพาไปฆ่า 
แต่พระลักษมณ์ไม่ยักท าตามบัญชา ด้วยเทิดทูนดั่งมารดาจึงปล่อยไป  

 

นางสีดาคนดีมีใจงาม  กลัวพระรามจะโกรธโทษหนักร้าย 
เร่งพระลักษมณ์ฆ่านางให้วางวาย จะได้ตายหมดปัญหาช้าท าไม 

 

แต่สุดท้ายนางสีดามารศรี  ยอมหลบหนีเข้าป่าไปอาศัย 
กับฤาษีวัชมฤคในป่าไพร  ด้วยห่วงใยลูกในท้องต้องส าคัญ  

 



 
นางสดีา (๗) 

 

อยู่ไม่นานนางสีดาไดป้ระสูติ พระมงกุฎบุตรพระรามยามสุขสันต์ 
มีพระพบเพิ่มมาเล่นเป็นเพื่อนกัน คือกุมารที่ฤาษีเนรมิตชีวิตมา 

 

อยู่ต่อมาเมื่อพระรามอร่ามนัก  พบลูกรักพระมงกุฎสุดหรรษา 
จึงรับสองกุมารกลับอโยธยา  นางสีดาอยู่ตอ่ไม่ขอคืน 

 

แม้พระรามจะงอนง้อก็ไม่รับ  ไม่ขอกลับหมดเยื่อใยไม่อยากฝืน 
ธ จึงออกอุบายตายไม่ฟื้น  นางจ าฝืนกลับไปพบศพภูวไนย์ 

 

แต่พอรู้ว่าถูกหลอกก็ชอกช้ า  โกรธพระรามมากจนทนไม่ไหว 
ทั้งพิโรจน์โศกเศร้าเคล้าเสียใจ  จึงหนีไกลสุดกู่อยู่ใต้บาดาล  

 

เรื่องร้อนถึงพระอิศวรล้วนปัญหา ต้องลงมาช่วยเหลือเพื่อประสาน 
ทรงไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองยอมจัดงาน  พิธีการอภิเษกเสกสมปอง 

 
นางสดีา (๘) 

 

นางสีดาพระลักษมีวิลาวัลย์  ชีวิตนั้นดวงชะตาน่าเศร้าหมอง 
มีทั้งบุญและกรรมน าครรลอง  ให้นางต้องมีท้ังสุขทุกข์ระทม 

 

เป็นคนดีมีคุณธรรมอันเด่นชัด  รักซื่อสัตย์ต่อพระรามอร่ามสม 
มีรักเดียวรักแท้แม้ต้องตรม  ต่างชื่นชมในแบบอย่างนางสีดา  

 

เป็นหญิงงามกว่านางใดในสวรรค์  ทศกัณฐ์หลงละเมอเพ้อเรียกหา 
ใช้อุบายร้ายนักไปลักพา   เป็นที่มาศึกสงครามในรามเกียรติ์ 

 
ผูป้ระพันธ ์: จตุพร สวุรรณปากแพรก 

 



 
ก าเนิดนางสดีา (๑) 

 

นางสีดาคือพระนางลักษมี พระเทวีคนงามทรามสมร 
อวตารตามเสด็จองคอ์มร  แต่จากจรพลัดพรากจากกันนาน 

 

มีเรื่องราวการก าเนิดนางสีดา  พระมารดาคือมณโฑเกษมศานต์ 
พระลักษมีจากจากสวรรค์นงคราญ  อวตาลตามองค์พระนารายณ์ 

 

เริ่มเดิมทีองค์ท้าวทศรถ  ไม่มีราชโอรสสืบเชื้อสาย 
พระฤาษีท าพิธีขอบุตรชาย  กวนข้าวถวายตามโบราณประเพณี 

 

เป็นข้าวทิพย์หอมหวลชวนลิ้มรส  กลิ่นกระจายปรากฏทั่วกรุงศรี 
นางมณโฑอยากกินข้าวพิธี  ทศกัณฐ์อสุรีจึงสั่งงาน 

 

มอบให้นางกากนาสูรยักษี  แปลงเป็นกาจรลีพาสังขาร 
ไปขโมยข้าวทิพย์ที่ต้องการ  ยามบินผ่านโฉบได้เพียงครึ่งอัน 

 

น ากลับมานางมณโฑได้เสวย  นางทรามเชยก าเนิดบุตรีนางสวรรค์ 
ร้องผลาญราพณ์สามครั้งดังจ านรรค์  พิเภกนั้นทายทักประจักษ์ความ 

 

นางเกิดมาท าลายเผ่าพงศ์ยักษ์  ทศกัณฐ์ได้ตระหนักจึงเกรงขาม 
ให้น านางใส่ผอบจบชั่วยาม  ล่องลอยตามสายนทไีหลรี่ไป 

 

 

 

 



 
จวบจนผ่านท้าวชนกจักรวรรดิ  ออกบวชละราชสมบัติอยู่ป่าใหญ่ 
พบเห็นนางในผอบจึงเก็บไป  รับเลี้ยงไว้เปรียบเช่นเป็นธิดา 

 

ฝังฝากนางไว้กับแม่ธรณี  สิบหกปีเนิ่นนานให้สุขา 
จวบจนเกิดเบื่อบ าเพ็ญภาวนา  จึงลากลับมิถิลาศรีนคร 

 

ไถผอบพระธิดามาจากดิน  ได้ยลยินเรียกสีดานางอัปสร 
มีความหมายว่ารอยไถโฉมบังอร  ช่างงดงามอ่อนหวานกัลยา 

 

ผิวสีกายนวลจันทร์อันสูงส่ง  นวลอนงค์งดงามเกินสรรหา 
ทรงมงกุฏกษ้ตรีที่งามตา  พระบิดาจึงประกาศหาคู่ครอง 

 

หากผู้ใดยกธนูโมลี  จะยกนางโฉมศรีเป็นคู่สอง 
อภิเษกสมรักจักหมายปอง  ตามครรลองวาสนาพาผูกพัน 

 

องค์พระรามพบนวลนางสีดา  แอบหลงรักกัลยาจากสวรรค์ 
ยกคันศรขึ้นได้ดังใจพลัน  บุญร่วมกันครองคู่พระบารมี 

 
นางสดีา (๒) 

 

เมื่อพระรามได้นางทรามสงวน  คือสีดาเนื้อนวลมารศรี 
เป็นชายาคู่ชมสมฤดี  พานารีกลับเมืองอโยธยา 

 

อยู่ในวังเพลินใจในความสุข  นิราศทุกข์รื่นรมย์เสน่หา 
จนเวลาพ้นผ่านเนิ่นนานมา  เกิดปัญหารุมเร้าเศร้าในทรวง 

 

มารดาเลี้ยงคือนางไกยเกษี  หาวิธีขับพระรามจากเมืองหลวง 
เพ็ดทูลท้าวทศรถเรื่องทั้งปวง  สร้างกลลวงให้ลูกตนครองแผ่นดิน 

 

ฝ่ายพระรามถูกขับไล่ให้จากบ้าน  ภิกขาจารย์ออกไปได้ถือศีล 
ด้วยเคราะห์กรรมเผ่าพงศ์องค์ภูมินทร์  แสนล าบากหมดสิ้นทั้งใจกาย  

 



 
 

นวลอนงค์นางสีดาคราครั้งนี้  ขอติดตามสวามไีม่ห่างหาย 
พร้อมพระลักษมณ์ภักดีพระพี่ชาย  ไม่เดียวดายเป็นสุขทุกชีวี 

 

ด้วยเคราะห์กรรมหม่นหมางแต่ปางก่อน  ให้เดือดร้อนก่อความกับยักษี 
ทศกัณฑ์หลงรักนางเทวี  ลักพาตัวไปท่ีเมืองลงกา 

 

ฝ่ายพระรามตามนางมเหสี  ท าสงครามหลายปีกับยักษา 
เป็นเรื่องราวมากมายสุดพรรณา  จนเวลาผ่านไปสิบสี่ปี 

 

ท าสงครามสุดท้ายได้ชัยชนะ  ผลจากการเสียสละสมศักดิ์ศรี 
ได้กลับครองอโยธยาราชธานี  สองชีวีมีสุขทุกทิวา 

 
ผูป้ระพันธ ์: อัญชล ีณ เชียงใหม ่

 
 
 

 

 

 

 


