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 งานวิจ ัยครั7 งนี7 มีวตัถุประสงค์ คือ 1.เพื,อปริวรรตและแปลคีตโควินทกาวยะเป็น
ภาษาไทย 2.เพื,อศึกษาวเิคราะห์เนื7อหาของคีตโควนิทกาวยะ และ 3.เพื,อศึกษาวเิคราะห์วรรณศิลป์
ของคีตโควนิทกาวยะ ตน้ฉบบัที,ใช้ในการศึกษาครั7งนี7 คือตน้ฉบบัภาษาสันสกฤต ตวัอกัษรเทวนาครี
จากหนงัสือ คีตโควนิทะของชยเทพ ตีพิมพ์โดย สัตสันฆะ เสวะ สะมิถิ ไม่ระบุปีที,พิมพ์ การวิจยั
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์เนื7อหาใน 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ การร้อยเรียงเรื,อง องค์ประกอบของเรื,อง 
และแนวคิดของเรื, อง และการวิเคราะห์วรรณศิลป์โดยใช้ทฤษฎีอลงัการศาสตร์ 2 ทฤษฎี ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีอลังการ และทฤษฎีรส โดยมีขั7นตอนการศึกษา คือ ค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที,
เกี,ยวขอ้ง ปริวรรตคีตโควนิทกาวยะจากอกัษรเทวนาครีเป็นอกัษรไทย และแปลจากภาษาสันสกฤต
เป็นภาษาไทย จากนั7นจึงศึกษาวเิคราะห์ในดา้นเนื7อหาและดา้นวรรณศิลป์ แลว้อภิปรายและสรุปผล
การศึกษา 
 ผลการวิจยัพบว่าคีตโควินทกาวยะเป็นผลงานของกวีชยเทพ ประพันธ์ขึ7นในพุทธ
ศตวรรษที, 17 มีรูปแบบเป็นขณัฑกาวยะ เนื7อเรื,องกล่าวถึงความรักของพระกฤษณะและราธา แบ่ง
บทเป็น 12 สรรคะ และแบ่งเป็นบทยอ่ยอีก 24 ประพนัธะหรืออษัฏปที การร้อยเรียงเรื, องมีลกัษณะ
เหมือนการต่อจิกซอว์ คือสามารถดึงเอาส่วนต่างๆ ของเรื,องไปแสดงแยกจากกันได ้และเมื,อต่อ
รวมกนัเขา้ก็จะไดภ้าพใหญ่ที,สมบูรณ์ องค์ประกอบของเรื,อง ไดแ้ก่ แก่นเรื, อง โครงเรื,อง ตวัละคร 
ฉากและบรรยากาศมีความสัมพนัธ์กันและกลมกลืนเป็นเอกภาพ มีแนวคิดหลกัของขณัฑกาวยะ
ครบถว้น อีกทั7งยงัมีแนวคิดสําคญัอื,นๆ ร่วมดว้ย มีอลงัการครบทั7งศพัทาลงัการและอรรถาลงัการ
และปรากฏอยู่เกือบทุกโศลกและหลากหลายชนิด โดยปรากฏอลงัการชนิดอนุปราส อุปมา รูปกะ 
และอุตเปรกษามากที,สุด รองลงมาคือชนิดสังกระ มีรสทางวรรณคดีหลกัคือ ศฤงคารรส และรส
รองคือ วีรรส กรุณารส และศานตรส คีตโควนิทกาวยะได้รวมความรักที,แทร้ะหวา่งเทพเจา้และ
มนุษย ์ความงามของมนุษย์และธรรมชาติ และการร่วมรักอนัลึกซึ7 งและศกัดิH สิทธิH เขา้ไวด้ว้ยกนั 
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  AUTCHARAPORN TATWISAI:AAN ANALYTICAL STUDY OF THE 

GĪTAGOVINDAKĀVYA.ATHESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. SAMNIANG 

LEURMSAI, Ph.D. 380 pp.A 

 

 The aims of the research are as follows:A1. to transliterate and translate the 

Gītagovindakāvya into Thai,A2. to analyze the Gītagovindakāvya’s content, and 3. to 

analyze its art of literature.AThe text used in the study is Gita Govinda of Jayadeva in 

Sanskrit published by Satsangha Seva Samithi,An.d. The research has 2 main 

parts.AThe first part is a content analysis in 3 sections, a story binding, story elements, 

and story concepts.AThe second main part is an analysis of the art of literature using 2 

theories of Alaṃkāraśāstra: alaṃkāra and rasa theories.AThe research procedures 

started from searching data releated to the Gītagovindakāvya,Atransliteration of the 

text from Devanagari script into Thai,Atranslation of the content from Sanskrit into 

Thai, analysis of the content and the art of literature, discussion and conclusion.A  

 The results reveal that the GītagovindakāvyaAwas composed by Jayadeva 

in the 17
th

 Buddhist Century. Its style is called khaṇḍakāvya.AThe story tells about 

love of Kṛṣṇa and Rādhā.AIts content is divided into 12 sargas and further divided 

into 24 prabandhas or aṣṭapadīs.AA story binding looks like a jig-saw picture, i.e., 

any parts of the story can expressed separately,Aand comes to a complete picture after 

combinding all the parts together.AThe story elements are a theme, a plot, characters, 

scenes, and environment, which are related and harmonious.AIt has a full concept of 

khaṇḍakāvya, with other important concepts.AAlaṃkāra is found here and there in 

almost slokas, both śabdālaṃkāra and arthālaṃkāra of various kinds.AThe most 

frequent alaṃkāras are anuprāsa, upamā, rūpaka and utprekṣa,Afollowed by 

saṃkara.AThe main feeling of sentiment (rasa) is śṛṅgārarasa, followed by vīrarasa, 

karuṇārasa, and śāntarasa.AThe Gītagovindakāvya contains the true love of god and 

human, beauty of human and nature,Aand a profound and holy intercourse as a whole. 
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 การศึกษาวิเคราะห์คีตโควินทกาวยะได้รับทุนอุดหนุนการวิจยัของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร และทุนคีตาอาศรมของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย  
 วิทยานิพนธ์เล่มนี) สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีดว้ยความเมตตากรุณาของคณาจารย์ และการ
ส่งเสริมสนบัสนุนของผูเ้กี.ยวขอ้งหลายฝ่าย 
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สําเนียง เลื.อมใส และผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.จิรพฒัน์ ประพนัธ์วทิยา อาจารยที์.ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ที.เมตตารับเป็นที.ปรึกษาวทิยานิพนธ์และ
กรุณาดูแลเอาใจใส่ตรวจแก้วิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิดและสมํ. าเสมอ ขอขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที.กรุณาตรวจแก้วิทยานิพนธ์และให้
คาํแนะนําอนัเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ชยัณรงค์ กลิ.นนอ้ย ประธานกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ที.สละเวลาแนะแนวทางในการศึกษาเพิ.มเติมแก่ผูศึ้กษา 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ. น พรหมสุทธิรักษ์ อาจารย์ผู้สอนภาษา
สันสกฤตคนแรกและเป็นแรงบนัดาลใจสําคญัในการเรียนสันสกฤตมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สําเนียงงาม และอาจารย์ ดร.สุมาลี ลิ)มประเสริฐ อาจารย์ภาษาไทย
ของผูศึ้กษา ที.ปรึกษา และกําลงัใจสําคญัในการเรียนและการใชชี้วติ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร คณาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร และคณาจารยภ์าควชิาอื.นๆ ทุกท่านที.ให้ความรู้
และการอบรมสั.งสอนที.ดีอนัเป็นรากฐานสําคญัในการเรียนภาษาสันสกฤตและการทาํวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยธ์วชัชยั ดุลยสุจริต และอาจารยสุ์ดาพร เขียวงาม ผู้เป็นทั)งพี.และ
เพื.อนในการเรียนภาษาสันสกฤต และเป็นกาํลงัสําคญัที.คอยช่วยเหลือให้การทาํวทิยานิพนธ์ครั) งนี)
สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และขอขอบพระคุณอาจารยฮ์นัเตอร์ เอียน วตัสัน คุณอรทยั แป่มสูงเนิน คุณ
กนกวรรณ ชัยทัต และเพื.อนนักศึกษาปริญญาโททุกท่านในภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะ
โบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ที.เป็นทั)งเพื.อนเรียนร่วมรุ่นและเพื.อนผูใ้หก้าํลงัใจในทุกๆ ดา้น 
 ขอขอบพระคุณกลัยาณมิตรทุกท่านที.คอยทุ่มเทช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจอยา่งใกลช้ิดใน
ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ เหนือสิ. งอื.นใดขอกราบขอบพระคุณคุณแม่และคุณพ่อผู ้ที.คอย
สนบัสนุนลูกในทุกๆ ดา้นอยา่งเข้าใจ และขอบคุณนอ้งสาวที.รักและคอยอยู่เคียงขา้งเสมอมา  
 คุณประโยชน์ใดๆ อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์เล่มนี)  ผูศึ้กษาขอมอบแด่กวีสันสกฤตและกวี
ทุกชาติทุกภาษาผู ้รังสรรค์ผลงานประดับไวใ้นโลกหล้าให้อนุชนรุ่นหลงัได้ชื.นชมและปลอบ
ประโลมจิตวญิญาณของตน  
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 กาวยะ (kāvya) เป็นวรรณคดีสันสกฤตประเภทหนึ�ง1ที�มีการศึกษากันอย่างกวา้งขวาง

ในประเทศไทย เพราะกาวยะเป็นงานเขียนที�มีวรรณศิลป์ มีการเลือกสรรถอ้ยคาํอยา่งดีเพื�อก่อใหเ้กิด

อารมณ์สุนทรีย ์ซึ�งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวรรณคดีไทยอย่างมาก นกัวรรณคดีสันสกฤตสันนิษฐาน

วา่กาวยะน่าจะมีมาแลว้ชา้นานก่อนที�จะมีการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร2 กาวยะมีหลากหลาย

รูปแบบซึ�งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ศรัพยกาวยะ (śravyakāvya) คือ กาวยะ

เพื�อการฟัง และ ทฤศยกาวยะ (dṛśyakāvya) คือ กาวยะเพื�อการดู นอกจากนี9  ศรัพยกาวยะ ยงั

แบ่งย่อยไดอ้ีกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัทยะ (padya) หมายถึง ร้อยกรอง คทัยะ (gadya) หมายถึง 

ร้อยแก้ว และ จมัปู (campū) หมายถึง ร้อยกรองและร้อยแก้วรวมกัน และจากกาวยะทั9งสาม

ประเภทที�กล่าวไปแลว้นั9น แต่ละกาวยะก็ยงัสามารถแบ่งยอ่ยออกไปไดอ้ีกหลายประเภท เช่น ปัทยะ 

แบ่งเป็น มหากาวยะ (mahākāvya) และ ขณัฑกาวยะ (khaṇḍakāvya) เป็นตน้3 

 มหากาวยะ มีลกัษณะสําคญัคือ มีเนื9อเรื� องมาจากเรื� องเล่าหรือนิทานแต่โบราณ ไม่ใช่

เรื�องที�ประพนัธ์ขึ9นเอง เช่น รฆุวงศ์ (Raghuvaṃśa) ของกาลิทาส (Kālidāsa) กล่าวถึงประวติัและ

วงศ์ของพระรามทั9งบรรพบุรุษและผูสื้บสันตติวงศ์ของพระองค ์กุมารสมภพ (Kumārasambhava) 

 

                                                        

1วรรณคดีสันสกฤตแบ่งอย่างกวา้งๆ ได ้4 ประเภท คือ อาคม (งานเขียนที�เ กี�ยวกบัศาสนาและ
ปรัชญา) ศาสตร์ (งานเขียนเกี�ยวกบัวิชาการต่างๆ) อิติหาสะ (งานเขียนที�มีเนื9อหาอิงเกร็ดประวตัิศาสตร์) และ   
กาวยะ (งานเขียนที�มีวรรณศิลป์ มุ่งสร้างอารมณ์สุนทรีย)์; กสุุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎี
วรรณคดีสันสกฤต, พิมพค์รั9 งที� 2 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วงั
ท่าพระ, 2549), 9-11. 

2พงษ์จนัทร์ คลา้ยสุบรรณ์, วรรณคดีนานาชาติ (กรุงเทพฯ: บาํรุงสาส์น, 2528), 74. 
3จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2546), 63-64. 
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ของกาลิทาส เป็นเรื�องราวความรักของพระศิวะและพระนางปารวตี (พระนางอุมา) จนถึงเรื� องการ

ให้กาํเนิดของพระกุมาร4เพื�อปราบปีศาจ เป็นต้น ส่วนขัณฑกาวยะ มีลกัษณะสําคญัคือเป็นบท

ประพันธ์ขนาดสั9 น ในเรื�องมกัจะกล่าวถึงธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตวน์านาชนิด ซึ� งกาวยะ

ประเภทนี9มีอยู่จาํนวนไม่นอ้ยในวรรณคดีสันสกฤต ขณัฑกาวยะแบ่งออกไดอ้ีกเป็น 2 ประเภท คือ 

ศฤงคารี ขณัฑกาวยะ (śṛṅgārī khaṇḍakāvya) หมายถึง บทประพนัธ์ขนาดสั9นที�แสดงถึงความรัก

และเรื�องทางกามารมณ์ และ โสตตระ ขณัฑกาวยะ (stotra khaṇḍakāvya) หมายถึง บทประพนัธ์

ขนาดสั9นที�แสดงถึงความเคารพบูชาและความภกัดีสูงสุด ในขณัฑกาวยะประเภทแรกนั9น ผลงานที�

รู้จกักนัดี ไดแ้ก่ เมฆทูต (Meghadūta) ของกาลิทาส ซึ�งเป็นขณัฑกาวยะที�แสดงอารมณ์ความรัก

ของยกัษต์นหนึ� งที�ตอ้งไปอยู่ห่างไกลภรรยาอนัเป็นที�รัก ฤตุสังหาร (Ṛtusaṁhāra) ของกาลิทาส 

เป็นขณัฑกาวยะที�กล่าวถึงฤดูทั9งหก5ที�ใชแ้บ่งปีของอินเดีย มีการพรรณนาถึงธรรมชาติและอารมณ์

รักของมนุษย ์เป็นตน้ ส่วนขณัฑกาวยะประเภทที�สองที�มีชื�อเสียง ไดแ้ก่ สูรยศตกะ (Sūryaśataka)  

ของมยูระ (Mayūra) เป็นขณัฑกาวยะที�สดุดีสุริยะเทพ นารายณียะ (Nārāyaṇīya) ของนารายณ

ภฏัฏะ (Nārāyaṇabhaṭṭa) เป็นขณัฑกาวยะที�รู้จกักนัอย่างกวา้งขวางในอินเดีย สดุดีนารายกรเทพ 

แห่งคุรุวยุระ6 เป็นตน้  

 แมจ้ะมีการจดัแบ่งขณัฑกาวยะเป็น 2 ประเภท ดงักล่าวแลว้ แต่มีขณัฑกาวยะเรื�องหนึ� ง

ที�จดัอยูไ่ดใ้นทั9งสองประเภท ขณัฑกาวยะนั9นคือ คีตโควินทะ (Gītagovinda) เพราะคีตโควินทะ

เป็นขณัฑกาวยะที�กล่าวถึงเรื�องราวความรักของพระกฤษณะ (Kṛṣṇa) กบัราธา (Rādhā) จึงจดัไดว้า่

เป็น ศฤงคารี ขณัฑกาวยะ แต่ในขณะเดียวกนัผู ้ที�นบัถือลทัธิภกัติ (Bhakti)7 ก็จดัวา่ขณัฑกาวยะ

                                                        

4เทพเจา้แห่งสงคราม. 
5ฤดู 6 ฤดู ได้แก่ 1.วสันต ์(Vasanta) คือ ฤดูใบไม้ผลิ 2.ครีษมะ (Griṣma) คือ ฤดูร้อน 3.วรษาส 

(Varṣās) คือ ฤดูฝน 4.ศรัท (Śarad) คือ ฤดูใบไมร่้วง 5.เหมนัต ์(Hemanta) คือ ฤดูหนาว 6.ศิศิระ (Śiśira) คือ ฤดู
หนาวเยน็. 

6จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 83. 
7ภกัติ (ภกฺติ) แปลโดยทั�วไปว่า “ความจงรักภกัดี” หรือ “ความจงรักภกัดีต่อพระเจ้า”; Fuller C.J., 

The Camphor Lamp (London: Oxford University Press, 1992), 156. ลทัธิภกัติเป็นแนวคิดสําคญัแนวคิดหนึ� ง
ในศาสนาฮินดูที�วา่ดว้ยความรู้สึกรักอยา่งรุนแรง ความจงรักภกัดีอยา่งสูงสุดต่อพระเจา้ ซึ� งเน้นไปที�ประสบการณ์
ส่วนตวัและพิธีกรรม. 
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เรื� องนี9 เ ป็น โสตตระ ขัณฑกาวยะ เพราะประพันธ์ขึ9 นด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุดต่อ

พระกฤษณะ8  

 คีตโควนิทะเป็นเรื�องราวชีวิตของพระกฤษณะในช่วงชีวติที�พระองค์เป็นคนเลี9ยงโคและ

มีความรักกบัโคปี (Gopī)9 ชื�อ ราธา กาวยะมีความยาวทั9งหมด 286 โศลก แบ่งออกเป็น 12 บท หรือ 

12 สรรคะ (sarga) และแบ่งออกเป็นบทย่อยอีก 24 บท หรือ 24 ประพนัธะ (prabandha) โดยในแต่

ละประพนัธะจะบรรจุโศลกจาํนวน 8 โศลก เรียกวา่ อษัฏปที (aṣṭapadī) แปลวา่ ที�มีแปด เรื� องนี9 จึง

รู้จกัและเรียกกนัทั�วไปในอีกชื�อหนึ�งวา่ อษัฏปที (Aṣṭapadī) ซึ� งคีตโควนิทะเป็นกาวยะที�มีลกัษณะ

โดดเด่นหลายประการ ไม่วา่จะเป็นการจดัไวใ้หเ้ป็นทั9ง ศฤงคารี ขณัฑกาวยะ และ โสตตระ ขณัฑ

กาวยะ ดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เรื�องการตีความความรักของพระกฤษณะและราธา เริ� มตั9งแต่การ

พบรักกนั การพลดัพรากจากกนั การเสาะแสวงหาซึ� งกนัและกนั การกลบัมาพบกนั และการกระทาํ

ทุกอย่างเพื�อใหไ้ดอ้ยู่ร่วมกนัในที�สุด ว่าเป็นตวัแทนของภาพความสัมพนัธ์ของเทพเจา้สูงสุดหรือ

อาตมนั (Atman) และวญิญาณของมนุษยห์รือชีวาตมนั (Jīvātman) ก็เป็นอีกประการหนึ�ง ผู้ที�นบั

ถือนิกายไวษณพ (Vaiṣṇava)10 ต่างยกย่องใหค้ีตโควนิทะเป็นหนึ�งในคมัภีร์สําคญัทางศาสนาของ

ตน 

 นอกจากคีตโควนิทะจะเป็นคมัภีร์ทางศาสนา คีตโควนิทะยงัเป็นบทประพนัธ์กึ�งกาวยะ

กึ�งบทละคร คือเป็นกาวยะที�มีลกัษณะของบทละครผสมอยู่ โดยกล่าวถึงเรื�องราวความรักเป็นแก่น

ของเรื�อง มีตัวละคร 3 ตวั คือ พระกฤษณะ ราธา และสหายคนสนิทของราธา การเล่าเรื� องใช้บท

เจรจาประเภทรําพึงรําพนั (Monologue) อย่างบทละคร11 การสร้างฉากและบรรยากาศสอดคล้อง

กบัเนื9อเรื�อง มีการพรรณนาถึงสภาพแวดลอ้ม พืชพรรณธรรมชาติ และสัตวป่์าต่างๆ ซึ� งช่วยกระตุน้

ใหเ้กิดจินตนาการตามเรื�องราว และการแสดงอารมณ์ต่างๆ ผ่านการกระทบทางประสาทสัมผสัทั9ง

หา้ของมนุษย ์ทั9งรูป รส กลิ�น เสียง และสัมผสั ผ่านองค์ประกอบของเรื�องทั9งที�มีชีวิตและไม่มีชีวิต 

เช่น การบรรยายการแต่งกายและลกัษณะท่าทางของตวัละคร การพรรณนาถึงสีสันหรือกลิ�นหอม

                                                        

8จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 81. 
9หญิงเลี9ยงโค. 
10เป็นนิกายของผูที้�นบัถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพเจา้สูงสุด. 
11พงษ์จนัทร์ คลา้ยสุบรรณ์, วรรณคดีนานาชาติ, 80. 
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ของดอกไม้ เป็นต้น การให้รายละเอียดของสิ� งต่างๆ ในเรื� องล้วนเป็นไปอย่างละเมียดละไม

ประหนึ�งจะให้เกิดเป็นภาพตราตรึงในจิตใจของผูอ้่านและผูฟั้งW  

 และหากมองข้ามมิติทางวรรณคดีไปจะพบว่าคีตโควินทะเป็นตวัอย่างของบทเพลง

บริสุทธิj  เพราะประพนัธ์ขึ9นในสมยัที�ดนตรีคลาสสิกของอินเดียยงัไม่ถูกแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ 

ฮินดูสถาน (Hindūsathāna) และกรรณาฏกะ (Karnāṭaka) และเป็นสัญลกัษณ์ของบทเพลงทาง

ศาสนา แมแ้ต่ในปัจจุบนัคีตโควนิทะก็ยงัมีการนาํไปร้องและเตน้รําภายในวิหารต่างๆ หรือในพิธี

การที�เ กี� ยวข้องกับศาสนา ในแต่ละบทของเ รื� องคีตโควินทะจะมี ราคะ (rāga) คือ รูปแบบ

ท่วงทาํนองที�ทาํใหเ้กิดอารมณ์เฉพาะ และ ตาละ (tāla) คือ รอบจงัหวะของเครื� องดนตรี ที�ตรงกนั 

และเมื�อสวดหรือร้องตามนั9นก็จะทาํใหเ้กิดอารมณ์ที�เหมาะสม12 นอกจากนี9ท่าเตน้รําที�ประกอบการ

ร้องคีตโควนิทะยงัไดก้ลายมาเป็นรูปแบบพื9นฐานของการเตน้รําคลาสสิกในอินเดียตะวนัออก และ

มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเตน้ภารตะนาฏยะ (Bhārata Nāṭya) 

 แม้คีตโควินทะจะมีลกัษณะเฉพาะที�โดดเด่นหลายประการบนพื9นฐานรูปแบบที�

หลากหลาย ทั9งกาวยะ คัมภีร์ทางศาสนา บทละคร และดนตรี แต่รูปแบบที�เด่นชัดที�สุดคือเป็น    

ศรัพยะ-ปัทยะ-ขณัฑกาวยะ ดงัได้กล่าวไปแล้ว ลกัษณะสําคญัของขณัฑกาวยะปรากฏอยู่ในเรื�อง  

คีตโควนิทะครบถว้นทั9งหมด ไม่วา่จะเป็นการแสดงออกซึ�งความรู้สึกและความคิดให้เห็นเป็นจริง

เป็นจงั การกล่าวถึงพืชพนัธ์ุไมแ้ละสัตวต่์างๆ และมีขนาดของประพนัธ์ที�สั9น13 และถึงแมจ้ะเป็นบท

ประพนัธ์ขนาดสั9นก็บรรจุเนื9อหาต่างๆ ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ เริ�มต ั9งแต่บทประณามพจน์ที�กล่าวถึง  

ทศอวตาร14 กล่าวสรรเสริญพระกฤษณะ และเปิดเรื�องดว้ยจุดเริ�มตน้ความรักของพระกฤษณะและ

ราธา จากนั9นในแต่ละบทก็จะเล่าเรื�องราวไปเรื�อยๆ จนถึงจุดสิ9นสุด ความพิเศษของบทโศลกใน   

คีตโควนิทะอยา่งหนึ�งคือ แต่ละประพนัธะสามารถนาํไปเล่าเรื� องหรือขบัร้องแยกออกจากกนัได ้

โดยแต่ละประพนัธะจะมีความสมบูรณ์ในแต่ละประพนัธะเอง และเมื�อนํามาเรียงร้อยเขา้ดว้ยกนัก็

จะกลายเป็นเรื�องราวทั9งหมดที�ครบถว้นสมบูรณ์แบบ และแมคี้ตโควนิทะจะมีเนื9อหาที�เน้นหนักใน

                                                        

12Alison M. Kaminsky, Radha: The Blossoming of India’s Flower in art and Literature (Long 

Beach: California State University, 1988), 46-47. 
13จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 77. 
14การแบ่งภาคลงมาเกิดของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ 10 ปาง. 
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เรื�องของความรักและกามารมณ์ แต่กลบัเกี�ยวพนักบัเทพเจา้และจิตวญิญาณ อีกทั9งความรู้ที�แสดงให้

เห็นถึงความลุ่มลึกทางวรรณคดีของผูป้ระพนัธ์ยงัปรากฏอยู่ในแทบทุกโศลก ในส่วนของคาํศัพท์

และไวยากรณ์ไม่มีความยุ่งยาก แต่ทวา่ในหนึ�งคาํหรือหนึ�งประโยคกลบัแฝงความหมายให้ตีความ

ไดม้ากกวา่หนึ�งชั9น เรื�องนี9 จึงเขา้ถึงผูอ้่านและผูฟั้งในทุกระดบัชั9นตามแต่ภูมิรู้ ซึ� งนี� เป็นความพิเศษ

อีกประการหนึ�งของคีตโควนิทะ กล่าวคือแมจ้ะอ่านหรือฟังคีตโควนิทะเหมือนกนั แต่บุคคลแต่ละ

คนจะเขา้ใจเรื�องราวไดไ้ม่เหมือนกนั 

 ในส่วนของวรรณศิลป์ คีตโควินทะเป็นกาวยะที�โดดเด่นในการเล่นเสียงและการ

เลือกใช้คาํที�ทาํใหเ้กิดท่วงทาํนองดุจดนตรีอนัเป็นทิพย ์จนมีคาํกล่าวกนัวา่ แม้ในผู ้ที�ไม่เข้าใจภาษา

สันสกฤตก็สามารถซึมซบัความไพเราะและลึกซึ9 งของบทกวคีีตโควินทะเพียงผ่านการฟังหรือการ

อ่านถอ้ยคาํที�มีท่วงทาํนองเหล่านี9  คุณสมบติัที�โดดเด่นของคีตโควินทะคืออลงัการทางดา้นเสียงหรือ

คาํ เรียกวา่ ศพัทาลงัการ (Śabdālaṁkāra)15  ได้แก่ อนุปราส (Anuprāsa) หมายถึง การเล่นเสียง

โดยการซํ9 าอกัษรหรือการซํ9าเสียงพยญัชนะ ดงัตวัอยา่งในโศลกลาํดบัที� 40 

ปีนปโยธรภารภเรณ หรํิ ปริรภฺย สราคมฺ | 

โคปวธูรนุคายติ กาจิทุทxฺจิตปxฺจมราคมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-216 

 

 จากตวัอย่างโศลก คาํที�ขีดเส้นใต้ คือ อนุปราส ซึ� งจะเห็นไดว่้ามีอยู่มากมายตลอดทั9ง

โศลก ไดแ้ก่ พยญัชนะ ป ซํ9 ากัน 5 แห่ง พยญัชนะ ย ซํ9 ากนั 3 แห่ง พยญัชนะ ร ซํ9 ากนั 9 แห่ง 

พยญัชนะ ภ ซํ9 ากนั 2 แห่ง พยญัชนะ ค ซํ9 ากนั 4 แห่ง พยญัชนะ จ ซํ9 ากนั 3 แห่ง และพยญัชนะ ท ซํ9า

กนั 2 แห่ง ส่วนคาํที�เป็นตวัหนาตอนทา้ยของวรรคคืออนุปราสอีกประเภทหนึ�ง ซึ� งซํ9 าเสียง /อราคมฺ/ 

มีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นสัมผสั การเล่นเสียงแบบนี9จะพบไดอ้ยู่ในทุกวรรคในรูปแบบที�แตกต่าง

                                                        

15อลงัการ ใชใ้นความหมายกวา้งในคาํวา่ อลงัการศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าดว้ยการประพนัธ์ หรือ

ทฤษฎีทางวรรณคดี และในความหมายแคบหมายถึงการใชถ้อ้ยคาํที�ไพเราะและลึกซึ9 ง ซึ� งในที�นี9 เป็นความหมาย

แคบ โดยอลงัการในความหมายแคบจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่อลงัการทางเสียง เรียกวา่ ศพัทาลงัการ (ศพฺทาลํ

การ) และอลงัการทางความหมาย เรียกวา่ อรรถาลงัการ (อรฺถาลกําร); กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 26. 
16Gita Govinda of Jayadeva (Bangalore: Satsangha Seva Samithi, n.d.), 6. 
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กนัไป แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูป้ระพนัธ์ในการเลือกใช้คาํที�หลากหลาย แต่ทวา่ให้เสียง

ที�สอดคลอ้งและความหมายที�สมบูรณ์ 

 นอกจากนี9แลว้ คีตโควนิทะยงัเตม็ไปดว้ยการตกแต่งถอ้ยคาํเป็นอย่างดีด้วยกลวิธีอื�นๆ 

ตามแบบอยา่งของวรรณคดีกาวยะ ซึ� งเมื�อนาํหลกัอลงัการศาสตร์17 เช่น ทฤษฎีอลงัการ คือ ทฤษฎว่ีา

ดว้ยความงามในการประพนัธ์ ทฤษฎีรส คือ ทฤษฎีว่าดว้ยปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูอ่้าน เป็นตน้ มา

ศึกษาวเิคราะห์ในส่วนของวรรณศิลป์แลว้ จะสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความงดงามและความไพเราะ

ของคีตโควนิทะตามหลกัเกณฑอ์ลงัการศาสตร์ได ้ 

 คีตโควนิทะเป็นผลงานชิ9นเอกของชยเทพ (Jayadeva) หนึ� งในกวเีอกแห่งราชสํานกั18

ของพระเจา้ลกัษมณเสน (Lakṣmaṇasena)19 แมช้ยเทพจะมีผลงานการประพนัธ์เรื�องอื�นๆ อีก แต่ก็

ไม่ปรากฏวา่มีชื�อเสียงและเป็นที�รู้จกัเช่นคีตโควินทะ ชยเทพเป็นบุตรของโภชเทพ (Bhojadeva) 

และ รามาเทวี (Rāmādevī)  เกิดที�หมู่บา้นกินทุพิลวะ (Kiṇḍubilva) เขาได้รับการศึกษาที�ดี และ

เป็นนกัเรียนภาษาสันสกฤตที�มีพรสวรรค์และมีทกัษะทางกวเีป็นเลิศ ในวยัต้นนั9นเขาเก่งกาจใน

ศาสตร์และปุราณะเป็นอย่างยิ�ง แต่ทั9งที�เป็นเช่นนั9นเมื�อวยัหนุ่มเขากลบัละทิ9งทุกสิ�งทุกอยา่ง เดินทาง

แสวงบุญและอุทิศตนเพื�อการเขา้ถึงพระเจา้20 แต่แลว้ในเวลาต่อมาชีวิตของเขาก็ไดเ้ปลี�ยนแปลงไป

อีกครั9 ง เมื�อพราหมณ์ผูห้นึ�งมาหาและกล่าววา่พระเจา้ไดก้าํหนดใหช้ยเทพแต่งงานกบัลกูสาวของตน 

ลูกสาวของพราหมณ์คือ ปัทมาวดี (Padmāvatī) หญิงสาวผู ้เป็นเทวทาสี21 ในวิหาร เมื�อพราหมณ์

                                                        

17หลักอลังการศาสตร์ของสันสกฤตถือว่าทฤษฎีวรรณคดีศึกษามี 8 ทฤษฎี ได้แก่ 1.ทฤษฎีรส 

(ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูอ่้าน) 2.ทฤษฎีอลงัการ (ความงามในการประพนัธ์) 3.ทฤษฎีคุณ (ลกัษณะเด่นในการ

ประพนัธ)์ 4.ทฤษฎีรีติ (ลีลาในการประพนัธ)์ 5.ทฤษฎีธวนิ (ความหมายแฝงในการประพันธ์) 6.ทฤษฎีวโกรกติ 

(ภาษาในการประพันธ์) 7.ทฤษฎีอนุมิติ (การอนุมานความหมายในการประพันธ์) 8.ทฤษฎีเอาจิตยะ (ความ

เหมาะสมในการประพนัธ์); กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, 1-2. 
18กวรีาชสํานักร่วมสมยักบัชยเทพไดแ้ก่ อุมาปติธระ (Umāpatidhara) ศรณะ (Śaraṇa) อาจารยะ-

โควรัทธนะ (Ācāryagovarddhana) ศรุติธระ (Śrutidhara) และโธย ี(Dhoyin). 
19กษตัริยฮิ์นดูองคสุ์ดทา้ยแห่งเบงกอล ตามจารึกที�คยา (Gayā) ของกษตัริยไ์วทยะ (Vaidya) ว่า พระ

เจา้ลกัษมณเสน พ.ศ. 1659 (ค.ศ.1116) เมืองหลวงในปกครองของพระองค์ คือ ลกัษมาวดี; จําลอง สารพดันึก, 
ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 160. 

20ชยเทพนับถือนิกายไวษณพ พระเจา้ในที�นี9 จึงหมายถึงพระวิษณุหรือปางอวตารอื�นๆ ของพระองค.์  
21หญิงสาวที�ทาํหนา้ที�เตน้รําทางศาสนาเพื�อสรรเสริญพระเจา้. 
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ยืนกรานเช่นนั9น ชยเทพจึงไดแ้ต่งงานกับปัทมาวดี ผูซึ้� งในภายหลงัไดก้ลายมาเป็นแรงบนัดาลใจ

สําคญัอีกอย่างหนึ�งในการประพนัธ์เรื�องคีตโควนิทะ22 

 ชยเทพประพนัธ์คีตโควนิทะในพุทธศตวรรษที� 17 (คริสต์ศตวรรษที� 12) จากนั9นก็ไดรั้บ

ความนิยมและแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว โดยเป็นที�รู้จกัแพร่หลายในอินเดียตะวนัตกในช่วงปลาย

พุทธศตวรรษที� 18 ในเนปาล (Nepal) ในช่วงพุทธศตวรรษที� 19 ในคุชราต (Gujarat) และเมวาร์ 

(Mevar) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที� 20 และในช่วงพุทธศตวรรษที� 21 เรื� องคีตโควนิทะก็เป็นที�

รู้จกักนัดีทั�วทั9งอินเดียเหนือ23 เฉพาะในอินเดียมีการเผยแพร่คีตโควินทะเป็นภาษาทอ้งถิ�นหลาย

ภาษา เช่น ภาษาเบงกาลี (Bengali) ภาษาฮินดี (Hindi) ภาษากันนาทะ (Kannada) ภาษาโอริยะ 

(Oriya) ภาษาคุชราติ (Gujarati) ภาษาทมิฬ (Tamil) ภาษาเตลูกู (Telugu) เป็นตน้  

 คีตโควนิทะไม่เพียงแต่ไดร้ับความนิยมและแพร่หลายในประเทศอินเดียเท่านั9น แต่ยงั

ไดรั้บความนิยมไปทั�วโลก ไดรั้บการตีพิมพ์ออกสู่สายตาชาวโลกเป็นครั9 งแรกในปีพุทธศักราช 

2335 โดย เซอร์ วลิเลี�ยม โจนส์ (Sir William Jones) ใช้ชื�อวา่ Gitagovinda or The song of 

Jayadeva
24 เป็นการแปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาองักฤษ จากนั9นไดมี้การแปลคีตโควินทะ 

ออกมาอีกอย่างต่อเนื�องในช่วงพุทธศตวรรษดงักล่าว แต่เล่มที�ถือวา่มีความสําคญัเป็นอย่างมาก คือ 

The Gitagovinda of Jayadeva : Love Song of the Dark Lord
25 โดย บาร์บารา สโตเลอร์   

มิลเลอร์ (Barbara Stoler Miller) ตีพิมพ์ในปีพุทธศกัราช 2520 หนงัสือเล่มนี9 เขียนคาํนําโดย 

จอห์น สแตรตตนั ฮาวลีย์ (John Stratton Hawley) และมีขอ้เขียนที�แสดงความคิดเห็นอย่าง

กวา้งขวางเกี�ยวกบัเรื�องราวต่างๆ ในคีตโควนิทะ นอกจากภาษาองักฤษแล้วยงัมีการแปลและพิมพ์

คีตโควนิทะเป็นภาษาอื�นๆ เช่น ภาษาฝรั�งเศส ภาษาเยอรมนั ภาษาละติน ภาษาฮงักาเรียน เป็นตน้ 

 รูปแบบของเรื�องคีตโควินทะไดก้ลายมาเป็นต้นแบบของคู่พระกฤษณะและราธาตาม

กาวยะต่างๆ กวีในภูมิภาคพิหารและเบงกอล (Bihar-Bengal) ลว้นแลว้แต่ไดรั้บแบบอย่างการ

                                                        

22Kaminsky, Radha: The Blossoming of India’s Flower in art and Literature, 25. 
23Barbara Stoler Miller, The Gitagovinda of Jayadeva: Love Song of the Dark Lord (New 

York: Columbia University Press, 1977), 6-7. 
24Teignmouth, Lord, The work of Sir William Jones, Volume 4 (London: T. Davison, 1807). 
25Miller, The Gitagovinda of Jayadeva: Love Song of the Dark Lord. 
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สร้างสรรคง์านวรรณคดีของพวกเขาจากคีตโควนิทะ เช่น จณัฑีทาส (Caṇḍīdāsa) จากเมืองมิถิลา     

อภิมนัยุ (Abhimanyu) จากเมืองโอริสสา เป็นตน้ และคีตโควินทะยงัมีอิทธิพลต่อผูค้นในหลายๆ 

ดา้น เช่น ดา้นความเชื�อและศาสนา ดา้นประเพณีและวฒันธรรม ดา้นดนตรีและท่าเตน้รํา เป็นต้น 

อีกทั9งยงัให้แรงบนัดาลใจในการพฒันาศิลปะหลายประเภท ทั9งจิตรกรรม ประติมากรรม และ

สถาปัตยกรรม โดยผลงานศิลปะที�ได้รับอิทธิพลจากเรื� องคีตโควินทะที�รู้จกักันดี คือ ภาพวาด

จิตรกรรมคีตโควินทะของเมวาร์26 ในพุทธศตวรรษที� 21 ปัจจุบันมีองค์การทางวฒันธรรมชื�อ        

ชยเทพ สันสกฤติกะ บริษทั (Jayadeva Sanskṛtika Pariṣada) ไดจ้ดัตั9งพิพิธภณัฑ์ขึ9นที�เกนทุลิ 

เพื�อเก็บรักษาภาพถ่ายและหลกัฐานทางโบราณคดีอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัชยเทพเพื�อเป็นเกียรติแก่กวี

เอก นอกจากนี9พิพิธภณัฑที์�โอริสสายงัประกาศให้ต้นฉบบัคีตโควินทะฉบบัหนึ�งที�จารึกบนงาช้าง

เป็นมรดกแห่งชาติดว้ย27 และเมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ทางรัฐบาลไดใ้ห้กรมไปรษณีย์ของ

อินเดียจดัทาํดวงตราไปรษณียากรชุดพิเศษ 11 ดวง เพื�อเป็นการระลึกถึงกวชียเทพ โดยชุดภาพบน

ดวงตราไปรษณียากรเป็นภาพทศอวตาร 10 ดวง28 และอีกหนึ�งดวงคือภาพใบหน้าของชยเทพ29 

 ส่วนในประเทศไทยคีตโควินทะยงัไม่เป็นที�รู้จกัในวงกวา้งมากนกั คงจะมีแต่เฉพาะใน

แวดวงผูศึ้กษาภาษาและวรรณคดีสันสฤตเท่านั9นที�มีการศึกษาคน้ควา้บา้ง ในสารานุกรมไทยให้คาํ

บรรยายถึงกาวยะเรื�องคีตโควนิทะวา่ “คีตโควินท์ บทกลอนเรื� องพระกฤษณ์กบันางราธาซึ�งรักกนั 

โกรธกนัแลว้ดีกนั แต่งเป็นละครมี 3 ตวั คือ พระกฤษณ์ นางราธา กบัโคบาล ผู้แต่งคือชยัเทพ ชาว

องคราษฎร์ (เบงคอล) ในรัชสมยัท้าวลกัษมณเสนผู้ครองราษฎร์ราว 800 ปี มาแล้ว เป็นเรื�องชืดๆ 

เพราะมีตวัน้อย แต่มีบททาํนองสังวาส”30 ซึ� งสันนิษฐานว่าน่าจะนาํข้อมูลมาโดยย่อจากอภิธาน

สังเขปของเรื�อง ศกุนตลา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ความวา่  
                                                        

26ดูภ าค ผ น ว ก ค  (รูปภาพที� 1 และ 2) 
27B hagyalipi Malla, Sri Jayadeva’s Gita Govinda (Bhubaneswar: Orissa State Museum, 2008), 

preface. 
28ดูภ าค ผ น ว ก ค  (รูปภาพที� 3) 
29J I TH  [pseud], Literary Aspects of Gita Govinda by Jayadeva, the 12th century poet, 

accessed July 13, 2013, available from http://greenwich-times.blogspot.com/2011/01/literary-aspects-of-

gitagovinda-by.html 
30อุทยั สินธุสาร, “คีตโควินท,์” สารานุกรมไทย 1 (2516): 532. 
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      คีตโควินท์ – เป็นบทกลอนกล่าวด้วยเรื�องพระกฤษณ์กบันางราธา เรื�องไม่มีอะไร

นอกจากการรักกนัระหวา่งกฤษณและราธา โกรธกนัและดีกนัใหม่ แต่งเป็นเทือกละคร มีตัว 

๓ ตัวเท่านั9 น คือพระกฤษณ์ ๑ นางราธา ๑ กับโคบาลอีกคน ๑ ผู้แต่งชื� อชัยเทพ ชาว             

องคราษฎร์ (เบงคอล) ในรัชสมยัแห่งท้าวลกัษมณเสนผูค้รององคราษฎร์ราว 800 ปีล่วงมานี9

แลว้ เรื�องคีตโควินท์นี9  แม้ในปัจจุบันนี9ก็ยงัมีเล่นอยู่บ้างเป็นอยา่งละคร ดูท่าทางกจ็ะไม่สู้

สนุกนกั เพราะมีตวันอ้ย แต่ถอ้ยคาํว่าเต็มไปด้วยบทที�ตามภาษาหนังสือไทย เราเรียกกนัว่า 

“บทสังวาส” เพราะฉะนั9นคนบางพวกกอ็าจจะชอบได้31 

 นอกจากนี9 แล้วตําราเรียนหรือหนังสือเกี�ยวกับวรรณคดีสันสกฤตเล่มอื�นๆ ก็กล่าว

อธิบายถึงคีตโควนิทะไวแ้ต่เพียงเล็กน้อยเท่านั9น และการแปลจากตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตมาเป็น

ภาษาไทยก็ยงัไม่ปรากฏ พบเพียงบทพระราชนิพนธ์อนัทรงคุณค่าในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เป็นเพลงแขกขาว เถา ออกระบาํนางโคปี ที�พระราชทานในงานแสดงปี� พาทย์

ดึกดาํบรรพ์ เนื�องในโอกาสฉลอง 92 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั32 

เพลงแขกขาว เถา 

ขา้แต่ องค์พระ กฤษณะราช 

ปรมาตมนั อนัพสุิทธิj  ไพศาล 

เจา้มหา ภารตยุทธ สุดชาญ 

องค์นารายณ์ อวตาร บันดาลพร 

พรั�งพร้อม สาวสะอางค์ นางโคปี 

ผูภ้กัดี โควนิทะ อดิสร 

โกกิลา แจว้สาํเนียง เสียงไพเราะ 

กบัขลุ่ยผวิ สอดเสนาะ เฉลิมฉลอง 

มธุกร ชมผกา อมัพากรอง 

สามลมตอ้ง กายา พาภิรมณ์ 

 

                                                        

31พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้าเจ้าอยู่หัว, ศกนุตลา มัทนะพาธา ท้าวแสนปม และบ่อเกิดแห่ง

รามเกยีรติV (กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2495), 110-111.  
32ดูภ าค ผ น ว ก ค  (รูปภาพที� 4) 
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      (บทเพลงแขกขาวนี9 ดาํเนินความตามส่วนหนึ�งของวรรณคดีสันสกฤต เรื�อง 

คีตโควินทะ พรรณนาเรื�องราวในฤดูวสันต์ (ฤดูใบไมผ้ลิ) ต้นไม้ในท้องทุ่งที�ผลิดอกออก

ใบมีสีสันงดงามดึงดูดให้เหล่าภมรแมลงผึ9งมาดอมดม อากาศเยน็สบายดีมีลมพดัจากทาง

ใต ้ นกร้องไพเราะ พระกฤษณะทรงขลุ่ยท่ามกลางเหล่านางโคปีที�มาเริงระบาํ อนัเป็นการ

แสดงว่าอาตมนัได้กลบัมารวมกบัปรมาตมนั)33 

 

 ดว้ยเหตุที�ในประเทศไทยยงัไม่มีผูใ้หค้วามสนใจศึกษาคน้ควา้คีตโควินทะอย่างจริงจงั 

อาจเพราะขนาดบทประพนัธ์ที�สั9นตามลกัษณะของขณัฑกาวยะจึงไม่เป็นที�น่าสนใจมากนกั เนื9อหา

ที�ไม่สลบัซบัซ้อนเพราะเป็นแต่เพียงเรื�องรักใคร่ของพระกฤษณะ และบทสังวาสที�มีมากมายหลาย

บทอนัไม่เป็นที�นิยมในวรรณคดีไทย จึงมีผูที้�คน้พบความงามอนัแทจ้ริงของคีตโควนิทะและความ

ปราดเปรื�องของกวชียเทพอยูไ่ม่มาก ผูศึ้กษาจึงสนใจแปลคีตโควินทะจากตน้ฉบบัภาษาสันสกฤต

เป็นภาษาไทย พร้อมทั9งวเิคราะห์เนื9อหาและวรรณศิลป์ เพื�อใหไ้ดท้ราบว่าเรื�องคีตโควนิทะนี9ไพเราะ

งดงามเพียงใด มีเรื�องราวลึกซึ9 งน่าสนใจเพียงใด และเพราะเหตุใดจึงมีชื�อเสียงและส่งอิทธิพลใน

อินเดียอย่างสูง   

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื�อปริวรรตและแปลคีตโควนิทกาวยะเป็นภาษาไทย 

 2. เพื�อศึกษาวเิคราะห์เนื9อหาของคีตโควนิทกาวยะ  

 3. เพื�อศึกษาวเิคราะห์วรรณศิลป์ของคีตโควนิทกาวยะ 

   

 

 

 

                                                        

33สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เพลงแขกขาว เถา ออกระบํานางโคปี, งาน

แสดงปี� พาทยดึ์กดาํบรรพ์ เนื�องในโอกาสฉลอง 92 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในวนัที�  26 

มีนาคม 2552 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ม.ป.ท., 2552).  
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ขอบเขตการศึกษา 

 1. การศึกษาครั9 งนี9  ผูศึ้กษาใช้ต้นฉบบัภาษาสันสกฤตจากหนงัสือ Gita Govinda of 

Jayadeva ตีพิมพ์โดย Satsangha Seva Samithi ไม่ระบุปีที�พิมพ์ เป็นหลกั ในหนงัสือประกอบดว้ย 

  1.1 บทนาํโดยศาสตราจารย ์M. V. Krishna Rao 

  1.2 คีตโควินทกาวยะ ภาษาสันสกฤต อกัษรเทวนาครี  

  1.3 The Glory of Brindaban ภาษาสันสกฤต อกัษรเทวนาครี พร้อมคาํแปลภาษา

องักฤษ 

  ตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตที�ใช้ คือ ส่วนที� 1.2 เป็นโศลกจาํนวนทั9งสิ9น 286 โศลก34 

โดยหากตน้ฉบบัดงักล่าวนี9 มีขอ้ผิดพลาดจึงจะเปรียบเทียบกบัตน้ฉบบัอื�นๆ เพื�อหาคาํหรือขอ้ความ

ที�ถูกตอ้งต่อไป 

 2. การวิเคราะห์เนื9อหา ผูศึ้กษาจะเนน้การวเิคราะห์ในรูปแบบกาวยะเป็นสําคญั แลว้จึง

วเิคราะห์ในส่วนที�เป็นเอกลกัษณ์อื�นๆ ของเรื�องต่อไป ในส่วนของวรรณศิลป์ ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์

โดยใช้หลกัอลงัการศาสตร์ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีรส และทฤษฎีอลงัการ  

 

ข้อตกลงเบืZองต้น 

 1. ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี9  ผู้ศึกษาจะถ่ายถอดตวัอกัษรเทวนาครีของชื�อเฉพาะและ

คาํศพัทท์างวรรณคดีในภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยตามอกัขรวธีิไทย โดยใหใ้กลเ้คียงกบัการออก

เสียงเดิมมากที�สุด หรือหากมีการถ่ายถอดรูปคาํที�คนไทยนิยมใช้กนัอยู่แต่เดิม ผูศึ้กษาก็จะใชต้ามนั9น 

และจะใส่ตวัอกัษรโรมนัที�ถ่ายถอดจากอกัษรเทวนาครีไวใ้นนขลิขิตท้ายคาํเมื�อกล่าวถึงคาํนั9นใน

ครั9 งแรก เช่น กาวยะ (kāvya) เป็นตน้ 

 2. การเรียกลาํดบัโศลกจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ เพื�อความสะดวกและเพื�อประโยชน์ใน

การคน้หาศึกษา ไดแ้ก่  

  2.1 การเรียกลาํดบัโศลกโดยเรียงตามตาํแหน่ง คือ ลาํดบัที� 1 ถึง ลาํดบัที� 286 โดย

จะใส่ตวัเลขไวใ้นวงเลบ็เหนือโศลก เช่น (1) หมายถึง โศลกลาํดบัที� 1 เป็นตน้ 

                                                        

34Gita Govinda of Jayadeva, 1-38. 
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  2.2 การเรียกลาํดบัโศลกตามการแบ่งสรรคะและการแบ่งอษัฏปที จะใส่ตวัเลขไว้

ในวงเลบ็ทา้ยโศลก โดยในอษัฏปทีจะเรียกลาํดบัโศลกโดยการบอกวา่เป็นอษัฏปทีที�เท่าไหร่ และ

เป็นโศลกลาํดบัที�เท่าไหร่ในอษัฏปทีนั9น เช่น (อ ป 1-1) ตวัย่อ อ ป หมายถึง อษัฏปที เลข 1 หน้า  

ยติภงัค์ หมายถึง อษัฏปทีที� 1 และเลข 1 หลงัยติภงัค์ หมายถึง โศลกลาํดบัที� 1 เป็นตน้ และใน    

สรรคะจะเรียกลาํดบัโศลกโดยการบอกว่าเป็นสรรคะที�เท่าไหร่ และเป็นโศลกลาํดบัที�เท่าไหร่ใน

สรรคะนั9น ซึ� งลาํดบัโศลกนี9 จะไม่นบัรวมอษัฏปที เช่น (1-1) เลข 1 หน้ายติภงัค์ หมายถึง บทที� 1 

และเลข 1 หลงัยติภงัค์ หมายถึง โศลกลาํดบัที� 1 เป็นตน้   

 

ขัZนตอนของการศึกษา 

 1. รวบรวมขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคีตโควินทกาวยะ 

 2. ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที�เกี�ยวขอ้งต่อการศึกษาวิเคราะห์คีตโควนิทกาวยะ 

 3. ปริวรรตคีตโควนิทกาวยะจากอกัษรเทวนาครีเป็นอกัษรไทย  

 4. แยกคาํศพัท ์(สมาส-สนธิ) และแปลความหมายคีตโควินทกาวยะเป็นภาษาไทย 

 5. ศึกษาวเิคราะห์เนื9อหาของคีตโควินทกาวยะ 

 6. ศึกษาวเิคราะห์วรรณศิลป์ของคีตโควินทกาวยะ 

 7. วเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดแ้ละอภิปรายผลการศึกษา 

 8. สรุปและนาํเสนอผลการศึกษา 

 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 ผูศึ้กษาไดค้้นควา้เอกสารและงานวิจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับคีตโควนิทะแล้วพบว่ามี

ขอ้มูลมากมายที�กล่าวถึงตน้ฉบบัต่างๆ การแปลความและอรรถกถา การนาํขอ้มูลบางส่วนในกาวยะ

มาวเิคราะห์และเขียนบทความ อีกทั9งยงัมีการวจิยัตวับททั9งหมดในดา้นต่างๆ อย่างกวา้งขวาง จนไม่

สามารถจะนาํมากล่าวไวไ้ดห้มด ผู ้ศึกษาจึงจะกล่าวถึงเฉพาะเอกสารและงานวิจยัที�สําคญัที�ใช้ใน

การศึกษาคีตโควนิทะครั9 งนี9  

 เซอร์ วลิเลี�ยม โจนส์ แปลคีตโควนิทะเป็นภาษาองักฤษ โดยใช้ชื�อวา่ Gitagovinda or 

The song of Jayadeva ใน พ.ศ. 2335 การแปลนอกจากจะแปลเอาความแลว้ยงัพยายามคงรูปแบบ
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ใหเ้ป็นบทร้อยกรองภาษาองักฤษดว้ย แต่ในการแปลครั9 งนี9 ได้มีการตดับางส่วนที�ไม่เกี�ยวกับเนื9อ

เรื�องหลกัออกไป คือ ทศอวตารในตอนตน้ และประวติัของผูแ้ต่งที�แทรกอยู่ในแต่ละสรรคะ ซึ� ง

เขา้ใจวา่เพื�อใหเ้รื�องราวมีความต่อเนื�องกนัไป 

 เอ็ดวิน อาร์โนลด์ (Edwin Arnold) ไดแ้ปลคีตโควนิทะเป็นภาษาองักฤษใน พ.ศ.2418 

โดยใช้ชื�อว่า The Indian song of song
35 แปลเป็นบทร้อยกรองและมีการปรับสรรคะใหม่ โดย

แยกสรรคะที�กล่าวถึงทศอวตารไวต่้างหากในบทนาํ แลว้จึงค่อยเริ�มนบัสรรคะต่อไปเป็นสรรคะที�

หนึ�ง ทาํใหค้ีตโควนิทะฉบบันี9มีเพียง 11 สรรคะ  

 บาร์บารา สโตเลอร์ มิลเลอร์ ตีพิมพ์หนงัสือชื�อ The Gitagovinda of Jayadeva : 

Love Song of the Dark Lord ใน พ.ศ.2519 ซึ�งประกอบไปดว้ยตวับทภาษาสันสกฤต การแปล

คีตโควนิทะเป็นบทร้อยกรองภาษาองักฤษ การวเิคราะห์คีตโควนิทะและการแสดงข้อคิดเห็นใน

หวัขอ้ต่างๆ เช่น ชยเทพ : กวีพเนจร (Jayadeva : The Wandering Poet) โครงสร้างโศลกของบท

ประพนัธ์ของชยเทพ (The Lyrical Structure of Jayadeva’s Poem) เป็นตน้ ซึ� งหนงัสือเล่มนี9

ถือไดว้า่มีความสําคญัอย่างมากในการศึกษาคีตโควนิทะ 

 สัตสันฆะ เสวะ สมิถิ (Satsangha Seva Samithi) ตีพิมพ์หนงัสือ Gita Govinda of 

Jayadeva ซึ� งเป็นตน้ฉบบัตวัอกัษรเทวนาครี ไม่ระบุปีที�พิมพไ์ว ้ซึ�งนอกจากโศลกคีตโควนิทะแลว้ 

ในหนงัสือยงัประกอบด้วยบทนาํโดยศาสตราจารย์ M. V. Krishna Rao และ The Glory of 

Brindaban ในตอนทา้ย 

 ศรี ศรีมัท ภักติเ วทานตะ นารายณะ มหาราชา (Śrī Śrīmad Bhaktivedānta 

Nārāyaṇa Mahārāja) แปลคีตโควนิทะเป็นภาษาองักฤษและเขียนอรรถกถาประกอบแต่ละโศลก

โดยละเอียดเมื�อ พ.ศ.2548 ใช้ชื�อวา่ Śrī Gīta-govinda of Śrī Jayadeva Gosvāmī
36 พร้อม

ภาพประกอบเรื�องราวที�มีความงดงาม 

                                                        

35Edwin Arnold, The Indian song of song (London: Trubner & Co., 1875). 
36

Bhaktivedānta Nārāyaṇa, Śrī Gīta-govinda of Śrī Jayadeva Gosvāmī (India: Spectrum Offset 

Printers, 2005). 
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 โคลิน จอห์น โฮลคอมบ์ (Colin John Holcombe) แปลคีตโควินทะจากภาษา

สันสกฤตเป็นบทร้อยกรองภาษาองักฤษ ตีพิมพ์เมื�อ พ.ศ.2551 ชื�อ Gita Govinda by Jayadeva
37 

พร้อมทั9งเขียนบนัทึกขอ้สังเกตและอรรถกถาประกอบทา้ยเล่ม 

 ดร. ซี. บี. ปาเทล (Dr. C. B. Patel) ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑ์เมืองโอริสสา (Orissa 

State Museum) ไดจ้ดัพิมพ์ Śrī Jayadeva’s Gīta Govinda
38 เมื�อ พ.ศ.2551 เป็นบทแปลภาษา

องักฤษจากตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตที�เก็บรักษาโดยพิพิธภณัฑ์เมืองโอริสสา ซึ� ง ดร.ภคัยลิปิ มลัละ 

(Dr. Bhagyalipi Malla) เป็นผูร้วบรวมและแก้ไข และในหนงัสือเล่มนี9 ยงัประกอบด้วยอรรถกถา

และภาพประกอบของ ธนนัชยะ (Dhananjaya) พิมพ์เป็นภาษาสันสกฤตพร้อมภาพจากตน้ฉบบั 

 วารสาร โอริสสา รีวิว  (Orissa Review) ฉบบั ชยเทพ และ คีตโควินทะ (Jayadeva 

& Gitagovinda) ซึ� งเป็นฉบบัพิเศษ ประจาํเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2552 ไดร้วบรวมบทความทั9งหมด 

33 บทความ เกี�ยวกบัชยเทพและกาวยะเรื�องคีตโควินทะจากนกัวิชาการและผูเ้ชี�ยวชาญ เช่น ชยเทพ

และคีตโควินทะ (Jayadeva and Gitagovinda)39 โดย อชิต กุมาร ตรีปัถย์ (Ajit Kumar 

Tripathy) อิทธิพลของกาวยะเรื�องคีตโควนิทะของชยเทพต่อวรรณคดีภาษาโอริยะ (Influence of 

Jayadeva’s Gitagovinda on Oriya Literature)40 โดย ดร.ชโยตสนะ สโหร์ (Dr. Jyotsna 

Sahoo) การพรรณนาธรรมชาติในคีตโควินทะกาวยะ (Depictions of Nature in Gita Govinda 

Kavyam)41 โดย อสิส กุมาร จกัรโภรติ (Asis Kumar Chakraborit) เป็นตน้  

                                                        

37Colin John Holcombe, Gita Govinda by Jayadeva (Chile: Ocaso Press Ltda, 2008). 
38C. B. Patel, ed., Śrī Jayadeva’s Gīta Govinda (Bhubaneswar: Orissa State Museum, 2008). 
39Ajit Kumar Tripathy, “Jayadeva and Gitagovinda,” Orissa Review: Jayadeva & Gitagovinda, 

65, 12, special issue (July 2009): 1-34. 
40Jyotsna Sahoo, “Influence of Jayadeva’s Gitagovinda on Oriya Literature,” Orissa Review: 

Jayadeva & Gitagovinda, 65, 12, special issue (July 2009): 103-106. 
41Asis Kumar Chakraborit, “Depictions of Nature in Gita Govinda Kavyam,” Orissa Review: 

Jayadeva & Gitagovinda, 65, 12, special issue (July 2009): 138-142. 
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 เทสิรชุ หนุมนัตะ ราว (Desiraju Hanumanta Rao)42 ไดเ้ผยแพร่บทแปลคีตโควินทะ

เป็นภาษาองักฤษพร้อมกบัตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตที�สมบูรณ์สามารถสืบคน้ไดท้างอินเตอร์เนต็ และ

ยงัแสดงอรรถกถาแต่ละโศลกไวโ้ดยละเอียดดว้ย 

 จากขอ้มูลและเอกสารที�เ กี�ยวข้องทั9งหมด ผู ้ศึกษาพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภท คือ  

 1) ตน้ฉบบัคีตโควินทะ พบทั9งที�เป็นตัวอกัษรเทวนาครี ภาษาสันสกฤต ตวัอักษรที�

ปริวรรตเป็นตวัอกัษรต่างๆ ภาษาสันสกฤต และตน้ฉบบัภาษาอื�นๆ  

 2) บทแปลคีตโควินทะ บางฉบบัมีเฉพาะบทแปล บางฉบบัมีโศลกกํากับ และพบทั9งที�

แปลบางส่วน และแปลเสร็จสมบูรณ์ทั9งฉบบั  

 3) อรรถกถาของคีตโควินทะ พบทั9งที�เป็นอรรถกถารวมทั9งกาวยะ และอรรถกถาที�

อธิบายแต่ละโศลกโดยละเอียด  

 4) บทวิเคราะห์คีตโควินทะ มีทั9งที�เป็นบทความ บทวิจยั และหนังสือ ซึ� งบางฉบับ

วเิคราะห์บางหวัขอ้ บางฉบบัวเิคราะห์ทั9งกาวยะ    

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 1. ทาํใหไ้ดคี้ตโควนิทกาวยะฉบบัปริวรรตและแปลเป็นภาษาไทย 

 2. ทาํใหท้ราบเนื9อหาและวรรณศิลป์ของคีตโควนิทกาวยะ 

 3. เป็นแนวทางในการศึกษาและประพนัธ์วรรณคดสีนัสกฤตประเภทขณัฑกาวยะ

                                                        

42Desiraju Hanumanta Rao, Gīta govindam, accessed August 19, 2013, available from 

http://www.giirvaani.net/giirvaani/gg/sarga1/gg_1_frame.htm 
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บทที� 2 

บทปริวรรตและแปลคีตโควินทกาวยะ 

 

 คีตโควนิทกาวยะมีตน้ฉบบัเป็นจาํนวนมากอยู่ในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประจาํเมือง

ต่างๆ ของอินเดีย เฉพาะที/ในพิพิธภณัฑข์องเมืองโอริสสา (Orissa State Museum) ไดท้าํการเก็บ

รักษาตน้ฉบบัคีตโควนิทกาวยะจาํนวนทั4งสิ4น 210 ฉบบั1 ทั4งที/จารบนใบลาน ไม้ไผ่ งาช้าง และลาย

เขียนมือบนกระดาษ ยงัไม่นบัตน้ฉบบัที/เป็นสมบติัส่วนตวัของบุคคลในเมืองนั4นๆ และต้นฉบบัที/

เก็บรักษาอยู่ในประเทศอื/นๆ แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมและการแพร่กระจายของคีตโควินทกาวยะ

อย่างมากมาย เมื/อจะทําการศึกษาคีตโควินทกาวยะ การคัดเลือกต้นฉบับที/จะใช้ศึกษาจึงมี

ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก เพราะตน้ฉบบัต่างๆ มีความแตกต่างกนัทั4งในเรื/องของเนื4อหาโศลกและ

การลาํดบัโศลก อีกทั4งจาํนวนโศลกที/มากน้อยแตกต่างกนัไปซึ/ งอาจเกิดจากการสูญหาย การตดั

ทอน หรือการเพิ/มเติมเปลี/ยนแปลงในทอ้งถิ/นที/รับเอาคีตโควนิทกาวยะไป  
 

หลักการปริวรรตและแปลคีตโควินทกาวยะ   

 ในการศึกษาครั4งนี4  ผูศึ้กษาไดท้าํการเปรียบเทียบตน้ฉบบัต่างๆ ที/สามารถสืบคน้ไดแ้ละ

ไดรั้บการตีพิมพอ์อกมาสู่สาธารณชน และพิจารณาถึงความเหมาะสมของตวับทจากความชดัเจน

และถูกตอ้งของตวัอกัษรเทวนาครี เนื4อหาและความสมบูรณ์ของโศลก ลาํดบัความเขา้ใจและความ

สอดคลอ้งกนัของเรื/อง จนไดต้น้ฉบบัที/ใชเ้ป็นหลกัในการศึกษาคีตโควินทกาวยะครั4 งนี4  คือตน้ฉบบั

จากหนงัสือ Gita Govinda of Jayadeva
2 ตีพิมพ์โดย Satsangha Seva Samithi ไม่ระบุปีที/

พิมพ์ เนื4อหาในเล่มมีดงันี4  

 ส่วนที/ 1 บทนาํโดยศาสตราจารย ์M.V. Krishna Rao 

 ส่วนที/ 2 คีตโควนิทกาวยะ ภาษาสันสกฤต อกัษรเทวนาครี 
                                                        

1B hagyalipi Malla, comp., Sri Jayadeva’s Gita Govinda (Bhubaneswar: Orissa State Museum, 

2008), preface. 
2Gita Govinda of Jayadeva (Bangalore: Satsangha Seva Samithi, n.d.). 
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 ส่วนที/ 3 The Glory of Brindaban ภาษาสันสกฤต อกัษรเทวนาครี พร้อมคาํแปลภาษา

องักฤษ 

     ตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตที/ใช้ศึกษา คือ ส่วนที/ 2 เป็นโศลกจาํนวนทั4งสิ4น 286 โศลก3 

ตน้ฉบบันี4มีจาํนวนโศลกที/ครอบคลุมฉบบัอื/นๆ ทุกฉบบั มีเนื4อหาและลาํดบัโศลกที/ถูกตอ้งชดัเจน 

และมีขอ้ผิดพลาดในการพิมพน์้อยมาก4 

 1. การปริวรรตตัวบท 

 แม้วา่ตวัอกัษรเทวนาครีที/ใช้ในการเขียนภาษาสันสกฤตจะมีความงดงามในแบบ

ฉบบัของตนเอง แต่สําหรับผูที้/ศึกษาภาษาสันสกฤตในเบื4องต้น ตวัอกัษรดงักล่าวย่อมสร้างความ

ลาํบากในการศึกษาพอสมควร การเรียนการสอนภาษาสันสกฤตจึงมกัจะปริวรรตตวัอกัษรเทวนาครี

เป็นอกัษรอื/นที/ตนมีความคุน้เคยกาํกบัไวเ้สมอ ปริวรรต แปลวา่ หมุนเวยีน เปลี/ยนแปลง เปลี/ยนไป 

แปรไป5 เมื/อใช้ในเรื/องภาษา การปริวรรต (transliteration) คือ การถ่ายถอดตวัอกัษรจากระบบ

ตวัอกัษรแบบหนึ/งไปเป็นระบบตวัอกัษรอีกแบบหนึ/ง โดยเมื/อถ่ายถอดแลว้ตอ้งยงัคงภาษานั4นๆ 

เอาไวไ้ด้ ส่วนสําคัญก็คือ การรักษาตวัอกัษรและเครื/ องหมายวรรคตอนทุกอย่างไว ้แต่ไม่ได้

คาํนึงถึงในเรื/องความแตกต่างของเสียง แต่ทั4งนี4การจบัคู่ตวัอกัษรก็จะมีความสัมพนัธ์กบัเสียง  

 การปริวรรตตวัอกัษรเทวนาครีเพื/อใช้ในการศึกษาภาษาสันสกฤตในภาษาไทยนั4น

จะปริวรรตเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ ปริวรรตตวัอกัษรเทวนาครีเป็นตวัอกัษรโรมนั และปริวรรต

ตวัอกัษรเทวนาครีเป็นตวัอกัษรไทย ซึ/งลว้นแลว้แต่มีประโยชน์แตกต่างกนัไปตามลกัษณะตวัอกัษร 

กล่าวคือ การปริวรรตตวัอกัษรเทวนาครีเป็นตวัอกัษรโรมนัยอ่มมีความเป็นสากลในการศึกษา และ

จาํเป็นในการศึกษาภาษาสันสกฤตในระดบัที/สูงขึ4นต่อไป ส่วนการปริวรรตตวัอกัษรเทวนาครีเป็น

ตวัอกัษรไทยย่อมสร้างความคุน้เคยแก่ผูศึ้กษาที/เป็นคนไทยมากกว่า ทั4งในด้านการเลียนเสียงให้

ใกลเ้คียงกบัเสียงเดิม และในดา้นความหมาย ซึ/ งเป็นที/ทราบกนัดีวา่ภาษาไทยนั4นรับเอาคาํในภาษา

สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยเป็นจาํนวนมาก ดงันั4นเมื/อเห็นคําภาษาสันสกฤตที/ปริวรรตเป็น

                                                        

3Gita Govinda of Jayadeva, 1-38. 
4ดูภาคผนวก ก 
5ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชั/นส์, 2546), 672. 
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อกัษรไทยแลว้ คนไทยจะสามารถเขา้ใจความหมายของคาํไดใ้นระดบัหนึ/ง เพราะใช้คาํดงักล่าวใน

ชีวติประจาํวนัอยู่แลว้ แมบ้างคาํจะมีความหมายแตกต่างไปจากเดิมบา้งก็ตาม 

จากประโยชน์ของการปริวรรตตวัอกัษรดงักล่าวไปแลว้ข้างต้น ผู้ศึกษาได้เลือก

ปริวรรตตวัอกัษรเทวนาครีในกาวยะเรื/องคีตโควนิทะเป็นตวัอกัษรไทยกาํกบัเอาไว ้เพราะผูศึ้กษา

เล็งเห็นวา่นอกจากผูที้/รู้ภาษาสันสกฤตแลว้ ผูที้/สนใจศึกษากาวยะเรื/องคีตโควินทะแต่ไม่ไดศึ้กษา

ภาษาสันสกฤตโดยตรงจะรู้สึกคุน้เคยกับตวัอกัษรไทยมากกว่า อีกทั4งยงัสามารถที/จะอ่านและ

เปรียบเทียบตวัอกัษรในคาํศพัทต่์างๆ ไดง่้ายดว้ย 

 1.1 ระบบตัวอักษร 

การปริวรรตตวัอกัษรเทวนาครีเป็นตัวอกัษรไทยผู้ศึกษาจะใช้ระบบตวัอักษร

ดงัต่อไปนี4  

 

ตารางที/ 1 สระ 

 

ประเภทของสระ ฐานที�เกดิของเสียง สระเสียงสั>น สระเสียงยาว 

สุทธสระ 

(สระเดิม) 

กณัฐยะ (เกิดแต่คอ) अ  อะ आ  อา 

ตาลพัยะ (เกิดแต่เพดาน) इ  อิ ई  อี 

โอษฐยะ (เกิดแต่ริมฝีปาก) उ  อุ ऊ  อู 

มูรธนัยะ (เกิดแต่ปุ่ มเหงือก) ऋ  ฤ ॠ  ฤๅ 

ทนัตยะ (เกิดแต่ฟัน) ऌ  ฦ 
 

สระประสม 
เกิดแต่คอและเพดาน 

 
ए  เอ ऐ  ไอ 

เกิดแต่คอและริมฝีปาก 
 

ओ  โอ औ  เอา 
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ตารางที/ 2 พยญัชนะวรรค 

 

วรรค ฐานที�เกดิของเสียง 

สปรรศะ (เสียงกกั) 

อนุนาสิก 

(เสียง 

ขึ>นจมูก) 

อโฆษะ (ไม่ก้อง) โฆษะ (ก้อง) 

สิถลิ  

(แผ่วเบา) 

ธนิต  

(หนักแน่น) 

สิถิล  

(แผ่วเบา) 

ธนิต  

(หนักแน่น) 

ก วรรค กณัฐยะ (เกิดแต่คอ) क  ก ख  ข ग  ค घ  ฆ ङ  ง 

จ วรรค ตาลพัยะ (เกิดแต่เพดาน) च  จ छ  ฉ ज  ช झ  ฌ ञ  ญ 

ฏ วรรค มูรธนัยะ (เกิดแต่ปุ่ มเหงือก) ट  ฏ ठ  ฐ ड  ฑ ढ  ฒ ण  ณ 

ต วรรค ทนัตยะ (เกิดแตฟั่น) त  ต थ  ถ द  ท ध  ธ न  น 

ป วรรค โอษฐยะ (เกิดแต่ริมฝีปาก) प  ป फ  ผ ब  พ भ  ภ म  ม 

 

ตารางที/ 3 พยญัชนะอวรรค 

 

ฐานที�เกดิของเสียง 

อรรธสระ (เสียงเปิด) อูษมะ (เสียงเสียดแทรก) 

โฆษะ (ก้อง) อโฆษะ (ไม่ก้อง) โฆษะ (ก้อง) 

    ธนิต (หนักแน่น) 

กณัฐยะ (เกิดแต่คอ)     ह  ห 

ตาลพัยะ (เกิดแต่เพดาน) य  ย श  ศ   

มูรธนัยะ (เกิดแต่ปุ่ มเหงือก) र  ร ष  ษ   

ทนัตยะ (เกิดแต่ฟัน) ल  ล स  ส   

โอษฐยะ (เกิดแต่ริมฝีปาก) व  ว     
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นอกจากสระและพยญัชนะตามตารางดงักล่าวแลว้ ยงัมี วิสรรคะ (:) เกิดแต่คอ 

และอนุสวาระ (˚) เกิดแต่จมูก ซึ/ งทั4งคู่จะตามหลงัสระ โดยวสิรรคะเมื/อปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใช้

สระอะ (ะ) (แต่สระ अ อะ นั4นเมื/อผสมกับพยญัชนะแล้วจะไม่ปรากฏรูปเมื/อปริวรรตเป็น

อกัษรไทย) ส่วนอนุสวาระเมื/อปริวรรตจะใช้นิคหิต (˚)      

การผสมพยญัชนะกับสระจะทําให้รูปสระเปลี/ยนไปจากรูปสระในตาราง 

ยกตวัอย่างเช่น เมื/อพยญัชนะ क् กฺ (พยญัชนะที/ปรากฎในตารางคือพยญัชนะที/ผสมกับสระอะ) 

ผสมกบัสระต่างๆ จะเปลี/ยนรูปไป ดงันี4  เมื/อผสมกบั अ สระอะ จะเป็น क ก เมื/อผสมกบั आ สระอา 

จะเป็น का กา เมื/อผสมกบั इ สระอิ จะเป็น 1क กิ เมื/อผสมกบั ई สระอี จะเป็น क2 กี เมื/อผสมกับ उ 

สระอุ จะเป็น कु กุ เมื/อผสมกบั ऊ สระอู จะเป็น कू กู เมื/อผสมกบั ऋ สระ ฤ จะเป็น कृ กฺฤ เมื/อผสม

กบั ॠ สระ ฤๅ จะเป็น कॄ กฺฤๅ เมื/อผสมกบั ऌ สระ ฦ จะเป็น 7 กฺฦ เมื/อผสมกบั ए สระเอ จะเป็น के 

เก เมื/อผสมกบั ऐ สระไอ จะเป็น कै ไก เมื/อผสมกบั ओ สระโอ จะเป็น को โก และเมื/อผสมกบั औ 

สระเอา จะเป็น कौ เกา เป็นตน้ การผสมพยญัชนะกบัสระไม่ว่าจะเป็นพยญัชนะใดก็ตาม จะทาํให้

สระเปลี/ยนรูปไปโดยการลดรูปลงในลกัษณะดงักล่าวเช่นเดียวกนัทั4งหมด6  

ส่วนพยญัชนะเมื/ออยู่ติดกันโดยไม่ผสมสระจะเขียนพยญัชนะตวัหนึ/ งเป็นครึ/ ง

ตวัเชื/อมกนัหรือซ้อนกนักับพยญัชนะเต็มตวั โดยรูปที/เป็นครึ/ งตวัจะคงเค้าของรูปเต็มตวั หรือใน

บางกรณีจะเปลี/ยนรูปไปในบางคู่ เรียกวา่ พยญัชนะสังยุกต ์(พยญัชนะซ้อน)7 เช่น <क กฺก =क ขฺก 

>क คฺก ?क ฆฺก @क งฺก Aक จฺก Bक ฉฺก Cक ชฺก Dक ฌฺก Eक pฺก Fक ฏฺก Gक qฺก Hक ฑฺก Iक ฒฺก 

Jक ณฺก Kक ตฺก Lक ถฺก Mक ทฺก Nक ธฺก Oक นฺก Pक ปฺก Qक ผฺก Rक พฺก Sक ภฺก Tक มฺก Uक ยฺก कV  

รฺก Wक ลฺก Xक วฺก Yक ศฺก Zक ษฺก [क สฺก \क หฺก เป็นตน้ นอกจากพยญัชนะซ้อนกนัสองตวัแลว้ 

ยงัมีพยญัชนะที/ซ้อนกนัมากกวา่สองตวัดว้ย เช่น ]व ตฺตฺว ^य ศฺจฺย เป็นตน้   

นอกจากนี4 ยงัมีตวัเลข ไดแ้ก่ १1 २ 2 ३ 3 ४ 4 ५ 5 ६ 6 ७ 7 ८ 8 ९ 9 และ ० 0 และ

เครื/องหมายวรรคตอนที/สําคญัอื/นๆ ไดแ้ก่ วริาม (◌्) คือ เครื/องหมายขีดที/อยู่ใตพ้ยญัชนะหมายถึง

พยญัชนะตวันั4นไม่มีสระกาํกบัหรือก็คือไม่สามารถออกเสียงได้นั/นเอง ซึ/ งเมื/อปริวรรตเป็นต ัว

อกัษรไทยจะใชพิ้นทุ (.) แทน เช่น क् กฺ เป็นตน้ อวครหะ (ऽ) คือ เครื/องหมายที/แสดงวา่สระอะมี

                                                        

6ดูภาคผนวก ข (ตารางที/ 5) 

7ดูภาคผนวก ข (ตารางที/ 6) 
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การยอ่หรือตดัออกในการสนธิในภาษาสันสกฤต เมื/อปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใช้อญัประกาศเดี/ยว

แทน (‘) เช่น गताऽOयतः คตา’นฺยตะ เป็นต้น และเครื/ องหมายจบวรรคหรือจบโศลก คือ 

เครื/องหมายที/บอกใหท้ราบวา่ประโยคหรือโศลกจบลงแลว้ แบ่งเป็น 2 เครื/องหมาย คือ ทณัฑะ (।) 

ใชเ้มื/อจบประโยคหรือจบบาทที/สองของโศลก และมหาทณัฑะ (॥)ใช้เมื/อจบประโยคเพื/อจะขึ4น   

ย่อหนา้ใหม่หรือจบโศลก โดยการปริวรรตเป็นอกัษรไทยจะใชเ้ครื/องหมายเดียวกนั เช่น 

यnद हpर[मरणे सरसं मनो यnद rवलासकलासु कुतूहलम ्। 

मधुरकोमलकाOतपदावलsं शणृु तदा जयदेवसर[वतीम ्॥ १-३ 

ยทิ หริสฺมรเณ สรสํ มโน ยทิ วลิาสกลาสุ กุตูหลมฺ | 

มธุรโกมลกานฺตปทาวลี ํศฺฤณุ ตทา ชยเทวสรสฺวตีมฺ || 1-3 

 

1.2 ข้อสังเกตในการปริวรรต 

1.2.1 การปริวรรตจะยึดระบบตวัอกัษรในขอ้ 2.1 เป็นสําคญั 

1.2.2 พยญัชนะสังยุกตที์/ผสมกบัสระที/เป็นสระหน้าในภาษาไทย (สระเอ, สระ

ไอ, สระโอ และ สระเอา) เมื/อปริวรรตเป็นตวัอกัษรไทยจะเขียนสระหนา้ไวที้/พยญัชนะตวัแรก เช่น 

पvेृ ปฺฤเษฺฐ เป็นตน้ 

1.2.3 พยญัชนะที/ผสมกบัสระ ฤ ฤๅ และ ฦ เมื/อปริวรรตเป็นตวัอกัษรไทยจะใส่

พินทุไวใ้ตพ้ยญัชนะนั4น เช่น शणृु ศฺฤณุ เป็นตน้ 

1.2.4 พยญัชนะสังยุกตเ์มื/อปริวรรตจะใส่พินทุใตพ้ยญัชนะซ้อนที/ไม่มีสระผสม

เช่นเดียวกบัพยญัชนะที/มีเครื/องหมายวริามอยูใ่ตพ้ยญัชนะเมื/อปริวรรตก็จะใส่พินทุใตพ้ยญัชนะนั4น 

ซึ/ งในระบบตวัอกัษรเทวนาครีพยญัชนะสังยกุตก์็สามารถเขียนโดยไม่เชื/อมหรือซ้อนพยญัชนะ แต่

จะใชว้ริามแทน เช่น ल>ना ลคฺนา वेदम ्เวทมฺ เป็นตน้ 

2. การแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย 

การแปลเป็นงานวชิาการที/มีหลกัการและกฎเกณฑ ์แต่กฎเกณฑท์างอกัษรศาสตร์นั4น

ไม่ไดต้ายตวัอย่างคณิตศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์ วิทย์ ศิวะศริยานนท์8 ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑ์การ

                                                        

8วิทย ์ศิวะศริยานนท์, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์, พิมพ์ครั4 งที/ 6 (กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ, 2544), 

351-357. 
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แปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยไวก้วา้งๆ ดงันี4  1) ผูแ้ปลตอ้งมีความรู้ในหลกัภาษาของภาษาทั4ง

สอง กล่าวคือตอ้งรู้จกัไวยากรณ์ของทั4งภาษาตน้ทางและภาษาปลายทางเป็นอยา่งดี 2) ตอ้งเขา้ใจว่า

การแปลตอ้งแปลความไม่ใช่แปลคาํ กล่าวคือตอ้งแปลใหไ้ดค้วามหมายที/เท่ากนัในสองภาษา ไม่ใช่

เพียงแต่การแปลเป็นคาํๆ ตามพจนานุกรม 3) ตอ้งแปลใหไ้ดร้สเหมือนกบัในพากยเ์ดิม ถ้าในพากย์

เดิมเป็นโวหารรัก ก็ตอ้งถอดออกมาให้เป็นโวหารรักเหมือนกนั ผูแ้ปลตอ้งจบัความมุ่งหมายของ

ผูป้ระพนัธ์ใหไ้ด ้4) การแปลตอ้งเคารพต่อทาํนองการประพนัธ์และถอ้ยคาํ ไม่เรียบเรียงใหม่โดย

อธิบายเพิ/มเติมหรือย่อความใหส้ั4นลง 5) การแปลภาษาใดๆ ตอ้งคาํนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของชน

ชาติเจา้ของภาษานั4น ผูแ้ปลตอ้งศึกษาถึงจิตใจและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาตินั4นๆ ร่วมดว้ย 

6) การแปลต้องคํานึงถึงพลความหรือข้อความที/แวดล้อมเกี/ยวพนักันอยู่ เสมอ เพื/อให้เข้าใจ

ความหมายของคาํที/ถูกตอ้ง 7) ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของภาษา เพราะแต่ละชนชาติก็มีวธีิคิดวธีิ

พูดแตกต่างกนัไป 8) หากแปลให้ตรงความไม่ได ้ตอ้งหาสํานวนเทียบเคียงหรือแปลเชิงอธิบาย

ความให้เข้าใจได ้9) การแปลต้องคาํนึงถึงนยัประหวดัของคาํไวด้ว้ย และ 10) การแปลตอ้งให้

สละสลวยกลมกลืนเป็นอนัหนึ/งอนัเดียวกนั    

2.1 การแปลคีตโควนิทกาวยะ 

การแปลคีตโควนิทกาวยะจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาต่างประเทศอื/นๆ เริ/มตน้

ครั4 งแรกเมื/อ พ.ศ. 2335 โดย เซอร์ วิลเลี/ยม โจนส์ (Sir William Jones) ไดแ้ปลคีตโควนิทกาวยะ

จากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาองักฤษ และนอกเหนือจากเรื/องราวที/ถ่ายทอดมาจากตน้ฉบบัแลว้ เขา

ยงัพยายามถ่ายทอดรูปแบบคาํประพนัธ์ของกาวยะมาดว้ย กล่าวคือ เขาแปลคีตโควนิทกาวยะที/เป็น

โศลกร้อยกรองในภาษาสันสกฤตเป็นบทร้อยกรองในภาษาองักฤษ ซึ/ งตอ้งถือว่าเขาเป็นคนแรกที/

พาคีตโควนิทะออกสู่สายตาคนทั4งโลก หลงัจากนั4นเป็นตน้มาคีตโควินทกาวยะก็ได้รับการแปล    

ซํ4 าแลว้ซํ4 าอีกในหลายๆ ภาษา ซึ/ งมีทั4งการแปลโดยยึดเอาคาํศพัท์และไวยากรณ์เป็นหลกั การแปล

ขยายความเพื/อใหไ้พเราะงดงามในภาษาปลายทาง การแปลโดยภาพรวมและมีคาํอธิบายเพิ/มเติม 

การแปลโดยยดึเอารูปแบบบทร้อยกรองเหมือนกนั หรือการแปลโดยการยดึเอาเสียงที/เล่นในโศลก

ร่วมดว้ย 

คีตโควนิทกาวยะที/ประพนัธ์โดยชยเทพมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัสูงมาก 

ทั4งในเรื/องของรูปแบบ เนื4อหา ความหมาย และวรรณศิลป์ การจะแปลใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ฉบบัหรือ
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สมบูรณ์แบบนั4นเป็นไปไดย้ากมาก ดว้ยขอ้จาํกดัของความแตกต่างทางภาษา แต่ก็มีผูแ้ปลหลายท่าน

แปลเอาไวไ้ดอ้ย่างดีและไพเราะงดงามในแบบฉบบัที/แตกต่างกนัไปในหลายๆ ภาษา  แต่ทว่ายงัไม่

เคยพบการแปลคีตโควนิทกาวยะเป็นภาษาไทยทั4งเรื/องมาก่อน  

2.2 ข้อตกลงในการแปล 

การแปลภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยมีความยุง่ยากมากพอสมควรเพราะระบบ

ของคาํที/แตกต่างกนั กล่าวคือ ภาษาไทยมีลกัษณะเป็นคาํโดด แต่ละคาํมีความหมายในตวัเอง และ

เมื/อเปลี/ยนตาํแหน่งในประโยค หน้าที/ของคําก็เปลี/ยนแปลงไปด้วย ส่วนภาษาสันสกฤตนั4นมี

ลกัษณะเป็นคาํเติมวภิตัปัจจยั โดยจะมีรากศพัท์ตั4งตน้และเติมวภิตัปัจจยัต่างๆ เขา้ไปทาํให้หน้าที/

และความหมายของคาํเปลี/ยนไปตามตอ้งการ และที/สําคญัคือตาํแหน่งของคาํจะไม่มีผลกับหน้าที/

และความหมายของคาํ 

ในการแปลคีตโควนิทกาวยะ ผูศึ้กษาใช้ต้นฉบบัจากหนังสือชื/อ Gita Govinda 

of Jayadeva ตีพิมพ์โดย Satsangha Seva Samithi ดงัที/กล่าวมาแล้วเป็นหลกั ทั4งในส่วนของ

เนื4อหาโศลกและลาํดบัโศลก โดยหากตน้ฉบบันี4มีขอ้ผิดพลาดจึงจะเปรียบเทียบกบัต้นฉบบัอื/นๆ 

เพื/อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป9 นอกจากนี4 ผู ้ศึกษาจะยึดความหมายของคําศัพท์จากพจนานุกรม A 

Sanskrit-English Dictionary
10 ของ Monier Williams, A Dictionary in Sanskrit and 

English
11 ของ Horace Hayman Wilson และ The Practical Sanskrit Dictionary

12 ของ 

Vaman Shivram Apte ประกอบการแปลเป็นหลกั 

 

                                                        

9ตน้ฉบับอื/นๆ ที/นํามาเปรียบเทียบตัวบท ไดแ้ก่ ตน้ฉบับจาก Sri Jayadeva’s Gita Govinda โดย 

Orissa State Museum, Jayadeva’s Gita Govinda โดย C.John Holcombe, Śrī Gīta-govinda of Śrī Jayadeva Gosvāmī 

โดย Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja, The Gitagovinda of Jayadeva: Love Song of the Dark Lord 

โดย Barbara Stoler Miller และ Jayadeva Gitagovinda โดย Desiraju Hanumanta Rao. 

10Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary (Oxford: The Clarendon Press, 1872). 
11Horace Hayman Wilson, A Dictionary in Sanskrit and English (Calcutta: Education Press, 

1832). 
12Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit Dictionary, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1965). 
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โดยการแปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยในครั4 งนี4จะยดึการแปลใหต้รงตาม

ความหมายและไวยากรณ์สันสกฤตเป็นอนัดบัแรก แต่หากเมื/อแปลแล้วยงัไม่ไดค้วามชัดเจนใน

ภาษาไทยจึงจะแปลขยายให้ได้ใจความเป็นอนัดับถดัมา โดยทั4งนี4 จะคาํนึงถึงการแปลให้ได้

ความหมายตรงตามคาํศพัทเ์ป็นสําคญั (เพื/อประโยชน์ในการศึกษาวเิคราะห์จาํเป็นตอ้งแปลความ

โดยคงคาํศพัทเ์ดิมไวใ้หม้ากที/สุดและคงไวใ้หค้รบทุกคาํ) และไม่ไดเ้นน้เรื/องรูปแบบบทร้อยกรอง

หรือการเล่นเสียงในกาวยะแต่อยา่งใด แมใ้นเรื/องของเสียงจะมีความสําคญักบัตวับท แต่การแปล

โดยคงทั4งเสียงและความหมายอย่างครบถว้นมีขอ้จาํกดัมาก ผู้ศึกษาจึงเห็นควรว่า เราสามารถที/จะ

ศึกษาในส่วนของเสียงและรูปศพัทจ์ากตวับทในภาษาเดิมได ้และศึกษาถอ้ยคาํและความหมายจาก

ตวับทที/แปลมาเป็นภาษาไทยแลว้ 
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บทปริวรรตและบทแปลคีตโควนิทกาวยะ 

 

ศฺรี ชยเทวกววิิรจิตมฺ 

คีตโควินฺทกาวฺยมฺ 

คีตโควินทกาวยะประพันธ์โดยกวีศรีชยเทพ 

 

ปฺรถมะ สรฺคะ 

สาโมททาโมทระ 

สรรคะที�หนึ�ง พระกฤษณะผู้สนุกสนาน 

(1) 

เมไฆเรฺมทุรมมฺพรํ วนภุวะ ศฺยามาสฺตมาลทฺรุไม- 

รฺนกฺต ํภีรุรย ํตฺวเมว ตทิม ํราเธ คฺฤห ํปฺราปย | 

อิตฺถ ํนนฺทนิเทศตศฺจลิตโยะ ปฺรตฺยธฺวกุpฺชทฺรุม ํ

ราธามาธวโยรฺชยนฺติ ยมุนากเูล รหะเกลยะ || 1-1 

ท้องฟ้าเนืองแน่นด้วยหมู่เมฆ ผืนป่ามืดดาํด้วยต้นตมาละ13 ในเวลากลางคืนเขาผู ้นี4 หวาดกล ัว 

เพราะฉะนั4นเธอนั/นแหละจงพาเขากลบับา้นเถิดราธา เพราะคาํสั/งของนันทะ14ว่าเช่นนี4   ขอให้การ

เริงรักระหวา่งราธาและมาธวะ15 ในขณะที/พวกเขาทั4งสองเดินทางไปถึงต้นไมที้/มีซุ้มไมเ้ลื4อยที/อยู่

ใกลท้างริมฝั/งแม่นํ4ายมุนา16จงเจริญ (1-1) 

 
                                                        

13ชื/อตน้ไมที้/มีลาํตน้สูง ใบหนาทึบ มีเปลือกสีคลํ4า แต่ดอกสีขาว มีชื/อวิทยาศาสตร์คือ Xanthochymus 
Pictorius ลกัษณะคลา้ยตน้ไมจ้าํพวกพะยอม ตะโก กุ่ม; Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 438. 

14บิดาเลี4ยงของพระกฤษณะ เป็นหัวหน้าของหมู่คนเลี4ยงโค. 
15พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
16เรียกกนัทั/วไปวา่ แมนํ่4 ายมนา มีตน้กาํเนิดจากธารนํ4 าแข็ง ยมุโนตรี ที/ความสูง 6,387 เมตร มีความ

ยาวทั4งสิ4น 1,376 กิโลเมตร ไหลผา่นเมืองต่างๆ และไหลมาบรรจบกบัแม่นํ4 าคงคาที/เมืองอลัลาฮาบัด แม่นํ4 ายมุนา

ใสเหมือนคริสตลั แตแ่ม่นํ4 าคงคามีสีเหลือง แม่นํ4 าตรงส่วนที/รวมแม่นํ4 าทั4งสองสายเขา้ดว้ยกนัเรียกวา่ แม่นํ4 าสรัสวตี 

และจุดที/รวมกนั เรียกวา่ ตริเวณี ซึ/ งถือวา่เป็นสถานที/ศกัดิ� สิทธิ� ; Ibid., 847. 
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(2) 

วาคฺเทวตาจริตจตฺิริตจตฺิตสทฺมา 

ปทฺมาวตีจรณจารณจกฺรวรฺตี | 

ศฺรีวาสุเทวรติเกลิกถาสเมต 

เมต ํกโรติ ชยเทวกวะิ ปฺรพนฺธมฺ || 1-2 

กวีชยเทพ ผูมี้ที/อยู่อาศัยคือจิตใจถูกวาดภาพไวแ้ล้วดว้ยการกระทาํของพระนางสรัสวดี17 ผู ้เป็น

จกัรพรรดิในหมู่กวเีพราะการรับใชเ้บื4องบาทของพระนางปัทมาวดี18 ไดป้ระพนัธ์บทประพนัธ์นี4อนั

ประกอบดว้ยเรื/องการเล่นกามกรีฑาระหวา่งพระวาสุเทพและพระศรี19 (1-2) 

(3) 

ยทิ หริสฺมรเณ สรสํ มโน ยทิ วลิาสกลาสุ กุตูหลมฺ | 

มธุรโกมลกานฺตปทาวลี ํศฺฤณุ ตทา ชยเทวสรสฺวตีมฺ || 1-3 

ถา้ใจของท่านมีความสุขในการระลึกถึงพระหริ20 ถ้าใจของท่านอยากรู้อยากเห็นในความงามของ

ศิลปะทั4งหลาย เมื/อเป็นเช่นนั4นแลว้ขอท่านจงฟังแถวของคาํพูดที/ไพเราะ นุ่มนวล และน่าพึงพอใจ

ซึ/งเป็นองคพ์ระสรัสวดีของชยเทพ (1-3) 

(4) 

วาจะ ปลฺลวยตฺยมุาปติธระ สนฺทรฺภศุทฺธิ ํคิรามฺ 

ชานีเต ชยเทว เอว ศรณะ ศฺลาฆฺโย ทุรูหทฺรุเตะ | 

 

                                                        

17เทพเจา้แห่งคาํพูด หมายถึง พระนางสรัสวดี ชายาของพระพรหม นอกจากนี4พระนางยงัเป็นเทพเจา้

แห่งการศึกษาและปัญญาดว้ย. 
18คาํนี4อาจแปลไดเ้ป็นสองนยั โดยความหมายแรกหมายถึงพระนามหนึ/ งของพระนางลกัษมี เทพเจ้า

แห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ ชายาของพระวิษณุ และอีกความหมายนั4นหมายถึงชื/อของภรรยาของชยเทพ 

ผูป้ระพนัธ์คีตโควินทะ เพราะชยเทพอาจเป็นกวีเอกทั4งจากอาํนาจของพระลกัษมี และจากการช่วยเผยแพร่ของ

ภรรยาผูเ้ป็นเทวทาสี. 
19พระวาสุเทพและพระศรี หมายถึง พระวิษณุและพระลกัษมี ซึ/ งในที/นี4 หมายถึงพระกฤษณะและ

ราธา. 
20พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
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ศฺฤงฺคาโรตฺตรสตฺปฺรเมยรจไนราจารฺยโควรฺทฺธน- 

สฺปรฺทฺธี โก’ปิ น วศฺิรุตะ ศฺรุติธโร โธยี กวกฺิษฺมาปติะ || 1-4 

ไม่ว่ากวคีนไหนจะเป็นอุมาปติธระที/สามารถยงัถ้อยคาํทั4งหลายให้ผลิบานเหมือนใบไมแ้รกผลิ 

ศรณะที/ได้รับการยกย่องว่าสามารถยงัความคิดที/ยากจะเข้าใจให้หลั/งไหลออกมา อาจารยะ- 

โควรัทธนะผูไ้ม่มีคู่แข่งดว้ยการประพนัธ์ที/ไม่มีใครเทียบไดท้างดา้นศฤงคารรสที/สูงสุด ศรุตธิระผูมี้

ชื/อเสียง โธยีผู ้เป็นจอมกวี21 แต่มีเพียงชยเทพเท่านั4นที/รู้แจง้ในคาํพูดที/บริสุทธิ� และการร้อยเรียง 

คาํพูดนั4น (1-4) 

มาลวราเคณ รูปกตาเลน คียเต | อษฺฏปที 1 | 

อัษฏปทีที� 1 ถูกขับร้องด้วยมาลวะราคะและรูปกะตาละ 

(5) 

ปฺรลยปโยธิชเล ธฺฤตวานสิ เวทมฺ | 

วหิิตวหิตฺรจริตฺรมเขทมฺ || 

เกศว ธฺฤตมีนศรีร ชย ชคทศี หเร || อ ป 1-1 

เมื/อนํ4าในมหาสมุทรทาํลายลา้งโลก พระองคเ์ป็นผูท้รงไวซึ้/งพระเวทและไดล้ากเรือไปอยา่งไม่รู้จกั

เหน็ดเหนื/อย ขา้แต่พระเกศวะ!22 ผูถ้ือครองร่างเป็นปลา23 ขา้แต่พระหริ!  ผูเ้ป็นเจา้โลก ขอพระองค์

จงมีชยั (อ ป 1-1) 

(6) 

กฺษิติรติวปุิลตเร ตว ติษฺฐติ ปฺฤเษฺฐ | 

ธรณิธรณกิณจกฺรคริเษฺฐ || 

เกศว ธฺฤตกจฺฉปรูป ชย ชคทศี หเร || อ ป 1-2 

                                                        

21อุมาปติธระ ศรณะ อาจารยะโควรัทธนะ ศรุติธระ และโธยี เป็นกวีประจาํราชสํานักของพระเจา้

ลกัษมณเสนร่วมสมยักบัชยเทพ.  
22พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
23อวตารปางที/ 1 มตัสยาวตาร (อวตารเป็นปลา) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
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แผ่นดินอยูบ่นหลงัของพระองคที์/กวา้งอย่างยิ/งและหนกัอย่างที/สุดและมีรูปจกัรเป็นรอยแผลเป็น

เพราะแบกภูเขาเอาไว ้ข้าแต่พระเกศวะ! ผู้ถือครองร่างเป็นเต่า24 ขา้แต่พระหริ! ผู้เป็นเจา้โลก ขอ

พระองค์จงมีชยั (อ ป 1-2) 

(7) 

วสติ ทศนศิขเร ธรณี ตว ลคฺนา | 

ศศินิ กลงฺกกเลว นิมคฺนา || 

เกศว ธฺฤตศูกรรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-3  

แผ่นดินติดอยู่ที/ปลายเขี4 ยวของพระองค์ราวกับว่าเป็นจุดดาํฝังอยู่ในพระจนัทร์เสี4 ยว ข้าแต่พระ     

เกศวะ! ผูถ้ือครองร่างเป็นหมูป่า25 ขา้แต่พระหริ! ผูเ้ป็นเจา้โลก ขอพระองคจ์งมีชยั (อ ป 1-3) 

(8) 

ตว กรกมลวเร นขมทฺภุตศฺฤคํมฺ | 

ทลิตหิรณฺยกศิปตุนุภฺฤคํมฺ || 

เกศวธฺฤตนรหริรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-4 

เล็บของพระองคที์/มีปลายเลบ็อนัน่าอศัจรรยอ์ยูบ่นดอกบวัคือมือที/งดงามราวกบัวา่เป็นผึ4 งที/เกาะอยู่

บนร่างกายของหิรัณยะกะศิปุ26ที/ถูกฉีกแลว้ ขา้แต่พระเกศวะ! ผู้ถือครองร่างเป็นนรสิงห์27 ขา้แต่ 

พระหริ! ผูเ้ป็นเจา้โลก ขอพระองคจ์งมีชยั (อ ป 1-4) 

(9) 

ฉลยสิ วกฺิรมเณ พลิมทฺภุตวามน | 

ปทนขนีรชนิตชนปาวน || 

เกศว ธฺฤตวามนรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-5 

                                                        

24อวตารปางที/ 2 กูรมาวตาร (อวตารเป็นเต่า) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
25อวตารปางที/ 3 วราหาวตาร (อวตารเป็นหมูป่า) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
26อสูรที/พระวิษณุหรือพระกฤษณะอวตารเป็นนรสิงห์มาปราบ. 
27อวตารปางที/ 4 นรสิงหาวตาร (อวตารเป็นนรสิงห์) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
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ขา้แต่! ผู้เป็นพราหมณ์แคระที/น่าอศัจรรย ์พระองค์หลอกลวงพลี28ในการก้าว ขา้แต่! ผูช้ําระลา้ง

ประชาชนใหบ้ริสุทธิ� ดว้ยนํ4าที/ถูกทาํใหเ้กิดขึ4นจากเลบ็พระบาท ขา้แต่พระเกศวะ! ผูถ้ือครองร่างเป็น

พราหมณ์แคระ29 ขา้แต่พระหริ! ผูเ้ป็นเจา้โลก ขอพระองคจ์งมีชยั (อ ป 1-5) 

(10) 

กฺษตฺริยรุธิรมเย ชคทปคตปาปมฺ | 

สฺนปยสิ ปยสิ ศมิตภวตาปมฺ | 

เกศว ธฺฤตภฺฤคุปติรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-6 

พระองค์ยงัใหอ้าบในนํ4าที/เกิดขึ4นจากเลือดของวรรณะกษตัริย์30ซึ/ งทาํใหบ้าปหมดไปจากโลกและทาํ

ใหค้วามเจบ็ปวดทางโลกยติุลง ขา้แต่พระเกศวะ! ผู้ถือครองร่างเป็นภฤคุปติ31 ขา้แต่พระหริ! ผู ้เป็น

เจา้โลก ขอพระองคจ์งมีชยั (อ ป 1-6) 

(11) 

วิตรสิ ทิกฺษุ รเณ ทิกฺปติกมนียมฺ | 

ทศมุขเมาลิพลิ ํรมณียมฺ || 

เกศว ธฺฤตรามศรีร ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-7 

พระองค์ไดใ้หเ้ครื/องสังเวยคือศีรษะของทศมุข32ซึ/งเป็นที/ตอ้งการของโลกบาลอนัน่ารื/นรมยแ์ก่ทิศ

ทั4งสิบในสงคราม ขา้แต่พระเกศวะ! ผู้ถือครองร่างเป็นราม33 ข้าแต่พระหริ! ผู ้เป็นเจ้าโลก ขอ

พระองค์จงมีชยั (อ ป 1-7) 

 

                                                        

28อสูรที/พระวิษณุหรือพระกฤษณะอวตารเป็นพราหมณ์แคระมาปราบ. 
29อวตารปางที/  5 วามนาวตาร (อวตารเป็นพราหมณ์แคระ) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือ

พระกฤษณะ. 
30วรรณะหนึ/ งในระบบวรรณะตามความเชื/อของศาสนาฮินดูที/แบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ ตามหน้าที/ 

ไดแ้ก่ 1.วรรณะพราหมณ์ มีหนา้ที/ให้ความรู้ทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 2.วรรณะกษัตริย ์มีหน้าที/

ป้องกนัและปกครองบา้นเมือง 3.วรรณะแพศย ์(ไวศยะ) มีหนา้ที/คา้ขาย และ 4.วรรณะศูทร มีหน้าที/ใชแ้รงงาน. 
31อวตารปางที/ 6 ปรศรุามาวตาร (อวตารเป็นปรศรุาม) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
32ผูมี้สิบหน้า หมายถึง ยกัษ์ราวณะ ที/พระวษิณุหรือพระกฤษณะอวตารเป็นพระรามมาปราบ. 
33อวตารปางที/ 7 รามาวตาร (อวตารเป็นพระราม) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
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(12) 

วหสิ วปุษิ วศิเท วสน ํชลทาภมฺ | 

หลหติภีติมิลิตยมุนาภมฺ || 

เกศว ธฺฤตหลธรรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-8 

พระองค์สวมเสื4อผา้ที/มีสีเหมือนเมฆไวที้/ร่างกายสีขาวราวกับแม่นํ4ายมุนาที/มาแนบชิดกบัพระองค์

เพราะกลวัการไถของคนัไถ ขา้แต่พระเกศวะ! ผู้ถือครองร่างเป็นหลธร34 ขา้แต่พระหริ! ผู้เป็นเจา้

โลก ขอพระองคจ์งมีชยั (อ ป 1-8) 

(13) 

นินฺทสิ ยชฺญวเิธรหห ศฺรุติชาตมฺ | 

สทยหฺฤทยทรฺศิตปศุฆาตมฺ || 

เกศว ธฺฤตพุทฺธศรีร ชย ชคทศี หเร || อ ป 1-9 

ขา้แต่! ผูมี้ใจประกอบด้วยความกรุณา พระองค์ต ําหนิการฆ่าสัตวที์/ถูกแสดงให้คนดูเพราะการ

กระทาํพลีกรรมที/มีกาํเนิดอยู่ในคมัภีร์พระเวท ขา้แต่พระเกศวะ! ผู ้ถือครองร่างเป็นพระพุทธเจา้35 

ขา้แต่พระหริ! ผูเ้ป็นเจา้โลก ขอพระองคจ์งมีชยั (อ ป 1-9) 

(14) 

มฺเลจฺฉนิวหนิธเน กลยสิ กรวาลมฺ | 

ธูมเกตุมิว กิมปิ กราลมฺ || 

เกศว ธฺฤตกลฺกิศรีร ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-10 

ในการทาํลายหมู่คนชั/ว พระองค์ถือดาบที/เหมือนไฟอนัน่าสะพรึงกลวัอยา่งใดอยา่งหนึ/ง ขา้แต่พระ

เกศวะ! ผูถ้ือครองร่างเป็นกลักิ36 ขา้แต่พระหริ! ผู้เป็นเจา้โลก ขอพระองคจ์งมีชยั (อ ป 1-10) 

                                                        

34อวตารปางที/ 8 พลรามาวตาร (อวตารเป็นพระพลราม) จากทศอวตารของพ ระวิษณุหรือ

พระกฤษณะ ซึ/งทศอวตารในตาํราอื/น  ๆมกัจะนิยมให้อวตารปางที/ 8 เป็น กฤษณาวตาร (อวตารเป็นพระกฤษณะ) 

แตใ่นที/นี4พระกฤษณะคือพระวิษณุ ทศอวตารนี4 เป็นทศอวตารของพระกฤษณะ พระกฤษณะจึงไมถื่อวา่เป็นอวตาร

ปางใดปางหนึ/ ง แตเ่ป็นตน้กาํเนิดของทั4งสิบปาง. 
35อวตารปางที/ 9 พุทธาวตาร (อวตารเป็นพระพุทธเจา้) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
36อวตารปางที/ 10 กลักยาวตาร (อวตารเป็นพระกลักิ) จากทศอวตารของพระวิษณุหรือพระกฤษณะ. 
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(15) 

ศฺรีชยเทวกเวริทมุทิตมุทารมฺ | 

ศฺฤณุ ศุภท ํสุขท ํภวสารมฺ | 

เกศว ธฺฤตทศวธิรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-11 

ขอท่านจงฟังบทกวนีี4ของกวศีรีชยเทพอนัสูงส่งที/ถูกกล่าวแลว้ซึ/งใหสิ้/งที/เป็นมงคลและความสุขแก่

ชาวโลก ขา้แต่พระเกศวะ! ผู้ทรงรูปสิบประการ ขา้แต่พระหริ! ผู้เป็นเจา้โลก ขอพระองค์จงมีชยั    

(อ ป 1-11) 

(16) 

เวทานุทฺธรเต ชคนฺนิวหเต ภูโคลมุทฺพิภฺรเต 

ไทตฺยนฺทารยเต พลิ ํฉลยเต กฺษตฺรกฺษย ํกุรฺวเต | 

เปาลสฺตฺย ํชยเต หล ํกลยเต การุณฺยมาตนฺวเต 

เมฺลจฺฉานฺมูรฺจฺฉยเต ทศากฺฤติกฺฤเต กฺฤษฺณาย ตุภฺย ํนมะ || 1-5 

ผูใ้ดทรงไวซึ้/ งพระเวท ผูใ้ดแบกโลกเอาไว ้ผูใ้ดยกผืนแผ่นดินขึ4นมา ผูใ้ดทาํลายอสูร ผูใ้ดหลอกลวง

พลี ผูใ้ดทาํการทาํลายวรรณะกษตัริย ์ผูใ้ดเอาชนะเปาลสัตยะ37 ผูใ้ดแบกซึ/งคนัไถ ผูใ้ดแผไ่ปซึ/งความ

กรุณา ผู ้ใดทาํลายคนชั/วทั4งหลาย ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค์ผูอ้วตารเป็นสิบปาง ผู ้เป็น

พระกฤษณะนั4น (1-5) 

คุรฺชรีราคนิะสารตาลาภฺยํา คียเต ||2|| 

อัษฏปทีที� 2 ถูกขับร้องด้วยคุรชรีราคะและนิะสารตาละ 

(17) 

ศฺริตกมลากุจมณฺฑล ธฺฤตกุณฺฑล เอ | 

กลิตลลิตวนมาล ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-1 

ขา้แต่พระองค์ผู ้อาศยัอยู่แนบชิดหน้าอกของพระนางกมลา!38 ข้าแต่พระองค์ผู ้สวมใส่ซึ/ งต่างหู!     

ขา้แต่พระองคผ์ูมี้พวงมาลยัป่าที/งดงามถูกประดบัไวแ้ลว้!  ข้าแต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชัยชนะ 

ขอพระองค์จงมีชยัชนะ (อ ป 2-1) 

                                                        

37ผูสื้บเชื4อสายจากปุลสัติน หมายถึง ยกัษ์ราวณะ.  
38พระนามหนึ/ งของพระลกัษมี ในที/นี4หมายถึงราธาดว้ย.  
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(18) 

ทินมณิมณฺฑลมณฺฑน ภวขณฺฑน เอ | 

มุนิชนมานสหสํ ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-2 

ขา้แต่พระองคผ์ูป้ระดบัดว้ยมณฑลแห่งดวงอาทิตย!์39 ขา้แต่พระองคผ์ูท้าํลายภพชาติ! ขา้แต่พระองค์

ผูเ้ป็นหงส์ในสระมานสะ!40คือหมู่ของมุนี ขา้แต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชยัชนะ ขอพระองคจ์งมีชยั

ชนะ (อ ป 2-2)  

(19) 

กาลิยวษิธรคpฺชน ชนรpฺชน เอ | 

ยทุกุลนลนิทิเนศ ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-3 

 ขา้แต่พระองค์ผูเ้อาชนะนาคกาลิยะ!41 ขา้แต่พระองค์ผูท้าํความพอใจใหป้ระชาชน! ขา้แตพ่ระองคผู์้

เป็นพระอาทิตย์สําหรับดอกบวัคือราชวงศ์ยาทพ!42 ขา้แต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชัยชนะ ขอ

พระองค์จงมีชยัชนะ (อ ป 2-3)  

(20) 

มธุมุรนรกวนิาศน ครุฑาสน เอ | 

สุรกลุเกลินิทาน ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-4 

 ขา้แต่พระองค์ผู ้ปราบอสูรชื/อมธุ มุระ และนรกะ!43 ขา้แต่พระองค์ผูมี้ครุฑเป็นพาหนะ! ขา้แต่ 

พระองค์ผูเ้ป็นที/มาของการเล่นสนุกของหมู่เทพเจา้! ข้าแต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชัยชนะ ขอ

พระองค์จงมีชยัชนะ (อ ป 2-4)  

 

                                                        

39รัศมีของดวงอาทิตย.์ 
40สระนํ4 าหรือทะเลสาบศกัดิ� สิทธิ� ที/แสวงบุญบนภูเขาไกรลาส เป็นถิ/นกาํเนิดของหงส์และหงส์จะ

อพยพกลบัไปที/นั/นทุกปีในฤดูผสมพนัธุ์; Ibid., 810. 
41เป็นนาคที/อาศยัอยูใ่นแม่นํ4 ายมนุาและทาํให้แม่นํ4 ายมนุาเป็นพิษ ภายหลงัถูกปราบโดยพระกฤษณะ; 

Ibid., 278.  
42พระกฤษณะสืบเชื4อสายมาจากยทุ เรียกกนัวา่วงศย์าทพ. 
43มธุ มุระ และนรกะ เป็นชื/ออสูรที/ถูกปราบโดยพระกฤษณะ พระกฤษณะปราบมธุและนรกะ

ระหวา่งที/อาศยัอยูที่/เมืองทวารกา ส่วนมรุะถูกปราบเมื/อทรงเป็นองคพ์ระวิษณุ. 



32 

(21) 

อมลกมลทลโลจน ภวโมจน เอ | 

ตฺริภุวนภวนนิทาน ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-5  

ขา้แต่พระองค์ผู ้มีตาเหมือนกลีบดอกบวัอนัไร้มลทิน! ข้าแต่พระองค์ผู้ปลดปล่อยโลก! ข้าแต่ 

พระองค์ผูเ้ป็นแหล่งที/มาของการเกิดขึ4นของโลกทั4งสาม!44 ข้าแต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชัยชนะ 

ขอพระองค์จงมีชยัชนะ (อ ป 2-5)  

(22) 

ชนกสุตากฺฤตภูษณ ชิตทูษณ เอ | 

สมรศมิตทศกณฺฐ ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-6  

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นเครื/องประดบัที/ถูกสร้างขึ4นแลว้สําหรับธิดาของทา้วชนก!45 ขา้แต่พระองค์ผู ้

เอาชนะทูษณะ!46 ข้าแต่พระองคผู์ท้าํให้ทศกณัฐ์47ถูกฆ่าในสมรภูมิ! ขา้แต่เทพหริ!  ขอพระองค์จงมี

ชยัชนะ ขอพระองคจ์งมีชยัชนะ (อ ป 2-6)  

(23) 

อภินวชลธรสุนฺทร ธฺฤตมนฺทร เอ | 

ศฺรีมุขจนฺทฺรจโกร ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-7  

ขา้แต่พระองค์ผูง้ามเหมือนเมฆที/กําลงัตั4งเคา้! ข้าแต่พระองค์ผูแ้บกภูเขามนัทระ48เอาไว!้ ขา้แต่ 

พระองค์ผูเ้ป็นนกจโกระ49สําหรับพระจนัทร์คือหนา้ของพระศรี! ขา้แต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชัย

ชนะ ขอพระองคจ์งมีชยัชนะ (อ ป 2-7)  

 
                                                        

44ตรีโลก หมายถึง โลกมนุษย ์สวรรค ์และบาดาล. 
45พระนางสีดา ชายาของพระราม อวตารของพระนางลกัษมี ในที/นี4 หมายถึงราธาดว้ย. 
46น้องชายของยกัษร์าวณะ เมื/อครั4 งสู้รบกบัพระรามไดเ้หาะหนีขึ4นไปซ่อนตวับนกลีบเมฆ พระราม

แผลงศรไปตอ้งตกลงมากลิ4งกบัพื4นและสิ4นชีวิต; ศกัดิ� ศรี แยม้นัดดา, สํานวนไทยที�มาจากวรรณคดี (กรุงเทพฯ:         

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 8. 
47ผูมี้สิบคอ หมายถึง ยกัษร์าวณะ. 
48ภูเขาที/ กูรมาวตาร อวตารปางที/สองของพระวิษณุหรือพระกฤษณะแบกไวต้อนกวนเกษียรสมุทร. 
49นกที/ดื/มกินแสงจนัทร์เป็นอาหาร. 
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(24) 

ตว จรเณ ปฺรณตา วยมิติ ภาวย เอ | 

กุรุ กุศล ํปฺรณเตษุ ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-8 

ขอใหพ้ระองค์จงระลึกวา่พวกเราไดน้อบนอ้มแลว้แทบพระบาทของพระองค ์ขอพระองคจ์งทาํสิ/งที/

ดีงามใหเ้กิดขึ4นแก่คนทั4งหลายที/นอบนอ้มแลว้ ขา้แต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชัยชนะ ขอพระองค์

จงมีชยัชนะ (อ ป 2-8)  

(25) 

ศฺรีชยเทวกเวริท ํกุรุเต มุทมฺ เอ | 

มงฺคลมุชฺชฺวลคีต ํชย ชย เทว หเร || อ ป 2-9 

บทเพลงที/รุ่งเรืองและเป็นมงคลของศรีชยเทพกวนีี4 ย่อมสร้างซึ/ งความพึงพอใจ ขา้แต่เทพหริ! ขอ

พระองค์จงมีชยัชนะ ขอพระองคจ์งมีชยัชนะ (อ ป 2-9)  

(26) 

ปทฺมาปโยธรตฏีปริรมฺภลคฺน- 

กาศฺมีรมุทฺริตมุโร มธุสูทนสฺย | 

วฺยกฺตานุราคมิว เขลทนงฺคเขท- 

เสฺเวทามฺพุปูรมนุปูรยตุ ปฺริย ํวะ || 1-6 

หนา้อกที/ใหญ่ของมธุสูทนะ50 มีหญา้ฝรั/น51ติดอยู่แลว้เพราะการกอดที/หนา้อกของพระนางปัทมา52 

ที/เต็มไปดว้ยเหงื/อที/เกิดจากความเหนื/อยของกามเทพที/กาํลงัเล่นราวกบัวา่ความรักปรากฏตวัใหเ้ห็น

แลว้ขอจงทาํให้สิ/งที/เป็นที/รักของท่านทั4งหลายเต็ม (1-6) 

(27) 

วสเนฺต วาสนฺตีกุสุมสุกุมาไรรวยไว- 

รฺภฺรมนฺตี ํกานฺตาเร พหุวหิิตกฺฤษฺณานุสรณามฺ | 

                                                        

50พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
51ชื/อตน้ไมที้/เกิดในเมืองกาศมีระ มีชื/อวิทยาศาสตร์คือ Crocus sativus Ninn มีเกสรสีเหลืองทองที/ใช้

เป็นยา ปรุงรสอาหาร และยอ้มสี มีราคาคอ่นขา้งสูง; Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 280. 
52พระนามหนึ/ งของพระนางลกัษมี ในที/นี4หมายถึงราธาดว้ย. 
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อมนฺท ํกนฺทรฺปชฺวรชนิตจินฺตากุลตยา 

วลทฺพาธาํ ราธํา สรสมทิมูเจ สหจรี || 1-7 

หญิงผูเ้ป็นสหายพูดถอ้ยคาํนี4อย่างมีรสกบัราธา ผูก้าํลงัท่องเที/ยวไปบนทางที/ข้ามไปได้ยาก ผูก้ําลัง

ทาํการติดตามพระกฤษณะอย่างไม่ย่อทอ้ในฤดูใบไมผ้ลิดว้ยอวยัวะที/ละเอียดอ่อนเหมือนดอกไมใ้น

ฤดูวสันตท์ั4งหลาย ผูป่้วยหนกัเพราะความหนกัหน่วงแห่งความกงัวลใจที/เกิดจากไขอ้นัรุนแรงของ

กามเทพ (1-7) 

วสนฺตราคยติตาลาภฺยาํ คียเต ||3|| 

อัษฏปทีที� 3 ถูกขับร้องด้วยวสันตะราคะและยติตาละ 

(28) 

ลลิตลวงฺคลตาปริศีลนโกมลมลยสมีเร | 

มธุกรนิกรกรมฺพิตโกกิลกูชิตกุpฺชกุฏีเร || 

วหิรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สม ํสขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || ธฺรุวมฺ || อ ป 3-1 

พระหริประทบัอยู่ที/นี/ในกระท่อมที/มีเสียงกู่ร้องของนกโกกิละ53ผสมกบัฝูงผึ4ง มีลมจากภูเขามลยะ54

ที/นุ่มนวลและมีอย่างต่อเนื/องพดัเถาวลัยข์องตน้ลวงัคะ55ที/งดงาม เพื/อนเอ๋ย! ในฤดูใบไมผ้ลิอนัน่า

รื/นรมยท์ี/จบลงไดย้ากของคนโดดเดี/ยว พระองค์เตน้รําพร้อมกบัหมู่หญิงสาว (อ ป 3-1) 

(29) 

อนฺุมทมทนมโนรถปถิกวธูชนชนิตวิลาเป | 

อลิกลุสํกุลกุสุมสมูหนิรากุลพกลุกลาเป || วิห˚ || อ ป 3-2 

(ในฤดูใบไม้ผลิ) ที/มีความรําพึงรําพนัอนัเกิดขึ4 นแล้วจากหมู่ภรรยาของคนเดินทางที/มีความ

ปรารถนาของความรักที/บา้คลั/ง ที/มีหมู่ของตน้พิกุลที/ไม่มีสิ/ งที/ไม่สะอาดเพราะหมู่ของดอกไม้ปน

กบัหมู่ผึ4ง (อ ป 3-2) 

 

                                                        

53นกกาเหวา่ดาํหรือนกกาเหวา่อินเดีย. 
54ภูเขาที/เต็มไปดว้ยตน้จนัทน์. 
55ตน้กานพลู. 
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(30) 

มฺฤคมทเสารภรภสวศวํทนวทลมาลตมาเล | 

ยุวชนหฺฤทยวิทารณมนสิชนขรุจิกิศุํกชาเล || วิห˚ || อ ป 3-3 

(ในฤดูใบไม้ผลิ) ที/มีตน้ตมาละในป่าที/มีกลีบดอกที/ผลิใหม่เอาชนะกลิ/นหอมของนํ4 ามนัที/มาจาก

กวาง ที/มีกลุ่มของดอกกิมศุกะ56ที/งดงามเหมือนเลบ็ของกามเทพที/ฉีกหวัใจของคนหนุ่มสาว  (อ ป 

3-3) 

(31) 

มทนมหีปติกนกทณฺฑรุจิเกศรกุสุมวิกาเส | 

มิลิตศิลีมุขปาฏลปฏลกฺฤตสฺมรตูณวลิาเส || วหิ˚ || อ ป 3-4 

(ในฤดูใบไมผ้ลิ) ที/มีการบานของดอกหญา้ฝรั/นงดงามเหมือนกบัตะบองทองของราชาแห่งความรัก 

ที/งามเหมือนแล่งใส่ลูกศรของกามเทพที/ถูกกระทาํแลว้ดว้ยกลุ่มของดอกปาฏละ57ที/มีผึ4 งมารวมกัน 

(อ ป 3-4) 

(32) 

วิคลิตลชฺชิตชคทวโลกนตรุณกรุณกฺฤตหาเส | 

วิรหินิกฺฤนฺตนกุนฺตมุขากฺฤติเกตกทนฺตุริตาเศ || วหิ˚ || อ ป 3-5 

(ในฤดูใบไม้ผลิ) ที/มีการหัวเราะที/ถูกกระทาํแล้วด้วยดอกตูมของดอกกรุณะ58เพราะการมองดู

ชาวโลกที/ความละอายหมดไปแลว้ (ดว้ยความรัก) ที/ทุกทิศเตม็ไปดว้ยดอกเกตกะ59ที/มีรูปร่างเหมอืน

ปลายหอกที/ทิ/มแทงคนผูโ้ดดเดี/ยว (อ ป 3-5) 

 

 
                                                        

56ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Butea frondosa มีรูปร่างของดอกที/งดงามจึงมกัถูกนํามากล่าวถึง

โดยกวี น่าจะหมายถึงดอกทองกวาว หรือดอกจาน; Ibid., 282. 
57ตน้ไมที้/ มีชื/อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bignonia suaveolens เป็นตน้ของดอกทรัมเป็ต หรืออาจจะเป็น

ดอกบานบุรี; Ibid., 615. 
58ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Citrus Decumana มีดอกสีขาว; Ibid., 255. 
59ตน้ไมที้/ชื/อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pandanus odoratissimus อาจจะหมายถึงเตยทะเล หรือเกตุ; Ibid., 

308. 
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(33) 

มาธวกิาปริมลลลิเต นวมาลติชาตสุิคเนฺธา | 

มุนิมนสามปิ โมหนการิณิ ตรุณาการณพเนฺธา || วิห˚ || อ ป 3-6 

(ในฤดูใบไมผ้ลิ) ที/งดงามดว้ยกลิ/นหอมของดอกมาธวิกา60 ที/หอมด้วยดอกมะลิซ้อนแรกแยม้ชนิด

หนึ/งที/สร้างแมค้วามลุ่มหลงให้เกิดในใจของเหล่ามุนีที/ผูกพนักบัความหนุ่มที/หมดไปแลว้ (อ ป 3-6) 

(34) 

สฺผุรทติมุกฺตลตาปริรมฺภณมุกุลติปุลกิตจูเต | 

วฺฤนฺทาวนวปิิเน ปริสรปริคตยมุนาชลปูเต || วิห˚ || อ ป 3-7 

(ในฤดูใบไมผ้ลิ) ที/มีตน้มะม่วงขนลุกเพราะดอกตูมถูกกอดดว้ยเถาวลัย์อติมุกตะ61ที/สั/นไหวในป่า           

พฤนทาวนั62ที/ถูกทาํใหส้ะอาดแลว้ดว้ยนํ4าของแม่นํ4ายมุนาที/ไหลไปรอบๆ ในบริเวณใกล้ๆ (อ ป 3-

7) 

(35) 

ศฺรีชยเทวภณิตมิทมุทยติ หริจรณสฺมฺฤติสารมฺ | 

สรสวสนฺตสมยวนวรฺณนมนุคตมทนวกิารมฺ || วิห˚ || อ ป 3-8 

บทกวีนี4 กล่าวแล้วโดยศรีชยเทพถูกยกขึ4น อนัมีแก่นคือการระลึกถึงพระบาทของพระหริ มีการ

พรรณนาถึงป่าในสมยัแห่งฤดูวสันต์ที/น่ารื/นรมย ์และมีเรื/องการเปลี/ยนแปลงอารมณ์รักติดตามมา

ดว้ย (อ ป 3-8) 

(36) 

ทรวทิลิตมลฺลีวลฺลิจpฺจตฺปราค- 

ปฺรกฏิตปฏวาไสรฺวาสยนฺกานนานิ | 

อหิ หิ ทหติ เจตะ เกตกีคนฺธพนฺธุะ 

ปฺรสรทสมพาณปฺราณวทฺคนฺธวาหะ || 1-8 

                                                        

60ตน้ไมที้/ชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Gaertnera racemosa ดอกมีกลิ/นหอม; Ibid., 808. 
61ตน้ไมที้/ชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Dalbergia Oujeinensis; Ibid., 15. 
62แปลตามรูปศพัท์ว่า ป่าของราธา หมายถึง ป่าไมที้/อยูใ่กลเ้มืองโคกุละในมถุรา ตั4งอยูบ่นฝั/งซ้ายของ

แมน่ํ4 ายมุนา เป็นที/เลี4ยงโคของคนเลี4ยงโคจากหมู่บา้น; Ibid., 1,011.  
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ลมที/มีกลิ/นหอมเหมือนลมปราณของลูกศรกามเทพที/กําลังพัดไปเป็นเพื/อนกลิ/นหอมของดอก

เกตกี63ทาํใหป่้าทั4งหลายหอมดว้ยฝุ่ นที/ปรากฏขึ4นจากละอองเกสรที/กระจายออกมาจากเถาวลัย์มะลิ 

ที/บานเลก็น้อยยอ่มเผาจิตใจ (ของคนที/พลดัพรากจากคนรัก) ณ ที/นี/ เป็นแน่ (1-8) 

(37) 

อนฺุมีลนฺมธุคนฺธลุพฺธมธุปวฺยาธูตจูตางฺกุร- 

กฺรีฑโตฺกกิลกากลกีลกไลรุทฺคีรฺณกรฺณชฺวราะ | 

นียเนฺต ปถไิกะ กถกํถมปิ ธฺยานาวธานกฺษณ- 

ปฺราปฺตปฺราณสมาสมาคมรโสลฺลาไสรมี วาสราะ || 1-9 

วนัทั4งหลายเหล่านี4ถูกทาํใหผ้่านไป (อย่างยากเยน็) โดยคนเดินทางทั4งหลาย ผูมี้ความเจบ็ไขท้ั4งหลาย

ทางหูถูกทาํให้ผ่อนคลายลงแล้วด้วยกลิ/นของนํ4 าผึ4 งที/ส่งกลิ/นออกมา ด้วยดอกมะม่วงที/ถูกทาํให้   

สั/นไหวแลว้โดยหมู่ผึ4 งที/มีความโลภในนํ4าหวาน ดว้ยเสียงร้องอนัไพเราะของนกโกกิละที/กาํลงัเล่น 

ผูมี้ความสุขที/เกิดจากรสของการได้พบกบัคนที/เสมอดว้ยลมปราณที/ได้รับแลว้ชั/วขณะเพราะการ

หยั/งลงสู่สมาธิ64 (1-9) 

(38) 

อเนกนารีปริรมฺภสมฺภฺรม- 

สฺผุรนฺมโนหาริวิลาสลาลสมฺ | 

มุราริมาราทุปทรฺศยนฺตฺยเสา 

สขี สมกฺษ ํปุนราห ราธิกามฺ || 1-10 

เพื/อนหญิงชี4 ให้ดูมุราริ65จากที/ไกล ผูมี้ความปรารถนาในการเล่นสนุกอนัน่าตื/นเตน้และน่าพอใจ

กาํลงัตวัสั/นดว้ยความร้อนรนเพราะการกอดผูห้ญิงมากมาย และเพื/อนหญิงคนนี4ไดก้ล่าวกับราธา  

อีกครั4 งหนึ/งต่อหน้าวา่ (1-10) 

                                                        

63ดู เกตกะ. 
64คนที/เสมอดว้ยลมปราณ หมายถึง ภรรยา เพราะเป็นคนที/มีความสําคญัเทียบเท่ากบัลมหายใจของ

สามี และ การหย ั/งลงสู่สมาธิ หมายถึง การตั4งมั/นอยูก่บัองคภ์าวนา หรือก็คือการคิดถึงสิ/ งใดสิ/ งหนึ/ งอย่างแน่วแน่

เพียงสิ/งเดียวตลอดเวลา ดงันั4นจึงแปลไดง่้ายๆ วา่ การไดอ้ยูร่่วมกบัภรรยาในความคิดถึง.  
65พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
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รามกรีราคยติตาลาภฺยํา คียเต ||4|| 

อัษฏปทีที� 4 ถูกขับร้องด้วยรามกรีราคะและยติตาละ 

(39) 

จนฺทนจรฺจิตนีลกเลวรปีตวสนวนมาลี | 

เกลิจลนฺมณิกุณฺฑลมณฺฑิตคณฺฑยุคสฺมิตศาล ี| 

หริริห มุคฺธวธูนิกเร วลิาสินิ วลิสติ เกลิปเร || ธฺรุวมฺ || อ ป 4-1 

พระหริผูส้วมพวงมาลยัดอกไมป่้ามีเสื4อผา้สีเหลืองอยู่บนร่างกายสีนํ4าเงินที/ทาดว้ยกระแจะจนัทน์66 

ผูมี้รอยยิ4มอยู่ที/แก้มท ั4งสองที/ประดบัดว้ยต่างหูแก้วมณีที/สั/นไหวเพราะการเล่นเกมรัก ย่อมเล่น

สนุกสนานอยู่ในหมู่ของหญิงสาวไร้เดียงสาผูง้ดงามและหมกมุ่นอยู่กบัเกมรัก ณ ที/นี4  (อ ป 4-1) 

(40) 

ปีนปโยธรภารภเรณ หรํิ ปริรภฺย สราคมฺ | 

โคปวธูรนุคายติ กาจิทุทpฺจิตปpฺจมราคมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-2 

หญิงเลี4 ยงโคคนหนึ/ งด้วยการแบกนํ4 าหนกัของเต้านมที/ใหญ่หลังจากที/ไดก้อดพระหริด้วยความ

หลงใหลแลว้ก็ร้องเพลงที/มีราคะที/หา้67ที/มีเสียงสูง (อ ป 4-2) 

(41) 

กาปิ วลิาสวโิลลวโิลจนเขลนชนิตมโนชมฺ | 

ธฺยายติ มุคฺธวธูรธิก ํมธุสูทนวทนสโรชมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-3 

หญิงสาวผู้ไร้เดียงสาคนหนึ/งนึกถึงดอกบวัคือใบหน้าของมธุสูทนะแลว้ความรักก็บงัเกิดขึ4นมา

เพราะการเล่นสายตาที/กลอกกลิ4งไปมาอยา่งงดงามมาก (อ ป 4-3) 

(42) 

กาปิ กปาลตเล มิลิตา ลปิตุ ํกิมปิ ศฺรุตมูิเล | 

จารุ จุจุมฺพ นิตมฺพวตี ทยิต ํปุลไกรนุกูเล || หริริห˚ || อ ป 4-4 

                                                        

66ผงเครื/องหอมต่างๆ ที/ประสมกนัสําหรับทาหรือเจิม โดยปกติมีเครื/องประสม คือไมจ้นัทน์ แก่นไม้

หอม ชะมดเชียง หญา้ฝรั/น; ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 25. 
67ราคะ หมายถึง ชุดเสียงของดนตรี ซึ/ งราคะที/ห้ามีลกัษณะเสียงที/สูง. 
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หญิงคนหนึ/ งผู้มีสะโพกใหญ่ได้แนบศีรษะเพื/อจะบอกสิ/งใดสิ/ งหนึ/ งที/ใกลหู้และได้จูบแลว้อย่าง

ดูดดื/มซึ/ งคนรักพร้อมกบัขนลุกเพราะความคลอ้ยตาม (อ ป 4-4) 

(43) 

เกลกิลากุตุเกน จ กาจิทมุ ํยมุนาชลกเูล | 

มpฺชุลวpฺชุลกุpฺชคต ํวจิกรฺษ กเรณ ทุกูเล || หริริห˚ || อ ป 4-5 

หญิงคนหนึ/งไดดึ้งแลว้ซึ/งผูที้/อยูที่/พุ่มของตน้ออ้ที/งดงาม ริมฝั/งแม่นํ4 ายมุนานั4นที/ผ้านุ่งด้วยมือดว้ย

ความอยากรู้ในศิลปะของการเล่นรัก (อ ป 4-5) 

(44) 

กรตลตาลตรลวลยาวลกิลติกลสฺวนวเํศ | 

ราสรเส สหนฺฤตฺยปรา หริณา ยวุติะ ปฺรศศเํส || หริริห˚ || อ ป 4-6 

หญิงสาวคนหนึ/ งผู้วุ่นวายอยู่กับการเต้นรํากับพระหริได้สรรเสริญแลว้เมื/อเสียงขลุ่ยอนัไพเราะ

เกิดขึ4นเพราะแถวของกาํไลขอ้มือที/เคลื/อนไหวไปมาจากการปรบมือที/มีรสของราสะ68 (อ ป 4-6) 

(45) 

ศฺลิษฺยติ กามปิ จุมฺพติ กามปิ กามปิ รมยติ รามามฺ | 

ปศฺยติ สสฺมิตจารุตรามปรามนุคจฺฉติ วามามฺ || หริริห˚ || อ ป 4-7 

เขากอดหญิงคนหนึ/ง จูบหญิงอีกคนหนึ/ง แสดงความรักกบัหญิงอีกคนหนึ/ง จอ้งมองหญิงสาวที/

งดงามยิ/งพร้อมดว้ยการยิ4ม และติดตามหญิงสาวสวยอีกคนหนึ/งไป (อ ป 4-7) 

(46) 

ศฺรีชยเทวกเวริทมทฺภุตเกศวกลิตรหสฺยมฺ | 

วฺฤนฺทาวนวปิิเน ลลิต ํวติโนต ุศุภานิ ยศสฺยมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-8 

บทกวอีนัเป็นความลบัที/เกิดขึ4นของพระเกศวะที/น่าอศัจรรย์นี4ของกวศีรีชยเทพขอจงแผ่เกียรติยศ

และคุณงามความดีทั4งหลายไปในป่าพฤนทาวนัที/งดงามเถิด (อ ป 4-8) 

 

                                                        

68การเตน้รําของคนเลี4ยงโคในชนบท ริเริ/มโดยพระกฤษณะที/เตน้รํากบัเหล่าโคปีเป็นกลุ่มๆ เกิดขึ4น

ในคืนวนัพระจันทร์เต็มดวงของฤดูใบไมผ้ลิ; A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Kṛṣṇa: The Supreme 

Personality of Godhead, 12th printing (India: The Bhaktivedanta Book Trust, 2008), 279. ก 
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(47) 

วเิศฺวษามนุรpฺชเนน ชนยนฺนานนฺทมินฺทีวร - 

ศฺเรณีศฺยามลโกมไลรุปนยนฺนไงฺครนโงฺคตฺสวมฺ | 

สฺวจฺฉนฺท ํวฺรชสุนฺทรีภิรภิตะ ปฺรตฺยงฺคมาลิงฺคิตะ 

ศฺฤงฺคาระ สขิ มูรฺติมานิว มเธา มโุคฺธ หริะ กฺรีฑติ || 1-11 

ดูก่อน! สหาย พระหริผู้น่าหลงใหล ผู ้ทาํให้ความสุขเกิดขึ4นแก่คนทั4งปวงดว้ยความรัก ผู้นาํงาน

เทศกาลของกามเทพเข้ามาใกล้ด้วยส่วนต่างๆ ของร่างกายที/มีสีคลํ4 าและงดงามเหมือนแถวของ

ดอกบวัสีนํ4าเงินทั4งหลาย ผูถู้กกอดแลว้ทุกส่วนต่างๆ ของร่างกายดว้ยความสมคัรใจของตนเองโดย

หญิงงามแห่งเมืองวรชะ69ทั4งหลาย เล่นอยู่ราวกบัวา่ศฤงคารรสมีรูปร่างขึ4นมาในฤดูใบไมผ้ลิ (1-11) 

(48) 

นิทฺโยตฺสงฺควสทฺภุชงฺคกวลเกฺลศาทิเวศาจลมฺ 

ปฺราเลยปลฺวเนจฺฉยานุสรติ ศฺรีขณฺฑไศลานิละ | 

กิ ํจ สฺนิคฺธรสาลเมาลิ กุสุมานฺยาโลกฺย หโรฺษทยา- 

ทุนฺมีลนฺติ กุหูะ กุหูริติ มุหุสฺตาราะ ปิกานาํ คิระ || 1-12 

ลมแห่งภูเขาศรีขณัฑะ70ย่อมติดตามภูเขาของพระศิวะ71ไปดว้ยความปรารถนาที/จะอาบหิมะราวกับ

วา่เพราะไดรั้บความเจบ็ปวดที/เกิดจากพิษของงูที/อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก อีกประการหนึ/งเสียงร้อง

ของนกดุเหวา่ทั4งหลายที/ดงัอยู่ทุกขณะวา่ “กูหูะ กูหูะ” หลงัจากเห็นดอกไมบ้นยอดของตน้มะม่วงที/

หนาแน่นไปดว้ยใบย่อมปรากฏใหเ้ห็นเพราะการเกิดขึ4นของความร่าเริง (1-12) 

(49) 

ราโสลฺลาสภเรณ วภฺิรมภฺฤตามาภีรวามภฺรุวา- 

มภฺยเรฺณ ปริรภฺย นิรฺภรมุระ เปฺรมานฺธยา ราธยา | 

 

                                                        

69เมืองที/อยูบ่ริเวณอคัระและมถุรา เป็นที/อยู่ของนันทะบิดาผู้เลี4ยงดูพระกฤษณะและเป็นสถานที/ที/

พระกฤษณะอาศยัอยูใ่นวยัเยาว;์ Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1,041. 
70หมายถึง ภเูขามลยะ. 
71หมายถึง ภเูขาไกรลาส เป็นภูเขาศกัดิสิทธิ� ที/ประทบัของพระศิวะ. 
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สาธุ ตฺวทฺวทน ํสุธามยมิติ วฺยาหฺฤตฺย คีตสฺตุติ- 

วฺยาชาทุทฺภฏจุมฺพิตะ สฺมิตมโนหารี หริะ ปาตุ วะ || 1-13 

พระหริถูกกอดแลว้ดว้ยหญิงผูมี้รอยยิ4ม ผู้ถูกจูบอย่างเร้าใจจากการสดุดีดว้ยเพลงหลงัจากที/พูดวา่ 

“ใบหนา้ของท่านที/ประกอบไปด้วยนํ4 าอมฤตอนัดีโดยราธาผูเ้มาด้วยความรัก” หลงัจากที/ไดก้อด

หนา้อกอย่างรุนแรงของหญิงผูมี้คิ4วโคง้ของพวกเลี4ยงโคท่ามกลางหญิงงามผูมี้ความงุนงงด้วยการ

ดาํเนินไปของความสนุกสนานของการเตน้รํา ขอจงคุม้ครองพวกท่านทั4งหลาย (1-13) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท สาโมททาโมทโร นาม ปฺรถมะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�หนึ�งชื�อพระกฤษณะผู้สนุกสนานในศรีคีตโควินทะ 

 

ทฺวิตียะ สรฺคะ 

อเกฺลศเกศวะ 

สรรคะที�สอง พระกฤษณะผู้ไม่มีกิเลส 

(50) 

วิหรติ วเน ราธา สาธารณปฺรณเย หเรา 

วิคลิตนิโชตฺกรฺษาทีรฺษฺยาวเศน คตา’นฺยตะ | 

กฺกจทิปิ ลตากเุpฺช คุpฺชนฺมธุวฺรตมณฺฑล-ี 

มุขรศิขเร ลีนา ทีนาปฺยุวาจ รหะ สขีมฺ || 2-1 

เมื/อพระหริมีความรักให้หญิงทุกคน ราธาไปแลว้ยงัที/อื/นเพราะอาํนาจของความริษยา เพราะความ

หยิ/งผยองของตนที/ปรากฏออกมาจึงไปอยู่ในป่าที/ซุ้มเถาวลัยแ์ห่งใดแห่งหนึ/งที/ยอดมีเสียงหึ/งๆ ของ

ฝูงผึ4งที/บินฉวดัเฉวยีน ราธาแมจ้ะโศกเศร้าก็ไดบ้อกความลบักบัเพื/อนวา่ (2-1) 

คุรฺชเราราเคณ ยติตาเลน คียเต |5| 

อัษฏปทีที� 5 ถูกขับร้องด้วยคุรชรีราคะและยติตาละ 

(51) 

สํจรทธรสุธามธุรธฺวนิมุขริตโมหนวศํมฺ | 

จลิตทฺฤคpฺจลจpฺจลเมาลิกโปลวิโลลวตสํมฺ | 

ราเส หริมิห วหิิตวลิาสํ สฺมรติ มโน มม กฺฤตปริหาสมฺ || ธฺรุวมฺ || อ ป 5-1 
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ใจของฉันนึกถึงพระหริผูมี้ขลุ่ยที/ทาํให้หลงใหลที/ส่งเสียงออกมาด้วยเสียงอนัไพเราะเหมือนนํ4 า

อมฤตจากริมฝีปากล่างของพระองค์ ผูม้ีสายตาสอดส่ายไปมาและมีต่างหูแกวง่ไปแกวง่มาที/แก้ม

เพราะศีรษะที/ส่ายไปมา ผูมี้การเล่นสนุกแลว้ ผูห้วัเราะแลว้ในการเตน้รําราสลีลา ณ ที/นี/ (อ ป 5-1) 

(52) 

จนฺทฺรกจารุมยูรศิขณฺฑกมณฺฑลวลยติเกศมฺ | 

ปฺรจุรปุรนฺทรธนุรนุรpฺชิตเมทุรมุทิรสุเวศมฺ || ราเส˚ || อ ป 5-2 

(พระหริ) ผู ้มีผมที/มีเครื/องประดบัคือลายวงกลมที/หางของนกยูงที/งดงามดว้ยแววหางนกยูง ผู้มี

เครื/องแต่งกายที/งดงามคือเมฆฝนที/ถูกทาํใหมี้สีสันดว้ยรุ้ง72จาํนวนมาก (อ ป 5-2) 

(53) 

โคปกทมฺพนิตมฺพวตีมุขจุมฺพนลมฺภิตโลภมฺ | 

พนฺธุชีวมธุราธรปลฺลวมุลฺลสิตสฺมิตโศภมฺ || ราเส˚ || อ ป 5-3 

(พระหริ) ผูมี้ความปรารถนาการจุมพิตที/ปากของหญิงที/มีสะโพกใหญ่ในหมู่ของคนเลี4ยงโค ผู ้มี

ใบไมแ้รกผลิคือริมฝีปากล่างที/มีสีแดงเหมือนกับดอกพนัธุชีวะ73 ผูมี้ความงามของรอยยิ4มที/สดใส  

(อ ป 5-3) 

(54) 

วิปุลปุลกภุชปลฺลววลยิตวลฺลวยุวติสหสฺรมฺ | 

กรจรโณรสิ มณิคณภูษณกิรณวภิินฺนตมิสฺรมฺ || ราเส˚ || อ ป 5-4 

(พระหริ) ผูมี้จาํนวนพนัของหญิงเลี4ยงโคที/ถูกพระองคส์วมกอดแลว้ดว้ยใบไม้แรกผลคืิอแขนที/ใหญ่

และมีขนลุก ผูที้/ทาํลายความมืดดว้ยแสงของเครื/องประดบัคือหมู่ของแก้วมณีที/แขน ที/เทา้ และที/

หนา้อก (อ ป 5-4) 

(55) 

ชลทปฏลวลทินฺทุวนิินฺทกจนฺทนติลกลลาฏมฺ | 

ปีนปโยธรปริสรมรฺทนนิรฺทยหฺฤทยกปาฏมฺ || ราเส˚ || อ ป 5-5 

                                                        

72คนัธนูของพระอินทร์ คือ สายรุ้ง. 
73ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pentapetes Phoenicea ดอกมีสีแดง น่าจะหมายถึงชบา หรือ

กุหลาบ; Ibid., 721. 
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(พระหริ) ผูมี้หนา้ผากที/มีดิลก74กระแจะจนัทน์ที/โดดเด่นเหนือดวงจนัทร์กาํลงัเขา้ไปใกลห้มู่เมฆ ผูมี้

หนา้อกที/ไร้ความปรานีในการบดขยี4บริเวณใกลถ้นัที/ใหญโ่ต (อ ป 5-5) 

(56) 

มณิมยมกรมโนหรกุณฺฑลมณฺฑติคณฺฑมุทารมฺ | 

ปีตวสนมนุคตมุนิมนุชสุราสุรวรปริวารมฺ || ราเส˚ || อ ป 5-6 

(พระหริ) ผูมี้แก้มถูกประดบัแลว้ดว้ยต่างหูรูปมกร75ที/งดงามทาํด้วยแก้วมณีอนัยอดเยี/ยม ผูมี้เครื/อง

ทรงสีเหลือง ผูมี้บริวารติดตามคือมุนี มนุษย ์เทวดาและอสูรผูเ้ป็นเลิศ (อ ป 5-6) 

(57) 

วศิทกทมฺพตเล มิลิต ํกลิกลุษภย ํศมยนฺตมฺ | 

มามปิ กิมปิ ตรงฺคทนงฺคทฺฤศา มนสา รมยนฺตมฺ || ราเส˚ || อ ป 5-7  

(พระหริ) ผูพ้บกนัแลว้ที/ลานดอกกระทมัพะสีขาว76 ผูท้าํใหภ้ยัคือความชั/วของกลียคุ77สงบลง ผูที้/ทาํ

ใหฉ้นัสนุกสนานดว้ยการมองดว้ยความรักในใจนั/นเทียว (อ ป 5-7) 

(58) 

ศฺรีชยเทวภณิตมติสุนฺทรโมหนมธุริปุรูปมฺ | 

หริจรณสฺมรณ ํปฺรติ สํปฺรติ ปุณฺยวตามนุรูปมฺ || ราเส˚ || อ ป 5-8 

บทกวทีี/กล่าวแลว้โดยศรีชยเทพถึงรูปของมธุริปุ78ที/งดงามและน่าหลงใหลยิ/งเหมาะสมสําหรับผูที้/มี

บุญทั4งหลายโดยเฉพาะในการระลึกถึงพระบาทของพระหริในตอนนี4  (อ ป 5-8) 

                                                        

74รอยแตม้หรือเจิมที/หน้าผากทาํดว้ยดินสี กระแจะจนัทน์ หรือนํ4ามนั เป็นเครื/องประดบัหรือเพื/อบอก

ความแตกต่างของนิกาย; Ibid., 448. 
75สตัวใ์นตาํนาน อาศยัอยูใ่นทะเลแลประเสริฐกว่าสัตวท์ะเลอื/นๆ มีลกัษณะส่วนหัวคลา้ยชา้งหรือ

จระเข ้แต่มีลาํตวัเป็นปลา; กุสุมา รักษมณี, สันสกฤตวิจารณา (กรุงเทพฯ: แมค่าํผาง, 2547), 120. 
76ตน้ไมที้/ มีชื/อทางวิทยาศาสตร์ว่า Nauclea Cadamba มีดอกสีขาวหรือสีเหลือง โดยจะพบมากที/

ป่าพฤนทาวนั; Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 248. 
77ยคุที/สตัยธรรมคงเหลืออยูเ่พียง 1 ส่วนใน 4 เท่านั4น พระกายแห่งพระนารายณ์กลายเป็นสีดาํ บรรดา

ปฏิบติัทั4งปวงอนัมีในพระเวท อีกทั4งกศุลกรรมและยญัญะกรรมเสื/อมถอยลงไป อุปัทวะ พยาธิ ความระอา และ

โทษะ ทุกข ์ทุรนทุราย อดอยาก และภยัตา่งๆ ไดมี้ขึ4นเป็นลาํดบั นรชนเสื/อมลงเป็นลาํดบั; มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, 

พระบาทสมเด็จพระ, ลิลตินารายณ์สิบปาง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2514), คาํนาํ 6. 
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(59) 

คณยติ คุณคฺราม ํภาม ํภฺรมาทปิ เนหเต 

วหติ จ ปริโตษ ํโทษ ํวมุิpฺจติ ทูรตะ | 

ยุวติษุ วลตฺตฺฤเษฺณ กฺฤเษฺณ วหิาริณิ มาํ วนิา 

ปุนรปิ มโน วาม ํกาม ํกโรติ กโรมิ กิมฺ || 2-2 

ใจของฉนันบัไดแ้ต่คุณความดีของพระองค์ แมจ้ะสับสนจากความหลงผิดก็จะไม่เก็บความโกรธไว ้

จะมีแต่ความพึงพอใจ และจะปล่อยทิ4งซึ/ งสิ/งที/เป็นโทษใหห่้างไกล เมื/อพระกฤษณะมีความตอ้งการ

หนัเหไปในหมู่หญิงสาวทั4งหลายโดยที/ไม่มีฉัน แต่ใจของฉนัที/โหยหายงัคงตอ้งการพระองค์ ฉันจะ

ทาํอย่างไรดี (2-2) 

มาลวเคาฑราเคณ เอกตาลีตาเลน คียเต ||6|| 

อัษฏปทีที� 6 ถูกขบัร้องด้วยมาลวเคาฑะราคะและเอกตาลีตาละ 

(60) 

นิภฺฤตนิกุpฺชคฺฤห ํคตยา นิศิ รหสิ นิลีย วสนฺตมฺ | 

จกิตวิโลกิตสกลทิศา รติรภสภเรณ หสนฺตมฺ | 

สขิ เห เกศิมถนมุทารมฺ 

รมย มยา สห มทนมโนรถภาวติยา สวกิารมฺ || ธฺรุวมฺ || อ ป 6-1 

ในฤดูใบไมผ้ลิที/กาํลงัหวัเราะเริงร่า ฉนัหลบหายไปในบา้นลบัคือซุ้มไมใ้นที/ลบัในเวลากลางคืน โอ้

เพื/อนเอ๋ย! เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ79ผูสู้งส่งไดส้นุกอย่างออกรสกบัฉันผูที้/มีความปรารถนาในการ

ร่วมรักเกิดขึ4นแลว้ในใจ ผูม้องทุกทิศดว้ยอาการสั/นสะทา้นเพราะนํ4าหนกัของความรุนแรงของความ

รัก (อ ป 6-1)  

(61) 

ปฺรถมสมาคมลชฺชิตยา ปฏุจาฏุศไตรนุกูลมฺ | 

มฺฤทุมธุรสฺมิตภาษิตยา ศิถิลกฺีฤตชฆนทุกูลมฺ || สขิ˚ || อ ป 6-2 

                                                                                                                                                               

78พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
79พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
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(เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูช่้วยทาํใหส้บายใจดว้ยคาํพูดที/เฉียบแหลมและเยินยอนบัร้อย (ไดส้นุก

อย่างออกรสกบัฉนั) ผูถู้กทาํใหอ้ายในการพบกนัครั4 งแรก (เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูแ้กผ้า้นุ่งที/ติด

อยู่ที/สะโพกของฉนั (ไดส้นุกอย่างออกรสกับฉัน) ผูถู้กพูดดว้ยการยิ4มที/หวานและอ่อนโยน (อ ป    

6-2)  

(62) 

กิสลยศยนนิเวศิตยา จิรมุรสิ มไมว ศยานมฺ | 

กฺฤตปริรมฺภณจุมฺพนยา ปริรภฺย กฺฤตาธรปานมฺ || สขิ˚ || อ ป 6-3 

(เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูที้/กาํลงันอนที/หนา้อกของฉันเป็นเวลานาน (ไดส้นุกอยา่งออกรสกบัฉนั) 

ผูน้อนอยู่แลว้บนที/นอนใบไมแ้รกผลิ (เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูที้/โอบกอดและจูบ (ไดส้นุกอย่าง

ออกรสกบัฉนั) ผูที้/มีการจบูและการกอดรัดที/ไดก้ระทาํแลว้ (อ ป 6-3)  

(63) 

อลสนิมลิีตโลจนยา ปุลกาวลิลลิตกโปลมฺ | 

ศฺรมชลสกลกเลวรยา วรมทนมทาทติโลลมฺ || สขิ˚ || อ ป 6-4 

(เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูที้/มีแก้มงามดว้ยแถวของขนที/ลุกชนั (ไดส้นุกอย่างออกรสกบัฉนั) ผูที้/ตา

หลบัลงแลว้เพราะความเหนื/อยอ่อน (เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูสั้/นเทาเพราะความเมามนัในความ

รักอนัยอดเยี/ยม (ไดส้นุกอย่างออกรสกบัฉนั) ผูมี้ร่างกายทั4งหมดเตม็ไปดว้ยเหงื/อ (อ ป 6-4)  

(64) 

โกกิลกลรวกชิูตยา ชิตมนสิชตนฺตฺรวิจารมฺ | 

ศฺลถกุสุมากลุกุนฺตลยา นขลิขิตฆนสฺตนภารมฺ || สขิ˚ || อ ป 6-5 

(เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูศึ้กษาตาํรากามเทพชํ/าชองแลว้ (ไดส้นุกอย่างออกรสกบัฉนั) ผูร้้องครวญ

ครางเหมือนเสียงร้องอนัไพเราะของนกโกกิละ (เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูใ้ช้เลบ็ข่วนที/เตา้นมอนั

แน่นและหนกั (ไดส้นุกอย่างออกรสกบัฉนั) ผูมี้ผมเปียที/เต็มไปดว้ยดอกไมถู้กทาํให้ยุ่งเหยิง (อ ป  

6-5)  

(65) 

จรณรณิตมณินูปุรยา ปริปูริตสุรตวติานมฺ | 

มุขรวศฺิฤขํลเมขลยา สกจคฺรหจุมฺพนทานมฺ || สขิ˚ || อ ป 6-6 
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(เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูที้/ถึงจุดสุดยอดแลว้ (ไดส้นุกอย่างออกรสกบัฉนั) ผูที้/กาํไลขอ้เทา้ทาํดว้ย

แก้วมณีส่งเสียงดงัเพราะเท้า (เธอจงช่วยให้เกศิมถนะ) ผูใ้ห้การจูบพร้อมกับการจบัผม (ไดส้นุก

อย่างออกรสกบัฉนั) ผูมี้เขม็ขดัที/หลุดแลว้ส่งเสียงดงั (อ ป 6-6)  

(66) 

รติสุขสมยรสาลสยา ทรมุกุลิตนยนสโรชมฺ | 

นิะสหนิปติตตนุลตยา มธุสูทนมุทิตมโนชมฺ || สขิ˚ || อ ป 6-7 

(เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะ) ผูมี้ดอกบวัคือตาหลบัลงเลก็นอ้ย (ไดส้นุกอย่างออกรสกับฉัน) ผูเ้หนื/อย

อ่อนจากรสชาติในเวลาที/มีความสุขทางเพศ (เธอจงช่วยให้เกศิมถนะ) ผูมี้อารมณ์รักที/เพิ/มขึ4นแลว้ 

(ไดส้นุกอย่างออกรสกบัฉนั) ผูมี้เถาวลัยคื์อร่างกายลม้ลงแลว้อย่างเหนื/อยอ่อน (อ ป 6-7)  

(67) 

ศฺรีชยเทวภณิตมิทมติศยมธุริปุนิธุวนศีลมฺ | 

สุขมุตฺกณฺฐิตโคปวธูกถิต ํวติโนตุ สลลีมฺ || สขิ˚ || อ ป 6-8 

ขอบทเพลงที/เกี/ยวกบัการเริงรักของมธุริปุที/โดดเด่นและเล่าถึงราธาผูโ้หยหารักซึ/งศรีชยเทพขบัร้อง

นี4จงแผ่กระจายความสุขไปอย่างง่ายดาย (อ ป 6-8) 

(68) 

หสฺตสฺรสฺตวิลาสวศํมนฺฤชุภฺรูวลฺลิมทฺวลฺลว ี

วฺฤโนฺทตฺสาริทฺฤคนฺตวกฺีษิตมติเสฺวทารฺทฺรคณฺฑสฺถลมฺ | 

มามุทฺวกฺีษฺย วลิชฺชิต ํสฺมิตสุธามคฺุธานน ํกานเน 

โควนฺิท ํวฺรชสุนฺทรีคณวฺฤต ํปศฺยามิ หฺฤษฺยามิ จ || 2-3 

ฉนัเห็นโควนิทะ80ผูที้/ขลุ่ยงามตกไปจากมือ ผูที้/ถูกพวกหญิงเลี4ยงโคที/มีคิ4วโคง้เหมือนเถาวลัยม์องดู

ดว้ยหางตาที/ยกขึ4น ผูที้/มีแก้มชุ่มไปด้วยเหงื/อมากมาย ผูที้/อายเมื/อเงยหน้ามองฉัน ผู้ที/มีใบหน้าไร้

เดียงสาดว้ยนํ4าอมฤตคือรอยยิ4ม ผูถู้กแวดลอ้มดว้ยหมู่หญิงงามแห่งเมืองวรชะในป่า ฉันจึงรู้สึกดีใจ

มาก (2-3) 

 

 

                                                        

80พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
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(69) 

ทุราโลกโสฺตกสฺตพกนวกาโศกลติกา 

วกิาสะ กาสาโรปวนปวโน’ปิ วฺยถยติ | 

อปิ ภฺรามฺยทฺ ภฺฤงฺคีรณิตรมณียา น มุกุล- 

ปฺรสูติศฺจตูานาํ สขิ ศิขริณีย ํสุขยติ || 2-4 

เพื/อนผูย้อดเยี/ยมเอ๋ย! การบานของดอกอโศกที/ปลายกิ/งเล็กๆ ที/สดเป็นช่อประกอบดว้ยดอกเล็กๆ 

ฉนัก็ไม่อยากมอง แมล้มที/มาจากสระนํ4าและมาจากสวนก็ทาํให้ฉนัเจบ็ปวดใจ แมก้ารบานของดอก

มะม่วงทั4งหลายที/น่ารื/นรมยด์ว้ยเสียงหึ/งๆ ของผึ4 งที/บินอยูร่อบๆ นี4ก็ไม่ทาํใหฉ้ันมีความสุข (2-4) 

(70) 

สากตูสฺมิตมากลุากุลคลทฺธมฺมิลฺลมุลฺลาสิต- 

ภฺรูวลฺลกีมลีกทรฺศิตภุชามูโลรฺธฺว หสฺตสฺตนมฺ | 

โคปีนาํ นิภฺฤต ํนิรีกฺษฺย คมิตากางฺกฺษศฺจิรํ จินฺตย- 

นฺนนฺตรฺมฺมุคฺธมโนหโร หรตุ วะ เกฺลศ ํนวะ เกศวะ || 2-5 

ขอพระเกศวะคนใหม่ผู ้น่ารักและมีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างยิ/ง ผู้คิดอยู่เป็นเวลานานจึงหมดความ

ปรารถนาเพราะรู้ความลบัของพวกนางโคปี81 คือ การยิ4มอยา่งตั4งอกตั4งใจ การสยายผมแลว้สยายผม

อีก การยกัคิ4วหลิ/วตา การแกล้งให้ดูแขน แกลง้ให้ดูมือและข้อมือ แกลง้ให้ดูเตา้นม จงขจดัความ

ทุกขข์องพวกท่านใหห้มดไป (2-5) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท อเกฺลศเกศโวนาม ทฺวิตียะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�สองชื�อพระกฤษณะผู้ไม่มีกิเลสในศรีคีตโควินทะ 

 

 

 

 

 

 
                                                        

81หญิงเลี4ยงโค. 



48 

ตฺฤตียะ สรฺคะ 

มุคฺธมธุสูทนะ 

สรรคะที�สาม พระกฤษณะผู้มีความสับสนในใจ 

(71) 

กสําริรปิ สสํารวาสนาพนฺธศฺฤขํลามฺ | 

ราธามาธาย หฺฤทเย ตตฺยาช วฺรชสุนฺทรีะ || 3-1 

กมัสาริ82แมจ้ะไดล้ะทิ4งเหล่าสาวงามแห่งเมืองวรชะแลว้ แต่ยงัคงมีราธาอยูใ่นใจอนัเป็นโซ่ตรวนคือ

ความทรงจาํที/ฝั/งแน่นอยูใ่นใจอนัเป็นเครื/องผูกบุคคลไวใ้นสังสาระ83 (3-1) 

(72) 

อิตสฺตตสฺตามนุสฺฤตฺย ราธิกา- 

มนงฺคพาณวฺรณขินฺนมานสะ | 

กฺฤตานุตาปะ ส กลินฺทนนฺทินี- 

ตฏานฺตกเุpฺช วิษสาท มาธวะ || 3-2 

พระมาธวะผูเ้จบ็ปวดใจเพราะศรกามเทพ เมื/อตามหาราธาทางโนน้ทีทางนี4ทีแลว้เกิดความเดือดเนื4อ

ร้อนใจ จึงซึมเศร้าอยู่ที/ซุ้มไมบ้นฝั/งแม่นํ4ายมุนา (3-2) 

คุรฺชรีราคยติตาลาภฺยํา คียเต ||7|| 

อัษฏปทีที� 7 ถูกขับร้องด้วยคุรชรีราคะและยติตาละ 

(73) 

มามิย ํจลิตา วิโลกฺย วฺฤต ํวธูนิจเยน | 

สาปราธตยา มยาปิ น วาริตาติภเยน | 

หริหริ หตาทรตยา คตา สา กุปิเตว || ธฺรุวมฺ || อ ป 7-1 

เธอไดไ้ปหาฉนัและไดเ้ห็นพวกผูห้ญิงแวดลอ้มฉนัอยู ่เธอจึงไดจ้ากไปเหมือนกบัวา่เธอโกรธเพราะ

คิดวา่ความใส่ใจของตนไม่ได้รับความสนใจ ฉันเองก็ไม่ไดห้้ามเพราะกลวัมากเกินไปเนื/องจาก

ตวัเองก็ไดท้าํในสิ/งที/ผิด (อ ป 7-1) 

                                                        

82พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
83การเวียนวา่ยตายเกิด. 
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(74) 

กิ ํกริษฺยติ กิ ํวทิษฺยติ สา จิรํ วริเหณ | 

กิ ํธเนน ชเนน กิ ํมม กิ ํชีวเิตน คฺฤเหณ || หริหริ˚ || อ ป 7-2 

เพราะพลดัพรากจากฉันเป็นเวลานาน เธอจะทาํอะไรนะ เธอจะพูดอะไรนะ ทรัพย์สมบติัจะมี

ประโยชน์อะไรสําหรับฉัน ญาติพี/น้องจะมีประโยชน์อะไรสําหรับฉัน ชีวิตและบา้นเรือนจะมี

ประโยชน์อะไรสําหรับฉัน (อ ป 7-2) 

(75) 

จินฺตยามิ ตทานน ํกุฏิลภฺรุ โกปภเรณ | 

โศณปทฺมมโิวปริ ภฺรมตากลุ ํภฺรมเรณ || หริหริ˚ || อ ป 7-3 

ฉันคิดถึงใบหน้าของเธอที/มีคิ4วย่นเพราะโกรธมากปรากฏราวกับว่าเป็นผึ4 งบินวนเวียนอยู่ทั/วไป

เหนือดอกบวัสีแดง (อ ป 7-3) 

(76) 

ตามห ํหฺฤทิ สคํตามนิศ ํภฺฤศ ํรมยามิ | 

กิ ํวเน’นุสรามิ ตามิห กิ ํวฺฤถา วลิปามิ || หริหริ˚ || อ ป 7-4 

ฉนัพอใจอยา่งมากทั4งกลางวนัและกลางคืนเพราะเธออยู่ในใจและเป็นหนึ/งเดียวกบัฉัน แล้วฉันจะ

ตามหาเธอในป่านี4ไปทาํไม ทาํไมฉนัจะตอ้งรําพึงรําพนั (อ ป 7-4) 

(77) 

ตนฺว ิขินฺนมสูยยา หฺฤทย ํตวากลยามิ | 

ตนฺน เวทฺมิ กุโต คตาสิ นเตน เต’นุนยามิ || หริหริ˚ || อ ป 7-5 

เธอผูมี้รูปร่างอนับอบบาง! ฉนัคิดว่าใจของเธอเป็นทุกขเ์พราะความริษยา เนื/องจากฉนัไม่รู้วา่เธออยู่

ไหน ฉันจะไปงอ้งอนเธอดว้ยความนอบนอ้มไดอ้ยา่งไร (อ ป 7-5) 

(78) 

ทฺฤศฺยเส ปุรโต คตาคตเมว เม วิทธาสิ | 

กิ ํปุเรว สสภฺํรม ํปริรํภณ ํน ททาสิ || หริหริ˚ || อ ป 7-6 

เธอปรากฏใหเ้ห็นไปๆ มาๆ ขา้งหนา้ของฉนั แต่ทาํไมเธอไม่กอดฉันอย่างคลั/งไคลเ้หมือนเมื/อก่อน 

(อ ป 7-6) 
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(79) 

กฺษมฺยตามปรํ กทาปิ ตเวทฺฤศ ํน กโรมิ | 

เทหิ สุนฺทริ ทรฺศน ํมม มนฺมเถน ทุโนมิ || หริหริ˚ || อ ป 7-7 

คนสวย! ยกโทษใหฉ้นัเถอะนะ ฉนัจะไม่ทาํแบบนี4อีกเลย โปรดจงใหฉ้นัไดพ้บเธอเถิด ฉันปวดร้าว

ใจเพราะความรักของฉนั (ที/มีต่อเธอ) (อ ป 7-7) 

(80) 

วรฺณิต ํชยเทวเกน หเรริท ํปฺรวเณน | 

กินฺทุพิลฺวสมุทฺรสมฺภวโรหิณีรมเณน || หริหริ˚ || อ ป 7-8 

ชยเทพผูเ้ป็นพระจนัทร์ที/เกิดจากมหาสมุทร84คือหมู่บา้นกินทุพิลวะ85ไดพ้รรณนาเรื/องของพระหรินี4

ดว้ยความกระตือรือร้น (อ ป 7-8) 

(81) 

หฺฤทิ พิสลตาหาโร นาย ํภุชงฺคมนายกะ 

กุวลยทลเศฺรณี กเณฺฐ น สา ครลทฺยติุะ | 

มลยชรโช เนท ํภสฺม ปฺริยารหิเต มย ิ

ปฺรหร น หรภฺรานฺตฺยานงฺค กฺรุธา กิมุ ธาวสิ || 3-3 

นี/คือสร้อยคอที/ทาํดว้ยสายบวัที/อยู่ใกลห้วัใจ ไม่ใช่พญางู นี/คือแถวของกลีบดอกบวัเผื/อน ไม่ใช่สีที/

เกิดจากการดื/มยาพิษ นี/คือกระแจะจนัทน์ ไม่ใช่ขี4 เถา้ทาตัวฉันผูข้าดคนรัก กามเทพเอ๋ย! อย่ายิงฉัน

เพราะเขา้ใจผิดวา่เป็นพระศิวะ86เลย ท่านจะไล่ตามฉนัดว้ยความโกรธไปทาํไม (3-3) 

(82) 

ปาเณา มา กุรุ จูตสายกมมุ ํมา จาปมาโรปย 

กฺรีฑานิรฺชิตวศฺิว มูรฺจฺฉิตชนาฆาเตน กิ ํเปารุษมฺ | 

ตสฺยา เอว มฺฤคีทฺฤโศ มนสิชเปฺรงฺขตฺกฏากฺษาศุค- 

เศฺรณีชรฺชริต ํมนาคปิ มโน นาทฺยาปิ สํธุกฺษเต || 3-4 

                                                        

84ใน กรูมาวตาร พระจนัทร์เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร. 
85บา้นเกิดของชยเทพผูป้ระพนัธ์. 
86มหาเทพผูย้ิ/งใหญ่หนึ/ งในสามเทพตรีมูรติ เป็นเทพเจา้แห่งการทาํลายลา้ง. 
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ขอจงอยา่ถือลูกศรดอกมะม่วง87ไวใ้นมือ ขอจงอยา่ประทบัลูกศรนั4นที/คนัธนู ขา้แต่ท่านผูมี้โลกถูก

เอาชนะแลว้ดว้ยการเล่น! ความเป็นลูกผูช้ายจะมีไดอ้ย่างไรดว้ยการยิงผูที้/สลบแลว้ ใจของฉันที/ถูก

ทาํใหเ้สื/อมสลายดว้ยแถวของลูกศรของกามเทพคือหางตาที/ขยบัขึ4นลงของหญงิคนนั4นผูมี้ตาเหมือน

นางกวางยงัไม่กลบัคืนเป็นปกติแมแ้ต่นอ้ยจนกระทั/งทุกวนันี4  (3-4) 

(83) 

ภฺรูปลฺลว ํธนุรปางฺคตรงฺคิตานิ 

พาณา คุณาะ ศฺรวณปาลิริติ สฺมเรณ | 

ตสฺยามนงฺคชยชงฺคมเทวตายา- 

มสฺตฺราณิ นิรฺชิตชคนฺติ กิมรฺปิตานิ || 3-5 

ลูกศรทั4งหลายที/เอาชนะโลกทั4งหมดถูกมอบใหแ้ลว้โดยกามเทพแก่เธอผูเ้ป็นเทวดาในหมู่สิ/งมีชีวติ

เพราะเอาชนะกามเทพ เพราะคิดวา่คิ4วที/เหมือนกบัใบไมแ้รกผลิคือคนัธนู หางตาที/ขยบัคือลูกศร 

และติ/งหูคือสายธนูหรืออย่างไร (3-5) 

(84) 

ภฺรูจาเป นิหิตะ กฏากฺษวศิิโข นิรฺมาตุ มรฺมวฺยถาํ 

ศฺยามาตฺมา กฏิุละ กโรตุ กพรีภาโรปิ มาโรทฺยมมฺ | 

โมห ํตาวทย ํจ ตนฺว ิตนุตาํ พิมฺพาธโร ราควานฺ 

สทฺวฺฤตฺตสฺตนมณฺฑลสฺตว กถ ํปฺราไณรฺมม กฺรีฑติ || 3-6 

ดูก่อนหญิงผูมี้ร่างกายบอบบาง! ลูกศรคือหางตาที/ถูกพาดไวที้/คนัศรคือคิ4วอาจจะแค่สร้างความ

เจ็บปวดให้อวยัวะสําคญัของฉัน แมผ้มถกัเปียที/คดไปคดมาที/มีธรรมชาติเป็นสีดาํก็อาจจะทาํให้

กามเทพมีความพยายามมากขึ4น และริมฝีปากล่างที/เหมือนลูกตาํลึงสีแดงนี4อาจจะแค่ทาํให้ฉันหมด

สติ แต่เตา้นมที/กลมงามของเธอจะเล่นกบัชีวติของฉนัหรืออยา่งไร (3-6) 

 

 

                                                        

87หนึ/ งในลูกศรของกามเทพที/เรียกว่า บุษปศร คือ ลูกศรดอกไม ้5 ชนิด ไดแ้ก่ ลูกศรดอกบวัหลวง 

ลูกศรดอกนิลุบล ลูกศรดอกมะม่วง ลูกศรดอกมะลิวลัย์ และลูกศรดอกอโศก; ประจักษ์ ประภาพิทยากร,       

เทวดานุกรม, พิมพค์รั4 งที/ 2 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 12. 
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(85) 

ตานิ สฺปรฺศสุขานิ เต จ ตรลาะ สฺนิคฺธา ทฺฤโศรฺวภฺิรมา- 

สฺตทฺวกฺตฺรามฺพุชเสารภ ํส จ สุธาสฺยนฺที คิรํา วกฺริมา | 

สา พิมฺพาธรมาธุรีติ วษิยาสงฺเค’ปิ เจนฺมานส ํ

ตสฺยาํ ลคฺนสมาธิ หนฺต วริหวฺยาธิะ กถ ํวรฺธเต || 3-7 

ถา้ใจของฉันมีสมาธิจดจ่ออยู่ที/หญิงคนนั4นเพราะการติดในวสิัย88 ได้แก่ ความสุขที/เกิดจากการ

สัมผสั การเล่นหูเล่นตาของดวงตาที/ไม่อยู่นิ/งอย่างน่ารัก กลิ/นหอมของดอกบวัคือใบหน้าของหญิง

คนนั4น ความคดของคาํพูดที/มีนํ4 าหวานไหลออกมา และความหวานของริมฝีปากที/เหมือนกับลูก

ตาํลึง แลว้ทาํไมความเจบ็ป่วยเพราะการพลดัพรากจึงยงัเพิ/มขึ4นอีกเล่า (3-7) 

(86) 

ติรฺยกฺกณฺฐวโิลลเมาลิตรโลตฺตสํสฺย วโํศจฺจร- 

ทฺทีปฺติสฺถานกฺฤตาวธานลลนาลไกฺษรฺน สลํกฺษิตาะ | 

สมุํเคฺธ มธุสูทนสฺย มธุเร ราธามุเขเนฺทา สุธา- 

สาเร กนฺทลติาศฺจิรํ ทธตุ วะ เกฺษม ํกฏาโกฺษรฺมยะ || 3-8 

ขอให้คลื/นคือการมองด้วยหางตาที/มุ่งไปที/พระจนัทร์คือใบหน้าของราธาที/มีแก่นคือนํ4 าอมฤตที/    

ทาํใหค้นหลงใหลและมีรสหวานเป็นเวลานาน การมองนี4 ไม่ถูกเห็นโดยจาํนวนแสนของหญิงงาม   

ผู ้ที/จิตจดจ่ออยู่ที/สถานที/อนัสว่างไสวคือที/ที/มีเสียงขลุ่ยของมธุสูทนะผู ้มีคอเอียงและศีรษะที/       

โยกไปโยกมาทาํใหต่้างหูสั/นไหวไปมา จงใหค้วามเกษมแก่พวกท่านทั4งหลาย (3-8) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท มุคธฺมธุสูทโน นาม ตฺฤตียะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�สามชื�อพระกฤษณะผู้มีความสับสนในใจในศรีคีตโควินทะ 

 

 

 

                                                        

88วตัถุเร้าอารมณ์ภายนอกที/กระทาํต่ออวยัวะรับความรู้สึกทั4ง 5 หรือ อินทรีย ์ไดแ้ก ่1.เสียง สาํหรับ หู 

2.สมัผสั สําหรับ ผิวหนงั 3.รูป หรือ สี สาํหรับ ตา 4.รส สาํหรับ ลิ4น และ 5.กลิ/น สาํหรับ จมูก; Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 1,000. 
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จตุรฺถะ สรฺคะ 

สฺนิคฺธมธุสูทนะ 

สรรคะที�สี�  พระกฤษณะผู้อ่อนโยน 

(87) 

ยมุนาตีรวานีรนิกุเpฺช มนฺทมาสฺถติมฺ | 

ปฺราห เปฺรมภโรทฺภฺรานฺต ํมาธว ํราธิกาสขี || 4-1 

เพื/อนของราธากล่าวกบัมาธวะที/กาํลงัคลั/งรักอย่างมากมาย เหนื/อยหน่าย และมาอยู่ที/ซุ้มต้นหวาย  

ริมฝั/งแม่นํ4ายมุนา (4-1) 

กรฺณาฏราไคกตาลีตาลาภฺยํา คียเต ||8|| 

อัษฏปทีที� 8 ถูกขับร้องด้วยกรณาฏะราคะและเอกตาลีตาละ 

(88) 

นินฺทติ จนฺทนมินฺทุกิรณมนุ วนฺิทติ เขทมธีรมฺ | 

วฺยาลนิลยมิลเนน ครลมิว กลยติ มลยสมีรมฺ | 

มาธว มนสิชวศิิขภยาทิว ภาวนยา ตฺวยิ ลีนา | 

สา วริเห ตว ทีนา || ธฺรุวมฺ || อ ป 8-1 

ขา้แต่มาธวะ! เธอมีความทุกข์หนกัหนา เธอโทษกระแจะจนัทน์ (ว่าไม่ทาํให้เยน็) ต่อมาก็โทษแสง

จนัทร์ (วา่ไม่ทาํใหเ้ยน็) โทษลมที/พดัมาจากภูเขามลยะว่าเหมือนพิษงูเพราะพัดผ่านที/อยู่ของงู เธอ

หลบซ่อนอยู่ในตวัท่านประหนึ/ งว่ากลวัลูกศรของกามเทพเพราะการจินตนาการ เธอน่าสงสาร

เพราะการพลดัพรากจากท่าน (อ ป 8-1) 

(89) 

อวริลนิปติตมทนศราทิว ภวทวนาย วิศาลมฺ | 

สฺวหฺฤทยมรฺมณิ วรฺม กโรติ สชลนลินีทลชาลมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-2 

ประหนึ/งวา่เพราะกลวัศรของกามเทพที/ยิงมาอย่างไม่ขาดสาย เธอจึงใช้กลีบดอกบวัจาํนวนมากที/

เปียกนํ4 าทาํเป็นเกราะขนาดใหญไ่วที้/อวยัวะสําคญัคือหวัใจของตนเพื/อป้องกนัท่าน (อ ป 8-2) 
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(90) 

กุสุมวศิิขศรตลฺปมนลฺปวิลาสกลากมนียมฺ | 

วฺรตมิว ตว ปริรมฺภสุขาย กโรติ กสุุมศยนียมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-3 

ประหนึ/งวา่ถือพรต89 เธอทาํที/นอนที/ทาํดว้ยดอกไมใ้ห้เป็นเตียงลูกศรของกามเทพที/งดงามเพราะ

ศิลปะแห่งการเยา้ยวนของผูห้ญิงอนัมีอยูม่ากมาย เพื/อที/จะไดก้อดท่านอย่างมีความสุข (อ ป 8-3) 

(91) 

วหติ จ จลิตวโิลจนชลภรมานนกมลมุทารมฺ | 

วิธุมิว วกิฏวธุินฺตุททนฺตทลนคลิตามฺฤตธารมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-4 

เธอมีดอกบวัคือใบหน้าที/เอ่อลน้ด้วยนํ4 าตาของตาที/กลิ4งกลอกไปมาดุจดงัพระจนัทร์ที/ถูกราหูร่าง

ใหญ่กดักินเป็นชิ4นๆ มีสายธารนํ4าอมฤตรินไหล (อ ป 8-4) 

(92) 

วลิิขติ รหสิ กุรงฺคมเทน ภวนฺตมสมศรภูตมฺ | 

ปฺรณมติ มกรมโธ วนิิธาย กเร จ ศรํ นวจูตมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-5 

ในที/ลบัเธอเขียนรูปท่านเป็นกามเทพดว้ยนํ4ามนัหอมที/เกิดจากกวาง เขียนศรดอกมะม่วงสดไวใ้นมอื 

และเขียนมกรไวเ้บื4องล่าง แลว้จึงกราบไหว ้(อ ป 8-5) 

(93) 

ธฺยานลเยน ปุระ ปริกลฺปฺย ภวนฺตมตีว ทุราปมฺ | 

วลิปติ หสติ วษิีทติ โรทิติ จpฺจติ มุpฺจติ ตาปมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-6  

อาศยัการสงบนิ/งอยูใ่นสมาธิเธอจินตนาการถึงท่านซึ/งพบไดย้ากแลว้ก็รําพึงรําพนั หวัเราะ ซึมเศร้า 

ร้องไห้ กระโดดโลดเตน้ และปลดเปลื4องความร้อนอกร้อนใจ (อ ป 8-6) 

(94) 

ปฺรติปทมิทมปิ นิคทติ มาธว ตว จรเณ ปติตาหมฺ | 

ตฺวยิ วิมุเข มยิ สปทิ สุธานิธิรปิ ตนุเต ตนุทาหมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-7 

ทุกกา้วย่างเธอก็จะพูดวา่ “ขา้แต่มาธวะ! ฉันหมอบลงที/เทา้ของท่าน เมื/อท่านเมินหน้าหนี พระจนัทร์

ก็แผ่กระจายแสงที/เผาผลาญร่างกายมาที/ฉนัทนัที” (อ ป 8-7) 

                                                        

89กิจวตัรหรือขอ้ปฏิบตัิตามลทัธิศาสนา. 
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(95) 

ศฺรีชยเทวภณิตมิทมธิก ํยทิ มนสา นฏนียมฺ | 

หริวริหากุลวลฺลวยวุติสขีวจน ํปฐนียมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-8 

นี/คือบทกวทีี/ศรีชยเทพแต่งขึ4น ถา้ใจของท่านตอ้งการจะมองเห็นภาพตวัละครมากกวา่นี4  ท่านก็จง

อ่านคาํพูดของนางโคปีที/เป็นเพื/อน (ของราธา) ที/พูดถึงการพลดัพราก (ของราธา) จากพระหริ (อ ป 

8-8)  

(96) 

อาวาโส วปิินายเต ปฺริยสขีมาลาปิ ชาลายเต 

ตาโป’ปิ ศฺวสิเตน ทาวทหนชฺวาลากลาปายเต | 

สาปิ ตฺวทฺวริเหณ หนฺต หริณีรูปายเต หา กถ ํ

กนฺทโรฺป’ปิ ยมายเต วริจยpฺศา รฺทูลวกฺิรีฑติมฺ || 4-2 

บา้นก็เป็นเหมือนป่า พวงมาลยัของเพื/อนหญิงก็เป็นเหมือนตาข่ายดกัสัตว ์ความร้อนจากการหายใจ

ก็กลายเป็นกลุ่มเปลวเพลิงที/เผาผลาญป่า เพราะการพลดัพรากจากท่าน ราธาคนนี4ก็เหมือนกบักวาง

สาวผูน่้าสงสาร กามเทพก็เหมือนกบัพระยม90ที/กาํลงัสร้างสิ/งของใหเ้สือไดเ้ล่นสนุก (4-2) 

เทศาขฺยราไคกตาลีตาลาภฺยํา คียเต ||9|| 

อัษฏปทีที� 9 ถูกขับร้องด้วยเทศาขยะราคะและเอกตาลีตาละ 

(97) 

สฺตนวนิิหิตมปิ หารมุทารมฺ | 

สา มนุเต กฺฤศตนุริว ภารมฺ | 

ราธิกา ตว วริเห เกศว || ธฺรุวมฺ || อ ป 9-1  

ขา้แต่เกศวะ! เพราะการพลดัพรากจากท่าน แมส้ร้อยไข่มุกที/งดงามที/หอ้ยอยู่ที/ถนัราธาก็นึกว่ามนัมี

นํ4าหนกัมากราวกบัวา่มีร่างกายซูบผอม (อ ป 9-1) 

(98) 

สรสมสฺฤณมปิ มลยชปงฺกมฺ | 

ปศฺยติ วษิมิว วปุษิ สศงฺกมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-2  

                                                        

90เทพเจา้แห่งความตาย เป็นผูป้กครองนรกและพิพากษาผูที้/ตาย. 



56 

เธอเห็นดว้ยความสงสัยวา่กระแจะจนัทน์ที/ชุ่มนํ4าแต่ก็ไม่ทาํใหเ้ยน็ที/ทาอยูที่/ร่างกายวา่เป็นเหมือนยา

พิษ (อ ป 9-2) 

(99) 

ศฺวสิตปวนมนุปมปริณาหมฺ | 

มทนทหนมิว วหติ สทาหมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-3  

เธอมีการถอนหายใจที/ร้อนอย่างมากจนไม่มีอะไรจะเปรียบไดเ้หมือนไฟแห่งความรัก (อ ป 9-3) 

(100) 

ทิศิ ทิศิ กิรติ สชลกณชาลมฺ | 

นยนนลินมวิ วคิลิตนาลมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-4  

เธอสอดส่ายตาที/เหมือนดอกบวัที/หลุดจากก้านบวัที/เตม็ไปดว้ยนํ4าตามองหาท่านไปทุกทิศทาง (อ ป 

9-4) 

(101) 

ตฺยชติ น ปาณิตเลน กโปลมฺ | 

พาลศศินมิว สายมโลลมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-5  

เธอไม่เอาฝ่ามือออกจากแกม้เหมือนยามเยน็ที/มีพระจนัทร์เสี4 ยวที/นิ/งอยู่ (อ ป 9-5) 

(102) 

นยนวิษยมปิ กิสลยตลฺปมฺ | 

กลยติ วิหิตหุตาศวกิลฺปมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-6 

เธอสร้างจินตนาการวา่ที/นอนที/ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิที/แมจ้ะเห็นกบัตาตวัเองเป็นไฟพิธี91 (อ ป 9-6) 

(103) 

หริริติ หริริติ ชปติ สกามมฺ | 

วริหวิหิตมรเณน นิกามมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-7  

เธอสวดมนตว์า่ “หริ หริ” ดว้ยความรักและด้วยความตั4งใจ เพราะความตายที/จะเกิดขึ4นเพราะการ

พลดัพราก (อ ป 9-7) 

 

                                                        

91ไฟศกัดิ� สิทธิ� ที/ใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา. 
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(104) 

ศฺรีชยเทวภณิตมิติ คีตมฺ | 

สุขยตุ เกศวปทมุปนีตมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-8 

 ขอบทเพลงที/ศรีชยเทพแต่งนี4จงทาํให้ผูน้บัถือศรัทธาพระบาทของพระเกศวะมีความสุขเถิด (อ ป  

9-8) 

(105) 

สา โรมาpฺจติ สีตฺกโรติ วลิปตฺยตฺุกมฺปเต ตามฺยติ 

ธฺยายตฺยุทฺภฺรมติ ปฺรมลีติ ปตตฺยุทฺยาติ มูรฺจฺฉตฺยปิ | 

เอตาวตฺยตนุชฺวเร วรตนุรฺชีเวนฺน กิ ํเต รสา- 

ตฺสฺวไรฺวทฺยปฺรติม ปฺรสีทสิ ยทิ ตฺยโกฺต’นฺยถา หสฺตกะ || 4-3 

เธอนั4นบางทีก็ขนลุกขนพองด้วยความตื/นเต้น บางทีก็หายใจกระสับกระส่าย บางทีก็รําพึงรําพนั 

บางทีก็ตวัสั/น บางทีก็โศกเศร้า บางทีก็นิ/งสงบ บางทีก็พลุ่งพล่าน บางทีก็หลบัตา บางทีก็ลม้ตวัลง 

บางทีก็ลุกขึ4น บางทีก็เป็นลม ขา้แต่ท่านผูเ้ปรียบเหมือนหมอจากสวรรค์! เพราะไข้รักหนกัขนาดนี4

เธอผูมี้ร่างกายที/งดงามอาจจะไม่มีชีวติอยู่ก็ได ้แต่ถา้ท่านกรุณาเธอดว้ยความรัก มือของพระยมก็คง

จะปล่อยเธอไป (4-3) 

(106) 

สฺมราตุรํา ไทวตไวทฺยหฺฤทฺย ตฺวทงฺคสงฺคามฺฤตมาตฺรสาธฺยามฺ | 

นิวฺฤตฺตพาธํา กรุุเษ น ราธามุเปนฺทฺร วชฺราทปิ ทารุโณ’สิ || 4-4 

ขา้แต่อุเปนทระ!92 ผูมี้หวัใจเหมือนหมอเทวดา ถา้ท่านไม่ทาํใหร้าธาที/เป็นไขรั้กหายป่วยที/ทาํสําเร็จ

ไดด้ว้ยการที/ท่านเพียงแต่ใช้นํ4าอมฤตคือการแนบชิดร่างกายของท่าน ท่านก็คงจะเป็นผูมี้ใจแข็งยิ/ง

กวา่เพชร93 (4-4) 

(107) 

กนฺทรฺปชฺวรสชฺํวราตรุตโนราศฺจรฺยมสฺยาศฺจิร ํ

เจตศฺจนฺทนจนฺทฺรมะกมลินีจินฺตาสุ สตํามฺยติ | 

                                                        

92พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
93แปลไดอี้กอยา่งวา่ ผูโ้หดร้ายยิ/งกวา่สายฟ้าอนัเป็นอาวธุของพระอินทร์. 
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กิตุํ กฺลานฺติวเศน ศีตลตนุ ํตฺวาเมกเมว ปฺริย ํ

ธฺยายนฺตี รหสิ สฺถิตา กถมปิ กฺษณีา กฺษณ ํปฺราณิติ || 4-5 

น่าแปลกที/เธอที/มีร่างกายที/ทรมานดว้ยพิษไข้รัก ใจของเธอเป็นทุกข์อยู่เป็นเวลานานเพราะความ

กงัวลที/เกิดจากกระแจะจนัทน์ จากแสงจนัทร์ และจากดอกบวั แต่เพราะความเหนื/อยอ่อนสิ4นหวงั

นั/นเอง เมื/ออยู่ในที/ลบัตาเพียงลาํพงัเธอก็นึกถึงท่านซึ/งเป็นคนรักเพียงคนเดียวที/มีร่างกายเย็น เธอผู ้

มีร่างกายอ่อนแอก็ยงัคงมีชีวติอยู่ไดช้ ั/วขณะแมจ้ะเป็นการยาก (4-5) 

(108) 

กฺษณมปิ วิรหะ ปุรา น เสเห 

นยนนิมลีนขินฺนยา ยยา เต | 

ศฺวสิติ กถมเสา รสาลศาขาํ 

จิรวิรเหณ วโิลกฺย ปุษฺปิตาคฺรามฺ || 4-6 

เมื/อก่อนนี4 เธอทนการพลดัพรากจากท่านไม่ไดแ้มเ้พียงชั/วขณะเดียวจนต้องปิดตาลงดว้ยความทุกข ์

แลว้เธอจะมีชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งไรเมื/อพลดัพรากจากท่านเป็นเวลานานและเมื/อไดเ้ห็นกิ/งมะม่วงมีดอก 

ที/ปลายกิ/ง (4-6) 

(109) 

วฺฤษฺฏิวฺยากุลโคกุลาวนรสาทุทฺธฺฤตฺย โควรฺธน ํ

พิภฺรทฺวลฺลววลฺลภาภิรธิกานนฺทาจฺจิรํ จุมฺพิตะ | 

ทเรฺปเณว ตทรฺปิตาธรตฏีสินฺทูรมุทฺรางฺกิโต 

พาหุโรฺคปตโนสฺตโนตุ ภวตาํ เศฺรยาํสิ กสํทฺวษิะ || 4-7 

ขอแขนของกงัสะทวิษะ94ผูอ้ยู่ในรูปของคนเลี4 ยงโค ที/หลงัจากได้ยกภูเขาโควรรธนะ95แล้วถือไว ้

เพราะตอ้งการที/จะคุ้มครองหมู่บ้านโคกุละ96ที/สับสนอลหม่านเนื/องจากฝนตกหนกั (แขน) ที/ถูก

จุมพิตโดยคนรักทั4งหลายที/เป็นโคปีเพราะความสุขมากมายยิ/งเป็นเวลานาน (แขน) ที/ถูกประทบัตรา

                                                        

94พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
95ภูเขาที/พระกฤษณะยกขึ4นบ ังหมู่บา้นโคกุละจากฝนและพายุอนัเกิดจากอาํนาจของพระอินทร์

บนัดาล. 
96หมู่บา้นของคนเลี4ยงโคริมฝั/งแม่นํ4 ายมุนาที/อยูข่องพระกฤษณะในวยัเดก็; Ibid., 364. 
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ความสุขดว้ยผงสินทูร97จากริมฝีปากของพวกโคปีเหล่านั4นด้วยความภาคภูมิ จงเพิ/มพูนสิ/งที/ดีงาม

ทั4งหลายใหแ้ก่พวกท่าน (4-7) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท สฺนิคฺธมาธุสูทโน นาม จตุรฺถะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�สี�ชื�อพระกฤษณะผู้อ่อนโยนในศรีคีตโควนิทะ 

 

ปcฺจมะ สรฺคะ 

สากางฺกฺษปุณฺฑรีกากฺษะ 

สรรคะที�ห้า พระกฤษณะผู้มีความปรารถนา 

(110) 

อหมิห นิวสามิ ยาหิ ราธา- 

มนุนย มทฺวจเนน จานเยถาะ | 

อิติ มธุริปุณา สขี นิยกฺุตา 

สฺวยมิทเมตฺย ปนุรฺชคาท ราธามฺ || 5-1 

“ฉนัจะอยู่ที/นี/ เธอจงไปและขอร้องราธาตามคาํที/ฉันบอก และพาเธอมา” เพื/อนหญิงของราธาถูก  

มธุริปุกาํหนดใหท้าํอย่างนี4 จึงไดม้าพูดซํ4 าคาํนี4ดว้ยตวัเองอีกครั4 งกบัราธา (5-1)   

เทศีวราฑีราเคณ รูปกตาเลน คียเต ||10|| 

อัษฏปทีที� 10 ถูกขบัร้องด้วยเทศีวราฑีราคะและรูปกะตาละ 

(111) 

วหติ มลยสมเีร มทนมุปนิธาย | 

สฺผุฏติ กสุุมนิกเร วริหิหฺฤทยทลนาย | 

ตว วริเห วนมาลี สขิ สีทติ || ธฺรุวมฺ || อ ป 10-1 

เมื/อลมจากภูเขามลยะพดัหอบเอากามเทพมาด้วย เมื/อกลุ่มดอกไมบ้านเพื/อทาํลายหัวใจของคนที/

พลดัพรากจากคนรัก เพื/อนเอ๋ย! วนมาลิน98กาํลงัเป็นทุกขเ์พราะพลดัพรากจากเธอ (อ ป 10-1) 

                                                        

97ผงสีแดงที/ทาอยูบ่นหน้าผากกลางแสกผมความยาวประมาณหนึ/ งนิ4วของหญิงสาวชาวอินเดีย แสดง

ถึงการสมรสแลว้และสามียงัมีชีวิตอยู;่ เรืองอไุร กุศลาสัย, “สินทูร,” ใน วัฒนธรรมสัมพันธ์: ไทย-อินเดีย, กรุณา   

กุศลาสยั, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2543), 189-191. 
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(112) 

ทหติ ศิศิรมยเูข มรณมนุกโรติ | 

ปตติ มทนวิศิเข วลิปติ วิกลตโร’ติ || ตว วิ̊  || อ ป 10-2 

เมื/อแสงจนัทร์แผดเผา เขาก็เหมือนกบัจะตาย เมื/อศรกามเทพต้องตวัเขา เขาผู้สับสนอย่างมากก็ยิ/ง  

รํ/ าไห ้(อ ป 10-2) 

(113) 

ธฺวนติ มธุปสมเูห ศฺรวณมปิทธาติ | 

มนสิ กลิตวริเห นิศิ นิศิ รุชมุปยาต ิ|| ตว วิ̊  || อ ป 10-3 

เมื/อฝูงผึ4งส่งเสียง เขาก็ปิดหู เมื/อใจเกิดความรู้สึกวา่พลดัพราก เขาก็เกิดความเจบ็ปวดคืนแลว้คืนเล่า 

(อ ป 10-3) 

(114) 

วสติ วปิินวติาเน ตฺยชติ ลลิตธาม | 

ลุฐติ ธรณิศยเน พหุ วลิปติ ตว นาม || ตว วิ̊  || อ ป 10-4 

เขาทิ4งบา้นที/งดงามไปอาศยัอยู่ในป่าหนาทึบ เขากลิ4งตวัไปมาบนที/นอนบนพื4นดินพรํ/ าเพอ้เรียกชื/อ

ของเธออย่างหนกั (อ ป 10-4) 

(115) 

ภณติ กวชิยเทเว วริหวลิสิเตน | 

มนสิ รภสวภิเว หริรุทยตุ สุกฺฤเตน || ตว วิ̊  || อ ป 10-5 

เมื/อกวชียเทพประพนัธ์บทเพลงโดยการบอกเล่าการพลดัพราก (ของพระกฤษณะ) ขอพระหริจง

ปรากฏขึ4นในใจที/มีอาํนาจและทรงพลงัเพราะการทาํความดี (ของผูภ้กัดี) (อ ป 10-5) 

(116) 

ปูเรฺว ยตฺร สม ํตฺวยา รติปเตราสาทิตาะ สิทฺธย- 

สฺตสฺมิเนฺนว นิกุpฺชมนฺมถมหาตีเรฺถ ปุนรฺมาธวะ | 

ธฺยายสฺํตฺวามนิศ ํชปนฺนปิ ตไววาลาปมนฺตฺราวลี ํ

ภูยสฺตฺวตฺกุจกุมฺภนิรฺภรปรีรมฺภามฺฤต ํวาpฺฉติ || 5-2 

                                                                                                                                                               

98พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
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ในสถานที/ศกัดิ� สิทธิ� อนัยิ/งใหญข่องกามเทพคือซุ้มไมอ้นัเดียวกนักับที/ซึ/ งเมื/อก่อนเขาเคยบรรลุถึง

ความสําเร็จของกามเทพกบัเธอ มาธวะจึงนึกถึงแต่เธออีก ท่องบ่นมนตร์คือการรําพึงรําพนัถึงเธอ 

ทั4งวนัทั4งคืน และตอ้งการที/จะดื/มนํ4าอมฤตดว้ยการกอดไวอ้ย่างแนบแน่นซึ/งหมอ้ (นํ4าอมฤต) คือถนั

ของเธออีกครั4งหนึ/ง (5-2) 

คุรฺชรีราเคณ เอกตาลีตาเลน คียเต ||11|| 

อัษฏปทีที� 11 ถูกขบัร้องด้วยคุรชรีราคะและเอกตาลีตาละ 

(117) 

รติสุขสาเร คตมภิสาเร มทนมโนหรเวศมฺ | 

น กุรุ นิตมฺพินิ คมนวิลมฺพนมนุสร ต ํหฺฤทเยศมฺ | 

ธีรสมีเร ยมุนาตเีร วสติ วเน วนมาลี | 

โคปีปีนปโยธรมรฺทนจpฺจลกรยคุศาลี || ธฺรุวมฺ || อ ป 11-1 

นี/เธอผูมี้สะโพกงาม! อย่ามวัชกัชา้อยู่ จงรีบตามเจา้หวัใจคนนั4นไป เขาแต่งตวังดงามเหมือนกามเทพ

และอยูที่/จุดนดัพบสําหรับคู่รักอนัมีความสุขจากการร่วมรักกนัเป็นจุดมุ่งหมายสําคญั วนมาลินผูมี้  

มือทั4งสองขา้งที/ซุกซนในการเคลา้คลึงถนัอนัอวบอดัของโคปีอาศัยอยู่ในป่าริมฝั/งแม่นํ4ายมุนาที/มี 

ลมพดัผ่านอย่างสมํ/าเสมอ (อ ป 11-1) 

(118) 

นามสเมต ํกฺฤตสงฺเกต ํวาทยเต มฺฤทุ เวณุมฺ | 

พหุ มนุเต’ตนุ เต ตนุสงฺคตปวนจลติมปิ เรณุมฺ || ธีร˚ || อ ป 11-2 

เขาเป่าขลุ่ยเสียงนุ่มนวลเป็นเสียงชื/อเธอบอกให้รู้ว่าเป็นการนัดหมาย นี/เธอผู้มีร่างบอบบาง! เขา   

ชื/นชมแมฝุ้่ นที/ลมพดัพาไปถูกตอ้งตวัเธอ (อ ป 11-2) 

(119) 

ปตติ ปตเตฺร วิจลติ ปเตฺร ศงฺกิตภวทุปยานมฺ | 

รจยติ ศยน ํสจกิตนยน ํปศฺยติ ตว ปนฺถานมฺ || ธีร˚ || อ ป 11-3 

เมื/อขนนกหล่นก็ดี เมื/อใบไมไ้หวก็ดี เขาก็สงสัยวา่เธอเขา้ไปใกล ้จึงเตรียมที/นอนและจ้องมองดว้ย

สายตาที/กระวนกระวายไปที/ทางมาของเธอ (อ ป 11-3) 

 



62 

(120) 

มุขรมธีรํ ตฺยช มpฺชีรํ ริปุมิว เกลษุิโลลมฺ | 

จล สขิ กุpฺช ํสติมิรปุpฺช ํศีลย นีลนิโจลมฺ || ธีร˚ || อ ป 11-4 

เพื/อนเอ๋ย! เธอจงถอดกาํไลขอ้เทา้ที/ส่งเสียงดงัและกลิ4งไปกลิ4งมาในเวลาร่วมรักออกเสียเหมือน    

ไม่ใส่ใจศตัรูที/อ่อนแอ เธอจงสวมเสื4อผา้สีนํ4าเงินเขม้และไปยงัซุ้มไมที้/มืดเถิด (อ ป 11-4) 

(121) 

อุรสิ มุราเรรุปหิตหาเร ฆน อิว ตรลพลาเก | 

ตฑิทิว ปีเต รติวปิรีเต ราชสิ สุกฺฤตวปิาเก || ธีร˚ || อ ป 11-5 

นี/เธอผูเ้หมือนสร้อยไข่มุกที/หน้าอกของมุราริราวกบันางนกกระสาที/บินไปบินมาที/ก้อนเมฆฝน!    

นี/เธอผูเ้ปลี/ยนไปเพราะการร่วมรักกลายเป็นผูม้ีผิวสีเหลืองทองเหมือนสายฟ้าแลบ! เธอจะรุ่งเรือง

เพราะผลของการทาํความดี (อ ป 11-5) 

(122) 

วคิลิตวสน ํปริหฺฤตรสน ํฆฏย ชฆนมปิธานมฺ | 

กิสลยศยเน ปงฺกชนยเน นิธิมิว หรฺษนิทานมฺ || ธีร˚ || อ ป 11-6 

นี/เธอผูมี้ตาเหมือนดอกบวั! บนที/นอนที/ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิ เธอจงใช้ด้านหน้าของสะโพกที/ไม่มี

เสื4อผา้ปกปิดและไม่มีเข็มขดัรัดเอวแนบลงไปเหมือนเป็นฝาปิดขุมทรัพย์อนัเป็นที/มาของความสุข

ความเพลิดเพลิน (อ ป 11-6) 

(123) 

หริรภิมานี รชนิริทานีมิยมปิ ยาติ วริามมฺ | 

กุรุ มม วจน ํสตฺวรรจน ํปูรย มธุริปุกามมฺ || ธีร˚ || อ ป 11-7 

พระหริมีความหยิ/งทะนง และบดันี4ราตรีนี4กาํลงัจะผ่านพน้ไป ขอเธอจงทาํตามที/ฉนับอกโดยเร็วเถดิ 

ขอจงทาํใหค้วามตอ้งการของมธุริปุสําเร็จบริบูรณ์ (อ ป 11-7) 

(124) 

ศฺรีชยเทเว กฺฤตหริเสเว ภณติ ปรมรมณียมฺ | 

ปฺรมุทิตหฺฤทย ํหริมติสทย ํนมต สุกฺฤตกมนียมฺ || ธีร˚ || อ ป 11-8 
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เมื/อศรีชยเทพขบัร้องเพลงที/น่าเพลิดเพลินยิ/งที/ทาํใหใ้จมีความปีติปราโมทย ์ดูก่อนผูภ้กัดต่ีอพระหริ! 

ขอท่านทั4งหลายจงนอ้มไหวพ้ระหริผูมี้ความกรุณายิ/งผูเ้ป็นที/รักของคนทาํดี (อ ป 11-8) 

(125) 

วิกิรติ มุหุะ ศฺวาสานาศาะ ปุโร มุหุรีกฺษเต 

ปฺรวศิติ มุหุะ กุpฺช ํคุpฺชนฺมุหุรฺพหุ ตามฺยติ | 

รจยติ มุหุะ ศยฺยาํ ปรฺยากลุ ํมุหุรีกฺษเต 

มทนกทนกฺลานฺตะ กาเนฺต ปริฺยสฺตว วรฺตเต || 5-3 

เพื/อนรักเอ๋ย! คนรักของเธอซึ/งเดี�ยวก็ถอนหายใจ เดี�ยวก็มองไปยงัทิศต่างๆ ขา้งหนา้ เดี�ยวก็เขา้ไปใน

ซุ้มไม ้เดี�ยวก็บ่นเพอ้ เดี�ยวก็หมดแรง เดี�ยวก็เตรียมที/นอน เดี�ยวก็มองอย่างงุนงง กาํลงัเจ็บปวดจาก

การทาํร้ายของกามเทพ (5-3) 

(126) 

ตฺวทฺวาเมฺยน สม ํสมคฺรมธุนา ติคฺมาํศุรสฺตงฺคโต 

โควนฺิทสฺย มโนรเถน จ สม ํปฺราปฺต ํตมะ สานฺทฺรตามฺ | 

โกกานาํ กรุณสฺวเนน สทฺฤศี ทีรฺฆา มทภฺยรฺถนา 

ตนฺมุเคฺธ วิผล ํวิลมฺพนมเสา รโมฺย’ภิสารกฺษณะ || 5-4 

ตอนนี4พระอาทิตย ์(ที/มีแสงร้อนแรง) ไดต้กไปแลว้โดยสิ4นเชิงเหมือนกบัความดื4อดึงของเธอ (ซึ/ ง

น่าจะลดความร้อนแรงลง) ความมืดก็มีความหนาแน่นเพิ/มมากขึ4นเหมือนกบัความปรารถนาของ  

โควนิทะ การขอร้องของฉนัที/ยืดยาวเหมือนกบัการร้องอย่างน่าสงสารของนกกาเหวา่ เพราะฉะนั4น

เธอผูไ้ร้เดียงสาเอ๋ย! การชกัชา้อยู่ไม่มีประโยชน์อนัใดเลย เวลานี4 เป็นเวลาอนัน่ารื/นรมยสํ์าหรับการ

นดัพบกนัของคู่รัก (5-4) 

(127) 

อาเศฺลษาทนุ จุมฺพนาทนุ นโขเลฺลขาทนุ สฺวานฺตช- 

โปฺรทฺโพธาทนุ สํภฺรมาทนุ รตารมฺภาทนุ ปฺรีตโยะ | 

อนฺยาเรฺถ คตโยรฺภฺรมานฺมิลิตโยะ สภําษไณรฺชานโต- 

รฺทมฺปโตฺยริห โก น โก น ตมสิ วฺรีฑาวิมิโศฺร รสะ || 5-5 
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เมื/อสามีภรรยาต่างคนต่างออกไปหาคนรักอื/น พบกนัโดยความเขา้ใจผิดในความมืดวา่เป็นคู่รักของ

ตนโดยไม่รู้ตวั เริ/มการร่วมรักกนั มีความสุขจากการกอดรัด จากการจูบ จากการข่วนกนั เมื/อถึงจุด

สุดยอดของการร่วมรักก็เกิดความสุขอย่างลืมตน ภายหลงัรู้ความจริงจากการคุยกัน รสชาติของ

อารมณ์ที/ระคนกบัความละอายที/อธิบายไม่ถูกก็เกิดขึ4นตรงนี4  (5-5) 

(128) 

สภยจกิต ํวินฺยสฺยนฺตี ํทฺฤศ ํติมเิร ปถิ 

ปฺรติตรุ มุหุะ สฺถตฺิวา มนฺท ํปทานิ วิตนฺวตีมฺ | 

กถมปิ รหะ ปฺราปฺตามไงฺครนงฺคตรงฺคิภิะ 

สุมุขิ สุภคะ ปศฺยนฺส ตฺวามุไปตุ กฺฤตารฺถตามฺ || 5-6 

นี/เธอผูมี้ใบหนา้อนังดงาม! เมื/อเธอสอดส่ายสายตาที/บ่งบอกถึงความกลวัในขณะที/เดนิไปบนทางใน

ความมืด หยุดยืนที/ตน้ไมทุ้กตน้แลว้ก็กา้วย่างไปอย่างช้าๆ เกิดความรู้สึกที/บอกไม่ถูกที/ส่วนต่างๆ 

ของร่างกายอนัเป็นคลื/นที/กามเทพสร้างขึ4 น ขอให้เขาผู ้โชคดีคนนั4นที/จอ้งมองเธออยู่จงบรรลุ

เป้าหมายที/ต ั4งไวเ้ถิด (5-6) 

(129) 

ราธามุคฺธมขุารวินฺทมธุปไสฺตฺรโลกฺยเมาลิสฺถลี- 

เนปโถฺยจิตนีลรตฺนมวนีภาราวตารานฺตกะ | 

สฺวจฺฉนฺท ํวฺรชสุนฺทรีชนมนโสฺตษปฺรโทโษทยะ 

กสํธฺวสํนธูมเกตุรวตุ ตฺวาํ เทวกีนนฺทนะ || 5-7 

ขอเทวกีนนัทนะ99ผูเ้ป็นผึ4งอยูที่/ดอกบวัคือใบหนา้อนัไร้เดียงสาของราธา ผูเ้ป็นรัตนะสีนิลที/เหมาะ

จะเป็นเครื/องประดบัที/มงกุฎของสามโลก ผู้ทาํลายผูห้นกัแผ่นดินด้วยการอวตาร100 ผู้เป็นเวลา   

                                                        

99พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวิษณุ. 
100การแบ่งภาคลงมาเกิดของพระผูเ้ป็นเจา้เพื/อปราบทุกขเ์ข็ญ. 
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พลบคํ/าที/ทาํใหเ้หล่าสาวงามแห่งวรชะเกิดความพึงพอใจ ผูเ้ป็นไฟเผาผลาญกงัสะ101 จงคุม้ครองเธอ

ตามใจปรารถนา (5-7) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท’ภิสาริกาวรฺณเน สากางกฺฺษปุณฺฑรีกาโกฺษ นาม ปcจฺมะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�ห้าชื�อพระกฤษณะผู้มีความปรารถนาในศรีคีตโควนิทะ 

ที�พรรณนาถึงหญงิสาวที�ไปเพื�อพบคนรักของเธอ 

 

ษษฺฐะ สรฺคะ 

ธนฺยไวกุณฺฐกุงกฺุมะ 

สรรคะที�หก พระกฤษณะผู้มั�งคั�ง 

(130) 

อถ ตาํ คนฺตุมศกฺตาํ จิรมนุรกฺตาํ ลตาคฺฤเห ทฺฤษฺฏฺวา | 

ตจฺจริต ํโควิเนฺท มนสิชมเนฺท สขี ปฺราห || 6-1 

ครั4 นแลว้เมื/อเพื/อนหญิงเห็นเธอผูมี้ความรักไม่สามารถจะไปได ้และยงัอยู่ที/บา้นซุ้มเถาวลัยเ์ป็น

เวลานาน จึงไดไ้ปบอกถึงกิริยาอาการนั4นแก่โควนิทะผูเ้หนื/อยลา้เพราะความรัก (6-1) 

โคณฺฑกรีราเคณ รูปกตาเลน คียเต ||12|| 

อัษฏปทีที� 12 ถูกขับร้องด้วยโคณฑะกรีราคะและรูปกะตาละ 

(131) 

ปศฺยติ ทิศิ ทิศิ รหสิ ภวนฺตมฺ | 

ตทธรมธุรมธูนิ ปิพนฺตมฺ | 

นาถ หเร สีทติ ราธา วาสคฺฤเห || ธฺรุวมฺ || อ ป 12-1 

ราธามองหาท่านผูไ้ดดื้/มนํ4าหวานที/หวานคือริมฝีปากของเธอในที/ลบัตาคนในทุกทิศทาง ขา้แต่ พระ

หริผูเ้ป็นเจา้! เธอกาํลงัทุกข์ระทมอยูใ่นบา้นที/เป็นที/อยู่อาศยั (อ ป 12-1) 

 

                                                        

101ผูค้รองมถุราโดยแย่งราชสมบติัมาจากพระบิดา มีศกัดิ� เป็นลุงของพระกฤษณะและต้องการฆ่า

พระกฤษณะ เป็นคนชั/วชา้ที/พระกฤษณะอวตารลงมาปราบ; มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, พระบาทสมเด็จพระ, ศกนุตลา  

วิวาหพระสมุทร และ หลวงจาํเนียรเดนิทาง (พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งวฒันา, 2512), 103. 
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(132) 

ตฺวทภิสรณรภเสน วลนฺตี | 

ปตติ ปทานิ กิยนฺติ จลนฺตี || นาถ หเร˚ || อ ป 12-2 

เธอหมุนตวัไปดว้ยความรวดเร็วเพื/อตามหาท่าน ขณะก้าวเทา้ไปไดไ้ม่เท่าไรเธอก็ลม้ลง (อ ป 12-2) 

(133) 

วหิิตวศิทพิสกิสลยวลยา | 

ชีวติ ปรมิห ตว รติกลยา || อ ป 12-3 

เธอผูมี้กาํไลขอ้มือคือใบแรกผลิของบวัที/บริสุทธิ� ถูกใส่ไวแ้ลว้ยงัมีชีวิตอยู่ที/นี/อย่างยิ/งเพราะศิลปะ

ของความรักของท่าน (อ ป 12-3) 

(134) 

มุหุรวโลกิตมณฺฑนลีลา | 

มธุริปุรหมิติ ภาวนศีลา || อ ป 12-4 

เธอผูม้ีความงดงามโดยธรรมชาติของเครื/ องประดับที/ถูกมองดูแล้วเป็นผูที้/มีปกตินึกคิดไปเป็น

ประจาํว่า “ฉนันี/แหละคือมธุริปุ” (อ ป 12-4) 

(135) 

ตฺวริตมุไปติ น กถมภิสารมฺ | 

หริริติ วทติ สขีมนุวารมฺ || อ ป 12-5 

“ทาํไมพระหริไม่มาหาฉนัโดยเร็ว” เธอพูดกบัเพื/อนหญิงซํ4 าแลว้ซํ4 าอีก (อ ป 12-5) 

(136) 

ศฺลิษฺยติ จุมฺพติ ชลธรกลฺปมฺ | 

หริรุปคต อิติ ติมิรมนลฺปมฺ || อ ป 12-6 

เธอกอดและจูบความมืดที/เหมือนเมฆฝนที/มีอยู่อย่างมากมายด้วยคิดวา่ “พระหริมาถึงแลว้” (อ ป  

12-6) 

(137) 

ภวติ วลิมฺพินิ วคิลิตลชฺชา | 

วลิปติ โรทิติ วาสกสชฺชา || อ ป 12-7 
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เมื/อท่านชกัชา้อยู่ เธอก็ละทิ4งความอายรําพึงรําพนัรํ/ าไหข้ณะที/จดัเตรียมห้องนอน (อ ป 12-7) 

(138) 

ศฺรีชยเทวกเวริทมุทิตมฺ | 
รสิกชน ํตนุตามติมุทิตมฺ || อ ป 12-8 

ขอคาํพูดของศรีชยเทพกวนีี4จงทาํใหผู้ค้นที/ชอบรส102มีความสุขอย่างยิ/ง (อ ป 12-8) 
(139) 

วิปุลปุลกปาลิะ สฺผีตสีตฺการมนฺต- 

รฺชนิตชฑิมกากุวฺยากุล ํวยฺาหรนฺตี | 

ตว กิตว วิธายามนฺทกนฺทรฺปจินฺตาํ 

รสชลธินิมคฺนา ธฺยานลคฺนา มฺฤคากฺษี || 6-2 

เธอผูมี้แถวของขนลุกอย่างทั/วตวั ผูเ้ปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงหวีดร้องอย่างดงัที/เต็มไปดว้ยคาํพูด

โอดครวญเพราะความคิดอะไรไม่ออกที/เกิดขึ4นภายใน นี/แน่ะ! ท่านผูเ้ป็นคนขี4โกง เธอผูม้ีตาเหมือน

กวางหลงัจากคิดถึงความรักที/มากมายต่อท่านแลว้จึงเป็นผู้ที/จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งศฤงคารรส 

และนึกถึงท่านอยูต่ลอด (6-2) 

(140) 

องฺเคษฺวาภรณ ํกโรติ พหุศะ ปเตฺร‘ปิ สํจาริณิ 

ปฺราปฺต ํตฺวาํ ปริศงฺกเต วตินุเต ศยฺยาํ จิรํ ธฺยายติ | 

อิตฺยากลฺปวกิลฺปตลฺปรจนาสงฺกลฺปลีลาศต- 

วฺยาสกฺตาปิ วินา ตฺวยา วรตนุไรฺนษา นิศาํ เนษฺยติ || 6-3 

เธอกระทาํการประดบัร่างกายอย่างมากมาย แม้เมื/อใบไม้หล่นเธอก็สงสัยว่าท่านมาแลว้ เธอจึงปู     

ที/นอนและคิดคาํนึงอยู่เ ป็นเวลานาน หญิงงามผู ้นั4 นแม้จะวุ่นอยู่กับการจดัเตียงนอนอย่างไม่        

หยุดหย่อนและนึกถึงลีลาจาํนวนร้อยของท่านก็อาจจะไม่สามารถผ่านพน้คืนนี4 ไปได้ถา้ปราศจาก

ท่าน (6-3) 

                                                        

102รสทางวรรณคดี มี 9 รส ไดแ้ก่ ศฤงคารรส (รสของความรัก) หาสยรส (รสของความสนุกสนาน) 

กรุณารส (รสของความเมตตากรุณา) เราทรรส (รสของความโกรธแคน้) วีรรส (รสของความกลา้) ภยานกรส (รส

ของความเกรงกลวั) พีภตัสรส (รสของความเบื/อหน่ายหรือขยะแขยง) อทัภุตรส (รสของความอศัจรรยใ์จ) และ 

ศานตรส (รสของความสงบ). 
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(141) 

กิ ํวศฺิรามฺยสิ กฺฤษฺณโภคิภวเน ภาณฺฑรีภูมิรุหิ 

ภฺราตรฺยาสิ น ทฺฤษฺฏิโคจรมิตะ สานนฺทนนฺทาสฺปทมฺ | 

รธายา วจน ํตทธฺวคมุขานฺนนฺทานฺติเก โคปโต 

โควินฺทสฺย ชยนฺติ สายมติถิปฺราศสฺตฺยครฺภา คิระ || 6-4 

“ทาํไมท่านจึงหยดุพกัอยูที่/ใต้ตน้ไทรที/เป็นที/อยู่ของงูดาํ103 พี/ชาย! ทาํไมท่านจึงไม่ไปทางนั4นหรือ

ไปจากที/นี/ สู่ที/อยู่ของนันทะที/เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน” คาํพูดจากคนเลี4 ยงโคในสํานัก

ของนนัทะที/พูดถึงคําพูดจากปากของคนเดินทางเล่าว่าเป็นคาํพูดของราธาวา่อย่างนี4  ขอให้คาํพูด

ทั4งหลายของคนเลี4ยงโคที/สรรเสริญแขกในเวลาเยน็จงมีชยัชนะ (6-4) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท วาสกสชฺชาวรฺณเน ธนฺยไวกุณฺฐกุงฺกุโม นาม ษษฺฐะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�หกชื�อพระกฤษณะผู้มั�งคั�งในศรีคีตโควนิทะที�พรรณนาถึงการตกแต่งที�อยู่อาศัย 

 

สปฺตมะ สรฺคะ 

นาครนารายณะ 

สรรคะที�เจ็ด พระกฤษณะผู้ฉลาด 

(142) 

อตฺรานฺตเร จ กุลฏากุลวรฺตฺมฆาต- 

สชําตปาตก อิว สฺผุฏลาpฺฉนศฺรีะ | 

วฺฤนฺทาวนานฺตรมทีปยทศุํชาไล- 

รฺทิกฺสุนฺทรีวทนจนฺทนพินฺทุรินฺทุะ || 7-1 

และในระหวา่งนั4นพระจนัทร์คือจุดพินทุจนัทน์บนใบหนา้หญิงงามแห่งทิศตะวนัออกทาํให้ภายใน

ป่าพฤนทาวนัสวา่งไสวดว้ยลาํแสงทั4งหลาย ใบหน้าที/มีความงามเป็นรอยประทบัชดัเจนราวกบัว่า

ความชั/วไดเ้กิดขึ4นแลว้เพราะการทาํลายแนวทางความประพฤติของวงศ์ตระกูลของผูห้ญิงที/มีความ

ประพฤติผิดทางกาม (7-1) 

 
                                                        

103แปลไดอี้กความหมายหนึ/ งวา่ ที/เสวยสุขของพระกฤษณะ. 
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(143) 

ปฺรสรติ ศศธรพเิมฺพ วิหิตวลิเมฺพ จ มาธเว วิธุรา | 

วิรจิตวิวิธวิลาปํ สา ปริตาปํ จกาโรไจฺจะ || 7-2 

เมื/อพระจนัทร์ขึ4นและพระมาธวะยงัชักช้าอยู่ หญิงคนนั4นผู ้เกิดความเหงาอย่างมากมายจึงรําพึง

รําพนัออกมาในรูปแบบต่างๆ (7-2) 

มาลวราคยติตาลาภฺยาํ คียเต ||13|| 

อัษฏปทีที� 13 ถูกขบัร้องด้วยมาลวะราคะและยติตาละ 

(144) 

กถิตสมเย’ปิ หริรหห น ยเยา วน ํ| 

มม วผิลมิทมมลรูปมปิ เยาวนมฺ || 

ยามิ เห กมิห ศรณมฺ สขีชนวจนวpฺจิตา || ธฺรุวมฺ || อ ป 13-1 

น่าเศร้าจริง! พระหริไม่ไปสู่ป่าตามเวลาที/นดัหมาย ความสาวของฉนัที/ไม่มีสิ/งบกพร่องเลยนี4ก็ไม่มี

ประโยชน์อะไร โอ้! ฉันผู้ถูกพวกเพื/อนหญิงหลอกลวงด้วยคาํพูดแล้วจะไปพึ/งใครได้ในโลกนี4       

(อ ป 13-1) 

(145) 

ยทนุคมนาย นิศิ คหนมปิ ศีลิต ํ| 

เตน มม หฺฤทยมิทมสมศรกีลิตมฺ || ยามิ เห˚ || อ ป 13-2 

แมป่้าก็ไดถู้กเขา้ไปแลว้ในเวลากลางคืน (โดยฉัน) เพื/อตามหาเขา ใจของฉันนี4 ได้ถูกทิ/มแทงแลว้

โดยศรของกามเทพเพราะเขาคนนั4น (อ ป 13-2) 

(146) 

มม มรณเมว วรมิติ วติถเกตนา | 

กิมิติ วิษหามิ วริหานลเจตนา || ยามิ เห˚ || อ ป 13-3 

ความตายอย่างเดียวเท่านั4นดีที/สุดสําหรับฉันเพราะว่าฉันมีร่างกายที/ไร้ประโยชน์ ฉันจะทนได้

อย่างไรเพราะฉันเป็นผูมี้ใจถูกไฟคือความพลดัพรากเผาผลาญ (อ ป 13-3) 
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(147) 

มามหห วธุิรยติ มธุรมธุยามินี | 

กาปิ หริมนุภวติ กฺฤตสุกฺฤตกามินี || ยามิ เห˚ || อ ป 13-4 

โอ!้ กลางคืนของฤดูใบไมผ้ลิที/รื/ นรมยท์าํให้ฉันทุกข์ใจ หญิงสาวที/ชื/นชอบความรักที/มีบุญอนัได้

กระทาํแลว้คนใดคนหนึ/งย่อมไดเ้สวยสุขกบัพระหริ (อ ป 13-4) 

(148) 

อหห กลยามิ วลยาทิมณิภูษณมฺ | 

หริวริหทหนวหเนน พหุทูษณมฺ || ยามิ เห˚ || อ ป 13-5 

โอ!้ ฉนัคิดว่าเครื/องประดบัที/ทาํดว้ยแก้วมณี มีกาํไลขอ้มือเป็นตน้ ทาํร้ายฉันอย่างมากเพราะเหมือน

การแบกไวซึ้/งไฟคือการพลดัพรากจากพระหริ (อ ป 13-5) 

(149) 

กุสุมสุกุมารตนุมตนุศรลลียา | 

สฺรคปิ หฺฤทิ หนฺติ มามติวษิมศีลยา || ยามิ เห˚ || อ ป 13-6 

แมพ้วงมาลยัที/สวมไวที้/หน้าอกก็ทาํร้ายฉันผูมี้ร่างกายบอบบางนุ่มนวลเหมือนดอกไมเ้พราะลีลา

ของลูกศรกามเทพที/มีลกัษณะไม่เรียบอย่างยิ/ง (อ ป 13-6) 

(150) 

อหมิห นิวสามิ นคณิตวนเวตสา | 

สฺมรติ มธุสูทโน มามปิ น เจตสา || ยามิ เห˚ || อ ป 13-7 

ฉนัอยูที่/นี/ท่ามกลางหวายป่านบัไม่ถว้น แต่มธุสูทนะก็ไม่ใส่ใจจะนึกถึงฉนั (อ ป 13-7) 

(151) 

หริจรณศรณชยเทวกวภิารตี | 

วสตุ หฺฤทิ ยวุติริว โกมลกลาวตี || ยามิ เห˚ || อ ป 13-8 

ขอให้คาํพูดของกวีชยเทพผูมี้เท้าของพระหริเป็นที/พึ/ งจงอยู่ในใจของทุกคนเหมือนหญิงสาวผู ้มี

ศิลปะอนังดงาม (อยู่ในใจชายหนุ่ม) (อ ป 13-8) 
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(152) 

ตตฺกิ ํกามปิ กามินีมภสฺิฤตะ กิ ํวา กลาเกลภิิ- 

รฺพโทฺธ พนฺธุภิรนฺธการิณิ วนาภฺยเรฺณ กิมุทฺภฺรามฺยติ | 

กานฺตะ กฺลานฺตมนา มนาคปิ ปถิ ปฺรสฺถาตุเมวากฺษมะ 

สเงฺกตีกฺฤตมpฺชุวpฺชุลลตากุเpฺช‘ปิ ยนฺนาคตะ || 7-3 

เหตุที/คนรักผูมี้ใจอ่อนลา้ไม่สามารถที/จะออกเดินไปตามทางแมเ้พียงเล็กนอ้ยและไปยงัซุ้มไมที้/เป็น

เถาวลัยข์องตน้วญัชุละ104ที/เป็นที/นดัหมายเพราะเขาไปหาหญิงผูเ้ยา้ยวนคนใดคนหนึ/งใช่ไหม หรือ

วา่เขาถูกจบัตวัไวโ้ดยญาติพี/นอ้งที/มีความเชี/ยวชาญการเล่นทางดา้นศิลปะของความรัก หรือว่าเขา

ท่องเที/ยวไปในป่าที/มืดมิด (7-3) 

(153) 

อถาคตาํ มาธวมนฺตเรณ สขีมิย ํวกฺีษฺย วษิาทมกูามฺ | 

วิศงฺกมานา รมิต ํกยาปิ ชนารฺทน ํทฺฤษฺฏวเทตทาห || 7-4 

เมื/อไดเ้ห็นเพื/อนหญิงคนนี4ผูม้าแลว้โดยปราศจากพระมาธวะไม่พูดจาเพราะความเศร้าจึงสงสัยว่า

ชนารทนะ105สนุกอยู่กบัหญิงคนใดคนหนึ/งจึงไดก้ล่าวคาํนี4ออกมา (7-4) 

วสนฺตราคยติตาลาภฺยํา คียเต ||14|| 

อัษฏปทีที� 14 ถูกขับร้องด้วยวสันตะราคะและยติตาละ 

(154) 

สฺมรสมโรจิตวิรจิตเวศา | 

คลิตกุสุมทรวิลุลิตเกศา | 

กาปิ มธุริปุณา วิลสติ ยุวติรธิกคุณา || ธฺรุวมฺ || อ ป 14-1 

หญิงสาวคนใดคนหนึ/ งมีคุณสมบตัิที/ ดีเยี/ยมมากมาย แต่งกายด้วยเครื/ องแต่งกายที/ เหมาะสมกับ

สมรภูมิแห่งกามเทพ ดอกไมป้ระดบัผมหล่นและผมยุ่งเหยิง คงจะเริงรักอยู่กบัมธุริปุ (อ ป 14-1) 

                                                        

104หมายถึงต้นไม้ได้หลายชนิด เช่น ตน้ไม้ที/ มีชื/อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Dalbergia Ougeinensis, 

Jonesia Asoka, Calamus Rotang หรือ Hibiscus Mutabilis; Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 

914. 
105พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
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(155) 

หริปริรมฺภณวลิตวกิารา | 

กุจกลโศปริ ตรลิตหารา || กาปิ˚ || อ ป 14-2 

เธอมีอารมณ์รุนแรงอย่างเห็นไดช้ดัเนื/องจากความตอ้งการที/จะกอดรัดพระหริ สร้อยไข่มุกแกวง่ไป

มาเหนือถนัที/งามเหมือนหมอ้นํ4าของเธอ (อ ป 14-2) 

(156) 

วจิลทลกลลิตานนจนฺทฺรา | 

ตทธรปานรภสกฺฤตตนฺทฺรา || กาปิ˚ || อ ป 14-3 

ใบหนา้ที/เหมือนดวงจนัทร์อนังดงามของเธอมีผมปลิวอยูท่ี/ใบหน้า เธออ่อนระทวยเนื/องจากได้จูบ

ปากอยา่งดูดดื/มกบัเขา (อ ป 14-3) 

(157) 

จpฺจลกุณฺฑลทลิตกโปลา | 

มุขริตรสนชฆนคติโลลา || กาปิ˚ || อ ป 14-4 

ต่างหูของเธอแกวง่ไปมากระทบแก้ม การส่ายสะโพกไปมาของเธอทาํให้สายเขม็ขดัส่งเสียงดงั (อ ป 

14-4) 

(158) 

ทยิตวโิลกิตลชฺชิตหสิตา | 

พหุวธิกูชิตรติรสรสิตา || กาปิ˚ || อ ป 14-5 

เธอหวัเราะดว้ยความเอียงอายเมื/อถูกคนรักมอง เธอครวญครางต่างๆ นานาและร้องออกมาอย่างดงั

เพราะความสุขในการร่วมรัก (อ ป 14-5) 

(159) 

วิปุลปุลกปฺฤถเุวปถุภงฺคา | 

ศฺวสิตนิมีลติวกิสทนงฺคา || กาปิ˚ || อ ป 14-6 

เธอขนลุกไปทั/วตวั บิดตวั และสั/นเทิ4มอย่างรุนแรง เธอถอนหายใจ หลบัตาลง และใจเอิบอิ/มไปดว้ย

ความรัก (อ ป 14-6) 
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(160) 

ศฺรมชลกณภรสุภคศรีรา | 

ปริปติโตรสิ รติรณธีรา || กาปิ˚ || อ ป 14-7 

ร่างกายที/งดงามของเธอเต็มไปด้วยเม็ดเหงื/อ เธอผู้ได้ต่อสู้ศึกรักอย่างไม่ย่อทอ้แลว้ได้ซบอยู่ที/

หนา้อกของคนรัก (อ ป 14-7) 

(161) 

ศฺรีชยเทวภณิตหริรมิตมฺ | 

กลิกลุษ ํชนยตุ ปริศมิตมฺ || กาปิ˚ || อ ป 14-8 

ขอความรื/นรมย์ของพระหริที/ศรีชยเทพพรรณนาจงทาํให้ความชั/วร้ายในกลียุคหมดสิ4นไป (อ ป   

14-8) 

(162) 

วิรหปาณฺฑุมุราริมุขามฺพุชทฺยุติรย ํติรยนฺนปิ เวทนามฺ | 

วิธุรตีว ตโนติ มโนภุวะ สุหฺฤทเย หฺฤทเย มทนวฺยถามฺ || 7-5 

โอ!้ แมพ้ระจนัทร์นี4 ที/มีสีเหมือนดอกบวัคือใบหน้าของมุราริที/ซีดเพราะการพลดัพรากจะบรรเทา

ความปวดร้าวทางใจของฉนั แต่ก็เพราะเป็นเพื/อนของกามเทพจึงเพิ/มความเจ็บปวดเพราะรักให้แก่

ใจของฉนัดว้ย (7-5)   

คุรฺชรีราไคกตาลีตาเลน คียเต ||15|| 

อัษฏปทีที� 15 ถูกขบัร้องด้วยคุรชรีราคะและเอกตาลีตาละ 

(163) 

สมุทิตมทเน รมณีวทเน จมฺุพนวลิตาธเร | 

มฺฤคมทตลิก ํลขิติ สปุลก ํมฺฤคมิว รชนีกเร | 

รมเต ยมุนาปุลนิวเน วิชยี มุราริรธุนา || ธฺรุวมฺ || อ ป 15-1 

เขาเขียนดิลกดว้ยนํ4ามนัหอมของกวางดว้ยขนที/ลุกชนับนใบหน้าของหญิงสาวที/สวยงาม ที/มีความ

รักเพิ/มขึ4นแลว้ และที/ริมฝีปากมีร่องรอยของการจุมพิต เหมือนวาดรูปกวางบนพระจนัทร์ ตอนนี4    

มุราริผูมี้ชยัชนะกาํลงัสนุกสนานอยู่ในป่าริมฝั/งแม่นํ4ายมุนา (อ ป 15-1) 
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(164) 

ฆนจยรุจิเร รจยติ จิกุเร ตรลติตรุณานเน | 

กุรพกกุสุม ํจปลาสุษม ํรติปติมฺฤคกานเน || รมเต˚ || อ ป 15-2 

เขาเอาดอกกุรพกะ106ที/งดงามเหมือนฟ้าแลบในสวนกวางของกามเทพไปจดัแต่งที/ผมที/งามเหมือน

กลุ่มเมฆบนใบหนา้ที/ยงัสาวที/สั/นไหว (อ ป 15-2) 

(165) 

ฆฏยติ สุฆเน กุจยคุคคเน มฺฤคมทรุจิรูษิเต | 

มณิสรมมล ํตารกปฏล ํนขปทศศิภูษเิต || รมเต˚ || อ ป 15-3 

เขาเอากลุ่มดวงดาวคือสร้อยคอแก้วมณีที/สดใสไปจดัแต่งไวบ้นท้องฟ้าคือคู่ของถนัที/แน่นที/ถูก

ประดบัแลว้ดว้ยนํ4ามนักวางและตกแต่งแลว้ดว้ยพระจนัทร์คือรอยเล็บ (อ ป 15-3) 

(166) 

ชิตพิสศกเล มฺฤทุภุชยุคเล กรตลนลินีทเล | 

มรกตวลย ํมธุกรนิจย ํวิตรติ หิมศีตเล || รมเต˚ || อ ป 15-4 

เขาสวมฝูงผึ4งคือกาํไลขอ้มือที/ทาํดว้ยมรกตที/คู่ของแขนที/อ่อนนุ่มคือก้านบวัที/ชูขึ4นอนัมกีลบีดอกบวั

คือมือที/เยน็เหมือนหิมะ (อ ป 15-4) 

(167) 

รติคฺฤหชฆเน วปุิลาปฆเน มนสิชกนกาสเน | 

มณิมยรสน ํโตรณหสน ํวกิิรติ กฺฤตวาสเน || รมเต˚ || อ ป 15-5 

เขาประดบัเขม็ขดัที/ทาํดว้ยแกว้มณีซึ/งมีเสียงหวัเราะเป็นโตรณะ107ที/สะโพกอนัเป็นที/อยูข่องรตี108ที/

ใหญ่และแน่นที/มีบลัลงัก์ทองของกามเทพอยู่ในที/อยู่ที/สร้างขึ4น (อ ป 15-5) 

(168) 

จรณกิสลเย กมลานิลเย นขมณิคณปูชิเต | 

พหิรปวรณ ํยาวกภรณ ํชนยติ หฺฤทิ โยชิเต || รมเต˚ || อ ป 15-6 

                                                        

106ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Barleria มีดอกสีแดง; Ibid., 293. 
107ซุม้โคง้ประตู. 
108เทพเจา้แห่งความหลงใหลทางเพศ เป็นชายาของกามเทพ. 
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เขาสร้างเครื/องประดบัสีแดงคือครั/ง109ใหเ้ป็นเครื/องปกปิดภายนอกที/เท้าที/เหมือนใบไมแ้รกผลทีิ/ถูก

วางไวแ้ลว้ที/หวัใจ (หนา้อก) ที/เป็นที/อยู่ของกมละ110ที/ไดรั้บการบูชาโดยหมู่ของแก้วมณีคือเล็บ (อ 

ป 15-6) 

(169) 

รมยติ สุทฺฤศ ํกามปิ สุภฺฤศ ํขลหลธรโสทเร | 

กิมผลมวสํ จิรมิห วิรสํ วท สขิ วฏิโปทเร || รมเต˚ || อ ป 15-7 

เมื/อหลธรโสทระ111ผูเ้ป็นคนชั/วสนุกสนานอยู่กับผู ้หญิงที/มีดวงตาสวยงามคนใดคนหนึ/ งอย่าง

มากมายยิ/ง เพื/อนเอ๋ย! จงบอกมาสิวา่ฉันอยู่แลว้อย่างไร้ผลและไม่มีรสชาติที/ซุ้มไมที้/นี/ทาํไมเป็น

เวลานาน (อ ป 15-7) 

(170) 

อหิ รสภณเน กฺฤตหริคุณเน มธุริปุปทเสวเก | 

กลิยคุรจิต ํน วสตุ ทุริต ํกวนฺิฤปชยเทวเก || รมเต˚ || อ ป 15-8 

ความชั/วที/ถูกสร้างขึ4นโดยกลียุคขอจงอย่าอยูที่/นี/ที/ชยเทพผูเ้ป็นราชาแห่งกว ีผูพู้ดถึงสิ/งที/มีรสชาติ ผู ้

พรรณนาถึงคุณความดีของพระหริ ผูก้ราบไหวพ้ระบาทของมธุริปุ (อ ป 15-8) 

(171) 

นายาตะ สขิ นิรฺทโย ยทิ ศฐสฺตฺว ํทูติ กิ ํทูยเส 

สฺวจฺฉนฺท ํพหุวลฺลภะ ส รมเต กิ ํตตฺร เต ทูษณมฺ | 

ปศฺยาทฺย ปฺริยสคํมาย ทยติสฺยากฺฤษฺยมาณ ํคุไณ- 

รุตฺกณฺฐารฺติภราทิว สฺผฏุทิท ํเจตะ สฺวย ํยาสฺยติ || 7-6 

                                                        

109สารที/เพลี4ยหอยชนิดหนึ/ งผลิตออกมา เรียกวา่ ขี4ครั/ง สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ห ลายอย่าง โดยเฉพาะสีที/ แยกออกมาจากครั/ง คือ สีแดง มักจะนําไปใช้ยอ้ม; ราชบัณฑิตยสถาน, 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 221. และ คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน

, สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่ม 7 (กรุงเทพฯ: 

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2516), 88.  
110พระนามหนึ/ งของพระลกัษมี. 
111พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
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นี/แน่ะเพื/อน! ถา้คนที/ไม่มีความกรุณาคนหลอกลวงไม่มาแลว้ นี/แน่ะ! เธอผูเ้ป็นคนส่งข่าว เธอจะ

เศร้าโศกไปทาํไมเล่า เขาผู้เป็นคนที/มีคนรักมากมายย่อมไปสนุกกบัผู้หญิงอื/นของเขา เธอจะมี

ความผิดในเรื/องนี4ไดอ้ย่างไร เธอจงดูเถิด เพื/อที/จะพบคนรักในวนันี4  ใจที/ถูกดึงดูดไปดว้ยคุณความดี

ทั4งหลายของคนรักนี4ราวกบัวา่จะแตกเพราะความทุกขค์วามโหยหา จึงจาํตอ้งไปดว้ยตนเอง (7-6) 

เทศวราฑีราเคณ รูปกตาเลน คียเต ||16|| 

อัษฏปทีที� 16 ถูกขบัร้องด้วยเทศวราฑีราคะและรูปกะตาละ 

(172) 

อนิลตรลกุวลยนยเนน | 

ตปติ น สา กิสลยศยเนน | 

สขิ ยา รมิตา วนมาลินา || ธฺรุวมฺ || อ ป 16-1 

เพื/อนเอ๋ย! ผูห้ญงิซึ/งไดส้นุกอยู่กบัวนมาลินผูมี้นยัน์ตาเหมือนดอกบวัสีนํ4าเงินที/ไหวไปมาเพราะลม

จะไม่ร้อนเลยเพราะเตียงนอนที/ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิ (อ ป 16-1) 

(173) 

วกิสิตสรสิชลลิตมุเขน | 

สฺผุฏติ น สา มนสิชวศิิเขน || สขิ ยา˚ || อ ป 16-2 

เพราะ (วนมาลิน) ผูมี้ใบหนา้ที/งดงามเหมือนดอกบวับาน หญิงคนนั4นย่อมไม่ถูกทาํร้ายดว้ยลูกศร

ของกามเทพ (อ ป 16-2) 

(174) 

อมฺฤตมธุรมฺฤทุตรวจเนน | 

ชฺวลติ น สา มลยชปวเนน || สขิ ยา˚ || อ ป 16-3 

เพราะ (วนมาลิน) ผูมี้ถอ้ยคาํที/นุ่มนวลและหวานเหมือนนํ4าอมฤต หญิงคนนั4นยอ่มไม่ลุกเป็นไฟดว้ย

ลมที/เกิดจากภูเขามลยะ (อ ป 16-3) 

(175) 

สฺถลชลรุหรุจิกรจรเณน | 

ลุฐติ น สา หิมกรกิรเณน || สขิ ยา˚ || อ ป 16-4 
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เพราะ (วนมาลิน) ผูมี้มือและเทา้ที/งดงามเหมือนดอกบวับนบก หญิงคนนั4นย่อมไม่เจบ็ปวดดว้ยแสง

จากพระจนัทร์ (อ ป 16-4) 

(176) 

สชลชลทสมุทยรุจิเรณ | 

ทลติ น สา หฺฤทิ จิรวริเหณ || สขิ ยา˚ || อ ป 16-5 

เพราะ (วนมาลิน) ผูง้ดงามเหมือนกลุ่มเมฆที/เต็มไปด้วยนํ4 า หญิงคนนั4นหัวใจย่อมจะไม่แตกสลาย

เพราะการพลดัพรากเป็นเวลานาน (อ ป 16-5) 

(177) 

กนกนิกษรุจิศุจิวสเนน | 

ศฺวสิติ น สา ปริชนหสเนน || สขิ ยา˚ || อ ป 16-6 

เพราะ (วนมาลิน) ผูมี้เครื/องแต่งกายที/สะอาดและงดงามเหมือนกบัหินที/ใชท้ดสอบทอง112 หญิงคน

นั4นย่อมไม่ตอ้งครํ/ าครวญเพราะการหวัเราะเยาะของคนรอบขา้ง (อ ป 16-6) 

(178) 

สกลภุวนชนวรตรุเณน | 

วหติ น สา รุชมตกิรุเณน || สขิ ยา˚ || อ ป 16-7 

เพราะ (วนมาลิน) ผูเ้ป็นชายหนุ่มที/ดีที/สุดในหมู่คนของโลกทั4งหมด หญิงคนนั4นย่อมไม่มีความ

เจบ็ปวดเพราะความน่าสงสารอย่างยิ/ง (อ ป 16-7) 

(179) 

ศฺรีชยเทวภณิตวจเนน | 

ปฺรวศิตุ หริรปิ หฺฤทยมเนน || สขิ ยา˚ || อ ป 16-8 

แมพ้ระหริก็ขอใหเ้ขา้ไปในใจดว้ยถอ้ยคาํที/ขบัร้องโดยศรีชยเทพนี4  (อ ป 16-8) 

(180) 

มโนภวานนฺทน จนฺทนานิล ปฺรสีท เร ทกฺษิณ มุpฺจ วามตามฺ | 

กฺษณ ํชคตฺปฺราณ นิธาย มาธว ํปุโร มม ปฺราณหโร ภวษฺิยสิ || 7-7 

                                                        

112หินดาํที/ใชท้ดสอบความบริสุทธิ� ของทองคาํและเงิน โดยการขดูเพื/อนําผงที/ติดมาไปหยดนํ4 ากรด

และนํ4ากลั/นเพื/อทดสอบแถบสีมาตรฐานทองคาํ (Touchstone). 
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ขา้แต่ลมแห่งไมจ้นัทน์ที/มาจากทิศใตอ้นัเป็นความสุขที/อยู่ในใจ! ขอท่านจงโปรดปรานและละทิ4ง

ความเป็นฝ่ายตรงขา้มกบัฉนั ขา้แต่ท่านผูเ้ป็นลมปราณของโลก! หลงัจากนาํพระมาธวะมาอยู่เบื4อง

หนา้ฉนัชั/วขณะหนึ/งแลว้ ขอท่านจงเป็นผูเ้อาชีวติฉนัไปเถิด (7-7)  

(181) 

ริปุริว สขสีํวาโส’ย ํศิขีว หิมานิโล 

วิษมิว สุธารศฺมิรฺยสฺมินฺทุโนติ มโนคเต | 

หฺฤทยมทเย ตสฺมิเนฺนว ํปุนรฺวลเต พลา- 

ตฺกุวลยทฺฤศาํ วามะ กาโม นิกามนิรงฺกศุะ || 7-8 

เมื/อเขาอยู่ในใจการอยู่ร่วมกบัเพื/อนนี4ก็ย่อมทาํร้ายเหมือนขา้ศึก ลมหิมะก็ย่อมทาํร้ายเหมือนกับไฟ 

และแสงจนัทร์ก็ยอ่มทาํร้ายเหมือนกบัยาพิษ ใจของฉันถูกดึงกลบัไปหาเขาผูไ้ม่มีความกรุณาอีกครั4ง

ดว้ยกําลงั เพราะกามเทพผู ้ไม่มีใครควบคุมไดอ้ย่างยิ/งเป็นคนที/โหดร้ายของหญิงผู ้มีตาเหมือน

ดอกบวัสีนํ4าเงินทั4งหลาย (7-8) 

(182) 

พาธาํ วเิธหิ มลยานิล ปpฺจพาณ 

ปฺราณานฺคฺฤหาณ น คฺฤห ํปุนราศฺรยิเษฺย | 

กิ ํเต กฺฤตานฺตภคินิ กฺษมยา ตรไงฺค- 

รงฺคานิ สิpฺจ มม ศามฺยตุ เทหทาหะ || 7-9 

ขา้แต่ลมจากภูเขามลยะ! ขอท่านจงทาํร้ายฉนัเถอะ ขา้แต่กามเทพ! ขอท่านจงเอาชีวิตฉนัไปเถอะ ฉนั

จะไม่อาศยับา้นเป็นที/พึ/งอีกต่อไป ขา้แต่แม่นํ4 ายมุนา! ประโยชน์อะไรดว้ยการยกโทษของท่านแก่

ฉนั ขอท่านจงรดร่างกายของฉนัดว้ยคลื/นทั4งหลาย การเผาไหมร่้างกายของฉนัจะไดส้งบลง (7-9) 

(183) 

ปฺราตรฺนีลนิโจลมจฺยุตมุระ สํวตีปีตามฺพรํ 

ราธายาศฺจกิต ํวโิลกฺย หสติ ไสฺวรํ สขีมณฺฑเล | 

วฺรีฑาจpฺจลมpฺจล ํนยนโยราธาย ราธานเน 

สฺวาทุเสฺมรมุโข’ยมสฺตุ ชคทานนฺทาย นนฺทาตฺมชะ || 7-10 
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ในตอนเชา้เมื/อพวกหมู่เพื/อนผูห้ญิงเห็นด้วยความแปลกใจที/อัจยุตะ113สวมเสื4 อผา้ที/มีสีนํ4าเงินและ

เห็นหน้าอกของราธาถูกปกปิดดว้ยผ้าสีเหลืองก็หัวเราะอย่างสนุกสนาน หลังจากที/ทอดสายตา

กลอกกลิ4งไปมาด้วยความอายของดวงตาที/หน้าของราธาแล้ว ขอให้นนัทาตมชะ114ผูมี้หน้าที/ยิ4ม 

อย่างหวานจงเป็นไปเพื/อความสุขของโลก (7-10) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท วปิฺรลพฺธาวรฺณเน นาครนารายโณ นาม สปฺตมะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�เจ็ดชื�อพระกฤษณะผู้ฉลาดในศรีคีตโควนิทะที�พรรณนาถึงความฉลาดที�มี 

 

อษฺฏมะ สรฺคะ 

วิลกฺษฺยลกฺษฺมีปติะ 

สรรคะที�แปด พระกฤษณะผู้เร่ร่อน 

(184) 

อถ กถมปิ ยามินี ํวินีย สฺมรศรชรฺชริตาปิ สา ปฺรภาเต | 

อนุนยวจน ํวทนฺตมเคฺร ปฺรณตมปิ ปฺริยมาห สาภฺยสูยมฺ || 8-1 

ต่อมาแม้ได้ทาํให้คืนนั4นผ่านพน้ไปอย่างยากเยน็ โอ้! เมื/อฟ้าสางแมเ้ธอจะอิดโรยเพราะพิษของ     

ศรกามเทพก็ไดพู้ดตดัพอ้ต่อวา่คนรักผูป้ระนมมือกล่าวขอโทษอยู่ขา้งหนา้ (8-1) 

ไภรวรีาคยติตาลาภฺยาํ คียเต ||17|| 

อัษฏปทีที� 17 ถูกขับร้องด้วยไภรวีราคะและยติตาละ 

(185) 

รชนิชนิตคุรุชาครราคกษายิตมลสนิเวศมฺ | 

วหติ นยนวนุราคมิว สฺผุฏมุทิตรสาภินิเวศมฺ | 

หริหริ ยาหิ มาธว ยาหิ เกศว มา วท ไกตววาทมฺ 

ตามนุสร สรสีรุหโลจน ยา ตว หรติ วษิาทมฺ || ธฺรุวมฺ || อ ป 17-1 

 

                                                        

113พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
114พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
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ตาของท่านแดงแสดงวา่ไม่ไดห้ลบัเพราะแสดงบทรักทั4งคืน ตอนนี4 ท่านตาปรือแสดงให้เห็นอย่าง

ชดัเจนวา่ยงัมีความรักที/ฝังแน่นอยูก่บัรสของการแสดงความรักนั4น โอห้ริ! จงไปให้พ้นมาธวะ จง

ไปใหพ้น้เกศวะ อย่ามาโกหกฉนัเลย ท่านผู้มีตาเหมือนดอกบวั! ขอจงตามผูห้ญิงที/ทาํให้ท่านหาย

เหงาคนนั4นไปเถิด (อ ป 17-1) 

(186) 

กชฺชลมนิลวโิลจนจุมฺพนวริจิตนีลิม รูปมฺ | 

ทศนวสนมรุณ ํตว กฺฤษฺณ ตโนติ ตโนรนุรูปมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-2 

กฤษณะ! ริมฝีปากที/แดงของท่านกลายเป็นสีดาํอนัเกิดขึ4นจากการที/ท่านจูบตาที/ทาผงอญัชนัทาํ  

ดว้ยเขม่าไฟที/ตา ทาํใหริ้มฝีปากของท่านเป็นสีเดียวกบัสีของร่างกาย (อ ป 17-2) 

(187) 

วปุรนุหรติ ตว สฺมรสงฺครขรนขรกฺษตเรขมฺ | 

มรกตศกลกลิตกลเธาตลิเปริว รติชยเลขมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-3 

ร่างกายของท่านที/มีรอยข่วนที/เกิดจากเล็บอนัคมในสงครามรักราวกับจะบอกให้ทราบถึงขอ้ความ

แห่งชยัชนะของความสุขจากการร่วมรักของอกัษรเงินที/ปรากฏบนดวงแกว้มรกต (อ ป 17-3) 

(188) 

จรณกมลคลทลกฺตกสิกฺตมิท ํตว หฺฤทยมุทารมฺ | 

ทรฺศยตีว พหิรฺมทนทฺรุมนวกิสลยปริวารมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-4 

หวัใจอนัสูงส่งของท่านที/ถูกรดด้วยหยดของนํ4 าครั/งที/หยดจากดอกบวัคือเท้าราวกบัการปกคลุม  

ของใบไมแ้รกผลิใหม่ของตน้ไมแ้ห่งความรักปรากฏออกมาใหเ้ห็นภายนอก (อ ป 17-4) 

(189) 

ทศนปท ํภวทธรคต ํมม ชนยติ เจตสิ เขทมฺ | 

กถยติ กถมธุนาปิ มยา สห ตว วปุเรตทเภทมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-5 

รอยฟันที/ริมฝีปากของท่านสร้างความเจ็บปวดให้เกิดขึ4นในใจของฉัน ท่านจะกล่าวไดอ้ย่างไรว่า

บดันี4 ร่างกายของท่านกบัฉนันี4 ไม่ไดแ้ยกห่างจากกนั (อ ป 17-5) 
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(190) 

พหิริว มลินตรํ ตว กฺฤษฺณ มโน’ปิ ภวษฺิยติ นูนมฺ | 

กถมถ วpฺจยเส ชนมนุคตมสมศรชฺวรทูนมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-6 

กฤษณะ! ใจของท่านคงจะดาํยิ/งนกัเหมือนกบัร่างกายภายนอกของท่าน ท่านหลอกคนที/ถูกทรมาน

ดว้ยพิษไขจ้ากกามเทพที/เฝ้าคอยติดตามท่านไดอ้ย่างไร (อ ป 17-6) 

(191) 

ภฺรมติ ภวานพลากวลาย วเนษุ กิมตฺร วจิิตฺรมฺ | 

ปฺรถยติ ปูตนิไกว วธูวธนิรฺทยพาลจริตฺรมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-7 

ท่านท่องเที/ยวไปในหมู่ตน้ไมเ้พื/อกินผูห้ญิงที/อ่อนแอเป็นอาหาร115 นั/นไม่ใช่เรื/องแปลกอะไร เพราะ

ชะตากรรมของนางอสูรปูตนา116บอกใหเ้ราทราบถึงพฤติกรรมตอนที/ท่านเป็นเดก็ว่าเป็นผูไ้ร้ความ

กรุณาในการฆ่าผูห้ญิง (อ ป 17-7) 

(192) 

ศฺรีชยเทวภณิตรติวpฺจิตขณฺฑิตยวุติวลิาปมฺ | 

ศฺฤณุต สุธามธุรํ วพุิธา วิพุธาลยโต’ปิ ทุราปมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-8 

ปราชญท์ั4งหลาย! ขอพวกท่านจงฟังการรําพึงรําพนัของหญิงสาวที/คนรักนอกใจและไม่สมหวงัใน

การร่วมรักที/ศรีชยเทพกาํลงัพรรณนาซึ/ งไพเราะเหมือนไดดื้/มนํ4 าอมฤตที/แม้ในสวรรค์ก็หาไดย้าก  

(อ ป 17-8) 

(193) 

ตเวท ํปศฺยนฺตฺยาะ ปฺรสรทนุราค ํพหิริว 

ปฺริยาปาทาลกฺตจฺฉุริตมรุณโทฺยติ หฺฤทยมฺ | 

มมาทฺย ปฺรขฺยาตปฺรณยภรภเงฺคน กิตว 

ตฺวทาโลกะ โศกาทปิ กิมปิ ลชฺชาํ ชนยติ || 8-2 

                                                        

115หมายถึง มีความสัมพนัธ์กบัหญิงสาวแลว้หลอกลวงทอดทิ4ง. 
116นางอสูรที/พระกฤษณะปราบตอนพระองคย์งัเยาวว์ยั. 
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คนหลอกลวง! วนันี4 เมื/อฉนัเห็นหวัใจของท่านที/เปื4 อนนํ4าครั/งจากเทา้ของหญิงคนรักกลายเป็นสีแดง

ราวกบัวา่ไดย้ื/นความรักที/มีอย่างต่อเนื/องออกมาให้เห็นภายนอก ภาพของท่านสร้างความอบัอาย

ใหแ้ก่ฉนัมากกวา่จะทาํใหโ้ศกเศร้าเพราะมนัไดท้าํลายความรักของฉนัที/มีมากมายซึ/งใครก็รู้ (8-2) 

(194) 

อนฺตโรฺมหนเมาลิฆูรฺณนจลนฺมนฺทารวภฺิรํศน- 

สฺตมฺภากรฺษณทฺฤปฺติหรฺษณมหามนฺตฺระ กุรงฺคีทฺฤศามฺ | 

ทฺฤปฺยทฺทานวทูยมานทิวษิทฺทุรฺวารทุะขาปทาํ 

ภฺรํศะ กสํริโปรฺวิโปลยตุ วะ เศฺรยาํสิ วศีํรวะ || 8-3 

ขอให้เสียงขลุ่ยของกังสะริปุ117จงเพิ/มพูนสิ/งที/ประเสริฐทั4งหลายของพวกท่าน เสียงขลุ่ยนั4นเป็น

มนตร์สําหรับพวกผูห้ญิงที/มีตาเหมือนกวางที/ทาํให้ดอกมนัทาระ118สั/นไหวและหล่นลงเพราะ     

การโยกของศีรษะของพวกเธอเนื/องจากความเคลิบเคลิ4มภายใน และทาํให้พวกเธอเกิดความ         

อิ/มอกอิ/มใจและความหรรษาอย่างมากมาย เสียงขลุ่ยนั4นทําลายความทุกข์และความหายนะที/

ขดัขวางไดย้ากของพวกเทพที/ถูกพวกทานพ119ผูห้ยิ/งผยองทาํร้าย (8-3) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท ขณฺฑิตาวรฺณเน วลิกฺศฺยลกฺศฺมีปติรฺนาม อษฺฏมะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�แปดชื�อพระกฤษณะผู้เร่ร่อนในศรีคีตโควินทะ 

ที�พรรณนาถึงผู้หญิงที�คนรักนอกใจ 

 

 

 

 

 

 

                                                        

117พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
118ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Erythrina Indica เป็นหนึ/ งในห้าตน้ไมทิ้พยข์องสวรรค์; Monier 

Williams, Sanskrit-English Dictionary, 788. 
119อสูรจาํพวกหนึ/ง. 
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นวมะ สรฺคะ 

มุคฺธมุกุนฺทะ 

สรรคะที�เก้า พระกฤษณะผู้งดงาม 

(195) 

ตามถ มนฺมถขินฺนาํ รติรสภินฺนาํ วิษาทสมฺปนฺนามฺ | 

อนุจินฺติตหริจริตาํ กลหานฺตริตามุวาจ รหสิ สขี || 9-1 

ต่อมาเพื/อนหญิงไดพู้ดแลว้ในที/ลบัตากบัเธอผูป้วดร้าวเพราะความรัก ผู้ถูกรสแห่งความปรารถนา

รุมเร้า ผูเ้ตม็ไปดว้ยความขุ่นขอ้งหมองใจ ผูนึ้กถึงพฤติกรรมพระหริอยูต่ลอดเวลา ผูแ้ฝงการทะเลาะ

ไวใ้นใจ (9-1)  

คุรฺชรีราคยติตาลาภฺยํา คียเต ||18|| 

อัษฏปทีที� 18 ถูกขับร้องด้วยคุรชรีราคะและยติตาละ 

(196) 

หริรภิสรติ วหติ มธุปวเน | 

กิมปรมธิกสุข ํสขิ ภวเน | 

มาธเว มา กุรุ มานินิ มานมเย || ธฺรุวมฺ || อ ป 18-1 

พระหริมายงัที/นดัหมายเมื/อลมแห่งฤดูใบไมผ้ลิพดัมา เพื/อนเอ๋ย! ในโลกนี4 จะมีอะไรอีกเล่าที/สุขยิ/ง

กวา่นี4  โอ!้ นี/ท่านผู้แสนงอน! ท่านอย่างอนต่อพระมาธวะที/กาํลงังอนเลย (อ ป 18-1) 

(197) 

ตาลผลาทปิ คุรุมติสรสมฺ | 

กิ ํวผิลีกุรุเษ กุจกลศมฺ || มาธ˚ || อ ป 18-2 

ทาํไมท่านจึงทาํให้เตา้นมที/เหมือนหมอ้นํ4าที/ใหญ่และมีรสชาติยิ/งกวา่ผลมะพร้าวใหไ้ร้ประโยชน์เลา่ 

(อ ป 18-2) 

(198) 

กติ น กถติมิทมนุปทมจิรมฺ | 

มา ปริหร หริมติศยรุจิรมฺ || มาธ˚ || อ ป 18-3 
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ฉนัพูดแบบนี4ซํ4 าแลว้ซํ4 าอีกเป็นเวลานานแลว้ ขอท่านจงอย่าหลบเลี/ยงพระหริผูง้ดงามอย่างยิ/งเลย    

(อ ป 18-3) 

(199) 

กิมิติ วษิีทสิ โรทิษิ วิกลา | 

วหิสติ ยุวตสิภา ตว สกลา || มาธ˚ || อ ป 18-4 

ท่านจะโศกเศร้าไปทาํไม ท่านจะร้องห่มร้องไหอ้ยา่งคนที/หมดอาลยัตายอยากไปทาํไม พวกเพื/อน

สาวของท่านที/รวมกลุ่มกนัอยู่ทุกคนต่างพากนัหวัเราะเยาะท่าน (อ ป 18-4) 

(200) 

สชลนลนิทลศีตลศยเน | 

หริมวโลกย สผลย นยเน || มาธ˚ || อ ป 18-5 

ขอจงทาํใหต้าทั4งสองของท่านมีประโยชนด์ว้ยการมองดูพระหริบนที/นอนที/ทาํดว้ยกลีบดอกบวัที/

เปียกนํ4 า (อ ป 18-5) 

(201) 

ชนยสิ มนสิ กิมิติ คุรุเขทมฺ | 

ศฺฤณุ มม วจนมนีหิตเภทมฺ || มาธ˚ || อ ป 18-6 

ท่านจะทาํใหค้วามทุกข์หนกัเกิดขึ4นในใจไปทาํไม จงฟังสิ/งที/ฉันพูดซึ/ งจะทาํให้สิ/ งไม่พึงปรารถนา

หมดไปจากใจของท่าน (อ ป 18-6) 

(202) 

หริรุปยาตุ วทตุ พหุมธุรมฺ | 

กิมิติ กโรษิ หฺฤทยมติวธุิรมฺ || มาธ˚ || อ ป 18-7 

ขอจงใหพ้ระหริมาหาท่านเถอะ ขอจงให้พระองคไ์ดพู้ดคาํพูดที/ไพเราะมากมาย ท่านจะทาํใหใ้จของ

ท่านไดรั้บความทุกขร์ะทมไปทาํไม (อ ป 18-7) 

(203) 

ศฺรีชยเทวภณิตมตลิลิตมฺ | 

สุขยตุ รสิกชน ํหริจริตมฺ || มาธ˚ || อ ป 18-8 
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ขอใหบ้ทกวขีองศรีชยเทพที/งดงามยิ/งเกี/ยวกบัชีวติของพระหริจงทาํให้คนที/ชื/นชมในรสมีความสุข 

(อ ป 18-8) 

(204) 

สฺนิเคฺธ ยตฺปรุษาสิ ยตฺปฺรณมติ สฺตพฺธาสิ ยทฺราคิณิ 

เทฺวษสฺถาสิ ยทุนฺมุเข วมิุขตาํ ยาตาสิ ตสฺมินฺปฺริเย | 

ตทฺยกฺุต ํวปิรีตการิณิ ตว ศฺรีขณฺฑจรฺจา วษิ ํ

ศีตาํศุสฺตปโน หิม ํหุตวหะ กฺรีฑามุโท ยาตนาะ || 9-2 

การที/เมื/อคนรักนั4นแสดงความนุ่มนวลเธอกลบัหยาบกระดา้ง เมื/อเขาโอนอ่อนเธอกลบัแข็งขืน เมื/อ

เขามีอารมณ์รักเธอกลบัมีความเกลียด เมื/อเขามองมาเธอกลบัหนัหน้าหนี เธอผู ้ทาํสิ/ งที/ตรงกันขา้ม

เอ๋ย! นั/นมนัเหมาะสมแลว้สําหรับเธอที/กระแจะจนัทน์กลายเป็นยาพิษ แสงที/เย็นของพระจนัทร์

กลายเป็นแสงที/ร้อน หิมะกลายเป็นไฟ ความสนุกสนานจากการเล่นสนุกกลายเป็นความทุกข์

ทรมานในนรก (9-2) 

(205) 

สานฺทฺรานนฺทปุรนฺทราทิทิวิษทฺพฺฤไนฺทรมนฺทาทรา- 

ทานไมฺรรฺมุกเุฏนฺทฺรนีลมณิภิะ สนฺทรฺศิเตนฺทินฺทิรมฺ | 

สฺวจฺฉนฺท ํมกรนฺทสุนฺทรมิลนฺมนฺทากินีเมทุรํ 

ศฺรีโควนฺิทปทารวนฺิทมศุภสฺกนฺทาย วนฺทามเห || 9-3 

เพื/อขจดัสิ/งชั/วร้ายทั4งหลาย ขา้พเจา้ทั4งหลายขอไหวพ้ระบาทที/เหมือนดอกบวัของศรีโควินทะ ที/นุ่ม

เพราะนํ4 าจากแม่นํ4ามนัทากินี120ผสมกบันํ4าผึ4 งอย่างดี ซึ/ งทาํใหเ้ราไดเ้ห็นผึ4งตวัใหญ่ เพราะหมู่เทวดามี 

พระอินทร์121เป็นตน้มีความสุขอยา่งมากมายไดน้อ้มเศียรที/สวมมงกุฎประดบัแก้วมรกตด้วยความ

เต็มใจและดว้ยความเคารพอย่างแทจ้ริงไปที/พระบาทของพระองค ์(9-3) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท กลหานฺตริตาวรฺณเน มุคฺธมุกุโนฺท นาม นวมะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�เก้าอันมีชื�อว่าพระกฤษณะผู้งดงามในศรีคีตโควนิทะ 

ที�พรรณนาถึงการแยกจากกันของคนรักอันเนื�องมาจากการทะเลาะกัน 

                                                        

120หนึ/ งในแมนํ่4 าสาขาที/ไหลมารวมเป็นแม่นํ4 าคงคา.  
121เทพเจา้แห่งทอ้งฟ้าหรือเทพเจา้แห่งสงคราม. 
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ทศมะ สรฺคะ 

จตุรจตุรฺภุชะ 

สรรคะที�สิบ พระกฤษณะผู้ฉลาด 

(206) 

อตฺรานฺตเร มสฺฤณโรษวศามปาร- 

นิะศฺวาสนิะสหมุขี ํสุมุขีมุเปตฺย | 

สวฺรีฑมีกฺษิตสขีวทนาํ ทินาเนฺต 

สานนฺทคทฺคทปท ํหริริตฺยุวาจ || 10-1 

เมื/อหมดเวลากลางวนั ในระหวา่งนั4นพระหริไดเ้ขา้มาหาผูมี้พลงัของความโกรธอ่อนลง ผูมี้ใบหน้า

ซีดเซียวเพราะการถอนหายใจไม่หยดุ ผูมี้ใบหนา้งดงาม ผูม้องดูแลว้ซึ/งใบหน้าของเพื/อนด้วยความ

เอียงอาย แลว้กล่าวคาํพูดติดๆ ขดัๆ ดว้ยความปลื4มใจวา่ (10-1) 

เทศวราฑีราคาษฺฏตาลาภฺยาํ คียเต ||19|| 

อัษฏปทีที� 19 ถูกขับร้องด้วยเทศวราฑีราคะและอัษฏะตาละ 

(207) 

วทสิ ยทิ กิpฺจิทปิ ทนฺตรุจิเกามุที 

หรติ ทรติมิรมตโิฆรมฺ | 

สฺผุรทธรศีธเว ตว วทนจนฺทฺรมา 

โรจยตุ โลจนจโกรมฺ || 

ปฺริเย จารุศีเล มุpฺจ มย ิมานมนิทานมฺ | 

สปทิ มทนานโล ทหติ มม มานสมฺ | 

เทหิ มุขกมลมธุปานมฺ || ธฺรุวมฺ || อ ป 19-1 

ถา้เธอพูดอะไรบา้งแสงจนัทร์ที/งดงามคือฟันก็จะขจดัความมืดมิดที/น่ากลวัยิ/ง ขอพระจนัทร์คือ

ใบหนา้ของเธอจงทาํใหน้กจโกระคือดวงตาของฉนัมีความพึงพอใจเพราะนํ4าหวานคือริมฝีปากที/สั/น 

ผูมี้ความประพฤติงดงาม! ขอเธอจงทิ4งความงอนในตวัฉันที/ไม่มีสาเหตุ ไฟคือความรักเผาใจของ 

ฉนัอยา่งรวดเร็ว ขอเธอจงใหก้ารดื/มนํ4าหวานจากดอกบวัคือใบหนา้ของเธอเถิด (อ ป 19-1) 
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(208) 

สตฺยเมวาสิ ยทิ สุทติ มยิ โกปินี 

เทหิ ขรนขรศรฆาตมฺ | 

ฆฏย ภุชพนฺธน ํชนย รทขณฺฑน ํ

เยน วา ภวติ สุขชาตมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-2 

ผูมี้ฟันสวย! ถา้เธอโกรธฉนัจริงๆ เธอก็จงให้การทิ/มแทงดว้ยลูกศรคือกรงเล็บอนัแหลมคม จงโอบ

รัดฉนัไวด้ว้ยแขน จงกดัฉนัดว้ยฟัน หรือทาํสิ/งใดก็ไดที้/ทาํใหเ้ธอมีความสุข (อ ป 19-2) 

(209) 

ตฺวมสิ มม ภูษณ ํตฺวมสิ มม ชีวน ํ

ตฺวมสิ มม ภวชลธิรตฺนมฺ | 

ภวตุ ภวตีห มย ิสตตมนุโรธินิ 

ตตฺร มม หฺฤทยมติยตฺนมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-3 

เธอเป็นเครื/องประดบัของฉนั เธอเป็นชีวติของฉนั เธอเป็นรัตนะในมหาสมุทรของโลกของฉัน เมื/อ

ฉนัยงัอยู่ในโลกนี4ขอเธอจงเป็นผูต้ามใจฉันอย่างต่อเนื/อง ใจของฉนัมีความพยายามอย่างเต็มที/แลว้

ในเรื/องนี4  (อ ป 19-3) 

(210) 

นีลนลินาภมปิ ตนฺว ิตว โลจนมฺ 

ธารยติ โกกนทรูปมฺ | 

กุสุมศรพาณภาเวน ยทิ รpฺชยสิ 

กฺฤษฺณมิทเมตทนุรูปมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-4 

ผูมี้ร่างกายบอบบาง! ตาของเธอแม้จะมีสีเหมือนกบัดอกบวัสีนํ4 าเงินแต่ก็กลายเป็นมีลกัษณะเป็น

ดอกบวัสีแดงได ้ถา้เช่นนั4นแลว้ขอเธอจงทาํใหร่้างกายที/เป็นสีดาํของฉันนี4 เกิดเป็นสีแดงดว้ยราคะ

ดว้ยการเป็นลูกศรของกามเทพเช่นกนัเถิด (อ ป 19-4) 

(211) 

สฺผุรตุ กุจกุมฺภโยรุปริ มณิมpฺชรี 

รpฺชยตุ ตว หฺฤทยเทศมฺ | 
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รสตุ รศนาปิ ตว ฆนชฆนมณฺฑเล 

โฆษยตุ มนฺมถนิเทศมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-5 

ขอใหส้ร้อยแกว้มณีจงส่องแสงระยิบระยบัเหนือเตา้นมที/เหมือนหม้อทั4งสองของเธอและจงทาํให้

บริเวณหวัใจของเธอเป็นสีแดง แมเ้ข็มขดัก็ขอจงส่งเสียงดงัที/บริเวณสะโพกที/แน่นของเธอและจง

ประกาศถึงคาํสั/งของกามเทพ (อ ป 19-5) 

(212) 

สฺถลกมลคpฺชน ํมม หฺฤทยรpฺชน ํ

ชนิตรติรงฺคปรภาคมฺ | 

ภณ มสฺฤณวาณิ กรวาณิ จรณทฺวย ํ

สรสลสทลกฺตกราคมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-6 

ผูมี้คาํพูดนุ่มนวล! ขอเธอจงพูดหน่อย ฉันจะทาํเทา้ทั4งสองของเธอที/เอาชนะดอกบวับนบกที/ทาํให้

ใจของฉนัชุ่มชื4นที/เป็นส่วนที/ดีที/สุดในสนามแห่งการเริงรมยที์/ถูกสร้างขึ4นมาใหมี้สีแดงดว้ยนํ4 าครั/ง

ที/หยาดเยิ4มและส่องแสง (อ ป 19-6) 

(213) 

สฺมรครลขณฺฑน ํมม ศิรสิ มณฺฑน ํ

เธหิ ปทปลฺลวมุทารมฺ | 

ชฺวลติ มยิ ทารุโณ มทนกทนารุโณ 

หรตุ ตทุปาหิตวกิารมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-7 

ขอเธอจงวางใบไมแ้รกผลิคือเทา้อนัสูงส่งของเธอที/เป็นเครื/องประดบัที/จะทาํลายพิษของกามเทพไว้

บนศีรษะของฉัน เมื/อฉันกาํลงัลุกไหมอ้ยู่ ขอให้รุ่งอรุณที/ทาํลายกามเทพที/มีความรุนแรงจงขจดั

เครื/องที/ทาํให้อารมณ์เปลี/ยนแปลงที/อยูใ่นตวัของกามเทพนั4น (อ ป 19-7) 

(214) 

อิติ จฏุลจาฏุปฏุจารุ มุรไวริโณ 

ราธิกามธิ วจนชาตมฺ | 

ชยติ ชยเทวกวภิารตีภูษิต ํ

มานินีชนชนิตศาตมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-8 
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ขอคาํพูดที/หวาน น่าพึงพอใจ เฉียบแหลม และงดงามที/กล่าวแลว้นั4นของมุระไวริน122ที/มีแลว้เหนือ

ราธา อนัเป็นเครื/ องประดบัคาํพูดของกวีชยเทพและเป็นความสุขที/เกิดขึ4นในหมู่ผู ้หญิงที/มีมานะ    

จงมีชยัชนะ (อ ป 19-8) 

(215) 

ปริหร กฺฤตาตเงฺค ศงฺกาํ ตฺวยา สตต ํฆน- 

สฺตนชฆนยากฺราเนฺต สฺวาเนฺต ปรานวกาศินี | 

วิศติ วติโนรโนฺย ธโนฺย น โก’ปิ มมานฺตร ํ

ปฺรณยนิิ ปรีรมฺภารเมฺภ วเิธหิ วเิธยตามฺ || 10-2 

ผูมี้ความทุกข์! ขอเธอจงอย่าระแวงสงสัย เมื/อใจของฉันถูกย ั/วยวนแล้วโดยเธอผู ้มีหน้าอกและ

สะโพกที/แน่นตลอดเวลา ศตัรูที/เป็นผูห้ญงิอื/นยอ่มไม่มีโอกาส ไม่มีคนอื/นที/โชคดีนอกจากกามเทพ

ที/จะเขา้ไปสู่ใจของฉนัได ้ผูมี้ความรัก! เมื/อฉันเริ/มกอดขอเธอจงอยา่ขดัขืน (10-2) 

(216) 

มุเคฺธ วเิธหิ มยิ นิรฺทยทนฺตทศํ- 

โทรฺวลฺลิพนฺธนิพิฑสฺตนปีฑนานิ | 

จณฺฑิ ตฺวเมว มุทมุทฺวห ปpฺจพาณ- 

จณฺฑาลกาณฺฑทลนาทสวะ ปฺรยานฺติ || 10-3 

ผูไ้ร้เดียงสา! เมื/อฉันหลงผิด เธอจงทาํการกดัดว้ยฟันอยา่งไร้ความกรุณา การผูกดว้ยเถาวลัย์คือแขน 

และการเบียดดว้ยหน้าอกที/แน่นแก่ฉนั ผูโ้หดร้าย! เธอนั/นแหละจงดึงเอาความสุขไปเถิด ลมหายใจ

ของฉนัย่อมหมดไปเพราะการแทงดว้ยก้านลูกศรอนัโหดร้ายของกามเทพ (10-3) 

(217) 

ศศิมุขิ ตว ภาติ ภงฺคุรภฺรูรฺยวุชนโมหกราลกาลสรฺปี | 

ตทุทิตภยภpฺชนาย ยนูาํ ตฺวทธรสีธุสุไฆว สิทฺธมนฺตฺระ || 10-4 

ผูมี้หนา้เหมือนพระจนัทร์! คิ4วที/โก่งของเธอปรากฏเหมือนงูตวัเมียสีดาํที/มีพิษที/สามารถทาํให้หนุ่ม

สาวหลงใหล มนตร์ศกัดิ� สิทธิ� เพื/อที/จะทาํลายภยัอนัตรายที/มากมายของงูนั4นก็คือนํ4 าอมฤตอนัทาํให้

มึนเมาคือริมฝีปากของเธอ (10-4) 

                                                        

122พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
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(218) 

วฺยถยติ วฺฤถา เมาน ํตนฺว ิปฺรปpฺจย ปpฺจม ํ

ตรุณี มธุราลาไปสฺตาปํ วิโนทย ทฺฤษฺฏิภิะ | 

สุมุขิ วิมุขีภาว ํตาวทฺวมุิpฺจ น วpฺจ น 

สฺวยมตศิยสฺนิโคฺธ มุเคฺธ ปฺริโยหมุปสฺถิตะ || 10-5 

ผูมี้เอวบางร่างนอ้ย! ความนิ/งที/เปล่าประโยชน์ทาํใหฉ้ันเจบ็ปวด ขอเธอจงร้องเพลงใหฉ้ันฟังหน่อย 

ดรุณี! ขอเธอจงขจดัความปวดร้าวของฉันด้วยคาํพูดอนัไพเราะและการมองดว้ยตา ผู้มีใบหน้าที/

งดงาม! ขอจงละความเมินเฉยของเธอเสีย ขอจงอย่าหลอกฉนัอีกเลย ผูไ้ร้เดียงสา! ฉันเองผู ้เป็นคน

รักของเธอผูรั้กเธออย่างยิ/งอยู่ที/นี/แลว้ (10-5) 

(219) 

พนฺธูกทฺยุติพานฺธโว’ยมธระ สฺนิโคฺธ มธูกจฺฉว-ิ 

รฺคณฺฑศฺจณฺฑ ิจกาสฺติ นีลนลินศฺรีโมจน ํโลจนมฺ | 

นาสาเภฺยติ ติลปฺรสูนปทวี ํกุนฺทาภทนฺติ ปฺริเย 

ปฺรายสฺตฺวนฺมุขเสวยา วชิยเต วศฺิว ํส ปุษฺปายุธะ || 10-6 

ผู ้เป็นพระนางจณัฑี!123 ริมฝีปากของเธอนี4 เป็นมันวาวเหมือนเป็นญาติพี/น้องของสีของดอก        

พนัธูกะ124 แก้มของเธอมีสีเหมือนดอกมธูกะ125 ตาของเธอปล่อยออกมาซึ/ งความงามที/เหมือน

ดอกบวัสีนํ4าเงิน จมูกของเธอเหมือนกบัแถวของดอกติละ126 ผูเ้ป็นที/รักที/มีฟันขาวเหมือนดอกมะลิ! 

ดูเหมือนวา่กามเทพนั4นจะเอาชนะโลกทั4งหมดโดยใชใ้บหนา้ของเธอเป็นเครื/องมือ (10-6) 

 

 

                                                        

123พระนามหนึ/ งของพระนางอมุาปางดุร้าย เทพเจา้แห่งอาํนาจและบารมี ชายาของพระศิวะ. 
124ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pentapetes Phoenicea มีดอกสีแดงเขม้ น่าจะหมายถึงดอกบาน

เที/ยง; Ibid., 720. 
125ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Bassia Latifolia ดอกและเมล็ดใชส้กดันํ4 ามนัได;้ Ibid., 781. 
126ตน้ไมที้/มีชื/อทางวิทยาศาสตร์วา่ Sesamumindicum รูปร่างของดอกมกัจะถูกนํามาเปรียบเทียบกบั

จมกู; Ibid., 448. 
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(220) 

ทฺฤเศา ตว มทาลเส วทนมินฺทุสํทีปก ํ

คติรฺชนมโนรมา วธุิตรมฺภมูรุทฺวยมฺ | 

รติสฺตว กลาวต ีรุจิรจิตฺรเลเข ภฺรุวา- 

วโห วพุิธเยาวต ํวหสิ ตนฺว ิปฺฤถฺวคีตา || 10-7 

ตาสองขา้งของเธอเหมือนคนเมาเหลา้ ใบหนา้ของเธองดงามเหมือนดวงจนัทร์ การเดินของเธอทาํ

ใหผู้ค้นเกิดความชื/นชม ขาอ่อนของเธอเหมือนตน้กลว้ยที/เคลื/อนไหว คิ4วทั4งสองของเธอมีการเขียน

ที/งดงามและหลากสี บทรักของเธอเหมือนพิธีกรรมอนัลึกลบั โอ!้ ผูมี้เอวบางร่างนอ้ย! เธอที/อยู่บน

พื4นดินก็ยงัทรงไวซึ้/ งความเป็นหญิงชาวฟ้า (10-7)127 

(221) 

ส ปฺรีติ ํตนุตาํ หริะ กุวลยาปีเฑน สารฺถ ํรเณ 

ราธาปีนปโยธรสฺมรณกฺฤตฺกเุมฺภน สํเภทวานฺ | 

ยตฺร สฺวทฺิยติ มีลติ กฺษณมปิ กฺศิปฺรํ ตทาโลกน- 

วฺยาโมเหน ชิต ํชิต ํชิตมภูตฺกสํสฺย โกลาหละ || 10-8 

พระหริผูไ้ดส้ัมผสักบัตระพองชา้งในการสู้รบกบัช้างที/ชื/อวา่กุวลยาปีฑะ128แลว้นึกถึงหนา้อกที/ใหญ่

ของราธา เมื/อพระองค์เหงื/อออกและหลบัตาลงชั/วขณะอย่างรวดเร็ว ความอื4ออึงของกงัสะมีแลว้

อย่างทนัทีทนัใดวา่ “ชนะแลว้ ชนะแลว้ ชนะแลว้” เพราะความเขา้ใจผิดเนื/องจากเห็นการหลบัตา

นั4น ขอจงแผ่ความสุขไป (10-8) 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท มานินีวรฺณเน จตุรจตุรฺภโุช นาม ทศมะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�สิบอันมีชื�อว่าพระกฤษณะผู้ฉลาดในศรีคีตโควินทะที�พรรณนาถึงหญิงผู้มีมานะ 

 

 

                                                        

127แปลไดอี้กแบบหนึ/ งวา่ “ตาสองขา้งของเธอเหมือนนางมทาลสา ใบหนา้ของเธอเหมือนนางอินทุม

ตีการเดินของเธอเหมือนนางมโนรมา ขาอ่อนของเธอเหมือนนางรัมภา คิ4วทั4 งสองของเธอเหมือนนางจิตรเลขา     

บทรักของเธอเหมือนนางกลาวตี โอ!้ ผูม้ีเอวบางร่างนอ้ย! เธอที/อยูบ่นพื4นดินก็ยงัทรงไวซึ้/ งความเป็นหญิงชาวฟ้า”. 
128ชื/อชา้งทรงของกงัสะ. 
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เอกาทศะ สรฺคะ 

สาโมททาโมทระ 

สรรคะที�สิบเอ็ด พระกฤษณะผู้มีความสุข 

(222) 

สุจิรมนุนเยน ปฺรีณยิตฺวา มฺฤคากฺษี ํ

คตวติ กฺฤตเวเศ เกศเว กุpฺชศยฺยามฺ | 

รจิตรุจิรภูษาํ ทฺฤษฺฏิโมเษ ปฺรโทเษ 

สฺผุรติ นิรวสาทาํ กาปิ ราธาํ ชคาท || 11-1 

เมื/อพระเกศวะได้ทาํให้ราธาผู้มีตาเหมือนตากวางพึงพอใจด้วยการขอโทษเป็นเวลานานและได ้

แต่งตวัอย่างดีแลว้ไปรอยงัเตียงนอนในซุ้มไม ้เมื/อเวลาพลบคํ/าแผ่กระจายไปทาํให้สายตาเริ/ มจะ

มองเห็นได้ยากหญิงคนหนึ/ งไดพู้ดกับราธาผู ้แต่งตวัดว้ยเครื/ องประดับที/งดงามและคลายความ

หงุดหงิดใจแลว้ (11-1) 

วสนฺตราคยติตาลาภฺยํา คียเต ||20|| 

อัษฏปทีที� 20 ถูกขับร้องด้วยวสันตะราคะและยติตาละ 

(223) 

วิรจิตจาฏุวจนรจน ํจรเณ รจิตปฺรณิปาตมฺ | 

สํปฺรติ มpฺชุลวpฺชุลสีมนิ เกลศิยนมนุยาตมฺ | 

มุเคฺธ มธุมถนมนุคตมนุสร ราธิเก || ธฺรุวมฺ || อ ป 20-1 

นี/ราธาผูง้ดงาม! เธอจงรีบตามมธุมถนะ129ไป เขาผูต้ามใจเธอทุกอย่าง ผูส้รรหาคาํพูดออดอ้อนเพื/อ

ขอโทษเธอ และไดล้ม้ตวัลงใกลเ้ทา้ของเธอเพื/อขอใหเ้ธอยกโทษใหแ้ลว้ บดันี4 เขาไดไ้ปรอคอยอยู่ที/

เตียงรักริมฝั/งแม่นํ4าวญัชุละ130อนังดงาม (อ ป 20-1) 

(224) 

ฆนชฆนสฺตนภารภเร ทรมนฺถรจรณวิหารมฺ | 

มุขริตมณิมpฺชีรมุไปหิ วเิธหิ มราลนิการมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-2 

                                                        

129พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
130แมนํ่4 าพญัชุละ. 
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นี/เธอผูมี้สะโพกและถนัใหญ่และแน่น! เธอจงเขา้ไปหาเขาโดยย่างก้าวไปอย่างช้าๆ จงทาํให้กาํไล

ขอ้เทา้ที/ประดบัดว้ยแก้วมณีส่งเสียงดงั และจงทาํกริยาอาการเหมือนนกมราละ131 (อ ป 20-2) 

(225) 

ศฺฤณุ รมณียตรํ ตรุณีชนโมหนมธุปวริาวมฺ | 

กุสุมศราสนศาสนวนฺทินิ ปิกนิกเร ภช ภาวมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-3 

เธอจงฟังเสียงของผึ4งที/น่าฟังยิ/งที/ทาํให้พวกหญิงวยัรุ่นพากันหลงใหล เมื/อฝูงนกกาเหว่าร้องเพลง

ตามคาํสั/งของกามเทพ เธอจงสนุกกบัการเริงรักเถิด (อ ป 20-3) 

(226) 

อนิลตรลกิสลยนิกเรณ กเรณ ลตานิกุรมฺพมฺ | 

เปฺรรณมิว กรโภรุ กโรติ คติ ํปฺรติ มุpฺจ วลิมฺพมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-4 

นี/เธอผู้มีขางามเหมือนงวงช้าง! กลุ่มเถาวลัย์ดูเหมือนกบัว่ากาํลงัใช้มือคือใบไม้แรกผลิจาํนวน

มากมายที/สั/นไหวเพราะแรงลมกวกัเรียกเธอ เธอจงเลิกเดินอยา่งเชื/องชา้อืดอาดไดแ้ลว้ (อ ป 20-4) 

(227) 

สฺผุริตมนงฺคตรงฺควศาทิว สูจิตหริปริรมฺภมฺ | 

ปฺฤจฺฉ มโนหรหารวมิลชลธารมมุ ํกุจกุมฺภมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-5 

เธอจงถามถนัที/เหมือนหมอ้นํ4าของเธอนี4 ที/มีธารนํ4าใสคือสร้อยไข่มุกอนังดงามซึ/งสั/นไหวบ่งชี4 การ

กอดรัดของพระหริราวกบัวา่เพราะอาํนาจของคลื/นของความรัก (อ ป 20-5) 

(228) 

อธิคตมขิลสขีภิริท ํตว วปุรปิ รติรณสชฺชมฺ | 

จณฺฑิ รสิตรศนารวฑิณฺฑิมมภิสร สรสมลชฺชมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-6 

เพื/อนหญิงของเธอรู้กนัหมดทุกคนแลว้วา่ร่างกายของเธอพร้อมแล้วเพื/อศึกแห่งความรัก ผู ้เป็น   

พระนางจณัฑ!ี เธอจงเขา้ไปหาเขาผูเ้ต็มไปดว้ยรสชาติอย่างไม่ต้องอายพร้อมกับกระดิ/งที/เข็มขดัที/

ส่งเสียงดงัเหมือนเสียงกลองรบ (อ ป 20-6) 

 

 

                                                        

131หงส์หรือนกกระเรียน; Ibid., 789. 
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(229) 

สฺมรศรสุภคนเขน กเรณ สขีมวลมฺพฺย สลีลมฺ | 

จล วลยกฺวณิไตรวโพธย หริมปิ นิคทิตศีลมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-7 

เมื/อใชแ้ขนที/มีเลบ็งามเหมือนศรของกามเทพยึดเพื/อนไวแ้ลว้ จงไปอย่างสง่างามเถิด จงทาํให้พระ

หริรู้ถึงการมาหาของเธอดว้ยเสียงของกาํไลขอ้มือทั4งหลาย (อ ป 20-7) 

(230) 

ศฺรีชยเทวภณิตมธรีกฺฤตหารมุทาสิตวามมฺ | 

หริวนิิหิตมนสามธิติษฺฐตุ กณฺฐตฏีมวริามมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-8 

เพลงที/ศรีชยเทพขบัร้องทาํให้สร้อยไข่มุกดอ้ยค่า ทาํใหผู้ฟั้งไม่สนใจความงามอื/น ขอจงประดบัคอ

ของผูที้/มีใจจงรักภกัดีต่อพระหริตลอดเวลาเถิด (อ ป 20-8) 

(231) 

สา มาํ ทฺรกฺษฺยติ วกฺษฺยติ สฺมรกถาํ ปฺรตฺยงฺคมาลิงฺคไนะ 

ปฺรีติ ํยาสฺยติ รสฺํยเต สขิ สมาคเตฺยติ จินฺตากลุะ | 

สา ตฺวาํ ปศฺยต ิเวปเต ปุลกยตฺยานนฺทติ สฺวทฺิยติ 

ปฺรตฺยุทฺคจฺฉติ มูรฺจฺฉติ สฺถิรตมะปุเpฺช นิกุเpฺช ปฺริยะ || 11-2 

เขาคงคิดจินตนาการไปวา่ “หญิงคนนั4นเธอคงจะมองดูฉนั เธอคงจะพูดถึงเรื/องความรักกบัฉัน เธอ

คงจะมีความสุขเพราะการกอดร่างของฉัน เธอคงจะมีความสุขในราคะกับฉัน” เพื/อนเอ๋ย! คนรัก

ของท่านเมื/อเห็นท่านแลว้ก็ตวัสั/น ขนลุก มีความสุข เหงื/อไหล เขา้มาหาท่าน และเป็นลมที/พุ่มไม้ที/

ปกคลุมดว้ยความมืดสนิท (11-2) 

(232) 

อโกฺษฺณรฺนิกฺษิปทpฺชน ํศฺรวณโยสฺตาปิจฺฉคุจฺฉาวลมฺี 

มูรฺธฺนิ ศฺยามสโรชทาม กุจโยะ กสฺตูริกาปตฺรกมฺ | 

ธูรฺตานามภสิารสภฺํรมชุษาํ วศฺิวงฺนิกุเpฺช สขิ 

ธฺวานฺต ํนีลนิโจลจารุ สุทฺฤศาํ ปฺรตฺยงฺคมาลิงฺคติ || 11-3 

ความมืดปกคลุมร่างกายของผูที้/มีรูปร่างงดงามทั4งหลายดว้ยเครื/องแต่งกายสีดาํ เพื/อนเอ๋ย! ในความ

มืดนั4นมีหญิงผูรั้กสนุกทั4งหลายที/กระตือรือร้นจะไปพบคนรักที/พุ่มไมทุ้กแห่ง ที/ตาทาดว้ยอญัชนั ที/
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หูทดัใบตมาละ ที/ศีรษะมีพวงมาลยัทาํจากดอกบวัสีนํ4าเงิน และที/หนา้อกมีรูปใบไมเ้ขียนดว้ยนํ4าหอม 

(11-3) 

(233) 

กาศฺมีรเคารวปุษามภิสาริกาณา- 

มาพทฺธเรขมภิโต รุจมิpฺชรีภิะ | 

เอตตฺตมาลทลนีลตม ํตมิสฺรํ 

ตเตฺปฺรมเหมนิกโษปลตาํ ตโนติ || 11-4 

กลางคืนที/มืดมิดนี4 เป็นความมืดที/ดําเหมือนกับใบตมาละ มีรอยขีดผูกไวด้้วยเถาวลัย์ที/งดงาม

ทั4งหลาย สําหรับพวกผูห้ญิงที/นอกใจสามีผูมี้ร่างกายที/งดงามสีแดงเหมือนหญา้ฝรั/น รอยขีดนั4นเป็น

หินสําหรับทดสอบความบริสุทธิ� ของทองคือความรัก (11-4) 

(234) 

หาราวลีตรลกาpฺจนกาpฺจิทาม- 

เกยรูกงฺกณมณิทฺยติุทีปิตสฺย | 

ทฺวาเร นิกุpฺชนิลยสฺย หรํิ นิรีกฺษฺย 

วฺรีฑาวตีมถ สขีมิยมตฺิยุวาจ || 11-5 

หญิงคนนี4ไดพู้ดกบัเพื/อนผูมี้ความขวยเขินเพราะเห็นพระหริที/ประตูของที/อยู่คือซุ้มไม้ที/ถูกทาํให้

สวา่งดว้ยแก้วมณีที/สายสร้อยคอ ที/สายรัดเอวที/ทาํดว้ยทองที/สั/นไปมา ที/กาํไลขอ้แขน ที/สร้อยขอ้มอื 

วา่ดงันี4  (11-5) 

วราฑีราครูปกตาลาภฺยาํ คียเต ||21|| 

อัษฏปทีที� 21 ถูกขบัร้องด้วยวราฑีราคะและรูปกะตาละ 

(235) 

มpฺชุตรกุpฺชตลเกลสิทเน | 

วิลส รติรภสหสิตวทเน | 

ปฺรวศิ ราเธ มาธวสมีปมิห || ธฺรุวมฺ || อ ป 21-1 

นี/แน่ะเธอผู้มีใบหน้ายิ4มแยม้เพราะความเข้มข้นของการร่วมรัก! เธอจงสนุกสนานอยู่ในเรือน

สําหรับเริงรักบนพื4นซุ้มไมที้/งดงาม นี/แน่ะ! ราธา เธอจงเขา้ไปใกลพ้ระมาธวะที/นี/ (อ ป 21-1)  
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(236) 

นวภวทโศกทลศยนสาเร | 

วลิส กุจกลศตรลหาเร || ปฺรวิศ˚ || อ ป 21-2 

นี/แน่ะเธอผู้มีสร้อยคอไข่มุกที/แกว่งอยู่เหนือถนัที/เหมือนหมอ้! เธอจงสนุกสนานอยู่บนที/นอนที/

แน่นไปดว้ยกลีบดอกอโศกที/ใหม่ของเธอ (อ ป 21-2) 

(237) 

กุสุมจยรจิตศุจิวาสเคเห | 

วลิส กสุุมสุกุมารเทเห || ปฺรวิศ˚ || อ ป 21-3 

นี/แน่ะเธอผูมี้ร่างกายนุ่มนวลเหมือนดอกไม!้ เธอจงสนุกสนานในเรือนที/เป็นที/พกัพิงที/สะอาดที/

ตกแต่งแลว้ดว้ยหมู่มวลดอกไม ้(อ ป 21-3) 

(238) 

มฺฤทุจลมลยปวนสุรภิศีเต | 

วลิส มทนศรนิกรภีเต || ปฺรวศิ˚ || อ ป 21-4 

นี/แน่ะเธอผูก้ลวัหมู่ของลูกศรกามเทพ! เธอจงสนุกสนานอยู่ในที/ที/มีลมจากภูเขามลยะพดัเบาๆ มี

กลิ/นหอม และเยน็ (อ ป 21-4) 

(239) 

วติตพหุวลฺลินวปลฺลวฆเน | 

วลิส จิรมลสปีนชฆเน || ปฺรวิศ˚ || อ ป 21-5 

นี/แน่ะเธอผูมี้สะโพกใหญ่ที/เหนื/อยอ่อนเป็นเวลานาน! เธอจงสนุกสนานอยูบ่นกองของใบไมแ้รกผลิ

ของเถาวลัยม์ากมายที/แผ่กระจาย (อ ป 21-5) 

(240) 

มธุมุทิตมธุปกลุกลติราเว | 

วลิส กสุุมศรสรสภาเว || ปฺรวิศ˚ || อ ป 21-6 

นี/แน่ะเธอผูมี้ภาวะจิตใจเต็มไปดว้ยความสุขเพราะศรของกามเทพ! เธอจงสนุกสนานในขณะที/มี

เสียงดงัที/ไพเราะของฝูงผึ4งที/มีความสุขเพราะนํ4าผึ4ง (อ ป 21-6) 
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(241) 

มธุรตรปิกนิกรนินทมุขเร | 

วลิส ทศนรุจิรุจิรศิขเร || ปฺรวิศ˚ || อ ป 21-7 

นี/แน่ะเธอผูมี้ฟันงดงามและสดใสเหมือนทบัทิม! เธอจงเล่นสนุกสนานในขณะที/มีเสียงร้องกึกก้อง

ของหมู่นกดุเหวา่อนัไพเราะยิ/ง (อ ป 21-7) 

(242) 

วหิิตปทฺมาวตีสุขสมาเช | 

กุรุ มุราเร มงฺคลศตานิ | 

ภณติ ชยเทวกวิราชราเช || ปฺรวิศ˚ || อ ป 21-8 

เมื/อราชาแห่งราชาในหมู่กวคืีอชยเทพร้องเพลง ขา้แต่มุราริ! ขอจงกระทาํสิ/งที/เป็นมงคลนบัร้อยใน

สมาคมที/มีความสุขของปัทมาวดีที/ถูกทาํใหเ้กิดขึ4นแลว้ (อ ป 21-8) 

(243) 

ตฺวาํ จิเตฺตน จิรํ วหนฺนยมตศฺิราโนฺต ภฺฤศ ํตาปิตะ 

กนฺทเรฺปณ จ ปาตุมิจฺฉติ สุธาสํพาธพิมฺพาธรมฺ | 

อสฺยางฺค ํตทลงฺกุรุ กฺษณมิห ภฺรูเกฺษปลกฺษฺมีลว- 

กฺรีเต ทาส อโิวปเสวติปทาโมฺภเช กุตะ สมฺภฺรมะ || 11-6 

ผูเ้หนื/อยอ่อนอย่างยิ/งคนนี4แบกเธอไวด้ว้ยจิตใจเป็นเวลานานและถูกทาํให้เดือดร้อนโดยกามเทพ 

ปรารถนาที/จะดื/มกินริมฝีปากที/เหมือนลูกตาํลึงที/เคลือบดว้ยนํ4าอมฤต เธอจงประดบัร่างกายของเขา

นั4น (บนตวัเธอ) ทนัทีในตอนนี4  เมื/อเขาถูกซื4ออย่างง่ายดายดว้ยความงามเพียงเล็กน้อยคือการยกัคิ4ว 

เมื/อเทา้ที/เหมือนดอกบวัของเธอถูกเขารับใช้อย่างใกล้ชิดเหมือนทาส เธอมีความสับสนในใจได้

อย่างไร (11-6)   

(244) 

สา สสาธฺวสสานนฺท ํโควเินฺท โลลโลจนา | 

สิpฺชานมpฺชุมpฺชีรํ ปฺรวิเวศาภิเวศนมฺ || 11-7 

เธอผูม้ีดวงตาที/กลิ4งกลอกไปมามองที/โควนิทะด้วยความกลัวและความสุข (อย่างกลวัๆ กลา้ๆ)   

และเขา้ไปสู่ที/อยู ่(ของเขา) พร้อมกบัเสียงที/ไพเราะของกาํไลขอ้เทา้ (11-7)   
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วราฑีราคยติตาลาภฺยํา คียเต ||22||  

อัษฏปทีที� 22 ถูกขับร้องด้วยวราฑีราคะและยติตาละ 

(245) 

ราธาวทนวโิลกนวกิสิตววิิธวิการวภิงฺคมฺ | 

ชลนิธิมิว วธุิมณฺฑลทรฺศนตรลิตตุงฺคตรงฺคมฺ || 

หริเมกรสํ จิรมภิลษิตวลิาสมฺ | 

สา ททารฺศ คุรุหรฺษวศวํทวทนมนงฺคนิวาสมฺ || ธฺรุวมฺ || อ ป 22-1 

เธอไดเ้ห็นพระหริผูที้/ทาํใหอ้ารมณ์ต่างๆ เกิดขึ4นเพราะการเห็นหนา้ของราธาเหมือนกบัมหาสมุทร 

ที/มีคลื/นสูงและเป็นระลอกเพราะการเห็นพระจนัทร์เต็มดวง ผูม้ีรสรักเพียงอย่างเดียวอยู่ในตวั ผูมี้

การเล่นสนุกสนานทางความรักที/คาดหวงัไวเ้ป็นเวลานาน ผู้มีใบหน้าที/บ่งบอกถึงอาํนาจของ

ความสุขอนัมากมาย ผูเ้ป็นที/อยูข่องความรัก (อ ป 22-1) 

(246) 

หารมมลตรตารมุรสิ ทธต ํปริรภฺย วทูิรมฺ | 

สฺผุฏตรเผนกทมฺพกรมฺพิตมิว ยมุนาชลปูรมฺ || หริ˚ || อ ป 22-2 

ผูมี้สร้อยไข่มุกอนัใสสะอาดบริสุทธิ� ยิ/งบนหน้าอกที/กาํลงัหมุนไปรอบๆ เป็นวงกวา้งเหมือนนํ4 า

จาํนวนมากในแม่นํ4ายมุนาที/มีกลุ่มฟองนํ4 าอนัโดดเด่น (อ ป 22-2) 

(247) 

ศฺยามลมฺฤทุลกเลวรมณฺฑลมธิคตเคารทกูุลมฺ | 

นีลนลินมิว ปีตปราคปฏลภรวลยิตมูลมฺ || หริ˚ || อ ป 22-3 

ผูมี้มณฑลของร่างกายสีเขม้ที/นุ่มคลุมดว้ยผา้ไหมสีเหลืองเหมือนดอกบวัสีนํ4าเงินที/มีโคนพนัรอบไว้

แลว้ดว้ยกลุ่มของเกสรสีเหลืองทอง (อ ป 22-3) 

(248) 

ตรลทฺฤคpฺจลจลนมโนหรวทนชนิตรติราคมฺ | 

สฺผุฏกมโลทรเขลิตขpฺชนยคุมิว ศรทิ ตฑาคมฺ || หริ˚ || อ ป 22-4 
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ผูมี้ความสุขของความรักที/เกิดขึ4นแลว้เพราะใบหน้าอนัน่าพึงพอใจที/มีการสอดส่ายสายตาที/ไม่อยู่

นิ/งเหมือนสระนํ4าในฤดูใบไมร่้วงที/มีคู่ของนกเดา้ลมเคลื/อนไหวไปมาอยู่กลางดอกบวัที/บาน (อ ป 

22-4) 

(249) 

วทนกมลปริศีลนมิลิตมิหิรสมกุณฺฑลโศภมฺ | 

สฺมิตรุจิรุจริสมุลฺลสิตาธรปลฺลวกฺฤตรติโลภมฺ || หริ˚ || อ ป 22-5 

ผูที้/งดงามเพราะต่างหูที/เหมือนกบัพระอาทิตยส์ัมผสักบัดอกบวัคือใบหนา้ ผูที้/ความตอ้งการในการ

ร่วมรักถูกสร้างขึ4นดว้ยใบไมแ้รกผลิคือริมฝีปากที/ส่องแสงงดงามเพราะการยิ4ม (อ ป 22-5) 

(250) 

ศศิกิรณจฺฉุริโตทรชลธรสุนฺทรสกสุุมเกศมฺ | 

ติมิโรทิตวธุิมณฺฑลนิรฺมลมลยชติลกนิเวศมฺ || หริ˚ || อ ป 22-6 

ผูมี้ผมประดบัดว้ยดอกไมที้/สวยงามเหมือนเมฆที/ประดบัดว้ยแสงจนัทร์ ผูป้ระทบัดิลกแป้งกระแจะ

จนัทน์เหมือนพระจนัทร์เตม็ดวงที/ขึ4นท่ามกลางความมืด (อ ป 22-6) 

(251) 

วิปุลปุลกภรทนฺตุริต ํรติเกลิกลาภิรธีรมฺ | 

มณิคณกิรณสมูหสมุชฺชฺวลภูษณสุภคศรีรมฺ || หริ˚ || อ ป 22-7  

ผูมี้ร่างกายที/มีขนลุกไปทั/วตวัและสั/นไหวเพราะศิลปะของการเล่นกามกรีฑาทั4งหลาย ผูมี้ร่างกาย   

ที/งดงามเพราะเครื/องประดบัที/ส่องแสงดว้ยหมู่ลาํแสงของแกว้มณีจาํนวนมาก (อ ป 22-7) 

(252) 

ศฺรีชยเทวภณิตวภิวทฺวิคุณีกฺฤตภูษณภารมฺ | 

ปฺรณมต หฺฤทิ วนิิธาย หริํ สุจิรํ สุกฺฤโตทยสารมฺ || หริ˚ || อ ป 22-8 

บทเพลงของศรีชยเทพมีค่าเป็นสองเท่าของเครื/ องประดบัที/ประดบัพระองค์ ขอท่านทั4งหลายจง 

น้อมไหวพ้ระหริผู ้เป็นแก่นของการทาํความดีและวางพระองค์ไวใ้นใจตราบนานเท่านาน (อ ป    

22-8) 
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(253) 

อติกฺรมฺยาปางฺค ํศฺรวณปถปรฺยนฺตคมน- 

ปฺรยาเสเนวาโกฺษฺณรมลตรตารํ คมิตโยะ | 

อิทานี ํราธายาะ ปฺริยตมสมายาตสมเย 

ปปาต เสฺวทามฺพุปฺรสร อิว หรฺษาศฺรุนิกระ || 11-8 

หมู่นํ4 าตาแห่งความสุขที/ตาทั4งสองขา้งที/ทาํใหถ้ึงซึ/งความใสสะอาดบริสุทธิ� ยิ/งหลงัจากที/ได้ไหลเลย

หางตาไปดว้ยความพยายามที/จะไปใหสุ้ดเส้นทางยงัหูของราธาในตอนนี4 ไดต้กลงไปแลว้เมื/อเวลา  

ที/ไดม้าพบกบัคนรักเหมือนกบัการไหลของนํ4าเหงื/อ (11-8) 

(254) 

ภชนฺตฺยาสฺตลฺปานฺต ํกฺฤตกปฏกณฺฑติูปิหิต- 

สฺมิต ํยาเต เคหาทฺพหิรวหิตาลีปริชเน | 

ปฺริยาสฺย ํปศฺยนฺตฺยาะ สฺมรปรวศากูตสุภค ํ

สลชฺชา ลชฺชาปิ วฺยคมทิว ทูรํ มฺฤคทฺฤศะ || 11-9 

เมื/อเพื/อนหญิงผูติ้ดตามออกไปคอยอยู่ขา้งนอกบ้านแล้ว ความอายของเธอผู้ได้เขา้ไปใกล้ถึงขอบ

เตียงและเมื/อไดเ้ห็นใบหนา้ของคนรัก มีการยิ4มที/ถูกปกปิดดว้ยการแกลง้เกาหูเพราะความพยายาม  

ที/จะเอาชนะฝ่ายตรงขา้มของกามเทพไดห้มดสิ4นไปแลว้ของเธอผูม้ีตาเหมือนกวาง (11-9) 

(255) 

สานนฺท ํนนฺทสูนุรฺทิศตุ มิตปรํ สํมท ํมนฺทมนฺท ํ

ราธามาธาย พาโหฺวรฺววิรมนุ ธฺฤฒ ํปีฑยนฺปฺรีติโยคาตฺ | 

ตุเงฺคา ตสฺยา อุโรชาวตนุ วรตโนรฺนิรฺคเตา มา สฺม ภูตาํ 

ปฺฤษฺฐ ํนิรฺภิทฺย ตสฺมาทฺพหิริติ วลิตคฺรีวมาโลกยนฺวะ || 11-10 

หลงัจากที/กอดราธาอยา่งชา้ๆ ไวใ้นแขนทั4งสองขา้งอย่างแน่นหนาเพราะความรักโดยไม่มีช่องว่าง 

เขาก็มองดูดว้ยคอที/มีเส้นสามเส้น132แลว้คิดวา่ “ผูมี้ร่างกายบอบบางเอ๋ย! ขอใหห้นา้อกที/นูนของเธอ

                                                        

132ลกัษณะของความมีโชค. 
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ผูมี้ร่างกายอนังดงามนั4นอย่าไดเ้ป็นสิ/งที/ทะลุหลงัแลว้ออกไปภายนอกเลย” ขอใหน้นัทะสูนุ133จงให้

ความสุขแก่ท่านทั4งหลายที/หาประมาณมิได ้(11-10) 

(256) 

ชยศฺรีวนฺิยไสฺตรฺมหิต อิว มนฺทารกุสุไมะ 

สฺวย ํสินฺทูเรณ ทฺวปิรณมุทา มุทฺริต อิว | 

ภูชาปีฑกฺรีฑาหตกุวลยาปีฑกริณะ 

ปฺรกีรฺณาสฺฤคฺพินฺทุรฺชยติ ภุชทโณฺฑ มรุชิตะ || 11-11 

ขอใหมุ้ระชิตะ134ผูมี้ท่อนไมคื้อแขนจงมีชยัชนะ ผูมี้หยดเลือดที/กระจายของชา้งกุวลยาปีฑะผูถู้กฆ่า

ดว้ยการเล่นบีบดว้ยแขน ราวกบัวา่ถูกบูชาดว้ยดอกมนัทาระที/ถูกโยนมาโดยพระศรีเทพีแห่งชยัชนะ

และถูกแตม้ดว้ยสินทูระดว้ยพระองคเ์องดว้ยความดีใจในการรบกบัช้าง (11-11) 

(257) 

เสานฺทไรฺยกนิเธรนงฺคลลนาลาวณฺยลลีาชุโษ 

ราธายา หฺฤทิ ปลฺวเล มนสิชกฺรีไฑกรงฺคสฺถเล | 

รโมฺยโรชสโรชเขลนรสิตฺวาทาตฺมนะ ขฺยาปย- 

นฺธฺยาตุรฺมานสราชหํสนิภตาํ เทยานฺมุกุโนฺท มุทมฺ || 11-12 

ขอมุกุนทะ135ผูข้ณะที/บอกถึงความเหมือนกบัราชหงส์ในทะเลสาบมานสะของตนเอง เพราะความ

สนุกสนานในการเล่นกบัดอกบวัคือถนัอนังดงามบนสถานที/คือเวทีอนัยอดเยี/ยมสําหรับการเล่น

กีฬาความรักในสระนํ4าคือใจของราธา ผูเ้ป็นที/อยู่เพียงแห่งเดียวของความงาม ผูแ้สดงลีลาอนังดงาม

เหมือนพระนางรตี พระองค์จงใหค้วามสุขแก่คนที/นึกถึงพระองคเ์ถิด (11-12) 

อิติ  ศฺรีคีตโควิเนฺท ราธิกามิลเน สานนฺททาโมทโร นาไมกาทศะ สรฺคะ || 

จบเรื�องในสรรคะที�สิบเอ็ดอันมีชื�อว่าพระกฤษณะผู้มีความสุขในศรีคีตโควนิทะ 

ที�พรรณนาถึงการมาพบกนักับราธา 

 

                                                        

133พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
134พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
135พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 



102 

ทฺวาทศะ สรฺคะ 

สุปฺรีตปีตามฺพระ 

สรรคะที�สิบสอง พระกฤษณะผู้ยินด ี

(258) 

คตวติ สขีพฺฤเนฺท’มนฺทตฺรปาภรนิรฺภร- 

สฺมรปรวศากูตสฺผีตสฺมิตสฺนปิตาธรามฺ | 

สรสมนสํ ทฺฤษฺฏฺวา ราธํา มุหุรฺนวปลฺลว- 

ปฺรสวศยเน นิกฺษิปฺตากฺษีมุวาจ หริะ ปฺริยามฺ || 12-1 

เมื/อหมู่เพื/อนหญิงไปแล้ว พระหริหลงัจากที/เห็นราธาที/รัก ผูมี้ริมฝีปากที/ถูกอาบไปดว้ยรอยยิ4มที/

กวา้งดว้ยตั4งใจที/จะเอาชนะฝ่ายศตัรูคือกามเทพ ผูห้มดความอายแลว้ในเวลาอนัรวดเร็ว ผูมี้ใจที/เต็ม

ไปดว้ยความปรารถนาในรสรัก ผูมี้สายตาที/ทอดไปแลว้ที/เตียงนอนที/ปูลาดด้วยใบไมแ้รกผลิสดๆ 

ครั4 งแลว้ครั4งเล่า จึงไดก้ล่าววา่ (12-1) 

วิภาสราไคกตาลาภฺยาํ คียเต ||23|| 

อัษฏปทีที� 23 ถูกขับร้องด้วยวภิาสะราคะและเอกะตาละ 

(259) 

กิสลยศยนตเล กรุุ กามินิ จรณนลินวินิเวศมฺ | 

ตว ปทปลฺลวไวริปราภวมิทมนุภวตุ สุเวศมฺ | 

กฺษณมธุนา นารายณมนุคตมนุสร มาํ ราธิเก || ธฺรุวมฺ || อ ป 23-1 

นี/แน่ะเธอผูน่้ารัก! ขอเธอจงกระทาํการวางดอกบวัคือเทา้ของเธอลงบนพื4นของเตียงใบไมแ้รกผลิ 

ขอเตียงนี4จงรู้วา่อาํนาจของศตัรูคือใบไมแ้รกผลิคือเทา้เป็นเครื/ องประดบัที/ดีกว่า ราธิกา!136 ขอเธอ 

จงตามฉนั ผูซึ้/งเป็นนารายณ์137 ผูท้าํตามเธอทุกอย่าง ไปทุกขณะเดี�ยวนี4  (อ ป 23-1) 

(260) 

กรกมเลน กโรมิ จรณมหมาคมิตาสิ วทูิรมฺ | 

กฺษณมุปกุรุ ศยโนปริ มามิว นูปุรมนุคติศูรมฺ || กฺษณ˚ || อ ป 23-2 

                                                        

136ชื/อหนึ/งของราธา. 
137พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
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ฉนัจะทาํการบูชาเทา้ดว้ยดอกบวัคือมือ เธอเป็นผูถู้กใหม้าเป็นระยะไกล ขอเธอจงวางกาํไลขอ้เทา้  

ที/เหมือนผูก้ลา้ที/ติดตามเหมือนกบัฉนัไวบ้นเตียงนอนเถิด (อ ป 23-2) 

(261) 

วทนสุธานิธิคลิตมมฺฤตมิว รจย วจนมนุกูลมฺ | 

วิรหมิวาปนยามิ ปโยธรโรธกมุรสิ ทุกูลมฺ || กฺษณ˚ || อ ป 23-3 

ขอเธอจงตบแต่งคาํพูดใหไ้หลเหมือนนํ4 าอมฤตที/ตกลงมาจากสระนํ4 าอมฤตคือปากของเธอ ฉันจะ

เปลื4องผา้ไหมจากหนา้อกที/ปิดถนัของเธอเหมือนกับขจดัออกไปซึ/ งความพลดัพรากจากกนั (อ ป 

23-3) 

(262) 

ปฺริยปริรมฺภณรภสวลิตมิว ปุลกิตมติทุรวาปมฺ | 

มธุรสิ กุจกลศ ํวนิิเวศย โศษย มนสิชตาปมฺ || กฺษณ˚ || อ ป 23-4 

ขอเธอจงทาํใหห้น้าอกที/เหมือนหมอ้ของเธอที/กระเพื/อมเพราะการกอดรัดของคนรักที/มีขนลุกและ

เขา้ถึงไดย้ากอย่างยิ/งมาแนบชิดที/หน้าอกของฉนั และทาํให้ความเดือดร้อนเพราะความรักหมดไป 

(อ ป 23-4) 

(263) 

อธรสุธารสมุปนย ภามินิ ชีวย มฺฤตมิว ทาสมฺ | 

ตฺวยิ วนิิหิตมนสํ วิรหานลทคฺธวปุษมวิลาสมฺ || กฺษณ˚ || อ ป 23-5 

ดูก่อน! หญิงงาม ขอเธอจงนาํเขา้ไปใกลซึ้/งริมฝีปากที/มีรสแห่งนํ4าอมฤต ขอเธอจงทาํให้ทาสคนนี4 ที/

เหมือนตายแลว้ให้มีชีวติ ทาสผูมี้ใจถูกวางไวแ้ลว้ในตวัเธอ ผูมี้ร่างกายถูกเผาแล้วด้วยไฟแห่งการ

พลดัพราก ผูไ้ม่เบิกบาน (อ ป 23-5) 

(264) 

ศศิมุขิ มุขรย มณิรศนาคุณมนุคุณกณฺฐนินาทมฺ | 

ศฺรุตยุิคเล ปิกรุตวกิเล มม ศมย จริาทวสาทมฺ || กฺษณ˚ || อ ป 23-6 

เธอผูมี้ใบหนา้เหมือนพระจนัทร์! ขอเธอจงทาํให้สายเข็มขดัที/ประดบัด้วยแก้วมณีส่งเสียงดงัตาม

เสียงจากคอของเธอที/มีคุณค่า ขอเธอจงทาํให้ความรําคาญเป็นเวลานานที/หูทั4งคู่ของฉันซึ/ งพิกล

พิการเพราะการร้องของนกดุเหวา่ใหส้งบลง (อ ป 23-6) 
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(265) 

มามติวผิลรุษา วิกลีกฺฤตมวโลกิตุมธุเนทมฺ | 

ลชฺชิตมิว นยนํ ตว วริมติ สฺฤชสิ วฺฤถา รติเขทมฺ || กฺษณ˚ || อ ป 23-7 

ตาของเธอนี4ที/เหมือนกับมีความละอายที/ทาํให้ฉันเจ็บปวดเพราะความโกรธที/ไร้เหตุผลอย่างยิ/ง  

หยุดที/จะมองดูฉันในตอนนี4  เธอจงปลดปล่อยความทุกข์ที/เกิดจากความรักที/ไม่มีประโยชน์ (อ ป 

23-7) 

(266) 

ศฺรีชยเทวภณิตมิทมนุปทนิคทิตมธุริปุโมทมฺ | 

ชนยตุ รสิกชเนษุ มโนรมรติรสภาววโินทมฺ || กฺษณ˚ || อ ป 23-8 

ขอบทเพลงนี4ของศรีชยเทพจงสร้างความพึงพอใจให้แด่มธุริปุเมื/อถูกร้องออกมาทุกๆ บท และ 

สร้างความเพลิดเพลินในใจเพราะความมีรสชาติแห่งความสุขของความรักที/น่ารื/นรมย์ในคนผู้รู้รส

ทั4งหลาย (อ ป 23-8) 

(267) 

ปฺรตฺยูหะ ปุลกางฺกุเรณ นิพิฑาเศฺลเษ นิเมเษณ จ 

กฺรีฑากตูวโิลกิเต’ธรสุธาปาเน กถานรฺมภิะ | 

อานนฺทาธิคเมน มนฺมถกลายุเทฺธ’ปิ ยสฺมินฺนภู- 

ทุทฺภูตะ ส ตโยรฺพภูว สุรตารมฺภะ ปฺริยภําวุกะ || 12-2 

อุปสรรคเกิดขึ4นแลว้ในการกอดรัดที/แน่นเพราะหน่อของตน้ไมคื้อขนที/ลุก และในการมองดอูารมณ์

ปรารถนาของการเล่นกีฬารักเพราะการกะพริบตา ในการดื/มนํ4 าอมฤตจากริมฝีปากเพราะการเล่า

เรื/ อง แมใ้นสงครามทางศิลปะของกามเทพเพราะการบรรลุถึงความสุขสุดยอด ถึงจะมีอุปสรรค

ดงักล่าวการเริ/มการร่วมรักที/เต็มไปดว้ยความรักของคนทั4งสองก็เกิดขึ4นแลว้ (12-2) 

(268) 

โทรฺภฺยาํ สํยมิตะ ปโยธรภเรณาปีฑิตะ ปาณิไช- 

ราวโิทฺธ ทศไนะ กฺษตาธรปุฏะ โศฺรณีตเฏนาหตะ | 

หเสฺตนานมิตะ กเจ’ธรมธุสฺยเนฺทน สโํมหิตะ 

กานฺตะ กามปิ ตฺฤปฺติมาป ตทโห กามสฺย วามา คติะ || 12-3 
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คนรักที/ถูกกอดรัดดว้ยแขนทั4งสอง ถูกกดด้วยนํ4 าหนกัของเต้านม ถูกข่วนด้วยเล็บมือทั4งหลาย ริม

ฝีปากถูกทาํให้เป็นแผลด้วยฟันทั4 งหลาย ที/ผมถูกทาํให้โน้มลงมาด้วยมือ ถูกทาํให้ลุ่มหลงด้วย

นํ4าหวานที/ริมฝีปาก คนรักที/ถูกกระทาํเช่นนั4นก็ไดรั้บความพึงพอใจอย่างประหลาด ช่างน่าอศัจรรย!์ 

นั/นคือวธีิการที/แปลกของกามเทพ (12-3) 

(269) 

วามาเงฺก รตเิกลสํิกุลรณารเมฺภ ตยา สาหส- 

ปฺราย ํกานฺตชยาย กิpฺจิทุปริ ปฺรารมฺภิ ยตฺสมฺภฺรมาตฺ | 

นิษฺปนฺทา ชฆนสฺถลี ศิถิลิตา โทรฺวลฺลิรุตฺกมฺปิต ํ

วโกฺษ มีลิตมกฺษิ เปารุษรสะ สฺตฺรีณาํ กุตะ สิธฺยติ || 12-4 

เมื/อราธาเริ/มตน้สงครามที/ปะปนกบัการเล่นกีฬารัก เธอปรารถนาอย่างรุนแรงซึ/งสงครามอนัดุเดือด

อยู่บนเขาคนนั4นโดยเธอ เพื/อเอาชนะคนรัก เพราะความหลงลืมตน เนินสะโพกเคลื/อนไหวไปมา 

เถาวลัย์คือมือคลายออก หน้าอกกระเพื/อมขึ4นลง ตาหลบัลง รสแห่งความสุขที/เกิดจากบุรุษของ

ผูห้ญงิทั4งหลายจะสําเร็จไดอ้ย่างไร (12-4) 

(270) 

ตสฺยาะ ปาฏลปาณิชางฺกิตมุโร นิทฺรากษาเย ทฺฤเศา 

นิเรฺธาโต’ธรโศณิมา วิลลิุตสฺรสฺตสฺรโช มรฺูธชาะ | 

กาpฺจีทาม ทรศฺลถาpฺจลมิติ ปฺราตรฺนิขาไตรฺทฺฤโศ- 

เรภิะ กามศไรสฺตททฺภุตมภูตฺปตฺยรฺุมนะ กีลิตมฺ || 12-5 

หน้าอกที/ถูกทาํให้เป็นแผลดว้ยเล็บสีแดงเหมือนดอกปาฏละของเธอ ตาทั4งสองขา้งที/แดงเพราะ

ไม่ไดน้อน สีแดงของริมฝีปากที/ถูกทาํให้ซีด ผมที/มีพวงมาลยัที/แกวง่ไปมาและหล่นลงแลว้ สาย 

เข็ดขดัที/ปลายหลุดออก ใจของสามีได้ถูกทิ/มแทงแล้วอย่างน่าประหลาดด้วยศรทั4งหลายของ

กามเทพนี4โดยฝังอยู่ที/ตาทั4งสองขา้งในตอนเชา้เพราะคิดวา่อย่างนี4  (12-5) 

(271) 

วฺยาโกศะ เกศปาศสฺตรลิตมลไกะ เสฺวทโมเกฺษา กโปเลา 

กฺลิษฺฏา พิมฺพาธรศฺรีะ กุจกลศรุจา หาริตา หารยษฺฏิะ | 
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กาpฺจีกานฺติรฺหตาศา สฺตนชฆนปท ํปาณินาจฺฉาทฺย สทฺยะ 

ปศฺยนฺตี สตฺรปา สา ตทปิ วิลลิุตา มุคฺธกานฺติรฺธิโนติ || 12-6 

ผมของเธอนั4นปลิวเพราะผมเปียที/ถกัไวถู้กแก้ออก แกม้ทั4งสองขา้งปล่อยเหงื/อออกมา ความงามของ

ริมฝีปากที/เหมือนลูกตาํลึงซีดจาง สร้อยไข่มุกถูกทาํใหแ้พด้ว้ยความงามของหน้าอกที/เหมือนหมอ้

นํ4า ความงามของเข็มขดัก็หมดหวงัหลงัจากที/เธอปิดบริเวณเต้านมและด้านหน้าของสะโพกด้วย  

มือ แลว้เธอก็มองดูเขาอย่างเอียงอาย ทาํให้บริเวณนั4นไม่อยู่นิ/ง ทาํให้เขาพึงพอใจด้วยความงามที/        

ไร้เดียงสา (ในวนัเดียวกนันั4นเอง) (12-6)  

(272) 

อีษนฺมีลติทฺฤษฺฏิ มุคฺธวิลสตฺสีตฺการธาราวศา- 

ทวฺยกฺตากลุเกลิกากุวกิสทฺทนฺตาํศุเธาตาธรมฺ | 

ศานฺตสฺตพฺธปโยธรํ ภฺฤศปริษฺวงฺคาตฺกุรงฺคีทฺฤโศ 

หโรฺษตฺกรฺษวิมุกฺตนิะสหตโนรฺธโนฺย ธยตฺยานนมฺ || 12-7 

คนโชคดีเท่านั4นจึงจะมองเห็นภาพใบหนา้ที/แทจ้ริงของผูมี้ตาเหมือนกวาง ผูมี้ร่างกายที/อ่อนลา้ที/พึ/ง

พน้ไปจากความหรรษาสุดขีด ที/มีดวงตาหลบัลงเลก็นอ้ยเพราะอาํนาจของกระแสของเสียงซี�ด138ที/

ไร้เดียงสาและงดงาม มีริมฝีปากที/กลายเป็นสีขาวดว้ยแสงของฟันที/เผยใหเ้ห็นเพราะการเปล่งเสียง

เพราะความสนุกสนานที/มากมายและมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน มีหนา้อกที/หยุดนิ/งเพราะการกอดรัด

อย่างแน่น (12-7)  

(273) 

อถ สหสา สุปฺรีตา สุรตาเนฺต สา นิตานฺตขินฺนางฺคี | 

ราธา ชคาท สาทรมิทมานเนฺทน โควินฺทมฺ || 12-8 

ครั4นแลว้ราธานั4นผูมี้ร่างกายที/เหนื/อยอ่อนอย่างยิ/งเมื/อภายหลงัของการร่วมรักผูถู้กทาํให้พอใจแลว้

ในทนัทีทนัใดกล่าวแลว้กบัโควนิทะซึ/งคาํพูดที/เตม็ไปดว้ยความเอื4ออาทรเพราะความสุขวา่ (12-8) 

 

 
 

                                                        

138เสียงหอบหายใจแสดงความพึงพอใจในความสุขทางเพศ. 
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รามกรีราคยติตาลาภฺยํา คียเต ||24|| 

อัษฏปทีที� 24 ถูกขบัร้องด้วยรามกรีราคะและยติตาละ 

(274) 

กุรุ ยทุนนฺทน จนฺทนศิศิรตเรณ กเรณ ปโยธเร | 

มฺฤคมทปตฺรกมตฺร มโนภวมงฺคลกลศสโหทเร | 

นิชคาท สา ยทุนนฺทเน กฺรีฑติ หฺฤทยานนฺทเน  || ธฺรุวมฺ || อ ป 24-1 

เมื/อยทุนนัทนะกาํลงัเล่นในการทาํใหห้วัใจมีความสุข เธอได้กล่าวแล้วว่า “ยทุนนัทนะ! ขอท่านจง

กระทาํรูปใบไมด้ว้ยนํ4ามนัหอมจากกวางบนเต้านมที/เหมือนพี/น้องของหมอ้นํ4 ามงคลของกามเทพ

ดว้ยมือที/เยน็ยิ/งกวา่กระแจะจนัทน์” (อ ป 24-1) 

(275) 

อลิกลุคpฺชนมpฺชนก ํรตินายกสายกโมจเน | 

ตฺวทธรจุมฺพนลมฺพิตกชฺชล อุชฺชฺวลย ปฺริย โลจเน || นิช˚ || อ ป 24-2 

ดูก่อนที/รัก! ขอท่านจงทาํให้นํ4 ายาทาตาที/ดาํยิ/งกว่าฝูงผึ4 งปรากฏโดดเด่นที/ตาของฉันที/เอาชนะศร

ของกามเทพที/มีเขม่าทาตาเลือนไปเพราะการจูบดว้ยริมฝีปากของท่าน (อ ป 24-2) 

(276) 

นยนกรุงฺคตรงฺควิกาสนิราสกเร ศฺรุติมณฺฑเล | 

มนสิชปาศวลิาสธเร ศุภเวษ นิเวศย กุณฺฑเล || นิช˚ || อ ป 24-3 

ท่านผูแ้ต่งตวัดี! ขอท่านจงสวมใส่ต่างหูที/งดงามเหมือนบ่วงของกามเทพที/ติ/งหูที/สร้างการแกว่งที/

งามเหมือนกบัคลื/นของตาที/เหมือนตาของกวาง (อ ป 24-3) 

(277) 

ภฺรมรจย ํรจยนฺตมุปริ รุจิร ํสุจิรํ มม สํมุเข | 

ชิตกมเล วมิเล ปริกรฺมย นรฺมชนกมลก ํมุเข || นิช˚ || อ ป 24-4 

ขอท่านจงตกแต่งผมของฉันที/กําลงัปลิวอยู่ที/ใบหน้าเหมือนฝูงผึ4งที/งดงามที/เกาะอยู่เหนือดอกบวั

บานที/บริสุทธิ� คือใบหนา้ของฉันเป็นเวลานาน (อ ป 24-4) 
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(278) 

มฺฤคมทรสวลิต ํลลิต ํกุรุ ติลกมลิกรชนีกเร | 

วิหิตกลงฺกกล ํกมลานน วศฺิรมิตศฺรมศีกเร || นิช˚ || อ ป 24-5 

ท่านผูมี้ใบหนา้เหมือนดอกบวั! ขอท่านจงทาํดิลกที/งดงามเป็นวงกลมดว้ยนํ4 ามนัหอมจากกวางบน

หนา้ผากคือพระจนัทร์ที/เหงื/อหายไปแลว้เหมือนเขียนจุดดาํบนพระจนัทร์ (อ ป 24-5) 

(279) 

มม รุจเิร จิกุเร กุรุ มานท มนสิชธฺวชจามเร | 

รติคลิเต ลลิเต กุสุมานิ ศิขณฺฑศิิขณฺฑกฑามเร || นิช˚ || อ ป 24-6 

ท่านผู้ให้เกียรติผูอ้ื/น! ขอท่านจงประดบัดอกไม้ทั4งหลายไวที้/ผมที/งดงามของฉันที/สยายออกมา

เพราะการร่วมรักที/เร่าร้อน ที/เป็นธงแส้จามรี139ของกามเทพ ที/โดดเด่นยิ/งกวา่หางนกยูง (อ ป 24-6) 

(280) 

สรสฆเน ชฆเน มม ศมฺพรทารณวารณกนฺทเร | 

มณิรศนาวสนาภรณานิ ศุภาศย วาสย สุนฺทเร || นิช˚ || อ ป 24-7 

ท่านผูเ้ป็นที/อาศยัของสิ/งที/เป็นมงคล! ขอท่านจงสวมใส่เสื4อผา้ เครื/องประดบั เข็มขดัที/ทาํดว้ยแก้ว

มณีที/สะโพกที/งดงามที/เตม็ไปดว้ยความมีรสชาติเหมือนหุบเขาของชา้งของกามเทพ (อ ป 24-7) 

(281) 

ศฺรีชยเทววจสิ รุจิเร หฺฤทย ํสทย ํกุรุ มณฺฑเน | 

หริจรณสฺมรณามฺฤตนิรฺมิตกลกิลุษชฺวรขณฺฑเน || นิช˚ || อ ป 24-8 

ขอจงทาํใจอย่างเอาใจใส่ไวที้/คาํพูดของศรีชยเทพที/เป็นเครื/องประดบัที/งดงามที/ทาํลายความเจ็บป่วย

และสิ/งสกปรกในกลียคุที/ถูกทาํใหเ้กิดขึ4นด้วยนํ4 าอมฤตคือการระลึกถึงพระบาทของพระหริ (อ ป 

24-8) 

(282) 

รจย กุจโยะ ปตฺรํ จิตฺรํ กุรุษฺว กโปลโย- 

รฺฆฏย ชฆเน กาpฺจี ํมุคฺธสฺรชา กพรีภรมฺ | 

 

                                                        

139ธงสัญลกัษณ์ประจาํองคก์ามเทพ พื4นสีแดง มีรูปปลาหรือมกรอยู่ตรงกลาง. 
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กลย วลยศฺเรณี ํปาเณา ปเท มณินูปุรา- 

วิติ นิคทิตะ ปฺรีตะ ปีตามฺพโร’ปิ ตถากโรตฺ || 12-9 

“ท่านจงเขียนรูปใบไมบ้นเตา้นมทั4งสอง จงเขียนภาพจิตรกรรมบนแกม้ทั4งสอง จงประดบัเข็มขดัไว้

ที/สะโพก จงประดบัผมดว้ยพวงมาลยัที/งดงาม จงใส่แถวของกาํไลขอ้มือไวที้/มือและใส่กาํไลขอ้เทา้

ที/ทาํดว้ยแก้วมณีที/เทา้” ฝ่ายปีตามพระ140ผูถู้กบอกว่าอย่างนี4 ก็ดีใจและทาํเช่นนั4น (12-9) 

(283) 

ยทฺคานฺธรฺวกลาสุ เกาศลมนุธฺยาน ํจ ยทฺไวษฺณว ํ

ยจฺฉฺฤงฺคารวเิวกตตฺวรจนากาเวฺยษุ ลีลายติมฺ | 

ตตฺสรฺว ํชยเทวปณฺฑิตกเวะ กฺฤไษฺณกตานาตฺมนะ 

สานนฺทาะ ปริโศธยนฺตุ สุธิยะ ศฺรีคีตโควนฺิทตะ || 12-10 

โดยเหตุที/เขามีความฉลาดในดนตรีและศิลปะทั4งหลาย และการที/เขาระลึกถึงอยูต่ลอดเวลาเกี/ยวกบั

พระวษิณุ เขามีลีลาสนุกสนานในการแต่งบทกวีทั4งหลายเกี/ยวกับความรัก การแยกแยะ ความจริง 

และการจดัแจง ทุกอย่างนั4นเป็นของกวีผู ้เป็นนักปราชญ์คือชยเทพผู ้ไปรวมเป็นหนึ/ งเดียวกับ

พระกฤษณะ ท่านผูมี้ความรู้ดีทั4งหลาย! ขอพวกท่านจงเป็นผูที้/ทาํให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ� อย่างผูมี้

ความสุขจากศรีคีตโควนิทะ (12-10) 

(284) 

ศฺรีโภชเทวปฺรภวสฺย รามาเทวีสุตศฺรีชยเทวกสฺย | 

ปราศราทิปฺริยวรฺคกเณฺฐ ศฺรีคีตโควนฺิทกวตฺิวมสฺตุ || 12-11 

ขอใหบ้ทกวศีรีคีตโควินทะของศรีชยเทพผูเ้ป็นลูกชายของรามาเทวผีูเ้กิดจากโภชเทวะ141จงอยูที่/คอ

ของกลุ่มผูเ้ป็นที/รักมีปราศระ142เป็นตน้ (12-11) 

(285) 

สาธฺวี มาธฺวกี จินฺตา น ภวติ ภวตะ ศรฺกเร กรฺกศาสิ 

ทฺราเกฺษ ทฺรกฺษฺยนฺติ เก ตฺวามมฺฤต มฺฤตมสิ กฺษรี นีรํ รสเสฺต | 

                                                        

140พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
141รามาเทวีและโภชเทวะ คือ มารดาและบิดาของชยเทพ ตามลาํดบั. 
142สนันิษฐานวา่เป็นชื/อเพื/อนรักของชยเทพ. 
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มากนฺท กฺรนฺท กานฺตาธร ธร น ตุลาํ คจฺฉ ยจฺฉนฺติ ภาว ํ

ยาวจฺฉฺฤงฺคารสารํ ศุภมิว ชยเทวสฺย ไวทคฺธฺยวาจะ || 12-12 

นี/แน่ะเหลา้ที/มาจากนํ4าผึ4 ง! ความคิดว่าเป็นเหลา้ดีของท่านอยา่มี นี/แน่ะนํ4าตาล! ท่านเป็นก้อนกรวด 

นี/แน่ะนํ4าองุ่น! ใครเล่าจะมองดูท่าน นี/แน่ะนํ4าอมฤต! ท่านเป็นความตาย นี/แน่ะนํ4านม! รสของท่าน

เป็นนํ4าเปล่า นี/แน่ะตน้มะม่วง! ท่านจงร้องไห ้นี/แน่ะท่านผูมี้ริมฝีปากที/งดงาม! ท่านไม่อาจเทียบเท่า

ได ้ตราบเท่าที/คาํพูดแห่งความสะอาดบริสุทธิ�ทั4งหลายของชยเทพใหซึ้/งรสที/มีแก่นสารของความรกั

เหมือนกบัใหสิ้/งที/เป็นมงคล ขอพวกท่านทั4งหลายจงไปเสียเถอะ (12-12) 

(286) 

อิตฺถ ํเกลิตตีรฺวหฺิฤตฺย ยมุนากูเล สม ํราธยา 

ตโทฺรมาวลเิมากฺติกาวลิยุเค เวณีภฺรม ํพิภฺรติ | 

ตตฺราหฺลาทกุจปฺรยาคผลโยรฺลิปฺสาวโตรฺหสฺตโย- 

รฺวยฺาปาราะ ปุรุโษตฺตมสฺย ททตุ สฺผีตาํ มุทาํ สมฺปทมฺ || 12-13 

หลงัจากสนุกสนานกับกีฬารักเช่นนี4ก ับราธาบนฝั/งแม่นํ4 ายมุนาอย่างสมํ/าเสมอ เขาก็เข้าใจผิดว่า

กระแสนํ4าเป็นที/แห่งนั4น เมื/อคู่ของสายสร้อยไข่มุกคือสายของแม่นํ4 ายมุนาและคงคา143และผลของ

สถานที/ที/บรรจบกันของแม่นํ4 ายมุนาและคงคาคือเต้านมที/มีความสุขทั4งสองข้าง ขอกิจกรรม

ทั4งหลายที/มือทั4งสองนาํไปสู่ความปรารถนาของปุรุโษตตะมะ144จงให้ความสมบูรณ์แห่งความสุข

อย่างเท่าเทียมกนั (12-13) 

อิติ ศฺรีชยเทวกฺฤเตา คีตโควเิท สุปฺรีตปีตามฺพโร นาม ทฺวาทศะ สรฺคะ || 

จบเรื�องที�แต่งโดยศรีชยเทพในสรรคะที�สิบสองอันมีชื�อว่าพระกฤษณะผู้ยินดีในคีตโควนิทะ 

 

สมาปฺตํ คีตโควนฺิทกาวยฺม ฺ

คีตโควินทกาวยะจบบริบูรณ์ 

                                                        

143แม่นํ4 าศกัดิ� สิทธิ� ที/ไหลวนบนยอดเขาพระสุเมรุ อยู่บนสวรรคก่์อนจะไหลมายงัโลกและไหลสู่

มหาสมุทรลงสู่ใตบ้าดาล จึงเรียกกนัวา่เป็นแม่นํ4าสามโลก ผูค้นนับถือเป็นเทพเจา้องคห์นึ/ ง คือ พระนางคงคา ชายา

ของพระศิวะ; สมคมแดง สมปวงพร, บรรณาธิการ, ย้อนรอยชมพทูวปี (กรุงเทพฯ: คุม้คาํ, 2551), 165-167. 
144พระนามหนึ/ งของพระกฤษณะหรือพระวษิณุ. 
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บทที� 3 

คีตโควินทกาวยะ 

 

 วรรณคดีสันสกฤตมีประวติัศาสตร์ยาวนานหลายพนัปี นบัตั�งแต่ชาวอารยนัอพยพจาก

เอเชียกลางมาตั�งหลกัปักฐานทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอนุทวปีอินเดีย และเริ* มขยายดินแดนจาก

ทางตะวนัตกบริเวณลุ่มแม่นํ� าสินธุไปจรดฝั*งตะวนัออกบริเวณลุ่มแม่นํ� าคงคา1 ในช่วงเวลาอนั

ยาวนานดงักล่าวชาวอารยนัไดส้ร้างวรรณคดีสันสกฤตจาํนวนมหาศาลและหลากหลายประเภท  

เมื*อไดรั้บการสํารวจโดยนกัวรรณคดีชาวตะวนัตกในยุคหลงัพบว่ามีปริมาณมากกวา่วรรณคดีกรีก

และโรมนัรวมกนั2 โดยวรรณคดีสันสกฤตจะแบ่งเป็นสมยักวา้งๆ ได้ 2 สมยั คือ สมยัพระเวท 

หมายถึง วรรณคดีที*ประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤตพระเวท (The Vedic Sanskrit) และสมยัตนัติ

สันสกฤตหรือสมยัสันสกฤตแบบแผน หมายถึง วรรณคดีที*ประพนัธ์ดว้ยภาษาสันสกฤตแบบแผน 

(The Classical Sanskrit) แต่หากจะแบ่งเป็นประเภทอาจจะแบ่งวรรณคดีสันสกฤตอย่างกวา้งๆ 

ได ้4 ประเภท คือ อาคม ศาสตร์ อิติหาสะ และกาวยะ3 

 อาคม คือ วรรณคดีสันสกฤตที*เกี*ยวกบัปรัชญาและศาสนา โดยทั*วไปแล้วหมายถึง

วรรณคดีในสมยัพระเวทซึ* งมีลกัษณะเป็นบทสวด ไดแ้ก่ คัมภีร์พระเวททั� ง 4 คมัภีร์ คือ ฤคเวท 

ยชุรเวท สามเวท และอถรรพเวท และคัมภีร์ที*เป็นส่วนประกอบของพระเวท ซึ* งพระเวทจะ

ประกอบดว้ยส่วนที*เรียกวา่ สังหิตา คือ การรวบรวมบทสวดในการประกอบพิธีต่างๆ พราหมณะ 

คือ อรรถกถาของพระเวท อารัณยกะ คือ คมัภีร์ลึกลบัที*ไม่เกี*ยวข้องกับการประกอบพิธี และ

อุปนิษทั คือ ส่วนสุดทา้ยของเวทซึ* งเป็นหลกัธรรมลึกซึ� งและปรัชญาขั�นสูง 

                                                        

1มณีปิ* น พรหมสุทธิรักษ์, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2551), 1.  

2
A.A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 1971), 2. 

3กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั� งที* 2 (กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ, 2549), 9. 
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 ศาสตร์ คือ วรรณคดีสันสกฤตที*เกี*ยวกบัวชิาการต่างๆ ซึ*งเกิดจากการวางกฎเกณฑ์เพื*อ

ทาํความเขา้ใจพระเวทให้ลึกซึ� ง ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะตาํราความรู้ต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ศาสตร์ 

เป็นหลกัเกณฑที์*ทาํใหเ้ขา้ใจไวยากรณ์ภาษาพระเวทเพื*อการอ่านความหมายของพระเวทไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ฉนัทศาสตร์ เป็นฉันทลกัษณ์ต่างๆ ของพระเวทที*จะทาํให้เข้าใจการอ่านพระเวทที*อยู่ใน

รูปแบบของร้อยกรอง เป็นตน้ 

 อิติหาสะ คือ วรรณคดีสันสกฤตที*อิงประวติัศาสตร์ กล่าวคือเป็นเรื* องราวที*เชื*อกนัว่า

เกิดขึ�นจริงๆ ประพนัธ์ขึ� นเพื*อสดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษ เช่น มหาภารตะ เป็นเรื* องสงครามอนั

ยิ*งใหญ่ของผูสื้บสกุลของภรต4 คือ พี*นอ้งตระกูลปาณฑพและเการพ ซึ*งท ั�งสองตระกูลสืบเชื�อสาย

มาจากกษตัริยภ์รต พระโอรสของพระนางศกุนตลา เป็นตน้ 

 สุดทา้ย กาวยะ คือ วรรณคดีสันสกฤตที*มีวรรณศิลป์ มีการเลือกสรรถอ้ยคาํอย่างดีเพื*อ

ก่อใหเ้กิดอารมณ์สุนทรีย ์เช่น เมฆทูต ของกาลิทาส เป็นตน้ 

 

กาวยะในวรรณคดีสันสกฤต 

 นกัวรรณคดีสันสกฤตสันนิษฐานวา่กาวยะน่าจะมีมาแล้วช้านานก่อนที*จะมีการจด

บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร5 แต่กาวยะที*ถือกนัว่าเป็นกาวยะเรื*องแรกนั�น ไดแ้ก่ รามายณะ ประพนัธ์

ขึ�นในสมยัพุทธกาล จึงไดชื้*อวา่ “อาทิกาวยะ” (กาวยะเรื*องแรก) ผูป้ระพนัธ์คือฤๅษีวาลมีกิจึงได้ชื*อ

วา่ “อาทิกว”ี (กวีคนแรก) ดว้ย6 รามายณะเป็นเรื*องราวการสู้รบของพระรามซึ*งเป็นอวตารปางหนึ*ง

ของพระวษิณุกับยกัษ์ราวณะ ประพนัธ์เป็นบทร้อยกรองจาํนวนทั�งสิ�น 24,000 โศลก แบ่งเป็น 7 

กาณฑ ์(เล่ม) แต่ละกาณฑย์งัแบ่งย่อยออกไปเป็นสรรคะ (ตอน) อีกหลายสรรคะ กาณฑท์ั�ง 7 กาณฑ ์

ไดแ้ก่ พาละ อโยธยา อารัณยะ กิษกินธา สุนทระ ยุทธะ และอุตตระ โดยเชื*อกันวา่แต่เดิมมีเพียง 5 

กาณฑ ์พาละซึ*งเป็นกาณฑ์ตน้และอุตตระซึ*งเป็นกาณฑ์ทา้ยสุดเป็นส่วนที*ประพนัธ์เพิ*มขึ�นมาใน

ภายหลงั7 รามายณะมีอิทธิพลแพร่หลายไปทั*วภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยประเทศต่างๆ 

                                                        

4
A.A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 238. 

5พงษ์จนัทร์ คลา้ยสุบรรณ์, วรรณคดีนานาชาติ (กรุงเทพฯ: บาํรุงสาส์น, 2528), 74. 
6จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2546), 55. 
7มณีปิ* น พรหมสุทธิรักษ,์ ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต, 37.  
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ไดรั้บเอาเรื*องราวและนาํไปปรับเปลี*ยนใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศ แมแ้ต่ในประเทศ

ไทย รามายณะเองก็เป็นตน้เคา้ของวรรณคดีไทยเรื*องสําคญัอย่างรามเกียรติQ8 

 กาวยะอาจมีรูปแบบเป็นบทกวี เ ช่น เมฆทูต บทละคร เช่น ศกุนตลา ของกาลิทาส 

นิทาน เช่น ปัญจตันตระ ของพราหมณ์วิษณุศรมนั หรือนิยาย เช่น กาทมัพรี ของพาณ9 และ

เนื*องมาจากความหลากหลายของรูปแบบกาวยะ นกัปราชญแ์ละนกัวิชาการหลายท่านจึงไดพ้ยายาม

จดัแบ่งกาวยะออกเป็นหมวดหมู่โดยใชห้ลกัเกณฑแ์ตกต่างกนัไป การแบ่งประเภทใหญ่ๆ สามารถ

แบ่งกาวยะออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศรัพยกาวยะ คือ กาวยะเพื*อการฟัง และ ทฤศยกาวยะ คือ   

กาวยะเพื*อการดู นอกจากนี�  ศรัพยกาวยะ ยงัแบ่งย่อยไดอี้กเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัทยะ หมายถึง 

ร้อยกรอง คทัยะ หมายถึง ร้อยแก้ว และ จมัปู หมายถึง ร้อยกรองและร้อยแก้วรวมกัน และจาก    

กาวยะทั�งสามประเภทที*กล่าวไปแล้วนั�น แต่ละกาวยะก็ยงัสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลาย

ประเภท เช่น ปัทยะ แบ่งออกเป็น มหากาวยะ และ ขณัฑกาวยะ เป็นตน้10 

 มหากาวยะ มีลกัษณะสําคญัคือ มีเนื�อเรื* องมาจากเรื* องเล่าหรือนิทานแต่โบราณ ไม่ใช่

เรื* องที*ประพนัธ์ขึ�นเองภายหลัง มีลกัษณะเฉพาะในการประพนัธ์ที*วจิิตรบรรจงทั�งในส่วนของ

เนื�อหาและวรรณศิลป์ เช่น รฆุวงศ์ ของกาลิทาส กล่าวถึงประวติัและวงศ์ของพระรามทั�งบรรพบุรุษ

และผูสื้บสันตติวงศ์ของพระองค ์กุมารสมภพ ของ  กาลิทาส เป็นเรื*องราวความรักของพระศิวะและ

พระนางปารวตี (พระนางอุมา) จนถึงเรื*องการให้กาํเนิดของพระกุมาร (เทพเจ้าแห่งสงคราม) เพื*อ

ปราบปีศาจ เป็นต้น บางตาํรากล่าวว่ากาวยะที*ไดรั้บการยกย่องให้เป็นมหากาวยะมีเพียง 5 เรื*อง 

เท่านั�น ไดแ้ก่ รฆุวงศ์ และกุมารสมภพ ของกาลิทาส กิราตารชุนียะ ของภารวิ11 ศิศุปาลวธะ ของ

                                                        

8กระแสร์ มาลยาภรณ์, วรรณคดีเปรียบเทียบเบื#องต้น, พิมพ์ครั� งที* 3 ปรับปรุงครั� งที* 2 (กรุงเทพฯ: 
บรรณกิจ, 2522), 308.  

9กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, 11. 
10จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 63-64. 
11เนื�อเรื* องมาจากมหาภารตะ กลา่วถึงอรชุนที*ตอ้งการจะไดศ้รของพระศิวะ พระศิวะจึงไดแ้ปลงร่าง

เป็นนายพรานมาต่อสูเ้พื*อทดสอบพลงัความสามารถของอรชุน. 



115 

มาฆะ12 และไนษธจริต ของศรีหรรษะ13 แต่ในบางตาํรากล่าววา่มีกาวยะจาํนวนมากกวา่นั�นที*เขา้

ลกัษณะของมหากาวยะ14  

 ส่วนขณัฑกาวยะ มีลกัษณะสําคญัคือเป็นบทประพนัธ์ขนาดสั�น ในเรื* องมกัจะกล่าวถึง

ธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตวน์านาชนิด และแสดงออกซึ* งความรู้สึกและความคิด ซึ* งกาวยะ

ประเภทนี�มีอยู่จาํนวนไม่นอ้ยในวรรณคดีสันสกฤต ขณัฑกาวยะแบ่งออกไดอ้ีกเป็น 2 ประเภท คือ 

ศฤงคารี ขณัฑกาวยะ หมายถึง บทประพนัธ์ขนาดสั�นที*แสดงถึงความรักและเรื* องทางกามารมณ์ 

และ โสตตระ ขณัฑกาวยะ หมายถึง บทประพนัธ์ขนาดสั�นที*แสดงถึงความเคารพบูชาและความ

ภกัดีสูงสุด ขณัฑกาวยะประเภทแรกนั�น ผลงานที*เป็นที*รู้จกัก ันดี ได้แก่ เมฆทูต ของกาลิทาส ซึ* ง

เป็นขณัฑกาวยะที*แสดงอารมณ์ความรักของยกัษ์ตนหนึ*งที*ตอ้งไปอยู่ห่างไกลภรรยาอนัเป็นที*รัก จึง

วานเมฆใหเ้ป็นผูน้าํสารรักไปใหย้งัภรรยา ฤตุสังหาร ของกาลิทาส เป็นขณัฑกาวยะที*กล่าวถึงฤดูทั�ง

หกที*ใช้แบ่งปีของอินเดีย มีการพรรณนาถึงธรรมชาติและอารมณ์รักของมนุษยผ์สมกัน เป็นต้น 

ขณัฑกาวยะประเภทที*สองที*มีชื*อเสียง ไดแ้ก่ สูรยศตกะ ของมยรูะ เป็นขณัฑกาวยะที*สดุดีสุริยะเทพ 

นารายณียะ ของนารายณภฏัฏะ เป็นขณัฑกาวยะที*รู้จกักันอย่างกวา้งขวางในอินเดีย สดุดีนารายก

รเทพ แห่งคุรุวยรุะ15 เป็นตน้ 

                                                        

12กลา่วถึงพระกฤษณะที*พานางรุกขมิณีหนี ศิศุปาลผูเ้ป็นคู่หมั�นของนางตามมา จึงถูกพระกฤษณะ
สงัหาร ซึ*งมีเคา้เรื* องมาจากมหาภารตะ. 

13กลา่วถึงประวติัของพระนลตั�งแต่เริ*มตน้ถือกาํเนิดจนถึงอภิเษกกบันางทมยนัตี เป็นเรื* องที*มาจาก 
นโลปาขยานของมหาภารตะ. 

14ลกัษณะของมหากาวยะที*ยึดถือกนัคือ ลกัษณะของมหากาวยะที*ทณัฑินกล่าวไวใ้นงานเขียนของ
ตนวา่ “ลกัษณะของมหากาวยะ คือ เริ*มตน้ดว้ยบทสวดออ้นวอนสิ*งศกัดิQ สิทธิQ  ชี�แนะว่าเนื�อเรื* องต่อไปจะกล่าวถึง
อะไร มีจุดมุ่งหมายของชีวิต 4 ประการ คือ กาม อรรถ ธรรม และโมกษะ เนื� อเรื* องจะตอ้งนํามาจากนิทานหรือ
เรื*องเล่าสืบตอ่มาแต่โบราณ ไม่ใช่เรื*องแต่งขึ�นเอง พระเอกของเรื*องจะตอ้งเป็นคนชั�นสูงและมีความเฉลียวฉลาด 
ตอ้งมีการพรรณนาถึงเมือง ทะเล ภูเขา ฤดูกาล พระจนัทร์ และพระอาทิตยขึ์�นและตก พรรณนาการเล่นสนุกสนาน
ในสวนหรือในนํ�า พรรณนาการดื*ม การเลี� ยงฉลองเกี*ยวกบัความรัก พรรณนาการแยกจากกนั การแต่งงาน และ
การให้กาํเนิดบุตรชาย การประชุมสภา พรรณนาเกี*ยวกบัราชทูต การศึกสงคราม พรรณนาการมีชยัชนะของ
พระเอกแมข้า้ศึกจะมีความเก่งกาจ เป็นเรื*องไม่สั�นเกินไป ประกอบไปดว้ยรสทางวรรณคดี และภาวะต่างๆ โดย
สมบูรณ์ การสืบต่อเรื*องดี ฉันท์ที*ใช้ตอ้งมีความงดงาม แต่ละสรรคะไม่ยาวเกินไป ตอนจบสรรคะต้องเปลี*ยน
ฉันท”์; จาํลอง สารพดันึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 64-65. 

15จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 83. 
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แผนผงัที* 1 การแบ่งประเภทของกาวยะ 

 

 แมจ้ะมีการแบ่งขณัฑกาวยะเป็น 2 ประเภท ดงักล่าวแลว้ แต่มีขณัฑกาวยะเรื*องหนึ*งที*

จดัอยู่ไดใ้นทั�งสองประเภท ขณัฑกาวยะนั�นคือ คีตโควนิทะ เนื*องจากคีตโควนิทะเป็นขณัฑกาวยะที*

กล่าวถึงเรื* องราวความรักของพระกฤษณะกบัราธา จึงจดัไดว้่าเป็น ศฤงคารี ขณัฑกาวยะ แต่ใน

ขณะเดียวกันผู้ที*นับถือลทัธิภกัติก็จดัว่าข ัณฑกาวยะเรื* องนี� เป็น โสตตระ ขัณฑกาวยะ เพราะ

ประพนัธ์ขึ�นดว้ยความเคารพบูชาอย่างสูงสุดต่อพระกฤษณะ  
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คีตโควินทกาวยะ 

 1. รูปแบบของคีตโควินทกาวยะ 

  คีตโควินทะ เป็นเรื* องที*ไม่สามารถระบุรูปแบบที*แน่นอนได้ สามารถจดัอยู่ใน

ประเภทต่างๆ ไดห้ลากหลาย เพราะความพิเศษของเรื*องที*เกิดจากความสามารถของผูป้ระพนัธ์เป็น

สําคญั นกัวชิาการบางท่านมีความคิดเห็นวา่คีตโควนิทะเป็นคมัภีร์ทางศาสนาหรือบทสวดเพื*อสวด

ออ้นวอนเทพเจา้ คือ พระกฤษณะ หรือ พระวษิณุ นกัวชิาการบางท่านก็ว่าเป็นบทละคร บางท่านก็

วา่เป็นบทเพลง และบางท่านวา่เป็นบทกว ีแต่หากจะพิจารณาโดยภาพรวมทั�งหมดแลว้ก็ย่อมต้อง

กล่าววา่ คีตโควนิทะ เป็น กาวยะ และถึงแมจ้ะจดัให้เป็นกาวยะ คีตโควนิทะก็ยงัมีความเหลื*อมลํ�า

กันของประเภทกาวยะดังที*กล่าวมาแล้ว แ ต่ความเหลื*อมลํ� ากันของประเภทงานนั� นเ ป็น

ลกัษณะเฉพาะของวรรณคดีสันสกฤตแต่เดิมอยู่แล้ว อีกทั�งเมื*อกล่าวถึงในวรรณคดีเรื* องนี�  ความ

เหลื*อมลํ�าดงักล่าวกลบัแสดงถึงทกัษะและความตั�งใจของผูป้ระพนัธ์ในการรวบรวมความโดดเด่น

และเอกลกัษณ์แต่ละอย่างของประเภทงานมาเรียงร้อยไวใ้นบทประพนัธ์ จึงไม่แปลกที*กาวยะเรื*อง

คีตโควนิทะจะมีลกัษณะเฉพาะตวัและมีเสน่ห์ในความมีมิติของผลงาน 

  ในดา้นความเชื*อและศาสนาก็เป็นที*ทราบกนัดีวา่แต่ละความเชื*อหรือศาสนาจาํเป็น

จะต้องมีบทบัญญติัในการทาํความเข้าใจหลกัการและการประพฤติปฏิบติั ซึ* งแต่ไหนแต่ไรมา

วรรณคดีก็เป็นเสมือนสื*อกลางในการถ่ายทอดคาํสอนของศาสนา วรรณคดีสันสกฤตเองก็เกี*ยวพนั

กบัศาสนาต่างๆ ที*ผูค้นในอินเดียนับถือ คีตโควนิทะก็เช่นเดียวกัน คีตโควินทะถือเป็นคมัภีร์ทาง

ศาสนาที*สําคญัคมัภีร์หนึ*งของสาวกนิกายไวษณพ ดว้ยเหตุที*กล่าวถึงเรื* องราวของพระกฤษณะ ซึ* ง

สําหรับผู ้ที*นับถือนิกายไวษณพแล้วเชื*อกันว่าเป็นเทพเจา้องค์เดียวกันกับพระวิษณุ การดําเนิน

เรื*องราวของพระกฤษณะในคีตโควนิทะจึงมีการตีความกนัวา่เป็นดั*งข ั�นตอนการเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ 

โดยผ่านราธาที*เปรียบเสมือนเหล่าสาวกที*ต้องแยกห่างจากพระผู้เป็นเจ้า และมีเพียงความรักที*

บริสุทธิQ และการเคารพศรัทธาอย่างปราศจากเงื*อนไข จึงจะนาํไปสู่ดินแดนของพระผูเ้ป็นเจา้ หาก 

พระกฤษณะ คือ อาตมนั แลว้ ราธา ก็คือ ชีวาตมนั การเขา้คู่กนัของทั�งสองคนจึงเปรียบไดก้บัการที*

ชีวาตมนัไปรวมเป็นอนัหนึ*งอนัเดียวกนักับอาตมนันั*นเอง แต่โดยอีกนยัหนึ*ง ราธาก็เปรียบไดก้ับ

เทพเจ้าองค์หนึ* งเช่นเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ* งของพระผู้เ ป็นเจ้า และเป็นคู่ที*ทาํให้

พระกฤษณะมีความสมบูรณ์แบบ ในหลายต่อหลายโศลกจึงกล่าวถึงราธาในฐานะเดียวกับพระนาง
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ลกัษมี ชายาของพระวษิณุ เพื*อยืนยนัความสําคญัของคู่พระกฤษณะราธาว่าเทียบเท่ากับพระวิษณุ

และพระนางลกัษมี และในบางกรณีราธาก็คือพระกฤษณะนั*นเอง หากเปรียบเทียบเช่นนี�แลว้นยัยะ

ของคมัภีร์จะกลายเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรักของพระผูเ้ป็นเจา้ และการแสดงออกที*ใกลเ้คียง

กบัความเป็นมนุษย ์ทาํใหส้าวกรู้สึกเขา้ถึงเทพเจา้ไดง่้ายยิ*งขึ�น และความศรัทธาจะมาจากความรัก

มากกวา่ความเกรงกลวั  

  แมจ้ะมีความแปลกใหม่ในการเล่าเรื*องแบบอีโรติก (erotic) ที*ทาํให้บางคนมองว่า

ไม่น่าจะเกี*ยวพนักบัศาสนาได ้แต่สําหรับผูป้ระพนัธ์เองแลว้ก็เชื*อไดว้า่มีความตั�งใจในการให้ความ

รักและการมีสัมพนัธ์ทางเพศนี� เป็นภาพแทนการรวมกนัของจิตวญิญาณ เพราะแมแ้ต่บทสังวาสก็

เปรียบใหเ้ป็นบทอภิวาทที*ควรกล่าวสรรเสริญมากกวา่ที*จะเป็นบทสังวาสธรรมดา และหากสังเกต

จะพบวา่ในตอนทา้ยของทุกสรรคะจะเป็นโศลกขอพรจากเทพเจา้ กล่าวคือ การกล่าวสรรเสริญ

พระกฤษณะดว้ยการเล่าเรื*องราวจบแต่ละสรรคะเปรียบไดก้บัการสวดอ้อนวอน และเมื*อจบแต่ละ

สรรคะจึงขอพรในการกระทาํเช่นนั�น นอกจากนี�ในอษัฏปทีที* 1 ยงักล่าวถึงทศอวตารของพระผูเ้ป็น

เจา้ ซึ* งส่งเสริมความเคารพบูชาและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วผ่านการสวดมนต์และร้องรํา อีก

ประเดน็หนึ*งที*สําคญัที*ทาํใหคี้ตโควนิทะมีรูปแบบเช่นบทสวดก็เนื*องมาจากการเลอืกใชเ้สียงและคาํ

ของผูป้ระพนัธ์ อีกทั�งกลวธีิที*ผูป้ระพนัธ์ใช้ก็มีความคลา้ยคลึงกบับทสวดในสมยัก่อนดว้ย  

  ส่วนบทละครถือไดว้่าเป็นกาวยะรูปแบบหนึ* ง เพราะโดยเนื�อแทข้องตวับทที*จะ

นาํไปใชแ้สดงก็คือกาวยะ และเมื*อนาํไปแสดงเป็นละครแล้วก็ทาํให้เกิดกาวยะอีกแบบที*เรียกกนัวา่ 

ทฤศยกาวยะ หรือ กาวยะเ พื*อการดู ล ักษณะของละครสันสกฤต ได้แก่  การนําเรื* องมาจาก

ประวติัศาสตร์หรือมหากาพย ์มกัไม่คิดเรื*องใหม่ เริ*มตน้ดว้ยบทไหวค้รู หรือ นานที ก่อน ต่อมาเป็น

การเริ*มเล่าเรื*องหรือการสนทนาของผูก้าํกบักบัตวัละครเรียกวา่ฉากนาํเรื*อง หรือ ปรัสตาวนา มีการ

แบ่งละครออกเป็นองก์ (ฉาก) จาํนวนองก์แตกต่างกนัไปตามประเภทของละคร โรงละครไม่มีการ

ตกแต่งมากนกั ละครมกัไม่มีเอกภาพเรื*องเวลาและสถานที* มีบทร้อยกรองปนกับร้อยแก้ว โดยบท

ร้อยกรองจะใชเ้มื*อตอ้งการแสดงอารมณ์สะเทือนใจ ส่วนบทร้อยแกว้จะใช้ในการสนทนา ภาษาพูด

จะแตกต่างกนัไปตามฐานะตวัละคร แก่นเรื*องส่วนใหญ่จะเป็นเรื* องความรัก และจะต้องไม่จบลง

ดว้ยโศกนาฏกรรม คีตโควนิทะมีลกัษณะของบทละครอยู่หลายลกัษณะ และในภายหลงัก็ไดมี้การ

นาํไปเล่นเป็นละครเรียกวา่ ละครยาตรา เป็นละครพื�นเมืองของชาวเบงคลี แมว่้าผูป้ระพนัธ์ไม่น่าจะ
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มีความตั�งใจให้คีตโควนิทะเป็นบทละครโดยตรง แต่หากจะเทียบทบักบัลกัษณะเฉพาะของบท

ละครแล้วก็จะพบความเหมือนกนัหลายประการ เช่น การมีตวัละครและโครงเรื* อง การดาํเนิน

เรื*องราวไปตั�งแต่เริ*มเรื*อง จนถึงจุดสุดยอด และคลี*คลาย การจบเรื*องแต่ละบทก็คลา้ยกบัการจบองก์ 

ไม่มีเอกภาพเรื*องเวลาและสถานที* มีเรื*องราวอิงกบัมหากาพย ์มีแก่นเรื*องคือความรัก มีบทไหวค้รู

ในตอนเริ*ม มีการสนทนาแมจ้ะเป็นไปในลกัษณะการรําพึงรําพนั จบเรื*องดว้ยสุขนาฏกรรม เป็นตน้ 

กล่าวคือ คีตโควนิทะไม่ไดป้ระพนัธ์ขึ�นมาในรูปแบบของบทละครโดยตรง แต่ก็มีความใกลเ้คียงกบั

บทละคร หากจะนาํมาทาํการแสดงก็อาจจะตอ้งนาํเรื*องราวมาปรับให้เป็นบทละครให้ถูกตอ้งตาม

แบบแผนเสียก่อน จึงจะทาํใหก้ารแสดงละครประสบผลสําเร็จ       

  คีตโควนิทะมีรูปแบบของความเป็นบทเพลงอย่างมาก เพราะการวางราคะและตาละ

ไวใ้นแต่ละอษัฏปที เมื*อมีราคะคือท่วงทํานองและตาละคือจงัหวะกํากับ แต่ละอษัฏปทีก็จะ

กลายเป็นบทเพลงที*สามารถร้องบรรเลงได ้ซึ* งตามประวติัชีวิตของผูป้ระพนัธ์คือชยเทพกค็าดการณ์

ไดว้า่มีความตั�งใจที*จะประพนัธ์ใหเ้ป็นบทเพลงที*สามารถร้องและเตน้รําได ้เพื*อที*จะใหปั้ทมาวดีซึ* ง

เป็นภรรยาของเขาและเป็นเทวทาสีสามารถนาํบทเพลงนี�ไปเตน้รําเพื*อถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้ได้ ใน

อีกนยัหนึ*ง ความตั�งใจที*จะใหคี้ตโควนิทะอยู่ในฐานะบทเพลงนั�นน่าจะมาจากความเกี*ยงเนื*องกับ

พระกฤษณะซึ*งเป็นตวัเอกในเรื*อง กล่าวคือ พระกฤษณะเป็นเทพที*ไม่ทรงอาวธุ แต่ทรงเครื*องดนตรี 

คือ ขลุ่ย และในประวตัิของพระองค์ในช่วงเป็นเด็กเลี� ยงโคนี�ก็ทาํให้เกิดการเตน้รําที*เรียกว่า ราสะ 

(Rāsa) คือการเต้นรําของบรรดาเหล่าโคปีกับพระองค์ ดงันั�นบทประพนัธ์คีตโควนิทะที*เล่าถึง

พระกฤษณะในตอนที*เป็นคนเลี�ยงโคดว้ยแลว้ก็ย่อมจะเป็นไปในรูปแบบของบทเพลงดว้ย 

  ในส่วนของบทกว ีคีตโควินทะไดชื้*อวา่เป็นบทกวลีาํนาํ (Lyric) โดยเมื*อมีการแปล

คีตโควนิทะเป็นภาษาอื*นๆ จึงมกัแปลคีตโควนิทะเป็นลกัษณะของบทกวีในภาษานั�นๆ นอกจากนี�

คีตโควนิทะยงัมีรูปแบบที*โดดเด่นในเรื*องของความเป็นอีโรติก หรือที*ในวรรณคดีไทยเรียกว่า บท

อศัจรรย ์แต่บทอีโรติกหรือบทสังวาสของวรรณคดีสันสกฤตนั�นมีแตกต่างกับบทอศัจรรย์ของ

วรรณคดีไทย คีตโควนิทะจึงเป็นตวัอย่างวรรณคดีอีโรติกที*น่าศึกษา เพราะอยู่ระหวา่งช่วงก่อนการ

เปลี*ยนผ่านจากวรรณคดีสันสกฤตดั�งเดิมที*ถือว่า กามะ16 เป็นวตัถุประสงค์สําคญัอย่างหนึ*งที*ควร

                                                        

16กามะ หมายถึง ความรักและกามารมณ์ เป็นหนึ*งในปุรุษารถะ 4 คือ ความปรารถนาหรือเป้าหมาย
ในชีวิตของมนุษยต์ามความเชื*อของศาสนาฮินดู ไดแ้ก่ อรรถะ (ประโยชน์) กามะ (ความรัก) ธรรมะ (หน้าที*) และ 
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ปรากฏในบทประพนัธ์ มาเป็นวรรณคดีสันสกฤตในยุคอาณานิคม17 และรูปแบบอีกรูปแบบหนึ*ง

ของคีตโควนิทะคือการเป็นวรรณคดีการเมือง ซึ* งมีความเกี*ยวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ในช่วงก่อนที*จะ

เขา้สู่ยคุอาณานิคมของอินเดีย คีตโควนิทะมีลกัษณะที*เป็นวรรณคดีที*เขา้ถึงผู้คนทุกชนชั�นในสมยั

นั�น ไม่วา่จะเป็นชาวบา้นที*สนใจในเรื*องรักๆ ใคร่ๆ นกับวชที*ศรัทธาในเรื*องจิตวญิญาณและเทพเจา้ 

ปราชญ์ที*หลงใหลในความงามของกาวยะ ฯลฯ ดงันั�นคีตโควินทะจึงได้กลายเป็นวรรณคดี

สัญลกัษณ์ที*ใชใ้นการกูคื้นความศรัทธาในศาสนาฮินดู วฒันธรรมดั�งเดิมของทอ้งถิ*น และความเป็น

เอกลกัษณ์ของชนชาติ     

  คีตโควนิทกาวยะจึงถือว่าเป็นกาวยะที*มีความพิเศษโดดเด่นกวา่กาวยะเรื* องอื*นๆ ไม่

วา่จะเป็นการแบ่งประเภทกาวยะ เนื�อหาที*คาบเกี*ยวระหวา่งศาสนาและกามารมณ์ ความไพเราะและ

งดงามของวรรณศิลป์ ฯลฯ คีตโควนิทะไดร้วบรวมเอาเอกลกัษณ์ของการประพนัธ์รูปแบบต่างๆ 

เข้าไวด้ว้ยกันมากมาย และไม่ลืมที*จะรักษารูปแบบของความเป็นขณัฑกาวยะไวอ้ย่างครบถ้วน

สมบูรณ์  

 2. ประวัติความเป็นมาของกาวยะเรื�องคีตโควนิทะ 

  2.1 ประวติัผู้ประพันธ์ 

   ผูป้ระพนัธ์กาวยะเรื*องคีตโควินทะ คือ ชยเทพ หรือ ชยัเทพ ชยเทพเกิดราวพุทธ

ศตวรรษที* 17 บิดา คือ โภชเทวะ และมารดา คือ รามาเทวี เกิดที*หมู่บา้นกินทุพิลวะ แต่ก็ยงัเป็นที*

ถกเถียงกนัไม่สิ�นสุดวา่หมู่บา้นแห่งนี�ต ั�งอยู่ที*ไหนกนัแน่ นกัวชิาการบางส่วนเชื*อวา่ตั�งอยู่บริเวณหุบ

เขาปราจี แควน้โอริสสา18 แต่นกัวชิาการบางส่วนก็เชื*อวา่อยู่บริเวณฝั*งแม่นํ� าอชยะ ในรัฐเบงกอล19 

                                                                                                                                                               

โมกษะ (การละวาง) ซึ*งปุรุษารถะ 4 จะปรากฏอยูใ่นวรรณคดีสันสกฤตเรื* องต่างๆ เสมอ ในบางเรื* องก็ปรากฏอยู่
เป็นบางขอ้ และในบางเรื*องก็ปรากฏอยูค่รบทุกขอ้. 

17ยคุสมยัที*อินเดียอยูภ่ายใตอ้าํนาจของชาวมุสลิมเป็นตน้มา. 
18Indu Bhusan Kar, “Jayadeva – The Celebrated Saint Poet of Orissa,” Orissa Review: Jayadeva 

& Gitagovinda 65, 12, special issue (July 2009): 37. 
19จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 160. 
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นกัวชิาการบางส่วนก็วา่ไม่ใช่ทั�งสองแห่ง หากแต่อยู่ที*เชนฉระปุระ ในเมืองมิถิลา20 การถกเถยีงเรื*อง

สถานที*เกิดนั�นไม่ไดเ้ป็นที*ถกเถียงกนัแต่ในหมู่นกัวชิาการตามหลกัฐานที*คน้พบมากน้อยแตกต่าง

กนัเท่านั�น แต่ยงัมีการถกเถียงในส่วนของชาวบา้นและกลุ่มประเพณีต่างๆ ที*เชื*อกนัว่าหมู่บ้านของ

ตนคือสถานที*มีความเกี*ยวข้องกันชยเทพ โดยความคิดเห็นเหล่านี� เกิดจากชื*อสถานที*ที*พอ้งกัน 

ตาํนานปรัมปราและเพลงท้องถิ*น และที*สําค ัญที*สุดคือความเคารพนับถือในพระวิษณุหรือ

พระกฤษณะ จึงต้องการให้ชยเทพที*ถือว่าเป็นผู้นาํทางจิตวิญญาณในนิกายไวษณพเป็นคนของ

สถานที*ที*ตนอาศยัอยู่ สถานที*ที*มีการถกเถียงกนัวา่เป็นสถานที*เกิดของชยเทพทั�งหมดนั�น ชาวบา้น

ในหมู่บา้นเหล่านั�นลว้นแล้วแต่มีการเรียกร้องให้มีการรับรองว่าหมู่บ้านของตนคือสถานที*เกิดที*

แทจ้ริงของชยเทพ แมใ้นปัจจุบนักลุ่มประเพณีในโอริสสาจะมีความเขม้แข็งทั�งในด้านการศึกษา

คน้ควา้และการรับอิทธิพลเต็มรูปแบบจากงานของชยเทพมากกว่ากลุ่มอื*นๆ แต่น่าจะเป็นการ

ครอบคลุมที*สุดหากจะกล่าววา่ชยเทพมาจากภาคตะวนัออกของอินเดีย อาศยัอยู่และประพนัธ์คตีโค

วนิทกาวยะที*นั*น ในช่วงครึ*งหลงัพุทธศตวรรษที* 1721 

   ชยเทพเกิดในครอบครัวพราหมณ์และไดรั้บการศึกษาที*ดีในวยัเดก็ มีหลกัฐานว่า

เขาเขา้เรียนในโรงเรียนที*กุรมะปตกะ22 ชยเทพเป็นนักเรียนภาษาสันสกฤตที*มีพรสวรรค์และมี

ทกัษะทางกวเีป็นเลิศ รวมไปถึงทกัษะทางดนตรีและการเตน้รําที*ไม่เป็นรองใคร เขาเก่งกาจใน

ศาสตร์และปุราณะเป็นอย่างยิ*งจนไดรั้บการแต่งตั�งให้เป็นหนึ* งในบรรดากวีเอกในราชสํานกัของ

พระเจา้ลกัษมณเสน กษตัริยฮิ์นดูองคสุ์ดทา้ยแห่งเบงกอล ชยเทพมีกวร่ีวมสมยักบัเขาในราชสํานกั

หลายคน ไดแ้ก่ อุมาปติธระ ศรณะ อาจารยะโควรัทธนะ ศรุติธระ และโธยี แต่ในเวลาต่อมาชยเทพ

ก็ไดล้ะทิ�งทุกสิ*งทุกอยา่งที*มี ออกเดินทางแสวงบุญและอุทิศตนเพื*อการเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ กลา่วกนั

วา่ชยเทพเป็นผูน้บัถือนิกายไวษณพและเป็นผูเ้ผยแผ่คาํสอนของนิกายดว้ย ชยเทพเดินทางแสวงบุญ
                                                        

20Hillary Rodrigues, Jayadeva and the Gitagovinda, accessed July 13, 2013, available from 

http://www.mahavidya.ca/hindu-deities-and-puranic-mythology/vaisnava-deities-iconography-myths-and-

festivals/jayadeva-and-the-gitagovinda/ 
21Barbara Stoler Miller, The Gitagovinda of Jayadeva: Love Song of the Dark Lord (New 

York: Columbia University Press, 1977), 4. 
22Dina Krishna Joshi, “Jayadeva – A Devotee and a Poet,” Orissa Review: Jayadeva & 

Gitagovinda 65, 12, special issue (July 2009): 57. 
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ไปยงัที*ต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างสันโดษโดยมีเพียงเสื� อคลุมหนึ*งชุดและหม้อนํ�าหนึ*งใบ ไม่อนุญาตให้

ตนเองมีแมเ้ครื*องเขียนที*จาํเป็นสําหรับการเป็นกว ีเขากําหนดไวว้า่จะไม่รักสิ*งใดนอกจากพระเจา้ 

และจะไม่นอนถึงสามคืนติดต่อกนัที*ใต้ตน้ไมต้น้เดียวกัน เพราะเกรงวา่อาจจะให้ความสําคญักบั

สถานที*แห่งนั�นจนหลงลืมพระเจา้ของเขา 

   เมื*อชยเทพเดินทางมาถึงเมืองชคนันาถชีวติของเขาก็ไดเ้ปลี*ยนแปลงไปจากเดิม

อย่างสิ�นเชิง เมื*อพราหมณ์ผูห้นึ*งอา้งวา่ พระเจา้ชคนันาถ หรือ พระผูเ้ป็นเจา้ของโลก23 ไดก้าํหนดให้

ชยเทพแต่งงานกบัลูกสาวของตน ลูกสาวของพราหมณ์ คือ ปัทมาวดี หญิงสาวแสนสวยผู ้เป็น       

เทวทาสีในวิหาร24 ในตอนแรกชยเทพปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าปัทมาวดีควรได้คู่ครองที*รํ* ารวย

มากกวา่ที*จะเป็นคนเร่ร่อนพเนจรอย่างเขา แต่พราหมณ์กลบัตอบชยเทพว่าเขาไม่อาจขัดประสงค์

ของพระผูเ้ป็นเจา้ได ้และบอกแก่ลูกสาวว่าจะกลายเป็นการไม่เคารพศรัทธาหากเราต่อตา้นประสงค์

ของพระเจา้ เมื*อพราหมณ์ไดย้นืกรานเช่นนั�นแลว้ก็จากไป แต่ปัทมาวดียงัคงอยู่และพร้อมที*จะทาํ

หนา้ที*ภรรยาของชยเทพอยา่งดีที*สุด ชยเทพตระหนกัดีวา่เมื*อมาถึงขั�นนี�แลว้เขาเองก็ยอ่มไมส่ามารถ

ขดัประสงค์ของพระผู้เ ป็นเจา้ได้เช่นกนั เขาจึงตกลงแต่งงานกบัปัทมาวดี ชยเทพได้สร้างที*พัก

สําหรับครอบครัวและตั�งเทวรูปเพื*อบูชาที*เมืองชคนันาถ ส่วนปัทมาวดีก็รับใช้สามีของเธออย่างดี

และร่วมกนักบัชยเทพแสดงความภกัดีต่อพระเจา้ ซึ* งการแต่งงานครั� งนี� ถือได้วา่เป็นการเขา้คู่กันที*

เหมาะสมที*สุด เพราะเป็นการเขา้คู่กนัระหว่างกวีเอกผูป้ระพนัธ์วรรณคดีและบทเพลงเพื*อเผยแผ่

ศาสนากบัเทวทาสีผูเ้ตน้รําอย่างงดงามที*สุดเพื*อถวายพระเจา้ 

   ยงัมีการถกเถียงกนัอีกประเด็นหนึ*งวา่ แทจ้ริงแลว้คีตโควนิทกาวยะประพนัธ์ขึ�น

เมื*อครั� งชยเทพเป็นกวีเอกในราชสํานักอยู่หรือไม่ แต่ค่อนข้างเป็นที*แน่นอนว่าชยเทพน่าจะ

ประพนัธ์คีตโควินทกาวยะหลงัจากที*แต่งงานกบัปัทมาวดี เพราะการเตน้รําทางศาสนาของปัทมาวดี

เป็นแรงบนัดาลใจสําคญัในการประพนัธ์คีตโควนิทกาวยะ และเป็นที*ยอมรับกันโดยทั*วไปว่าเมื*อ

ประพนัธ์คีตโควินทกาวยะเสร็จสิ�น ชยเทพและปัทมาวดีก็เดินทางแสวงบุญไปยงัเมืองพฤนทาวนั

และเผยแผ่คมัภีร์นี�ออกไปผ่านการสวดบูชาของชยเทพและการเตน้รําบูชาของปัทมาวดี ผู้คนใน

                                                        

23พระเจ้าชคันนาถ คือ พระวิษณุห รือพระกฤษณะ หรืออวตารปางที*  9 ของพระวิษณุ คือ 

พระพุทธเจา้. 
24Barbara Stoler Miller, The Gitagovinda of Jayadeva: Love Song of the Dark Lord, 3. 
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บริเวณนั�นที*ไดย้ินเสียงอนัไพเราะของชยเทพต่างพากนัออกมาฟัง ร้านคา้ขนาดใหญ่แห่งหนึ*งที*นั*น

ก็ไดส้ร้างเป็นวิหารถวายเทพเจ้า ชยเทพอาศยัอยู่ที*เ มืองพฤนทาวนัหลายปี และหลังจากนั�นก็ได้

กลบัไปยงับา้นเกิดที*กินทุพิลวะ ชยเทพถึงแก่กรรมเมื*อประมาณพ.ศ.166325 และเช่นเดียวกบัสถานที*

เกิด สถานที*ถึงแก่กรรมของชยเทพก็มีความคิดเห็นของนกัวชิาการที*แตกต่างกนัออกไปหลากหลาย

ความคิดเห็น บางความคิดเห็นกล่าวว่าชยเทพไดก้ลบัมาอาศยัและถึงแก่กรรมที*หมู่บา้นกินทุพิลวะ26 

บางความคิดเห็นกล่าววา่เขาถึงแก่กรรมที*ชคนันาถ และบางความคิดเห็นก็กล่าวว่าเขาถึงแก่กรรม

ที*พฤนทาวนันั*นเอง 

   แรงบนัดาลใจในการประพนัธ์คีตโควนิทกาวยะเห็นไดช้ดัว่าเกี*ยวขอ้งกบัประวติั

ชีวติตั�งแต่เลก็จนโตของชยเทพ ไม่วา่จะเป็นสถานที*เกิดที*ส่งผลต่อความศรัทธาในจิตใจที*มีต่อพระ

วษิณุและพระกฤษณะ การศึกษาในวยัตน้ที*สร้างความสามารถทางการประพนัธ์ทั�งบทกวีและบท

เพลง บวกกับพรสวรรค์เดิมที*มีอยู่ จึงมีคํากล่าวทํานองว่าชยเทพเป็นคลังที*อดัแน่นไปด้วย

ท่วงทาํนองของพระเจ้า นอกจากนี� ยงัมีการเข้าคู่กันที* เกิดจากความตั� งใจของพระเจ้าที*ให้นัก

ประพนัธ์คือกวชียเทพไดม้าพบและแต่งงานกบันกัเตน้นกัแสดงอย่างปัทมาวดี ซึ* งตอ้งถือว่าเป็นการ

เขา้คู่กนัทางวญิญาณที*ลงตวัที*สุด  

   ในการประพนัธ์วรรณคดีศักดิQ สิทธิQ อย่างคีตโควนิทะมีการเล่าขานถึงตาํนานที*

เกี*ยวขอ้งมากมาย แต่ตาํนานที*สําคญัที*สุดเป็นตาํนานเกี*ยวกบัตอนที*เป็นจุดสุดยอด (Climax) ของ

เรื*องในคีตโควนิทะ คือ ตอนที*พระกฤษณะวงิวอนขอใหร้าธายกโทษให ้แลว้จะให้ราธาวางเทา้บน

ศีรษะของพระองคเ์พื*อเป็นการขอโทษและยกยอ่ง ชยเทพไม่สามารถประพนัธ์โศลกบทนั�นต่อได้

ดว้ยความเคารพต่อพระกฤษณะอย่างที*สุด จึงไม่สามารถวางราธาเหนือตาํแหน่งที*สูงกว่าพระองค์

ได ้และยิ*งเป็นเทา้ที*ถือกนัวา่เป็นอวยัวะเบื�องตํ*านาํมาสัมผสัอวยัวะที*อยู่สูงที*สุดอยา่งศีรษะแลว้ย่อม

เป็นการกระทาํที*ตอ้งหา้มในสมยันั�น หรือแมแ้ต่ในปัจจุบนัหลายๆ วฒันธรรมก็ไม่สามารถยอมรับ

การกระทาํที*ไม่เหมาะสมเช่นนั�นได ้ชยเทพผละจากบทประพนัธ์ที*ไม่สมบูรณ์ไปอาบนํ� าในแม่นํ�า 

เมื*อชยเทพออกไปจากบา้นแลว้ ทนัใดนั�นเองพระเจา้ก็ปรากฏร่างเป็นชยเทพกลบัเขา้ในบา้นเพื*อ

เป็นตวัแทนของเขาในการประพนัธ์โศลกใหเ้สร็จสมบูรณ์ ปัทมาวดีแปลกใจเมื*อเห็นชยเทพกลบัมา

                                                        

25จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 161. 
26เรื*องเดียวกนั. 
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อย่างรวดเร็วจึงเอ่ยถามสาเหตุ พระเจา้ในร่างของชยเทพจึงตอบวา่เหตุที*ต้องรีบกลบัมาเพราะนึก

โศลกที*จะประพนัธ์บทต่อไปไดแ้ลว้ จึงตอ้งรีบกลบัมาเขียนไวก่้อนที*จะลืม เมื*อพระเจา้ในร่างของ

ชยเทพดาํเนินการในส่วนของบทประพนัธ์เสร็จสิ�นแลว้ก็มารับประทานอาหารที*ปัทมาวดีจดัไวใ้ห้

ชยเทพก่อนจะจากไป ในเวลาเดียวกนักบัที*พระเจา้จากไป ชยเทพตวัจริงก็อาบนํ� าเสร็จและกลบัเขา้

มา เหตุการณ์ดงักล่าวสร้างความงุนงงแก่ปัทมาวดีอย่างยิ*ง ปัทมาวดีจึงเอ่ยถามวา่ท่านเป็นใครกนัแน่

จึงไปมาอย่างรวดเร็วเช่นนี�  เมี*อชยเทพฟังคาํถามของปัทมาวดีและได้เห็นโศลกที*สมบูรณ์ เขาก็

เข้าใจเหตุการณ์ทั�งหมดที*เกิดขึ�นไดท้นัที เขาปิติอย่างที*สุด ตวัสั*นและนํ� าตาไหลออกมา ชยเทพ

ทราบไดท้นัทีวา่เขาไดรั้บการยืนยนัการยกระดบัความสัมพนัธ์ของพระกฤษณะกบัราธาจากพระเจา้

แล้ว ชยเทพกล่าวกบัปัทมาวดีวา่เธอโชคดีเหลือเกินที*ไดพ้บพระเจา้ แต่ตวัเขาตํ*าตอ้ยนกัจึงไม่มี

โอกาสไดเ้ห็นพระองค์ แมต้าํนานในเรื*องนี�จะมีกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย และถือกนัวา่เป็นส่วนหนึ*ง

ของประวติัชยเทพอยา่งแทจ้ริง แต่ก็ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าการปรากฏตวัของเทพเจา้เกิดขึ�น

จริงหรือเรื*องราวนี� เป็นเพียงตาํนานเล่าขานที*มารองรับจุดสุดยอดของเรื*องที*ไม่เหมาะสมให้มี

เหตุผลอนัสมควรเกิดขึ�นได ้และแน่นอนวา่เหตุผลที*เกิดจากเรื*องราวศกัดิQสิทธิQ เช่นนี�ยอ่มสร้างความ

โด่งดงัใหแ้ก่คีตโควนิทกาวยะมากยิ*งขึ�นไปอีก  

   และนอกจากตาํนานในระหวา่งการประพนัธ์คีตโควนิทกาวยะดงักล่าวแลว้ ยงัมี

ตาํนานเล่าขานมากมายถึงความศกัดิQ สิทธิQ ของกาวยะนี� เมื*อประพนัธ์เสร็จสิ�นและแพร่หลายออกไป 

ความเชื*อเกี*ยวกบัการไดย้นิไดฟั้งและการร้องรําคีตโควนิทะแลว้นาํมาซึ*งเหตุการณ์อศัจรรย ์ยิ*งเพิ*ม

ความสําคญัในตวักาวยะและผูป้ระพนัธ์คือชยเทพ ตาํนานหนึ*งที*เล่าขานกนัมากและถือกนัว่าเป็น

ตน้กาํเนิดของการจดัคีตโควนิทกาวยะเขา้ไวใ้นพิธีกรรมทางศาสนา ณ วหิารชคนันาถ ที*ปูรี คือ ใน

เมืองชคนันาถนั�นมีลูกสาวของคนสวนดอกไมไ้ดเ้รียนคีตโควนิทะและร้องออกมาดว้ยความรู้สึกที*ดี

อนัเปี* ยมลน้ พระเจา้ชคนันาถถูกดึงดูดด้วยบทประพนัธ์นั�นจึงออกไปฟังเธอร้องเพลงในสวน

ดอกไมอ้ยู่เสมอ และจะกลบัเขา้วหิารเมื*อเธอร้องจบเท่านั�น วนัหนึ*งกษตัริยแ์ห่งโอริสสาได้มาเห็น

เทวรูปของเทพเจา้ที*ร่างกายถูกปกคลุมดว้ยฝุ่ นและเสื� อผา้เต็มไปดว้ยหนามดอกไม ้กษตัริย์จึงถาม

ผูรั้บใชเ้ทพเจา้ถึงสาเหตุสภาพความไม่เรียบร้อยของเทวรูป แต่ก็ไม่มีผูใ้ดตอบได ้ผูรั้บใชเ้ทพเจา้ต่าง

พากนักลวัถูกลงโทษ แต่ในคืนนั�นเองพระเจา้ชคนันาถก็มาปรากฏตวัในความฝันของกษตัริย์เพื*อ

อธิบายถึงสาเหตุ เมื*อกษตัริย์ทราบเรื* องก็ประหลาดใจมากและได้ส่งคนไปรับลูกสาวคนสวน
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ดอกไมม้ายงัราชสํานกั หลงัจากสอบถามเรื*องราวแลว้เสร็จพระองค์ก็ตดัสินใจใหเ้ธอร้องเพลงถวาย

พระเจา้ชคนันาถในวหิารแทน เพื*อไม่ให้เทพเจา้ได้รับความสกปรกจากการไปฟังเธอร้องเพลงที*

สวนดอกไม ้นบัตั�งแต่นั�นเป็นตน้มาก็มีผูห้ญิงทาํงานในวหิารในหน้าที*ร้องเพลงคีตโควินทะถวาย

เทพเจา้27 

   ผลงานของชยเทพนอกเหนือจากคีตโควินทกาวยะแลว้ไม่ปรากฏเป็นที*รู้จกัมาก

นกั ผลงานที*พอจะสืบทราบไดใ้นยุคหลงั ไดแ้ก่ บทประพนัธ์ที*เป็นบทสวดจาํนวน 2 บท คือ รคะ 

คุชริ (Raga Gujari) และ รคะ มรุ (Raga Maru) ในคมัภีร์คุรุ ครันถะ สะหิบ (Guru Granth 

Sahib) ซึ* งเป็นคมัภีร์อนัศกัดิQสิทธิQ ของศาสนาซิกข์28 แมจ้ะไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างชดัเจนว่า

เหตุใดบทประพนัธ์ของชยเทพจึงเกี*ยวขอ้งกบัศาสนาซิกข ์แต่ไดมี้บนัทึกเรื*องราวไวว้่าผลงานของ

ชยเทพส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ� งต่อคุรุนานกัระหว่างที*ท่านเยี*ยมชมวิหารที*ปูรี ในเรื*องของจาํนวน

ผลงานนี�  เป็นที*น่าสังเกตวา่กวคีนอื*นๆ นั�นตอ้งสร้างสรรคผ์ลงานจาํนวนมากจึงจะมีชื*อเสียงโด่งดงั

เป็นที*รู้จกั แต่สําหรับชยเทพแลว้ผลงานเพียงเรื*องเดียวของเขาจากผลงานทั�งหมดที*มีจาํนวนไม่มาก

นกักลบักลายเป็นผลงานชิ�นสําคญัอีกหนึ*งผลงานในแวดวงวรรณคดีสันสกฤต และส่งผลใหช้ยเทพ

มีชื*อเสียงและเป็นที*รู้จกัเทียบเท่ากบักวคีนสําคญัอื*นๆ 

   ชยเทพสร้างขนบใหม่ของการประพนัธ์ขึ�น โดยการนาํเอาประวติัของตนเองที*

เป็นผูป้ระพนัธ์ใส่เขา้ไปในผลงานดว้ย ซึ*งแต่ไหนแต่ไรมากวอีินเดียมกัไม่สนใจที*จะบอกกล่าวให้

ใครทราบวา่ผลงานชิ�นไหนเป็นผลงานของตนเอง รวมถึงไม่บอกช่วงเวลาในการแต่ง จุดประสงค์

ในการแต่ง ยิ*งประวติัของตนเองดว้ยแลว้ ย่อมไม่เคยมีกวท่ีานใดกล่าวถึงไวใ้นบทประพนัธ์มาก่อน  

เพราะค่านิยมในการประพนัธ์วรรณคดีเป็นไปเพื*อถวายบูชาในศาสนาที*ตนเคารพนบัถือหรือการ

ประพนัธ์เพื*อยกย่องกษตัริย์ที*อุปถมัภ์คํ�าจุนกวีผูน้ ั�น บทประพนัธ์จึงเป็นลกัษณะธรรมทานหรือ

บรรณาการมากกวา่ที*จะเป็นผลงานของกว ีอีกทั�งในเรื*องของกาลเวลาที*ชาวอินเดียเชื*อกันว่าเวลา

อดีต ปัจจุบนั และอนาคตเชื*อมโยงเป็นอนัหนึ* งอนัเดียวกัน จึงไม่มีความจาํเป็นต้องใส่ลําดับ

                                                        

27B.B. Tirtha Goswami, Jayadeva writes gita-govinda, accessed July 13, 2013, available from 

http://www.vina.cc/stories/PHILOSOPHICAL/2004/1/gita.govinda.html 
28Saint Jaidev, accessed January 19, 2013, available from http://www.sikh-

history.com/sikhhist/events/jaidev.html 
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ก่อนหลงัหรือปีที*ประพนัธ์ผลงานแต่อยา่งใด แต่ชยเทพไดใ้ส่ประวติัของตนแทรกลงไปในหลายๆ 

โศลกของกาวยะเรื*องคีตโควนิทะ ไม่วา่จะเป็นชื*อตนเอง ชื*อบิดามารดา สถานที*เกิด จุดประสงค์ใน

การประพนัธ์ ฯลฯ ตวัอย่างเช่น 

ศฺรีโภชเทวปฺรภวสฺย รามาเทวีสุตศฺรีชยเทวกสฺย | 

(บทกวศีรีคีตโควนิทะ) ของศรีชยเทพผูเ้ป็นลกูชายของรามาเทวผีูเ้กิดจากโภชเทวะ29 

 

   โศลกนี�ชยเทพแทรกไวใ้นตอนทา้ยๆ ของเรื* องเพื*อบอกวา่ตนเองเป็นบุตรของ

ใคร แต่ในโศลกก่อนหนา้หรือแมแ้ต่หวัเรื* องชยเทพก็ไดแ้ทรกชื*อของตนลงไปเป็นระยะๆ แม้แต่

ในอษัฏปทีซึ* งเป็นลกัษณะเฉพาะของกาวยะเรื* องนี�  ชยเทพก็ได้ใส่ชื*อของตนเองระบุว่าเป็น

ผูป้ระพนัธ์ในโศลกสุดทา้ยของทุกอษัฏปทีดว้ย นบัเป็นอหงัการของกวชีนิดที*ไม่มีใครเคยทาํมา

ก่อนในวรรณคดีสันสกฤต   

   ชยเทพนาํตวัเองใส่เข้าไปในคีตโควินทกาวยะ พร้อมทั�งมอบจิตวิญญาณของ

ตนเองแด่พระผูเ้ป็นเจา้ที*ตนเองกล่าวถึง ชื*อของเขาที*ปรากฏในโศลกต่างๆ ในกาวยะเรื*องนี� จึงไม่ได้

มีเพียงความอหงัการในฐานะกว ีแต่ยงัมีความนอบนอ้มอย่างสูงสุดต่อพระเจา้ และความปรารถนาที*

จะทาํใหต้นเอง บทประพนัธ์ และพระผูเ้ป็นเจา้เป็นอนัหนึ*งอนัเดียวกนั ดงัปรากฏในโศลก  

กลิตลลิตวนมาล ชย ชย เทว หเร || 

ขา้แต่! พระองคผ์ูม้ีพวงมาลยัป่าที*งดงามถกูประดบัไวแ้ลว้  

ขา้แต!่ เทพหริ ขอพระองค์จงมีชยัชนะ ขอพระองคจ์งมีชยัชนะ30 

 

   ในโศลกนี�ชยเทพใช้คาํศพัท์ว่า “ชย เทว” ที*เป็นชื*อของตนเองในความหมายว่า 

“ชยัชนะของพระผูเ้ป็นเจา้” ชยเทพจงึไม่ได้เป็นเพียงกวทีี*ประพนัธ์วรรณคดี แต่ชยเทพถือวา่ตนเอง

เป็นผูป้ระกาศชยัของพระเจา้ หรือก็คือตวัเขาเองนั�นแหละที*เป็นชยัชนะของเทพเจา้ 

 

 

                                                        

29ดูโศลกลาํดบัที* 284. 
30ดูโศลกลาํดบัที* 17. 
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  2.2 ที�มาของเรื�อง  

   เรื*องราวในคีตโควนิทกาวยะเกี*ยวกบัชีวติช่วงหนึ*งของพระกฤษณะที*เป็นโคบาล

หรือคนเลี�ยงโค และรักกบัพระนางราธา โดยประวตัิของพระกฤษณะนี�  ผูค้นรู้จกักันโดยทั*วไปว่า

เป็นอวตารหรือการแบ่งภาคลงมาเกิดของพระวิษณุ ซึ* งพระองค์เป็นอวตารปางที* 8 เรียกว่า 

กฤษณาวตาร จากทศอวตาร คือการแบ่งภาคลงมาเกิดทั�งหมดสิบครั� ง มาจากคําสองคาํคือ ทศ 

แปลวา่ สิบ และ อวตาร มาจากธาตุ อว+ตฺฤๅ แปลว่า การก้าวลงมาเกิด การขา้มลงมาเกิด หรือการ

แบ่งภาคลงมาเกิด31 ทศอวตารนี�คนไทยรู้จกักนัดีในชื*อ นารายณ์สิบปาง ซึ*งเป็นชื*อของบทพระราช

นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั โดยลาํดบัของการอวตารทั�งสิบปางในพระราช

นิพนธ์เรื*องนารายณ์สิบปางเป็นดงัต่อไปนี�  

   1) มตัสยาวตาร  เป็นปลา 

   2) กูรมาวตาร  เป็นเต่า 

    3) วราหาวตาร  เป็นหมู 

    4) นรสิงหาวตาร เป็นนรสิงห์ (ครึ* งคนครึ*งสิงห์) 

    5) วามนาวตาร  เป็นพราหมณ์เตี�ย 

    6) ปรศุรามาวตาร เป็นปรศุราม (พราหมณ์ถอืขวาน) 

    7) รามาจนัทราวตาร เป็นพระราม (กษตัริยสุ์ริยวงศ)์ 

    8) กฤษณาวตาร เป็นพระกฤษณะ (กษตัริยจ์นัทรวงศ์) 

    9) พุทธาวตาร  เป็นพระพุทธเจา้ 

    10) กลักยาวตาร เป็นพระกลักิ (ซึ* งจะมาในปลายกลียคุ)32 

    ในอวตารที* 8 นี�พระวษิณุแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นพระกฤษณะบนโลกมนุษย์เพื*อ

ปราบความชั*วร้ายดุจเดียวกบัพระรามในอวตารที* 7 ที*คนไทยรู้จกักนัเป็นอย่างดี พระกฤษณะเป็น

เทพที*มีผูค้นกราบไหวน้บัถือกนัมาก และสําหรับนิกายบางนิกายแลว้พระกฤษณะไม่ไดเ้ป็นเพียง

                                                        

31กรุณา กุศลาสัย และ เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู ้รวบรวมและเรียบเรียง, ภารตวิทยา, พิมพ์ครั� งที*  5 

(กรุงเทพฯ: ศยาม, 2547), 308. 
32มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, พระบาทสมเด็จพระ, ลิลตินารายณ์สิบปาง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราช

วิทยาลยั, 2514), คาํนาํ 9-10. 
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หนึ*งในหมู่เทพเจา้ทั�งหลายของฮินดู และไม่ใช่เป็นหนึ*งในอวตารของพระวษิณุเท่านั�น แต่พระองค์

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นพระเจา้สูงสุด33 ซึ* งในคีตโควนิทกาวยะก็เช่นเดียวกนั พระกฤษณะที*ปรากฏ

ในคีตโควนิทะไม่ไดเ้ป็นอวตารของพระวษิณุ หากแต่เทียบเท่าหรือเป็นองค์พระวษิณุนั*นเอง  

    นอกจากนี�ยงัมีขอ้ถกเถียงกันในหมู่นกัปราชญว์่า แท้จริงแล้วพระกฤษณะเป็น

มนุษยที์*มีตวัตนอยูจ่ริงหรือไม่ นกัปราชญ์บางท่านมีความเห็นว่าพระกฤษณะไม่มีตวัตนจริง เป็น

เพียงเทพที*คนนิยมนบัถือ แต่นกัปราชญบ์างท่านมีความเห็นวา่พระกฤษณะเป็นมนุษยที์*มีตวัตนจริง 

ท่านเป็นผู ้เกิดในสกุลวสุเทพในวรรณะกษตัริย์แห่งเมืองมถุราในโคตรยาทพ34 แต่กระทําสิ*งที*

ยิ*งใหญ่และสําคญัไวใ้นช่วงเวลาที*มีชีวติอยู่ เมื*อลาโลกไปแลว้ประวติัเรื*องราวจึงมีแต่อิทธิปาฏิหาริย์

เกินธรรมดา35 และในประเด็นนี� เอง กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย ไดก้ล่าวสรุปไวอ้ย่างน่าสนใจว่า 

      ปราชญผ์ูรู้้หลายท่านแสดงความเห็นว่า เรื*องพระกฤษณะ เป็นเรื*องที*มีเคา้

ความจริงอิงประวตัิศาสตร์ กล่าวคือ พระกฤษณะเป็นหัวหน้าชนเผ่าต่างๆ ซึ*งอาศยัอยู่ทาง

ภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศอินเดีย นอกจากจะเป็นหัวหน้านานาเผ่าชนแลว้ 

พระกฤษณะยงัเป็นผูน้าํขบวนการปฏิรูปศาสนาดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ด้วย ความปรีชาสามารถ 

ความแกลว้กลา้อาจหาญ และความรอบรู้ในศิลปวิทยานานาประการของพระกฤษณะเป็นที*

ประทบัใจมวลชนในยคุนั�นมาก และด้วยเหตุนี�  จากการเป็นหัวหนา้และผูน้าํ พระกฤษณะจึง

ค่อยๆ เลื*อนตาํแหน่งขึ�นเป็น “วีรบุรุษ” แลว้กก็ลายเป็น “เทพเจ้า” ไปในที*สุด อาศยับทบาท

ในการครองตาํแหน่งทั�งสามนี�มาเป็นเคา้โครงดาํเนินเรื*อง จึงได้เกิดเทพนิยายจาํนวนมากมาย

นับไม่ถว้นขึ� น เพื*อแสดงบุคลิกภาพและอภินิหารของพระกฤษณะ เทพนิยายเหล่านี�

แพร่หลายกวา้งขวางออกไป เป็นที*นิยมของประชาชนตราบจนกระทั*งทุกวนันี� 36 

 

   ในวรรณคดีไทย นอกจากพระกฤษณะจะปรากฏในลิลิตนารายณ์สิบปาง แล้ว 

พระกฤษณะยงัเ ป็นที* รู้จ ักกันมาเป็นเวลานานจากบทละครเ รื* อง อุณรุท พระราชนิพนธ์ใน

                                                        

33Gauri Das, Bhakti in the Gitagovinda as Taught by Sri Chaitanya, accessed July 13, 2013, 

available from http://www.gauridas.com/2009/06/bhakti-in-gitagovinda-as-taught-by-sri.html 
34กรุณา กุศลาสยั และ เรืองอไุร กุศลาสัย, ผูร้วบรวมและเรียบเรียง, ภารตวิทยา, 419. 
35เรื*องเดียวกนั, 419. 
36เรื*องเดียวกนั, 305-306. 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยในเรื*องพระกฤษณะมีศกัดิQ เป็นพระอยักาของ

พระอุณรุท มีพระนามว่า พระบรมจักรกฤษณ์ โดยถือว่าเป็นอวตารของพระวิษณุหรือก็คือ

พระกฤษณะเช่นเดียวกนั ดงัคาํประพนัธ์ตอนที*พระอิศวรทรงอวยพรก่อนพระวิษณุจะเสด็จอวตาร

ลงมาวา่ 

              จงทรงศกัดาวราฤทธิQ  ทศทิศอยา่รอต่อได ้

    ให้มีอานุภาพปราบไป ทั�งในฟากฟ้าบาดาล 

    จงภิรมยส์มสุขศรีสวสัดิQ  ดว้ยแสนสมบติัพสัถาน 

    ไพบูลยไ์อศูรยศ์ฤงคาร ทั*วทั�งจกัรวาลอยา่เทียมทนั 

    ทรงนามตามเราประกาศิต ชื*อบรมจักรกฤษณ์รังสรรค์ 

    เป็นที*พึ*งมนุษยเ์ทวญั ดงัฉัตรแกว้กั�นภพไตร 

    ตรัสแลว้จึ*งถอดธาํมรงค ์ จากนิ�วพระองค์ประทานให้ 

    แหวนนี�ประเสริฐเลิศไกร ปราบไปไดสิ้�นทั�งดินดอน37 

 

   ในวรรณคดีสันสกฤต พระกฤษณะ เป็นที*รู้จกัมากที*สุดจากมหากาพยม์หาภารตะ 

มหาภารตะเป็นคมัภีร์ที*ยิ*งใหญ่และมีสําคญัต่อคนอินเดีย รวมไปถึงเป็นมหากาพยที์*สําคญัในแวดวง

วรรณคดีโลก ตามความเชื*อของชาวอินเดียผูป้ระพนัธ์ คือ ฤๅษีวยาสะ หรือ ฤๅษีกฤษณะ ไทวปายนะ 

วยาสะ38 ผูจ้ดจารตามคาํบอกเล่าของฤๅษีวยาสะคือพระคเณศ39 แต่มหาภารตะเป็นเรื*องราวที*ยาวมาก 

มาจากเรื*องเล่าปรัมปราแลว้แต่งเสริมต่อกนัมาเรื*อยๆ จึงไม่น่าจะมีผูป้ระพนัธ์เพียงคนเดียว แต่มีกวี

หลายคนช่วยกนัประพนัธ์ และฤๅษีวยาสะเป็นผูร้วบรวม การรวบรวมมหาภารตะเป็นคมัภีร์เกิดขึ�น

ในสมยัใดนั�นไม่แน่ชดั ที*พอจะสืบคน้ไดน่้าจะอยู่ในช่วงประมาณ พ.ศ.150 มหาภารตะเป็นเรื*องราว

ของกษตัริยฝ่์ายปาณฑพซึ*งมียธิุษฐิระเป็นผูน้าํสู้รบกบักษตัริยฝ่์ายเการพซึ*งมีทุรโยธนะเป็นผูน้าํ ทั�ง

สองฝ่ายเป็นลูกพี*ลูกน้องกันโดยสืบเชื�อสายมาจากกษตัริยภ์รตะ บทประพนัธ์มีความยาวทั� งสิ� น 

100,000 โศลก แบ่งเป็น 18 บรรพ (ปรฺว) ไดแ้ก่ 
                                                        

37พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, บทละครเรื�องอุณรุท, พิมพ์ครั� งที* 2 ในงาน

พระราชทานเพลิงศพ นายสุวรรณ วิชยัดิษฐ (พระนคร: โรงพิมพ์สามมิตร, 2514), 13.   
38จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 43.  
39มณีปิ* น พรหมสุทธิรักษ,์ ประวัติวรรณคดีสันสกฤต, 47.   
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   1) อาทิบรรพ ความเบื�องตน้ 

   2) สภาบรรพ การประชุมกนัในสภา 

   3) อารัณยะบรรพ การท่องเที*ยวไปในป่า 

   4) วิราฏะบรรพ เหตุการณ์ในราชสํานกัของวิราฏะ 

   5) อุทโยคะบรรพ การเตรียมการสงคราม 

   6) ภีษมะบรรพ ความเป็นผูน้าํของภีษมะ 

   7) โทรณะบรรพ ความเป็นผูน้าํของโทรณะ 

   8) กรณะบรรพ ความเป็นผูน้าํของกรณะ 

   9) ศลัยะบรรพ ความเป็นผูน้าํของศลัยะ 

   10) เสาปติกะบรรพ การบุกทะลวงที*พกัของชาวปาณฑพ 

   11) สตรีบรรพ สตรีเศร้าโศกถึงคนตาย 

   12) ศานติบรรพ ความสงบ 

   13) อนุศาสนะบรรพ การกล่าวสอน 

   14) อศัวเมธิกะบรรพ การฆ่ามา้บูชายญั 

   15) อาศรมวาสิกะบรรพ ชีวิตนกับวช 

   16) เมาสละบรรพ การใชต้ะบองเป็นอาวุธ 

   17) มหาปรสถานบรรพ การสละที*ยิ*งใหญ ่

   18) สวรรคโรหณะบรรพ การขึ�นสู่สวรรค ์

   นอกจากนี�ยงัมีภาคผนวกอีกบรรพหนึ*ง คือ บรรพที* 19 ชื*อวา่ หริวงศ์บรรพ หรือ 

ประวติัสกุลวงศ์ของพระกฤษณะ ซึ*งเป็นทาํนองอรรถกถา40 

   เรื*องราวของพระกฤษณะในมหาภารตะปรากฏตั�งแต่บรรพแรก คือ อาทิบรรพ ใน

ตอนพิธีสยมุพรของนางเทราปทีผูที้*ต่อมากลายมาเป็นชายาของพี*นอ้งปาณฑพทั�งหา้คน คือ ยธิุษฐิระ 

ภีมะ อรชุน นกุล และสหเทพ ในคราวนั�นพระกฤษณะมาร่วมพิธีสยุมพรดว้ยพร้อมกบัพระพลรามผู ้

เป็นพี*และพวกวงศ์วานยาทพ แต่แลว้ก็ถอนตวั ขอเป็นแต่เพียงคนดูเท่านั�น เพราะพระกฤษณะรู้ดีวา่

                                                        

40เรื*องเดียวกนั, 41-43. 
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พวกปาณฑพที*ปะปนอยูใ่นกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมพิธีจะได้รับชัยชนะในการประลองครั� งนี� และไดเ้ทราปที

ไปครอง หลงัจากอรชุนชนะการประลองและพาเทราปทีกลบัมาพร้อมกบัพี*นอ้งคนอื*น พระกฤษณะ

และพระพลรามก็ไดต้ามไปพบพี*นอ้งปาณฑพและพระนางกุนตีผูเ้ป็นพระมารดายงัที*พกั พร้อมทั�ง

แนะนาํตวัเองวา่เป็นลูกของพระวาสุเทพกบัพระนางเทวกี  เนื*องจากพระวาสุเทพเป็นพี*ชายของนาง

กุนตี พระกฤษณะจึงเป็นเหมือนพี*นอ้งใกลช้ิดของพวกปาณฑพ การพบกนัอย่างเป็นทางการครั� งนี�

เป็นการผูกสัมพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้นของพระกฤษณะและพวกปาณฑพโดยเฉพาะอรชุน เนื*องจาก

มีวยัที*ไล่เลี*ยกนัอีกทั�งยงัเป็นสหายที*มีความเกี*ยวพนักนัทางสายเลือดดว้ยดงักล่าวมาแลว้ 

   จากนั�นเรื*องราวในมหาภารตะก็ดาํเนินไปเรื*อยๆ พระกฤษณะคอยช่วยเหลือและ

เป็นกาํลงัสําคญัใหพี้*น้องปาณฑพมาตลอด โดยเฉพาะกับอรชุนที*ได้ผจญภยัร่วมกนัมากกว่าพี*น้อง

คนอื*นๆ จนมาถึงการสู้รบต่อเนื*อง 18 วนั ที*ทุ่งกุรุเกษตรของฝ่ายปาณฑพและเการพซึ* งมีความ

ขดัแยง้กนัมาอยา่งยาวนาน พระกฤษณะเป็นกาํลงัสําคญัที*ทั�งสองฝ่ายต่างตอ้งการ พระกฤษณะจึงให้

ทั�งสองฝ่ายเลือกระหว่างตวัพระองคเ์องกบักาํลงัพลทั�งหมดของพระองค์ไปช่วยเหลือทพั ฝ่ายเการพ

เลือกกาํลงัพลทั�งหมด ส่วนฝ่ายปาณฑพเลือกองคพ์ระกฤษณะ ตอนนี�เองที*เป็นตอนสําคญัและเป็นที*

จดจาํของพระกฤษณะในมหาภารตะ เพราะพระองคไ์ดม้าเป็นสารถีขบัรถศึกให้อรชุนในสนามรบ 

และตอนที*อรชุนหดหู่ถึงขีดสุดในการตอ้งสู้รบกับญาติพี*น้อง พระกฤษณะก็ไดพู้ดสอนอรชุนจน

อรชุนทาํหนา้ที*ของตนและรบชนะในที*สุด ซึ*งคาํสอนของพระกฤษณะที*สอนอรชุนนี*เองที*กลายมา

เป็นหลกัธรรมอนัเป็นหวัใจของศาสนาฮินดู คือ คมัภีร์ภควทัคีตา  

   จะเห็นไดว้า่เรื*องราวของพระกฤษณะในมหาภารตะนั�นเริ*มตั�งแต่ตอนที*พระองค์

เป็นกษตัริยค์รองกรุงทวารกาไปจนถึงตอนที*พระองค์สิ�นพระชนม ์ซึ*งเป็นช่วงชีวิตในครึ* งหลงัและ

เป็นคนละช่วงกบัในคีตโควนิทกาวยะที*เป็นคนเลี�ยงโค เรื* องราวของพระกฤษณะในมหาภารตะที*

สัมพนัธ์กบักาวยะคีตโควนิทะจะไปอยูใ่นบรรพที* 19 ชื*อวา่ หริวงศ์ แปลว่า วงศ์ตระกูลของพระหริ 

(พระวษิณุหรือพระกฤษณะ) หริวงศ์จะเล่าเรื* องก่อนที*จะถึงช่วงมหาภารตะ แบ่งออกเป็น 3 บรรพ 

ไดแ้ก่ หริวงศ์ บรรพ มีจาํนวน 55 บท วิษณุ บรรพ มีจาํนวน 128 บท และ ภวิษยะ บรรพ มีจาํนวน 

135 บท ในบรรพแรกจะอธิบายเกี*ยวกบัการเกิดของจกัรวาลและเรื*องราวของเหล่ากษตัริย์แห่ง        

สุริยวงศ์และจนัทรวงศ์ซึ* งนาํมาสู่การกาํเนิดของพระกฤษณะ บรรพต่อมาจะกล่าวถึงประวติัของ
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พระกฤษณะก่อนที*จะเกิดเหตุการณ์ในมหาภารตะ และบรรพสุดทา้ยเป็นการสวดบูชาพระศิวะและ

พระวษิณุและคาํอธิบายเกี*ยวกบักลียุคและตาํนานต่างๆ 

   ในบรรพที*สอง คือ วิษณุ บรรพ เป็นเรื* องราวของพระกฤษณะและสัมพนัธ์กับ

ประวติัของพระกฤษณะในคีตโควนิทกาวยะ มีเนื�อหาหลกั ดงันี�  

   บทที* 1 คาํเตือนของนารทะถึงกงัสะ 

   บทที* 2-3 กงัสะมีคาํสั*งใหจ้บัตวัพระนางเทวกีไวแ้ละฆ่าทารกทุกคนที*เกิด

จากพระนาง 

   บทที* 4-5 การถือกาํเนิดของพระกฤษณะ และการแลกเปลี*ยนตวักบัลกูสาว

ของนนัทะและยโศธา พร้อมทั�งบรรยายเกี*ยวกบัที*พกัของกลุ่มคนเลี�ยงโค 

   บทที* 6-7 การฆ่านางอสูรปูตนา และการถอนตน้ไมอ้รชุนสองตน้  

   บทที* 8-10 การยา้ยไปพฤนทาวนั 

   บทที* 11-12 ชยัชนะเหนือนาคกาลิยะ 

   บทที* 13-14 การสังหารอสูรลาเธนุกา 

   บทที* 15-19 การยกภูเขาโควรรธนะในการต่อตา้นพระอินทร์ 

   บทที* 20 ราสลีลา 

   บทที* 21 การสังหารอสูรววักระทิงอริสตะ 

   บทที* 22-23 สภาของกงัสะ 

   บทที* 24 การสังหารอสูรมา้เกศี 

   บทที* 25-28 การเดินทางของพระกฤษณะมาถึงยงัราชสํานกัของกังสะพร้อม

ดว้ยอคัรูระ 

   บทที* 29-30 การตายของช้างกุวลยปีฑะ และการตายของกงัสะ 

   บทที* 31-32 ความโศกเศร้าของภรรยากังสะ งานพิธีศพของกงัสะ และการ

มอบบลัลงัก์มถุราใหแ้ด่ทา้วอุครเสนะ 

   บทที* 33 การศึกษาเล่าเรียนของพระกฤษณะและพระพลราม 

   บทที* 34-36 การโจมตีมถุราโดยชรสันธะแห่งมคธ และความพ่ายแพข้องเขา 

   บทที* 37-38 คาํพูดของวกิทรุ 
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   บทที* 39-42 การพบกันของพระกฤษณะและพระพลรามกบัปรสุรามะ การ

ขึ�นไปบนภูเขาโกมนัตะ 

   บทที* 43-44 ตอนปลายของศรีคละ 

   บทที* 45 การกลบัมาที*มถุรา 

   บทที* 46 สัมกรสนะลากแม่นํ�ายมุนาดว้ยคนัไถ 

   บทที* 47-54 รุกมิณี และการสมรู้ร่วมคิดกบัจรสันธะและพนัธมิตร 

   บทที* 55-56 การอพยพจากมถุราไปทวารกา 

   บทที* 57 การโจมตีพระกฤษณะของกลัยวณะ และการตายของเขา 

   บทที* 58 การก่อต ั�งทวารกา 

   บทที* 59-61 การแต่งงานกบัรุกมิณี และลูกหลานของพวกเขา 

   บทที* 62 การหาประโยชน์ของพระพลราม 

   บทที* 63-64 การสังหารอสูรนรกะ 

   บทที* 65-76 การขโมยตน้ปาริชาติของพระอินทร์จากสวรรค ์

   บทที* 77-81 ในพิธี ปุณยกวิธี  เ ป็นพิธีการเฉลิมฉลองและสาบานโดยมี

ความหมายวา่ภรรยาสามารถทาํใหร่้างกายของเธอมีความสุขกบัสามีของเธอ 

   บทที* 82-85 การสังหารอสูรศตัปุระ 

   บทที* 86-87 การสังหารอนัธกะโดยมหาเทพ 

   บทที* 88-89 การเล่นของยทวสัในมหาสมุทร 

   บทที* 90 การลกัพาตวัภานุมติ 

   บทที* 91-97 การแต่งงานของปรัทยมุนะและประภาวติ 

   บทที* 98-100 การบูรณะทวารกา และการเขา้สู่ทวารกา  

   บทที* 101-102 คาํพูดของนารทะ 

   บทที* 103 ประเพณีของราชวงศ์วริษนิส 

   บทที* 104-109 ตาํนานของปรัทยุมนะและประภาวติ 

   บทที* 110 เรื*องของศมัภะ 

   บทที* 111-115 พระกฤษณะชุบชีวติลูกชายที*ตายไปแลว้ทั�งสี*คนของพรามหมณ์ 
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   บทที* 116-128 พระกฤษณะต่อสู้กบัพาณะและแต่งงานกับลูกสาวของพาณะ มี 

อุสะและอนิรุทธะเป็นหลานชายของพระกฤษณะ41 

   หลายๆ บทใน วิษณุ บรรพ ที*เกี*ยวกบัประวตัิพระกฤษณะไดถู้กนาํมากล่าวถึงใน

คีตโควนิทกาวยะ เช่น การฆ่านางอสูรปูตนา การมีชยัชนะเหนือนาคกาลิยะ ราสลีลา การตายของ

ชา้งกุวลยปีฑะ เป็นตน้ แต่ยงัไม่มีการกล่าวถึงพระนางราธาโดยตรง42 

   นอกจากนี� เรื*องราวของพระกฤษณะยงัปรากฏอยู่ในมหาปุราณะอีกหลายคมัภีร์ 

ซึ* งมหาปุราณะเป็นคมัภีร์ศกัดิQ สิทธิQ ของศาสนาอินดูซึ* งมีความสําคญัเทียบเท่ากบัคมัภีร์พระเวทของ

ศาสนาพราหมณ์43 โดยคาํว่า “มหาปุราณะ” ใช้เรียกคมัภีร์ปุราณะ 18 คมัภีร์ ที*ปรากฏในยุคหลงั 

ไม่ใช่ยุคพระเวท คือประมาณ พ.ศ.343 (200 ปีก่อน ค.ศ.) ถึงประมาณ พ.ศ.1043 (ค.ศ.500)44 ส่วน

คมัภีร์ปุราณะที*นอกเหนือจากมหาปุราณะซึ* งเป็นปุราณะอนัดบัรองลงมาเรียกวา่ อุปปุราณะ มี 18 

คมัภีร์ เช่นเดียวกัน ผู้แต่งมหาปุราณะ คือ พวกสูตะ เป็นพวกที*แต่งกลอนและร้องเพลง ส่วนผู ้

รวบรวมคือ ฤๅษีวยาสะ มหาปุราณะมีความสัมพนัธ์กบัมหาภารตะอย่างมาก โดยมหาปุราณะจาํนวน

มากมาจากมหาภารตะ  

   ปุราณะ จะตอ้งประกอบดว้ย “ปัญจลกัษณะ” คือ ลกัษณะเรื*อง 5 ลกัษณะ ได้แก่ 

1) สรรคะ การสร้างโลก 2) ประติสรรคะ การประลยัและสร้างโลกใหม่ 3) วงศะ การเกิดวงศ์ของ

เทพเจา้ ฤๅษี และกษตัริยท์ ั�งหลาย 4) มนัวนัตรานิ ยุคต่างๆ ของพระมนู (ผูเ้ป็นตน้กาํเนิดของมนุษย์) 

และ 5) วงศานุจริต ประวติัราชวงศ์ต่างๆ ที*มีตน้กาํเนิดมาจากสุริยวงศ์และจนัทรวงศ์ ปุราณะที*ตก

ทอดมาจนถึงปัจจุบนัมีบางคมัภีร์เท่านั�นที*มีเนื�อหาครบถว้นทั�ง 5 ลกัษณะ แต่ที*ทุกคมัภีร์มีเหมือนกนั

คือการโนม้เอียงไปทางลทัธินิกายในศาสนาฮินดูลทัธิใดลทัธิหนึ*ง45 ไดแ้ก่ พรหมนิกาย หมายถึง ผูท้ี*

                                                        

41Wikipedia, Harivamsa, accessed June 7, 2013, available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harivamsa 
42Barbara Stoler Miller, The Gitagovinda of Jayadeva: Love Song of the Dark Lord, 28. 
43มณีปิ* น พรหมสุทธิรักษ,์ ประวัติวรรณคดีสันสกฤต, 45. 
44จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 52. 
45มณีปิ* น พรหมสุทธิรักษ,์ ประวัติวรรณคดีสันสกฤต, 45. 
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นบัถือพระพรหมเป็นเทพเจา้สูงสุด ไวษณพนิกาย หมายถึง ผูที้*นับถือพระวษิณุเป็นเทพเจา้สูงสุด 

และ ไศวะนิกาย หมายถึง ผูที้*นบัถือพระศิวะเป็นเทพเจา้สูงสุด 

   มหาปุราณะ 18 คมัภีร์ ไดแ้ก่ 

   1) พรหมปุราณะ  2) พรหมไววรตปุราณะ 

   3) พรหมาณฑปุราณะ  4) มารกณัเฑยปุราณะ 

   5) ภาวิษยปุราณะ  6) วามนปุราณะ 

   7) วิษณุปุราณะ  8) ศรีมทัภาควตปุราณะ 

   9) นารทปุราณะ  10) ครุฑปุราณะ 

   11) ปัทมปุราณะ  12) วราหปุราณะ 

   13) ศิวปุราณะ  14) ลิงคปุราณะ 

   15) สกนัทปุราณะ  16) อคันิปุราณะ 

   17) มตัสยปุราณะ  18) กูรมปุราณะ  

   มหาปุราณะลาํดบัที* 1-6 เป็นคมัภีร์สําหรับผูที้*นบัถือพระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด 

มหาปุราณะลาํดบัที* 7-12 เป็นคมัภีร์สําหรับผู ้ที*นบัถือพระวิษณุเป็นเทพเจา้สูงสุด และมหาปุราณะ

ลาํดบัที* 13-18 เป็นคมัภีร์สําหรับผูที้*นบัถือพระศิวะเป็นเทพเจา้สูงสุด46 จากมหาปุราณะทั�ง 18 คมัภีร์ 

มี 3 คมัภีร์หลกัๆ ที*กล่าวถึงพระกฤษณะไวอ้ย่างละเอียด ไดแ้ก่ วิษณุปุราณะ ศรีมทัภาควตปุราณะ 

และพรหมไววรตปุราณะ 

   วิษณุปุราณะ เป็นมหาปุราณะที*มีความสําคญัมากของนิกายไวษณพ และเป็นมหา

ปุราณะเพียงคมัภีร์เดียวที*มีเนื�อหาครบถว้นตรงตามปัญจลกัษณะ ดว้ยเหตุที*เป็นปุราณะเก่าแก่และมี

คุณค่าสูงสุดจึงไดชื้*อวา่ ปุราณรัตนะ หมายถึง ดวงแก้วแห่งปุราณะทั�งหลาย47 มีความยาวประมาณ 

23,000 โศลก แบ่งเป็น 6 ตอน ในคมัภีร์ประกอบด้วย เรื* องการอวตารของพระวษิณุ การสร้างโลก 

ภูมิศาสตร์โลก นรก สวรรค์ บาดาล เทวดา อสูร บรรพบุรุษผูเ้ป็นตน้กําเนิดของมนุษย ์เวททั�ง 4 

หน้าที*ของคนในวรรณะต่างๆ อาศรม 4 พิธีเกี*ยวกับการเกิด พิธีเกี*ยวกบัการแต่งงาน พิธีศพ พิธี 

ศราทธะเพื*อบุพการี เรื*องรามายณะและมหาภารตะ เรื*องสูรยวงศ์และจนัทรวงศ์ ยุคทั�ง 4 เรื*องกาํเนิด

                                                        

46จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 51. 
47เรื*องเดียวกนั, 48. 
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พระลกัษมีจากการกวนเกษียรสมุทร เรื*องของฤๅษีทกัษะผูเ้กิดจากนิ�วหวัแม่มือขวาของพระพรหม 

เรื*องอิกษวากุผูเ้กิดจากการจามของพระมนู เรื*องอุรวศี บาปของการเกิด ความทุกข์ของผู ้ที*เกิดมา   

วิธีที*ท ําให้พ้นจากการเกิด วิธีที*ทาํให้เกิดปัญญาโดยการปฏิบัติบูชาพระวิษณุ และเรื* องของ

พระกฤษณะและการผจญภยัของพระองคค์ลา้ยกบัในหริวงศ์48   

   ส่วนศรีมทัภาควตปุราณะเป็นที*นิยมอ่านกนัมากทั*วทั�งอินเดีย มีการแปลคมัภีร์นี�

ไวใ้นภาษาหลกัของอินเดียเกือบทุกภาษาอย่างแพร่หลาย แมใ้นปัจจุบนัมหาปุราณะคมัภีร์นี�ก็ยงัคงมี

อิทธิพลต่อชีวติของผู ้คนที*นับถือพระวิษณุ เนื�อเรื*องคล้ายกับวิษณุปุราณะ มีความยาวประมาณ 

18,000 โศลก แบ่งเป็น 12 บท เรื*องที*น่าสนใจคือ การอวตารของพระวิษณุ การนบัพระพุทธเจา้เป็น

อวตารปางหนึ*งของพระวษิณุ การสร้างโลก ตาํนานเกี*ยวกับแม่นํ�าคงคาและดาวเคราะห์ต่างๆ การ

บูชาเทพเจา้ทั�งหลาย การเกิดวงศ์ของมนูและฤๅษี การทาํนายเกี*ยวกบักลียคุ ราชวงศ์ของกษตัริยแ์ห่ง

กลียคุ ธรรมแห่งกลียุค การประลยั และบทที*นิยมสูงสุด ไดแ้ก่ บทที* 10 เรื* องประวติัพระกฤษณะที*

ละเอียดมากกวา่ในวษิณุปุราณะและหริวงศ์ในมหาภารตะ49 

   ในบทที* 10 ของศรีมทัภาควตปุราณะกล่าวถึงช่วงชีวิตของพระกฤษณะในช่วง

ชีวติที*เป็นโคบาลและมีความสัมพนัธ์กบันางโคปี แมจ้ะมีนางโคปีคนหนึ*งที*โดดเด่นมากในปุราณะ 

แต่ไม่มีการกล่าวถึงโดยตรงวา่เธอชื*อราธา พระกฤษณะในศรีมทัภาควตปุราณะไม่ได้เป็นเพียงภาพ

อวตารของพระวษิณุหรือกลิ*นอายของเทพเจา้เหมือนพระวษิณุเท่านั�น หากแต่เป็นอุปมาของพระ

วษิณุและการขยายของจกัรวาล โดยมีเรื*องราว ดงันี�  

   ตอนที* 1 การเสด็จลงมาของพระกฤษณะ 

   ตอนที* 2 เหล่าเทวดาถวายพระพรแด่พระกฤษณะในครรภ์ 

   ตอนที* 3 การประสูติของพระกฤษณะ 

   ตอนที* 4 กงัสะเริ*มทาํการสังหาร 

   ตอนที* 5 การพบปะระหว่างนนัทะและวสุเทพ 

   ตอนที* 6 ปูตนาถูกสังหาร 

   ตอนที* 7 การหลุดพน้ของทฤณาวรตะ 

                                                        

48มณีปิ* น พรหมสุทธิรักษ,์ ประวัติวรรณคดีสันสกฤต, 47. 
49เรื*องเดียวกนั. 
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   ตอนที* 8 รูปลกัษณ์แห่งจกัรวาล 

   ตอนที* 9 พระนางยโศทาผูกมดัพระกฤษณะไว ้

   ตอนที* 10 การส่งนลกูวระและมณิครีวะ 

   ตอนที* 11 การสังหารมารวตัสาสุระและพะกาสุระ 

   ตอนที* 12 การสังหารมารอคัหาสุระ 

   ตอนที* 13 พระพรหมลกัพาตวัเด็กๆ และลูกววั 

   ตอนที* 14 พระพรหมถวายบทมนตแ์ด่พระกฤษณะ 

   ตอนที* 15 การสังหารเธนุกาสุระ 

   ตอนที* 16 การปราบกาลิยะ 

   ตอนที* 17 การดบัไฟป่า 

   ตอนที* 18 การสังหารมารประลมัภาสุระ 

   ตอนที* 19 การกลืนไฟป่า 

   ตอนที* 20 พรรณนาถึงฤดูใบไมร่้วง 

   ตอนที* 21  เหล่าโคปีหลงเสน่ห์ของขลุ่ย 

   ตอนที* 22 การขโมยอาภรณ์ของพวกเหล่าโคปี 

   ตอนที* 23 การส่งภรรยาของพราหมณะผูป้ฏิบตัิพิธีบูชา 

   ตอนที* 24 การบูชาภูเขาโควรรธนะ 

   ตอนที* 25 ฝนบรรลยักลัป์ที*พฤนทาวนั 

   ตอนที* 26 พระกฤษณะผูน่้าอศัจรรย ์

   ตอนที* 27 พระอินทร์ถวายบทมนต ์

   ตอนที* 28 การปลดปล่อยนนัทะมหาราชจากเงื�อมมือของวรุณะ 

   ตอนที* 29 แนะนาํราสลีลา 

   ตอนที* 30  พระกฤษณะหลบซ่อนพวกโคปี 

   ตอนที* 31 บทเพลงโดยพวกโคปี 

   ตอนที* 32 พระกฤษณะกลบัไปหาพวกโคปี 

   ตอนที* 33 พรรณนาถึงราสลีลา 
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   ตอนที* 34 วิทยาธรหลุดพน้ และมารศงัฆจูฑะถูกสังหาร 

   ตอนที* 35  เหล่าโคปีมีความรู้สึกห่างเหิน 

   ตอนที* 36 กงัสะส่งอกัรูระไปหาพระกฤษณะ 

   ตอนที* 37 การสังหารมารเกศีและวโยมาสุระ 

   ตอนที* 38 อกัรูระมาถึงพฤนทาวนั 

   ตอนที* 39 อกัรูระเดินทางกลบัและเยี*ยมเยยีนวิษณุโลกภายในแม่นํ�ายมุนา 

   ตอนที* 40 บทมนตโ์ดยอกัรูระ 

   ตอนที* 41 พระกฤษณะเสด็จมามถุรา 

   ตอนที* 42 การหกัคนัธนูที*สังเวยีนพิธีบูชา 

   ตอนที* 43 การสังหารช้างกุวลยาปีฑะ 

   ตอนที* 44 การสังหารกงัสะ 

   ตอนที* 45 พระกฤษณะนาํบุตรของพระอาจารยก์ลบัคืนมา 

   ตอนที* 46 อุทธวะเยี*ยมเยียนพฤนทาวนั 

   ตอนที* 47 พระกฤษณะส่งสาส์นถึงเหล่าโคปี 

   ตอนที* 48 พระกฤษณะทาํใหส้าวกยนิดีปรีดา 

   ตอนที* 49 เจตนาร้ายของธฤตราษฏร์ 

   ตอนที* 50 พระกฤษณะสร้างป้อมปราการที*ทวารกา 

   ตอนที* 51 การปลดปล่อยมุจกุนทะ 

   ตอนที* 52 พระกฤษณะผูเ้ดินออกจากสนามรบ 

   ตอนที* 53 พระกฤษณะลกัพาพระนางรุกมิณี 

   ตอนที* 54 พระกฤษณะปราบเจา้ชายทั�งหมด และพาพระนางรุกมิณีกลบับา้น

ที*ทวารกา 

   ตอนที* 55 พระกฤษณะและพระนางรุกมิณีใหก้าํเนิดพระประทยุมนะ 

   ตอนที* 56 ตาํนานของอญัมณีสยมนัตกะ 

   ตอนที* 57 การสังหารสัตราชิตและศตธันวา 

   ตอนที* 58 พระกฤษณะแต่งงานกบัมเหสีทั�งห้า 
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   ตอนที* 59 การปลดปล่อยมารเภามาสุระ 

   ตอนที* 60 การพูดคุยระหวา่งพระกฤษณะและพระนางรุกมิณี 

   ตอนที* 61 วงศ์ของพระกฤษณะ 

   ตอนที* 62 การพบกนัของอูษาและอนิรุทธะ 

   ตอนที* 63 พระกฤษณะต่อสู้กบัพาณาสุระ 

   ตอนที* 64 ตาํนานของราชานฤคา 

   ตอนที* 65 พระพลรามเยี*ยมเยยีนพฤนทาวนั 

   ตอนที* 66 การปลดปล่อยเปาณฑรากะและราชากาศี 

   ตอนที* 67 การปลดปล่อยทววิิทะ 

   ตอนที* 68 การแต่งงานของสัมพะ 

   ตอนที* 69 มหาฤๅษีนารทะเยี*ยมเยียนบา้นต่างๆ ของพระกฤษณะ 

   ตอนที* 70 กิจวตัรประจาํวนัของพระกฤษณะ 

   ตอนที* 71 พระกฤษณะในเมืองอินทระประสถะ 

   ตอนที* 72 การปลดปล่อยราชาชราสันธะ 

   ตอนที* 73 พระกฤษณะกลบัมายงัเมืองของหสัตินาปุระ 

   ตอนที* 74 การปลดปล่อยศีศุปาละ 

   ตอนที* 75 ทาํไมทุรโยธนะจึงรู้สึกดูถูกในตอนทา้ยของการเสียสละราชสูยะ 

   ตอนที* 76 การต่อสู้ระหว่างศลวะและสมาชิกของราชวงศ์ยทุ 

   ตอนที* 77 การปลดปล่อยศลวะ 

   ตอนที* 78 การสังหารทนัตวกระ วทูิรถะ และ โรมหรัษณะ 

   ตอนที* 79 การปลดปล่อยพลวละ และการท่องเที*ยวดินแดนศกัดิQ สิทธิQ ของ

พระพลราม 

   ตอนที* 80 การพบกนัของพระกฤษณะกบัพราหมณ์สุทามา  

   ตอนที* 81 พราหมณ์สุทามาอวยพรพระกฤษณะ 

   ตอนที* 82 พระกฤษณะและพระพลรามพบประชาชนของพฤนทาวนั 

   ตอนที* 83 เทราปทีพบมเหสีของพระกฤษณะ 
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   ตอนที* 84 วสุเทพดาํเนินพิธีบูชายญั 

   ตอนที* 85 การสอนจติวญิญาณสําหรับวสุเทพและการกลบัมาของลูกชายทั�ง

หกที*ตายไปของเทวกีโดยพระกฤษณะ 

   ตอนที* 86 การลกัพาสุภทัรา และการเยี*ยมเยยีนศรุตเทวะและพหุลาศวะของ

พระกฤษณะ 

   ตอนที* 87 การสวดภาวนาพระเวท 

   ตอนที* 88 การปลดปล่อยของพระศิวะ 

   ตอนที* 89 พลงัอนัยอดเยี*ยมของพระกฤษณะ 

   ตอนที* 90 การบรรยายสรุปอดีตของพระกฤษณะ50 

   มหาปุราณะอีกหนึ*งคมัภีร์ที*เกี*ยวกบัพระกฤษณะ แต่ไม่ไดเ้ป็นมหาปุราณะของ

ฝ่ายไวษณพ คือ พรหมไววรตปุราณะ มีความยาวประมาณ 18,000 โศลก เป็นปุราณะที*ยกย่อง

พระกฤษณะเหนือกว่าเทพเจา้ทุกพระองค์แมแ้ต่พระวิษณุ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที* 1 

พรหมขณัฑะ เป็นเรื*องราวของผูส้ร้างโลก คือ พระพรหม ซึ*งในมหาปุราณะนี�หมายถึง พระกฤษณะ 

ตอนที* 2 ประกฤติขณัฑะ เป็นเรื*องราวของประกฤติที*แยกตวัเองออกเป็นเทวี 5 พระองค์ คือ พระ

นางทุรคา พระนางลักษมี พระนางสรัสวตี พระนางสาวิตรี และพระนางราธา ตามคําสั*งของ

พระกฤษณะ ตอนที* 3 คเณศขณัฑะ เป็นเรื*องราวของพระคเณศโดยละเอียด ซึ*งในคมัภีร์นี�พระคเณศ

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นอวตารปางหนึ*งของพระกฤษณะ และ ตอนที* 4 กฤษณะชันมะขณัฑะ เป็น

เรื*องราวเกี*ยวกบัการเกิดและความเป็นอยู่ของพระกฤษณะ51 

   แม้ในพรหมไววรตปุราณะจะกล่าวถึงพระกฤษณะในฐานะที*เป็นตวัแทนของ

พระพรหมไม่ใช่พระวษิณุ เพราะเป็นมหาปุราณะของฝ่ายที*นบัถือพระพรหมเป็นเทพเจา้สูงสุด แต่ก็

ไดมี้การนาํเอาประวติัของพระกฤษณะเขา้ไปผสมรวมกบัประวติัในคมัภีร์อื*นๆ ซึ*งทาํให้พระนาง

ราธาเริ*มมีบทบาทในฐานะคู่ของพระกฤษณะ ในพรหมไววรตปุราณะกล่าววา่พระนางราธาเป็นคู่รัก

ของพระกฤษณะ พระนางเป็นหนึ*งในสองรูปลกัษณ์ของพระลกัษมี คือเป็นรูปลกัษณ์มนุษย์เคียงคู่

พระกฤษณะเมื*อพระองคเ์ป็นมนุษยแ์ละอาศยัอยู่ที*โคกุละ 
                                                        

50
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Kṛṣṇa: The Supreme Personality of Godhead, 12th ed., 

(India: The Bhaktivedanta Book Trust, 2008), table of contents. 

51จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1, 47. 
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   ประวติัของพระกฤษณะในหลายๆ ตอนที*กาวยะเรื*องคีตโควินทะกล่าวถึงมาจาก

มหาภารตะและมหาปุราณะ แต่ในส่วนของพระนางราธาแลว้การเป็นคู่รักกบัพระกฤษณะซึ*งเป็น

องค์พระวษิณุและการแสดงบทรักที*ซุ้มไม้ในป่าริมฝั*งแม่นํ� ายมุนาในกาวยะเรื*องคีตโควินทะนั�นมี

ที*มาจากวรรณคดีในยุคหลงัจากนั�นและน่าจะมาจากหลายแหล่งที*มา52 เช่น จาก เวณีสังหาร ของ 

ภฏัฏนารายณะ ประพนัธ์ในพุทธศตวรรษที* 13 ธวนัยาโลกะ ของ อานนัทวรรธนะ ประพนัธ์ในพุทธ

ศตวรรษที* 14 ธวนัยาโลกโลจนะ ของ อภินวคุปตะ ประพนัธ์ในพุทธศตวรรษที* 15 ทศาวตารจริตะ 

ของ เกษเมนทระ ประพนัธ์ในพุทธศตวรรษที* 16 จาก ไนษธียจริตะ ของ ศรีหรรษะ ประพนัธ์ใน

พุทธศตวรรษที* 17 เป็นตน้ วรรณคดีทั�งหลายเหล่านี� เริ*มที*จะกล่าวถึงบทบาทของพระนางราธาใน

ฐานะคู่รักและคู่ศกัดิQสิทธิQ ของพระกฤษณะ แมจ้ะยงัไม่ไดใ้หร้ายละเอียดที*มากมายนกัแต่ก็ได้แสดง

ใหเ้ห็นถึงความสําคญัของพระนาง จึงค่อนขา้งเป็นที*แน่นอนว่าชยเทพไม่ใช่ผู ้ที*คิดคน้บทบาทของ

ราธาให้เป็นคู่รักของพระกฤษณะ แต่ไดรั้บเอามาจากแนวคิดของสาวกพระกฤษณะที*ให้ราธาคือ

มเหสีของพระองค ์และจากวรรณคดีที*ประพนัธ์ขึ�นในยุคก่อนหนา้นั�น อยา่งไรก็ตามชยเทพก็ถือได้

วา่เป็นผูส้ร้างบุคลิกลกัษณะของราธาที*เป็นเอกลกัษณ์และไม่ซํ� ากบัวรรณคดีเรื*องอื*นๆ53      

   จากที*มาทั�งหมดอาจจะสามารถสรุปประวติัพระกฤษณะโดยย่อไดด้ว้ยอภิธาน

อธิบายศพัทข์อง ศกุนตลา วรรณคดีในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ความวา่ 

      พระกฤษณเป็นกษัตริย์เกิดในสกุลยาทพ อันเป็นสาขาแห่งจันทรวงศ ์

สืบสายโลหิตจากทา้วยะยาติราช ลงทางท้าวยทุ พระบิดาพระกฤษณคือพระวสุเทพ โอรส

ทา้วศูรราชผูค้รองนครมถุรา พระมารดาพระกฤษณคือนางเทวกี บุตรีพระเทวกผูเ้ป็นโอรส

ทา้วอุครเสนผูค้รองนครมถุราภายหลงัท้าวศูรราชนั�น ในเมื*อก่อนที*จะกาํเนิดนั�น พญากงส์ 

[กสํ] ไดเ้ป็นขบถ ถอดท้าวอุครเสนผูเ้ป็นราชบิดาจากราชสมบติัแลว้ ขึ�นทรงราชยเ์อง มีโหร

ทาํนายว่าจะมีผูว้ิเศษมาเกิดในครรภน์างเทวกี (ผูเ้ป็นหลาน ลกูของอนุชาพญากงส์) พญากงส์

จึ*งให้จบัพระวสุเทพกบันางเทวกีขงัไว ้และเมื*อมีลูกกจ็บัทารกฆ่าเสียทุกครั� ง แต่ทาํเช่นนี� ได้ 

๖ ครั� ง ครั�นเมื*อนางเทวกทีรงครรภค์รั� งที* ๗ เทวดาจึงยา้ยกมุารไปเขา้ครรภ์นางโรหิณีผูเ้ป็น

มเหสีซ้ายของพระวสุเทพ จึ*งไปคลอดจากครรภ์นางโรหิณี กุมารนี� ได้นามว่าพระพลราม 

หรือพลเทพ นางเทวกีทรงครรภ์อีกเป็นครั� งที* ๘ จึ* งประสูติพระกฤษณ มีสีกายดํา มีขนที*
                                                        

52Barbara Stoler Miller, The Gitagovinda of Jayadeva: Love Song of the Dark Lord, 29-36. 
53Ibid., 37. 
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หนา้อกอนัต้องด้วยมหาบุรุษลกัษณะ พระวสุเทพจึ*งพาพระกฤษณกุมารนั�น หนีขา้มแม่นํ� า  

ยมุนาไปฝากไวก้บันายโคบาลชื*อนนัทะกบันางยโศธา ขอแลกเอาลูกของนางยโศธาไปแทน 

แต่พญากงส์ทราบว่าเปลี*ยนตวักนัแลว้ สั*งให้ราชบุรุษจบับรรดากุมารที* เกิดใหม่ฆ่าให้หมด 

นนัทโคบาลกบันางยโศธาจึ*งพาพระกฤษณ พระพลเทพ และนางโรหิณีพร้อมด้วยพรรคพวก

อพยพหนีจากริมนครมถุรานั�น ไปตั� งอยู่ที*ตําบลโคกูลก่อนและอพยพต่อไปอีก ไปตั� งอยู่

ตาํบลพฤนทาพน 

   ณ ที*นี�พระกฤษณและพระพลเทพกไ็ด้จาํเริญวยัขึ�นในหมู่โคบาล พระกฤษณ

ชอบเที*ยวชอบเล่นอยูก่บัพวกโคบาลเป็นอนัมาก ในสมยันี� ที*กล่าวว่าพระกฤษณได้คิดจดัการ 

สัง คีต ขึ� นในหมู่นาง เลี� ยงโค และได้คิดระบําชนิดหนึ* งซึ* ง เรียกว่า “มณฑลนาฏย์”          

[มณ์ัฑลนฤตย] หรือ “ราสะมณฑล” (ซึ*งตามชื*อน่าจะเป็น รํากลม) ไดน้างโคปีเป็นชายาเป็น

อนัมาก แต่ตัวโปรดซึ*งสาํหรับรําคู่กนัคือ นางราธา ในชั�นหลงัๆ ชาวมธัยมประเทศบางคณะ

จึ*งบูชาพระกฤษณและนางราธาพร้อมกนั และเมื*อบูชามกัเล่นละครเรื*องหนึ* ง เรียกนามว่า 

คีตโควินท์ พระกฤษณเป็นหัวหน้าของพวกเลี�ยงโค และได้อนุเคราะห์ครอบงาํพวกเหล่านี�  

จึ*งได้นามว่า พระโควินท์ หรือ พระโคบาล ครั� งหนึ*งได้ช่วยพวกโคบาลให้พน้จากอนัตราย

ด้วยห่าฝน และสายฟ้า โดยยกภูเขาอันหนึ* งชื*อโควรรธนคิรีขึ�นชูกั�นเป็นร่ม จึ* งได้นามว่า 

โควรรธนธร การที*ทาํเช่นนี�  นับว่าชาํนะพระอินทร์ เพราะพระอินทร์ปรารถนาจะทาํร้ายพวก

โคบาลก็ไม่สําเร็จ จึ*งได้ชื*อว่า อุเปนทร (“ดีกว่าพระอินทร์”) และในระหว่างนี� ได้สําแดง

อิทธิปาฏิหาริยอี์กมากมาย จะเล่ากย็ดืยาวเกินไป ฝ่ายพญากงส์นั�นก็พยายามโดยอาการต่างๆ 

เป็นหลายครั� งที*จะผลาญพระกฤษณ แต่หาสาํเร็จไม่ ในที*สุดจึ*งให้เชิญไปเล่นสรรพกีฬาใน

นครมถุรา และพญากงส์ไดสั้*งคนมวยปลํ�าสาํคญัไวใ้ห้ฆ่าพระกฤษณให้จงได้ แต่พระกฤษณ

กลบัฆ่าคนมวยนั�น แลว้เลยฆ่าพญากงส์ตาย สมคาํทาํนายและยกท้าวอุครเสนขึ�นทรงราชย์

ตามเดิม 

  ต่อไปมีศึกมาติดมถุรา เพราะทา้วชราสันธ์ ราชาครองมคธราษฎร์ เป็นพระ

บิดาแห่งมเหสีพญากงส์ ยกทัพมาเพื*อแกแ้คน้ในการที*พระกฤษณได้ฆ่าพญากงส์ ท้าว      

ชราสันธ์ได้ยกมาถึง ๑๘ ครั� ง หักเอานครมถุราไม่ไดจ้ริงอยูแ่ล แต่พระกฤษณเห็นว่าจะรักษา

เมืองมถุราต่อไปเป็นการลาํบาก จึ*งอพยพพวกยาทพกษตัริยแ์ละไพร่บา้นพลเมืองชาวสูรเสน

นั�น ไปสร้างเมืองขึ�นใหม่ที*ริมฝั*งทะเล ในแว่นแควน้ประเทศซึ* งเรียกว่าคูชชระ (เดี�ยวนี�

เรียกว่า “คูชรัต” องักฤษเรียกว่า Gujerat) ให้นามนครใหม่นี� ว่า ทวารกา หรือ ทวาราวดี เมื*อ
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ไปอยู่นครทวารกานั�นแล้ว พระกฤษณกไ็ด้กระทําการรบพุ่งอีกหลายครั� ง เช่นครั� งหนึ* ง 

พระอนิรุทธ์ผูเ้ป็นนดัดาพระกฤษณได้ไปลอบรักกบันางอุษา บุตรีพญาพาณ ผูเ้ป็นอสุรราช

ครองโสนิตปุระ พญาพาณจบัพระอนิรุทธ์มดัไวย้อดปราสาท พระกฤษณจึ*งไปช่วยแกห้ลาน 

พร้อมดว้ยพระพลเทพและพระประทยมุน์ (ผูเ้ป็นพระบิดาพระอนิรุทธ์) พญาพาณขึ�นไปเชิญ

พระอิศวรกับพระขนัทกุมารมาช่วยรบ ก็สู้พระกฤษณไม่ได้ พญาพาณถูกศรแขนขาดไป 

๙๙๘ แขน พระอิศวรขอโทษไว ้พระกฤษณจึ*งยอมไวช้ีวิต แต่นอกจากนี� พระกฤษณได้รบอีก

หลายราย รบทั�งยกัษท์ั�งมนุษย ์มากมายเกินที*จะเกบ็มาพรรณนาในที*นี�  

  พระกฤษณ เป็นมิตรชอบพอสนิทสนมกบัพวกกษตัริยป์าณฑพ คือลูกท้าว

ปาณฑุ ซึ*งทาํสงครามกบัพวกกษตัริยโ์กรพ มีเรื*องราวเล่าไวพ้ิสดารในหนังสือมหาภารต ที*

ชอบกนักบักษตัริยพ์วกนี�  เพราะนางกนุตีผูเ้ป็นแม่พระยธิุษเฐียร พระภีมเสน และพระอรชุน

นั�น เป็นน้องสาวพระวสุเทพ จึ* งเป็นอาพระกฤษณ พระกฤษณมีกิจการเกี*ยวขอ้งกบัพวก

กษตัริยป์าณฑพนั�นเป็นอนัมาก ดังมีขอ้ความพิสดารอยู่ในหนังสือมหาภารต ในที*สุดเมื*อ

พวกโกรพกบัปาณฑพเกิดรบกนัขึ�นแลว้ พระกฤษณไม่ยอมเขา้ขา้งฝ่ายหนึ*งฝ่ายใด แต่ได้ไป

เป็นสารถีของพระอรชุนในสนามรบ จึ*งได้นามว่า ปรรถะสารถี (พระอรชุนมีนามว่า     

“ปรรถะ” เพราะเป็นลูกนางปฤถาหรือกุนตี) ในเมื*อก่อนจะทําสงครามกันนั�น นัยๆ ว่า

พระกฤษณไดอ้นุศาสน์พระอรชุนในธรรมะต่างๆ ซึ* งรวบรวมเป็นเรื*องเรียกว่า ภาควทัคีตา 

และเมื*อเสร็จการมหาภารยุทธ์นั�นแลว้ ได้เขา้ไปช่วยงานพิธีอศัวเมธของพระยุธิษเฐียรใน

นครหัสดิน เมื*อกลบัจากพธีิอศัวเมธแลว้ ไปนครทวารกา เห็นชาวเมืองพากนัเมาสุรามากนัก 

จึ*งประกาศห้ามการดื*มสุรา แต่ชาวเมืองไม่พอใจ จึ*งมีเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ จนพระกฤษณ

ตอ้งจดัตั�งการบวงสรวงใหญ่ และอนุญาตให้เล่นนักขตัฤกษ์ และดื*มสุรากนัวนัหนึ*ง แต่ใน

วนันั�นเมามายกนัใหญ่ เกิดตีรันกนัตายยุง่ในหมู่กษตัริยย์าทพ พระกฤษณและพระอรชุน ซึ* ง

พระกฤษณเชิญให้ไปช่วยว่ากล่าวในหมู่กษัตริยย์าทพให้ปรองดองกนันั�น ช่วยกนัพยายาม

ระงับเหตุก็หาสําเร็จไม่ พระพลเทพหนีพ้นจากที* นั� นได้ แต่ก็ไปตายใต้ต้นไม้อันหนึ* ง 

พระกฤษณเองหนีเขา้ไปในป่า ไปถูกนายพรานยงิตาย ต่อนั�นไปอีก ๗ วนั เมืองทวารกาก็จม

ทะเลสูญไป54 

                                                        

54มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, พระบาทสมเด็จพระ, ศกนุตลา วิวาหพระสมุทร และ หลวงจําเนียรเดินทาง 

(พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งวฒันา, 2512), 103-108. 
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   เรื*องย่อเกี*ยวกบัพระกฤษณะและราธาในคีตโควินทกาวยะความว่า ค ํ*าวนัหนึ* ง

ขณะที*นนัทะเดินเล่นไปในป่าพร้อมกบัพระกฤษณะ ราธา และคนอื*นๆ เมฆดาํก็ก่อตวัขึ�นบนทอ้งฟ้า 

เมื*อเห็นความกลวับนใบหนา้ของพระกฤษณะ นนัทะจึงบอกราธาให้พาพระกฤษณะกลบับา้น เมื*อ

มาถึงที*พุ่มไมริ้มฝั*งแม่นํ�ายมุนาพระกฤษณะก็ร่วมรักกับราธา ในเวลาต่อมาพระกฤษณะออกไปใน

ป่าฤดูใบไม้ผลิหยอกล้อและเล่นรักกับหญิงเลี� ยงโคคนอื*นๆ อย่างสนุกสนาน ราธาที*หลงรัก

พระกฤษณะออกติดตามหาคนรักของเธอไปทุกหนแห่งแต่ก็ไม่พบ จากนั�นเพื*อนคนสนิทของราธา

ไดม้าบอกแก่ราธาวา่พระกฤษณะไดเ้ริงรักกบัหญิงเลี� ยงโคคนอื*นๆ และไดพ้าเธอไปดู เธอเจ็บปวด

และโกรธที*พระกฤษณะนอกใจ แต่ความรักและความปรารถนาในรสเสน่หาก็ทาํใหเ้ธอยอมอภยัให้

พระกฤษณะ ราธาขอร้องให้เพื*อนของเธอช่วยค้นหาพระกฤษณะและนาํเขากลบัมาหาเธอ ฝ่าย

พระกฤษณะเมื*อเห็นราธามาพบตนอยู่กบัหญิงเลี�ยงโคคนอื*นๆ ก็รู้สึกผิดและคิดถึงราธา จึงจากเหล่า

โคปีมาและเที*ยวตามหาราธาแต่ก็ไม่พบ พระกฤษณะไปนั*งอยู่ที*ซุ้มไม้ที*เคยร่วมรักกบัราธา เพื*อน

ของราธาตามหาพระกฤษณะจนพบและบรรยายสภาพความโศกเศร้าของราธา บรรยายความรักของ

ราธาที*มีต่อพระกฤษณะ และขอใหพ้ระกฤษณะกลบัไปกบัเธอเพื*อไปพบราธา พระกฤษณะไดข้อให้

เธอนาํราธามาพบเขาที*ซุ้มไมนี้�  เพื*อนของราธากลบัมาหาราธาและบอกเธอเรื*องการนดัพบและความ

เศร้าโศกของพระกฤษณะ แต่ร่างกายของราธาอ่อนแอดว้ยพิษไขแ้ห่งรักทาํให้ไม่สามารถไปพบ

พระกฤษณะได ้เพื*อนของเธอเห็นใจจึงไปพูดออ้นวอนกบัพระกฤษณะใหอ้ีกครั�ง และเมื*อเพื*อนหญงิ

กลบัมาหาเธอโดยปราศจากพระกฤษณะมาดว้ย ราธาก็คิดจินตนาการไปต่างๆ นานาว่าพระกฤษณะ

คงเริงรักอยู่กบัหญิงอื*น ทาํใหร้าธาทั�งโมโหและโศกเศร้า เมื*อพระกฤษณะมาถึงและงอนง้อขอโทษ

เธอ ราธาก็โกรธและขบัไล่พระกฤษณะไป เพื*อนของราธาได้มาเกลี�ยกล่อมเธอ พระกฤษณะมาง้อ

ราธาอีกครั� งแลว้จึงจากไปและเฝ้ารอที*ซุ้มไมน้ั�น เพี*อนของราธาจึงมาเตือนสติและบอกให้ราธาทาํ

ตามหัวใจของตนโดยไปพบพระกฤษณะ เพื*อนพาราธาไปพบพระกฤษณะ เมื*อราธาคืนดีกับ

พระกฤษณะแลว้ทั�งสองคนก็ร่วมรักกนัและเกมรักก็ดาํเนินไปทั�งคืน พระกฤษณะยอมราธาทุกอย่าง

ดว้ยพ่ายแพแ้ก่ความรักที*มีต่อเธอ 

 

 

 



145 

ทฤษฎีทางวรรณคดีสันสกฤตกับกาวยะเรื�องคีตโควินทะ  

 ทฤษฎีทางวรรณคดี หรือ วรรณคดีศึกษา เป็นวิชาที*เกิดขึ�นพร้อมๆ กบัการประพนัธ์

วรรณคดีสันสกฤต เมื*อกวปีระพนัธ์วรรณคดีขึ�นมา ก็ย่อมเกิดการวเิคราะห์วิจารณ์ตามมา ทั�งการ

วเิคราะห์วจิารณ์วรรณคดีของตนเอง และการวเิคราะห์วิจารณ์วรรณคดีของผู้อื*น การกล่าวถึงขอ้ดี

ขอ้ดอ้ยของผลงาน การแนะนาํสิ*งต่างๆ ที*เหมาะสมกบัลกัษณะและรูปแบบของงาน ฯลฯ ทรรศนะ

เหล่านี�ของกวลีว้นแลว้แต่พฒันามาเป็นทฤษฎีเพื*อตดัสินวา่วรรณคดีนั�นมีคุณค่าและดีงามเพียงใด มี

ทฤษฎีต่างๆ เกิดขึ�นและถูกลบลา้งไปตามระยะเวลาและความเหมาะสมของทฤษฎี จนในที*สุดมี

ทฤษฎีที*ไดรั้บการยอมรับในแวดวงวรรณคดีสันสกฤตวา่มีความสําคญัยิ*งต่อการประพนัธ์วรรณคดี

ทั�งหมด 8 ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีรส ทฤษฎีอลงัการ ทฤษฎีคุณ ทฤษฎีรีติ ทฤษฎีธวนิ ทฤษฎีวโกรกติ 

ทฤษฎีอนุมิติ และทฤษฎีเอาจิตยะ ทฤษฎีทั�ง 8 ทฤษฎี เรียกรวมกนัวา่ อลงัการศาสตร์    

 กวแีละนกัวรรณคดีสันสกฤตต่างเสนอทรรศนะที*ส่งเสริมการประพนัธ์และการอ่าน

วรรณคดี และสืบทอดทรรศนะดงักล่าวโดยกลุ่มผูส้นบัสนุนจนกลายมาเป็นทฤษฎีหนึ*งๆ ทฤษฎีแต่

ละทฤษฎีไม่ไดแ้ยกจากกนัเดด็ขาด บางทฤษฎีก็มีลกัษณะร่วมกบัทฤษฎีอื*น ซึ*งเป็นลกัษณะของงาน

ในวรรณคดีสันสกฤตที*มีความเหลื*อมลํ�ากนัอยู่ ซึ* งต่างจากวรรณคดีไทยที*ต้องแยกจากกนัเด็ดขาด

ในแต่ละทฤษฎี มีกฎเกณฑต์ายตวัก่อนจึงนาํไปวเิคราะห์วรรณคดี แต่ในงานวรรณคดีสันสกฤตให้

ความสําคญัในเรื*องมิติของความสัมพนัธ์ เอาผลงานเป็นที*ต ั�งแลว้จึงนาํทฤษฎีลงไปวเิคราะห์เพื*อให้

เกิดการพฒันาผลงานที*ดีที*สุด ในทุกผลงานจึงมีทฤษฎีรองรับมากกว่าหนึ*งทฤษฎีตามแต่มุมมอง

ของผูว้เิคราะห์วจิารณ์ ดงันั�นก่อนที*จะศึกษากาวยะเรื*องคีตโควนิทะจึงตอ้งศึกษาวา่มีทฤษฎีใดบา้งที*

เหมาะสมในการวเิคราะห์กาวยะดงักล่าว 

 ทฤษฎีรส ในบรรดาทฤษฎีทั�ง 8 ทฤษฎี ทฤษฎีรสเป็นทฤษฎีเดียวที*ให้ความสําคญักบั

ผลลพัธ์ของการสื*อสารผลงานมากกวา่ตวัผลงาน กล่าวคือ ทฤษฎีรสจะศึกษาปฏิกิริยาทางอารมณ์

ของผูฟั้งหรือผูอ้่านที*ตอบสนองต่อวรรณคดี ไม่ใช่อารมณ์ที*กวตี ั�งใจถ่ายทอดไวใ้นวรรณคดีเพียง

อย่างเดียว รส คือ การรับรู้ทางอารมณ์ของผูอ้่านที*เกิดจากการไดรั้บรู้วรรณคดี โดยผู้อ่านวรรณคดี

ไดรั้บรู้ความสะเทือนใจในอารมณ์ของกวีผ่านการอ่านวรรณคดี เมื*อการรับรู้นั�นกระทบใจแล้ว

อารมณ์ของผูอ้่านจะเปลี*ยนแปลงตอบสนองต่อสิ*งทีกวนีาํเสนอ กลายเป็น รส ที*ผูอ่้านเสพด้วยใจ 

รส มี 9 รส ไดแ้ก่ ศฤงคารรส (รสของความรัก) หาสยรส (รสของความสนุกสนาน) กรุณารส (รส
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ของความเมตตากรุณา) เราทรรส (รสของความโกรธแคน้) วรีรส (รสของความกลา้) ภยานกรส (รส

ของความเกรงกลัว) พีภตัสรส (รสของความเบื*อหน่ายหรือขยะแขยง) อทัภุตรส (รสของความ

อศัจรรยใ์จ) และ ศานตรส (รสของความสงบ) รส เกิดจาก ภาวะ ที*กวแีสดงไวใ้นผลงาน ซึ* งผูอ่้าน

จะทราบภาวะเหล่านั�นไดจ้าก เหตุของภาวะ (วิภาวะ) และผลของภาวะ (อนุภาวะ) แต่ท ั�งนี�การที*

ผูอ้่านจะรับรสจากวรรณคดีไดน้ั�นตอ้งขึ�นอยูก่บัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ความสามารถของกวี สภาพ

จิตใจของผูอ้่าน เป็นตน้  

 ทฤษฎีอลังการ อลงัการ หมายถึง เครื* องประดบัตกแต่งบทประพนัธ์ให้มีความงดงาม 

อนัได้แก่ถ้อยคาํที*คัดสรรมาอย่างไพเราะและมีความหมายลึกซึ� งเกินกว่าถ้อยคาํธรรมดาสามัญ 

อลงัการมี 2 ประเภท คือ ศพัทาลงัการ หรืออลงัการทางเสียง เป็นวธีิตกแต่งคาํประพนัธ์ให้มีเสียงที*

ไพเราะ และ อรรถาลงัการ หรืออลงัการทางความหมาย เป็นวธีิตกแต่งคาํประพนัธ์ด้วยกลวธีิที*ทาํ

ให้ความหมายเด่นชัดและลึกซึ� งมากยิ*งขึ�น ศัพทาลังการที*สําคญั ได้แก่ ยมก คือ การซํ� าคําที*มี

ความหมายต่างกนั และ อนุปราส คือ การซํ� าเสียงพยญัชนะในวรรคเดียวกนัแต่มีเสียงสระต่างกนั 

ส่วนอรรถาลงัการที*สําคญั ไดแ้ก่ อุปมา คือ การเปรียบเทียบว่าสิ*งหนึ*งมีลกัษณะเด่น เหมือน หรือ 

คลา้ย กบัอีกสิ*งหนึ*ง รูปกะ คือ การเปรียบเทียบวา่สิ*งหนึ*งเป็นอีกสิ*งหนึ*ง อุตเปรกษา คือ การกล่าว

โดยแสดงจินตนาการเกินจริงวา่สิ*งหนึ*งมีลกัษณะเป็นอีกสิ*งหนึ*ง เป็นตน้ 

 ทฤษฎีคุณ คุณ คือ ลกัษณะที*ดีในบทประพนัธ์ ซึ* งกวีควรจะทาํให้มีและโดดเด่นในบท

ประพนัธ์ ไดแ้ก่ ความกระชบัของเสียง ความกระจ่างของคาํ ความกลมกลืนของเสียง ความไพเราะ

ของคาํ ความนุ่มนวลของเสียง ความสมบูรณ์ของความหมาย ความสูงส่งของเนื�อหา ความเขม้ขน้

ของความหมาย ความสง่างามของคํา และความหมายแฝงให้ตีความ เมื*อมีสิ* งที*ควรจะมีในบท

ประพนัธ์ ก็ย่อมมีสิ*งที*ควรหลีกเลี*ยงในบทประพนัธ์เพราะถือวา่เป็นขอ้ดอ้ยที*ทาํให้บทประพนัธ์

เสื*อมคุณค่า ลกัษณะด้อยเหล่านี�  เรียกวา่ โทษ ไดแ้ก่ ความหมายไม่กระจ่าง เนื�อความมาก ความ

ซํ� าซาก การใชค้าํมากแต่ไดค้วามหมายนอ้ย การกล่าวนอกเรื*อง ความไม่สมเหตุสมผล การใชค้าํผิด

ไวยากรณ์ การไม่ใชห้ลกัสนธิ การผิดฉันทลกัษณ์ และความไม่สุภาพ 

 ทฤษฎีรีติ รีติ คือลีลาในการประพนัธ์ ในตอนแรกเริ*มมีอยู ่3 ประเภท คือ ไวทรรภี เป็น

ลีลาการประพนัธ์ที*ร่าเริง เด่นชดั เคาฑี เป็นลีลาการประพนัธ์ที*รุนแรง ดุดนั และ ปัญจาลี เป็นลีลา

การประพนัธ์ที*ผสมระหวา่งไวทรรภีและเคาฑ ีทฤษฎีรีติมีความเกี*ยวเนื*องกบัทฤษฎีคุณ เพราะการ
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จะสร้างลีลาการประพันธ์เฉพาะตัวของกวี จาํเป็นจะต้องเลือกใช้คําให้เหมาะกับลีลา กวีต้อง

คาํนึงถึงจาํนวนพยางค ์จาํนวนคาํ การสมาส เสียงของพยางค์ ฯลฯ  

 ทฤษฎีธวนิ นกัวรรณคดีธวนิมีความเห็นวา่ การจะทาํให้วรรณคดีเกิดรสไดน้ั�นจะตอ้งใช้

ถอ้ยคาํที*มีธวนิ55 ธวนิ คือ พลงัความหมายของคาํ มี 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัที* 1 อภินา คือ ความหมาย

ตามรูปคาํ ระดบัที* 2 ลกัษณา คือ ความหมายบ่งชี�  และระดบัที* 3 วยญัชนา คือความหมายแนะหรือ

ความหมายโดยนยั บทประพนัธ์ที*มีความหมายระดบัที* 3 สําคญัมากกว่าระดบัที* 1 และระดบัที* 2 

จดัเป็น ธวนิกาวยะ คือ บทประพนัธ์ที*มีธวนิ บทประพนัธ์ที*มีความหมายระดบัที* 3 เป็นรองระดบัที* 

1 และระดบัที* 2 จัดเป็น คุณีภูตวยงัคยะ ซึ* งมีคุณค่ารองลงมา และบทประพนัธ์ที*แสดงเฉพาะ

ความหมายระดบัที* 1 และระดบัที* 2 คือให้ความสําคญัเฉพาะเรื*องเสียงและรูปคาํเท่านั�น จดัเป็น 

จิตรกาวยะ ซึ*งมีคุณค่านอ้ย 

 ทฤษฎีวโกรกติ วโกรกติ คือ การใช้ภาษาโดยออ้ม เป็นการใช้ภาษาใหต่้างจากภาษาที*ใช้

กนัอยู่ตามธรรมดาเพื*อแสดงความสามารถของกวใีนการแต่งบทประพนัธ์ โดยภาษาในบทประพนัธ์

จะเป็นวโกรกติเพียงใดขึ�นอยู่กับพลงัจินตนาการของกวีเป็นสําคัญ ทฤษฎีวโกรกติเป็นความ

พยายามในการรวมและลดทอนทฤษฎีอื*นๆ เพราะวโกรกติหมายความถึงอลงัการแทบทั�งหมด

ยกเวน้ สวภาโวกติ56 โดยภาษาที*เป็นวโกรกติจะเหนือกวา่อลงัการอยู่บ้างในแง่ของจินตนาการ 

นอกจากนี�นกัทฤษฎีวโกรกติยงัจดัรสวา่เป็นอลงัการประเภทหนึ* ง เรียกวา่ รสวตั และถือวา่ธวนิ

เป็นวโกรกติอย่างหนึ*งเท่านั�น   

 ทฤษฎีอนุมิติ ทฤษฎีอนุมิติปฏิเสธทฤษฎีธวนิ เพราะทฤษฎีอนุมิติมีความเห็นว่า

ความหมายในบทประพนัธ์เกิดจากการอนุมาน กล่าวคือ ความหมายของคําโดยปกติมีเฉพาะ

ความหมายตามรูปคาํเท่านั�น ซึ* งคาํใดจะมีความหมายที*พิเศษยิ*งขึ� นย่อมเกิดจากการอนุมานที*

สัมพนัธ์กบัเรื*องราวที*อ่านได ้โดยไม่ตอ้งอาศยัการแยกแยะเป็นหลายระดบัตามทฤษฎีธวนิ 

                                                        

55ดว้ยเหตุนี� จึงมีการศึกษาทฤษฎีธวนิควบคู่กบัทฤษฎีรสดว้ย เรียกวา่ ทฤษฎีรส-ธวนิ. 
56สวภาโวกติ หรือ ชาติ คือ การกล่าวถึงสิ*งใดสิ*งหนึ*งตามสภาพที*เป็นตามธรรมชาติ ไม่มีการแทรก

อารมณ์ความรู้สึกของกวี มกัเป็นบทพรรณาสตัวห์รือตน้ไม ้เป็นอรรถาลงัการประเภทหนึ* ง; กุสุมา รักษมณี, การ

วิเคราะห์วรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดีสันสกฤต, 36. 
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 ทฤษฎีเอาจิตยะ เอาจิตยะ คือ ความเหมาะสมของบทประพนัธ์ ความกลมกลืนในแต่ละ

ส่วน การเลือกสรรสิ*งต่างๆ ที*ดีที*สุดมารวมกนัอย่างมีเอกภาพ กล่าวคือ ทฤษฎีเอาจิตยะเน้นการ

นาํเสนอทฤษฎีอื*นๆ อยา่งเหมาะสม โดยค่อนขา้งเนน้ในรายละเอียดอย่างพิถีพิถนัซึ* งนกัทฤษฎีอื*น

มองวา่มากเกินไปกวา่เรื*องสุนทรียศาสตร์ แต่ทั�งนี�ท ั�งนั�นทฤษฎีเอาจิตยะกลบัเป็นทรรศนะที*รักษา

ความสัมพนัธ์และความเหมาะสมของจินตนาการของกวกีบัความงามของบทกวเีอาไว ้

 จากทฤษฎีทั�ง 8 ทฤษฎีใน อลงัการศาสตร์ ผูศึ้กษาไดเ้ลือกทฤษฎี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีรส 

และทฤษฎีอลงัการ มาศึกษาวิเคราะห์กาวยะเรื* องคีตโควินทะ เพราะทฤษฎีรสเป็นทฤษฎีที*เน้น

การศึกษาวเิคราะห์ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผูอ้่าน ส่วนทฤษฎีอลงัการเน้นการศึกษาถึงการตกแต่ง

บทประพนัธ์ของกว ีซึ* งทั�งสองทฤษฎีจะทาํใหท้ราบถึงความสามารถของกว ีและความสัมพนัธ์ของ

กว ีบทประพนัธ์ และผูอ้่าน อีกทั�งทฤษฎีอื*นๆ นอกจากนี�ก็มีความเกี*ยวเนื*องกนัไปมา ซึ*งหากจะใช้

ทฤษฎีหลายทฤษฎีมาวิเคราะห์กาวยะเรื* องเดียวกันอาจจะทําให้เกิดการซํ� าซ้อนในผลของการ

วเิคราะห์ได ้ผูศึ้กษาจึงจะศึกษารายละเอียดเฉพาะในส่วนของทฤษฎีรสและทฤษฎีอลงัการต่อไป 

 1. ทฤษฎีรส 

  ทฤษฎีรสในวรรณคดีมีพื�นฐานมาจากทฤษฎีรสในการละคร57 โดยในตาํรา นาฏย

ศาสตร์ ของภรตมุนี ซึ* งถือวา่เป็นตน้ตาํรับของทฤษฎีรส ประพนัธ์ในพุทธศตวรรษที* 6 ไดก้ล่าวถึง

รสในการละครไวว้า่ 

       โบราณาจารยก์ล่าวไวใ้นขอ้นี� ว่า คาํวา่รสหมายถงึสิ*งอะไร? แลว้ท่านก็ตอบว่า ที*

เรียกว่ารสนั�น หมายถึงสิ*งที*รู้ได้เพราะการชิมหรือกิน รสนั�นชิมหรือกินอยา่งไร? ผูช้ิมหรือผู้

กิน เมื*อกินอาหารที*ปรุงขึ�นด้วยเครื*องปรุงต่างๆ ชื*อว่ายอ่มชิมหรือกินซึ*งรสทั�งหลาย (การกิน

อาหารกคื็อการกินรสนั*นเอง) และคนที*มีใจคอเป็นปกติดี กินรสเขา้ไปแลว้กเ็บิกบานสําราญ

ใจเป็นต้น ความขอ้นี�มีอุปมาฉนัใด ผูดู้ละครที*มีใจคอเป็นปกติดี กม็ีอุปไมยฉนันั�น คือกินรส

ที*เป็น สถายภีาวะ ประกอบด้วยการแสดงวาจา อวยัวะ และตัวเดิมในเนื�อเรื*อง อนัเป็นเสมือน

                                                        

57เรื*องเดียวกนั, 24. 
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กบัขา้วที*แสดงภาวะต่างๆ (มีรสต่างๆ) ก็ยอ่มเบิกบานสาํราญใจเป็นต้น เพราะฉะนั�นขา้พเจา้ 

(ภรต) จึงกล่าวแถลงวา่ นาฏยรส (รสที*เกดิจากการแสดงละคอน)58 

  รส ในที*นี� จึงหมายถึงการรับรู้ทางอารมณ์ของผูช้มจากการไดรั้บชมการแสดงละคร 

ซึ*งเปรียบเทียบไดก้ับการรับรู้รสชาติของอาหารของผู้กินผ่านทางการกินอาหาร โดยเปรียบสิ*งที*

ประจาํอยู่ในอาหารนั�นๆ วา่เป็น สถายีภาวะ กล่าวคือ เกลือมีสถายีภาวะเป็นความเค็มฉันใด รสที*

ไดรั้บของผูที้*กินเกลือคือรสเคม็ฉันนั�น สถายภีาวะ จึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นอารมณ์พื�นฐานของมนุษย์

หรือเป็นภาวะหลกัที*เกิดขึ�นอยู่เป็นประจาํ เมื*อกล่าวถึงนาฏยรส สถายีภาวะของรสในการละครมี 8 

ประการ ประกอบดว้ย 1) รติ คือ ความรัก 2) หาสะ คือ ความขบขนั 3) โศกะ คือ ความโศกเศร้า 4) 

โกรธะ คือ ความโกรธ 5) อุตสาหะ คือ ความพยายาม 6) ภยะ คือ ความกลวั 7) ชุคุปสา คือ ความ

เกลียดชงั และ 8) วิสมยะ คือ ความอศัจรรยใ์จ ดงันั�นเมื*อกินสถายีภาวะดงักล่าวเขา้ไป ก็ย่อมจะ

ไดรั้บรส 

  รสที*กล่าวถึงในนาฏยศาสตร์มี 8 รส ได้แก่ 1) ศฤงคารรส คือ รสของความรัก 2) 

หาสยรส คือ รสของความสนุกสนาน 3) กรุณารส คือ รสของความเมตตากรุณา 4) เราทรรส คือ รส

ของความโกรธแค้น 5) วีรรส คือ รสของความกลา้ 6) ภยานกรส คือ รสของความเกรงกลวั 7)        

พีภตัสรส คือ รสของความเบื*อหน่ายหรือขยะแขยง และ 8) อทัภุตรส คือ รสของความอศัจรรยใ์จ 

  สถายีภาวะและรสที*สัมพนัธ์กนัโดยลาํดับ คือ ศฤงคารรส มี รติ เป็นสถายีภาวะ 

หาสยรส มี หาสะ เป็นสถายภีาวะ กรุณารส มี โศกะ เป็นสถายภีาวะ เราทรรส มี โกรธะ เป็นสถายี

ภาวะ วีรรส มี อุตสาหะ เป็นสถายีภาวะ ภยานกรส มี ภยะ เป็นสถายีภาวะ พีภตัสรส มี ชุคุปสา 

เป็นสถายีภาวะ และ อทัภุตรส มี วสิมยะ เป็นสถายีภาวะ  

  นอกจาก สถายีภาวะ แล้ว ยงัมี วยภิจารีภาวะ หรือสัญจารีภาวะ ซึ* งเป็นภาวะเสริม 

คือทาํใหส้ถายีภาวะเด่นชดั หรือเป็นภาวะที*ทาํใหเ้กิดการแปรเปลี*ยนของรส วยภิจารีภาวะจะเกิดใน

บางคราวเท่านั�น มีทั�งสิ�น 33 ประการ ไดแ้ก่ 1) นิรเวท คือ ความไม่มีศรัทธา ความไม่แยแส 2) คลานิ 

คือ ความเหนื*อย 3) ศงักา คือ ความสงสัย 4) อสูยา คือ ความอิจฉาริษยา 5) มทะ คือ ความมวัเมา 6) 

ศรมะ คือ ความอ่อนเพลีย 7) อาลสัยะ คือ ความเกียจคร้าน 8) ไทนยะ คือ ความอบัจน 9) จินตา คือ 
                                                        

58ภรตมุนี, นาฏยศาสตร์, พิมพ์ครั� งที* 2, แปลโดย แสง มนวิทูร (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ

ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2541), 287. 
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ความวติก 10) โมหะ คือ ความหลง 11) สมฤติ คือ ความจาํได ้12) ธฤติ คือ ความมั*นคง 13) วรีฑา 

คือ ความอาย 14) จปลตา คือ ความหวั*นไหว ความไม่มั*นคง 15) หรรษะ คือ ความยินดี 16) อาเวคะ 

คือ ความสะเทือนใจ 17) ชฑตา คือ ความเฉยชา 18) ครรพะ คือ ความหยิ*งจองหอง 19) วิษาทะ คือ 

ความสิ�นหวงั 20) อุตสุกยะ คือ ความโหยหา 21) นิทรา คือ ความง่วง 22) อปัสมาระ คือ ความสิ�น

สติ ความเป็นลมแน่นิ*ง 23) สุปตะ คือ ความหลบั 24) วิโพธะ คือ ความตื*น 25) อมรรษะ คือ ความ

โกรธแค้น 26) อวหิตถะ คือ ความเสแสร้ง 27) อุครตา คือ ความโหดร้าย 28) มติ คือ ความรู้ 29) 

วยาธิ คือ ความป่วยไข ้30) อุนมาทะ คือ ความบา้คลั*ง 31) มรณะ คือ ความตาย 32) ตราสะ คือ ความ

หวาดกลวั ความพรั*นพรึง และ 33) วติรรกะ คือ ความใคร่ครวญ 

  การจะรู้ รส ได้นั�น ต้องได้รับ สถายีภาวะ หรือในบางกรณีก็ไดรั้บ วยภิจารีภาวะ 

ร่วมดว้ยดงัไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ซึ* งการจะเกิดภาวะตอ้งอาศยัวภิาวะและอนุภาวะ วภิาวะ คือ เหตุ

ของภาวะ หมายถึง บุคคล เหตุการณ์ สิ*งแวดลอ้มที*เป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะนั�นกบัตวัละคร วภิาวะมี 

2 ลกัษณะ คือ 1) อาลมัพนะ หมายถึง ตวัตน้เหตุที*ทาํใหเ้กิดภาวะ ซึ*งอาจจะเป็นตวัละครในเรื*อง เช่น 

ความรักระหวา่งชายหญิง อาลมัพนะก็คือชายและหญิงนั*นเอง และ 2) อุททีปนะ หมายถึง เหตุเสริม

ที*ทาํใหเ้กิดภาวะ ซึ*งอาจจะเป็นฉากและบรรยากาศแวดล้อมที*ย ั*วยอ้มให้เกิดอารมณ์ เช่น ฤดูใบไม้

ผลิ แสงจนัทร์ ดอกไม ้เป็นปัจจยัที*ทาํให้เกิดอารมณ์รัก ส่วน อนุภาวะ คือ ผลของภาวะ หมายถึง 

การแสดงออกที*ทาํใหรู้้วา่เกิดภาวะดงักล่าวขึ�นแลว้ เช่น การยิ�ม พูดคาํหวาน เอียงอาย เป็นตน้ เป็น

อนุภาวะของความรัก   

  ในนาฏยศาสตร์ไดแ้บ่งรสทั�ง 8 รส ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที* 1 คือ รสที*เป็นตน้เหตุ

ของรสอื*น ไดแ้ก่ ศฤงคารรส เราทรรส วรีรส และพีภตัสรส ส่วนกลุ่มที* 2 คือ รสที*เป็นการกระทาํ

ตามหรือคลอ้ยตาม ไดแ้ก่ หาสยรส กรุณารส อทัภุตรส และภยานกรส โดยรสทั�งสองกลุ่มดงักลา่วมี

ความสัมพนัธ์กนั ดงันี�  หาสยรส เกิดเพราะ ศฤงคารรส กล่าวคือ เมื*อเกิดความรักก็ย่อมเกิดความ

สนุกสนานตามมา กรุณารส เกิดเพราะ เราทรรส กล่าวคือ เมื*อเกิดความโกรธแคน้ก็ย่อมเกิดความ

กรุณาตามมา อทัภุตรส เกิดเพราะ วีรรส กล่าวคือ เมื*อเกิดความกลา้ก็ย่อมเกิดความอศัจรรย์ใจ

ตามมา และ ภยานกรส เกิดเพราะ พีภัตสรส กล่าวคือ เมื*อเกิดความขยะแขยงก็ย่อมเกิดความกลวั

ตามมา 
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  นอกจากนี�ยงัไดก้ล่าวถึงสีและเทพเจา้ประจาํรส59ไวด้ว้ย ดงัตาราง 

 

ตารางที* 4 สีและเทพเจา้ประจาํรส 

 

ลําดบั รส สี เทพเจ้า 

1 ศฤงคารรส นํ� าตาล พระวิษณุเทพ 

2 หาสยรส ขาว คณะพระรุทรเทพ 

3 กรุณารส เทา พระยมเทพ 

4 เราทรรส แดง พระรุทรเทพ 

5 วีรรส ขาวนวล พระมเหนทรเทพ (พระอินทร์) 

6 ภยานกรส ดาํ พระกาลเทพ 

7 พีภตัสรส นํ� าเงิน พระมหากาล 

8 อทัภุตรส เหลือง พระพรหมเทพ 

 

  และนอกจากรสทั�ง 8 รส ที*กล่าววา่พระพรหมเป็นผูส้ร้างแลว้ ยงัมีรสที* 9 ที*ภรตเป็น

ผูก้ล่าวเพิ*ม ไดแ้ก่ ศานตรส คือ รสของความสงบ มี ศามะ คือ ความมีใจสงบ เป็นสถายีภาวะ ซึ* งผูรู้้

บางท่านก็ไม่นบัศานตรสเป็นรส เพราะกล่าววา่ทุกรสลว้นเกิดจากศานตรสเป็นที*ต ั�ง จึงนบัรสมี

เพียง 8 รส เท่านั�น60 

  จากทฤษฎีรสในการละครก็เริ*มพฒันามาเป็นทฤษฎีรสในวรรณคดี เพราะนกัทฤษฎี

มองวา่บทละครเองก็จดัเป็นวรรณคดีประเภทหนึ*งเช่นกนั แมจ้ะมีกระบวนการเกิดรสที*แตกต่างกนั

อยู่บา้ง เพราะละครจะใชน้กัแสดงและการแสดงเป็นสื*อ แต่วรรณคดีจะใช้เพียงภาษาเป็นสื*อแทน

ทุกอย่าง แต่ทวา่ผลกระทบที*เกิดกบัผูรั้บรสสามารถใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกันในการวิเคราะห์ได้ โดย

                                                        

59เรื*องเดียวกนั, 293. 
60เรื*องเดียวกนั, 323. 



152 

ในตาํรา อลงัการศาสตร์ ของ วาคภฏะ ก็กล่าวถึง รส ในวรรณคดีไวใ้นลกัษณะเดียวกบัละครวา่ “ถา้

ขาดเกลือแลว้ อาหารไม่อร่อยฉนัใด กาพยป์ราศจากรส ก็ไม่อร่อยฉนันั�น”61  

  สาตวิกะที*เป็นองค์ประกอบหนึ*งในการแสดงละคร (อภินยะ)62 ก็กลายมาเป็น

องค์ประกอบสําคญัในการเกิดรสในวรรณคดี ซึ*งมีความสําคญัเทียบเท่าวิภาวะและอนุภาวะ โดยมี

ลกัษณะคลา้ยกบัวภิาวะ คือเป็นการแสดงออกทางกายถึงความในใจ แต่ต่างกนัที*สาตวิกะเป็นการ

แสดงออกโดยไม่ไดต้ ั�งใจ สาตวกิะในทฤษฎีวรรณคดีกบัทฤษฎีการละครมี 8 ประการ เช่นเดียวกัน 

ไดแ้ก่ 1) สตมัภะ คือ ความดื�อดา้น 2) เสวทะ คือ เหงื*อแตก 3) โรมะ คือ ขนลุก 4) สวรภงัคะ คือ พูด

ไม่ออก 5) เวปถุ คือ สั*นสะทา้น 6) ไววรรณยะ คือ หนา้ถอดสี 7) อศัรุ คือ นํ�าตาไหล และ 8) ปรลยะ 

คือ เป็นลม ไม่รู้สึกตวั 

  ในตาํราอลงัการศาสตร์ต่างๆ ลว้นแต่ใหค้วามสําคญักบัรส และกล่าวไวจ้าํนวนมาก

บา้งนอ้ยบา้งตามทรรศนะ บา้งก็วา่มี 8 รส บา้งก็ว่ามี 9 รส บา้งก็วา่มี 10 รส แต่โดยการศึกษาแลว้ก็

จดัวา่มีรส 9 รส คือ ศฤงคารรส หาสยรส กรุณารส เราทรรส วรีรส ภยานกรส พีภตัสรส อทัภุตรส 

และศานตรส นอกจากนี�ตําราทางวรรณคดีศึกษาต่างๆ ยงัให้ขอ้มูลเพิ*มเติมเกี*ยวกับทฤษฎีรสที*

แตกต่างกนัไป แต่เมื*อนาํมารวมกนัก็จะสามารถมองเห็นภาพรวมของทฤษฎี และเข้าใจในอลงัการ

ประเภทนี�มากขึ�น 

  อาทิ รสที*มีความขดัแยง้กนั เรียกวา่ วิโรธี เช่น ศฤงคารรสกบัพีภตัสรส เพราะความ

รักย่อมไม่เกิดคู่กับความขยะแขยง วีรรสกบัภยานกรส เพราะความกลา้และความกลวัจะเกิดขึ�น

พร้อมกนัในคนคนเดียวไม่ได ้และรสที*ไม่ขดัแยง้กนั เรียกวา่ อวิโรธี เช่น ศฤงคารรสกบัหาสยรส 

เพราะความรักและการหวัเราะไม่ขดัแย้งกัน เราทรรสกับกรุณารส เพราะความโกรธกบัความ

โศกเศร้าไม่ขดัแยง้กนั โดยจะเห็นไดว้า่หากสถายภีาวะของสองอารมณ์ขดัแยง้หรือไม่ขดัแย้งกัน ก็

จะเป็นตวับอกวา่รสนั�นจะขดัแยง้กนัดว้ยหรือไม่ 

                                                        

61วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี (ม.ป.ท., 2504. พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ

ศพคุณหญิงริ� ว เกษตรหิรัญรักษ ์23 พฤศจิกายน 2504), 37. 
62อภินยะ หรือ การแสดง มี 4 ประการ ไดแ้ก ่1.อางคิกะ คือ การแสดงดว้ยอวยัวะ 2.วาจิกะ คือ การ

แสดงดว้ยวาจา 3.อาหารยะ คือ การแสดงโดยสิ*งที*นํามาแสดง อาทิ เครื*องแต่งตวั และ 4.สาตวิกะ คือ การแสดง

แทนตวัเดิมในเรื*อง; ภรตมุนี, นาฏยศาสตร์, 283. 
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  นอกจากนี� ย ังกล่าวมีการกล่าวถึงความสําคัญของกวีและผู ้อ่าน เพราะในทาง

วรรณคดีใหค้วามสําคญักบัการเกิดรสวา่ตอ้งมีปัจจยัจากกว ีตวัวรรณคดี และผูอ้่านประกอบกนั กวี

ผู ้ประพนัธ์วรรณคดีจะต้องมีสิ* งที*เ รียกว่า ประติภา หรือความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที*ไร้

ขีดจาํกดั ซึ* งเป็นสิ*งที*ติดตวักวมีาโดยกาํเนิด ไม่ใช่สิ*งที*สามารถสร้างขึ�นเองในภายหลงัได้ และแม้

ประติภาจะมีความสําคญัมากที*สุด แต่ก็ยงัมีเหตุอื*นๆ ที*จะสร้างกว ีไดแ้ก่ วยุตปัตติ คือ การศึกษาเล่า

เรียน อภยาส คือ ความชํานาญอันเกิดจากการฝึกฝนตามต้นแบบที*ยิ*งใหญ่ และ ศักติ คือ 

ความสามารถในการถ่ายทอดไปสู่ผูอ้่าน ส่วนตวัผูอ้่านเองจะตอ้งมี วาสนา และ สหฤทยั จึงจะเกิด

รสไดโ้ดยง่าย วาสนา คือ รอยจารึกในอดีตชาติ ซึ* งทาํใหอ้ารมณ์ความรู้สึกของมนุษยเ์ป็นสากลหรือ

ที*เรียกวา่ สาธารณีกรณะ (เหตุสากล) กล่าวคือเมื*อรับรู้อารมณ์รัก ยอ่มไม่ใช่ความรักแต่เพียงกบัใคร

คนใดคนหนึ*ง แต่หมายถึงความรักที*เป็นอารมณ์สากลของมนุษยทุ์กๆ คน และ สหฤทยั คือ การเป็น

ผูมี้ใจที*พร้อมจะรับอารมณ์ความรู้สึกได้โดยง่าย ต้องวางตวัตนของตนเองลงและรับเอาความ

สะเทือนใจของผูอ้ื*น เรียกวา่มีใจพอ้งกบัผูอ้ื*น (หฤทยัสังวาท) ดงันั�นเมื*อสหฤทยัรับเอาภาวะที*ตรง

กบัวาสนา การประจกัษอ์ารมณ์ย่อมเกิดเป็นรสขึ�นมา 

  ต่อมายงักล่าวถึง อุปสรรคการเกิดรส63 ซึ* งมีความสําคญัมาก เพราะหากไม่ขจดั

อุปสรรคต่างๆ ออกไปเสีย แมว้รรณคดีจะดีเด่นอย่างไรก็ไม่อาจทาํใหเ้กิดรสกบัผูอ้่านได ้อุปสรรค

ดงักล่าว ไดแ้ก่ ผูอ้่านไม่เชื*อเรื*องที*ประพนัธ์ขึ�นว่าเป็นไปได ้ผูอ้่านรู้สึกว่ากาละ เทศะ บุคคล และ

เหตุการณ์สัมพนัธ์หรือห่างไกลกบัตนเองมากเกินไป ผูอ่้านหมกมุ่นกบัความรู้สึกตวัเองจนไม่

สามารถรับรู้ภาวะอื*นใดได ้ผูอ้่านไม่ไดรั้บรู้ภาวะต่างๆ โดยอาศยัประสาทสัมผสั หรือที*เรียกวา่ การ

ประจกัษ์ แต่ผู ้อ่านใช้เพียงการคาดหมาย (อนุมาน) และการฟังค ําบอกเล่า (ศัพทะ) ซึ* งย่อมไม่

สามารถสื*อความไดช้ดัเจนได้ บทประพนัธ์นั�นไม่แสดงภาวะหลกั (สถายีภาวะ) มีแต่ภาวะเสริม 

(วยภิจารีภาวะ) ทาํใหไ้ม่เกิดความสะเทือนใจแก่ผู ้อ่านเพียงพอ หรือวิภาวะ อนุภาวะ และวยภิจารี

ภาวะไม่สอดคลอ้งกบัสถายีภาวะ ทาํให้ผู ้อ่านไม่แน่ใจในสิ*งที*ผู ้ประพนัธ์ตอ้งการจะสื*อ สิ* งต่างๆ 

เหล่านี�ลว้นแลว้แต่ทาํใหร้สไม่สามารถเกิดขึ�นได ้

  เมื*อรู้หลกัทฤษฎีรสแลว้ ผูศึ้กษาจะไดอ้ธิบายต่อไปถึงลกัษณะและรายละเอียดของ

รสแต่ละรสประกอบวภิาวะและอนุภาวะ 

                                                        

63กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, 140-144. 
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  1.1 ศฤงคารรส 

   ศฤงคารรส คือ รสของความรัก มี รติ คือ ความยนิดี เป็นสถายีภาวะ กล่าวคือ รส

ของความรักเกิดจากความยนิดีหรือความชอบใจ มี 2 ประการ คือ สัมโภคะ และวปิระลมัภะ โดย 

สัมโภคะ คือ ความรักของผูที้*ไดอ้ยู่ดว้ยกนั เกิดโดยวภิาวะ คือ ฤดูฝน ประดบัดว้ยพวงมาลยั ทาของ

หอม แต่งกายสวยงาม การร่วมกบัคนรัก การขบัร้อง กาพย์กลอน คนที*ชอบพอกันอยู่ในสถานที*ที*

งดงาม ไดเ้ที*ยวชมอุทยาน อยูใ่นอารมณ์ที*พอใจ ไดฟั้งเสียงที*ไพเราะ ไดเ้ห็นสิ*งที*ดีงาม เล่นกีฬา เล่น

สนุกสนาน แสดงอนุภาวะ คือ ยกัคิ�วหลิ*วตา ทาํกิริยาแช่มช้อยอ่อนหวาน ทาํท่าทางงดงาม พูดจา

ไพเราะนุ่มนวล วยภิจารีภาวะที*ควรงดเวน้ คือ ความเกียจคร้าน ความดุร้าย และการนินทา 

   ส่วน วิประลมัภะ คือ ความรักของผูที้*อยู่ห่างจากกนั แสดงโดยอนุภาวะ คือ การ

ไม่ศรัทธา การไม่แยแส ความเหนื*อยล้า ความสงสัย ความริษยา ความอ่อนเพลีย ความวิตกกังวล 

ความขวนขวาย การนอนกลบั การฝัน การตื*น ความป่วยไข ้ความคลั*ง การเป็นลม ความหลง อาการ

ซึม ความเงอะงะ การแสร้งตาย วปิระลมัภะมี 4 ประการ ได้แก่ 

   1) ปูรวานุรากะ คือ หญิงและชายที*รักกนัตั�งแต่แรกพบกนัแต่ยงัไม่สําเร็จความ

ประสงค์ 

   2) มานะ คือ อาการหึงหวงของหญิงที*เกิดจากการที*ชายไปสมาคมกบัหญิงอื*น 

   3) ปรวาส คือ การพลดัพรากจากกนัเพราะชายอนัเป็นที*รักจากไปอยูที่*อื*น 

   4) กรุณา คือ การที*สามีภรรยาฝ่ายหนึ*งฝ่ายใดถึงแก่กรรมลงในขณะที*ยงัรักกนั 

   ศฤงคารรสต้องอาศยัความกรุณา 2 แบบ ไดแ้ก่ นิรเปกษะ คือ ความกรุณาที*มี

ภาวะเกิดขึ�นเอง ไม่ตอ้งอาศยัสิ*งใดช่วยใหเ้กิด ไดแ้ก่ การถูกแช่งด่า ตกทุกข์ไดย้าก ทรัพยส์มบติัของ

คนรักพินาศฉิบหาย การถูกฆ่า ถูกลงโทษกกัขงัจองจาํ และ สาเปกษะ คือ ภาวะที*ตอ้งอาศยัสิ*งอื*น

ช่วยให้เกิด ไดแ้ก่ การขวนขวาย ความวติกกงัวล ศฤงคารรสมีเหตุ 3 ประการ คือ วาจา การแต่งตวั 

และกิริยา ในส่วนของ ฐานะ 10 ประการ ที*เป็นที*ต ั�งของศฤงคารรส ไดแ้ก่ 1) นยนปรีติ คือ ชอบกนั

ดว้ยนยัน์ตา 2) จิตตสังคตา คือ เกิดความรักสุมอยู่ในใจ 3) สัมกลัปะ คือ มีความมุ่งหมายจะให้ได้

ตามความคิด 4) นินทรา คือ นอนคิด 5) อาจเฉทะ คือ ตดัอาหารไม่เป็นอนักิน 6) ตนุตา คือ ผอมลง

จนตวัเบา 7) วิษยนิวฤตติ คือ ไม่เอาใจใส่ในเรื*องใดๆ 8) ลชัชานาศ คือ สิ�นอายุ 9) อุนมาทะ คือ เพอ้

คลั*ง และ 10) มูรฉา และ มรณะ คือ สลบไม่รู้สึกตวั และตาย 
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  1.2 หาสยรส 

   หาสยรส คือ รสของความสนุกสนาน มี หาสะ คือ ความขบขนั การหวัเราะ 

เป็นสถายีภาวะ เกิดโดยวภิาวะ คือ เห็นคนอื*นแต่งตวัผิดๆ ถูกๆ แสดงท่าทะเลน้ โลเล งกๆ เงิ*นๆ พูด

โกหก พูดพล่อยๆ แสดงท่าทางแปลกๆ ยกตวัอย่างผิดๆ แสดงอนุภาวะ คือ ทาํปากสั*น จมูกสั*น แกม้

สั*น ทาํตาลุก ตาหรี*  เหงื*อแตก หนา้แดง ทา้วสะเอว และมีวยภิจารีภาวะเป็นภาวะเสริมที*เกิดขึ�นโดย

การแกลง้ทาํ คือ ความเกียจคร้าน ง่วงนอน การนอน การหลบั การตื*น การริษยาให้ร้าย ซึ* งการ

หวัเราะนั�น มี 2 ประการ ไดแ้ก่ ต ั�งอยู่ในตวัเอง คือ นึกขบขนัหวัเราะขึ�นมาเอง และตั�งอยูใ่นผูอ้ื*น คือ 

ผูอ้ื*นทาํใหห้วัเราะ หาสยรสจะเกิดดว้ยการแต่งตวัผิดๆ ทาํท่าทางผิดปกติ ใช้คาํพูดสลบัเพศ ชายใช้

คาํพูดของหญิง หญงิใชค้าํพูดของชาย พูดมีความหมายผิดๆ ถอ้ยคาํผิดแปลก ทาํอวยัวะใหผ้ิดแปลก 

หาสยรสนี� มีที*ต ั�งประจาํอยู ่3 ประการ กล่าวคือ ตามนิสัยของคนชั�นสูง ชั�นกลาง และชั�นตํ*า แต่จะ

เป็นนิสัยของสตรีและบุรุษชั�นต ํ*าเป็นส่วนมาก หาสยรสมีเหตุ 3 ประการ คือ ท่าทางร่างกาย การ

แต่งตวั และวาจา 

   การหวัเราะแบ่งเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ สมิตะ หสิตะ วหิสิตะ อุปหสิตะ อปหสิตะ 

และอติหสิตะ และจดัเป็นคู่ได้ 3 คู่ คือ สมิตะ กบั หสิตะ เป็นคู่ของนิสัยชนชั�นสูง วิหสิตะ กับ   

อุปหสิตะ เป็นคู่ของนิสัยชนชั�นกลาง อปหสิตะ กบั อติหสิตะ เป็นคู่ของนิสัยชนชั�นตํ*า ซึ* งนิสัยแต่

ละอย่างเป็นดงันี�  1) สมิตะ คือ ยิ�มออกมาอยา่งค่อยเป็นค่อยไปทีละนอ้ย ไม่เห็นไรฟัน กระพุง้แก้ม

ขยายออกนิดหน่อย ตาชาํเลือง ปากเผยอพองาม 2) หสิตะ คือ ยิ�มกาํหนดรู้ไดด้้วยใบหน้า ดวงตา

ขยายออก กระพุง้แก้มขยายออก เห็นไรฟันเล็กน้อย 3) วิหสิตะ คือ ตาหรี*ลง กระพุ้งแก้มหดเข้า 

เปล่งเสียงหวัเราะเพราะตามสมควร ใบหน้าแดง 4) อุปหสิตะ คือ หวัเราะเสียงไม่ดงันกั จมูกบาน  

ตาลอย ไม่มองอะไร บ่าและศีรษะหดเขา้ 5) อปหสิตะ คือ หวัเราะอย่างไม่มีเหตุผลสมควร เต็มไป

ดว้ยนํ�าตา บ่าและศีรษะโยกโคลง และ 6) อติหสิตะ คือ ทาํตาปะหลบัปะเหลือก นํ�าตาไหล หัวเราะ

เสียงดงัล ั*นจนหนวกหู เอามือทั�งสองขา้งปิดหนา้ไว ้

  1.3 กรุณารส 

   กรุณารส คือ รสของความเมตตากรุณา มี โศกะ เป็นสถายีภาวะ เกิดโดยวภิาวะ 

คือ การถูกแช่งด่า ตกทุกข์ได้ยาก การพลดัพรากจากคนรัก ทรัพย์สมบติัพินาศฉิบหาย ถูกฆ่า ถูก

ลงโทษกกัขงัจองจาํ ลม้หายตายจาก ถูกจองเวร ประสบความเสื*อม การเห็นคนรักถูกฆ่าหรือถูกทาํ
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ร้าย ไดย้ินคาํที*ไม่น่ารัก แสดงโดยอนุภาวะ คือ นํ�าตาตก ครํ* าครวญรําพนั หน้าถอดสี ร่างกายสะดุง้

กลวั ถอนหายใจ ลืมตวั ร้องไห้ออกมาดงัๆ สลบไม่รู้สึกตวั การครํ* าครวญรําพนั บ่นเพอ้ ทิ�งทอดตวั

ลง ตีอกชกหวั มีวยภิจารีภาวะ คือ ความไม่แยแส ความเหนื*อย ความวติกกงัวล การขวนขวาย เหตุ

สะเทือนใจ ความหลง ความอ่อนเพลีย ความกลวั ความทุกขย์าก ความยากไร้ ความป่วยไข ้ความบา้

คลั*ง การซึม การเป็นลมแน่นิ*ง ความสะดุง้กลวั ความเกียจคร้าน ความตาย ความดื�อดา้น ความสั*น

สะทา้น ซึ*งกรุณารสมีเหตุ 3 ประการ คือ เกิดจากได้รับความอยุติธรรม เกิดจากความเสื*อมทรัพย ์

(ยากจน) และเกิดจากเหตุที*ทาํใหเ้กิดความโศก (การจากเป็นหรือการจากตาย)  

  1.4 เราทรรส 

   เราทรรส คือ รสของความโกรธแคน้ มี โกรธะ คือ ความโกรธ เป็นสถายีภาวะ 

เกิดโดยวภิาวะ คือ ความโกรธ พูดใส่ความ พูดให้เจ็บใจ ดูหมิ*น กล่าวเท็จ อาฆาตจองเวร กล่าวคาํ

หยาบคาย ประพฤติกดขี*ข่มเหง ความตระหนี* การตี ฆ่า ทาํลาย ทาํร้ายในการรบ และการวนเวียนอยู่

ในสงคราม แสดงโดยการขวา้งหรือซัดอาวุธต่างๆ ใส่กนั ประหตัประหารกันด้วยอาวุธต่างๆ ให้

มากที*สุด และเป็นกิริยาการกระทาํที*ร้ายแรง แสดงดว้ยอนุภาวะ คือ เฆี*ยน ฉีก บีบ ตดั ตี จบัอาวธุทาํ

ร้าย ฆ่า ทาํใหเ้ลือดตกยางออก ทาํตาแดง เหงื*อตก ขมวดคิ�ว เมม้ปาก ขบฟัน แก้มสั*น บีบปลายมือ 

และมีวยภิจารีภาวะ คือ ความไม่งุนงง ประเปรียว ความอุตสาหะ เหตุสะเทือนใจ ไหวตวัทนัต่อ

เหตุการณ์ โกรธเหลือจะกลั�น ความหว ั*นไหว ความดุ ความทะนงตวั ความเขม้แขง็ เหงื*อแตก ความ

สั*นสะทา้น ขนลุก พูดตะกุกตะกัก เราทรรสมีเหตุ 3 ประการ คือ ท่าทางร่างกาย การแต่งตวั และ

วาจา 

  1.5 วีรรส 

   วีรรส คือ รสของความกล้า มี อุตสาหะ คือ ความพยายาม เป็นสถายีภาวะ เกิด

โดยวิภาวะ คือ ความไม่ลุ่มหลง (อสัมโมหะ) ความตั� งใจแน่วแน่เด็ดเดี*ยว (อธัยวสายะ) การข่ม

อินทรีย ์(นยะ) กาํลงักาย (พละ) ความแกลว้กลา้จูโ่จม (ปรากรมะ) ความสามารถในการรบ (ศักติ) 

ความองอาจสง่างาม (ประตาปะ) ความมีชาติตระกูลและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที*ดี (ประภาวะ) 

แสดงดว้ยอนุภาวะ คือ ความตั�งมั*น (สไถรยะ) ความมั*นคง (ไธรยะ) ความกล้า (เศารยะ) ความ

เสียสละ (ตยาคะ) ความฉลาด (ไวศาระ) มีวยภิจารีภาวะ คือ ความมั*นคง (ธฤติ) ความรู้ (มติ) ความ

หยิ*ง (ครรพะ) เหตุสะเทือนใจ (อาเวคะ) ความดุ (อุคระยะ) ความโกรธเหลือกลั�น (อมรรษะ) 
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ความจาํได ้(สมฤติ) ขนลุก (โรมะ) การตื*น (ประติโพธะ) ซึ*งวีรรสนั�นเกิดจากความเพียร 3 ประการ 

คือ ความเพียรในทางธรรม ความเพียรในการรบ และความเพียรในการใหท้าน 

  1.6 ภยานกรส 

   ภยานกรส คือ รสของความเกรงกลวั มี ภยะ คือ ความกลวั เป็นสถายีภาวะ เกิด

โดย  วภิาวะ คือ ไดย้นิเสียงผิดปกติ เห็นภูตผีปีศาจ สะดุง้กลวัหวาดเสียวเพราะเห็นหมาป่าและนก

ฮูก การไปสู่เรือนร้าง ป่าเปลี*ยว เห็นหรือไดย้ินเรื*องราวการที*ญาติพี*นอ้งถูกฆ่า หรือตอ้งโทษถูกจอง

จาํ ไปสงคราม ทาํผิดครู หรือผิดต่อพระเจา้แผ่นดินหรือบา้นเมือง แสดงดว้ยอนุภาวะ คือ มือสั*น เทา้

สั*น ตากลอก ขนลุก หน้าซีด เสียงกระเส่า เกิดอาการหน้าตาท่าทางผิดแปลกไป ก้าวขาไม่ออก 

ใจเตน้แรง ตวัแข็งทื*อ ใจคอหดหู่ ปากและคอแห้งผาก มีวยภิจารีภาวะ คือ ความงงงัน เหงื*อแตก 

พูดจาติดขดั ขนลุก ตวัสั*น เสียงกระเส่า หน้าซีด สงสัย มืดมน หาที*พึ*ง มีเหตุสะเทือนใจ สะดุง้ตกใจ

อยู่เสมอ หว ั*นไหว เซ่อซ่า กลัว เป็นลม ตาย ซึ* งภยานกรสนั�นมีเหตุ 3 ประการ คือ เกิดจากการ

หลอกลวง เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการขู่ให้กลัว ภยานกรสมกัเป็นลกัษณะของหญิง เด็ก 

และคนชั�นตํ*า 

  1.7 พีภัตสรส 

   พีภตัสรส คือ รสของรสของความเบื*อหน่ายหรือขยะแขยง มี ชุคุปสา คือ ความ

เกลียดชงั เป็นสถายีภาวะ เกิดโดยวภิาวะ คือ การไดย้นิหรือเห็นสิ*งที*ไม่ชอบใจ สิ*งที*สกปรก สิ*งที*ไม่

ปรารถนา หรือโทษของกลิ*น รส เสียง ผสัสะ อารมณ์ที*เป็นโทษ จิตใจที*ฟุ้งซ่านขนาดหนกั มีเรื*อง

สลดใจ แสดงดว้ยอนุภาวะ คือ ห่อตวั นิ*วหนา้ ปิดจมูก กม้หนา้ เดินโซเซ อาเจียน ถ่มนํ�าลาย สลดใจ 

มีวยภิจารีภาวะ คือ เป็นลมแน่นิ*ง สลดใจ เหตุสะเทือนใจ ความมืนมน ความป่วยไข ้ความตาย โดย

พีภตัสรสนั�นมีเหตุ 2 ประการ คือ ความขยะแขยงที*สะอาด เกิดจากการเห็นเลือด และความ

ขยะแขยงที*ไม่สะอาด เกิดจากการเห็นอุจจาระและหนอน 

  1.8 อัทภุตรส 

   อทัภุตรส คือ รสของความอศัจรรยใ์จ มี วสิมยะ คือ ความอศัจรรย์ใจ เป็นสถายี

ภาวะ เกิดโดยวภิาวะ คือ เห็นเทวดา ไดรั้บสิ*งของที*ตอ้งการตามปรารถนา ไปเที*ยวอุทยาน ไปเที*ยว

วดั ไปเที*ยวโบราณสถาน หรือเห็นวิมานสถานอนัวจิิตร ดูเขาเล่นกล แสดงโดยอนุภาวะ คือ ทาํ

ตาโต จอ้งดู ขนลุก นํ� าตาไหล เหงื*อแตก ดีใจ พูดชม ให้ทาน ร้องอุทานไม่หยุดปาก สั*นแขน สั*น
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หนา้ แกวง่ผา้เช็ดหนา้ กระดิกนิ�ว สัมผสัลูบคลาํ กระโดดโลดเตน้ มีวยภิจารีภาวะ คือ จงังนั นํ� าตา

ไหล เหงื*อแตก พูดละลํ*าละลกั ขนลุก เหตุสะเทือนใจ กระฉบักระเฉง ดีใจมาก หวั*นไหว คลั*ง มั*นคง 

ซึม ความตาย ความพินาศ โดยอทัภุตรสนั�นมีเหตุ 2 ประการ คือ เกิดจากทิพย์ ไดแ้ก่ การเห็นสิ*งที*

เป็นทิพย ์อาทิ เทวดา และเกิดจากอานนัทะ (ความสุข) ไดแ้ก่ ความดีใจ 

  1.9 ศานตรส 

   ศานตรส คือ รสของความสงบ มี ศามะ คือ ความมีใจสงบ เป็นสถายีภาวะ 

เป็นไปในโมกษะ (ความหลุดพน้) เกิดโดยวภิาวะ คือ การรู้ความจริงอนัถ่องแท ้(ตตัวะญาณ) ความ

ปราศจากราคะ (ไวราคยะ) ความบริสุทธิQ ในจติใจ แสดงด้วยอนุภาวะ คือ การบงัคบัอินทรีย์ (ยมะ) 

การประพฤติตามวนิยั (นิยมะ) การเพ่งดวงจิตหรือการรู้เกี*ยวกับดวงจิตของตนหรือการเขา้สมาธิ 

(อธัยาตมธัยาน) ความตั�งใจแน่วแน่ (ธารณา) การปฏิบติัในท่านั*งสมาธิ (อุปาสนา) ความกรุณาปรานี 

ลูบคลาํจบัตอ้งสัตวท์ ั�งหลาย มีวยภิจารีภาะ คือ ความไม่แยแสต่อสิ*งใด นึกถึงองค์ภาวนา ตั�งมั*นอยู่

ในองคภ์าวนา ปฏิบติัในอาศรมธรรม (อาศรม 4) ทั�งปวง สะอาด ไม่ไหวติง ขนลุก 

   รสทั� งหลาย อาทิ ศฤงคารรส เป็น วิการะรูป หรือ วิกฤติรูป หมายถึง รูปที*

เปลี*ยนแปลงได ้เช่น ความรักกลายเป็นความเกลียดชัง เป็นต้น ส่วน ศานตรส เป็น ปรกติรูป 

หมายถึง รูปที*เป็นพื�น ธรรมดา ไม่เปลี*ยนแปลง ความสงบจึงคงที* ไม่เปลี*ยนเป็นรสอื*น วิการะรูป

เกิดจากปรกติรูป โดยวกิาระรูปก็แฝงตวัอยู่ในปรกติรูปนั*นเอง กล่าวคือ ศฤงคารรส (หรือรสอื*นๆ) 

จะเกิดขึ�นเมื*ออาศยัปัจจยัเหตุการณ์ต่างๆ ของตนเกิดขึ�นจากศานตรส และเมื*อยงัไม่ประสบปัจจยั

เหตุการณ์ใดก็ยงัคงแฝงตวัอยู่ในศานตรสนั*นเอง บางความเห็นจึงวา่ ศานตรส เป็นบ่อเกิดแห่งรสอื*น

และไม่นบัรวมเป็นรส 

 2. ทฤษฎีอลังการ 

  คาํวา่ อลงัการ มาจาก อลมฺ + กฺฤ ธาตุ + ฆ�ฺ ปัจจยั แปลวา่ การประดบัตกแต่งหรือ

เครื*องประดบัซึ* งหมายถึงเครื*องประดบัทั�งที*เป็นรูปธรรมและนามธรรม64 ทฤษฎีอลงัการเป็นทฤษฎี

ที*มีความสําคญัและไดรั้บการศึกษาคน้ควา้เพิ*มเติมมาอยา่งยาวนานโดยตลอด ความสวยงามในงาน

ประพนัธ์ทั�งหมดอธิบายไดโ้ดยอลงัการ อลงัการเป็นเรื*องของภาพพจน์ และมีความหมายกวา้งไป

                                                        

64จิรพฒัน์ ประพนัธ์วิทยา, “อลงัการ,” ใน คีตวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2530), 8. 
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จนถึงปัจจยัอนัใดก็แล้วแต่ที*ทาํให้เกิดความงามในงานประพนัธ์ หรือที*เรียกว่า กาวยโศภา หรือ 

สุนทรียะ อลงัการจึงเป็นเสมือนอาภรณ์หรือเครื*องประดบัของบทประพนัธ์ โดยหากบทประพนัธ์

คือร่างกาย หรือ กาวยศรีระ เครื* องประดบัที*สําคญัยิ*งมี 2 ประการ ได้แก่ เสียง หรือ ศัพท์ และ 

ความหมาย หรือ อรรถ อลงัการจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ อลงัการทางเสียง เรียกว่า ศพัทา

ลงัการ และ อลงัการทางความหมาย เรียกวา่ อรรถาลงัการ  

  ตาํราอลงัการแต่ละเล่มมีอลงัการจาํนวนมากน้อยแตกต่างกนัไปตั�งแต่ 4 ชนิด ไป

จนถึง 125 ชนิด ขึ�นอยู่กบัการแบ่งอย่างหยาบไปจนถึงละเอียด โดยตําราอลงัการในยุคแรกๆ จะ

นิยมแบ่งอยา่งกวา้งๆ ทาํใหมี้จาํนวนอลงัการน้อยกวา่ในยุคหลังๆ แต่ถึงอย่างนั�นอลงัการก็ไม่เคย

ห่างไปจากวรรณคดีสันสกฤต โดยเฉพาะวรรณคดีประเภทกาวยะ ความสําคญัของอลงัการนั�น 

วาคภฏะ ไดก้ล่าวไวใ้น อลงัการศาสตร์ วา่ “อลงการ อนัไม่มีอยูแ่ลว้ไซร้ คาํประพนัธ์แมที้*ปราศจาก

โทษทั�งหลาย และประกอบไปดว้ยคุณทั�งหลาย ก็ยงัไม่สง่า เหมือนรูปร่างหญิงอนัสักแต่ปราศจาก

ลกัษณะที*ชั*ว และกอบดว้ยลกัษณะที*ดีแต่เท่านั�น ก็ยงัไม่สง่าฉะนั�น”65 อลงัการจงึเป็นสิ*งที*เหนือไป

กว่าการเลือกใช้ถ้อยคาํที*เหมาะสม แต่เป็นการสร้างเสริมถ้อยคําที*ทรงพลงั ลึกซึ� ง และสง่างาม 

แตกต่างจากถอ้ยคาํธรรมดาทั*วไป กลายเป็นถอ้ยคาํอยา่งที*เรียกวา่ ถอ้ยคาํของกว ีหรือ บทกว ี

  ในการศึกษาครั� งนี�  ผูศึ้กษาเลือกตาํรา วาคภฏาลงัการะ ของ วาคภฏะ ซึ*งประพนัธ์ขึ�น

ในพุทธศตวรรษที* 17 มาเป็นหลกัในการศึกษาวิเคราะห์อลังการ เนื*องจากการแจกแจงจาํนวน

อลงัการทั�งอลงัการทางเสียงและอลงัการทางความหมายที*ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ประกอบกบั

ยุคสมยัการประพนัธ์ที*เป็นพุทธศตวรรษเดียวกันกบัที*ประพนัธ์กาวยะเรื* องคีตโควนิทะ จึงน่าจะมี

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํราอลงัการและกาวยะมากที*สุด นอกจากนี�ผูศึ้กษายงัใช้ตาํราอลงัการอื*นๆ 

ในการวเิคราะห์ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ นาฏยศาสตร์ ของ ภรตมุนี (พุทธศตวรรษที* 6) กาวยาลงัการ ของ 

ภามหะ (พุทธศตวรรษที* 9) กาวยาทรรศะ ของ ทณัฑิน (พุทธศตวรรษที* 12) กาวยประกาศะ ของ 

มมัมฏะ (พุทธศตวรรษที* 16) สาหิตยทรรปนะ ของ วศิวนาถ (พุทธศตวรรษที* 19) และตาํราอลงัการ

ของบาลีชื*อ สุโพธาลงัการมญัชรี อีกทั�งนําคาํอธิบายอลงัการของ กุสุมา รักษมณี ในหนงัสือ การ

วเิคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต มาเปรียบเทียบร่วมดว้ย  

 

                                                        

65วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 13. 
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  2.1 ศัพทาลังการ 

   ศัพทาลงัการ หรือ อลงัการทางเสียง เป็นการประพันธ์ ที*ทําให้เสียงในบท

ประพันธ์เกิดความไพเราะและงดงาม ในนาฏยศาสตร์ที*ประพนัธ์ขึ�นในคริสต์ศตวรรษที* 1 มี

อลงัการทางเสียงเพียง 1 ชนิด แต่ในตาํราของโภชะที*ประพนัธ์ขึ�นในคริสต์ศตวรรษที* 11 มีอลงัการ

ทางเสียงถึง 24 ชนิด อลงัการทางเสียงที*สําคญั ไดแ้ก่ ยมก และ อนุปราส 

   2.1.1 ยมก 

   อลงัการศาสตร์ ของ วาคภฏะ ให้คาํจาํกดัความของ ยมก ว่า “ยมกมฺ คือการ

กล่าวซํ�า ซึ* งบาท คาํ หรือตวัอกัษรของคาํไวติ้ดๆ กนัหรือไม่ติดๆ กนั ณ ที*เบื�องตน้ ตอนกลาง หรือ

เบื�องปลาย (ของบทหรือบาท) และใหค้วามหมายต่างกนั”66 ส่วน กาวยาลงัการ ของ ภามหะ ให้คาํ

จาํกดัความวา่ “การซํ� าตวัอกัษรที*มีความหมายต่างกันแต่มีเสียงเหมือนกนั คือ ยมก”67 ยกตวัอย่าง

เช่น 

สมาสมสโม’ สมาะ 

(ท่านเป็นผูที้*) ไม่มผูีใ้ดเทียบเท่า (อสม) 

เป็นผูเ้ที*ยงธรรม (สม) ตอ่ผูที้*เสมอ (สม) 

และผูที้*ไม่เสมอ (อสม) (กบัท่าน) 68 

 

   จากตวัอย่าง ยมก มีในคาํว่า อสม ซึ* งออกเสียงเหมือนกัน (แต่ในคาํหลงัถูก

กลืนเสียงไปบางส่วน) แต่มีความหมายต่างกนั คือ ไม่มีผูใ้ดเทียบเท่า และ ผูท้ี*ไม่เสมอ และคาํว่า สม 

ซึ*งออกเสียงเหมือนกนั แต่มีความหมายต่างกนั คือ ผูเ้ที*ยงธรรม และ ผูที้*เสมอ 

   ตวัอย่าง ยมก ที*นิยมยกมาแสดงเสมอ ไดแ้ก่ ตวัอย่างจาก กิราตารชุนียะ ของ 

ภารว ิความวา่ 

น โนนนุนฺโน นุนฺโนโน นานา นานานนา นนุ | 

นุนฺโน’ นุนฺโน นนุนฺเนโน นาเนนา นุนฺนนุนฺนนุตฺ || 

                                                        

66วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 18. 
67

Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry (Delhi: Motilal Banarsidass, 1991), 27. 

68กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, 27. 
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นี*แน่ะ ท่านผูมี้หลายหนา้ (นานานนา) 

บุคคลผูที้*คนดอ้ยกวา่ทาํใหบ้าดเจบ็ (อนูนุนฺโน) ไม่ใช่ผูช้าย (น นา) 

ผูช้าย (นา) ผูท้าํร้ายผูด้อ้ยกวา่ (นุนฺโนโน) ไม่ใช่ผูช้าย (อนา) มิใช่หรือ (นนุ) 

บุคคลผูไ้ดร้ับบาดเจบ็ (นุนฺโน) แต่มีนายที*ไม่ไดร้ับบาดเจ็บ (นนุนฺเนโน)  

ก็เป็นผูไ้ม่ไดรั้บบาดเจบ็แลว้ (อนุนฺโน) 

คนผูท้าํร้ายคนที*บาดเจ็บอยา่งเต็มที*แลว้ (นุนฺนนุนฺนนุตฺ)  

ไม่เป็น (น) ผูป้ราศจากบาป (อเนนาะ)69 

 

   ยมก มีในคาํวา่ นานา และ นุนฺโน ความพิเศษอีกอยา่งหนึ*งของโศลกนี� คือ ทุก

พยางค์ยกเวน้พยญัชนะตวัสุดทา้ยเป็นเสียง น ซึ*งแสดงให้เห็นความสามารถของผู ้ประพนัธ์และ

ความนิยมในการใชศ้พัทาลงัการในกาวยะ 

   นอกจากนี�  จากตาํแหน่งการซํ� า สามารถแบ่ง ยมก ออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้

มากมายหลายประเภท เช่น มมัมฏะ ไดแ้บ่ง ยมก ไวใ้น กาวยประกาศ70 เป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) สันทงัศยมก หมายถึง ยมกที*มีการซํ� ากลุ่มพยญัชนะในบาทที* 1 กบับาทที* 3 

ทั�งบาท 

   2) ยุคมยมก หมายถึง ยมกที*มีการซํ� ากลุ่มพยญัชนะในบาทที* 1 กบับาทที* 2 

และบาทที* 3 กบับาทที* 4 ดงันั�นในบทหนึ*งๆ จะมียมก 2 คู่ 

   3) มหายมก หมายถึง ยมกที*มีการซํ�ากลุ่มพยญัชนะในบทประพนัธ์ทั�งบท 

   4) สันทษัฏกยมก หมายถึง ยมกที*มีการซํ� าคาํในส่วนท้ายของบาทที* 2 และ

ส่วนทา้ยของบาทที* 4 

   5) อาทยนัติกยมก หมายถึง ยมกที*มีการซํ� ากลุ่มคาํในส่วนแรกและส่วนหลงั

ของบาทเดียวกนัซึ*งถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

   6) สมุจจยัยมก คือยมกรวม หมายถึง ยมกมากกวา่ 2 ชนิดขึ�นไปในหนึ*งบท 

                                                        

69จิรพฒัน์ ประพนัธ์วิทยา, “อลงัการ,” ใน คีตวรรณกรรม, 9. 
70

Mammaṭa, Mammaṭa’s Kāvyaprakāśa, trans. Gajendragadkar (Bombay: C.K. Dhotre, 1970), 

360. 
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   7) ยมกในตาํแหน่งที*ไม่แน่นอน 

   ภามหะ แบ่งยมกใน กาวยาลงัการ71  เป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  

   1) ที*ส่วนตน้ของบท  

   2) ที*ส่วนกลางและส่วนทา้ยของบท 

   3) ซํ�าทั�งบาท 

   4) ซํ�าบางส่วน 

   5) การซํ� าใน (บาทหรือ) ทุกบาท 

   ส่วนใน อลงัการศาสตร์ ของ วาคภฏะ ได้ยกตวัอย่างการกล่าวซํ� าที*เบื�องต้น 

ตอนกลาง และเบื�องปลาย72 ดงันี�  

   1) การกล่าวซํ� าเบื�องตน้ ดงัตวัอย่าง 

   ทยาํ จกฺเร                    ทยาํจกฺเร ฯ 

   สตามฺ ยสฺมาทฺ-          ภวานฺ วตฺิตมฺ ๚ 

   “นบัวา่ท่านไดโ้ปรดปราน เพราะไดป้ระสาทเงินทองแก่สาธุชน” 

 

  2) การกล่าวซํ� าตอนกลาง ดงัตวัอยา่ง 

   ยศสฺเต สมุทฺรานฺ          (สทา’ปนฺ-นคาเระ) ฯ 

   (สทา ปนฺนคาเระ)       สมานางฺคกานฺเตะ ๚ 

   “พระเกียรติของพระองคผ์ูเ้สมือนพระอินทร์ และทรงมีพระฉวีวรรณ์

เสมอดว้ยฉววีรรณ์ของพญาครุฑเป็นนิตย ์ไดไ้ปจดสมุทรทั�งหลายเป็นนิตย”์ 

 

  3) การกล่าวซํ�าเบื�องปลาย ดงัตวัอยา่ง 

   ทฺวษิามุทธตานานฺ-      นิหฺสิ ตฺวมินฺทฺร ฯ 

   มุทมฺ โภ ธราณา-          มุทมฺโภธราณามฺ ๚ 

                                                        

71
Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 24. 

72วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 18-19. 
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   “ขา้แต่พระราชาผูเ้สมือนพระอินทร์ พระองค์ก็ย่อมทรงทาํลายความ

ทะนงของภูเขาและเมฆอนัสูง คือศตัรูผูฮึ้กเหิม” 

 

  นอกจากนี�  วาคภฏะ ยงัยกตวัอย่างการกล่าวซํ� าในบาทต่างๆ อีก 21 ประเภท73 

ไดแ้ก่  

  1) ขอ้ความกล่าวซํ�าในบาทที* 1 กบับาทที* 2 และบาทที* 3 กบับาทที* 4   

  2) ขอ้ความกล่าวซํ�าในบาทที* 1 กบับาทที* 3  

  3) ขอ้ความกล่าวซํ�าในบาทที* 1 กบับาทที* 4 

  4) ขอ้ความกล่าวซํ�าในบาทที* 2 กบับาทที* 4 

  5) ขอ้ความกล่าวซํ�าสามครั� ง ในบาทที* 2 บาทที* 3 และบาทที* 4 

  6) การกล่าวซํ� าเพียงบาทละคาํ และเรียงคาํซํ� าไวต้ิดกนั คาํซํ� าแต่ละคาํจะอยู่

ตอนตน้บาททุกบาท 

  7) การกล่าวซํ� าเพียงบาทละคาํ และเรียงคาํซํ� าไวต้ิดกนั คาํซํ� าแต่ละคาํจะอยู่

ตอนกลางบาททุกบาท 

  8) การกล่าวซํ� าเพียงบาทละคาํ และเรียงคาํซํ� าไวต้ิดกนั คาํซํ� าแต่ละคาํจะอยู่

ตอนปลายบาททุกบาท 

  9) การกล่าวซํ�าคาํคาํเดียวกนัในทุกบาท และคาํที*กล่าวซํ� าอยู่ตอนต้นบาททุก

บาท 

  10) การกล่าวซํ� าคาํคาํเดียวกนัในทุกบาท และคาํที*กล่าวซํ� าอยู่ตอนกลางบาท

ทุกบาท 

  11) การกล่าวซํ� าคาํคาํเดียวกนัในทุกบาท และคาํที*กล่าวซํ� าอยู่ตอนปลายบาท

ทุกบาท 

   12) คาํที*กล่าวซํ� ามี 2 คาํ คาํที*กล่าวซํ� าคาํหนึ*งอยู่ตอนต้นบาทที* 1 กบับาทที* 2 

และอีกคาํหนึ*งอยูต่อนตน้บาทที* 3 กบับาทที* 4 

                                                        

73เรื*องเดียวกนั, 19-23. 
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   13) คาํที*กล่าวซํ� ามี 2 คาํ คาํที*กล่าวซํ� าคาํหนึ*งอยู่ตอนกลางบาทที* 1 กบับาทที* 2 

และอีกคาํหนึ*งอยูต่อนกลางบาทที* 3 กบับาทที* 4 

   14) คาํที*กล่าวซํ� ามี 2 คาํ คาํที*กล่าวซํ� าคาํหนึ*งอยู่ตอนปลายบาทที* 1 กบับาทที* 

2 และอีกคาํหนึ*งอยูต่อนปลายบาทที* 3 กบับาทที* 4 

   15) การกล่าวซํ� าบาทละหนึ*งคาํ ในแต่ละบาทไม่ซํ� ากนั และเรียงคาํซํ� านั�นๆ 

ไวท้ ั�งตอนตน้และตอนปลายบาท 

   16) คาํที*กล่าวซํ� ามีเพียงคาํเดียว และคาํนั�นปรากฏตอนปลายบาทที* 2 แห่ง

หนึ*ง และตอนปลายบาทที* 4 อีกแห่งหนึ*ง 

   17) คาํที*กล่าวซํ� ามี 2 คาํ แต่ซํ� า 3 แห่ง คาํหนึ*งๆ เรียงคาํที*กล่าวซํ� านั�นไวติ้ดกนั

ดว้ย และห่างกนัดว้ย สองคาํแรกซํ� าติดๆ กนั คาํที*กล่าวซํ� าเป็นครั�งที* 3 จะมีคาํอื*นมาแทรกก่อน 

   18) การกล่าวซํ� าทั�งบาทในบาทที* 2 และบาทที* 3 ด้วยการสับเปลี*ยนคาํ

ตอนตน้และตอนทา้ยบาทนั�นใหเ้ป็นคนละอย่างกนักบัลาํดบัเดิม 

   19) การกล่าวซํ� าแต่เพียงอกัษรเดียว ตามลกัษณะการเรียงคาํกล่าวซํ� าๆ ให้

ติดกนั หรือห่างกนั หรือทั�งติดกนัและห่างกนั และเรียงไวต้อนตน้ ตอนกลาง หรือตอนปลาย หรือ

ทั�งตอนตน้และตอนปลาย  

   20) การกล่าวซํ� าเพียงอกัษรเดียว และเรียงอกัษรที*ซํ� าไวห่้างกันทุกๆ ตอนตน้

บาท 

   21) การกล่าวซํ� าเพียงอกัษรเดียว และกล่าวอักษรเดียวนั�นซํ� าๆ กันไว้ที*

ตอนตน้บาท 

   2.1.2 อนุปราส  

   มมัมฏะ ไดใ้หค้าํจาํกดัความไวว้่า “อนุปราส คือ การซํ� าอกัษรเดียวกันโดย

มุ่งความเหมือนกนัของพยญัชนะเสียงหนึ*งๆ แมพ้ยญัชนะนั�นจะประสมดว้ยสระต่างกนั อนุปราสที*

วางไวดี้ยอ่มเหมาะแก่รส (ของบทประพนัธ์)”74 ส่วน วาคภฏะ ให้คาํจาํกดัความวา่ “การใช้ซํ� าซึ* ง

                                                        

74
Mammaṭa, Kāvyaprakāsha of Mammaṭa,  trans. Ganganath Jha (Varnasi: Bharatiya Vidya 

Prakashan, 1967), 319. 
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อกัษรอนัมีเสียงคลา้ยๆ กนันั�น ชื*อ อนุปฺราสะ”75 และ วศิวนาถ ให้คาํจาํกัดความวา่ “อนุปราส คือ 

การซํ� าตวัพยญัชนะที*เหมือนกนั”76 

   วาคภฏะ แบ่งประเภทของ อนุปราส ออกเป็น 2 ประเภท77 ไดแ้ก่ 

   1) เฉกานุปราส หรืออนุปราสอนันกัปราชญ์นิยมใช้ หรืออนุปราสของผู้

ฉลาด คือ การกล่าวซํ� าพยญัชนะหรือกลุ่มพยญัชนะนั�นแต่เพียงครั� งเดียว เช่น 

   อลงฺกลงฺกศฤงฺคาร               กรปฺรสรเหลยา ฯ 

   จนฺทฺร จณฺฑิศนิรฺมาลยมสิ   นสฺปรฺศมรฺหสิ ๚ 

   “พอที จนัทร์เอ๋ย ผูมี้รอยเปื� อนเป็นเครื*องประดบั อย่าเอื�อมมือเล่นอีก 

เจา้เป็นเดนของพระอิศวร ใครก็ไม่สมควรจบัตอ้ง” 

 

   จากตวัอย่างจะพบว่ามีการซํ� ากลุ่มพยญัชนะ ลงฺก และซํ� าเพียงครั� งเดียว 

   2) ลาฏานุปราส หรืออนุปราสที*ชาวลาฏนิยมใช้78 คือ การกล่าวซํ� าพยญัชนะ

หรือกลุ่มพยญัชนะหลายครั� ง บางครั� งซํ� าคาํเดียว บางครั� งซํ� าทั�งบาท เช่น 

   รเณ รณวโิตหตฺวา             ทานวานฺ ทานวทฺวษิา ฯ 

   นีตินิษฺเฐน ภูปาล               ภูริยมฺ ภูสฺตฺวยา กฤตา ๚ 

   “ขา้แต่พระนารายณ์เป็นเจา้ พระองค์ผูท้รงเป็นศัตรูแห่งเหล่าทานพ 

ไดส้ังหารพวกทานพผูช้าญยุทธ์ ในสงครามแลว้ พระทรงธรรมก็ไดท้รงกระทาํแผ่นดินนี� ให้เป็น

แผ่นดิน (จริงๆ ไม่ใช่นรกอย่างแต่ก่อน เมื*อพวกอสูรยงัมีอาํนาจเหนือโลก)” 

 

   จากตวัอย่างจะพบว่ามีการซํ� ากลุ่มพยญัชนะ รณ และ ทานว อย่างละครั� ง 

และใช้กลุ่มพยญัชนะ ภู ซํ�ากนัสามตาํแหน่ง  

                                                        

75วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 17. 
76

Viśvanātha, Tha Sāhityadarpaṇa, trans. P.V. Kane (Delhi: Motilal Banarsidass, 1974), 28. 

77วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 17-18. 
78ชาวลาฏ เป็นชื*อชาวพื�นเมืองที*อาศยัอยูใ่นทอ้งถิ*นชื*อ ลาฏะ เมื*อสนธิกบั อนุปราส ลาฏานุปราส จึง

หมายถึงชื*อของอนุปราสที*ชาวลาฏนิยมใชป้ระพนัธ์วรรณคดี. 
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   และตวัอยา่งของการซํ� าทั�งบาท เช่น 

   ตฺวมฺ ปฺริยา เจจฺจโกรากฺษิ    สฺวรฺคโลกสุเขน กิมฺ ฯ 

   ตฺวมฺ ปฺริยา ยทิ น สฺยาเม      สฺวรฺคโลกสุเขน กิมฺ ๚ 

   “ดูกรนางผูมี้นยัน์ตางามเหมือนตานกจโกร ถา้นางไดเ้ป็นคู่รักของเรา

แลว้ ความสุขในสวรรคจ์ะเป็นของวเิศษอะไร ถา้นางไม่ไดเ้ป็นคู่รักของเราแลว้ ความสุขในสวรรค์

จะเป็นของวเิศษอะไร” 

 

   จากตวัอย่างจะพบว่าเป็นการซํ� าทั�งบาท หรือซํ� าเป็นส่วนใหญ่ ซึ* งจาก

ตวัอย่างจะมีลักษณะคล้ายกับ ยมก อย่างมาก แต่ความแตกต่างของ อนุปราส กับ ยมก ก็คือ 

อนุปราสนั� นส่วนที*ซํ� าจะเหมือนกันทั� งเสียงและความหมาย ส่วนยมกแม้เสียงจะซํ� ากันแต่มี

ความหมายแตกต่างกนั 

   มมัมฏะ ก็แบ่ง อนุปราส เป็น 2 ประเภท79 ไดแ้ก่ 

   1) เฉกานุปราส คือ การซํ� ากลุ่มพยญัชนะเพียงครั� งเดียว 

   2) วฤตตยนุปราส คือ การซํ� าพยัญชนะตัวเ ดียวหรือหลายตัว (กลุ่ม

พยญัชนะ) มากกวา่หนึ*งครั� ง เช่น 

   อปสารย ฆนสารํ กุรุ หารํ ทุรเมว กิมฺ กมไละ | 

   อลมลมลิ มฺฤณไลริติ วทติ ทิวานิสฺห ํพาลา || 

 

   จากตวัอย่างเป็นการซํ� าพยญัชนะตวัเดียวหลายครั�ง ได้แก่ บาทแรกซํ� า ร 

5 ครั� ง และ ก 3 ครั� ง บาทหลงัซํ�า ล 5 ครั�ง และ ม 3 ครั� ง  

   ส่วน วิศวนาถ ได้แบ่ง อนุปราส ไวใ้น สาหิตยทรรปณะ เป็น 5 ประเภท80 

ไดแ้ก่ 

   1) เฉกานุปราส คือ พยญัชนะหลายตวั กล่าวซํ� าเพียงครั� งเดียว 

   2) วฤตตยนุปราส คือ พยญัชนะตวัเดียวกนั กล่าวซํ� า 2 ครั�งหรือหลายๆ ครั�ง 

                                                        

79
Mammaṭa, Kāvyaprakāsha of Mammaṭa, trans. Ganganath Jha, 319-322. 

80
Viśvanātha, Tha Sāhityadarpaṇa, trans. P.V. Kane, 324-329. 
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   3) ลาฏานุปราส คือ คําเดียวกันถูกกล่าวซํ� าในความหมายเดียวกัน แต่

นาํไปใชใ้นที*ต่างกนั มี 5 ประเภท ไดแ้ก่  

   (1) ลาฏานุปราสชนิดซํ�าหลายบท  

   (2) ลาฏานุปราสชนิดซํ�าบทเดียว  

   (3) ลาฏานุปราสชนิดซํ�าคาํนามในสมาสเดียวกัน  

   (4) ลาฏานุปราสชนิดซํ�าคาํนามในต่างสมาส  

   (5) ลาฏานุปราสชนิดซํ�าคาํนามนอกสมาสกบัคาํนามในสมาส 

   4) ศรุตยนุปราส คือ การซํ� าพยญัชนะที*อยูใ่นฐานที*เกิดเดียวกนั เช่น 

   “ปรยนิกคฺรนฺถิ พนฺธุทฺวคุินิตภูชคเศฺลสสมฺวติชโนรฺ” 

 

   จากตวัอย่างจะพบว่าพยญัชนะ ป, พ, ภ และ ว เป็นพยญัชนะที*อยู่ในฐาน

ที*เกิดเดียวกนั คือ วรรคโอษฐยะ ซํ� ากนั และพยญัชนะ ถ, ธ, ต, ส และ น เป็นพยญัชนะที*อยูใ่นฐานที*

เกิดเดียวกนั คือ วรรคทนัตยะ ซํ� ากนั 

   5) อนัตยานุปราส คือ การซํ� าหรือเล่นคาํสัมผสัของพยญัชนะสุดท้ายของ

บรรทดั เช่น 

   จตฺวาระ ปฺรถยนฺตุ วทฺิรุมาลตรกฺตกฺตนคุลิเศฺรนยะ | 

   ศฺรุยะ โศณสโร ชโกรกรุจเสฺต ศารฺงฺคิณะ ปาณยะ || 

 

   จากตวัอย่างจะพบว่า ยะ ซึ* งอยูท่า้ยสุดของแต่ละบรรทดัจะซํ� ากนั  

   2.2 อรรถาลังการ 

   อรรถาล ังการ หรือ อลังการทางความหมาย เ ป็นวิธีการประพันธ์ที* เ พิ* ม

ความหมายที*ลึกซึ�งและเด่นชดัใหแ้ก่บทประพนัธ์ โดยใชโ้วหารแบบต่างๆ มาเปรียบเทียบหรือแฝง

นยัแทนการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ใน นาฏยศาสตร์ มีอลงัการทางความหมายเพียง 3 ชนิด แต่ใน 

กุวลยานนัทะ มีอลงัการทางความหมายถึง 125 ชนิด81 อลงัการทางความหมายที*สําคญั ไดแ้ก่ 

 

                                                        

81
A.K. Warder, Indian Kavya Literature, vol.4 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1972), 117. 
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   2.2.1 อุปมา 

   วาคภฏะ ให้ความหมายของ อุปมา ไวว้่า “อุปมา คือ ล ักษณะที*กล่าวความ

เหมือนระวางอุปมานและอุปไมย ดว้ยใช ้ปฺรตฺยย และ อวฺยย คาํที*มีความหมายว่า เหมือนกนั เป็นตน้ 

และสมาส”82 ยกตวัอย่างเช่น 

   “ใบหนา้ของหญิง คนมีคิ�วเหมือนธนูกามเทพนั�น เหมือนดวงจนัทร์ ตาทั�ง

คู่เหมือนดอกนีลุบลคู่หนึ*ง ริมฝีปากเยาะเยย้ลูกตาํลึงสุก” 

 

   จากตวัอย่าง อุปมาน คือ สิ*งที*เป็นหลกัในการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ ดวงจนัทร์ 

ธนูกามเทพ และดอกนีลุบล ส่วน อุปเมย คือ สิ*งที*นาํไปเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ ใบหน้า คิ�ว และตา 

   กุสุมา รักษมณี อธิบายไวว้า่ “อุปมา คือการนาํสิ*งที*กวีตอ้งการแสดงลกัษณะ

เด่นไปเปรียบเทียบกบัอีกสิ*งหนึ*งที*มีลกัษณะเด่นเป็นที*รู้จกัหรือเป็นที*ยอมรับกันแล้ว โดยมีคาํที*มี

ความหมายทาํนองวา่ เหมือน คลา้ย เป็นคาํแสดงความหมายเปรียบเทียบ”83 เช่น  

“ดวงหนา้นางนวลกระจ่างดุจดวงจนัทร์” 

 

   จากตวัอย่างสิ* งที* เป็นหลกัในการเปรียบเทียบ คือ ดวงจนัทร์ สิ* งที*กวีนําไป

เปรียบ คือ ดวงหนา้นาง ลกัษณะร่วมของทั�งสองสิ*ง คือ ความนวลกระจ่าง 

   วศิวนาถ และ มมัมฏะ กล่าววา่ อุปมา แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

   1) ปูรณา คือ อุปมาที*สมบูรณ์ หรืออุปมาเตม็รูปแบบ อุปมาประเภทนี� จะตอ้ง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบครบทั�ง 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 

   (1) อุปมาน คือ คาํที*นาํมาเป็นหลกัในการเปรียบเทียบ 

   (2) อุปไมย หรือ อุปเมย คือ คาํที*ถูกนาํมาเปรียบเทียบกบัอุปมาน 

   (3) อปรติปาทกะ คือ คาํที*แสดงการเปรียบเทียบ เช่น คาํว่า เหมือน ดุจ 

เพียง ดุจดงั ปาน เสมอ เพียงดงั เฉก ประดุจ ฯลฯ 

                                                        

82วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 24. 
83กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั� งที* 2, 28. 
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    (4) สาธารณธรรม หรือ สาธรรมยะ คือ คาํที*แสดงคุณสมบติัทั*วไปของคาํ

ที*เปรียบเทียบ 

   ยกตวัอย่าง ปูรณา จาก สาหิตยทรรปณะ ของ วิศวนาถ84 ความว่า 

มุข ํกมลมิว สุนฺทรมฺ 

หนา้งามเหมือนดอกบวั 

 

   จากตวัอย่างจะแยกองค์ประกอบไดว้า่ อุปมาน คือ ดอกบวั (กมล) อุปเมย 

คือ หนา้ (มุข) อปรติปาทกะ คือ เหมือน (อิว) และสาธารณธรรม คือ ความงาม (สุนฺทร) 

   2) ลุปตา คือ อุปมาที*ละหรือลบส่วนใดส่วนหนึ*ง ทาํใหมี้องค์ประกอบไม่ครบ 

4 องค์ประกอบ ลุปตามี 8 ประเภท ไดแ้ก่ 

   (1) ธรรมลุปตา คือ อุปมาที*ลบสาธารณธรรม 

   (2) อุปมานลุปตา คือ อุปมาที*ลบอุปมาน 

   (3) วาจกลุปตา คือ อุปมาที*ลบวาจก 

   (4) ธรรโมปมานลุปตา คือ อุปมาที*ลบทั�งสาธารณธรรมและอุปมาน 

   (5) ธรรมวาจกลุปตา คือ อุปมาที*ลบทั�งสาธารณธรรมและวาจก 

   (6) อุปเมยลุปตา คือ อุปมาที*ลบอุปเมย 

   (7) ธรรโมปเมยลุปตา คือ อุปมาที*ลบทั�งสาธารณธรรมและอุปเมย 

   (8) ตริโลปา คือ อุปมาที*ลบทั�งสามอย่าง คือ อุปมาน อปรติปาทกะ และ 

สาธารณธรรม เหลือแต่อุปเมยอย่างเดียว 

   ส่วน วาคภฏะ กล่าววา่ อุปมา แบ่งเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) ปรตยัยโยปมา คือ อุปมาที*ใช้อกัษรหรือคาํมาเติมตอนทา้ยคาํ เมื*อผนัรูปจะ

ไดค้วามหมายแปลกไปจากเดิม 

   2) อวยโยปมา คือ อุปมาที*มีคาํวา่ อิว ที*แปลวา่ เหมือน อยู่ทา้ยวลี และไม่ผนั

รูปตามวภิตัติ 

   3) ตุลยารโถปมา คือ อุปมาที*ใช้คาํวา่ อนุกโรติ ที*แปลว่า ทาํตาม ประกอบไว ้

                                                        

84
Viśvanātha, Tha Sāhityadarpaṇa, trans. P.V. Kane, 90.A 
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   4) สมาโสปมา คือ อุปมาที*ใช้คาํสมาสซึ* งแปลแล้วสามารถใส่คาํวา่ เหมือน 

ใหแ้ก่ความหมายของคาํที*สมาสกนัอยู่ขา้งในได ้

   5) อุปเมโยปมา คือ อุปมาที*มีอุปไมยเป็นอุปมา 

   6) อุปเมยสมจัจโยปมา คือ อุปมาที*กล่าวอุปไมยหลายๆ อย่างไวร้วมกนั 

   7) อุปมานสมุจจโยปมา คือ อุปมาที*กล่าวอุปมานหลายๆ อย่างไวร้วมกนั 

   และใน สุโพธาลงัการมญัชรี ซึ* งเป็นตาํราอลังการศาสตร์ของบาลี แยก

ประเภทของอุปมาไวล้ะเอียดมาก แบ่งเป็น สัททคมัมา คือ รู้ดว้ยศพัท ์มี 11 ประเภท อตัถคมัมา คือ 

รู้ดว้ยอรรถ มี 4 ประเภท และ วากยตัถวสิยา คือ มีความพากย์เป็นวิสัย (ไม่มีความบ่งว่าเป็นอุปมา 

แต่รวมความแลว้รู้ไดว้า่เป็นอุปมา) นอกจากนี�ยงัมี อุปมาที*ตอ้งโทษ อีก 7 ประเภท   

   2.2.2 รูปกะ หรือ รูปกัม 

   รูปกะ หรือ รูปกมั นี�  วาคภฏะใหค้าํจาํกดัความวา่ “รูปกมฺ คืออลงัการที*กล่าว

อุปมานและอุปไมยเป็นสิ*งหนึ*งสิ*งเดียวกนั เพราะมีลกัษณะเหมือนกนั จะกล่าวคาํที*หมายถึงอุปมาน

และอุปไมยรวมเขา้เป็นสมาสหรือไม่รวมก็ได ้จะกล่าวลกัษณะเพียงส่วนเดียว หรือทั�งหมดก็ได”้85 

เช่น  

   “นางปีศาจคือเวลากลางคืน มีผมอันสยายแล้วคือความมืด มีสร้อย

ลูกประคาํอนัร้อยดว้ยกระดูกคือดาว และมีเสียงคาํรามใหญ่คือเสียงนกเค้าแมว ไดเ้ดินออกจากที*

แห่งหนึ*ง” 

 

   จากตวัอย่างอุปมาน คือ นางปีศาจ ผม สร้อยลูกประคาํอนัร้อยด้วยกระดูก 

และเสียงคาํรามใหญ่ อุปไมย คือ เวลากลางคืน ความมืด ดาว และเสียงนกเคา้แมว 

   นอกจากนี�  วาคภฏะ ยงัแบ่ง รูปกะ ออกเป็น 4 ประเภท86 ไดแ้ก่ 

   1) รูปกะที*รวมคาํที*กล่าวถึงอุปมานและอุปไมยเป็นสมาส และกล่าวลกัษณะ

ของสองสิ*งนั�นโดยครบถว้น  

                                                        

85วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 25. 
86เรื*องเดียวกนั, 57. 
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   2) รูปกะที*ไม่รวมคาํที*กล่าวถึงอุปไมยเป็นสมาส แต่กล่าวลกัษณะของทั�งสอง

สิ*งนั�นโดยครบถว้น  

   3) รูปกะที*รวมคาํที*กล่าวถึงอุปมานและอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่กล่าวลกัษณะ

ของสองสิ*งนั�นโดยครบถว้น 

   4) รูปกะที*ไม่รวมคาํที*กล่าวถึงอุปไมยเป็นสมาส และไม่กล่าวลกัษณะของทั�ง

สองสิ*งนั�นโดยครบถว้น 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี ให้คาํอธิบายไวว้่า “รูปกะ คือการเปรียบเทียบทาํนอง

เดียวกบัอุปมา แต่กล่าวเสียใหม่วา่สิ*งหนึ*งเป็นอีกสิ*งหนึ*ง ความหมายจึงลึกซึ� งกวา่อุปมา”87 เช่น 

“ดวงหนา้ของนางคือดวงจนัทร์” 

 

   2.2.3 อุตเปรกษา 

   วาคภฏะ ให้คาํจาํกดัความ อุตเปรกษา ไวว่้า “การสมมติขึ�นกล่าววา่สิ* งหนึ* ง

เป็นอีกสิ*งหนึ*งนั�น เมื*อประกอบไปดว้ยคาํ เช่น ประหนึ*งวา่ เป็นตน้ เป็นอลงการชื*อ อุตฺปเรกษา”88 

ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายไวว้า่ “อุตเปรกษา คือการกล่าวโดยแสดงจินตนาการให้เกินจริงวา่สิ*ง

หนึ*งมีลกัษณะประหนึ*งเป็นอีกสิ*งหนึ*ง”89 และ จิรพฒัน์ ประพนัธ์วทิยา ให้คาํอธิบายวา่ “จินตนาการ

แบบกวีที*มองเห็นวตัถุอย่างหนึ*งเป็นวตัถุอีกอย่างหนึ*งเนื*องจากวตัถุสองอย่างนั�นมีลกัษณะร่วม

กนั”90  

   อุตเปรกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท91 ไดแ้ก่ 

   1) วสัตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา คือ จินตนาการของกวทีี*มองเห็น

วตัถุอยา่งหนึ*งวา่มีลกัษณะเป็นอย่างนั�น ทั�งๆ ที*วตัถุนั�นไม่ไดเ้ป็นอย่างนั�น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   (1) อุกตวษิยา คือ จินตนาการที*กล่าวถึงวตัถุที*เกี*ยวขอ้ง เช่น 

   “ธูมสฺโตม ํตมะ ศเงฺก โกกีวริหศุษฺมณามฺ” 
                                                        

87กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั� งที* 2, 30. 
88วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 28. 
89กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั� งที* 2, 30. 
90จิรพฒัน์ ประพนัธ์วิทยา, “อลงัการ,” ใน คีตวรรณกรรม, 11. 
91เรื*องเดียวกนั, 11-14. 
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   “ฉนัสงสัยวา่ ความมืดคงจะเป็นกลุ่มควนัไฟแห่งการพลดัพรากจาก

กนัของนกจกัรวาก” 

 

   จากตวัอย่าง สิ*งที*กล่าวถึงคือ ความมืด ซึ*งกวีจตินาการไปว่าเป็นอีกสิ*ง

หนึ*งคือ กลุ่มควนัไฟ ซึ* งมีลกัษณะร่วมกนัคือ ความดาํมืดที*เป็นอุปสรรคขดัขวางการมองเห็น 

   (2) อนุกตวิษยา คือ จินตนาการที*ไม่กล่าวถึงวตัถุที*เกี*ยวขอ้ง เช่น 

   “ลิมฺปตีว ตโม’ งฺคานิ วรฺษตีวา�ฺชน ํนภะ” 

   “ความมืดประหนึ*งวา่กาํลงัลูบไล้แขนขา ทอ้งฟ้าประหนึ*งว่ากําลงั

โปรยปรายลงมาซึ*งดอกอญัชนั” 

 

   จากตวัอย่าง สิ*งที*ไม่ไดรั้บการกล่าวถึงคือ การแผ่กระจายไปของความ

มืด ซึ*งกวจิีนตนาการไปวา่การแผ่กระจายไปนั�นทาํใหทุ้กสิ*งมืดมิดไปดว้ย 

   2) เหตุอุตเปรกษา คือ จินตนาการของกวีที*มองเห็นสิ*งที*ไม่ใช่สาเหตุอัน

แทจ้ริงวา่เป็นสาเหตุ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   (1) สิทธวษิยา คือ จนิตนาการถึงวตัถุที*ว่าเป็นสาเหตุมีความเป็นจริงหรือ

อาจเป็นไปได ้เช่น 

   “รกฺเตา ตวางฺฆฺรี มฺฤทุเลา ภุว ิวเิกฺษปณาทฺ ธฺรุวมฺ” 

   “เทา้ทั�งสอง ของท่านที*เป็นสีแดงนั�น คงจะเนื*องมาจากการกระทืบ

บนพื�นแน่ๆ” 

 

   จากตวัอย่างนั�นกล่าวถึงวา่เทา้เป็นสีแดงโดยธรรมชาติ แต่เมื*อกระทืบ

บนพื�นก็อาจเป็นสาเหตุที*ทาํให้แดง การเดินที*จินตนาการวา่เป็นสาเหตุนั�นมีอยู่จริง 

   (2) อสิทธวิษยา คือ จินตนาการถึงวตัถุที*วา่เป็นสาเหตุไม่มีความจริงหรือ

ความเป็นไปได ้เช่น 

   “ตฺวนฺมุขาเภจฺฉยา นูน ํปทฺไมรฺ ไวรายเต ศศี” 
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   “พระจนัทร์ทาํตวัเป็นปฏิปักษก์บัดอกบวัหลวงทั�งหลาย คงจะเป็น

เพราะอยากไดค้วามงามของใบหน้าของท่านแน่ๆ” 

 

   จากตวัอย่างนั�นกล่าวถึงพระจนัทร์เป็นปฏิปักษ์กบัดอกบวัหลวงโดย

ธรรมชาติ เพราะดอกบวัจะหุบเวลาพระจนัทร์ขึ�น การจินตนาการวา่เพราะตอ้งการความงามบน

ใบหนา้นางเป็นสาเหตุของการเป็นปฏิปักษ์จึงไม่เป็นจริงและไม่มีทางเป็นไปได ้

   3) ผลอุตเปรกษา คือ จินตนาการของกวทีี*มองเห็นวตัถุบางสิ*งวา่เป็นผลมา

จากอีกสิ*งหนึ*ง ซึ* งความจริงไม่เป็นเช่นนั�น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   (1) สิทธวษิยา คือ จนิตนาการถึงวตัถุที*ว่าเป็นผลมีความเป็นจริงหรืออาจ

เป็นไปได ้

   (2) อสิทธวิษยา คือ จินตนาการถึงวตัถุที*วา่เป็นผลไม่มีความจริงหรือความ

เป็นไปได ้ 

   2.2.4 อติศยะ หรือ อติศโยกติ 

   อติศยะ ตามคาํจาํกดัความของ วาคภฏะ วา่ “การกล่าวสิ*งที*ไม่น่าจะเป็นไปได ้

เพื*อแสดงความประเสริฐของวตัถุต่างๆ นั�น นกัปราชญว์า่เป็นอลงการซึ*ง อติศยะ อุทาหรณ์”92 เช่น 

   “ขา้แต่พระราชา การบรรทมของพระนารายณ์สิ�นสุดลง เพราะเสียงน่า

กลวัอนัเกิดแต่การกระทบกนัระวางยอดภูเขาอนักลิ�งอยู่ในมหาสมุทรทั�งหลาย ที*มีคลื*นอนัการถอน

ใจของบรรดาหญิงฝ่ายศตัรูอนัพระองคไ์ดส้ังหารแลว้นั�น พดัใหนู้นขึ�นสูง” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการแสดงถึงจาํนวนมหาศาลของศตัรูที*พระราชาทรงสังหาร 

ซึ*งแมจ้ะมีจาํนวนมากแต่ก็ไม่อาจจะมากเท่ากบัที*กล่าวอยา่งเหลือเชื*อนี�ได ้

   ส่วน กุสุมา รักษมณี ไดอ้ธิบายไวว้า่ “อติศโยกติ คือการกล่าวให้เกินจริงดว้ย

วธีิการเดียวกบัอุตเปรกษา แต่ไม่ใชค้าํวา่ประหนึ*ง”93 เช่น 

 

                                                        

92วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 30. 
93กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั� งที* 2, 30. 
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“จงอวดผิวเรืองรองของนางเถดิ 

ทองจะหมองลงทนัที 

จงเงยหนา้ขึ�นมาเถิด 

ทอ้งฟ้าจะมีดวงจนัทร์ถึงสองดวง” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการกล่าวชมความงามของผิวพรรณและใบหนา้นางวา่งดงาม

มากเหลือเกิน ผิวพรรณเรืองรองจนทาํให้ทองหมอง และใบหน้าก็เทียบเท่ากับพระจนัทร์อีกหนึ* ง

ดวง ซึ* งเป็นการกล่าวที*เกินความเป็นจริงไปอย่างมาก เพราะผิวของคนไม่มีทางที*จะส่องแสง

เรืองรองเหนือทองคาํไปได ้และพระจนัทร์ก็ไม่อาจมีสองดวง 

   ใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง อติสยวุตติ ซึ* งตรงกบั อติศยะ ของสันสกฤต

วา่ “ถอ้ยคาํที*แสดงคุณอนัยอดเยี*ยมของเนื�อหาเรื* องราวคือชาติเป็นตน้ เรียกวา่ อติสยวุตติ คือ คาํ

แสดงถึงคุณอนัพิเศษลํ�าเลิศ แต่เป็นวงักวตุติ คือแสดงโดยวธีิออ้ม มิไดร้ะบุตามสภาวะ”94 

   นอกจากนี�  สุโพธาลงัการมญัชรี ยงัแบ่ง อติสยวตุติ เป็น 2 ประเภท95 ไดแ้ก่ 

   1) โลกาติกกนัตวสิยา คือ มีวสิัยพน้ไปจากโลก เช่น 

   “ขา้แต่พระชินสีห์ หมู่ชนดื*มพระรัศมีแห่งพระวรกายของพระองค์ดว้ย

พนมคือนยัน์ตา แมพ้ระองคท์รงขจดัตณัหาแลว้ไฉนมิอาจหกัหา้มความกระหายของพวกเขา” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการกล่าวถึงความงามของพระรัศมีพระพุทธเจา้ที*ดบัความ

กระหายของผูค้นได ้และยกย่องวา่พระองคข์จดัตณัหาได ้แต่การหา้มความกระหายของผูค้นเป็นสิ*ง

ที*พน้วสิัยโลกไปแลว้ 

   2) โลกิยา คือ เป็นวสิัยโลก เช่น 

   “หญิงที*นัดพบกบัชายคนรัก ทดัทรงดอกมะลิ ลูบไล้จุรณจนัทน์ทั*ว

สรรพางค์กาย นุ่งห่มผา้โขมพสัตร์ ย่อมไม่ประจกัษใ์ตแ้สงจนัทร์” 

                                                        

94พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี (นครปฐม: 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2546), 357.  

95เรื*องเดียวกนั, 357-363.  
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   จากตวัอย่างเป็นการกล่าวชมแสงจนัทร์ที*ขาวนวลจนหญิงสาวที*นดัพบคน

รักที*แต่งองคด์ว้ยสีขาวทั�งร่างกาย ไม่เป็นที*ประจกัษ์แก่ผูพ้บเห็น 

   2.2.5 สมาโสกติ 

   สมาโสกติ ตามคาํจาํกดัความของ วาคภฏะ กล่าวไวว้า่ “อยากจะกล่าวถึงสิ*งๆ 

หนึ*ง แต่ไปพูดถึงอีกสิ*งหนึ*งอนัมีลกัษณะเหมือนๆ กนั จึงสามารถทาํใหนึ้กถึงสิ*งที*หมายนั�น เรียกว่า 

สมาโสกฺติะ หรือ อนฺโยกฺติะ”96 เช่น 

    “ผึ�งหนุ่มผูติ้ดใจตน้บวั ไม่คิดถึงกิ*งมะม่วง ไม่ไปสู่ชาติ ไม่เกาะลาํเจียก ทาํ

แต่ร้องอย่างเดียว”  

  

   จากตวัอย่างพูดถึงเรื*องของแมลงผึ�งที*ติดใจแต่บวั จนไม่นึกถึงพืชพรรณอื*นๆ 

แต่ที*แทก้วหีมายถึงชายหนุ่มผูรั้กและลุ่มหลงแต่ภรรยาเพียงผูเ้ดียว จนไม่เอาใจใส่หญิงคนอื*นๆ 

   ใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง สมาสวุตติ ซึ* งตรงกับ สมาโสกติ ไวว่้า 

“สมาสวตุติอลงัการ คือ การกล่าวอุปมานโดยย่อ แต่มุ่งให้หมายถึงอุปไมย” และยงัไดอ้ธิบายต่อไป

อีกวา่ “เหมือนการชมคนสวยวา่ดอกไมที้*ทดัหูสวย หรือวนันี� แต่งตวัสวย หรือชื*อเพราะ เป็นต้น ก็

สื*อวา่ชมคน การกล่าวในลกัษณะนี� เป็นการไม่พูดถึงวตัถุที*ใจมุ่งจะกล่าว แต่กล่าวออกมาด้วยการ

เปรียบเทียบชมเชย ก็เป็นที*ทราบกนัวา่หมายความถึงสิ*งใด”97 

   สมาสวตุติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท98 ไดแ้ก่ 

   1) อภินนวเิสสนสมาสวุตติ คือ สมาสวุตติที*มีบทขยายความไม่ต่างกัน โดย

ครอบคลุมฝ่ายอุปมานและอุปเมยทั�งสองฝ่าย 

   2) ภินนาภินนวิเสสนสมาสวุตติ คือ สมาสวุตติที*มีบทขยายความต่างกันก็มี 

ไม่ต่างกนัก็มี 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี ได้อธิบายไวว้่า “สมาโสกติ คือการเปรียบเทียบโดย

กล่าวถึงสิ*งหนึ*ง แต่หมายถึงอีกสิ*งหนึ*งซึ*งมิอาจกล่าวออกมาไดต้รงๆ”99 เช่น 

                                                        

96วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 28. 
97พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 531.  
98เรื*องเดียวกนั, 539.  
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ยอดอโศกไหวระริก 

เมื*อหมู่ภมรดูดนํ� าหวานจากเกสร 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงดอกอโศก แต่หมายความไปถึงหญิงสาว และหมู่ภมรก็

หมายความถึงชายหนุ่ม 

   และยงัไดอ้ธิบายเปรียบเทียบต่อไปอีกวา่ “บทอศัจรรย์ (ของวรรณคดีไทย) 

เป็นเครื*องมือทางวรรณคดีที*ใชอ้ธิบายบางอย่างที*คลา้ยกบัอลงัการของสันสกฤต คือ สมาโสกติ ซึ* ง

ในความหมายที*สองเป็นที*เขา้ใจเพราะคุณศพัทพื์�นฐานของทั�งสองความหมาย”100 

   2.2.6 ทีปกะ หรือ ทีปกัม 

   ทีปกะ ในความหมายของ วาคภฏะ กล่าวไวว้า่ “ในอลงการอนัใด ความหมาย

ของประโยค (หลายประโยค) สัมพนัธ์กนัอยู่กบัความหมายของคาํคาํเดียว (หรือแปลโดยอีกนยัหนึ*ง

สัมพนัธ์กนัอยู่กบัคาํต่างๆ อนัหมายความอย่างเดียวกัน) อนัอยู่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนปลาย 

(บท) อลงการอนันั�นชื*อว่า ทีปกมฺ”101 ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายไวว่้า “ทีปกะ คือการกล่าวดว้ย

ขอ้ความที*มีส่วนขยายเพียงหนึ* ง แต่มีกริยาหลายๆ ตวั หรือมีกริยาเพียงตวัเดียว แต่มีส่วนขยาย

มากกวา่หนึ*ง”102  

   วาคภฏะ แบ่ง ทีปกะ ออกเป็น 2 ประเภท103 ไดแ้ก่ 

   1) ทีปกะที*ความหมายของประโยคหลายประโยคสัมพนัธ์กับคาํคาํเดียวหรือ

กริยาตวัเดียว เช่น 

   “ขา้แต่พระผู้เป็นเจา้ เกียรติของท่านอนัทาํ (ผูฟั้ง) ให้บริสุทธิQ นั�น พวก

คนธรรพไดก้ล่าวสรรเสริญบ่อยๆ ในสวรรค ์และพวกกินนร (ไดก้ล่าวสรรเสริญบ่อยๆ) ในถํ�าของ

เขาหลวงทั�งหลาย” 
                                                                                                                                                               

99กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั� งที* 2, 31. 
100

Kusuma Raksamani, Miracle Scene’:AThe Sanskrit Figure of Speech ‘Samāsokti’ in Thai Literary 

Convention,” Manusya: Journal of Humanities, 10, special issue (2005): 57.A 
101วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 30. 
102กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 31. 
103วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 30. 



177 

   จากตวัอย่างคาํวา่ ได้กล่าวสรรเสริญบ่อยๆ เป็นกริยาเพียงคาํเดียว แต่ใช้

เป็นกริยาทั�งของประโยคแรกและประโยคหลงั 

   2) ทีปกะที*ความหมายของประโยคหลายประโยคสัมพนัธ์กับคาํต่างๆ ที*มี

ความหมายอยา่งเดียวกนั เช่น 

   “ในเวลาคํ*า ความมืดปรากฏอย่างงาม ดาวทั�งหลายปรากฏอย่างงามบน

ฟ้า บรรดาแถวดอกกุมุทปรากฏอย่างงาม และประทีปทั�งหลายปรากฏอย่างงาม” 

 

   จากตวัอย่างมีคาํกริยาหลายคาํ (คาํศัพท์เดิม ไดแ้ก่ วิราชนฺเต, ทฺโยตนฺเต, 

วภิานฺติ และ โศภนฺเต) แต่ทุกคาํมีความหมายอย่างเดียวกนัวา่ ปรากฏอยา่งงาม 

   ส่วนใน สุโพธาลงัการมญัชรี จาํแนก ทีปกะ เป็น 2 แบบ คือ จาํแนกตามรูป

ศพัท ์และจาํแนกตามวสิัย104 

   ทีปกะที*จาํแนกตามรูปศพัท ์มี 3 ประเภท ได้แก่ 

   1) กิริยาทีปกะ คือ มีกิริยาเพียงแห่งเดียว แต่มีความหมายแก่ทุกประโยค 

   2) ชาติทีปกะ คือ มีชาติ (กลุ่มเดียวกนั) เพียงแห่งเดียว แต่มีความหมายแก่ทุก

ประโยค 

   3) คุณทีปกะ คือ มีคุณลกัษณะเพียงแห่งเดียว แต่มีความหมายแก่ทุกประโยค 

   ทีปกะที*จาํแนกตามวสิัย มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) อาทิวสิยทีปกะ คือ ทีปกะที*อยู่เบื�องตน้ 

   2) มชัฌวิสยทีปกะ คือ ทีปกะที*อยู่เบื�องกลาง 

   3) อนัตวิสยทีปกะ คือ ทีปกะที*อยู่เบื�องปลาย 

   หากนาํทีปกะที*จาํแนกตามรูปศพัท์และที*จาํแนกตามวิสัยมาแจกแจงร่วมกัน 

จะไดที้ปกะทั�งหมด 9 ประเภท และทีปกะที*นอกเหนือจาก 9 ประเภทนี�  จะเป็นทีปกะพิเศษ เรียกว่า 

มาลาทีปกะ คือ ทีปกะที*มีลาํดบัแห่งพากย์หลงัตอ้งมองหาบทก่อนสืบต่อกนัเป็นสายลูกโซ่ กล่าวคอื 

คาํในประโยคแรกมีความหมายต่อประโยคถดัไป และคาํทั�งในประโยคแรกและประโยคถดัมามี

ความหมายต่อประโยคต่อไปเรื*อยๆ 

                                                        

104พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 458.  
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   2.2.7 เศลษะ หรือ ศลิษฏะ 

   เศลษะ มีคาํจาํกัดความตามที* วาคภฏะ กล่าวไวว้่า “ที*พูดประโยคๆ เดียว แต่

อาศัยการแปลคาํทั� งหลาย ตามที*มนัปรากฏอยู่นั�นเอง หรือ (แยกออกไวใ้ห้เป็น) คนละอย่างกัน 

หมายความไปหลายอย่างนั�น ท่านว่าเป็นอลงการชื*อ ศฺเลษะ”105 ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายว่า 

“เศลษะ คือการเล่นคาํดว้ยการใชค้าํเดียวที*มีสองความหมาย อาจเป็นคําพอ้งรูปและพอ้งเสียง หรือ

อาจเป็นคาํที*มีสองความหมายเพราะการแบ่งคาํต่างไป”106 เช่น 

   พระวิษณุตรัสแก่พระลกัษมีวา่  “เทว ีนางกาํลงัโกรธ (กุปิตา)” 

   พระนางทูลวา่  “พระองค์ต่างหาก กุปิตา (เป็นบิดาแห่งโลก)” 

   พระวิษณุ:  “นางเป็นมารดา (มาตา) ของโลก” 

   พระลกัษมี:  “มิได ้พระองค์ต่างหากเป็นมาตา (ผูใ้ห้กําเนิด) ซึ* งไม่มีใคร

ทดัเทียม” 

   พระวิษณุ:  “นางเป็นผูไ้ม่สิ�นสุด (อนนัตา) ในการโตเ้ถียง” 

   พระลกัษมี:  “พระองค์ทรงเป็นอนนัตา (ผูไ้ม่คอ้มหวัใหใ้คร)”107 

 

   เศลษะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท108 ไดแ้ก่ 

   1) เศลษะที*หมายความไปไดห้ลายอยา่งโดยอาศยัการแปลคาํตามที*ปรากฏอยู่

นั�นเอง เช่น 

   อานนฺทมุลฺลาสยตะ สมนฺตาตฺ    กโรรสนฺตาปกไร ปฺรชานามฺ ฯ 

   ยสฺโยทเย กฺโษภมวาปฺย ราโญ-   ชคฺราห เวลางฺกิล สินธุราชะ ๚ 

   “ขณะพระจันทร์  ผู ้ย ังความร่าเ ริงของประชาชนให้ปรากฏขึ� น

โดยทั*วไปดว้ยรัศมีอนัไม่แผดเผาผูใ้ดไดอุ้ทยัแลว้ ทะเลเกิดวุน่วายขึ�นและยึดฝั*ง”  

   หรือ 

                                                        

105วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 33. 
106กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 31. 
107เรื* องเดียวกนั, 32. 
108วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 63. 
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   “ขณะ (พระเจา้ชัยสิงห์) ผู ้ยงัความร่าเริงของประชาชนให้ปรากฏ

โดยทั*วไปดว้ยการเก็บภาษีอากรทั�งหลายอยา่งไม่ทาํใหเ้ดือดร้อน พระองค์ใดได้ผ่านพิภพเจา้ครอง

แควน้สินธ์ุก็ยงัเวลาใหผ้่านไปดว้ยความตกอกตกใจ (วา่ตนอาจถูกบุกรุก)” 

 

   จากตวัอย่างคาํวา่ กร แปลวา่ รัศมี หรือ ภาษีอากร ก็ได ้คาํวา่ เวลา แปลว่า 

ฝั*งทะเล หรือ กาล ก็ได ้และคาํวา่ สินฺธุนาถะ แปลวา่ ทะเล หรือ พระเจา้ชยัสิงห์ ก็ได ้

   2) เศลษะที*หมายความไปไดห้ลายอย่างโดยอาศยัการแปลคาํตามที*ตดัวรรค

ออกไวใ้หเ้ป็นคนละอยา่งกบัที*ปรากฏมาแต่เดิม เช่น 

   กุรฺวนฺ กุวลโยลฺลาสมฺ        รมฺยาํโภชศฺริยมฺ หรนฺ ฯ 

   เรเช ราชาบี ตจฺจิตฺรมฺ        นิศานฺเต กานฺติมตฺตยา ๚ 

   “แปลกที*แมพ้ระจนัทร์ก็ไดส้ง่าอยูด่ว้ยความรุ่งโรจน์ ในเวลาเช้า พลาง

ทาํใหด้อกบวัสายรื*นเริง และควา้เอาความงามของดอกบวัหลวงอนัเป็นที*พึงใจไปเสีย” 

   หรือ 

   “พระราชา (คือพระเจา้ชยัสิงห์) ก็ไดท้รงสง่าอยู่ดว้ยความรุ่งโรจน์ใน

พระราชวงั พลางทาํใหว้งแผ่นดินรื*นเริงและควา้เอาสิริราชสมบติัของพระเจา้แควน้โภชอนัเป็นที*พึง

ใจนั�นไปเสีย” 

 

   จากตัวอย่าง ราชา แปลว่า พระราชา หรือ พระจนัทร์ กุวลย แปลว่า 

ดอกบวัสาย แยกออกเป็น กุ แปลวา่ แผ่นดิน และ วลย แปลวา่ วง จึงแปลไดใ้หม่วา่ วงแผ่นดิน ส่วน 

รมฺยามฺโภชศฺริยมฺ แยกเป็น รมฺย แปลวา่ อนัเป็นที*พึงใจ อมฺโภช แปลวา่ ดอกบวัหลวง และ ศฺริยม 

แปลวา่ ซึ* งความงาม แปลรวมกนัไดว้า่ ซึ*งความงามของดอกบวัหลวงอนัเป็นที*พึงใจ และเมื*อแยก

ออกเป็น รมฺยามฺ แปลวา่ ซึ* งเป็นที*พึงใจ โภช แปลวา่ แห่งพระเจา้แควน้โภช และ ศฺริยมฺ แปลว่า ซึ* ง

สิริราชสมบติั จึงแปลรวมกนัไดใ้หม่วา่ ซึ* งสิริราชสมบติัของพระเจา้แควน้โภชอนัเป็นที*พึงใจ  

   มมัมฏะ เกศวมิศร และนกัอลงัการศาสตร์บางส่วนจดั เศลษะ ไวเ้ป็นอลงัการ

ทางเสียง ส่วนวาคภฏะ ชยเทวะ และนกัอลงัการศาสตร์คนอื*นๆ จดัไวเ้ป็นอลงัการทางความหมาย 

วศิวนาถ จดัเศลษะไวใ้นทั�งอลงัการทางเสียงและอลงัการทางความหมาย 
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   2.2.8 ยถาสังขยัม หรือ ยถาสังขยะ 

   วาคภฏะ ให้คาํจาํกดัความไวว้่า “ฝ่ายอลงการอนัใด เหล่าสิ* งที*กล่าว มีเรื*อง

ร้อยกรองขึ�นไวต้ามลาํดบัของมนั อลงการอนันั�นชื*อ ยถาสงฺขยมฺ”109 เช่น 

    “เราคิดว่า สายบวั ใบไม้อ่อนและดอกบัว ได้แพ้แขนอันนิ*มนวลทั�งคู่ 

ความสง่าของเทา้อนัเสมือนดอกบวั และใบหน้าอนังดงามนั�น (โดยลาํดบั) แล้วปองร้าย จึงมาเพิ*ม

ความเดือดร้อนใหแ้ก่กายในยามวบิติั คือยามพรากคู่” 

 

   จากตวัอย่าง สายบวัถูกนาํมาเปรียบกับแขน ใบไมอ้่อนถูกนาํมาเปรียบกบัเทา้ 

และดอกบวัถูกนาํมาเปรียบกบัใบหนา้ ตามลาํดบั 

   ภามหะ ให้คาํจาํกัดความวา่ “เมื*อของหลายสิ*งที*ต่างกนั ไม่มีอะไรเหมือนกัน

เลย ถูกนาํมากล่าวเปรียบเทียบกบัสิ*งอื*นตามลาํดบั”110 เช่น 

   “ดอกบวั ดวงจนัทร์ ผึ� ง ช้าง นกดุเหว่า และนกยูง ก็พ่ายแพต้่อดวงหน้า 

ราศี การชาํเลืองมอง การกา้วยา่ง เสียงพูด และมวยผม” 

 

   จากตวัอย่าง ดอกบวัพ่ายแพต่้อดวงหนา้ ดวงจนัทร์พ่ายแพต่้อราศี ผึ� งพ่ายแพ้

แก่การชาํเลืองมอง ช้างพ่ายแพแ้ก่การก้าวย่าง นกดุเหว่าพ่ายแพ้แก่เสียงพูด และ นกยูงพ่ายแพ้แก่

มวยผม 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี ได้อธิบายไวว้่า “ยถาสังขยะ คือการกล่าวถึงสิ*งต่างๆ 

โดยใช้ลาํดบัเดียวกบัที*เคยกล่าวถึงแลว้ในบทประพนัธ์บทเดียวกนั”111 เช่น 

   “พระองค์สถิตอยู่ในใจของบุคคล 3 จาํพวก:  

   ศตัรู นกัปราชญ ์สตรี  

   ดว้ยความกลา้หาญ ความถ่อมพระองค์ ความสง่างาม  

                                                        

109วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 31. 
110

Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 51. 

111กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 32. 
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   ทรงกําราบให้สยบเพราะความทุกข์ทรมาน ความจงรัก และความ

หลงใหล” 

    

   จากตวัอย่าง ลาํดบัจะเป็น พระองค์สถิตอยู่ในใจของศัตรูดว้ยความกลา้หาญ

ทรงกาํราบให้สยบเพราะความทุกข์ทรมาน พระองค์สถิตอยู่ในใจของนกัปราชญ์ดว้ยความถ่อม

พระองค์ ทรงกาํราบใหส้ยบเพราะความจงรัก และ พระองคส์ถิตอยูใ่นใจของสตรีดว้ยความสง่างาม 

ทรงกาํราบใหส้ยบเพราะความหลงใหล 

   2.2.9 อากเษป 

   อากเษป มีคาํจาํกดัความวา่ “อลงการอนัใด กล่าวหรือให้เขา้ใจการปฏิเสธ 

ปราชญเ์รียกอลงการอนันั�นวา่ อากฺเษปะ”112 เช่น 

   “ผูใ้ดชอบไปอยู่ในนรก ผูน้ ั�นจงคอยแต่จะเบียดเบียน พูดเท็จ และขโมย

เถิด” 

 

   จากตวัอย่างตอ้งการใหเ้ขา้ใจวา่เป็นการปฏิเสธ คือเท่ากับบอกว่า ถา้ไม่ชอบ

ไปอยู่ในนรก ก็จงอย่าเบียดเบียน พูดเทจ็ และขโมย 

   กุสุมา รักษมณี อธิบายไวว้่า “อาเกษปะ คือการกล่าวปฏิเสธ แต่เจตนาที*

แทจ้ริงมิใช่การปฏิเสธ”113 เช่น 

   “ฉันมิใช่แม่สื*อหรอก ไม่ใช่หนา้ที*ของฉนัที*จะบอกวา่นางรักท่าน” 

 

   จากตวัอย่างนี� ผูพู้ดปฏิเสธวา่ไม่ไดเ้ป็นแม่สื*อ แต่แทจ้ริงก็ตอ้งการจะสื*อความ

ในใจของเพื*อนสาวใหแ้ก่ชายหนุ่ม 

   ส่วนใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง อกัเขปะ ที*ตรงกับ อากเษป วา่ “กล่าว

ในเชิงปฏิเสธ แต่มีความหมายสดุดี หมายความวา่ เมื*อตอ้งการจะกล่าวถึงความพิเศษของผูใ้ดผูห้นึ*ง

                                                        

112วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 27. 
113กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 32. 
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หรือสิ*งใดสิ*งหนึ*ง แต่ไม่กล่าวไปตามนั�น กลบักล่าวเสียในเชิงปฏิเสธ ถา้เล็งความในดา้นกลบัแล้ว

จึงทราบวา่แสดงความพิเศษไว”้114  

   อกัเขปะ แบ่งเป็น 3 ประเภท115 ไดแ้ก่ 

   1) อตีตกัเขปะ คือ ปฏิเสธอดีต เช่น 

   “กามเทพย่อมเอาชนะโลกทั�งปวงดว้ยเบญบุปผาอนัเปรียบดั*งศรปักใจ 

ขอ้นั�นสมควรอยา่งไรกนั สมควรโดยแท ้เพราะอาํนาจของวตัถุกามวจิิตรยิ*งนกั”  

 

   จากตวัอย่างเป็นการกล่าวปฏิเสธวา่กามเทพเอาชนะโลกด้วยเบญจบุปผา 

หรือกามคุณ 5 ย่อมไม่สมควร เพื*อจะแสดงความพิเศษวา่อ ํานาจของวตัถุกามวิจิตรยิ*ง ซึ* งเป็นการ

กล่าวถึงเรื*องกามเทพที*ผ่านมาแลว้ 

   2) วตัตมานกัเขปะ คือ ปฏิเสธปัจจุบนั เช่น 

   “เธอผูม้ีเสียงอ่อนหวาน เหตุใดจงึทดัทรงดอกอุบลไวที้*ริมหู เธอสําคญั

วา่หางตายงัไม่พอเพียงในการประดบักระนั�นหรือ” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการกล่าวปฏิเสธการทดัดอกอุบล เพื*อจะแสดงความพิเศษ

วา่หางตางดงามเหมือนดอกอุบล 

   3) อนาคตกัเขปะ คือ ปฏิเสธอนาคต เช่น 

   “ที*รัก ฉนัขอกล่าวความจริง เธอจกัไม่ไดเ้ห็นฉันด้วยจกัษุสีแดงอ่อน

ประดุจครั*งอนัติดมาจากการจุมพิตของหญิงอื*น” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการกล่าวปฏิเสธการไม่ไดเ้ห็นที*จะเกิดขึ�นในอนาคต เพื*อ

แสดงความพิเศษวา่ชายคนรักจะไม่นอกใจไปมีหญิงอื*น 

 

 

                                                        

114พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 471.  
115เรื* องเดียวกนั, 473-479.  
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   2.2.10 อปหนุติ 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความ อปหนุติ ว่า “ฝ่ายอลงการอนัใด ในชั�นตน้ ปฏิเสธ

วา่สิ*งสิ* งหนึ*งไม่เป็นสิ*งนั�นแลว้กล่าวยนืยนัวา่  มนัเป็นสิ*งอีกสิ*งหนึ* งอนัมีลกัษณะเหมือนกนั (กบัสิ*ง

ที*ไดป้ฏิเสธแลว้)”116 เช่น 

   “นี*ไม่ใช่ความมืดในเวลากลางคืน อนัเข็มคมแทงไม่เข้า และอนัทาํให้ตา

บอด แต่เป็นฝุ่ นที*ทพัของกามเทพอนัออกเดินทางเวลาพลบคํ*าไดคุ้ย้ขึ�น” 

 

   จากตวัอย่างจะพบวา่ในตอนแรกปฏิเสธวา่ไม่ใช่เวลากลางคืนที*เข็มแทงไม่เขา้

และตามืดบอด แต่แลว้ภายหลงัก็บอกวา่เป็นเวลากลางคืนเพราะบอกวา่เป็นฝุ่ นที*ทพัของกามเทพ

ออกเดินทางไดคุ้ย้ขึ�น ซึ* งกามเทพยอ่มออกเดินทางยามคํ*าคืนเพราะเวลากลางคืนคนรักจะนึกถึงกนั 

   ส่วน ภามหะ ใหค้าํจาํกดัความ อปหนุติ ว่า “อปหนุติ เป็นการเปรียบเทียบที*

คลุมเครือเลก็นอ้ย เพราะเป็นการปฏิเสธ ที*เรียกวา่ การปฏิเสธ เพราะวา่ อปหนุติ เป็นการปฏิเสธ

ความหมายที*มีอยู่”117 เช่น 

   “นี*ไม่ใช่ ฝูงผึ� งที*ฮ ัมเพลงอย่างไม่หยุดหย่อนเพราะถูกมอมเมา (ด้วย

นํ�าหวาน) แต่เป็นเสียงของคนัธนูของกามเทพที*ถูกเสียดสีอยา่งเตม็ที*” 

   จากตวัอย่างเป็นการเปรียบเทียบเสียงของฝูงผึ� งว่าเป็นเสียงของคนัธนูของ

กามเทพเสียดสี แต่เปรียบเทียบโดยการปฏิเสธ เพราะบรรยากาศในฤดูใบไมผ้ลิอย่างการที*ผึ�งบินกนั

ไปมาเต็มไปหมด ทาํให้ผูค้นเกิดความรักตามมาได้โดยง่าย จึงเปรียบกับเสียงเสียดสีของคนัธนู

กามเทพที*แผลงศรไปใหค้นรักกนั  

   2.2.11 วิภาวนา 

   วิภาวนา มีคาํจาํกัดความว่า “ในอลงการอันใด มีผลปรากฏปราศจากเหตุ 

อลงการอนันั�นชื*อ วภิาวนา เพราะแสดงถึงคุณอนัเป็นของประเสริฐมาแต่กาํเนิด”118 เช่น 

                                                        

116วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 27. 
117

Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 62. 

118วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 29-30. 
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   “ขอบรรดาพระชินเจา้ ผู ้เป็นนกัปราชญ์ทั�งๆ ไม่ไดรั้บการศึกษา เป็นเจา้

เป็นนายชั� นสูงสุด ทั�งๆ ไม่ได้มีทรัพย์ และรูปงามทั� งๆ ไม่มีเครื* องประดับ จงปกป้องสูท่าน

ทั�งหลาย” 

 

   กุสุมา รักษมณี ไดอ้ธิบายวา่ “วิภาวนา คือการกล่าวถึงผลทั�งๆ ที*ไม่มีสาเหตุ 

เพื*อแสดงลกัษณะพิเศษของสิ*งใดสิ*งหนึ*ง”119 เช่น 

“แบบบางทั�งที*ไม่ไดต้รากตรํา 

ตื*นตระหนกทั�งที*ปราศจากสิ*งน่ากลวั 

สวยงามทั�งที*ปราศจากอลงัการ” 

 

   ส่วนใน สุโพธาลงัการมัญชรี ให้ความหมาย วิภาวนา ว่า “การแสดงเหตุอื*น

จากเหตุที*ประจกัษช์ดั หมายความวา่ ความขอ้ใดที*จะรู้ไดด้ว้ยเหตุที*ประจกัษแ์ก่ชาวโลกทั*วไป ท่าน

ผู ้แต่งได้ปฏิเสธเหตุนั�น แล้วแสดงเหตุอื*นที*ไม่ประจกัษ์แทน หรือแสดงผลที*เกิดขึ�นเองตาม

ธรรมชาติ แต่การแสดงเช่นนั�นกลบัทาํให้ความขอ้นั�นชดัเจนขึ�น การแต่งข้อความนั�นด้วยวิธีนี�  

เรียกวา่ วภิาวนา”120  

   วภิาวนา แบ่งเป็น 2 ประเภท121  ไดแ้ก่ 

   1) การณนัตรวภิาวนา คือ การแสดงเหตุอื*น เช่น 

   “ขา้แต่พระชินเจา้ พระเนตรของพระองคด์าํขลบัมิใช่หยอดยา ริมพระ

โอษฐ์แดงเรื*อมิใช่ยอ้มสี และพระขนงก็โก่งงามมิใช่ดดัไว”้ 

 

   จากตวัอย่างปฏิเสธเหตุที*เข้าใจกันว่า นยัน์ตาต้องหยอดยาจึงจะดาํ ริม

ฝีปากตอ้งทาสีจึงจะแดงเรื* อ และคิ�วต้องดดัจึงจะโก่ง ทาํให้เขา้ใจได้ว่าความดาํแห่งนยัน์ตา ความ

                                                        

119กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 34. 
120พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 501.  
121เรื* องเดียวกนั, 503-507.  
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แดงแห่งริมฝีปาก ความโก่งของคิ�ว เกิดจากเหตุอื*น คือ กุศลกรรมที*สร้างสมไวใ้นชาติก่อน เพราะ

คนทั*วไปทราบวา่ผลย่อมเกิดแต่เหตุเสมอในทางพระพุทธศาสนา 

   2) สาภาวกิตัตวิภาวนา คือ การแสดงความเกิดขึ�นเองตามธรรมชาติ เช่น 

   “ถึงจะมีการคบหาทรชน ความเป็นทรชนก็มิได้มีในใจของบรรดา

สาธุชน ซึ*งมีสภาพไร้มลทินเป็นแน่” 

 

   จากตวัอย่าง ไม่ไดก้ล่าวถึงเหตุที*ปราศจากมลทิน คงกล่าวถงึการปราศจาก

มลทินโดยสภาพตามธรรมชาติ คือ สาธุชนมีใจที*ดีอยู่แลว้ แมค้บทรชน ความเป็นทรชนก็ไม่มีในใจ 

   2.2.12 วิเศโษกติ 

   ภามหะ ให้คาํจาํกดัความไวว้า่ “ความตอ้งการจะแสดงความเป็นเลิศ โดยการ

บรรยายถึงเหตุแห่งคุณสมบติัที*ดีของสิ* งหนึ*ง แม้จะปราศจากปัจจยัของสิ* งนั�น”122 ส่วน กุสุมา 

รักษมณี อธิบายวา่ “วิเศโษกติ คือการกล่าวถึงสาเหตุ แต่ไม่มีผลที*ควรจะมี เพื*อแสดงลกัษณะพิเศษ

ของสิ*งใดสิ*งหนึ*ง”123 เช่น 

   “กามเทพเท่านั�นที*สามารถเอาชนะสามโลกได ้ความแข็งแรงของเขาไม่ได้

ถูกทาํลายโดยพระศิวะ แมพ้ระองคจ์ะประสบความสําเร็จในการทาํลายร่างกายของเขา” 

 

   จากตวัอย่างอธิบายไดท้ั�งในความหมายของ ภามหะ และ กุสุมา ว่ากามเทพ

นั�นเอาชนะสามโลกไดน้ั�นแสดงคุณลกัษณะพิเศษ แมจ้ะถูกทาํลายร่างโดยพระศิวะซึ* งเป็นสาเหตุ

หรือปัจจยัสําคญั แต่ก็ไม่ไดส่้งผลอนัควรจะมีคือการทาํใหเ้สียคุณสมบตัิของพลงัอาํนาจอนัแข็งแรง 

   สุโพธาลังการมัญชรี กล่าวถึง วิเสสะ ซึ* งตรงกับ วิเศโษกติ ว่า “การแสดง

ความวเิศษโดยพูดถึงความบกพร่อง หมายความวา่ บทประพนัธ์ที*มุ่งจะแสดงถึงความพิเศษ แต่กลบั

กล่าวถึงความบกพร่อง ถือเอาความบกพร่องเป็นเครื*องส่องความพิเศษ เป็นวเิสสาลงัการ”124 

   วเิสสะ แบ่งตามประเภทของสิ*งที*บกพร่องเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

                                                        

122
Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 62-63. 

123กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 33. 
124พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 561.  
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   1) ทพัพวเิสสวุตติ คือ การกล่าวถึงความพิเศษโดยการปฏิเสธวตัถุ เช่น 

   “พลรถ พลช้าง พลมา้ และพลเดินเทา้ไม่มีเลย สตรีทั�งหลายชนะไตร

โลกไดด้ว้ยการชมา้ยมอง” 

 

   จากตวัอย่างแสดงความพิเศษของสตรีที*ชนะไตรโลกได ้โดยปฏิเสธวตัถุ

คือกองพลต่างๆ 

   2) กิริยาวเิสสวุตติ คือ การกล่าวถึงความพิเศษโดยการปฏิเสธกิริยา เช่น 

   “พระขนงมิไดข้มวด ริมพระโอษฐ์ก็มิไดข้ยบั ทั�งพระเนตรก็ไม่แดงเรื*อ 

แต่พระองค์ทรงเอาชนะไพร่พลของขา้ศึกได”้ 

 

   จากตวัอย่างแสดงถึงความพิเศษในการเอาชนะไพร่พลของข้าศึกโดย

ปฏิเสธการทาํกิริยาทั�งหมด คือ การขมวดคิ�ว การขยบัริมฝีปาก และการแดงของนยัน์ตา 

   3) ชาติวเิสสวุตติ คือ การกล่าวถึงความพิเศษโดยการปฏิเสธชาติ (ประเภท

เดียวกนั) เช่น 

   “รัศมีแผ่ไปในทิศทั�งหลายย่อมไม่มี แสงสว่างแผ่คลุมโลกก็ไม่มี แม้

กระนั�น สุภาษิตของสาธุชนยอ่มกาํจดัความมืดคือโมหะเสียสิ�น” 

 

   จากตวัอย่างแสดงถึงว่าสุภาษิตไม่ไดเ้ป็นประเภทเดียวกนักบัรัศมีหรือแสง

สวา่ง แต่กระนั�นก็ยงักาํจดัความมืดบอดได ้

   4) คุณวเิสสวุตติ คือ การกล่าวถึงความพิเศษโดยการปฏิเสธคุณลกัษณะ เช่น 

   “อาวธุของกามเทพมิไดแ้ขง็กระดา้ง ทั�งไม่คม ถึงกระนั�นพระกามเทพ

ก็เอาชนะไตรโลกได”้ 

 

   จากตวัอย่างจะพบว่าไดก้ล่าวปฏิเสธคุณลกัษณะของอาวุธที*ควรจะแข็ง

และคม แต่ก็ยงัสามารถเอาชนะสามโลกไดด้ว้ยอาวธุนั�น เป็นการกล่าวถึงความพิเศษของอาวธุของ

กามเทพ 
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   2.2.13 ตุลยโยคิตา 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความ ตุลยโยคิตา ว่า “จะใหอุ้ปมาไดร้ะดบักบัอุปไมย จึง

กล่าวการกระทาํอนัสิ*งทั�งคู่ก็ทาํอยู่เหมือนๆ กนั และพร้อมกันๆ กนันั�นในอลงการใด อลงการอนั

นั�นคือ ตุลฺยโยคิตา”125 เช่น 

    “ความเป็นใหญ่ของท่านและของพระอาทิตย์ปรากฏขึ�นในโลกนี�  เพื*อ

ประโยชน์ทาํใหห้นทางที*ดีอนัความมืดไดล้บแลว้นั�น กลบัชดัเจน” 

 

   จากตวัอย่างความเป็นใหญ่ก็เหมือนกบัการขึ�นของพระอาทิตย์ที*ยิ*งใหญ่ พระ

อาทิตยข์จดัความมืดและทาํใหผู้ค้นเห็นหนทางเดินชดัเจน ความมืดหมายถึงความไม่รู้ และหนทาง

เดินก็หมายถึงแบบแผนที*ดีงามในการปฏิบติัตาม เพราะฉะนั�นความเป็นใหญ่ของบุคคลผู้มี

ประโยชน์นั�นก็ยอ่มทาํใหค้วามไม่รู้หายไปและผูอ้ื*นก็จะไดแ้บบแผนที*ดีจากผูน้ ั�น 

    สุโพธาลงัการมญัชรี ให้ความหมายของ ตุลยโยคิตา ว่า “การเรียบเรียงบท

ประพนัธ์ที*ยกสิ*งสองสิ*งมาเทียบเคียงกนั แลว้กล่าวเคียงคู่กนัไป ทั�งนี� เพื*อการสรรเสริญหรือตาํหนิก็

ได ้ท่านเรียกวา่ ตุลยโยคิตา”126 เช่น 

    “โลกไดรั้บความปลาบปลื�มแลว้ ไดร้ับความพร้อมของแสงสว่างแลว้ดว้ย

ทั�งสองอยา่งนี�  คือดวงสุรียแ์ละพระผูมี้พระภาค ซึ*งกาํจดัความมืด” 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงดวงอาทิตยก์าํจดัความมืดในธรรมชาติ พระผู้มีพระภาค

กาํจดัความมืดในใจ ชาวโลกจึงปลาบปลื�มแสงสวา่งทั�งจากดวงอาทิตยแ์ละพระผูมี้พระภาค 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี ไดอ้ธิบายต่างออกไปวา่ “ตุลโยคิตา คือการเปรียบเทียบ

ใหเ้ห็นวา่ของสองสิ*ง (หรือมากกวา่นั�น) มีคุณลกัษณ์หรือการกระทาํที*ส่งผลได้เหมือนกัน แต่มีนยั

วา่สิ* งหนึ*งเหนือกวา่อีกสิ*งหนึ*ง”127 เช่น 

                                                        

125วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 28. 
126พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 605.  
127กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 30. 
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    “ใครเล่าที*ไดสั้มผสัความนุ่มละมุนของผิวนางแลว้ จะไม่รู้สึกวา่มะลิ รัศมี

จนัทร์ และผิวหยวกกลว้ย กระดา้งเกินไป” 

 

   จากตวัอย่างจะพบวา่ผิวนางมีความเนียนและนวลเหมือนมะลิ รัศมีจนัทร์ และ

ผิวหยวกกลว้ย แต่กวตีอ้งการยกวา่ผิวนางนั�นยงัเหนือกวา่สิ*งเหล่านั�นอีก 

   2.2.14 อปรัสตุตประศังสา 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความวา่ “ในอลงการอันใด กล่าวสรรเสริญ แมสิ้*งที*เขา

ไม่สรรเสริญกนั นกัปราชญว์า่ อลงการอนันั�นคือ อปฺรสฺตุตปฺรศสํา”128 เช่น 

    “ในโลกนี�  มีคน (จาํพวก) เดียวเท่านั�น อยู่เย็นเป็นสุข คือคนขอทาน ผู ้

สําราญอยูต่ามอาํเภอใจ นอนตามอาํเภอใจ พูดตามอาํเภอใจ ไม่กลวัเจา้ ไม่กลวัโจร” 

 

   จากตวัอย่างกวกีล่าวสรรเสริญคนขอทานวา่ชีวิตมีความสุขเพียงใด ซึ* งโดย

ปกติผูค้นคงไม่สรรเสริญความเป็นขอทาน 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายวา่ “อปรัสตุตประสังศา คือการกล่าวสรรเสริญ

โดยออ้ม สิ*งที*ตอ้งการสรรเสริญมิไดถู้กเอ่ยถึง แต่เป็นที*เขา้ใจว่าเป็นตน้เหตุของคาํกล่าวนั�น”129 เช่น 

    “เมื*อสีดาปรากฏร่าง ดวงจนัทร์ดูราวลูบไล้ด ้วยอัญชัน นัยน์ตานางเนื�อ

ทรายไม่มีชีวิตชีวา ทองดูหมองคลํ�า กิ*งปะการังเหมือนรุ่งอรุณที*หมองมวั เสียงนกโกกิลาก็แหบ

เครือ รําแพนหางกลบักลายเป็นจุดดอ้ยของนกยูง” 

 

   จากตวัอย่างกวสีรรเสริญความงามของสีดา แต่มิไดก้ล่าวชมโดยตรง หากแต่

กล่าววา่เมื*อสีดาปรากฏตวัทาํใหทุ้กอย่างที*งดงามดอ้ยค่าลงทนัที 

   ใน สุโพธาลงัการมญัชรี ไดใ้ห้ความหมายของ อปัปกตตัถุติ ซึ* งตรงกนักับ 

อปรัสตุตประสังศา วา่ “การชมเชยสิ*งที*ตนกระทาํไม่ได”้130 เช่น 

                                                        

128วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 34. 
129กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 35. 
130พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 623.  
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    “ความตายกบัพระองคห์รือเป็นอยูเ่วน้จากพระองค ์ความตายกับพระองค์

นั*นแลประเสริฐกวา่ ความเป็นอยู่เวน้จากพระองค์จะประเสริฐอะไร” 

 

   จากตวัอย่างนั�นกล่าวชมเชยความตายพร้อมกับคนรักซึ* งเป็นสิ* งที*ยงัไม่ได้

กระทาํในตอนนี�  

   2.2.15 อรรถานตรันยาส  

   อรรถาตรันยาส มีคาํจาํกดัความวา่ “การแทรกเรื*องอื*นเขา้มาอา้งเป็นหลกัฐาน 

เพื*อใหเ้ห็นจริงตามที*ไดก้ล่าวไวก่้อนแลว้นั�น เป็นอลงการชื*อ อรฺถานฺตรนฺยาสะ นั*นเป็นสองอย่าง

โดยที*ใชค้าํพูดอนัมีความหมายสองแง่ หรือไม่มีความหมายสองแง่”131 เช่น  

    “เนื*องจากการดื*มเหล้า ตาของพวกหญิงอนั (ตามธรรมดา) งามเหมือน

ดอกนีลุบล ไดก้ลายเป็นสีแดง การพูดก็ผิดปกติไป สุรานุภาพเป็นอนัเหลือที*จะคาดรู้ล่วงหน้าว่าจะ

แสดงออกมาประการใด มิใช่หรือ” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการแทรกเรื*องอื*นเป็นหลกัฐานโดยใชค้าํที*มีความหมายสอง

แง่ คือ สุรานุภาพ ซึ*งแปลวา่ อานุภาพของเหลา้ (สุรา+อนุภาว) หรือแปลไดอี้กอยา่งวา่ อานุภาพของ

เทวดา (สุร+อนุภาว) เพราะทั�งอานุภาพของเหลา้และอนุภาพของเทวดาลว้นไม่มีผูใ้ดคาดการณ์หรือ

รู้ล่วงหนา้ไดว้า่จะเป็นเช่นไร 

   กุสุมา รักษมณี ไดอ้ธิบายไวว้า่ “อรรถาตรันยาส คือการหาหลกัฐานมายืนยนั

สิ*งที*กล่าวถึง อาจเป็นการยกหลกัทั*วไปมาสนบัสนุนกรณีเฉพาะ หรือยกกรณีเฉพาะมาสนบัสนุน

หลกัทั*วไปก็ได ้หลกัทั*วไปที*นิยมยกมาอา้งมกัเป็นคาํพงัเพยหรือสุภาษิต”132 เช่น 

    “คนโง่เท่านั�นที*ปรารถนาสิ* งที*เกินไขว่ควา้ ใครบา้งนอกจากเด็กน้อยจะ

หลงควา้ดวงจนัทร์ในสระนํ�า” 

 

                                                        

131วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 29. 
132กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 35. 
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   จากตวัอย่างประโยคแรกเป็นหลกัทั*วไป และประโยคหลงัเป็นกรณีเฉพาะซึ* ง

ยกมาเป็นหลกัฐานยืนยนัประโยคแรก 

   สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง อตัถนัตรนยาสะ ซึ* งตรงกบั อรรถาตรันยาส ว่า 

“อลงัการใดยงัความแห่งพากยอ์ื*นใหส้ําเร็จ อลงัการนั�นพึงทราบวา่ อตัถนัตรนยาสะ”133 

   อตัถนัตรนยาสะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ สัพพพยาปี คือ คลุมความไว้

ทั�งหมด และ วเิสสัฏฐะ คือ ตั�งอยู่เฉพาะเรื*อง แต่ละประเภทแบ่งออกไปอีก 2 ประเภท ได้แก่ มี หิ 

ศพัทป์ระกอบร่วมในพากย ์และ ไม่มี หิ ศพัท์ประกอบร่วมในพากย ์ดงันั�น อตัถนัตรนยาสะ จึงมี

ดว้ยกนัทั�งหมด 4 ประเภท ดงันี�  

   1) หิรหิตสัพพพยาปี คือ คลุมความทั�งหมดโดยไม่มี หิ ศพัท ์เช่น 

    “ดูเถิด แมด้วงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์นั�นที*เกี*ยวเนื*องกับความเจริญแก่

ชาวโลก ก็จกัถึงความดบัสูญไป ใครเล่าจะพน้กฎธรรมชาติได”้ 

 

   2) หิสหิตวเิสสัฏฐะ คือ คลุมความทั�งหมดโดยมี หิ ศพัท์ เช่น 

    “แม้พระจอมมุนีพระองค์นั�น ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์

ทั�งหลาย มีความชาํนาญ (ในการเขา้ฌาณเป็นตน้) ก็ยงัเสด็จดบัขนัธ์ โดยแทจ้ริงแลว้ สังขารทั�งปวง

ไม่เที*ยงแทถ้าวร” 

 

   3) หิรหิตวเิสสัฏฐะ คือ กล่าวเฉพาะเรื*องโดยไม่มี หิ ศพัท ์เช่น 

    “เมฆฝนย่อมกาํจดัความร้อนแก่ชนทั�งหลาย การไดรั้บอตัภาพของท่าน

ผูป้ระเสริฐย่อมมีเพื*อดบัทุกขข์องผูอ้ื*นมิใช่หรือ” 

 

   4) หิสหิตวเิสสัฏฐะ คือ กล่าวเฉพาะเรื*องโดยมี หิ ศพัท์ เช่น 

    “ขา้แต่พระชินเจา้ ริมพระโอษฐ์ทั�งคู่ของพระองค์แดงงาม ย่อมยงัใจให้

อิ*มเอิบ ความจริงสิ*งที*ประกอบดว้ยการยอ้มเองยอ่มจะยอ้มสิ*งอื*นที*มาประจวบกนัได”้ 

 

                                                        

133พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 480.  
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   2.2.16 นิทรรศนะ 

   ภามหะ ให้คาํจาํกัดความ นิทรรศนะ ว่า “เมื*อจะอธิบายการกระทาํบางอย่าง

โดยเฉพาะเปรียบเทียบกบัสิ*งที*ผูค้นรู้กนัอยู่แลว้”134 เช่น 

    “เมื*อดวงอาทิตยฉ์ายแสง เงาย่อมเกิดขึ�น เมื*อสอนผูค้นให้รํ* ารวยเพิ*มขึ�น ก็

มกัจะนาํไปสู่การล่มสลาย” 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงแสงที*ทาํใหเ้กิดเงาซึ*งผูค้นย่อมรู้กนัอยู่แลว้มาเปรียบเทียบ

กบัการรํ* ารวยเพิ*มขึ�น ซึ* งอํานาจเงินอาจจะนําไปสู่ความเลวร้ายต่างๆ จนไปถึงการล่มสลายของ

สังคม 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายวา่ “นิทรรศนะ คือการเปรียบเทียบสิ*งใดสิ*งหนึ* ง

กบัการกระทาํหรือสิ*งที*เป็นอุทาหรณ์”135 เช่น 

    “เพราะความปรารถนาเพียงเพื*อเสวยสุขในโลกนี�  ฉันจึงใชช้ีวิตอย่างเปล่า

ประโยชน์ ฉันไดข้ายดวงมณีไปเสียแลว้ดว้ยราคาของกระจก” 

 

   จากตวัอย่างอุทาหรณ์ คือ การขายดวงมณีด้วยราคาของกระจก ซึ* งนํามา

เปรียบเทียบกบัการใช้ชีวติอยู่อย่างเปล่าประโยชน์   

   ใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง นิทสัสนะ ในบาลี ซึ* งตรงกบั นิทรรศนะ ใน

สันสกฤตวา่ “การแสดงผลที*เกิดจากเหตุอนัใดอนัหนึ*งก่อนแลว้ ยงักล่าวถึงผลอีกอยา่งหนึ*งที*เกิดต่อ

จากผลเดิม ความหมายก็คือ กล่าวถึงผล 2 อย่างที*เกิดจากเหตุเดียวกนันั*นเอง”136 ซึ* งมีความหมาย

แตกต่างกนั 

 

 

 

                                                        

134
Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 66. 

135กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 33. 
136พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 608.  
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   2.2.17 สโหกติ 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความว่า “ที*กล่าวว่า เหตุและผลเกิดขึ�นพร้อมๆ กนั เพื*อ

แสดงความสามารถของพระเอกนั�น เป็นอลงการชื*อ สโหกติะ”137 เช่น 

   “ผู้ประกอบด้วยศรีผู้นั�น ฉวยเกาทัณฑ์ขึ� นพร้อมด้วยเกียรติของศัตรู

ทั�งหลาย โคง้เกาทณัฑพ์ร้อมดว้ยความทะนงของศตัรู และดึงสายธนูเข้ามาพร้อมดว้ยทรัพย์สมบติั

ของศตัรู” 

 

   จากตวัอย่างนี� ตามปกติแลว้ตอ้งรบชนะเสียก่อน จึงไดท้าํลายเกียรติและความ

ทะนงของศตัรูและนาํเอาทรัพยข์องศตัรูมา แต่ในที*นี� กล่าวประหนึ*งวา่แมก้ารเตรียมการรบในแต่ละ

ขั�นก็ทาํใหเ้กิดผลอย่างหนึ*งอยา่งใดแก่ศตัรูพร้อมๆ กนั เพื*อจะแสดงวา่คนผูนี้� มีความสามารถมาก 

   ภามหะ ให้คาํจาํกัดความวา่ “การกระทาํสองอย่างที*เกี*ยวเนื*องกบัวตัถุสองสิ*ง

เกิดขึ�นพร้อมๆ กนั โดยใชป้ระโยคหรือคาํพูดอยา่งเดียว”138 เช่น 

   “ราตรียาวนานดว้ยความรัก ราตรีซึ* งทิศสําคญัถูกลบเลือนดว้ยการตกของ

นํ�าคา้ง และย ั*วยุให้มีการกอดรัดอย่างเร่าร้อน” 

 

   กุสุมา รักษมณี ไดอ้ธิบายไวว้า่ “สมาโสกติ คือการกล่าวดว้ยถอ้ยคาํเพียงคาํ

เดียวถึงการกระทาํของสิ*งสองสิ*งที*เกิดขึ�นพร้อมๆ กนั”139 เช่น  

“ความรักแบ่งบานพร้อมกบัดอกบวั” 

 

   จากตวัอย่างใช้คาํวา่ แบ่งบาน คาํเดียว แสดงให้เห็นถึงดอกบวัที*แบ่งบาน

และความรักที*เพิ*มพูนขึ�นพร้อมๆ กนั 

 

 

                                                        

137วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 32. 
138

Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 67. 

139กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 31. 
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   2.2.18 วิโรธ 

   วิโรธ มีคาํจาํกดัความตามที* วาคภฎะ กล่าวไวว่้า “ประโยคที*พอได้ยินก็ฟัง

พิรุธ (แต่ภายหลงั) ปรากฏว่า ที*แทไ้ม่มีพิรุธดงันี�  ท่านว่าเป็นอลงการชื*อ วโิรธะ ความพิรุธนั�น มี

เนื*องมาแต่ศพัทบ์า้ง อรรถบา้ง”140 เช่น 

   “ในเมื*อพระองค์ไดป้ระทบับนสิงหาสน์ เศียรของพวกอรินทร์ก็ถูกกดลง

ไป เมื*อทรงยงิลูกศรออกไปเป็นแถวในการสงคราม พระเกียรติก็ไปสู่ที*สุดทิศทั�งหลาย” 

 

   จากตวัอย่างก็ฟังพิรุธว่าเมื*อประทบับนสิงหาสน์ ทาํไมเศียรของศตัรูถูกกด 

เมื*อยิงลูกศรออกไป ทําไมพระเกียรติจึงไปสู่ที*สุดทิศ แต่เมื*อเข้าใจว่าการที*เศียรถูกกดและพระ

เกียรติไปสู่ที*สุดทิศเป็นผลโดยออ้มจากการประทบัสิงหาสน์และยิงลูกศรไม่ใช่ผลโดยตรง ก็จะไม่

เกิดความพิรุธ   

   ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายไวว้า่ “วิโรธ คือการกล่าวถึงลกัษณะหรือการ

กระทาํของสิ*งใดสิ*งหนึ*งที*ขดัแยง้กบัที*ควรเป็นตามธรรมชาติ”141 เช่น 

   “ลมที*พดัจากยอดเขามลัยะเป็นไฟป่า แสงจนัทร์ร้อนแรง เสียงหึ*งๆ ของ

ภมรทาํใหห้วัใจสลาย” 

 

   จากตัวอย่างลม แสงจ ันทร์ และเสียงของหมู่ภมรมีลักษณะขัดแย้งกับ

ธรรมชาติ เพราะการตอ้งพรากจากคนที*รัก สิ*งต่างๆ จึงเปลี*ยนไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 

   ใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง วิโรธิตา ซึ* งตรงกับ วิโรธ วา่ “การแสดง

ความเกี*ยวขอ้งกนัระหวา่งบทที*มีขอ้ความขดัแยง้กนัโดยคุณลกัษณะหรือกิริยาเป็นต้น แต่มุ่งหมาย

เพื*อจะเชิดชูอยา่งสูง”142 เช่น 

   “พระคุณทั�งหลายของพระผู้เป็นญาติมิตรอนัเลิศของชาวโลก แมจ้ะมี

สภาพอ่อนหวานก็ทาํร้ายใจของผูฝั้กใฝ่ในบาป” 

                                                        

140วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 32. 
141กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 34. 
142พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 638.  
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   จากตวัอย่างพระพุทธคุณมีความอ่อนหวานย่อมยงัให้เกิดความปีติยินดี ไม่

ควรจะทาํร้ายจิตใจ แต่ในที*นี�พระพุทธคุณกลบัทาํร้ายจิตใจ เป็นเพราะจิตใจนั�นเป็นจิตใจของคน

บาปหยาบชา้ 

   2.2.19 ปริวฤตติ 

     วาคภฏะ ให้คาํจาํกดัความว่า “ที*กล่าวการแลกเปลี*ยนสิ*งหนึ*งกบัอีกสิ* งหนึ*ง

อนัสมกนัหรือไม่สมกนันั�น เป็นอลงการชื*อ ปริวฺฤตฺติะ”143 เช่น 

   “พระราชาองคใ์ดไดป้ระทานการประหรณ์แลว้ ทรงรวบเอาชีวติของศัตรู

ในสงคราม องคน์ั�นก็ทรงไดรั้บเครื*องประดบัของสตรีฝ่ายศตัรูเหล่านั�น และประทานความทุกข์แก่

เขาไปพร้อมๆ กนั” 

 

   จากต ัวอย่างเป็นการแลกเปลี*ยนอันไม่เหมือนกันและไม่สมกัน เพราะ

พระราชาประทานของที*ไม่ดีให้ศตัรูคือความทุกข์ และรับเอาของที*ดีคือเครื*องประดบัของสตรีฝ่าย

ศตัรู 

   ภามหะ ให้ค ําจาํกัดความว่า “เป็นการกล่าวถึงสิ*งที* ดีกว่าที*ได้รับจากการ

เสียสละสิ*งหนึ*งสิ*งใดใหผู้อ้ื*น”144 เช่น 

   “เพราะการกระจายความมั*งคั*งของเขาไปยงัผู้ที*ขาดแคลน เขาจึงไดรั้บ

ความมั*งค ั*งในชื*อเสียง” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการเสียสละความมั*งค ั*งในทรัพยสิ์นเงินทองใหผู้อ้ื*น จึงไดรั้บ

ความมั*งค ั*งในชื*อเสียงเป็นการตอบแทน 

   สุโพธาลังการมัญชรี กล่าวถึง ปริวุตติ ซึ* งตรงกับ ปริวฤตติ ว่า “ปริวุตติ

อลงัการ คือ การแลกเปลี*ยน หมายความวา่ การไดร้ับสิ*งใดสิ*งหนึ*งที*พิเศษซึ*งตนตอ้งการดว้ยการให้

สิ*งใดสิ*งหนึ*งที*ไม่สําคญั ถา้ไม่มีการใหม้าก่อน ก็ไม่มีการไดรั้บ”145 เช่น 

                                                        

143วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 31. 
144

Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 68. 

145พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 641.  
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   “พระองค์ไดป้ระทานการรบพุ่งดว้ยศาสตราดว้ยพระพาหาของพระองค์

แลว้ทรงนาํเกียรติยศอนัหมดจดดุจดอกบวักุมุทซึ*งสั*งสมมานานของกษตัริยเ์หล่านั�นไป” 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงการให้ซึ* งการรบแลว้ไดรั้บเกียรติยศจากกษตัริยผ์ูพ่้ายแพ้

ไปแทน 

   2.2.20 สมาหิตะ หรือ สมาหิตัม 

   สมาหิตะ มีคาํจาํกดัความวา่ “ในอลงการอนัใด การกระทาํที*กล่าว บงัเอิญเพิ*ม

มีเหตุอื*นมาแต่ตน้ดว้ย อลงการอนันั�นคือ สมาหิตมฺ”146 เช่น 

   “เวลาคํ*า ครั�นหญิงผูม้ีมานะ นึกอยากจะไปสู่ที*อยู่ของคู่รัก นกยูงบนตึก 

อนัเสียงดงัสนั*นของเมฆฝนไดป้ลุกให้ตื*นแลว้ ก็ไดร้้องขึ�นทนัที” 

 

   จากตวัอย่างผูห้ญิงนึกอยากจะไปหาคนรักเป็นการกระทาํชั�นต้น แลว้ก็มีเหตุ

บงัเอิญเพิ*มขึ�นมาคือพอนึกอยากจะไปนกยงูก็ร้องขึ�นทนัที ซึ* งเสียงร้องของนกยูงก็เป็นเหตุใหค้ิดถงึ

คนรัก เพราะนกยงูจะร้องเมื*อเห็นเมฆฝน และกววีา่ฤดูฝนก็เป็นฤดูที*คนจะคิดถึงคนรักเช่นเดียวกบั

ฤดูใบไมผ้ลิ 

   ส่วนใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง สมาหิตะ ว่า “การที*ผูป้รารภจะทาํกิจ

อนัใดอนัหนึ*งไดรั้บสิ*งสนบัสนุนอื*นที*ทาํกิจใหส้ําเร็จอีกดว้ยอาํนาจแห่งบุญนั�น กวที ั�งหลายกล่าววา่ 

สมาหิตะ”147 เช่น 

   “มหาปฐพีนี�คาํรามร้องกอ้งสนั*นเป็นสิ*งเกื�อหนุนต่อพระศาสดาพระองค์

นั�น ผูมี้พระทยัมุ่งมั*นกาํราบขา้ศึกคือพระยามาร” 

 

   จากตวัอย่างการปรารภจะกาํราบพระยามารของพระศาสดา ไดรั้บสิ*งเกื�อหนุน

คือการคาํรามกอ้งของมหาปฐพี ซึ*งเกิดจากอาํนาจบุญบนัดาลโดยที*พระศาสดามิตอ้งทรงกระทาํการ

อนัใดใหเ้กิดขึ�นเลย 

                                                        

146วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 31. 
147พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 641.  
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   2.2.21 อนันวยะ 

   อนันวยะ มีคาํจาํกัดความว่า “การกล่าวว่าสิ* งนั�นมีล ักษณะคล้ายกันกับสิ*ง

นั�นเอง เพราะสิ*งที*กล่าวนั�นไม่มีสิ*งใดที*จะมีลกัษณะคลา้ยกนัได”้148 เช่น 

   “ใบหน้าของเธอที*มีแหวนคือริมฝีปากสีแดง ความสว่างของฟันและ

คุณสมบติัของดวงตาทั�งคู่ที*เหมือนดอกบวัสีนํ� าเงิน อาจพูดได้วา่เปรียบเหมือนกับใบหน้าของเธอ

นั*นเอง” 

 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี ไดอ้ธิบายไวว้า่ “อนันวยะ คือการเปรียบเทียบทาํนอง

เดียวกบัอุปมา แต่เทียบสิ*งหนึ*งกบัตวัของมนัเอง เพราะไม่มีสิ*งใดที*คู่ควรพอที*จะนาํมาเปรียบดว้ยได ้

อุปมานและอุปไมยจึงเป็นสิ*งเดียวกนั”149  เช่น 

   “ดวงหนา้ของนางเปรียบไดก้บัดวงหนา้ของนางเท่านั�น” 

 

   2.2.22 อุปเมโยปมา 

   ภามหะ ให้ค ําจาํกัดความว่า “การกล่าวอุปมานและอุปไมยเปรียบเทียบ

สลบักนัไปมา”150 เช่น  

   “ใบหน้าของเธอซึ* งมีกลิ*นหอมและงดงามดูเหมือนกับดอกบัว และ

ดอกบวัก็เหมือนกบัใบหนา้ของเธอ” 

 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายวา่ “อุปเมโยปมา คือการเปรียบเทียบแบบอุปมา

สองทาง นอกจาก ก เหมือน ข แลว้ ในทางกลบักนั ข ก็เหมือน ก ดว้ย”151 เช่น 

   “ดวงหนา้ของนางเหมือนดวงจนัทร์  

   และดวงจนัทร์ก็เหมือนดวงหนา้ของนาง” 

                                                        

148
Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 69. 

149กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 29. 
150

Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 69. 
151กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 29. 
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   2.2.23 ปรยาโยกติ หรือ ปรยาโยกตะ 

   วาคภฏะ ให้คําจาํกัดความว่า “ถ ้าหากสิ*งที*ต้องการกล่าว จะปรากฏจาก

ขอ้ความอนัไม่ไดร้้อยกรองไวเ้ป็นเรื*องสิ*งนั�น (โดยตรง) เป็นอลงการชื*อ ปรฺยาโยกฺติะ”152 เช่น 

   “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ในการสงครามใหญ่ๆ ฝูงมา้ในทพัของท่านและพวก

หญิงฝ่ายศตัรู ชิงดีกนั คือฝ่ายหนึ*งไดใ้ชกี้บคุย้ฝุ่ นใหก้ระจายออกไป และอีกฝ่ายหนึ*งไดใ้ชน้ํ�าตารวบ

ฝุ่ นเหล่านั�น” 

    

   จากตวัอย่างกล่าวถึงการชิงดีกนัของฝูงมา้ในกองทพัและหญิงฝ่ายศัตรู แต่สิ*ง

ที*กวตีอ้งการคือการใหเ้ขา้ใจถึงเดชานุภาพของพระราชาที*กวตีอ้งการสดุดีวา่ประเสริฐยิ*ง 

   ภามหะ ให้คาํจาํกดัความวา่ “ปรยาโยกตะ เป็นการกล่าวถึงความนึกคิดที*ต่าง

ออกไปจากปกติ”153  

   ส่วน กุสุมา รักษมณี อธิบายวา่ “ปรรยาโยกตะ คือการกล่าวโดยอ้อม แสดง

เจตนาหนึ*ง แต่มีเจตนาอื*น (ซึ* งมกัเป็นเจตนาไม่ดี) แฝงอยู่”154 เช่น 

   “เราจะไม่กินอาหารนี�จนกวา่พราหมณ์จะไดก้ินก่อน” 

 

   จากตวัอย่างอาจจะเขา้ใจวา่ผูพู้ดใจบุญหรือถ่อมตนจนไม่ยอมกินอาหารก่อน

พราหมณ์ แต่เจตนาที*แทจ้ริงคือเขาตอ้งการทดสอบวา่อาหารเจือยาพิษหรือไม่ 

   2.2.24 วยติเรก 

    วยติเรก มีคาํจาํกัดความว่า “ระวางสองสิ*งอนัเหมือนกันดว้ยลกัษณะอะไร

อย่างหนึ*ง สิ*งหนึ*งมีแสดงเป็นที*เด่นกวา่กนัในอลงการอนัใด อลงัการอนันั�นชื*อวา่ วฺยติเรก”155 เช่น 

   “จะวา่พระเจา้ชยัสิงห์กบัราชสีห์ มีเดชเหมือนกนัก็เอาเถอะ แต่ทหารของ

ศตัรูไดห้นีการทาํสงครามกบัฝ่ายหนึ*งแลว้ ก็รีบเขา้ป่าโดยไม่เกรงกลวัอีกฝ่ายหนึ*ง” 

                                                        

152วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 31. 
153

Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 56. 

154กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 29. 
155วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 28. 
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   จากตวัอย่างเปรียบพระเจา้ชยัสิงห์เท่าเทียมกบัราชสีห์ในเรื* องเดช แต่พระเจา้

ชยัศรีมีเดชเหนือกวา่ราชสีห์ เพราะศตัรูที*หวาดกลวัพระองค ์กลบัไม่กลวัราชสีห์ ศัตรูได้พากนัหนี

จากการทาํสงครามกบัพระองคเ์ขา้ไปในป่าของราชสีห์  

   กุสุมา รักษมณี อธิบายไวว้่า “วยติเรก คือการเปรียบเทียบสิ*งที*มีลกัษณะ

เหมือนกัน แต่ยกให้สิ* งหนึ* งเหนือกว่าอีกสิ*งหนึ*ง อาจเป็นอุปไมยเหนือกวา่อุปมาน หรือในทาง

กลบักนัก็ได”้156 เช่น 

   “ดวงหน้าของนางงามผุดผ่องทุกเวลา แต่ดวงจันทร์งามเฉพาะเวลา

กลางคืนเท่านั�น” 

 

   จากตวัอย่างเปรียบวา่ดวงจนัทร์กบัดวงหน้านางมีความงดงามเหมือนกัน แต่

ดวงหนา้นางเหนือกวา่ดวงจนัทร์ตรงที*งดงามอยู่ตลอดเวลา แต่ดวงจนัทร์งดงามเฉพาะเวลากลางคืน 

   ใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวถึง พยติเรกะ ซึ*งตรงกบั วยติเรก วา่ “มีวตัถุสอง

สิ*งทดัเทียมกนั เมื*อกล่าวถึงความเสมอกนัของวตัถุเหล่านั�นไวโ้ดยตรงหรือให้อนุมานรู้เองแล้ว ได้

แสดงความต่างกนัของวตัถุอยา่งหนึ*งหรือทั�งสองอยา่ง”157 

   พยติเรกะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท158 ไดแ้ก่ 

   1) วาจจเอกพยติเรกะ คือ การกล่าวถึงวตัถุสองสิ* งที*เสมอกนัแลว้จาํแนกสิ*ง

เดียว เช่น 

   “ขา้แต่พระชินเจา้ พระองค์เสมอกบัสาครโดยคุณสมบติัคือความลุ่มลึก

และความยิ*งใหญ่เป็นตน้ แต่ต่างกนัดว้ยสรีระเช่นนี�ของพระองค”์ 

 

   จากตัวอย่างกล่าวถึงสองสิ* งเสมอกัน คือ พระชินเจ้าก ับสาคร โดย

คุณสมบติัคือความลุ่มลึกและยิ*งใหญ่ แลว้จาํแนกความต่างโดยกล่าวถึงพระชินเจา้ฝ่ายเดียววา่สรีระ

ของพระองคไ์ม่เหมือนสาคร 

                                                        

156กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 29. 
157พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 490.  
158เรื* องเดียวกนั, 492-499.  
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   2) วาจจอุภยพยติเรกะ คือ การกล่าวถึงวตัถุสองสิ*งที*เสมอกนัแลว้จาํแนกทั�ง

สองสิ*ง เช่น 

   “สาครและพระองค์ไม่ล่วงขอบเขต ลุ่มลึก สาครนี� เหมือนยาแต้มตา 

ส่วนพระองค์งามดั*งทองจามีกร” 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงสาครและพระชินเจา้เสมอกนัดว้ยความลุ่มลึก แลว้

กล่าวจาํแนกทั�งสองฝ่ายวา่ สาครเหมือนยาแตม้ตา และพระชินเจา้งามดั*งทองจามีกร  

   3) คมัมเอกพยติเรกะ คือ การอนุมานวตัถุสองสิ*งที*เสมอกันแล้วจาํแนกสิ*ง

เดียว เช่น 

   “ดวงตามฤคมิไดข้จดัความเร่าร้อน มิไดอ้าํนวยผลที*ชาวโลกปรารถนา 

ขา้แต่พระจอมมุนี พระเนตรทั�งคู่ของพระองคป์ระดบัดว้ยพระคุณนั�น” 

 

   จากตวัอย่างอนุมานไดว่้ายกดวงตาของมฤคมาเปรียบกับพระเนตรของ

พระจอมมุนีวา่เสมอกนัโดยลกัษณะ แลว้กล่าวถึงความต่างกนัเฉพาะพระเนตรของพระจอมมุนีไว้

ฝ่ายเดียว โดยไม่ไดก้ล่าวถึงดวงตาของมฤค 

   4) คมัมอุภยพยติเรกะ คือ การอนุมานวตัถุสองสิ*งที*เสมอกันแล้วจาํแนกทั�ง

สองสิ*ง เช่น 

   “ความต่างกันแห่งทั�งสองสิ* งเหล่านั�นคือวงพักตร์และดอกบัวคือ 

ดอกบวัเกิดในนํ�า วงพกัตร์ของท่านอาศยัท่าน” 

 

   จากตวัอย่างอนุมานไดว่้าเปรียบวงพกัตร์กบัดอกบวัเสมอกนัโดยความงาม

และกลิ*นหอมเป็นตน้ แลว้กล่าวถึงความต่างไวท้ั�งสองฝ่ายคือ ดอกบวัเกิดจากนํ� า แต่วงพกัตร์ของ

ท่านเกิดจากท่านเอง 
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   2.2.25 ชาติ หรือ สวภาโวกติ 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความว่า “ชาติ คือการพรรณนาสภาพของบุคคลหรือของ

ธรรมชาติ นบัวา่งามเป็นพิเศษ ณ ที*กล่าวถึงคนชั�นตํ*า คนมีความกลวัและเดก็เป็นตน้”159 เช่น 

   “หญิงชาวดง คนงามดว้ยสายรัดเอวทาํอย่างหนาทึบดว้ยขนหางนกยูงและ

ผา้ห่มทาํดว้ยเปลือกไม ้ภูรฺชะ อนัเป็นสีต่างๆ และมีสร้อยคอร้อยขึ�นดว้ยเมลด็ตะกลํ*า เดินเยื�องกราย

เล่นอยู่ในป่า” 

 

   ส่วน กุสุมา รักษมณี ใหค้าํอธิบายวา่ “สวภาโวกติ (ชาติ) คือการกล่าวถึงสิ*งใด

สิ*งหนึ*งตามสภาพที*เป็นอยู่โดยธรรมชาติ โดยไม่นาํความรู้สึกของกวเีขา้ไปแทรกมากนกั อาจมีการ

ใชภ้าพพจน์บา้งเล็กนอ้ย มกัเป็นบทพรรณนาสัตวห์รือตน้ไม”้160 เช่น 

   “นกกระเต็นบินเหินขึ�นฟ้า กระพือปีกขึ�นลง มองเล็งลงมา ชั*วพริบตา ก็

โฉบลงในนํ�า แลว้โผกลบัขึ�นไปพร้อมกบัปลาในกรงเลบ็” 

 

   2.2.26 สมุจจยะ 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความว่า “ที*กล่าวสิ*งอนัประเสริฐ หรือเลวทราม หลายสิ*ง

ไวใ้นแห่งเดียวกนันั�น ท่านวา่เป็นอลงการชื*อ สมุจฺจยะ”161 

   สมุจจยะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) กล่าวถึงสิ*งอนัประเสริฐหลายสิ*งไวด้ว้ยกนั เช่น 

   “นครอณหิลฺลปาฏลมฺ พระราชาผูเ้ป็นโอรสพระเจา้กรรณเทพ (คือพระเจา้

ชยัสิงห์) และช้างชื*อศรีกลศ เป็น (ของประเสริฐเหมือน) แก้วมณีในโลกนี�” 

 

   2) กล่าวถึงสิ*งอนัเลวทรามหลายสิ*งไวด้ว้ยกนั เช่น 

                                                        

159วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 23. 
160กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั� งที* 2, 36. 
161วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 34. 
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   “บุคคลผูอ้ยู่ในคาม มีผูที้*ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบเป็นผูน้าํ มีหญิงอนัเป็นที*ต ั�งแห่ง

เดียวของความคดโกงทั�งหลายเป็นภรรยา ป่วยเป็นนิตย ์และอยู่ในบงัคบัของผูอ้ื*นนั�น ถึงวา่มีชีวติก็

เท่ากบัคนตาย” 

  

   วิศวนาถ ให้คําจาํกัดความว่า “เมื*อมีเหตุอนัหนึ* งที*เพียงพอทาํให้เกิดผล

อนัหนึ*งอยู่แลว้ ยงัมีเหตุอื*นๆ อีกที*จะทาํให้เกิดผลอนัเดียวกันขึ�นมา หรือ เมื*อคุณสมบติัสองอย่าง 

หรือพฤติกรรมสองอย่าง หรือคุณสมบติัอนัหนึ* งหรือพฤติกรรมอันหนึ*ง เกิดขึ� นพร้อมๆ กันก็

เรียกวา่สมุจฺจย”162 

   2.2.27 ภรานติมาน 

   ภรานติมาน มีคาํจาํกดัความ “ในอลงการอนัใด มีการตดัสินเอาว่า สิ* งสิ* งหนึ* ง

เป็นสิ*งอีกสิ*งหนึ*งอนัมีลกัษณะคลา้ยกนั อลงการอนันั�นเป็น ภฺรานฺติมานฺ”163 เช่น 

   “หมู่แมลงภู่ โผลงที*ใบหน้าด้วยสําคญัว่าเป็นดอกบวัทอง โผลงที*ตาดว้ย

สําคญัวา่เป็นดอกนีลุบล และโผลงที* (ปากอนักาํลงั) ยิ�มดว้ยสําคญัวา่เป็นดอกกุมุท” 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงแมลงภู่ที*ไปอยู่ยงัใบหนา้เพราะเข้าใจว่าเป็นดอกบวัทอง 

แลว้ไปอยูที่*ตาเพราะเข้าใจว่าเป็นดอกนีลุบล และไปอยู่ที*รอยยิ�มเพราะเข้าใจว่าเป็นดอกกุมุท ซึ* ง

แสดงให้เห็นว่าอวยัวะต่างๆ มีความงดงามเหมือนกบัดอกไม้ชนิดต่างๆ ดงัที*กล่าวไปจนแมลงภู่

สําคญัวา่เป็นดอกไมจึ้งเขา้ไปดอมดม 

   2.2.28 ปรัศโนตตระ หรือ ปรัศโนตตรัม 

   วาคภฏะ ให้คําจาํก ัดความว่า “อลงการอันใด มีคาํถามและคาํตอบ ไม่ว่า

คาํตอบนั�นอยูเ่ปิดเผย ไม่เปิดเผย หรือทั�งเปิดเผยและไม่เปิดเผย อลงการอนันั�นชื*อ ปฺรศฺโนตฺตรมฺ” 164 

   ปรัศโนตตรัม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) ประเภทที*กล่าวคาํตอบไวอ้ยา่งเปิดเผย เช่น 

                                                        

162
Viśvanātha, Tha Sāhityadarpaṇa, trans. P.V. Kane, 285. 

163วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 26. 
164เรื* องเดียวกนั, 35. 
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   “ดูกร สัตบุรุษ สิ* งใดเป็นที*พึ* งของสาธุชน ผู้กาํลงัจมลงในทะเล อนั

บุคคลแลไม่เห็นฝั*งโน้น คือสงสารวฏัฏนี�  – การหมดความรักความเกลียด” 

 

   จากตวัอย่างมีคาํตอบของคาํถามแสดงไวอ้ยา่งเปิดเผย 

   2) ประเภทที*กล่าวคาํตอบไวอ้ยา่งไม่เปิดเผย เช่น 

   “ดูกร นกัปราชญ์ สิริราชสมบตัิตั� งอยู่ที*ไหนเป็นนิตย์ จงบอกมา – นี*

เป็นของแปลกอย่างหนึ*งที*บอกใหแ้ลว้ก็เดาไม่ถูก” 

 

   จากตวัอย่างไม่มีคาํตอบของคาํถามที*ว่า “สิริราชสมบติัตั�งอยู่ที*ไหนเป็น

นิตย”์ แสดงไว ้

   3) ประเภทที*กล่าวคาํตอบไวท้ั�งเปิดเผยและไม่เปิดเผย เช่น 

   “สิ*งใดแสดงความประเสริฐของช้าง (คาํ) ใดหมายถึงนก มียศมาแต่

ไหน พญาครุฑปรากฏอยา่งไรเป็นนิตย ์– (ตอบโดยลาํดบัว่า) ทานวาริ (นํ�ามนั) ว ิ(นก) อาชิตะ (จาก

การสงคราม) ทานวาริวิราชิตะ (งามดว้ยพระนารายณ์)” 

 

   จากตวัอย่างแสดงทั�งคําตอบที*เปิดเผยคือคําตอบของคาํถามสุดทา้ยว่า 

“ทานวาริวริาชิตะ” และหากแยกคาํตอบดงักล่าวแลว้ก็จะไดค้าํตอบของคาํถามอื*นๆ ทุกข้อดว้ยซึ* ง

เป็นคาํตอบที*ไม่ไดเ้ปิดเผยไว ้

   2.2.29 เหตุ 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัวา่ “กล่าวถึงใครที*ทาํการอนัใด ก็แสดงเหตุผลประกอบ

ไปดว้ยวา่ ผูน้ ั�นน่าจะทาํเช่นนั�นไดด้งันี�  นกัปราชญว์า่เป็นอลงการชื*อ เหตุะ”165 

   “พระจนัทร์ผูเ้ป็นพี*นอ้งกบัพิษ ลมอนัพดัมาแต่ทิศพญายม และตน้ไมอ้นัมี

ใบผลิออกแลว้ (แปลโดยอีกนยัหนึ*งวา่ ตน้ไมอ้นัเกิดตอ้งการกินเนื�อขึ�นแลว้) สามสิ* งนี� ย่อมฆ่าคน

เดินทาง” 

 

                                                        

165เรื* องเดียวกนั, 30. 
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   จากตวัอย่างสิ* งที*เกิดขึ�นแสดงให้เห็นว่าเป็นฤดูวสันต์หรือฤดูใบไมผ้ลิ ซึ* ง

บรรยากาศในฤดูนี�ย่อมทาํใหค้นเดินทางที*ตอ้งพลดัพรากจากคนรักคิดถึงคนรักของตนจนอาจตาย

ได ้แสดงเหตุที*พระจนัทร์ฆ่าคนไดเ้พราะเกิดจากการกวนเกษียรสมุทรพร้อมกับพิษ เหตุที*ลมที*พดั

มาจากทิศใตห้รือทิศพญายมฆ่าคนไดเ้พราะลมมีความสามารถของพญายมติดมาคือคร่าวญิญาณได ้

และเหตุที*ต้นไมที้*ผลิใบฆ่าคนไดเ้พราะการแปลความคาํว่า ชาตปลาศ ที*แปลวา่ เกิดผลิใบ (ชาต 

แปลวา่ เกิดแลว้ และ ปลาส แปลวา่ ใบ) แปลไดอ้ีกอย่างว่า ต้องการกินเนื�อ (ปล แปลว่า เนื�อ และ 

อาศา แปลวา่ ความตอ้งการ) ดงันั�นตน้ไมที้*ตอ้งการกินเนื�อยอ่มฆ่านกัเดินทางที*มาพกัใตต้น้ไมไ้ด ้

   ส่วนใน สุโพธาลงัการมญัชรี กล่าวไวว้่า “เหตุมี 2 ประเภท คือ ชนกเหตุ 

และญาปกเหตุ การกล่าวเหตุเหล่านั�นเป็นพิเศษ ปรากฏแล้วโดยความเป็นอลังการ”166 ดงันั�นเหตุ

อลงัการ คือ การแสดงเหตุ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) ชนกเหตุ คือ เหตุกาํเนิด หมายถึง เหตุที*ก่อใหเ้กิดสิ*งต่างๆ ตามสภาพ เช่น 

หน่อยอ่มเกิดจากเมล็ด 

   2) ญาปกเหตุ คือ เหตุบอกให้รู้ หมายถึง เหตุที*ทาํใหรู้้วา่มีสิ*งใดๆ อยู ่เช่น รู้ว่า

มีไฟอยู่เพราะควนั 

   แต่การกล่าวเหตุไวโ้ดยไม่ตกแต่งคาํก็ไม่จดัวา่เป็นเหตุอลงัการ แต่การแสดง

สิ*งที*ยงัไม่เกิดใหเ้กิดขึ�น หรือแสดงความไม่เกิดขึ�นของสิ*งที*เคยเกิดมาแล้ว และการแสดงเหตุโดย

พิเศษ จดัเป็นเหตุอลงัการ เช่น 

   “ลม (หอม) นี�พดัป่าจนัทน์แล้ว กระทบนํ� าตกจากเทือกเขามลยั ปรากฏ

แลว้เพื*อความเสื*อมสูญแห่งคนเดินทาง”  

 

   จากตวัอย่างลมที*พดัมาจากป่าจนัทน์และกระทบนํ� าตกจากเทือกเขามลยันั�นมี

กลิ*นหอม เป็นเหตุให้คนเดินทางได้กลิ*นแลว้หวนคิดถึงคนรักของตน ทาํให้ไม่สามารถเดินทาง

ต่อไปไดจ้นตอ้งกลบัไปหาคนรัก เช่นนี�แลว้คนเดินทางจึงไม่มี 

 

 

                                                        

166พระธรรมโมลี และพระมหานิมิต ธมฺมสาโร ป.ธ.9, ผูต้รวจชาํระ, สุโพธาลงัการมัญชรี, 508.  
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   2.2.30 อนุมานัม 

   อนุมานัม มีคาํจําก ัดความว่า “อลงการอันใด บังเ กิดความรู้ถึง เจ้าของ

เครื*องหมาย อนัอยูใ่นอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคต ดว้ยอาศยั เครื*องหมาย อนัประจกัษ ์อลงการอนันั�น

ชื*อ อนุมานมฺ”167 

   อนุมานมั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1) อนุมานมัถึงเจา้ของเครื*องหมายในอดีต เช่น 

   “แม่นํ�าทั�งหลาย ไดเ้กิดขึ�นจากนํ� าอนั (พระเนมิฯ) ผูเ้ป็นเจา้ได้สรงใน

เวลา (ประสูติ) เป็นแน่ ถา้ไม่เช่นนั�น ไฉนบุคคลไดอ้าบในแม่นํ�าเหล่านี�แลว้บริสุทธิQ ขึ�น” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการอนุมานเกี*ยวกบัเจา้ของเครื* องหมายในอดีตว่านํ� าสรง

ของพระเนมิทาํให้คนที*ใชน้ํ� าสรงอาบต่อนั�นบริสุทธิQ ขึ�น ดงันั�นแม่นํ�าที*ทาํใหผู้อ้าบบริสุทธิQ คงจะเกิด

จากนํ�าสรงพระเนมินั*นเอง 

   2) อนุมานมัถึงเจา้ของเครื*องหมายในอนาคต เช่น 

   “เพื*อนเอ๋ย มีแสงสว่างปรากฏขาวทางทิศตะวนัออกเมื*อใด เราคิดว่า

พระจนัทร์ผูท้รชนจกัไดโ้ผล่ขึ�นเมื*อนั�น” 

 

   จากตวัอย่างเป็นการอนุมานเกี*ยวกบัเจา้ของเครื* องหมายในอนาคตว่าเมื*อ

เห็นแสงสีขาวทางทิศตะวนัออก พระจนัทร์ย่อมจะปรากฏตามมา ตอนนี� เมื*อเห็นแสงสวา่งสีขาว 

พระจนัทร์ย่อมจะตอ้งโผล่ตามมาในอนาคต ซึ* งเป็นการคาดการณ์เพราะผูก้ล่าวไม่กลา้ที*จะมองดู 

เพราะเมื*อเห็นพระจนัทร์จะยิ*งทาํใหค้วามคิดถึงคนรักเพิ*มมากขึ�น 

   3) อนุมานมัถึงเจา้ของเครื*องหมายในปัจจุบนั เช่น 

   “พระจนัทร์ผู้แพค้วามงามของใบหน้า ไดเ้ป็นทาสของหญิงคนนี�  ถ้า

มิฉะนั�น ทาํไมจึงไปข่มเหงดอกบวัอนัมีความผิดเพียงแต่ไดข้โมยความงามของตานางของนาง” 

 

                                                        

167วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 26. 
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   จากตวัอย่างเป็นการอนุมานเกี*ยวกบัเจา้ของเครื* องหมายในปัจจุบนัว่า

เพราะข้าทาสย่อมเข้าขา้งเจา้นายตนเสมอ เหตุนี�พระจนัทร์จึงเป็นขา้ทาสของเธอด้วยไปข่มเหง

ดอกบวัซึ*งงดงามเหมือนตาของนาง (จึงโทษว่าดอกบวัขโมยความงามของตาของนางไป) โดยการ

ทาํใหด้อกบวัหุบ (ดอกบวับานในตอนเช้า และหุบในตอนเยน็) 

   2.2.31 วยาชัสตุติ 

   วศิวนาถ ใหค้าํจาํกดัความว่า “เมื*อการกล่าวโทษและการกล่าวสรรเสริญแล้ว

เขา้ใจไปวา่เป็นการสรรเสริญและการตาํหนิตามลาํดบั จะเรียกวา่ วยาชสัตุติ”168 ส่วน กุสุมา รักษมณี 

ใหค้าํอธิบายวา่ “วยาชสัตุติ คือการกล่าวสรรเสริญที*มีเจตนาแทจ้ริงเป็นการติเตียน หรือกล่าวติเตียน

ที*มีเจตนาแทจ้ริงเป็นสรรเสริญ”169 เช่น 

   “โอ!้ เมฆา ขา้มอบคาํสรรเสริญที*ผิดพลาดแก่เจา้ว่า ‘นํ� าของเจา้เป็นชีวิต

ของโลก’ แต่แทจ้ริงแลว้คาํสรรเสริญที*ดีที*สุดสําหรับเจา้คือ เจา้คอยให้ความช่วยเหลือเทพเจา้แห่ง

ความยุติธรรม (พระยม) โดยการฆ่านกัเดินทางที*แยกจากคนรักของเขา” 

 

   จากตวัอย่างคาํตาํหนิวา่เป็นการสรรเสริญที*ผิดพลาดวา่ นํ�าฝนจากเมฆให้ชีวิต

แก่สรรพสัตวน์ั�น กลบัเป็นความจริงของเมฆ ส่วนการสรรเสริญวา่เมฆคอยช่วยเหลือพระยมในการ

ฆ่านกัเดินทางนั�น กลบัเป็นการตาํหนิดว้ยการคาดโทษวา่ฤดูฝนทาํให้ผูค้นคิดถึงคนรักมาก เมฆฝน

จึงเหมือนกบัเป็นผูค้อยช่วยพระยมฆ่านกัเดินทางที*จากคนรักมา 

   2.2.32 ประติวสัตูปมา 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความว่า “ในอลงการอนัใด ปรากฏวา่ สิ*งหนึ*งเหมือนกนั

กบัอีกสิ*งหนึ*ง ถึงแมไ้ม่ไดใ้ช้คาํเช่น เหมือน เป็นตน้ อลงการอนันั�นเป็น ปฺรติวสฺตูปมา”170 เช่น 

   “(พระเนมินาถ) พระองค์เดียว ไดเ้ป็นที*น่าอศัจรรยใ์นยทุวงศ์ ถึงแมว้า่ใน

วงศ์นั�นไดมี้วรีบุรุษเป็นจาํนวนมาก กลีบในดอกลาํเจียกจะมีกลิ*นหอมไดท้ั�งหมดหรือ” 

                                                        

168
Pramada Dasa Mitra and James Robert Ballantyne, ed., The Mirror of Composition: A Treatise 

on Poetical Criticism, Being an English Translation of the Sāhitya-darpaṇa of Viśwanātha Kavirāja 

(Calcutta: Baptist Mission Press, 1875), 405. 

169กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 35. 
170วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 26. 
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   จากตวัอย่างเปรียบเทียบให้เขา้ใจวา่พระเนมินาถเหมือนกบักลีบดอกลาํเจียกที*

มีกลิ*นหอม โดยกล่าวติดต่อกนัไปวา่กลีบดอกลาํเจียกไม่ไดมี้กลิ*นหอมทุกกลีบในดอกเดียว เหมือน

วรีบุรุษในยทุวงศ์ที*มีมากมายแต่ที*มีคุณสมบติัน่าอศัจรรยมี์เพียงพระเนมินาถ 

   ส่วน ภามหะ ให้คาํจาํกัดความว่า “ประโยคคู่ขนานที*เปรียบเทียบความ

เหมือนกันของความหมายของประโยคโดยไม่ใช่คาํเปรียบ เรียกว่า ประติวสัตูปมา ซึ* งเป็นความ

เหมือนกนัของสิ*งนั�นๆ โดยคุณลกัษณะ”171  

   และ กุสุมา รักษมณี อธิบายว่า “ประติวสัตูปมา คือการเปรียบเทียบด้วย

ขอ้ความสองประโยค ในลกัษณะคู่ขนานกนั เพื*อแสดงให้เห็นความเหมือนกันของอุปมานกับ

อุปไมย แมว้า่จะไม่ปรากฏคาํวา่เหมือนหรือคลา้ย แต่ผูฟั้งก็หมายรู้ไดด้ว้ยการอนุมาน”172 เช่น 

“ดวงจนัทร์เป็นเลิศในสวรรค ์

ดวงหนา้ของนางเป็นเลศิในโลก” 

 

   จากตวัอย่างแสดงถึงความเหมือนกนัของดวงจนัทร์และดวงหน้านางที*มี

คุณลกัษณะเป็นเลิศในแต่ละดินแดนเช่นเดียวกนั โดยการวางประโยคติดต่อกนัไปเป็นคู่ขนานและ

ไม่ใชค้าํเปรียบเหมือน  

   2.2.33 สังศยะ 

   สังศยะ มีคาํจาํกัดความวา่ “ที*แสดงความคิดว่า สิ*งนี� จะเป็นสิ*งนี�  หรือสิ*งนี�  

เพราะมีลกัษณะเหมือนกนัทั�งนั�น เป็นอลงการชื*อ สํศยะ ได้อาศยัเหตุผลแก้ข้อสงสัยลงไปแล้ว ก็

เรียกวา่ นิศฺจยานฺตะ (คือ ขอ้สงสัยอนัมีการตดัสินเป็นอวสาน)”173 เช่น 

   “ได้เห็นพระแสงดาบอนัอยู่ในพระหัตถ์นั�นแลว้ พวกกวีเกิดมีความคิด

ต่างๆ กนัวา่ ดาบเล่มนี�จะเป็นผมของราชลกัษมีของศตัรู หรือวา่จะเป็นควนัของไฟ คือพระเดช” 

 

                                                        

171
Bhāmaha, Kāvyālaṅkāra, trans. P.V. Naganatha Sastry, 32. 

172กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพ์ครั� งที* 2, 30. 
173วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 27. 
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   จากตวัอย่างเมื*อกวเีห็นพระแสงดาบในพระหัตถ์ก็คิดว่าเป็นผมของศตัรูบา้ง 

(ตามธรรมเนียมของผูช้นะศึก จะเหนี*ยวเอาผมมวยของเชลยไปอยู่ในอาํนาจของตน) เป็นควนัไฟ

บา้ง (ดาบเหมือนควนัไฟที*พวยพุ่ง และควนัไฟหมายถึงพระเดช การถือดาบจึงหมายถึงมีเดชอยู่ใน

มือตน) แต่ไม่ไดต้ดัสินว่าเป็นสิ*งใดกนัแน่ 

   ส่วน สังศยะ ที*มีการตดัสิน เรียกว่า นิศจยานตะ เช่น 

   “ถา้พระองค์นี� เป็นพระอินทร์ ทาํไมไม่มีพระเนตร์หนึ*งพนั ถ้าเป็นพระ

นารายณ์ ทาํไมพระองคไ์ม่ทรงมีสี*กร ออ้นึกไดแ้ลว้ พระองคผ์ูท้รงมีไก่กลา้อยู่เบื�องบนธุรของราช

รถนี�  คือพระเจา้ชยัสิงห์ โอรสพระเจา้ศรีกรรณเทพ มาประทบัอยู่แถวหนา้ในการสงคราม” 

 

   จากตวัอย่างนึกสงสัยวา่พระองค์นี� เป็นพระอินทร์บ้าง เป็นพระนารายณ์บ้าง 

แต่สุดท้ายก็ตัดสินว่าคือ พระเจา้ชัยสิงห์ แสดงให้เห็นวา่พระองค์มีความงามหรือความสามารถ

เสมือนพระอินทร์หรือพระนารายณ์ 

   2.2.34 สาระ หรือ สารัม 

   วาคภฏะ ใหค้าํจาํกดัความวา่ “ที*ตดัสินว่าสิ*งหนึ*งสิ*งใดเป็นของแก่นสาร แล้ว

กล่าวจาระไนอีกต่อไปตามแต่จะทาํไดว้า่ สิ* งนั�นสิ*งนี� เป็นของแก่นสารยิ*งๆ ขึ�นไปดงันี�  ท่านวา่เป็น

อลงการชื*อ สารมฺ”174 เช่น 

   “ในสงสารวฏัฏ ความเป็นมนุษยเ์ป็นของแก่นสาร ส่วนความเป็นมนุษย ์

การมีสกุลดีเป็นของแก่นสาร ส่วนการมีสกุลดี ความเป็นผูมี้ธรรมเป็นของแก่นสาร และส่วนความ

เป็นผูมี้ธรรม การมีใจกรุณาเป็นของแก่นสาร” 

 

   วศิวนาถ ใหค้าํจาํกดัความว่า “ความต่อเนื*องของสิ*งที*ค่อยๆ เพิ*มความเป็นเลิศ

ขึ�นเรื*อยๆ เรียกวา่ สาระ”175 เช่น 

                                                        

174เรื* องเดียวกนั, 33. 
175Pramada Dasa Mitra and James Robert Ballantyne, ed., The Mirror of Composition: A 

Treatise on Poetical Criticism, Being an EnglishATranslation of the Sāhitya-darpaṇa of Viśwanātha 

Kavirāja, 421. A 
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   “สิ*งที*เป็นสาระสําคญัในการเป็นเจา้ของราชอาณาจกัร; ในราชอาณาจกัร

คือเมืองหลวง; ในเมืองหลวง คือพระราชวงั; ในพระราชวงั คือแท่นบรรทม; ในแท่นบรรทม คือ

หญิงสาวที*คู่ควรที*มีคุณสมบตัิทั�งหมดของความรัก” 

 

   2.2.35 สังกระ 

   สังกระ มีคาํจาํกดัความวา่ “การรจนาอลงการเหล่าที*กล่าวแลว้ไวร้วมกนัหลาย

อย่าง ชื*อ สงฺกระ”176  เช่น 

   “บุคคลชื*อ โสม ผูน้ ั�น ไดมี้นกัปราชญชื์*อ ศรีวาคฺภฏ เป็นบุตรเหมือนอย่าง

พระจนัทร์ ผูเ้ป็นประหนึ*งไข่มุก อนัติดอยู่กบัเปลือกหอยคือพรหมาณฑ มีกองแสงสวา่งคือพระพุธ

เป็นบุตร” 

 

   จากตวัอย่างปรากฏอลงัการหลายชนิดพร้อมกัน ไดแ้ก่ รูปกะ (อนัติดอยู่กับ

เปลือกหอยคือพรหมาณฑ) อุปมา (เป็นบุตรเหมือนอย่างพระจนัทร์) เศลษะ (มีกองแสงสว่างคือ

พระพุธเป็นบุตร) และ ชาติ (บุคคลชื*อ โสม ผูน้ ั�น ไดมี้นกัปราชญ์ชื*อ ศรีวาคฺภฏ เป็นบุตร) 

                                                        

176วาคภฏะ, อลงัการศาสตร์, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 27. 
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บทที� 4 

การวิเคราะห์เนื�อหาในคีตโควนิทกาวยะ 

 

 การศึกษาเนื�อหาในคีตโควินทกาวยะจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที& 1 คือ 

ลกัษณะเฉพาะของคีตโควนิทกาวยะ จะศึกษาวธีิการร้อยเรียงเรื&องที&แตกต่างจากกาวยะเรื&องอื&นๆ ซึ&ง

ทาํใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะตวัของคาํประพนัธ์ และ ส่วนที& 2 คือ องค์ประกอบของคีตโควินทกาวยะ 

หรือที&เรียกวา่ วสัดุ จะศึกษาส่วนต่างๆ ที&ประกอบเขา้เป็นวรรณคดี ไดแ้ก่ โครงเรื&อง แก่นเรื&อง การ

ดาํเนินเรื&อง ตวัละคร ฉากและบรรยากาศ และองคป์ระกอบอื&นๆ ได้แก่ ปุรุษารถะ 4 ชื&อเรื& อง และ

จุดประสงค์ของเรื&อง 

 

ลักษณะเฉพาะของกาวยะเรื�องคีตโควินทะ 

 คีตโควนิทกาวยะมีลกัษณะเฉพาะที&พิเศษแตกต่างจากกาวยะเรื&องอื&นในประเภทเดียวกนั

มาก การศึกษาลกัษณะเฉพาะดงักล่าวจะทาํให้เขา้ใจภาพรวมและรายละเอียดของเรื&องไดด้ยิี&งขึ�น อกี

ทั�งยงัเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบและสร้างสรรค์กาวยะให้ไพเราะงดงาม และโดดเด่นเป็นที&

นิยมเช่นเดียวกบัคีตโควนิทะ 

 1. การร้อยเรียงเรื�อง 

  คีตโควนิทะมีความยาวทั�งสิ�น 286 โศลก แบ่งออกเป็น 12 บท หรือ 12 สรรคะ 

และแบ่งเป็นบทยอ่ยอีก 24 บท หรือ 24 ประพนัธะ แต่ละประพนัธะจะบรรจุโศลกจาํนวน 8 โศลก 

เรียกวา่ อษัฏปที (ผูศึ้กษาจะเรียกส่วนนี� ว่าอษัฏปทีแทนประพนัธะ) โดยในแต่ละอษัฏปทีส่วนใหญ่

จะมีอษัฏปทีละ 8 โศลก ตามความหมายของชื&อซึ& งแปลว่า ที&มีแปด แต่ก็มีบางอษัฏปทีที&มีโศลก

มากกว่าหรือน้อยกว่า 8 โศลก เช่น อษัฏปทีที& 1 มีโศลกจาํนวน 11 โศลก อษัฏปทีที& 10 มีโศลก

จาํนวน 5 โศลก ซึ& งการวางโศลกอย่างไม่เป็นไปตามกฎนี� เป็นการปรับให้เขา้กับเนื�อหา เช่น 

ในอษัฏปทีที& 1 ที&ต้องมีถึง 11 โศลก นั�น ก็เพราะเป็นส่วนของเรื& องที&กล่าวถึงทศอวตารของพระ

วษิณุหรือพระกฤษณะ จึงจาํเป็นตอ้งใชถ้ึง 10 โศลก เพื&อกล่าวถึงอวตารทั�ง 10 ปาง และโศลกที& 11 
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เพื&อสรุปจบอษัฏปทีนั�น เป็นตน้ นอกจากเนื�อหาในส่วนของอษัฏปทีทั�ง 24 อษัฏปที แลว้ ในแต่ละ

บทยงัมีโศลกที&แยกอยูต่่างหากโดยบางครั�งก็ขึ�นตน้บทและบางครั� งก็อยู่ส่วนทา้ยบท ซึ& งส่วนใหญ่

แลว้เนื�อหาในส่วนโศลกที&แยกออกมานี�จะเป็นเรื&องราวของกาวยะที&ต่อเนื&องกบัอษัฏปที บางครั� ง

เป็นบทเปิดและบางครั� งเป็นบทสรุปจากอษัฏปที แต่บางโศลกก็เป็นการดาํเนินเรื&องต่อในคนละ

ส่วนกบัอษัฏปที 

 

คีตโควนิทะขึ�นตน้กาวยะโดยการบอกชื&อเรื&องและชื&อผูป้ระพนัธ์ว่า 

ศฺรี ชยเทวกววิริจติมฺ 

คีตโควนฺิทกาวฺยมฺ 

คีตโควนิทกาวยะประพนัธ์โดยกวศีรีชยเทพ 

ผูป้ระพนัธ์ใช้คาํขึ�นตน้บทประพนัธ์วา่ “ศฺรี” แปลวา่ สิริมงคล ความดีงาม ซึ& งเป็นความนิยมในการ

ประพนัธ์ที&มกัจะวางคาํที&เป็นมงคลไวเ้ป็นคาํแรกในบทประพนัธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ&งเมื&อบท

ประพนัธ์นั�นมีความเกี&ยวขอ้งกบัเทพเจา้ นยัวา่เพื&อเป็นการแสดงความเคารพและเพื&อใหเ้ทพเจา้อวย

ชยัแก่บทประพนัธ์ และจบบทประพนัธ์วา่ 

สมาปฺต ํคีตโควินฺทกาวฺยมฺ 

คีตโควนิทกาวยะจบบริบูรณ์ 

 

  ส่วนในแต่ละสรรคะจะมีลาํดบัและชื&อของสรรคะขึ�นตน้ และประโยคเพื&อบอกจบ

สรรคะ และในแต่ละประพนัธะหรืออษัฏปทีจะบอกลาํดบัและราคะตาละที&ใช ้ซึ& งทั�งสองอย่างล้วน

แลว้แต่เป็นลกัษณะเฉพาะของกาวยะเรื&องนี�  

 สรรคะทั�ง 12 สรรคะ ของคีตโควนิทกาวยะมีลาํดบัชื&อสรรคะ เป็นดงันี�  

  สรรคะที& 1 ชื&อ สาโมททาโมทระ (sāmodadāmodaraḥ) แปลว่า พระกฤษณะผู ้

สนุกสนาน 

  สรรคะที& 2 ชื&อ อกเลศเกศวะ (akleśakeśavaḥ) แปลวา่ พระกฤษณะผูไ้ม่มีกิเลส 

  สรรคะที& 3 ชื&อ มุคธมธุสูทนะ (mugdhamadhusūdanaḥ) แปลว่า พระกฤษณะผูมี้

ความสับสน ในใจ 
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  สรรคะที& 4 ชื&อ สนิคธมธุสูทนะ (snigdhamadhusūdanaḥ) แปลว่า พระกฤษณะผู ้

อ่อนโยน 

  สรรคะที&  5 ชื&อ สากางกษะปุณฑรีกากษะ (sākāṅkṣapuṇḍarīkākṣaḥ) แปลว่า 

พระกฤษณะผูมี้ความปรารถนา 

  สรรคะที&  6 ชื& อ ธันยไวกุณฐกุงกุมะ (dhanyavaikuṇṭhakuṅkumaḥ) แปลว่า 

พระกฤษณะผูม้ ั&งค ั&ง 

  สรรคะที& 7 ชื&อ นาครนารายณะ (nāgaranārāyaṇaḥ) แปลว่า พระกฤษณะผูฉ้ลาด 

  สรรคะที& 8 ชื&อ วิลกัศยลกัษมีปติะ (vilakṣyalakṣmīpatiḥ) แปลว่า พระกฤษณะผู ้

เร่ร่อน 

  สรรคะที& 9 ชื&อ มุคธมุกุนทะ (mugdhamukundaḥ) แปลวา่ พระกฤษณะผูง้ดงาม 

  สรรคะที& 10 ชื&อ จตุระจตุรภุชะ (caturacaturbhujaḥ) แปลวา่ พระกฤษณะผูฉ้ลาด 

  สรรคะที& 11 ชื&อ สาโมททาโมทระ (sāmodadāmodaraḥ) แปลว่า พระกฤษณะผูมี้

ความสุข 

  สรรคะที& 12 ชื&อ สุปรีตปีตามพระ (suprītapītāmbaraḥ) แปลวา่ พระกฤษณะผูย้ินดี 

  จากชื&อสรรคะจะเห็นไดว้า่มีรูปแบบของการตั�งชื&อ คือ ผูป้ระพนัธ์ใช้พระนามของ

พระกฤษณะประกอบเขา้กนักบัคาํศพัท์อีกคาํเป็นคําสมาสที&ขยายพระนามพระกฤษณะ แต่แมจ้ะ

ประกอบดว้ยคาํที&มีความหมายวา่ พระกฤษณะ เหมือนกันหมด แต่ก็มีการหลากคาํที&ใช้แทนองค์

พระกฤษณะปรากฏเป็นพระนามแบบต่างๆ เช่น ทาโมทระ (dāmodara) แปลว่า ผูมี้เชือกผา้ผูกที&

ทอ้ง เกศวะ (keśava) แปลว่า ผู้มีผมงาม มธุสูทนะ (madhusūdana) แปลว่า ผู้ฆ่ามธุ จตุรภุชะ 

(caturbhuja) แปลว่า ผู้มีสี&แขน เป็นตน้ นอกจากนั�นแล้วชื&อสรรคะยงัมีการเล่นเสียงที&เรียกว่า 

อนุปราส ทุกสรรคะ เช่น สรรคะที& 1 ชื&อ สาโมททาโมทระ เสียงที&ซํ� าคือ /มท/ เป็นตน้ ซึ& งนับเป็น

ความตั�งใจและใส่ใจในการตั�งชื&อสรรคะ เพราะนอกจากจะตอ้งเลือกสรรคาํที&แทนชื&อพระกฤษณะ

แลว้ยงัคาํนึงถึงเสียงซํ� าประกอบกบัความหมายของชื&อตอนใหส้ัมพนัธ์กบัเรื&องราวดว้ย 

  เมื&อจบสรรคะนั�นๆ ก็จะมีประโยคบอกจบบท ซึ& งมีองค์ประกอบ คือ คาํว่า อิติ (iti) 

แปลวา่ จบเรื&อง คาํบอกลาํดบัสรรคะ ชื&อสรรคะ และบอกวา่สรรคะอยูใ่นคีตโควินทกาวยะ นอกจาก

ที&กล่าวมาแลว้ในบางสรรคะยงับอกถึงภาพการพรรณนาประกอบสรรคะดว้ย เช่น 



212 

 

 

 

อิติ ศฺรีคีตโควเินฺท สาโมททาโมทโร นาม ปฺรถมะ สรฺคะ || 

จบเรื&องในสรรคะที&หนึ&งชื&อพระกฤษณะผูส้นุกสนานในศรีคีตโควนิทะ 

 

อิติ ศฺรีคีตโควิเนฺท ขณฺฑิตาวรฺณเน วลิกฺศฺยลกฺศฺมีปติรฺนาม อษฺฏมะ สรฺคะ || 

จบเรื&องในสรรคะที&แปดชื&อพระกฤษณะผูเ้ร่ร่อนในศรีคีตโควนิทะ 

ที&พรรณนาถึงผูห้ญิงที&คนรักนอกใจ 

 

  ส่วนประพนัธะหรืออษัฏปทีจะมีหวัเรื&องเช่นเดียวกบัสรรคะ แต่จะประกอบดว้ย

ลาํดบั และการบอกราคะและตาละที&ใช้ในอษัฏปทีนั�นๆ เช่น 

มาลวราเคณ รูปกตาเลน คียเต | อษฺฏปที 1 | 

อษัฏปทีที& 1 ถูกขบัร้องดว้ยมาลวะราคะและรูปกะตาละ 

 

  ราคะและตาละที&กล่าวถึงในแต่ละอษัฏปทีใช้ประกอบในดนตรีของอินเดีย โดย 

ราคะ (rāga) หมายถึง ชุดของเสียงดนตรี ซึ& งราคะแต่ละชุดจะตอ้งนาํไปใช้บรรเลงตามวนัและเวลา

ที&กําหนดไว ้เพราะชาวอินเดียเชื&อวา่การประกอบกิจกรรมใดๆ ต้องทาํให้เหมาะสมกับกาลเวลา 

ส่วน ตาละ (tāla) หมายถึง ลีลาจงัหวะเคาะ ซึ&งองค์ประกอบของตาละ คือ ความช้าเร็ว และรูปแบบ

การเคาะจงัหวะแบบต่างๆ แต่ละประพนัธะหรืออษัฏปทีประกอบด้วยราคะและตาละ เป็นดงันี�  

  อษัฏปทีที& 1 คือ ราคะชื&อ มาลวะ (mālava) และตาละชื&อ รูปกะ (rūpaka) 

  อษัฏปทีที& 2 คือ ราคะชื&อ คุรชรี (gurajarī) และตาละชื&อ รูปกะ (rūpaka) 

  อษัฏปทีที& 3 คือ ราคะชื&อ วสันตะ (vasanta) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 4 คือ ราคะชื&อ รามกรี (rāmakarī) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 5 คือ ราคะชื&อ คุรชรี (gurajarī) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 6 คือ ราคะชื&อ มาลวเคาฑะ (mālavagauḍa) และตาละชื&อ เอกตาลี 

(ekatālī) 

  อษัฏปทีที& 7 คือ ราคะชื&อ คุรชรี (gurajarī) และตาละชื&อ ยติ (yati) 
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  อษัฏปทีที& 8 คือ ราคะชื&อ กรณาฏะ (karṇāṭa) และตาละชื&อ เอกตาลี (ekatālī) 

  อษัฏปทีที& 9 คือ ราคะชื&อ เทศาขยะ (deśākhya) และตาละชื&อ เอกตาลี (ekatālī) 

  อษัฏปทีที& 10 คือ ราคะชื&อ เทศีวราฑ ี(deśīvarāḍī) และตาละชื&อ รูปกะ (rūpaka) 

  อษัฏปทีที& 11 คือ ราคะชื&อ คุรชรี (gurajarī) และตาละชื&อ เอกตาลี (ekatālī) 

  อษัฏปทีที& 12 คือ ราคะชื&อ โคณฑกรี (goṇḍakarī) และตาละชื&อ รูปกะ (rūpaka) 

  อษัฏปทีที& 13 คือ ราคะชื&อ มาลวะ (mālava) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

   อษัฏปทีที& 14 คือ ราคะชื&อ วสันตะ (vasanta) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 15 คือ ราคะชื&อ คุรชรี (gurajarī) และตาละชื&อ เอกตาลี (ekatālī) 

  อษัฏปทีที& 16 คือ ราคะชื&อ เทศวราฑ ี(deśavarāḍī) และตาละชื&อ รูปกะ (rūpaka) 

  อษัฏปทีที& 17 คือ ราคะชื&อ ไภรวี (bhairavī) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 18 คือ ราคะชื&อ คุรชรี (gurajarī) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 19 คือ ราคะชื&อ เทศวราฑ ี(deśavarāḍī) และตาละชื&อ อษัฏะ (aṣṭa) 

  อษัฏปทีที& 20 คือ ราคะชื&อ วสันตะ (vasanta) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 21 คือ ราคะชื&อ วราฑี (varāḍī) และตาละชื&อ รูปกะ (rūpaka) 

  อษัฏปทีที& 22 คือ ราคะชื&อ วราฑี (varāḍī) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  อษัฏปทีที& 23 คือ ราคะชื&อ วภิาสะ (vibhāsa) และตาละชื&อ เอกะ (eka) 

  อษัฏปทีที& 24 คือ ราคะชื&อ รามกรี (rāmakarī) และตาละชื&อ ยติ (yati) 

  จากอษัฏปที 24 อษัฏปที ปรากฏราคะจาํนวน 13 ราคะ ไดแ้ก่ มาลวะ คุรชรี วสันตะ 

รามกรี มาลวะเคาฑะ กรณาฏะ เทศาขยะ เทศีวราฑี โคฑกรี เทศวราฑี ไภรวี วราฑี และ วิภาสะ 

ปรากฏตาละจาํนวน 5 ตาละ ไดแ้ก่ รูปกะ ยติ เอกตาลี อษัฏะ และ เอกะ 

  นอกเหนือจากโศลกในอษัฏปทีที&มีราคะและตาละกํากบัไวแ้ลว้ โศลกอื&นๆ ในสรคะ

ที&ไม่ไดอ้ยูใ่นอษัฏปทีจะประพนัธ์ในรูปแบบฉนัทลกัษณ์ต่างๆ กนั โดยปรากฏรูปแบบฉันทลกัษณ์

ทั�งหมด 13 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

  1) ศารทูลวิกรีฑิตะ (śārdūlavikrīḍita) เ ป็นฉันท์ 19 พยางค์ นิยาม “สูรฺยาศฺ

ไวรฺมสชสฺตตาะ สคุรวะ ศารฺทูลวกฺิรีฑิตมฺ” คณะ (ม) (ส) (ช) (ส) (ต) (ต) ค มีจงัหวะหยดุหลงัพยางค์
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ที& 12 ( – – – ∪ ∪ – ∪ – ∪ ∪ ∪ – | –  – ∪ – – ∪ – || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 1, 4, 47, 48, 68, 

70, 82 ฯลฯ  

  2) วสันตดิลก (vasantatilaka) เป็นฉนัท์ 14 พยางค์ มี 4 บาท แต่ละบาทเหมือนกนั 

นิยาม “อุกฺตา วสนฺตติลกา ตภชา ชเคา คตะ” คณะ (ต) (ภ) (ช) (ช) ค, ค ไม่มีจงัหวะหยดุ ( –  – ∪  – 

∪ ∪  ∪ – ∪ ∪ – ∪ – – || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 2, 26, 83, 142, 182 ฯลฯ 

  3) หริณี (hariṇī) เป็นฉนัท์ 17 พยางค์ นิยาม “นสมรสลาคะ ษฑฺเวไทรฺหไยรฺหริณี” 

คณะ (น) (ส) (ม) (ร) (ส) ล, ค จงัหวะหยุดอยู่หลงัพยางค์ที& 6 และ 10 ( ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ –   | –  – –  

–  | ∪ – ∪ ∪ – ∪ – || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 50, 59, 81, 125 ฯลฯ 

  4) ศิขริณี (śikhariṇī) เป็นฉนัท ์17 พยางค์ นิยาม “รไส รุทฺไรศฺฉินฺนา ยมนสภลา คะ   

ศิขริณี” คณะ (ย) (ม) (น) (ส) (ภ) ล, ค มีจงัหวะหยุดหลงัพยางค์ที& 6 ( ∪  –  –  –  –  – | ∪ ∪ ∪ 

∪ ∪ – – ∪ ∪ ∪ – || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 27, 69, 193 ฯลฯ 

   5) มาลิณี (māliṇī) เป็นฉันท์ 15 พยางค์ มี 4 บาท นิยาม “นนมยยยุเตย ํมาลินี        

โภคิโลไกะ” คณะ (น) (น) (ม) (ย) (ย) มีจงัหวะหยุดหลงัพยางค์ที& 8 ( ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ –  – |      

– ∪ – – ∪  – –  || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 36, 139, 222 

  6) ทรุตวลิมัพิตะ (drutavilambita) เป็นฉนัท ์12 พยางค์ คาํว่า ทฺรุตวิลมฺพิต หมายถึง 

ชา้และเร็วสลบักนั มีนิยามวา่ “ทฺรุตวิลมฺพิตมาห นเภา ภเรา” คณะ (น) (ภ) (ภ) (ร) ( ∪ ∪ ∪ – ∪ 

∪  –  ∪ ∪  – ∪  – || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 3 

  7) วงัศสัถาวลิะ (vaṁśasthavila) เป็นฉนัท์ 12 พยางค์ นิยาม “ชเตา ตุ วศํสฺถมุทีรีต ํ

ชเรา” คณะ (ช) (ต) (ช) (ร) ( ∪ – ∪ – – ∪ ∪  –  ∪ – ∪  – || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 38 

  8) อนุษฏุป (anuṣṭubh) เป็นฉนัท์ 8 พยางค์ มีด้วยกนัหลายแบบ แต่ที&พบมากที&สุด

คือ พยางค์ที& 5 เป็นลฆุ พยางคที์& 6 เป็นคุรุ และพยางค์ที&เจด็ในบาทคู่เป็นลฆุ ส่วนในบาทคี&เป็นคุรุ 

ส่วนพยางค์อื&นๆ อาจเป็นคุรุหรือลฆุก็ได ้นิยาม “ปSฺจม ํลฆุ สรฺวตฺร สปฺตม ํทฺวจิตุรถโยะ ฯ คุรุ ษษฺฏ ํ   

ปาทานาํ จตุรฺณาํ สฺยาทนุษฺฏภิ ๚” เช่น โศลกลาํดบัที& 71 

  9) ปุษปิตาครา (puṣpitāgrā) เป็นฉนัทท์ี&บาทคี&และบาทคู่มีจาํนวนพยางค์ไม่เท่ากนั 

บาทแรกมี 12 พยางค์ บาทที&สองมี 13 พยางค์ นิยาม “อยุชิ นยุคเรผโต ยกาโร ยุชิ  จ นเชา ชรคาศฺจ 
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ปุษฺปิตาคฺรา” บาทแรก มีคณะ (น) (น) (ร) (ย) บาทที&สองมีคณะ (น) (ช) (ช) (ร) ค ( ∪ ∪ ∪ ∪ 

∪ ∪ –  ∪ –  ∪ – – || ∪ ∪ ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪ – ∪ – ∪ || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 110 

  10) อุเปนทรวชัรา (upendravajrā) เป็นฉันท์ 22 พยางค์ โดย 1 บาท มี 11 พยางค์ 

โดย 9 พยางคแ์รกบงัคบัฉนัท์ 3 คณะ ไดแ้ก่ ช คณะ ต คณะ และ ช คณะ และ 2 พยางค์ท้ายบงัคบั

เสียงคุรุ ( ∪ – ∪ –  – ∪ ∪ – ∪ –  –  | ) เช่น โศลกลาํดบัที& 153 

  11) สรัคธรา (sragdharā) เป็นฉนัท ์21 พยางค์ นิยาม “มฺรภฺไนรฺยานาํ ตฺรเยณ ตฺริมุนิ

ยติยุตา สฺรคฺธรา กีรฺติเตยมฺ” คณะ (ม) (ร) (ภ) (น) (ย) (ย) (ย) จงัหวะหยดุอยู่ที&พยางค์ที& 7 และ 14 ( –  

–  –  –  ∪ – – | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ –  | – ∪ – – ∪ – – || ) เช่น โศลกลาํดบัที& 255 

  12) อารยา (ārayā) เป็นฉนัทที์&บาทแรกมี 30 มาตรา บาทหลงัมี 27 มาตรา เช่น โศลก

ลาํดบัที& 130 

  13) ปฤถวี (pṛthvī) ( ∪ – ∪ ∪ ∪  – ∪ – |  ∪ ∪ ∪ – ∪ – – ∪ – || ) เช่น 

โศลกลาํดบัที& 220 

  การจดัวางบทหรือสรรคะเป็นไปตามความเหมาะสม การแบ่งบทย่อยบรรจุในบท

ใหญ่จึงไม่ไดเ้ป็นการเฉลี&ยไปเท่าๆ กนั แต่จดัวางไวม้ากนอ้ยแตกต่างกนัไป ดงันี�  

  สรรคะที& 1 มีจาํนวนโศลกทั�งหมด 49 โศลก ประกอบดว้ย 4 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 

1-4 จาํนวน 36 โศลก (อษัฏปทีที& 1 จาํนวน 11 โศลก อษัฏปทีที& 2 จาํนวน 9 โศลก อษัฏปทีที& 3 

จาํนวน 8 โศลก และอษัฏปทีที& 4 จาํนวน 8 โศลก) และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยูใ่นอษัฏปทีจาํนวน 13 

โศลก   

  สรรคะที& 2 มีจาํนวนโศลก 21โศลก ประกอบด้วย 2 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 5-6 

จาํนวน 16 โศลก (อษัฏปทีที& 5 จาํนวน 8 โศลก และอษัฏปทีที& 6 จาํนวน 8 โศลก) และโศลกที&ไม่ได้

บรรจุอยู่ในอษัฏปทีจาํนวน 5 โศลก 

  สรรคะที& 3 มีจาํนวนโศลก 16 โศลก ประกอบด้วย 1 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 7 

จาํนวน 8 โศลก และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยูใ่นอฏัปทีจาํนวน 8 โศลก 

  สรรคะที& 4 มีจาํนวนโศลก 23 โศลก ประกอบด้วย 2 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 8-9 

จาํนวน 16 โศลก (อษัฏปทีที& 8 จาํนวน 8 โศลก และอษัฏปทีที& 9 จาํนวน 8 โศลก) และโศลกที&ไม่ได้

บรรจุอยู่ในอษัฏปทีจาํนวน 7 โศลก 
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  สรรคะที& 5 มีจาํนวนโศลก 20 โศลก ประกอบด้วย 2 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 10-11 

จาํนวน 13 โศลก (อษัฏปทีที& 10 จาํนวน 5 โศลก และอษัฏปทีที& 11 จาํนวน 8 โศลก) และโศลกที&

ไม่ไดบ้รรจุอยู่ในอษัฏปทีจาํนวน 7 โศลก 

  สรรคะที& 6 มีจาํนวนโศลก 12 โศลก ประกอบด้วย 1 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 12 

จาํนวน 8 โศลก และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยูใ่นอษัฏปทีจาํนวน 4 โศลก 

  สรรคะที& 7 มีจาํนวนโศลก 42 โศลก ประกอบดว้ย 4 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 13-16 

จาํนวน 32 โศลก (อษัฏปทีที& 13 จาํนวน 8 โศลก อษัฏปทีที& 14 จาํนวน 8 โศลก อษัฏปทีที& 15 

จาํนวน 8 โศลก และอษัฏปทีที& 16 จาํนวน 8 โศลก) และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยู่ในอษัฏปทีจาํนวน 

10 โศลก   

  สรรคะที& 8 มีจาํนวนโศลก 11 โศลก ประกอบด้วย 1 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 17 

จาํนวน 8 โศลก และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยูใ่นอษัฏปทีจาํนวน 3 โศลก 

  สรรคะที& 9 มีจาํนวนโศลก 11 โศลก ประกอบด้วย 1 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 18 

จาํนวน 8 โศลก และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยูใ่นอษัฏปทีจาํนวน 3 โศลก 

  สรรคะที& 10 มีจาํนวนโศลก 16 โศลก ประกอบด้วย 1 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 19 

จาํนวน 8 โศลก และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยูใ่นอษัฏปทีจาํนวน 8 โศลก 

  สรรคะที& 11 มีจาํนวนโศลก 36 โศลก ประกอบดว้ย 3 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 20-22 

จาํนวน 24 โศลก (อษัฏปทีที& 20 จาํนวน 8 โศลก อษัฏปทีที& 21 จาํนวน 8 โศลก และอษัฏปทีที& 22 

จาํนวน 8 โศลก) และโศลกที&ไม่ไดบ้รรจุอยูใ่นอษัฏปทีจาํนวน 12 โศลก   

  สรรคะที& 12 มีจาํนวนโศลก 29 โศลก ประกอบดว้ย 2 อษัฏปที คือ อษัฏปทีที& 23-24 

จาํนวน 16 โศลก (อษัฏปทีที& 23 จาํนวน 8 โศลก และอษัฏปทีที& 24 จาํนวน 8 โศลก) และโศลกที&

ไม่ไดบ้รรจุอยู่ในอษัฏปทีจาํนวน 13 โศลก   
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แผนผงัที� 2 โครงสร้างของคีตโควนิทกาวยะ (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คีตโควินทะ 

สรรคะที� 1 

1-1 ถึง 1-4 

อัษฏปทีที� 1 (อ ป 1-1 ถึง อ ป 1-11) 

1-5 

อษัฏปทีที� 2 (อ ป 2-1 ถึง อ ป 2-9) 

1-6 ถึง 1-7 

อษัฏปทีที� 3 (อ ป 3-1 ถึง อ ป 3-8) 

1-8 ถึง 1-10 

สรรคะที� 2 

สรรคะที� 3 

อษัฏปทีที� 4 (อ ป 4-1 ถึง อ ป 4-8) 

1-11 ถึง 1-13 

2-1 

อษัฏปทีที� 5 (อ ป 5-1 ถึง อ ป 5-8) 

2-2 

อษัฏปทีที� 6 (อ ป 6-1 ถึง อ ป 6-8) 

2-3 ถึง 2-5 

3-1 ถึง 3-2 

อษัฏปทีที� 7 (อ ป 7-1 ถึง อ ป 7-8) 

3-3 ถึง 3-8 

สรรคะที� 4 

4-1 

อษัฏปทีที� 8 (อ ป 8-1 ถึง อ ป 8-8) 

อษัฏปทีที� 9 (อ ป 9-1 ถึง อ ป 9-8) 

4-3 ถึง 4-7 

5-1 

4-2 

อษัฏปทีที� 10 (อ ป 10-1 ถึง อ ป 10-5) 

5-2 

อษัฏปทีที� 11 (อ ป 11-1 ถึง อ ป 11-8) 

5-3 ถึง 5-7 

6-1 

อษัฏปทีที� 12 (อ ป 12-1 ถึง อ ป 12-8) 

6-2 ถึง 6-4 

สรรคะที� 5 

สรรคะที� 6 
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แผนผงัที� 2 โครงสร้างของคีตโควนิทกาวยะ (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คีตโควินทะ 

สรรคะที� 7 

7-1 ถึง 7-2 

อษัฏปทีที� 13 (อ ป 13-1 ถึง อ ป 13-8) 

7-3 ถึง 7-4 

อษัฏปทีที� 14 (อ ป 14-1 ถึง อ ป 14-8) 

7-5 

อษัฏปทีที� 15 (อ ป 15-1 ถึง อ ป 15-8) 

7-6 

สรรคะที� 8 

สรรคะที� 9 

อษัฏปทีที� 16 (อ ป 16-1 ถึง อ ป 16-8) 

7-7 ถึง 7-10 

8-1 

อษัฏปทีที� 17 (อ ป 17-1 ถึง อ ป 17-8) 

8-2 ถึง 8-3 

9-1 

อษัฏปทีที� 18 (อ ป 18-1 ถึง อ ป 18-8) 

9-2 ถึง 9-3 

10-1 

อษัฏปทีที� 19 (อ ป 19-1 ถึง อ ป 19-2) สรรคะที� 10 

10-2 ถึง 10-8 

11-1 

11-2 ถึง 11-5 

อษัฏปทีที� 21 (อ ป 21-1 ถึง อ ป 21-8) 

11-6 ถึง 11-7 

อษัฏปทีที� 20 (อ ป 20-1 ถึง อ ป 20-8) 

อษัฏปทีที� 22 (อ ป 22-1 ถึง อ ป 22-8) 

11-8 ถึง 11-12 

12-1 

อษัฏปทีที� 23 (อ ป 23-1 ถึง อ ป 23-8) 

12-2 ถึง 12-8 

อษัฏปทีที� 24 (อ ป 24-1 ถึง อ ป 24-8) 

12-9 ถึง 12-13 

สรรคะที� 11 

สรรคะที� 12 
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  จากโครงสร้างจะพบว่าคีตโควินทกาวยะมีล ักษณะที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะต ัว

แตกต่างจากกาวยะเรื�องอื�นๆ คือ ไม่ไดเ้ป็นโครงสร้างที�ดาํเนินไปในทิศทางเดียว แต่เป็นลกัษณะ

แยกย่อยและแทรกซ้อนกนัไปเรื�อยๆ โดยนยัหนึ�งอาจจะมองไดว่้าคลา้ยกบัการเล่านิทานซอ้นนิทาน

ซึ� งเป็นความนิยมอย่างหนึ� งในการประพันธ์วรรณคดีสันสกฤต แต่คีตโควินทะไม่ได้สร้าง

โครงสร้างลกัษณะนี2ไวเ้พื�อซ้อนเรื�อง แต่โครงสร้างนี2 มีไวเ้พื�อซ้อนแบบ กล่าวคือ ในส่วนของการ

ซ้อนอษัฏปทีเขา้ไปในสรรคะไม่ไดท้าํให้เกิดเนื2อหาเรื�องราวใหม่ แต่เป็นการแยกวา่ส่วนใดใช้ใน

ลกัษณะใด โดยในส่วนของโศลกที�ไม่ไดบ้รรจุอยู่ในอษัฏปทีนั2นจะเป็นการเล่าเรื�องจากผู้เล่าเรื�อง

หลกั และในส่วนของอษัฏปทีแลว้ส่วนใหญ่จะเป็นบทสนทนาหรือบทรําพึงรําพนัของตวัละครใน

เรื�อง ส่วนการแบ่งสรรคะมีลกัษณะคลา้ยกบัการแบ่งบทของวรรณคดีทั�วไป แต่อีกนยัหนึ�งก็แทน

การแบ่งองก์ของบทละครดว้ย โครงสร้างดงักล่าวเมื�อถอดแบบออกมาจะไดเ้ป็นลกัษณะ ดงันี2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

แผนผงัที� 3 แบบโครงสร้างของคีตโควนิทกาวยะ 

 

 

กาวยะ 

บทใหญ ่

บทใหญ ่

บทใหญ ่

บทย่อย 

บทย่อย 

บทย่อย 
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  จากแบบโครงสร้างนี2  ผูป้ระพนัธ์สามารถเพิ�มบทใหญ่และบทย่อยไดไ้ปเรื� อยๆ ไม่

จบสิ2น โดยการเพิ�ม (แทนดว้ยเครื�องหมาย +) จะเป็นไปในทิศทางดงัแผนผงั1 ในทางตรงกนัข้ามก็

อาจจะตดัทอนบางบทได้โดยที�ไม่ส่งผลต่อเรื� องในภาพรวม ซึ� งในภายหลงัลกัษณะพิเศษของ

โครงสร้างนี2 ก่อให้เกิดการถกเถียงกันในเรื� องของความถูกต้องสมบูรณ์ของคีตโควินทกาวยะ 

เนื�องจากโศลกในเรื� องเกิดการตกหล่นสูญหายตามกาลเวลาและจากการแพร่กระจาย และการ

เพิ�มเติมเสริมแต่งโศลกจากตน้ฉบบัเขา้ไปในภายหลงั ทาํใหไ้ม่มีผูใ้ดบอกไดว่้าต้นฉบบัดั2งเดิมของ

คีตโควินทะมีโศลกจาํนวนกี�โศลก เพราะต้นฉบบัที�แพร่กระจายไปในส่วนต่างๆ ของอินเดียมี

จํานวนโศลกมากน้อยแตกต่างกันไป แบบโครงสร้างนี2 จึงเป็นทั2 งข้อดีในระยะสั2 น คือ ทาํให้

ผูป้ระพนัธ์ปรับแต่งเรื�องราวไดต้ามตอ้งการ และเป็นขอ้เสียในระยะยาว คือ เมื�อมีการแพร่กระจาย

และส่งต่อก็อาจเกิดการเพิ�มและลดจาํนวนโศลกดงักล่าวไปแลว้  

  แต่ผูศึ้กษากลบัมองว่าลกัษณะพิเศษของโครงสร้างดงักล่าวของคีตโควินทกาวยะ

เป็นผลดีมากกวา่ผลเสีย เนื�องจากการใช้แบบโครงสร้างนี2 จะคลา้ยกบัการต่อจิกซอวที์�สามารถดงึเอา

แต่ละส่วน คือ แต่ละสรรคะหรือแต่ละอษัฏปที ไปใชเ้ล่าเรื�องหรือร้องรําแยกขาดออกจากกนัได ้แต่

เมื�อนาํมาต่อรวมกนัก็จะกลายเป็นภาพใหญ่ที�สมบูรณ์แบบ โดยพบวา่ส่วนที�เป็นที�นิยมในการนาํไป

ร้องรํามากที�สุด คือ อษัฏปทีที� 3 ซึ�งกล่าวถึงบรรยากาศของวสันตฤดูหรือฤดูใบไมผ้ลิซึ� งเป็นฤดูกาล

แห่งความรัก ซึ�งการแยกส่วนไดเ้ช่นนี2ทาํใหเ้กิดการแพร่กระจายในวงกวา้ง ผูที้�นิยมหรือสนใจใน

ส่วนที�แตกต่างกนัจะเลือกเก็บรักษาและถ่ายทอดส่วนดงักล่าวสืบต่อไป ดงัเช่นในส่วนของอษัฏปที

ที� 1 ที�กล่าวถึงทศอวตาร เรียกไดว้่าคีตโควินทะทาํให้ทศอวตารเป็นที�รู้จกัและแพร่หลายไปอย่าง

รวดเร็ว ผูที้�นบัถือพระวิษณุหรือพระกฤษณะเป็นเทพเจา้สูงสุดต่างก็ให้ความสนใจและเอาใจใส่

ใหอ้ษัฏปทีนี2  และผลพลอยไดอ้ีกประการหนึ�งที�เป็นไปไดคื้อ เมื�อไดรั้บทราบส่วนใดส่วนหนึ�งของ

เรื�องราวจากการอ่านก็ดี จากการมุขปาฐะก็ดี ผูที้�ไดอ้่านไดฟั้งยอ่มอยากที�จะทราบเรื�องราวทั2งหมด

ของคีตโควนิทะ ทาํใหค้ีตโควนิทะจะยงัคงอยู่ตราบเท่าที�มีผูห้นึ� งผู ้ใดยงัคงร้องรําส่วนหนึ�งส่วนใด

ของเรื�องราวได ้ถึงแมว้า่การเรียกคืนคีตโควินทะทั2งหมดมาเรียงร้อยต่อกนัในภายหลงัจะเป็นเรื�องที�

                                                        

1หากเป็นโมเดลของโครงสร้างนิทานซ้อนนิทาน การเพิ�มจะเป็นไปในอีกทิศทางหนึ� งร่วมดว้ย 

กลา่วคือ จะเพิ�มบทยอ่ยของบทยอ่ยไปเรื�อยๆ (เครื�องหมาย + จะอยูท่างดา้นขวามือไปเรื�อยๆ) และการซ้อนจะตอ้ง

เป็นการซอ้นเรื�องราวดงัที�กลา่วไปแลว้. 
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ยุ่งยากอยูบ่า้ง แต่ก็ค่อนขา้งจะเป็นที�แน่ใจไดว้า่กาวยะเรื�องคีตโควนิทะจะไม่สูญหายไปในเวลาอนั

ใกล ้ 

 2. การแบ่งบท 

  คีตโควนิทกาวยะมีการแบ่งบท 2 ลกัษณะ คือ การแบ่งเป็นบทใหญ่ที�เรียกวา่ สรรคะ 

และการแบ่งเป็นบทยอ่ยที�เรียกวา่ ประพนัธะ หรือ อษัฏปที ดงัที�กล่าวมาแล้วข้างต้น ลกัษณะของ

สรรคะอาจพบได้ทั�วไปในวรรณคดีเ รื� องอื�นๆ แต่ลกัษณะของอัษฏปทีอาจจะถือได้ว่าเป็น

ลกัษณะเฉพาะของคีตโควนิทะก็วา่ได ้จึงทาํให้คาํว่า “อษัฏปที” กลายเป็นชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งของ

กาวยะเรื�องนี2    

  2.1 การแบ่งสรรคะ 

   การแบ่งสรรคะ หรือบท แบ่งออกเป็น 12 สรรคะ โดยแต่ละสรรคะจะมีจาํนวน

โศลกไม่เท่ากนั มีการบอกลาํดบัที�และชื�อบทในตอนตน้ และบอกจบบทในตอนทา้ย องค์ประกอบ

ของบทจะขึ2นตน้ดว้ยโศลกและแทรกดว้ยอษัฏปที ซึ�งแต่ละบทก็จะมีจาํนวนอษัฏปทีแตกต่างกนัไป 

รวมถึงจาํนวนโศลกที�อยู่ก่อนหรือหลงัอษัฏปทีก็มีจาํนวนไม่เท่ากนั แต่โศลกสุดทา้ยของแต่ละบท

จะมีลกัษณะเดียวกนั คือ เป็นบทสรรเสริญและขออาํนวยพร (บทอาศิรวาท) ยกตวัอยา่งเช่น  

“ขอพระเกศวะคนใหม่ผูน่้ารักและมเีสน่ห์ดึงดูดใจอยา่งยิ�ง 

ผูคิ้ดอยูเ่ป็นเวลานานจึงหมดความปรารถนาเพราะรู้ความลบัของพวกนางโคปี 

คือ การยิ2มอย่างตั2งอกตั2งใจ การสยายผมแลว้สยายผมอกี การยกัคิ2วหลิ�วตา 

การแกลง้ใหดู้แขน แกลง้ใหดู้มือและขอ้มือ แกลง้ใหดู้เตา้นม 

จงขจดัความทุกข์ของพวกท่านให้หมดไป (2-5)” 

 

   จากตวัอย่างโศลกนี2 เป็นโศลกสุดทา้ยของสรรคะที� 2 กล่าวสรรเสริญพระกฤษณะ

วา่ พระกฤษณะผูน่้ารักและมีเสน่ห์อย่างมากกลายเป็นคนใหม่ กล่าวคือจากที�เคยลุ่มหลงบรรดาโคปี

ทั2งหลายก็หมดความปรารถนาในตวัพวกเธอ เพราะพระองค์ทรงรู้ความลบัวา่สิ�งต่างๆ ที�พวกเธอทาํ

ไม่ไดเ้กิดขึ2นโดยความเป็นธรรมชาติและไร้เดียงสา หากแต่เป็นการแกลง้ทาํหรือมารยาหญิง คือ 

การยิ2ม การสยายผม การหยกัคิ2วหลิ�วตา การใหดู้แขน ดูมือ ดูขอ้มือ และดูเตา้นม กิริยาท่าทางเหล่านี2
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ลว้นแลว้แต่เป็นไปเพื�อการย ั�วยวนอยา่งตั2งใจ และเมื�อกล่าวสรรเสริญก็กล่าวขออาํนวยพรไปพร้อม

กนัวา่ ขอพระองคผ์ูท้ี�ไดก้ล่าวสรรเสริญแลว้นี2จงขจดัความทุกข์ของพวกท่านใหห้มดสิ2นไป   

   เนื2อหาแต่ละสรรคะหรือบทของคีตโควนิทะเป็นดงันี2  

   2.1.1 สรรคะที� 1 

    สรรคะที�  1 มีชื�อสรรคะว่า พระกฤษณะผู ้สนุกสนาน (สาโมท แปลว่า 

สนุกสนาน และ ทาโมทร แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูมี้เชือกผา้ผูกที�ทอ้ง; ทามนฺ แปลวา่ เส้นเชือก และ 

อุทร แปลวา่ หนา้ทอ้ง) กล่าวถึงพระกฤษณะรักอยู่กบัราธาแลว้พระองค์ทรงไดห้ายตวัไป ราธาจึง

ออกตามหา และไดพ้บวา่พระกฤษณะไปเตน้รําและสนุกสนานอยูก่บับรรดาเหล่าโคปีคนอื�นๆจาก

เพื�อนหญิงที�มาบอกและพาเธอไปดู โดยอษัฏปทีที�อยู่ในสรรคะนี2 มี 4 อษัฏปที ไดแ้ก่ อัษฏปทีที� 1 

กล่าวถึงทศอวตาร อษัฏปทีที� 2 กล่าวสรรเสริญพระกฤษณะหรือพระวษิณุ อษัฏปทีที� 3 เป็นคาํพูดที�

เพื�อนหญิงบอกกบัราธาวา่พระกฤษณะกาํลงัเตน้รํากบัโคปีและบรรยายถึงบรรยากาศในฤดูใบไมผ้ลิ 

และอษัฏปทีที� 4 เป็นคาํพูดของเพื�อนหญิงที�พูดกับราธาเมื�อพาเธอไปดูดว้ยตนเองว่าพระกฤษณะ

กาํลงัสนุกสนานกบัหญิงสาวอยา่งไรบา้ง  

    จากเนื2อหาของสรรคะมีความสัมพนัธ์กบัชื�อของสรรคะวา่พระกฤษณะกาํลงั

สนุกสนานอยู่อย่างแท้จริง แต่เป็นการพรรณนาโดยมุมมองของราธาและเพื�อนหญิงของเธอ ใน

ตอนตน้ของสรรคะกล่าวถึงประวติัของชยเทพผูป้ระพนัธ์ไวด้ว้ย และโศลกสุดทา้ยของสรรคะกเ็ป็น

บทอาศิรวาท ความพิเศษของบทนี2 คือ การกล่าวถึงทศอวตาร และการพรรณนาฉากและบรรยากาศ

ในฤดูใบไมผ้ลิ        

   2.1.2 สรรคะที� 2 

    สรรคะที� 2 มีชื�อสรรคะวา่ พระกฤษณะผูไ้ม่มีกิเลส (อเกฺลศ แปลว่า ไม่มีกิเลส 

และ เกศว แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูมี้ผมงาม) กล่าวถึงราธาที�ริษยาและโกรธที�เห็นพระกฤษณะอยู่  

กบัหญิงสาวคนอื�น แต่แมจ้ะเป็นเช่นนั2นก็รู้สึกคิดถึงและปรารถนาที�จะอยู่กบัพระกฤษณะเช่นที�เคย

เป็นมา โดยอษัฏปทีที�อยูใ่นสรรคะนี2มี 2 อษัฏปที ได้แก่ อษัฏปทีที� 5 เป็นคาํพูดของราธาที�พูดกับ

เพื�อนหญิงวา่พระกฤษณะงดงามเช่นไรดว้ยความคิดถึง และอัษฏปทีที� 6 ราธาพูดขอร้องให้เพื�อน

หญิงไปพาพระกฤษณะมาหาเธอ สรรคะนี2กล่าวถึงพระกฤษณะโดยราธาและการสรรเสริญพระองค์

ในอษัฏปทีที� 5 ก็สัมพนัธ์กบัชื�อสรรคะ แมไ้ม่ใช่โดยตรงตวั แต่การสรรเสริญว่าพระองค์เป็นเลิศ
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เหนือกวา่ผูอ้ื�นเพียงใดก็มุ่งไปสู่การสรรเสริญว่าพระองค์อยู่เหนือกิเลสด้วย ส่วนอษัฏปทีที� 6 นั2น  

แมจ้ะเป็นการกล่าวในเชิงสังวาสหรือการเขา้พระเขา้นางของพระกฤษณะและราธา หากแต่เป็นเพียง

การพูดถึงล่วงหน้าหรือการจินตนาการไปก่อนเท่านั2น 

   2.1.3 สรรคะที� 3 

    สรรคะที� 3 มีชื�อสรรคะว่า พระกฤษณะผูมี้ความสับสนในใจ (มุคฺธ แปลว่า 

สับสนในใจ และ มธุสูทน แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูป้ราบมธุ; มธุ แปลวา่ อสูรมธุ และ สูทนะ แปลวา่ 

ผูป้ราบ) กล่าวถึงเหตุการณ์หลงัจากที�ราธาเห็นพระกฤษณะกบัหญิงอื�นแลว้หนีไปดว้ยความโกรธ 

ฝ่ายพระกฤษณะก็มองเห็นราธาเช่นเดียวกนัแลว้พระองคก์็เริ�มครุ่นคิดถึงเธอจนตอ้งออกผละออก

จากหญิงอื�นและออกตามหา แต่ก็ไม่พบ พระองคจึ์งมานั�งอยู่ที�ที�เคยเริงรักกบัราธาแลว้รําพึงรําพนั 

โดยสรรคะนี2 มีอษัฏปทีเดียวคือ อษัฏปทีที� 7 เป็นคาํรําพึงรําพนัถึงราธาของพระกฤษณะ เนื2อหาจึง

สัมพนัธ์กบัชื�อตอนเพราะพระองค์สับสนใจว่าราธาต่างจากหญิงคนอื�นอย่างไร เหตุใดพระองค์จึง

เศร้าเสียใจถึงเพียงนี2 เมื�อหาเธอไม่พบ และเริ�มตระหนกัว่าพระองค์รักราธาเพียงใด ส่วนโศลกบท

สุดทา้ยก็เป็นบทอาศิรวาทเช่นเดียวกบัสรรคะอื�น 

   2.1.4 สรรคะที� 4 

    สรรคะที� 4 มีชื�อสรรคะวา่ พระกฤษณะผูอ้่อนโยน (สฺนิคฺธ แปลว่า อ่อนโยน 

และ มธุสูทน แปลว่า พระกฤษณะ, ผูป้ราบมธุ; มธุ แปลว่า อสูรมธุ และ สูทนะ แปลวา่ ผูป้ราบ) 

กล่าวถึงเพื�อนหญิงของราธาที�ออกตามหาพระกฤษณะจนพบพระองค์ จึงกล่าวกบัพระองค์ว่าราธา

ทุกข์ทรมานเพียงใดและขอให้พระองค์ไปหาราธา สรรคะนี2 มี 2 อษัฏปที ได้แก่ อษัฏปทีที� 8 

และอัษฏปทีที� 9 โดยทั2งสองอษัฏปทีเป็นคาํกล่าวของเพื�อนหญิงของราธาที�บอกเล่ากิริยาอาการ 

ความทุกข์ทรมานต่างๆ ของราธาที�ต้องพลดัพรากจากพระกฤษณะให้พระกฤษณะฟังเพื�อขอให้

พระองค์กลับไปหาราธา ซึ� งเนื2อหาของสรรคะนี2 กล่าวถึงราธาในมุมมองของเพื�อนหญิงจึงไม่

สัมพนัธ์กบัชื�อสรรคะที�กล่าวถึงพระกฤษณะ แต่การกล่าวบทอาศิรวาทและบอกจบบทยงัมีตามปกติ

เช่นเดียวกบัสรรคะที� 1-3   

   2.1.5 สรรคะที� 5 

    สรรคะที� 5 มีชื�อสรรคะวา่ พระกฤษณะผูมี้ความปรารถนา (สากางฺกฺษ แปลว่า 

ที�มีความปรารถนา และ ปุณฺฑรีกากฺษ แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูมี้ตาเหมือนดอกบวั; ปุณฺฑรีก แปลว่า 
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ดอกบวั และ อกฺษิ แปลว่า ตา) กล่าวถึงพระกฤษณะที�บอกเพื�อนหญิงของราธาวา่ใหไ้ปพาราธามาหา

พระองค์ยงัสถานที�ที�เคยเริงรักกนัแทน เพื�อนหญิงจึงกลบัไปหาราธาและบรรยายความทุกข์ทรมาน

ของพระกฤษณะให้เธอฟัง พร้อมทั2งบอกราธาว่าเธอควรจะไปหาพระกฤษณะ โดยสรรคะนี2 มี 2 

อษัฏปที ไดแ้ก่ อษัฏปทีที� 10 เป็นคาํพูดที�เพื�อนหญิงบอกเล่าแก่ราธาวา่พระกฤษณะทุกขโ์ศกเพียงใด

ที�ตอ้งพลดัพรากจากราธา เป็นการกล่าวถึงพระกฤษณะผ่านมุมมองของเพื�อนหญิง และอษัฏปทีที� 

11 เป็นคาํพูดที�เพื�อนหญิงบอกว่าราธาควรไปพบพระกฤษณะและควรทาํเช่นไรบา้ง ซึ� งเนื2อหาของ

สรรคะสัมพนัธ์กบัชื�อเรื�องที�วา่พระกฤษณะมีความปรารถนาในตวัราธาและรอคอยที�จะไดพ้บกบั

เธอดว้ยความรัก  

    การบอกจบสรรคะในสรรคะที� 5 เริ� มแตกต่างออกไปจากสรรคะที�ผ่านมา 

กล่าวคือไม่ไดบ้อกจบตามชื�อสรรคะและลาํดบัสรรคะเท่านั2น แต่ยงัเพิ�มการพรรณนาว่าในสรรคะ

กล่าวถึงสิ� งใดเอาไวด้้วยว่า “จบเรื� องในสรรคะที�ห้าชื� อพระกฤษณะผู ้มีความปรารถนาในศรี          

คีตโควนิทะที�พรรณนาถึงหญิงสาวที�ไปเพื�อพบคนรักของเธอ” ซึ� งการพรรณนาถึงหญิงสาวที�ไป

เพื�อพบคนรักของเธอคือส่วนอษัฏปทีที�  11 ที� เพื�อนหญิงของราธาบอกว่าราธาควรไปพบ

พระกฤษณะและตอ้งกระทาํสิ�งใดบา้งในการไป ส่วนบทขออาํนวยพรในโศลกสุดทา้ยของโศลกก็

ยงัปรากฏเช่นเดิม 

   2.1.6 สรรคะที� 6 

    สรรคะที� 6 มีชื�อสรรคะว่า พระกฤษณะผูม้ั�งคั�ง (ธนฺย แปลวา่ มั�งค ั�ง และ ไว

กุณฺฐกุงฺกุม แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูเ้ป็นกุงกุมะแห่งสวรรคช์ั2นไวกุณฐะ; ไวกุณฺฐ แปลว่า สวรรค์ชั2น

ไวกุณฐะ และ กุงฺกุม แปลวา่ สีแดงเจิมหน้าผาก) กล่าวถึงราธาที�ไม่สามารถมาหาพระกฤษณะได้

เพราะพิษไขรั้กและร่างกายที�อ่อนแอ เพื�อนหญิงสงสารเธอจึงไปหาพระกฤษณะและบอกถึงอาการ

ของราธา โดยในสรรคะนี2 มีอษัฏปทีเพียงอษัฏปทีเดียว คือ อษัฏปทีที� 12 เป็นคาํพูดที�เพื�อนหญิงของ

ราธาบอกกบัพระกฤษณะถึงอาการของราธา ซึ� งเนื2อหาในสรรคะไม่สัมพนัธ์กบัชื�อสรรคะ เพราะ

การที�พระกฤษณะมีความมั�งค ั�งไม่ไดเ้กี�ยวพนักบัความเจบ็ป่วยเพราะไข้รักของราธา ชื�อสรรคะคง

เป็นแต่เพียงการกล่าวสรรเสริญพระกฤษณะเท่านั2น ส่วนในเรื�องบทอาํนวยพรก็ยงัปรากฏในโศลก

สุดทา้ยซึ�งไม่ไดส้ัมพนัธ์กบัโครงเรื�องใหญ่โดยตรง การบอกจบสรรคะในสรรคะนี2 มีการเพิ�มการ

บอกพรรณนาเขา้ไปดว้ยเช่นเดียวกบัสรรคะที� 5 แต่ก็ไม่ตรงกบัเนื2อหาทั2งสรรคะนกั คงเป็นแต่เพียง
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เนื2อหาส่วนหนึ�งเท่านั2น ความวา่ “จบเรื�องในสรรคะที�หกชื�อพระกฤษณะผูม้ ั�งค ั�งในศรีคีตโควนิทะที�

พรรณนาถึงการตกแต่งที�อยู่อาศยั”  

   2.1.7 สรรคะที� 7 

    สรรคะที� 7 มีชื�อสรคะวา่ พระกฤษณะผู้ฉลาด (นาคร แปลว่า ฉลาด และ        

นารายณ แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูมี้นํ2าเป็นที�มา) กล่าวถึงราธาที�รําพึงรําพนัถึงความทุกข์ทรมานของ

ตนเองและเมื�อเพื�อนหญิงที�ไปพบพระกฤษณะกลบัมาเพียงคนเดียว ราธาก็ยิ�งครํ� าครวญและตดัพอ้

ว่าพระกฤษณะคงเริงรักอยู่ก ับหญิงอื�น และหญิงสาวเหล่านั2นคงจะมีความสุข โดยสรรคะมี

ประกอบดว้ยอษัฏปที� 4 อษัฏปที ไดแ้ก่ อษัฏปทีที� 13 เป็นคาํกล่าวที�ราธารําพึงรําพนัถึงพระกฤษณะ 

อษัฏปทีที� 14 เป็นคาํกล่าวที�ราธาตดัพอ้และคาดเดาไปวา่พระกฤษณะกาํลงัเริงรักกบัหญงิสาวคนอื�น 

อษัฏปทีที� 15 เป็นคาํกล่าวที�ราธาตดัพอ้ต่อเนื�องกบัอษัฏปทีก่อนหนา้ แต่คาดเดาไปถึงวา่เมื�อเริงรัก

เสร็จพระกฤษณะก็คงจะแต่งตวัให้หญิงสาวคนนั2น และอษัฏปทีที� 16 ราธาพูดกับเพื�อนของเธอว่า

หญิงสาวที�ไดอ้ยู่กบัพระกฤษณะคงจะมีความสุขมาก เนื2อหาของสรรคะนี2ไม่สัมพนัธ์กับชื�อสรรคะ

เท่าใดนกั แมจ้ะเป็นเนื2อหาที�กล่าวถึงพระกฤษณะจากมุมมองของราธาก็ตาม แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงความ

ฉลาด แต่กล่าวถึงเสน่ห์และการเริงรัก ส่วนการบอกจบสรรคะมีการบอกพรรณนาเพิ�มสัมพนัธ์กบั

ชื�อสรรคะแต่ไม่ไดส้ัมพนัธ์กบัเรื�อง และโศลกสุดทา้ยของสรรคะเป็นการอาํนวยพรและสมัพนัธ์กบั

เนื2อเรื�องก่อนหนา้คือกล่าวถึงพระกฤษณะที�มาหาราธาแลว้ 

   2.1.8 สรรคะที� 8 

    สรรคะที� 8 มีชื�อสรรคะวา่ พระกฤษณะผูเ้ร่ร่อน (วิลกฺษฺย แปลวา่ เร่ร่อน และ 

ลกฺษฺมีปติ แปลวา่ พระกฤษณะ, สวามีของพระนางลกัษมี; ลกฺษฺมี แปลวา่ พระนางลกัษมี และ ปติ 

แปลวา่ สามี) กล่าวถึงพระกฤษณะที�มาอยูต่รงหนา้ราธาเพื�อขอโทษและงอ้งอนเธอ แต่ราธาเมื�อเห็น

พระกฤษณะมีร่องรอยการแสดงความรักกับหญิงอื�นก็โกรธมากและได้ขับไล่พระองค์ไป 

พระกฤษณะจึงตอ้งจากไปก่อน โดยสรรคะนี2 มีเพียงหนึ�งอษัฏปที คือ อษัฏปทีที� 17 เป็นคาํพูดที�

ราธากล่าวกบัพระกฤษณะถึงสภาพของพระองคที์�ทาํใหเ้ธอโกรธและออกปากไล่พระองคไ์ป ซึ�งชื�อ

เรื�องมีความสัมพนัธ์กบัเนื2อหาที�จะต่อเนื�องต่อไปวา่เมื�อราธาไล่พระองคไ์ป พระองคก็์ตอ้งเร่ร่อนไป

อีกครั2 ง และการบอกจบสรรคะยงัมีการพรรณนาเพิ�มเติมซึ�งในสรรคะนี2 เป็นการพรรณนาที�สัมพนัธ์

กบัเนื2อหาคือ “จบเรื�องในสรรคะที�แปดชื�อพระกฤษณะผู ้เร่ร่อนในศรีคีตโควินทะที�พรรณนาถึง
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ผูห้ญงิที�คนรักนอกใจ” อีกทั2งโศลกสุดทา้ยในสรรคะก็เป็นการกล่าวบทอาศิรวาทเช่นเดียวกบัทุก

สรรคะ  

   2.1.9 สรรคะที� 9 

    สรรคะที� 9 มีชื�อว่า พระกฤษณะผูง้ดงาม (มุคฺธ แปลวา่ งดงาม และ มุกุนฺท 

แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูใ้หค้วามหลุดพน้) กล่าวถึงเพื�อนหญิงของราธาบอกให้ราธายอมยกโทษให้

พระกฤษณะและไปพบพระองค์ โดยสรรคะนี2 มีหนึ�งอษัฏปทีคือ อษัฏปทีที� 18 เป็นคาํพูดที�เพื�อน

หญิงเกลี2ยกล่อมราธาให้หายงอนและยกโทษใหพ้ระกฤษณะ ซึ�งเนื2อหาในสรรคะไม่สัมพนัธ์กบัชื�อ

สรรคะ และการบอกจบสรรคะก็มีการบอกพรรณนาที�ไม่ได้สัมพนัธ์กับเนื2อเรื� องในสรรคะนี2

โดยตรง ความว่า “พรรณนาถึงการแยกจากกนัของคนรักอนัเนื�องมาจากการทะเลาะกนั” นอกจากนี2

ก็มีการกล่าวถึงบทอาศิรวาทไวใ้นโศลกสุดทา้ยของสรรคะเช่นเดิม 

   2.1.10 สรรคะที� 10 

    สรรคะที� 10 มีชื�อว่า พระกฤษณะผูฉ้ลาด (จตุร แปลว่า ฉลาด และ จตุรฺภุช 

แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูมี้สี�แขน; จตุรฺ แปลว่า สี�  และ ภุช แปลว่า แขน) ซึ� งมีความหมายเดียวกนักับ

ชื�อสรรคะที� 7 กล่าวถึงพระกฤษณะที�กลบัมางอ้งอนราธาอีกครั2 ง แต่ราธาก็ยงัคงมีมานะ พระองค์จึง

จากไปรอยงัที�ที�เคยเริงรักกัน โดยในสรรคะนี2 มีอษัฏปทีเพียงหนึ�งอษัฏปที คือ อษัฏปทีที� 19 เป็น

คาํพูดที�พระกฤษณะงอ้ราธา เนื2อหาสัมพนัธ์กบัชื�อสรคะในแง่ที�วา่พระกฤษณะฉลาดในการสรรหา

คาํพูดมางอ้งอนราธาโดยการชมความงามของเธอ บอกเธอวา่เธอสําคญัต่อพระองค์มากเพียงใด และ

ขอใหเ้ธอยกโทษใหพ้ระองค์และกลบัมาอยู่ดว้ยกนั ส่วนการบอกจบสรรคะมีการบอกพรรณนาแต่

ไม่สัมพนัธ์กบัเนื2อหาโดยตรง แต่สัมพนัธ์ในแง่ของการกล่าวถึงสิ�งที�ราธาเป็นเมื�อพระกฤษณะงอ้วา่ 

“พรรณนาถึงผูห้ญิงที�มีมานะ” และมีการกล่าวขออาํนวยพรในโศลกสุดทา้ยของสรรคะ 

   2.1.11 สรรคะที� 11 

    สรรคะที� 11 มีชื�อสรรคะวา่ พระกฤษณะผูมี้ความสุข ซึ�งมีชื�อเดียวกบัสรรคะที� 

1 (สาโมท แปลวา่ สนุกสนาน และ ทาโมทร แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูมี้เชือกผา้ผูกที�ทอ้ง; ทามนฺ 

แปลว่า เส้นเชือก และ อุทร แปลว่า หน้าท้อง) กล่าวถึงเพื�อนหญิงที�เกลี2 ยกล่อมให้ราธาไปพบ

พระกฤษณะและพาเธอไป เมื�อไปถึงก็บอกให้เธอเขา้ไปหาพระองค์ ราธาเห็นพระกฤษณะก็ตกอยู่

ในห้วงรักและหลงใหลในความงามของพระองค์ โดยสรรคะนี2ประกอบดว้ยอษัฏปที 3 อษัฏปที 
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ไดแ้ก่ อษัฏปทีที� 20 เป็นคาํพูดของเพื�อนหญิงที�เกลี2ยกล่อมราธาให้ยกโทษให้พระกฤษณะ อษัฏปที

ที� 21 เป็นคาํพูดในตอนที�เพื�อนหญงิบอกใหร้าธาเขา้ไปหาพระกฤษณะขา้งในที�พกั และอษัฏปทีที� 

22 เป็นการกล่าวบรรยายความงามของพระกฤษณะที�ราธามองเห็น  

    เนื2อหาของสรรคะนี2สัมพนัธ์กบัชื�อสรรคะในส่วนที�วา่เมื�อพระกฤษณะพบ

ราธาและรู้วา่เธอยกโทษให้แลว้พระองค์ก็มีความสุข การบอกจบสรรคะมีการกล่าวพรรณนาที�

สัมพนัธ์กบัเนื2อหาในสรรคะวา่ “จบเรื�องในสรรคะที�สิบเอด็อนัมีชื�อว่าพระกฤษณะผูมี้ความสุขใน

ศรีคีตโควนิทะที�พรรณนาถึงการมาพบกันกบัราธา” และการขออาํนวยพรก็ปรากฏในโศลกของ

สรรคะสุดทา้ยเช่นเดิม 

   2.1.12 สรรคะที� 12 

    สรรคะที� 12 มีชื�อว่า พระกฤษณะผูย้ินดี (สุปฺรีต แปลวา่ ยินดี และ ปีตามฺพร 

แปลวา่ พระกฤษณะ, ผูส้วมใส่อาภรณ์สีเหลือง; ปีต แปลว่า สีเหลือง และ อมฺพร แปลวา่ เสื2 อผ้า) 

กล่าวถึงเมื�อเพื�อนหญิงจากไป พระกฤษณะและราธาเริงรักกัน แลว้หลงัจากนั2นพระกฤษณะก็

แต่งตวัให้ราธาตามคาํขอของเธอ ช่วงตอนทา้ยของสรรคะกล่าวถึงประวติัของชยเทพผูป้ระพนัธ์อีก

ครั2 งและกล่าวยกย่องความเป็นเลิศของคีตโควินทะ โดยในสรรคะนี2มีอษัฏปที 2 อษัฏปที ได้แก่ 

อษัฏปทีที� 23 เป็นคาํพูดของพระกฤษณะที�ขอความรักและขอร่วมรักกับราธา และอษัฏปทีที� 24  

เป็นคาํพูดของราธาที�ขอให้พระกฤษณะแต่งตวัใหเ้ธอ ซึ�งชื�อสรรคะและเนื2อหามีความสัมพนัธ์กัน 

เพราะพระกฤษณะยินดีที�ไดเ้ริงรักและอยู่ดว้ยกนักบัราธาอีกครั2 ง ส่วนการบอกจบสรรคะไม่มีการ

พรรณนาเพิ�มเติม แต่มีการบอกชื�อผูป้ระพนัธ์ไว ้“จบเรื�องที�แต่งโดยศรีชยเทพในสรรคะที�สิบสอง

อนัมีชื�อวา่พระกฤษณะผูย้ินดีในคีตโควินทะ” และมีบทอาศิรวาทในโศลกสุดทา้ยของสรรคะ 

   สรุปว่าการแบ่งสรรคะแต่ละสรรคะเป็นไปตามความสัมพนัธ์ของเนื2อหา จึงมี

ความสั2นยาวไม่เท่ากนั เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงของเรื�องราวก็จะเปลี�ยนสรรคะไป โดยสรรคะหนึ�งจะ

บรรจุอษัฏปทีอย่างน้อย 1 อษัฏปที และมากที�สุดคือ 4 อษัฏปที หมายความวา่ทุกสรรคะจะต้อง

มีอษัฏปที จะมีแต่โศลกเดี�ยวๆ ไม่ได ้แมว้า่เรื�องราวที�ดาํเนินไปหลกัๆ จะอยู่ในโศลก แต่การที�ตอ้ง

มีอษัฏปทีอยู่ในทุกสรรคะก็แสดงให้เห็นวา่อษัฏปทีมีความสําคญัในการจดัแบ่งสรรคะ    

   ส่วนหวัเรื�องของสรรคะจะบอกลาํดบัที�สรรคะและชื�อสรรคะ ซึ� งชื�อสรรคะจะ

เป็นพระนามพระกฤษณะสมาสกบัคาํขยายที�แสดงคุณลกัษณะของพระองค์ โดยอาจจะสัมพนัธ์
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หรือไม่สัมพนัธ์กบัเนื2อหาในสรรคะก็ได ้มีนยัยะในการยกยอ่งสรรเสริญพระกฤษณะเป็นสําคญั แต่

ชื�อสรรคะส่วนใหญ่ก็จะสัมพนัธ์กบัเนื2อเรื�องในสรรคะนั2น และตามปกติชื�อสรรคะจะเป็นชื�อที�ไม่

ซํ2 ากนั แต่ก็ปรากฏชื�อสรรคะซํ2 ากนัหนึ�งคู่ คือ สรรคะที� 1 และสรรคะที� 11 ในส่วนของการบอกจบ

สรรคะก็จะเป็นไปตามหวัเรื�องของสรรคะ แต่จะเพิ�มคาํว่าจบเรื�องและการบอกว่าสรรคะนี2 อยู่ใน  

คีตโควนิทะ แต่ในบางสรรคะจะมีการกล่าวเสริมวา่สรรคะนี2พรรณนาถึงอะไร การกล่าวเพิ�มเติมนี2

อาจจะสัมพนัธ์กบัเนื2อหาโดยตรงหรือสัมพนัธ์โดยทางออ้ม ทั2งนี2การบอกจบสรรคะที�แตกต่างจาก

สรรคะอื�นทั2งหมดคือการบอกจบในสรรคะสุดทา้ย ซึ�งนอกจากจะบอกรายละเอียดสรรคะตามปกติ

แลว้ ยงับอกชื�อของผูป้ระพนัธ์คือชยเทพไวด้ว้ย 

   ความพิเศษของสรรคะต่างๆ คือทุกสรรคะจะมีโศลกที�เป็นอาศิรวาทอยูเ่ป็นโศลก

สุดท้ายในสรรคะ โดยเป็นการสรรเสริญและขออาํนวยพรจากพระกฤษณะ ซึ� งการสรรเสริญ

ดงักล่าวบางครั2งอาจจะเกี�ยวข้องกับเนื2อเรื� อง แต่บางครั2 งก็สรรเสริญวีรกรรมของพระองค์ที�ไม่

เกี�ยวกบัเนื2อเรื�อง นอกจากนี2 ยงัมีการแทรกประวติัของชยเทพผู ้ประพนัธ์ไวใ้นสรรคะต่างๆ ดว้ย 

โดยเฉพาะตอนตน้ของสรรคะแรกและตอนทา้ยของสรรคะสุดทา้ย อีกทั2งยงักล่าวสรรเสริญกาวยะ

เรื�องคีตโควนิทะไปพร้อมกนัดว้ย 

   ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ในสรรคะทุกสรรคะลว้นเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั แต่ในขณะเดียวกันก็มีทั2งที�เป็นไปตามรูปแบบที�วางไวแ้ละไม่เป็นไปตามรูปแบบ ซึ� ง

อาจจะมองว่าเป็นทั2 งข้อดีและข้อเสียของเรื�องได้ ข้อเสียคือไม่มีความเป็นระเบียบแบบแผน

เช่นเดียวกนัทั2งหมด แต่ขอ้ดีก็คือมีความน่าสนใจในการติดตามแต่ละรายละเอียดของแต่ละสรรคะ 

ซึ�งทาํใหคี้ตโควนิทะไม่น่าเบื�อและก่อใหเ้กิดการตีความในแง่มุมต่างๆ อีกมากมาย 

  2.2 การแบ่งอัษฏปที 

   การแบ่งบทแบบที�สองคือการแบ่งเป็นอษัฏปทีมีทั2งหมด 24 อษัฏปที ถือว่าเป็น

การแบ่งบทยอ่ยจากบทใหญ่คือสรรคะอีกทีหนึ�ง แต่แทจ้ริงแลว้อษัฏปทีเป็นองคป์ระกอบหนึ�งของ

สรรคะ และมีความพิเศษโดยตวัมนัเอง เพราะหากยกไปแต่เพียงอษัฏปทีหนึ� งๆ ก็อาจจะไม่ทราบ

เลยวา่อษัฏปทีนี2อยูใ่นสรรคะที�เท่าไหร่ จะทราบแต่เพียงวา่เป็นอษัฏปทีลาํดบัที�เท่าไหร่ และมีราคะ

และตาละอะไรกาํกบัเท่านั2น จะไม่มีชื�อของอษัฏปทีและไม่ไดบ้อกวา่อยูใ่นสรรคะใดตอ้งนาํไปต่อ

เทียบกับสรรคะจึงจะทราบได้วา่เป็นเรื� องราวหรือคาํพูดตอนใด อษัฏปทีหนึ�งอษัฏปทีจะมีโศลก
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ทั2งหมด 8 โศลก แต่ก็อาจจะยกเวน้ในบางอษัฏปทีที�จะมีจาํนวนโศลกมากหรือน้อยกว่านั2น ซึ� งใน

หนึ�งอษัฏปทีจะมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที� 1 คือโศลกแรกสุดในอษัฏปที จะเป็นโศลกเตม็

โศลก และมีคาํวา่ ธฺรุวมฺ แปลวา่ ซํ2 า กาํกบัไวท้า้ยบาทสุดทา้ย หมายถึงให้อ่านหรือร้องซํ2 าบาทนี2 ทุก

โศลกในอษัฏปทีเดียวกนั เช่น 

จนฺทนจรฺจิตนีลกเลวรปีตวสนวนมาลี | 

เกลิจลนฺมณิกุณฺฑลมณฺฑิตคณฺฑยุคสฺมิตศาล ี| 

หริริห มุคฺธวธูนิกเร วลิาสินิ วลิสติ เกลิปเร || ธฺรุวมฺ || อ ป 4-1 

 

   จากโศลกนี2เป็นโศลกลาํดบัที� 1 ในอษัฏปทีที� 4 จะเป็นโศลกที�สมบูรณ์ และมีคาํ

ว่า ธฺ รุวมฺ กํากับไวใ้นบาทสุดท้าย หมายถึงบาทสุดท้ายนี2 จะซํ2 าแบบเดียวกันอยู่ในทุกโศลก

ในอษัฏปทีนี2  โดยเมื�ออ่านหรือร้องโศลกลาํดบัถดัมาในอษัฏปทีนี2จะตอ้งเป็นไปตามนั2น เช่น 

ปีนปโยธรภารภเรณ หรํิ ปริรภฺย สราคมฺ | 

โคปวธูรนุคายติ กาจิทุทSฺจิตปSฺจมราคมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-2 

 

   โศลกนี2เป็นโศลกที�ปรากฏเป็นลาํดบัที� 2 ในอษัฏปทีที� 4 ของคีตโควินทะนี2  จึง

จะตอ้งอ่านหรือร้องวา่ 

ปีนปโยธรภารภเรณ หรํิ ปริรภฺย สราคมฺ | 

โคปวธูรนุคายติ กาจทุิทSฺจติปSฺจมราคมฺ | 

หริริห มุคฺธวธูนิกเร วลิาสินิ วลิสติ เกลปิเร || อ ป 4-2 

 

   แต่มีอษัฏปที 2 อษัฏปทีที�ไม่เป็นเช่นนั2น คือ อษัฏปทีที� 1 และ 2 เพราะในบาท

สุดทา้ยแมจ้ะมีการซํ2 า แต่ไม่ใช่การซํ2 าเหมือนกนัทั2งบาท จะมีบางส่วนในบาทที�แตกต่างกนัในแต่ละ

โศลก จึงตอ้งแสดงหมดทั2งบาทโดยไม่ใชก้ารซํ2 า เช่น โศลกลาํดบัที� 1 ในอษัฏปทีที� 1 ความว่า  

ปฺรลยปโยธิชเล ธฺฤตวานสิ เวทมฺ | 

วหิิตวหิตฺรจริตฺรมเขทมฺ || 

เกศว ธฺฤตมีนศรีร ชย ชคทศี หเร || อ ป 1-1 
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 และโศลกลาํดบัที� 2 ในอษัฏปทีที� 1 ความว่า 

กฺษิติรติวปุิลตเร ตว ติษฺฐติ ปฺฤเษฺฐ | 

ธรณิธรณกิณจกฺรคริเษฺฐ || 

เกศว ธฺฤตกจฺฉปรูป ชย ชคทศี หเร || อ ป 1-2 

 

 ซึ� งจากโศลกทั2งสองโศลกจะเห็นไดว่้าบาทสุดทา้ยมีการซํ2 าบางส่วน และส่วนที�

แตกต่างกนัคือ มีนศรีร และ กจฺฉปรูป จึงไม่สามารถใช้คาํวา่ ธฺรุวมฺ กาํกบัได ้

 ส่วนที� 2 คือโศลกที� 2 ในอษัฏปทีเป็นตน้มาจนถึงโศลกก่อนโศลกสุดทา้ย จะเป็น

เรื� องราวต่อเนื�องกับโศลกแรกแต่จะละบาทสุดท้ายที�ซํ2 า โดยใส่พยางค์แรกที� เ ริ� มซํ2 าพร้อม

เครื�องหมายไวต้อนทา้ยของโศลกเพื�อบอกใหรู้้วา่ซํ2าตั2งแต่พยางคนี์2 เป็นตน้ไป แต่ละไว ้ดงัตวัอย่าง

ขา้งตน้ คือโศลกลาํดบัที� 2 ในอษัฏปทีที� 4 มีคาํวา่ หริริห˚ อยู่ทา้ยโศลก หมายถึงใหเ้ริ�มซํ2 าตั2งแต่คาํว่า 

หริริห เป็นตน้ไป และส่วนที� 3 คือโศลกสุดทา้ยของอษัฏปที ซึ�งจะมีการซํ2 าบาทตามเงื�อนไขที�กล่าว

ไปแล้ว แต่ที�ตอ้งแยกออกเป็นอีกส่วนหนึ�งเพราะในโศลกทา้ยของอษัฏปทีทุกอษัฏปทีจะไม่ได้

กล่าวถึงเนื2อหาที�เป็นเรื�องเดียวกนักบัโศลกอื�น แต่จะเป็นโศลกที�เป็นบทสรุปอษัฏปทีนั2นๆ หรือเป็น

บทอาศิรวาท หรือการกล่าวสรรเสริญคีตโควนิทะ แต่สิ�งสําคญัคือในโศลกสุดทา้ยนี2จะตอ้งกล่าวถึง

ชื�อชยเทพผูป้ระพนัธ์ดว้ยเสมอ เช่น โศลกลาํดบัสุดทา้ยของอษัฏปทีที� 6 ความวา่ 

“ขอบทเพลงที�เกี�ยวกบัการเริงรักของมธุริปุที�โดดเด่น 

และเล่าถึงราธาผูโ้หยหารกัซึ�งศรีชยเทพขบัร้องนี2  

จงแผก่ระจายความสุขไปอยา่งง่ายดาย (อ ป 6-8)” 

 

   2.2.1 อัษฏปทีที� 1 

    อษัฏปทีที� 1 กล่าวถึง ทศอวตาร โดยผูเ้ล่าเรื�อง มีโศลกทั2งหมด 11 โศลก โดย

โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 10 กล่าวถึงทศอวตารโศลกละหนึ� งอวตาร และโศลกที� 11 กล่าวว่าชยเทพ

ประพนัธ์บทกวนีี2  รูปแบบการเล่าเรื�องของแต่ละโศลกในอษัฏปทีที� 1 นี2 จะเหมือนกนั คือ เริ�มดว้ย

การเล่าถึงภารกิจของพระกฤษณะในอวตารนั2น จากนั2นจะบอกชื�ออวตารหรือบอกวา่อวตารลงมา

เป็นใคร และจบดว้ยการกล่าวอวยพรแด่พระกฤษณะขอใหมี้ชยัชนะ 
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   2.2.2 อัษฏปทีที� 2 

    อษัฏปทีที� 2 เป็นการกล่าวสรรเสริญพระวษิณุหรือพระกฤษณะโดยผูเ้ล่าเรื�อง 

มีโศลกจาํนวน 9 โศลก โดยโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวสรรเสริญพระองค์ทั2งในดา้นความงามของ

รูปร่างและการประดบัตกแต่งร่างกาย ดา้นสถานะที�สําคญัของพระองค์ และดา้นภารกิจต่างๆ โดย

บทบาทที�กล่าวถึงเท่าๆ กนั คือ เมื�อครั2 งเป็นพระวษิณุ เมื�ออวตารเป็นพระราม และเป็นพระกฤษณะ

ในตอนนี2  และที�กล่าวถึงนอกเหนือจากนั2นคือเมื�ออวตารเป็นเต่า (กูรมาวตาร) ส่วนโศลกที� 8 เป็น

บทอาศิรวาทแด่พระกฤษณะ และโศลกสุดทา้ยกล่าวถึงชยเทพวา่ประพนัธ์บทนี2  

   2.2.3 อัษฏปทีที� 3 

    อษัฏปทีที� 3 กล่าวถึงพระกฤษณะที�เตน้รําอยู่กบัหมู่หญิงสาวในสถานที�ที�มี

บรรยากาศของฤดูใบไมผ้ลิ โดยมีโศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เป็นคาํพูดของเพื�อนหญิงของราธา

พูดกบัราธาวา่ “หญิงผูเ้ป็นสหายพูดถ้อยคาํนี2 อย่างมีรสกบัราธา (ว่า)” มีจาํนวนโศลก 8 โศลกตาม

มาตรฐานอษัฏปที โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 พรรณนาถึงบรรยากาศในฤดูใบไมผ้ลิในป่าพฤนทาวนัริม

ฝั�งแม่นํ2 ายมุนาที�พระกฤษณะเตน้รําอยู่กบัหมู่หญิงสาว ซึ� งเนื2อหาที�กล่าวถึงในโศลกที� 1 ถึง 7 ได้

สรุปไวใ้นโศลกที� 8 วา่ 

“บทกวนีี2 กล่าวแลว้โดยศรีชยเทพถูกยกขึ2น 

อนัมีแก่นคือการระลกึถึงพระบาทของพระหริ 

มีการพรรณนาถึงป่าในสมยัแห่งฤดูวสันต์ที�น่ารื�นรมย ์

และมีเรื�องการเปลี�ยนแปลงอารมณ์รักติดตามมาดว้ย (อ ป 3-8)” 

 

   2.2.4 อัษฏปทีที� 4 

    อษัฏปทีที� 4 กล่าวถึงพระกฤษณะกาํลงัเล่นสนุกสนานกบัหมู่หญิงสาว โดยมี

โศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เป็นคาํพูดของเพื�อนราธาที�พูดกบัราธาต่อหนา้เธอเมื�อพาเธอมาเห็น

ดว้ยตนเองวา่ “เพื�อนหญิงคนนี2ไดก้ล่าวกบัราธาอีกครั2 งหนึ�งต่อหน้า (ว่า)” มีโศลกทั2งหมด 8 โศลก 

โศลกที� 1 ถึง 7 กล่าวถึงการเล่นสนุกกนัของพระกฤษณะกับหญิงสาว โดยโศลกที�หนึ� งกล่าวถึง

พระกฤษณะเป็นหลกั โศลกที� 2 ถึง 6 กล่าวถึงบรรดาหญิงสาวที�ทาํกริยาอาการแสดงความรักต่างๆ 
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ต่อพระกฤษณะ และโศลกที� 7 กล่าวถึงพระกฤษณะที�ตอบรับกิริยาต่างๆ ส่วนโศลกที� 8 หรือโศลก

สุดทา้ยกล่าววา่บทนี2 เกี�ยวกบัความลบัของพระกฤษณะ ชยเทพผูป้ระพนัธ์ และเป็นบทอาศิรวาท 

   2.2.5 อัษฏปทีที� 5 

    อษัฏปทีที� 5 กล่าวถึงความงามและความประเสริฐของพระกฤษณะ โดยมี

โศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เป็นราธาพูดกบัเพื�อนหญิงของตนวา่ “ราธาแมจ้ะโศกเศร้าก็ได้บอก

ความลบักบัเพื�อน (ว่า)” มีโศลกจาํนวน 8 โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวถึงความงามและการ

ประดบัประดาร่างกายของพระกฤษณะ และกล่าวสรรเสริญคุณลกัษณะอนัประเสริฐของพระองค์

ดว้ย ซึ�งการกล่าวชมและสรรเสริญนี2 ใช้การเปรียบเทียบแบบต่างๆ เขา้ช่วยในการพรรณนา ส่วน

โศลกที� 8 ไดบ้อกวา่บทนี2ถูกกล่าวโดยชยเทพถึงความงดงามน่าหลงใหลของพระกฤษณะ  

   2.2.6 อัษฏปทีที� 6 

    อษัฏปทีที� 6 กล่าวถึงการขอร้องให้เพื�อนนาํพระกฤษณะมาอยูก่ับเธอคือราธา 

ซึ�งจากบริบททราบไดว้า่เป็นคาํกล่าวของราธาแมจ้ะไม่มีโศลกกล่าวนาํมาก่อนวา่เป็นคาํพูดของเธอ 

มีโศลกจาํนวน 8 โศลก โดยโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวถึงขั2นตอนการอยู่ร่วมรักกันของราธากบั

พระกฤษณะตามลาํดบั แต่เป็นไปในลกัษณะคาํขอใหบ้งัเกิดขึ2นจากการที�เพื�อนจะช่วยเหลือเธอ มี

ลกัษณะเป็นประโยคคู่ขนานกนัระหวา่งการกระทาํของพระกฤษณะและราธา โดยมีโครงสร้าง

ประโยควา่ ขอให้เพื�อนจงช่วยใหพ้ระกฤษณะที�มีลกัษณะกริยาประการใดประการหนึ�งไดม้าสนุก

กบัเธอ (ราธา) ที�มีลกัษณะประการใดประการหนึ�งอนัสอดคลอ้งกนักบัพระกฤษณะ เช่น คาํขอของ

ราธาต่อเพื�อนหญิงที�บรรยายมาตามลาํดบัจนถึงขั2นตอนการร่วมรักกันของทั2งคู่เมื�อถึงจุดสุดยอด

กล่าววา่ “เธอจงช่วยใหเ้กศิมถนะผูที้�ถึงจุดสุดยอดแลว้ได้สนุกอยา่งออกรสกบัฉันผูที้�กาํไลขอ้เทา้ทาํ

ดว้ยแกว้มณีส่งเสียงดงัเพราะเทา้ (อ ป 6-6)” ซึ� งความสอดคลอ้งกนัก็คือเมื�อบอกวา่พระกฤษณะถึง

จุดสุดยอด ราธาเองก็ถึงจุดสุดยอดดว้ยเช่นกนัจากการบรรยายวา่เธอผูที้�กาํไลขอ้เทา้ทาํดว้ยแก้วมณี

ส่งเสียงดงัเพราะเทา้ กล่าวคือกริยาทางร่างกายของราธาเมื�อถึงจุดสุดยอดจะเกิดการขมวดเกร็งและ

สั�นสะทา้น ขาและเทา้เองก็ดว้ย ทาํใหก้ระดิ�งของกาํไลขอ้เทา้สั�นแลว้ส่งเสียงดงั เป็นตน้ และโศลก

ที� 8 กล่าวว่าอษัฏปทีนี2 เกี�ยวกบัการเริงรักของพระกฤษณะและราธาผู้โหยหาความรักของพระองค์ 

ซึ� งประพนัธ์โดยชยเทพแลว้ขอพร 
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   2.2.7 อัษฏปทีที� 7 

    อษัฏปทีที� 7 กล่าวถึงการรําพึงรําพนัของพระกฤษณะถึงราธา เมื�อพระองค์

ตามหาเธอไม่พบ มีโศลกจาํนวน 8 โศลก โดยมีโศลกก่อนหนา้อษัฏปทีกล่าววา่พระองค์นั�งซึมเศร้า

อยู่ที�ซุ้มไมริ้มฝั�งแม่นํ2 ายมุนา โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 เป็นการพรรณนาถึงความรู้สึกที�พระกฤษณะมี

ต่อราธาที�ไดเ้ห็นพระองคอ์ยูก่บัหญิงสาวคนอื�นวา่เธอคงจะโกรธและเสียใจมาก และพระองค์เองก็

เสียใจและอยากจะขอโทษเธอ การพรรณนาตอนนี2แสดงให้เห็นถึงความรักที�พระกฤษณะมีให้แก่

ราธาวา่มีมากผ่านความเสียใจและเป็นทุกข์ของพระองค์ที�พลดัพรากจากราธา ส่วนในโศลกที� 8 

กล่าวถึงชยเทพวา่เกิดที�หมู่บา้นกินทุพิลวะเป็นผูป้ระพนัธ์บทนี2   

   2.2.8 อัษฏปทีที� 8 

    อษัฏปทีที� 8 กล่าวถึงกริยาอาการและความทุกขท์รมานของราธาที�พลดัพราก

จากพระกฤษณะ โดยโศลกก่อนหน้าอษัฏปทีบอกว่าเป็นคาํพูดของเพื�อนหญิงของราธากล่าวกบั

พระกฤษณะ ในอษัฏปทีนี2มี 8 โศลก ซึ�งโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวถึงกริยาอาการต่างๆ ของราธา

ที�เกิดจากความทุกข์ทรมานเพราะคิดถึงพระกฤษณะ เช่น ร้องไห้ รําพึงรําพนั เป็นต้น โดยใช้

ภาพพจน์การเปรียบเทียบเขา้ช่วย และโศลกที� 8 กล่าวว่าบทประพนัธ์ของชยเทพในตอนนี2 ซึ� งเป็น

คาํพูดของเพื�อนหญิงจะทาํใหเ้ห็นภาพของตวัละครคือพระกฤษณะและราธาที�ต้องพลดัพรากจาก

กนัชดัเจนขึ2น 

   2.2.9 อัษฏปทีที� 9 

    อษัฏปทีที� 9 กล่าวถึงราธาต่อจากอษัฏปทีที� 8 มีจาํนวนโศลกทั2งหมด 8 โศลก 

โดยโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวต่อเนื�องถึงกริยาอาการของราธาที�เกิดจากความทุกข์ทรมานเพราะ

การพลดัพรากจากพระกฤษณะโดยใช้ภาพพจน์และการเปรียบเทียบ และโศลกที� 8 เป็นบทขอ

อาํนวยพรใหผู้น้บัถือศรัทธาพระกฤษณะมีความสุขจากบทประพนัธ์ และไม่ลืมที�จะกล่าวว่าเป็นบท

ประพนัธ์ของชยเทพดว้ย 

   2.2.10 อัษฏปทีที� 10 

    อษัฏปทีที� 10 กล่าวถึงความรู้สึกและกริยาอาการของพระกฤษณะเมื�อตอ้ง

พลดัพรากจากราธา โดยมีโศลกก่อนอษัฏปทีนี2กล่าวว่าพระกฤษณะขอให้เพื�อนหญิงของราธาไป

ขอร้องและตามราธามาพบพระองค์ที�รออยู่ที�นี� เพื�อนหญงิของราธาจึงกลบัมาหาราธาและกล่าวถึง
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ความทุกขข์องพระกฤษณะใหร้าธาฟัง อษัฏปทีนี2 มีจาํนวนโศลกเพียง 5 โศลก ซึ�งเหตุผลที�อษัฏปทีนี2

มีจาํนวนโศลกน้อยกวา่ 8 โศลกตามรูปแบบของอษัฏปทีมี 2 ประการ คือ ประการแรกเพื�อจะแสดง

ใหเ้ห็นวา่ความเจบ็ปวดทรมานของพระกฤษณะที�พลดัพรากจากราธามีมากจนไม่สามารถจะกล่าว

พรรณนาต่อไดแ้ละตอ้งหยุดไวเ้พียง 5 โศลกเท่านั2น2 และเหตุผลอีกประการหนึ�งคือโศลกตกหล่น

ไปเมื�อมีการเผยแพร่กาวยะเรื�องคีตโควนิทะ แมเ้หตุผลประการที�สองจะมีความเป็นไปไดม้ากกว่า

และมีการยนืยนัถึงโศลกที�ควรจะมีครบทั2ง 8 โศลก3 แต่จากการเปรียบเทียบตน้ฉบบัหลายๆ ฉบบั

แลว้พบวา่ส่วนใหญ่อษัฏปทีนี2จะปรากฏโศลกเพียง 5 โศลกแทบทั2งสิ2น มีเพียงบางฉบบัที�เป็นของ

ทางใตเ้ท่านั2นที�มี 8 โศลก4 จึงเป็นไปได้วา่น่าจะเป็นความตั2งใจของชยเทพแต่เดิมที�จะให้อษัฏปทีนี2

มีเพียง 5 โศลก (ส่วนฉบบัที�มี 8 โศลกอาจจะเป็นการประพนัธ์เพิ�มเติมของผูอ้ื�นในภายหลัง) แมจ้ะ

ไม่ตรงตามรูปแบบของอษัฏปที แต่ไม่เป็นที�น่าแปลกใจสําหรับชยเทพ เพราะอษัฏปทีที� 1 และ 2 ก็

ไม่เป็นไปตามรูปแบบเช่นเดียวกนั แมจ้ะเป็นการไม่ตรงตามรูปแบบเพราะมีจาํนวนโศลกที�มากกวา่ 

8 โศลก (อษัฏปทีที� 1 มีโศลก 11 โศลกและอษัฏปทีที� 2 มีโศลก 9 โศลก) ต่างจากอษัฏปทีนี2 ที�มี

จาํนวนโศลกนอ้ยกวา่ 8 โศลก 

    โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 4 กล่าวถึงความทุกข์ทรมานของพระกฤษณะเพราะการ

พลดัพรากจากราธา และโศลกที� 5 กล่าวว่าชยเทพประพนัธ์บทนี2  และบทนี2 เกี�ยวกบัการพลดัพราก

                                                        

2
Bhaktivedānta Nārāyaṇa, Śrī Gīta-govinda of Śrī Jayadeva Gosvāmī (India: Spectrum Offset 

Printers, 2005), 159. 
3Desiraju Hanumanta Rao, Gīta govindam, accessed August 19, 2013, available from 

http://www.giirvaani.net/giirvaani/gg/sarga1/gg_1_frame.htm 
4โศลกที�เพิ�มเขา้มาอีก 3 โศลก ไดแ้ก่ 

สฺผุรติ กลรวราเว สฺมรฺติ มณิตเมว | 

ตวรติสุขวิภเว คณยติ สุคุณมตีว || อ ป 10-6 

ตฺวทภิทศภุมาสมฺ วทติ นริ ศฺฤโคติ | 

ตมปิชปติสรสมฺ ยวุติษุ นรติมไุปติ || อ ป 10-7 

ภณติ กวิชยเทเว วิรหิวิลสิเตน | 

มนสิ รภสวภิเว หริรุทยต ุสุกฺฤเตน || อ ป 10-8; Ibid. 
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ของพระกฤษณะ นอกจากนี2ยงัเป็นบทขออาํนวยพรใหพ้ระกฤษณะปรากฏในใจของสาวกเพราะบท

ประพนัธ์นี2  

   2.2.11 อัษฏปทีที� 11 

    อษัฏปทีที� 11 กล่าวถึงกริยาอาการของพระกฤษณะต่อเนื�องจากอษัฏปทีที� 10 

และบอกใหร้าธาไปพบพระกฤษณะพร้อมกระทาํสิ�งต่างๆ มีโศลกจาํนวน 8 โศลก โดยโศลกที� 1 ถึง

โศลกที� 7 บรรยายความทุกข์โศกของพระกฤษณะควบคู่กบัการบอกกล่าวราธาให้ทาํสิ�งต่างๆ ที�

สมควรจะกระทาํต่อพระกฤษณะ เช่น ไปพบพระกฤษณะที�ซุ้มไมริ้มฝั�งแม่นํ2 ายมุนา เป็นตน้ และ

โศลกที� 8 กล่าวว่าชยเทพขับบทประพนัธ์ที�น่าเพลิดเพลินนี2 และขอให้ท่านทั2งหลายน้อมไหว้

พระกฤษณะ 

   2.2.12 อัษฏปทีที� 12 

    อษัฏปทีที� 12 กล่าวถึงอาการป่วยไขเ้พราะพิษรักของราธาที�ต้องพลดัพราก

จากพระกฤษณะ โดยมีโศลกก่อนหนา้อษัฏปทีนี2บอกวา่เป็นคาํพูดของเพื�อนหญิงของราธาที�มาพูด

กบัพระกฤษณะเมื�อเห็นราธาไม่สามารถไปพบพระกฤษณะไดเ้พราะเหนื�อยลา้ดว้ยพิษไข ้มีโศลก 8 

โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวถึงกิริยาอาการต่างๆ ของราธาที�เกิดจากความทุกขเ์พราะความรัก

ที�พลดัพรากซึ�งตรงตามขนบที�ก่อให้เกิดภาวะรัก จนทาํให้ไดรั้บรสรักในที�สุด เช่น ร้องไห้ ลม้ลง 

แลว้ลุกขึ2น รําพึงรําพนั เป็นต้น และในโศลกที� 8 กล่าวว่าบทประพนัธ์นี2ของชยเทพจะทาํให้คนที�

ชอบรสมีความสุข เพราะเมื�ออ่านหรือฟังอษัฏปทีนี2ก็ยอ่มจะก่อให้เกิดภาวะต่างๆ ที�นาํพาไปสู่การ

ไดรั้บศฤงคารรสในที�สุด  

   2.2.13 อัษฏปทีที� 13 

    อษัฏปทีที� 13 กล่าวถึงความคิดคาํนึงต่างๆ ของราธาที�มีต่อพระกฤษณะที�อยู่

ห่างไกลและตดัพอ้ถึงพระองค์ โดยมีโศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เพราะพระกฤษณะมาหาเธอชา้ 

ราธาที�เกินความเหงาจึงรําพึงรําพนั อษัฏปทีนี2มีโศลกจาํนวน 8 โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 แสดง

ถึงถอ้ยคาํรําพึงรําพนัและตดัพอ้ของราธาที�เกิดจากการคิดคาํนึงไปเองเพราะพระกฤษณะมาหาเธอ

ล่าช้า พร้อมทั2งแสดงถึงความเจบ็ปวดในจิตใจของเธอ และโศลกที� 8 เป็นบทอาศิรวาทและบอกชื�อ

ชยเทพวา่เป็นผูป้ระพนัธ์ 
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   2.2.14 อัษฏปทีที� 14 

    อษัฏปทีที� 14 กล่าวถึงการรําพึงรําพนัของราธาต่อพระกฤษณะกบัหญิงสาว

คนอื�น โดยมีโศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เมื�อราธาเห็นเพื�อนหญิงที�ไปตามพระกฤษณะกลบัมา

เพียงลาํพงั ราธาก็สงสัยว่าพระกฤษณะคงกําลงัอยู่กบัหญิงสาวคนอื�นจึงไม่กลบัมาด้วยจึงไดพู้ด

คาํพูดเหล่านี2 ออกมา มีโศลกทั2งหมด 8 โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวถึงการกระทาํของหญิง

สาวที�กาํลงัเริงรักกบัพระกฤษณะ ซึ�งกล่าวถึงตามลาํดบัขั2นตอนจากการกอดจูบจนไปถึงการร่วมรัก 

และในโศลกที� 8 เป็นบทขออาํนวยพรและปรากฏชื�อชยเทพเช่นอษัฏปทีอื�นๆ ว่า “ขอความรื�นรมย์

ของพระหริที�ศรีชยเทพพรรณนาจงทาํใหค้วามชั�วร้ายในกลียคุหมดสิ2นไป (อ ป 14-8)”  

   2.2.15 อัษฏปทีที� 15 

    อษัฏปทีที� 15 กล่าวถึงการรําพึงรําพนัของราธาต่อจากอษัฏปทีที� 14 โดยเมื�อ

ราธาคิดคาํนึงไปวา่พระกฤษณะยงัไม่มาหาเธอเพราะกาํลงัเริงอยู่กบัหญิงอื�น แล้วก็คิดจินตนาการ

ต่อไปวา่เมื�อเริงรักกนัแลว้พระองคก์็คงจะแต่งตวัใหเ้ธอและสนุกอยู่ดว้ยกนัในป่าริมฝั�งแม่นํ2 ายมุนา 

อษัฏปทีนี2มีโศลก 8 โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 6 บรรยายวา่พระกฤษณะแต่งตวัใหห้ญิงสาวคนอื�น

อย่างไรบ้าง และโศลกที� 7 ราธาถามเพื�อนว่าหากพระกฤษณะไปเริงรักกับผูห้ญิงคนอื�นอย่าง

สนุกสนานแลว้เธอจะรอไปเพื�ออะไรเป็นเวลานานเช่นนี2  ส่วนโศลกที� 8 เป็นบทอาศิรวาทและเอ่ย

ชื�อชยเทพผูป้ระพนัธ์ความวา่ “ความชั�วที�ถูกสร้างขึ2นโดยกลียุคขอจงอย่าอยูที่�นี�ที�ชยเทพผู ้เป็นราชา

แห่งกว ีผูพู้ดถึงสิ�งที�มีรสชาติ ผูพ้รรณนาถึงคุณความดีของพระหริ ผู้กราบไหวพ้ระบาทของมธุริปุ 

(อ ป 15-8)” 

   2.2.16 อัษฏปทีที� 16 

    อษัฏปทีที� 16 กล่าวถึงหญงิสาวที�ไดอ้ยู่กบัพระกฤษณะ เป็นคาํพูดของราธาที�

รําพนัและตดัพอ้กบัเพื�อนต่อจากอษัฏปทีก่อนหนา้ มีจาํนวนโศลก 8 โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 

กล่าววา่หญิงสาวที�ไดอ้ยู่กับพระกฤษณะย่อมจะมีความสุข โดยใช้รูปแบบว่าหญิงสาวที�ไดอ้ยู่กบั

พระกฤษณะที�มีคุณลกัษณะเช่นนี2ยอ่มจะไม่ไดรั้บความเจบ็ปวดเพราะสิ�งใดบา้ง ซึ�งหญิงสาวคนนั2น

ตอนนี2ไม่ใช่ราธา แสดงให้เห็นว่าความเจ็บปวดทุกข์ทรมานเป็นสิ�งที�เธอไม่สามารถหลีกเลี�ยงได้

เพราะไม่ไดอ้ยูข่า้งกายพระกฤษณะ ส่วนโศลกที� 8 เอ่ยพระนามพระกฤษณะพร้อมกบัชื�อชยเทพ

ความวา่ “แมพ้ระหริก็ขอใหเ้ขา้ไปในใจดว้ยถ้อยคาํที�ขบัร้องโดยศรีชยเทพนี2  (อ ป 16-8)”  
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   2.2.17 อัษฏปทีที� 17 

    อษัฏปทีที� 17 กล่าวถึงถอ้ยคาํต่อวา่พระกฤษณะ โดยมีโศลกก่อนหนา้อษัฏปที

บอกวา่เป็นคาํพูดของราธา เมื�อพระกฤษณะมาหาแลว้งอ้งอนขอโทษเธอว่า “ต่อมาแม้ได้ทาํให้คืน

นั2นผ่านพน้ไปอย่างยากเยน็ โอ!้ เมื�อฟ้าสางแมเ้ธอจะอิดโรยเพราะพิษของศรกามเทพก็ไดพู้ดตดัพอ้

ต่อวา่คนรักผูป้ระนมมือกล่าวขอโทษอยู่ขา้งหนา้ (8-1)” มีจาํนวนโศลก 8 โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลก

ที� 7 เป็นคาํต่อวา่และขบัไล่ของราธาดว้ยความโกรธและเสียใจเมื�อเธอเห็นพระกฤษณะมีร่องรอย

ความรักจากหญิงสาวคนอื�นหลงเหลืออยู่บนร่างกายและจากการคิดจินตนาการไปว่าพระองค์

นอกใจไปกระทาํสิ�งต่างๆ กบัหญิงสาวเหล่านั2น และโศลกที� 8 กล่าวว่าทั2งอษัฏปทีนี2 เป็นการรําพึง

รําพนัของหญิงสาวที�คนรักนอกใจและไม่สมหวงัในการร่วมรัก พร้อมทั2งกล่าวว่าเป็นบทประพนัธ์

ของชยเทพ 

   2.2.18 อัษฏปทีที� 18 

    อษัฏปทีที� 18 กล่าวถึงเหตุผลที�ราธาควรหายโกรธและงอนพระกฤษณะ โดย

มีโศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เป็นคาํพูดของเพื�อนหญิงที�พูดกับราธาความวา่ “ต่อมาเพื�อนหญิง

ไดพู้ดแลว้ในที�ลบัตากบัเธอผูป้วดร้าวเพราะความรัก ผูถู้กรสแห่งความปรารถนารุมเร้า ผูเ้ต็มไปดว้ย

ความขุ่นขอ้งหมองใจ ผูนึ้กถึงพฤติกรรมพระหริอยูต่ลอดเวลา ผู ้แฝงการทะเลาะไวใ้นใจ (9-1)” มี

โศลกจาํนวน 8 โศลก โดยโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 จะเป็นคาํพูดเกลี2 ยกล่อมของเพื�อนหญิงที�ให้

เหตุผลต่างๆ วา่ทาํไมควรให้อภยัและหายงอนพระกฤษณะ และโศลกที� 8 เป็นบทอาํนวยพรและ

บอกวา่ชยเทพเป็นผูป้ระพนัธ์ 

   2.2.19 อัษฏปทีที� 19 

    อษัฏปทีที� 19 กล่าวถึงการชื�นชมความงามและการงอนงอ้ขออภยัราธา โดยมี

โศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เป็นคาํพูดของพระกฤษณะ “เมื�อหมดเวลากลางวนั ในระหวา่งนั2น

พระหริไดเ้ขา้มาหาผูมี้พลงัของความโกรธอ่อนลง (10-1)” และ “แล้วกล่าวคาํพูดติดๆ ขดัๆ ด้วย

ความปลื2มใจวา่ (10-1)” มีโศลกจาํนวน 8 โศลก ซึ�งโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 เป็นคาํขอร้องอ้อนวอน

ใหร้าธากระทาํสิ�งต่างๆ อนัเป็นการแสดงความรักของพระกฤษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในโศลกที� 7 

เป็นการขอร้องในสิ� งที�แสดงให้เห็นถึงความรักอย่างยิ�งของพระกฤษณะและการยกย่องราธาไว้

เหนือกวา่ผูใ้ดความวา่ “ขอเธอจงวางใบไมแ้รกผลิคือเทา้อนัสูงส่งของเธอที�เป็นเครื�องประดบัที�จะ
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ทาํลายพิษของกามเทพไวบ้นศีรษะของฉนั เมื�อฉนักาํลงัลุกไหมอ้ยู่ (อ ป 19-7)” และโศลกที� 8 เป็น

บทอาศิรวาทและกล่าววา่ชยเทพเป็นเจา้ของบทประพนัธ์นี2   

   2.2.20 อัษฏปทีที� 20 

    อษัฏปทีที� 20 กล่าวถึงคาํแนะนาํต่างๆ เพื�อใหร้าธาคืนดีกบัพระกฤษณะ โดยมี

โศลกก่อนหนา้อษัฏปทีบอกวา่เป็นคาํพูดของเพื�อนหญิงที�พูดกบัราธาหลงัจากที�พระกฤษณะมาง้อ

และขอโทษราธาเป็นเวลานานไดก้ลบัไปแลว้ มีโศลกจาํนวน 8 โศลก โดยโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 

เป็นคาํแนะนาํจากเพื�อนหญิงของราธาว่าราธาควรจะไปพบพระกฤษณะและทาํสิ�งใดบ้าง ส่วนใน

โศลกที� 8 ไดก้ล่าวยกย่องบทประพนัธ์นี2 และเอ่ยชื�อชยเทพวา่เป็นผูป้ระพนัธ์ 

   2.2.21 อัษฏปทีที� 21 

    อษัฏปทีที� 21 กล่าวถึงคาํแนะนาํให้ราธาสนุกสนานกบัพระกฤษณะ โดยมี

โศลกก่อนหนา้อษัฏปทีนี2บอกวา่เป็นคาํพูดของเพื�อนหญงิของราธา “หญิงคนนี2ไดพู้ดกบัเพื�อนผู ้มี

ความขวยเขินเพราะเห็นพระหริที�ประตูของที�อยูคื่อซุ้มไมว้า่ดงันี2  (11-5)” มีโศลกจาํนวนทั2งหมด 8 

โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 กล่าวถึงราธาผู้มีคุณลกัษณะต่างๆ ให้ทาํตามที�บอกคือเขา้ไปหา

พระกฤษณะและเล่นสนุกสนานกบัพระองค์ในที�อยู่คือซุ้มไม้ ซึ� งมีรูปแบบของประโยคในโศลก

เหมือนกนัคือ เรียกชื�อของราธาพร้อมคาํบรรยายคุณลกัษณะแล้วสั�งใหเ้ธอเขา้ไปเล่นสนุกสนานกบั

พระกฤษณะในที�อยู่ที�บรรยายลกัษณะต่างๆ ไวส้อดคลอ้งกนัไป โดยใชค้าํกริยาเดียวกนัทุกโศลกคือ

คาํวา่ ขอจงสนุกสนาน (วิลส) เช่น “นี�แน่ะ! เธอผูมี้ร่างกายนุ่มนวลเหมือนดอกไม ้เธอจงสนุกสนาน

ในเรือนที�เป็นที�พกัพิงที�สะอาดที�ตกแต่งแลว้ดว้ยหมู่มวลดอกไม ้(อ ป 21-3)” และในโศลกที� 8 เป็น

บทขออาํนวยพร พร้อมทั2งกล่าวถึงชยเทพวา่เป็นผูป้ระพนัธ์อย่างยกย่อง โดยมีรูปแบบประโยคใน

โศลกต่างจากโศลกก่อนหน้าและใชก้ริยาคนละตวักบัโศลกอื�นๆ คือคาํว่า ร้อง (ภณติ) และ ขอจง

กระทาํ (กุรุ) ความว่า “เมื�อราชาแห่งราชาในหมู่กวีคือชยเทพร้องเพลง ขา้แต่! มุราริ ขอจงกระทาํสิ�ง

ที�เป็นมงคลนบัร้อยในสมาคมที�มีความสุขของปัทมาวดีที�ถูกทาํใหเ้กิดขึ2นแลว้ (อ ป 21-8)” 

   2.2.22 อัษฏปทีที� 22 

    อษัฏปทีที� 22 กล่าวถึงความงามและความรู้สึกของพระกฤษณะ มีโศลก

จาํนวน 8 โศลก โดยโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 เป็นคาํพรรณนาความงามของร่างกายที�ประดบัประดา

ดว้ยเครื�องประดบัต่างๆ และอารมณ์ความรู้สึกของพระกฤษณะผ่านสายตาของราธาที�มองพระองค์
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ดงัคาํบรรยายในโศลกก่อนหน้าอษัฏปทีว่า “เธอผูมี้ดวงตาที�กลิ2งกลอกไปมามองที�โควนิทะด้วย

ความกลวัและความสุข (11-7)” และโศลกที� 1 ของอษัฏปทีความว่า “เธอไดเ้ห็นพระหริผูที้�ทาํให้

อารมณ์ต่างๆ เกิดขึ2นเพราะการเห็นหน้าของราธา (อ ป 22-1)” ส่วนในโศลกที� 8 กล่าวยกย่องบท

ประพนัธ์วา่มีค่ามากเป็นสองเท่าของเครื�องประดบัพระกฤษณะ และกล่าวว่าเป็นบทประพนัธ์ของ

ชยเทพเช่นเดียวกบัอษัฏปทีอื�นๆ  

   2.2.23 อัษฏปทีที� 23 

    อษัฏปทีที� 23 กล่าวถึงคาํขอร้องให้ราธากระทาํสิ� งต่างๆ โดยมีโศลกก่อน

หน้าอ ัษฏปทีนี2 บอกว่าเป็นคาํพูดของพระกฤษณะความว่า “เมื�อหมู่เพื�อนหญิงไปแล้ว พระหริ

หลงัจากที�เห็นราธาที�รัก จึงไดก้ล่าววา่ (12-1)” โดยมีโศลกทั2งหมด 8 โศลก โศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 

เป็นคาํขอร้องของพระกฤษณะใหร้าธายอมกระทาํสิ�งต่างๆ ตามที�พระกฤษณะต้องการอนัเป็นการ

แสดงถึงความรักความปรารถนาในตวัราธาและตอ้งการให้เธอหายโกรธแลว้ยกโทษให้พระองค์

อย่างแทจ้ริง และโศลกที� 8 กล่าวถึงชยเทพวา่เป็นผูป้ระพนัธ์และเป็นบทขออาํนวยพรดว้ย 

   2.2.24 อัษฏปทีที� 24 

    อษัฏปทีที� 24 กล่าวถึงคาํขอใหพ้ระกฤษณะทาํการแต่งตวัให ้โดยมีโศลกก่อน

หนา้อษัฏปทีบอกวา่เป็นคาํพูดของราธาความวา่ “ครั2นแลว้ราธานั2นผูม้ีร่างกายที�เหนื�อยอ่อนอย่างยิ�ง

เมื�อภายหลงัของการร่วมรักผูถู้กทาํใหพ้อใจแลว้ในทนัทีทนัใดกล่าวแลว้กบัโควนิทะซึ�งคาํพูดที�เต็ม

ไปดว้ยความเอื2ออาทรเพราะความสุขวา่ (12-8)” มีจาํนวนโศลก 8 โศลก ซึ� งโศลกที� 1 ถึงโศลกที� 7 

เป็นคาํขอร้องของราธาให้พระกฤษณะแต่งตวัใหเ้ธอหลงัจากเริงรักกนัแลว้ โดยไล่เรียงการประดบั

ตกแต่งร่างกายไปทีละส่วนด้วยอุปกรณ์และเครื� องประดบัต่างๆ และในโศลกที� 8 ได้กล่าวว่าบท

ประพนัธ์นี2ก็เป็นเครื�องประดบัที�สุดแสนวเิศษเช่นเดียวกนัและกล่าววา่ชยเทพเป็นผูป้ระพนัธ์  

   จากอษัฏปทีทั2ง 24 อษัฏปทีสรุปไดว่้าเนื2อหาในอษัฏปทีจะเป็นในส่วนของบท

สนทนาของเรื�อง โดยจะแบ่งเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบที� 1 อษัฏปทีที�เป็นคาํพูดของตวัละครพูดกบัตวั

ละครอีกตวัหนึ�ง แบบที� 2 อษัฏปทีที�เป็นคาํพูดหรือความคิดของตวัละครเพียงลาํพงั ซึ� งอาจจะพูด

ออกมากบัตวัเองหรือคิดในใจก็ได ้และแบบที� 3 อษัฏปทีที�เป็นคาํกล่าวของผูป้ระพนัธ์ที�เป็นผูรู้้แจง้ 

ไม่ใช่บทสนทนาของตวัละครในเรื�องแต่เกี�ยวข้องกบัเนื2อเรื� องดว้ย เช่น ทศอวตารในอัษฏปทีที� 1 

เป็นตน้ ซึ� งอาจกล่าวไดว้า่เป็นบทสนทนาที�ผูป้ระพนัธ์ตั2งใจสื�อสารกบัผูอ้่านหรือผูฟั้งโดยตรง  
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   ส่วนการวางโศลกในอษัฏปทีก็เป็นไปอย่างมีรูปแบบ คือ มีโศลกที�กล่าวถึงบท

สนทนาโดยใช้รูปประโยคหรือการใช้ภาพพจน์ไปในทิศทางเดียวกัน และโศลกสุดท้ายของ

ทุกอษัฏปทีจะตอ้งมีชื�อของชยเทพกํากบัอยู่ด้วย ดงันั2นไม่ว่าจะนําคีตโควินทะไปร้องหรืออ่าน

ทั2งหมดหรือนาํไปอ่านหรือร้องเพียงอษัฏปทีใดอษัฏปทีหนึ�งก็ยอ่มจะปรากฏชื�อของผูป้ระพนัธ์ดว้ย 

ซึ�งแสดงใหเ้ห็นถึงความฉลาดและความอหงัการของกวี ถือวา่เป็นความตั2งใจที�สอดคลอ้งกบัการ

ร้อยเรียงเรื�องที�สามารถแยกขาดออกจากกนัไดอ้ย่างแทจ้ริง    

 

องค์ประกอบของคีตโควนิทกาวยะ 

 คีตโควนิทกาวยะ มีองค์ประกอบหลกัๆ ของเรื�อง ได้แก่ แก่นเรื�องโครงเรื�อง ตวัละคร 

ฉากและบรรยากาศ และองค์ประกอบอื�นๆ เช่น ปุรุษารถะ 4 ในเรื�อง ชื�อเรื�อง จุดประสงคข์องเรื�อง 

เป็นตน้ ความสมบูรณ์ของแต่ละองค์ประกอบ และความสอดคลอ้งกนัขององคป์ระกอบทั2งหมด คอื

ตวัตดัสินคุณค่าของกาวยะเรื�องนี2   

 1. ปุรุษารถะ 4 

  วรรณคดีของชาติใดย่อมสะทอ้นความคิดของผูค้นในชาตินั2น วรรณคดีสันสกฤต

ของอินเดียเองก็เช่นกนั มกัจะสอดแทรกอุดมการณ์หรือความปรารถนาของมนุษยต์ามความเชื�อของ

ศาสนาฮินดูที�เรียกกนัว่า ปุรุษารถะ 4 เอาไว ้ปุรุษารถะ 4 คือ สิ� งที�มนุษย์พยายามปฏิบติั แสวงหา 

หรือบรรลุถึง เป็นเป้าหมายในชีวติ เป็นคุณค่าที�มนุษยย์ึดถือ 4 ประการ ได้แก่ ประการที� 1 อรรถะ 

(อรฺถ) หรือประโยชน์ ประการที� 2 กามะ (กาม) หรือความรัก ประการที� 3 ธรรมะ (ธรฺม) หรือหนา้ที� 

และประการที� 4 โมกษะ (โมกฺษ) หรือการละวาง โดยในวรรณคดีเรื�องหนึ�งๆ อาจไม่ไดก้ล่าวถึง

ครบทั2งหมด ขึ2นอยู่กบัว่าผูป้ระพนัธ์ผูใ้ดจะใหค้วามสําคญัแก่สิ� งใดมากกว่ากนั สิ�งนั2นก็จะปรากฏอยู่

ในผลงานของผูน้ ั2น 

  อรรถะ หรือประโยชน์ หมายถึง การปฏิบติัที�ไดรั้บผลทางวตัถุและความสุขสําราญ

ทางโลก ซึ� งศาสนาฮินดูนั2นไม่ได้ปฏิเสธในเรื� องนี2 และเห็นว่าเป็นสิ�งที�จาํเป็น เพราะไม่มีใคร

สามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดโ้ดยไม่ไดรั้บของดีๆ หรือความพอใจในสิ�งต่างๆ เลย หากไม่มีความสุขทาง

โลกหรือความหวงัในการที�จะไดรั้บสิ�งเหล่านี2บา้ง มนุษยก็์อาจจะไม่สามารถมีชีวติอยู่ต่อไปหรือคิด
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ต่อสู้เพื�ออนาคตที�ดี5 ส่วน กามะ หรือความรัก ศาสนาฮินดูก็ไม่ได้สอนให้งดเวน้หรือปฏิเสธเรื�อง

กามารมณ์โดยสิ2นเชิง เพราะถือว่ามนุษย์ล ้วนแต่เป็นผู ้มีกิเลส การที�จะให้หลีกเลี�ยงจึงเป็นสิ�งที�

เป็นไปไม่ได ้แต่กามะในที�นี2ก็ไม่ใช่ลกัษณะของความหมกมุ่นในกาม หากแต่มีความหมายถึงเรื�อง

อุดมคติของความรักที�บริสุทธิwหรือกามที�เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความพอดีและสมดุลกบั

ชีวติ6 และเพื�อให ้อรรถะ และ กามะ เป็นไปในทางที�ถูกตอ้งจึงมี ธรรมะ หรือหน้าที� มาคอยกาํกบั 

ธรรมะ หมายถึง หลกัการที�เป็นอุดมคติหรือกฎศีลธรรมที�มนุษย์ควรปฏิบติัตามในเวลาที�ประกอบ

กิจการต่างๆ ในโลก โดยเป็นไปในลกัษณะที�วา่หากมีความขดัแยง้กนัระหว่าง ธรรมะ กับ อรรถะ 

และ กามะ แลว้ ธรรมะควรเป็นฝ่ายที�ได้รับชัยชนะ7 ส่วน โมกษะ หรือการละวาง หมายถึง ความ

ปรารถนาขั2นสุดทา้ยและสูงสุดของมนุษย ์คือความปรารถนาในการหลุดพน้จากการเวียนว่ายตาย

เกิดอนัหาที�สุดไม่ได ้ซึ� งในศาสนาฮินดูเชื�อวา่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัและพระผูเ้ป็นเจา้     

  ในคีตโควนิทกาวยะ ปุรุษารถะที�เด่นชัด คือ กามะ ซึ� งเป็นความจาํเป็นพื2นฐานอนั

มนุษยพึ์งมี เพราะความรักนั2นจะก่อให้เกิดปุรุษารถะอื�นๆ ตามมา ซึ� งในเรื� องนี2  กามะ ก่อให้เกิด 

โมกษะ ตามความเชื�อทางศาสนา กามะในคีตโควินทะกล่าวถึงความรักและกามารณ์ในแง่มุมที�

งดงามและเกี�ยวพนักบัความรักในพระผูเ้ป็นเจ้า ความรักที�ราธามีต่อพระกฤษณะเป็นความรักที�

บริสุทธิw และไร้เงื�อนไข เพศสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัสัมพนัธภาพระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บั

พระเจ้า ความเป็นอันหนึ� งอ ันเดียวกับพระเจ้าต้องรวมกันทั2 งทางร่างกายและจิตใจ การมี

ความสัมพนัธ์ทางเพศในเรื�องจึงไม่ไดเ้ป็นไปในแง่ของความหมกมุ่นในกาม หากแต่เป็นอุปมา

ขั2นตอนการเขา้ถึงของจิตวญิญาณ ความรักระหวา่งพระกฤษณะกบัราธาและโคปีอื�นๆ เป็นทั2งความ

รักในแง่ของมนุษย์ที�ยงัมีรักโลภโกรธหลง แต่ก็ยงัรู้สึกสํานึกและให้อภยั ราธาเป็นที�รักของ

พระกฤษณะเพราะความรัก ความอดทน ความเขา้ใจ และการใหอ้ภยั ไม่ใช่เพราะความโกรธ ความ

หึงหวง ความวิตกกังวล และการเอาใจออกห่าง และเป็นไปในแง่ของพระผูเ้ป็นเจา้ที�มีความรัก

ให้แก่ทุกผู้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากแต่ผู้ที�รักพระเจา้อย่างไม่มีเงื�อนไขเท่านั2นจึงจะเข้าถึง

                                                        

5จาํนง ทองประเสริฐ, ปรัชญาประยกุต์: ชุดอินเดยี, พิมพค์รั2 งที� 2 (กรุงเทพฯ: ตน้ออ้ แกรมมี� จํากดั, 

2539), 352. 
6เรื� องเดียวกนั, 354. 
7เรื� องเดียวกนั, 355. 
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พระองค์ได้ในที�สุด เช่นที�โคปีทั2งหลายก็ได้รับความรักจากพระองค์ แต่มีเพียงราธาเท่านั2นที�

พระองค์รักและใหอ้ยูเ่คียงขา้งในฐานะคู่รัก สาวกของพระกฤษณะจึงรักพระองคอ์ยา่งที�ราธารักและ

ใหจิ้ตวญิญาณรวมเขา้กบัพระผูเ้ป็นเจา้เพื�อการบรรลุถึงโมกษะ 

 2. ชื�อเรื�อง 

  คีตโควนิทะ มีชื�อเตม็ตามตน้ฉบบัที�ใช้ในการศึกษาครั2งนี2  คือ ตน้ฉบบัจากหนงัสือ 

Gita Govinda of Jayadeva ว่า คีตโควินฺทกาวฺยมฺ (Gītagovindakāvyam) ซึ� งคาํว่า คีตโควนฺิท 

(Gītagovinda) มาจาก คีต (gīta) เป็นคาํคุณศัพท์ หมายถึง (เพลง) ที�ถูกขบัร้องแล้ว สร้างมาจาก

ธาตุ ไค (gai) ที�แปลว่า ขับร้อง ลงปัจจยั ต (past passive participle) อนึ� ง คีต ยงัเป็นคาํนาม 

นปุงสกลิงค์ หมายถึง การขบัร้อง หรือ บทเพลง ด้วย ส่วนคาํว่า โควินฺท (govinda) เป็นตดัปุรุษ

สมาส สร้างมาจาก โค (go) ที�แปลว่า ฝูงโค และ วิท (vid) หมายถึง มี หรือ ครอบครอง คาํว่า โค

วนฺิท จึงแปลวา่ การเลี2ยงโค หรือ คนเลี2ยงโค คีตโควนฺิท จึงแปลไดว่้า บทเพลงของคนเลี2 ยงโค แต่

คนเลี2ยงโคในที�นี2ยงัหมายถึง พระกฤษณะ ซึ�งเป็นอวตารหนึ�งของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที�มา

เป็นคนเลี2 ยงโคด้วย8 จึงแปลได้อีกอย่างหนึ�งว่า บทเพลงของพระกฤษณะ ส่วนคําว่า กาวฺยมฺ 

(kāvyam) คือ วรรณคดีสันสกฤตประเภทกาวยะ ซึ�งเป็นงานเขียนที�มีการเลือกสรรถอ้ยคาํอยา่งดี มี

วรรณศิลป์ และมุ่งสร้างอารมณ์สุนทรียเ์ป็นสําคญั9 กาวยฺ (kāvya) ลงปัจจยัคาํนามการกที�หนึ� ง เมื�อ

เป็นชื�อกาวยะจะแปลวา่ กาวยะที�เกี�ยวขอ้งกบัคีตโควนิทะ คีตโควนฺิทกาวฺยมฺ จึงหมายถึง กาวยะเรื�อง

บทเพลงของคนเลี2ยงโค หรือ กาวยะเรื�องบทเพลงของพระกฤษณะ 

  คีตโควนิทะ รู้จกักันทั�วไปในชื�อ คีตโควินฺท (Gītagovinda) ซึ� งเรียกย่อมาจากชื�อ

เต็มของกาวยะ และมีชื�อที�นิยมเรียกอีกหนึ�งชื�อ คือ อษัฏปที (Aṣṭapadī) ซึ� งเรียกจากลกัษณะของ

โศลกในกาวยะ ส่วนชื�อกาวยะเรื�องคีตโควนิทะชื�ออื�นๆ ที�ปรากฏในตน้ฉบบัหลายๆ สํานวนอาจผดิ

แปลกแตกต่างกันไปบ้าง แต่เมื�อรวมความแลว้ก็ให้ความหมายที�ใกล้เคียงกัน เช่น คีตโควินทมั 

(Gītagovindam) แปลว่า เรื� องบทเพลงของพระกฤษณะ ศรี คีตโควินทมั (Śrī Gītagovindam) 

แปลว่า เรื� องบทเพลงของพระกฤษณะอนัเป็นมงคล เป็นตน้ นอกจากนี2 ยงัปรากฏชื�อที�มาจาก

                                                        

8มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว, พระบาทสมเด็จพระ, ศกนุตลา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2494), 64. 
9กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดีสันสกฤต, พิมพค์รั2 งที� 2 (กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ, 2549), 11. 
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หนงัสือฉบบัแปลของกาวยะเรื�องคีตโควนิทะ ที�กลายมาเป็นชื�อเรียกแทนของกาวยะนี2ดว้ย เช่น The 

song of Jayadeva (บทเพลงของชยเทพ) Love Song of the Dark Lord (บทเพลงรักของ

พระกฤษณะ) เป็นตน้ 

  คีตโควนิทะ มีลกัษณะการตั2งชื�อคลา้ยกบักาวยะที�กล่าวถึงพระกฤษณะเล่มสําคญัอีก

เล่มหนึ�งของอินเดีย คือ ภควทัคีตา ในมหาภารตะ ซึ� งสร้างชื�อกาวยะโดยมีคาํวา่ คีต ที�แปลว่า บท

เพลง เป็นส่วนประกอบ ในส่วนของคีตโควนิทะกล่าวไดว้า่การตั2งชื�อเช่นนี2 มีความหมายในแง่ของ

การบอกรูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบหนึ�งที�สําคญัของกาวยะเรื�องคีตโควนิทะคือเป็น “บทเพลง” ที�ใช้

ร้องประกอบการเตน้รําเพื�อบูชาเทพเจา้คือพระกฤษณะ ต่างจากภควทัคีตาที�ไม่ได้ประพนัธ์ขึ2นเพื�อ

ร้องเป็นเพลง แต่มีลกัษณะเป็นบทสวดเพื�อการบูชา ทั2งนี2หากจะมองในมิติแห่งยุคสมยั มหาภารตะ

ประพนัธ์ขึ2นเมื�อประมาณ พ.ศ.15010 ซึ� งเป็นเวลานานก่อนจะมีการจดบนัทึกวรรณคดีเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร แมใ้นหลายๆ ส่วนจะประพนัธ์ขึ2นมาในภายหลงั แต่ก็ยงัคงขนบของการประพนัธ์เพื�อ

การฟังมากกวา่การอ่าน ภควทัคีตาจึงเป็นไปในลกัษณะท่วงทาํนองเช่นเดียวกนั แมจ้ะไม่ถึงขนาด

เป็นบทเพลงร้องรําก็ตามที  

  หากจะมองใหล้ึกลงไปกวา่นั2น กาวยะทั2งสองเล่มเป็นเรื� องราวของพระกฤษณะซึ� ง

เป็นเทพเจา้ที�มีความสําคญัพระองค์หนึ� ง พระกฤษณะเป็นเทพเจา้ที�มีรูปลกัษณ์ธรรมดาสามัญ 

กล่าวคือ คลา้ยมนุษยม์ากกวา่เทพ และสิ�งที�ทรงถือติดกายไม่ใช่อาวธุ แต่เป็นเครื� องดนตรี คือ ขลุ่ย 

เพราะฉะนั2นสําหรับพระกฤษณะแลว้บทเพลงมีความสําคญัอย่างมาก บทเพลงจากพระกฤษณะทาํ

หนา้ที�ประสานมนุษยเ์ขา้กบัเทพเจา้ โดยลมหายใจแห่งเทพจะส่งผ่านเครื�องดนตรีชิ2นสําคญันี2มาสู่หู

และเขา้ไปถึงใจของมนุษย ์บทเพลงทั2งหลายจะโนม้นา้วใจให้มนุษย์มีความสุข มีสมาธิ และเข้าถึง

ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกบัเทพเจา้ในที�สุด เช่นนี2แลว้กาวยะที�เกี�ยวกับพระกฤษณะจึงมกัใช้คาํว่า 

คีต ประกอบเขา้เป็นชื�อกาวยะ ชื�อ คีตโควินทะ หรือ บทเพลงของพระกฤษณะ จึงมีความหมายอย่าง

ลึกซึ2 งต่อผูที้�นบัถือและเขา้ถึงในพระกฤษณะอย่างแทจ้ริง ชยเทพผูป้ระพนัธ์เองก็เป็น “ศกัติ” จึงไม่

แปลกที�จะสรรคาํนี2มาใชต้ ั2งชื�อกาวยะร่วมดว้ย 

  ความละเอียดและละเมียดละไมในการตั2 งชื�ออีกอย่างหนึ� งของชยเทพก็คือ การ

คาํนึงถึงเสียงที�สอดรับกบัความหมายอย่างลงตวั คีตโควนิทะ เกิดจากคาํสองคาํคือ คีต และ โควนฺิท 

                                                        

10จาํลอง สารพดันึก, ประวัตวิรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2546), 43. 
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ที�มีเสียงขึ2นตน้เป็นเสียงพยญัชนะเดียวกนั คือ /ค/ การเล่นเสียงในชื�อเรื� องนี2 ระบุถึงลกัษณะเฉพาะ

อย่างหนึ�งของกาวยะ โดยหากไดฟั้งหรือไดอ้่านจะพบวา่ความโดดเด่นของกาวยะเรื�องคีตโควนิทะ

คือการเล่นเสียงที�เรียกกันว่า อนุปราส คือ การเล่นเสียงโดยการซํ2 าเสียงพยญัชนะในคาํประพนัธ์

วรรคเดียวกนั อาจเป็นพยญัชนะเดี�ยวหรือพยญัชนะซ้อนก็ได ้ส่วนใหญ่มีเสียงสระต่างกนั11 ซึ� งจะ

พบไดใ้นเกือบทุกวรรคของกาวยะ นบัเป็นความงามอนัละเมียดละไมไม่ต่างจากชื�อกาวยะ แมจ้ะไม่

สามารถระบุไดว้า่ชื�อเรื�องตั2งขึ2นมาก่อนเนื2อหาเพื�อระบุการเล่นเสียงที�จะเน้นในการประพนัธ์ หรือ

เมื�อประพนัธ์เสร็จสิ2นจึงสรรหาชื�อที�ลงตวั แต่เป็นที�ชดัเจนอย่างหนึ�งว่า กาวยะเรื� องคีตโควินทะมี

ความเป็นเอกภาพตั2งแต่ชื�อกาวยะ ชื�อสรคะ ไปจนถึงตวับท แสดงถึงสติปัญญาและความเอาใจใส่

ของผู้ประพนัธ์ในการคัดสรรสิ� งที�สอดคล้องกัน ให้ค่าทั2งในส่วนของคําและความ โดยคาํสื� อ

ความหมายได้ตรงกบัเนื2อหา และมีใจความลึกซึ2 งกวา้งขวาง สามารถครอบคลุมความเข้าใจและ

ความสําคญัของเรื�องไดท้ั2งหมด นอกจากนี2ยงัมีเรื� องของวรรณศิลป์ที�เพิ�มเติมเข้าไปแลว้ทาํให้ชื�อ

เรื�องมีความน่าสนใจยิ�งขึ2น และมีความงามสมกบัเป็นบทประพนัธ์สําคญั 

 3. จุดประสงค์ของเรื�อง 

  จุดประสงค์ของคีตโควนิทกาวยะมีกล่าวถึงไวใ้นโศลกลาํดบัที� 3 ว่า “ถา้ใจของท่าน

มีความสุขในการระลึกถึงพระหริ ถ้าใจของท่านอยากรู้อยากเห็นในความงามของศิลปะทั2งหลาย 

เมื�อเป็นเช่นนั2นแลว้ขอท่านจงฟังแถวของคาํพูดที�ไพเราะ นุ่มนวล และน่าพึงพอใจซึ� งเป็นองค์พระ

สรัสวดีของชยเทพ (1-3)” หมายถึง หากผูใ้ดมีความสุขในการน้อมระลึกถึงพระกฤษณะดว้ยความ

ศรัทธาอย่างยิ�ง หรือหากผูใ้ดมีความอยากรู้อยากเห็นในความงดงามของศิลปะทั2งหลาย ขอท่านจง

ฟังคีตโควนิทะซึ�งเป็นบทประพนัธ์อนัเป็นเลิศของกวีชยเทพ ซึ�งบทประพนัธ์นี2 มีลกัษณะไพเราะ 

นุ่มนวล และน่าพึงใจ ความเป็นเลิศนี2 เปรียบไดก้บัองคพ์ระสรัสวดีเลยทีเดียว ซึ� งโดยปกติพระนาง

สรัสวดีเป็นเทพีแห่งศิลปศาสตร์และอกัษรศาสตร์ ผูค้นลว้นกราบไหวบู้ชาเพื�อยกย่องและขอให้

บนัดาลความสําเร็จในดา้นนี2  การเปรียบว่าบทประพนัธ์นี2 เทียบเท่ากบัองคพ์ระสรัสวดีเองจึงเป็นการ

เปรียบที�ยกคีตโควินทะว่าเลิศเหนือกว่าบทประพนัธ์ใดๆ จะเทียบเทียมได ้ ในทางกลบักันจึง

หมายถึงว่าคีตโควินทกาวยะไดบ้อกความมุ่งหมายของเรื�องไว ้2 ประการ ได้แก่ หากผู้ใดได้ฟัง    

                                                        

11กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดไีทยตามทฤษฎวีรรณคดีสันสกฤต, 27. 
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คีตโควินทะแล้ว สิ� งที�จะได้รับประการแรกคือการที�จะมีจิตใจระลึกถึงองค์พระกฤษณะ และ

ประการที�สองคือการที�จะไดรั้บรู้ถึงความงามของศิลปะต่างๆ นั�นเอง     

 4. แก่นเรื�อง 

  แก่นเรื�องหลกัของคีตโควินทกาวยะ คือ ความรัก ความรักที�นําพาทั2งความสุขและ

ความทุกข์มาสู่ผูค้นที�มีความรัก พระกฤษณะและราธาล้วนตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เผชิญทั2 ง

ความสุขจากรักที�บริสุทธิw  และความทุกขจ์ากความรักที�พลดัพราก เรื� องราวทั2งหมดในคีตโควินทะ

ดาํเนินไปโดยมีความรักเป็นแกนกลาง เพราะรักจึงเสาะแสวงหา เพราะรักจึงผลกัไส เพราะรักจึง

โกรธแค้น เพราะรักจึงให้อภยั เพราะรักจึงยิ2มหัว เพราะรักจึงรํ� าไห้ และเพราะความรักนี2 เองจึง

บนัดาลใหเ้กิดสิ�งต่างๆ อนัเป็นทั2งจุดเริ�มตน้และจุดจบของทุกสิ�ง ส่วนแก่นเรื� องรอง คือ ความเป็น

เทพเจา้ของพระกฤษณะ ซึ�งพิเศษกวา่เทพเจา้องค์อื�นๆ และวเิศษเหนือมนุษยท์ั�วไป ที�เสริมใหค้วาม

รักที�เป็นแก่นเรื�องหลกัโดดเด่นขึ2นมา ตอบคาํถามที�วา่เหตุใดราธาและโคปีอื�นๆ จึงรักพระองค์มาก 

เหตุใดความรักของพระองคจึ์งมีใหแ้ก่ทุกคนไม่มีประมาณ และความรักศกัดิw สิทธิw นี2 เองที�ยงัผลให้

การเริงรักศกัดิw สิทธิw เหนือกวา่เรื�องของกามารมณ์ 

 5. โครงเรื�อง 

  เรื�องราวในคีตโควนิทกาวยะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที� 1 คือ เรื�องราวความ

รักของพระกฤษณะกบัราธา ส่วนที� 2 คือ การสรรเสริญออ้นวอนเทพเจา้และการกล่าวถึงผูป้ระพนัธ์ 

โดยโครงเรื�องหลกัคือส่วนที� 1 ซึ�งเป็นเรื�องราวการดาํเนินไปของความรักของพระกฤษณะกบัราธา 

แลว้แทรกเสริมดว้ยส่วนที� 2 เป็นช่วงๆ     

  5.1 การเปิดเรื�อง 

   คีตโควนิทะเปิดเรื�องดว้ยการพูดถึงจุดเริ�มตน้ของเหตุการณ์ทั2งหมดในเรื�อง คือ 

ราธาพาพระกฤษณะกลบับา้นตามคาํสั�งของนนัทะ แลว้ในระหวา่งทางกลบับา้นทั2งคูก็่ไดต้กหลมุรัก

กนัและกนั แลว้เริ�มแสดงบทรัก ณ ซุ้มไมริ้มฝั�งแม่นํ2 ายมุนา ซึ�งบทรักนี2ชยเทพยกใหเ้ป็นนานทีหรือ

บทไหวค้รู ความวา่ “ขอใหก้ารเริงรักระหวา่งราธาและมาธวะในขณะที�พวกเขาทั2งสองเดินทางไป

ถึงต้นไม้ที�มีซุ้มไม้เลื2อยที�อยู่ใกลริ้มฝั�งแม่นํ2 ายมุนาจงเจริญ (1-1)” ซึ� งตรงตามขนบของบทละคร

สันสกฤต รวมไปถึงวรรณคดีหลายประเภทที�ตอ้งขึ2นตน้เรื�องดว้ยนานที แต่นานทีของคีตโควินทะ

จะต่างจากเรื�องอื�นๆ มากในแง่ที�วา่แมจ้ะเป็นการสรรเสริญบูชาเทพเจา้ แต่ก็สรรเสริญถึงการเริงรัก
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ของพระองค์ เพราะชยเทพถือว่าการร่วมรักของเทพเจา้ คือ พระกฤษณะและราธา เป็นเรื�อง

ศกัดิw สิทธิw  เป็นความรักและการร่วมรักที�บริสุทธิw  สวยงาม และยงัแทนการเริ�มตน้และเป็นจุดกาํเนิด

ของทุกสรรพสิ�งบนโลก อีกทั2งความพิเศษของโศลกนี2คือการเป็นภาคต่อจากคมัภีร์หรือวรรณคดี

เรื� องอื�นๆ ที�กล่าวถึงฉากรักศักดิw สิทธิw ของพระกฤษณะและราธาริมฝั� งแม่นํ2 ายมุนา แลว้นาํมาเล่า

เรื� องราวต่อในมุมมองของชยเทพ โดยโศลกนี2กล่าวถึงตัวละครหลักและเรื�องราวให้เห็นโดย

ภาพรวมจบภายในโศลกเดียว        

  5.2 การดําเนินเรื�อง 

   จากโศลกเปิดเรื�องแลว้ ก็แทรกด้วยเรื� องของชยเทพผูป้ระพนัธ์คมัภีร์ ก่อนที�จะ

ต่อดว้ยทศอวตารและการสรรเสริญพระวษิณุหรือพระกฤษณะ ซึ�งในส่วนนี2 อาจจะกล่าวไดว้่าเป็น

ทั2งนานทีและการกล่าวถึงต่อละครหลกั คือ พระกฤษณะ เพื�อปูพื2นและเล่าเรื�องต่อเนื�องว่า ราธาได้

ออกตามหาพระกฤษณะเพราะพระองค์หายไป เพื�อนสนิทของราธามาบอกกับเธอว่าพระองค์ทรง

เตน้รําอยูก่บัโคปีคนอื�นๆ พร้อมพาเธอไปดู ราธาอิจฉาริษยาหญิงสาวเหล่านั2นจึงไดห้ลบไปยงัที�อื�น

และคิดถึงพระกฤษณะดว้ยความโศกเศร้า เมื�อทนคิดถึงไม่ไหวก็ไดข้อใหเ้พื�อนสนิทไปพาพระองค์

มาอยูก่บัเธอ ฝ่ายพระกฤษณะเองก็คิดถึงราธาจึงผละจากโคปีคนอื�นๆ มาแล้วตามหาราธา แต่ก็ไม่

พบ จากนั2นเพื�อนสนิทของราธาได้ออกตามหาจนพบพระกฤษณะที�ซุ้มไม้ริมฝั�งแม่นํ2 ายมุนาและ

บอกพระองค์ถึงความโศกเศร้าของราธา พระกฤษณะอยากใหร้าธามาพบยงัที�ที�ท ั2งคู่เคยครองรักอยู่

ดว้ยกนัจึงขอใหเ้พื�อนหญิงกลบัไปพาเธอมา ราธาเมื�อทราบความจากเพื�อนหญิงก็พยายามจะไปพบ

แต่ไปไม่ไหวเพราะป่วยดว้ยพิษไข้รัก จึงขอให้เพื�อนหญิงไปพาพระกฤษณะมาหาเธอแทน และ

ระหว่างที�พระกฤษณะยังไม่มาแล้วเพื�อนหญิงกลับมาก่อนราธาก็ตัดพ้อและโกรธเคือง เมื�อ

พระกฤษณะมาหาจึงต่อวา่และไล่พระองค์ไป แต่เพราะความรักที�มีต่อราธาพระกฤษณะก็พยายาม

งอ้งอนอยา่งไม่ลดละหลายครั2 งและไปรอยงัที�ที�เคยเริงรักกนั 

  5.3 ความขัดแย้ง 

   ความขดัแยง้ในเรื�องมี 2 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรกคือ ความขดัแยง้ที�ตวัละคร

ขดัแยง้กบัความรู้สึกของตนเอง โดยตวัละครที�มีความขดัแย้งกบัตนเองคือราธา ราธามีทั2งความ

ริษยาหญิงอื�นและความโกรธที�พระกฤษณะทอดทิ2ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกรักและ

ปรารถนาพระกฤษณะ ราธาจึงตดัสินใจไม่ไดว่้าควรจะผลกัไสหรือเขา้ไปหาพระกฤษณะดี และ
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ประการที�สองคือ ความขดัแย้งของตวัละครกับตวัละคร คือพระกฤษณะและราธา เพราะเหตุที�

พระกฤษณะทิ2งราธาไปอยูก่บัหญิงอื�น ราธาจึงโกรธและงอนพระกฤษณะ ส่วนพระกฤษณะก็ต้อง

ตามงอ้และขอใหร้าธายกโทษให้    

  5.4 จุดสุดยอด 

   การงอ้งอนของพระกฤษณะดาํเนินไปจนถึงจุดที�พระกฤษณะยอมราธาทุกอย่าง

เพราะความรัก ยอมใหแ้ก่ราธาถึงขนาดที�กล่าวว่า “ขอเธอจงวางใบไมแ้รกผลิคือเทา้อนัสูงส่งของ

เธอที�เป็นเครื� องประดบัที�จะทาํลายพิษของกามเทพไวบ้นศีรษะของฉัน (อ ป 19-7)” หมายถึง 

พระกฤษณะขอให้ราธาวางเท้าที�เปรียบเป็นใบไม้แรกผลิคือมีสีแดงและงดงามบนศีรษะของ

พระองค์ใหเ้ป็นเครื�องประดบัศีรษะ และเป็นสิ�งที�จะทาํลายพิษของกามเทพ คือเมื�อราธายอมยกโทษ

ใหแ้ละไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกนั ความทรมานเพราะความรักที�พลดัพรากเปรียบเหมือนพิษร้ายของกามเทพ

ย่อมถูกทาํลายลงไป แสดงถึงความรักและการยกยอ่งราธาอย่างที�สุดในการให้วางเทา้ของราธาบน

ศีรษะของพระองค ์ซึ� งโดยปกติแลว้ศีรษะถูกยกเป็นของสูง และเทา้เป็นของตํ�า การจะนาํของตํ�ามา

ไวบ้นที�สูงเป็นการไม่สมควรอยา่งยิ�ง ยิ�งเมื�อเป็นศีรษะของพระกฤษณะซึ� งถือวา่เป็นเทพเจา้องคห์นึ�ง

ดว้ยแลว้ การนาํเท้าของผูอ้ื�นโดยเฉพาะเทา้ของสตรีมาไวเ้หนือศีรษะจึงเป็นสิ�งตอ้งห้าม แต่เพื�อ

แสดงใหเ้ห็นวา่ราธามีความสําคญัต่อพระกฤษณะมาก และพระองค์ยกย่องเธอเหนือกว่าหญิงอื�น

และเหนือกวา่ตวัของพระองค์ พระกฤษณะจึงไดก้ล่าวเช่นนั2น  

  5.5 การคลี�คลาย 

   เมื�อพระกฤษณะงอ้งอนถึงเพียงนั2นแลว้ อีกทั2งเพื�อนหญิงก็เขา้มาโนม้นา้วใหร้าธา

ยกโทษและรีบไปพบพระกฤษณะยงัที�นดัหมาย ราธาก็ใจอ่อนและยอมไปพบพระกฤษณะยงัซุ้มไม้

ริมฝั�งแม่นํ2 ายมุนาที�เคยร่วมรักกัน หลงัจากนั2นทั2งคู่ก็ได้เริงรักกันอย่างเต็มที� แล้วหลงัจากนั2น

พระกฤษณะก็แต่งตวัให้กบัราธาตามที�เธอบอก   

  5.6 การปิดเรื�อง 

   ก่อนการปิดเรื�องตามเนื2อเรื� อง มีการแทรกประวติัของชยเทพผู้ประพนัธ์ และ

กล่าวยกย่องชยเทพและคีตโควนิทะวา่ 
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“นี�แน่ะเหลา้ที�มาจากนํ2าผึ2 ง! ความคิดวา่เป็นเหลา้ดขีองท่านอย่าม ี

นี�แน่ะนํ2าตาล!  ท่านเป็นกอ้นกรวด 

นี�แน่ะนํ2าองุ่น! ใครเล่าจะมองดูท่าน 

นี�แน่ะนํ2าอมฤต! ท่านเป็นความตาย 

นี�แน่ะนํ2านม! รสของท่านเป็นนํ2 าเปล่า 

นี�แน่ะตน้มะม่วง! ท่านจงร้องไห ้

นี�แน่ะท่านผูม้ีริมฝีปากที�งดงาม! ท่านไม่อาจเทียบเท่าได ้

ตราบเท่าที�คาํพูดแห่งความสะอาดบริสุทธิw ทั2งหลายของชยเทพ 

ใหซึ้�งรสที�มแีก่นสารของความรกัเหมือนกบัใหสิ้�งที�เป็นมงคล 

ขอพวกท่านทั2งหลายจงไปเสียเถอะ (12-12)” 

 

   จากโศลกหมายถึง แมเ้หลา้ที�ทาํมาจากนํ2าผึ2 งก็อย่าไดคิ้ดว่าตนเองเป็นเหล้าชั2นดี 

นํ2 าองุ่นที�ปกติเลิศรสก็คงไม่มีใครสนใจมองดู แม้แต่นํ2 าอมฤตที�ทาํให้ผู ้คนเป็นอมตะก็คงจะ

กลายเป็นสิ�งที�บนัดาลความตาย นํ2 านมก็จะมีรสชาติเหมือนนํ2 าเปล่า ต้นมะม่วงที�งดงามก็จะต้อง

ร้องไห้ แมแ้ต่ริมฝีปากที�งดงามก็ไม่อาจจะเทียบเท่าได ้ตราบใดที�คาํพูดแห่งความสะอาดบริสุทธิw

ของชยเทพหรือก็คือ คีตโควินทะ ที�ให้รสทางวรรณคดีที�มีแก่นสารของความรักหรือศฤงคารรส 

เหมือนกบัใหสิ้�งที�เป็นมงคลยงัคงดาํรงอยู ่สิ�งที�มีรสทั2งหลายดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้จงไปเสียเพราะ

คงจะหมดความหมายลงไป เป็นการกล่าวยกย่องวา่สิ�งที�เป็นเลิศในเรื�องรสสิ�งใดก็ไม่อาจเทียบเท่า

กบัรสรักในคีตโควนิทกาวยะของชยเทพ 

   หลงัจากที�กล่าวยกยอ่งคีตโควินทะแลว้ โศลกสุดทา้ยจึงเป็นการกล่าวปิดเรื� องที�

สอดคลอ้งกบัเนื2อหาอยา่งสมบูรณ์วา่  

“หลงัจากสนุกสนานกบักีฬารักเช่นนี2กบัราธาบนฝั�งแม่นํ2ายมุนาอย่างสมํ�าเสมอ 

เขาก็เขา้ใจผิดวา่กระแสนํ2าเป็นที�แห่งนั2น 

เมื�อคู่ของสายสร้อยไข่มุกคือสายของแม่นํ2ายมุนาและคงคา 

และผลของสถานที�ที�บรรจบกนัของแม่นํ2ายมุนาและคงคา 

คือเตา้นมที�มีความสุขทั2งสองขา้ง 
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ขอกิจกรรมทั2งหลายที�มอืทั2งสองนาํไปสู่ความปรารถนาของปุรุโษตตะมะ 

จงใหค้วามสมบูรณ์แห่งความสุขอย่างเท่าเทียมกนั (12-13)” 

 

   หลงัจากเหตุการณ์ต่างๆ คลี�คลาย พระกฤษณะและราธาก็ไดเ้ริงรักกันครั2 งแลว้

ครั2 งเล่าที�ซุ้มไมริ้มฝั�งแม่นํ2 ายมุนา จนกระทั�งพระกฤษณะมองเห็นสร้อยไข่มุกที�คล้องคอแลว้มา

บรรจบกนัที�หวา่งอกของราธาเป็นจุดที�พบกนัของแม่นํ2ายมุนาและคงคา กล่าวคือ สายสร้อยไข่มุก

ฝั�งซ้ายและขวาคือแม่นํ2ายมุนาและคงคา บริเวณระหวา่งหนา้อกที�ใหญ่และเบียดกนัจนชิดของราธา

ที�ทาํใหส้ายสร้อยที�อยู่คนละฝั�งมาบรรจบกนัคือ ตริเวณี หรือจดุที�แม่นํ2ายมุนาและคงคามาบรรจบกนั 

เป็นสถานที�ศกัดิw สิทธิw  และกล่าวขอพรว่ากิจกรรมใดก็ตามที�มือทั2งสองของพระกฤษณะกระทาํดว้ย

ความปรารถนาจงใหค้วามสุขที�สมบูรณ์และเท่าเทียมแก่คนทุกคน  

   เป็นการปิดเรื�องแบบสุขนาฏกรรม และสอดคลอ้งกับการเปิดเรื�องในลกัษณะที�

เป็นเหตุการณ์แบบเดียวกนั คือ พระกฤษณะและราธาเริงรักกันที�ซุ้มไมริ้มฝั�งแม่นํ2ายมุนา เป็น

ลกัษณะที�บทสรุปมาบรรจบ ณ จุดเดียวกนักบับทเริ�มตน้  

  5.7 ผู้เล่าเรื�อง 

   ผูเ้ล่าเรื� องในคีตโควนิทะมีลกัษณะเป็น ผูรู้้แจง้ (Omniscient point of view) 

แต่เหนือไปกวา่ผูป้ระพนัธ์ เพราะนอกจากจะบรรยายเหตุการณ์และความรู้สึกนึกคิดภายในใจของ

ตวัละครแต่ละตวัอย่างถี�ถว้นทุกขณะแลว้ ผูเ้ล่าในเรื�องนี2 ยงัเล่าถึงผูป้ระพนัธ์คือชยเทพในลกัษณะ

เป็นคนละคนกบัผู ้เล่า โดยเรียกแทนดว้ยชื�อตวัและสรรพนามบุรุษที� 3 นัยว่าสิ� งที�กล่าวออกมา

ทั2งหมดนี2ผูเ้ล่าอยู่ในฐานะที�เหนือผูป้ระพนัธ์ โดยอาจจะอยู่ในฐานะของเทพเจา้หรือตวัแทน แล้ว

ผูป้ระพนัธ์เป็นเพียงแต่ผูจ้ารจดเท่านั2น อาจเพราะเรื�องที�เล่านี2 เกี�ยวขอ้งกบัเทพเจา้ คือ พระกฤษณะ 

จึงเป็นการเล่าในลกัษณะตวัแทนหรือกระบอกเสียงของพระผูเ้ป็นเจา้ หรืออาจเป็นกลวิธีอย่างหนึ� ง

ของผูป้ระพนัธ์ เพราะกลวธีิการเล่าเช่นนี2สร้างขอ้ไดเ้ปรียบใหแ้ก่ผูป้ระพนัธ์ เพราะในบทที�ยกย่อง

ชมเชยตนเองก็เสมือนหนึ�งมีคนอื�นกล่าวยกย่องไวแ้ละนาํมารวมเขา้กบัเรื�องเท่านั2น ซึ� งทาํให้กล่าว

ยกย่องตนเองได ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ไม่ไดแ้สดงความโออ้วดโดยบริบท เช่น 
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 “โดยเหตุที�เขามีความฉลาดในดนตรีและศิลปะทั2งหลาย 

และการที�เขาระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเกี�ยวกบัพระวษิณุ 

เขามีลลีาสนุกสนานในการแต่งบทกวทีั2งหลาย 

เกี�ยวกบัความรัก การแยกแยะ ความจริง และการจดัแจง 

ทุกอย่างนั2นเป็นของกวผีูเ้ป็นนกัปราชญคื์อชยเทพ 

ผูไ้ปรวมเป็นหนึ�งเดียวกบัพระกฤษณะ 

ท่านผูมี้ความรู้ดีทั2งหลาย! ขอพวกท่านจงเป็นผูที้�ทาํใหจิ้ตใจสะอาดบริสุทธิw  

อย่างผูมี้ความสุขจากศรีคีตโควนิทะ (12-10)” 

 

   จากตวัอย่างนี2 ผูเ้ล่ากล่าวยกย่องชยเทพในลกัษณะเป็นบุคคลอื�น ไม่ใช่ตวัผู้เล่า 

โดยใช้สรรพนามบุรุษที� 3 เมื�อกล่าวถึงชยเทพ และยงักล่าวขอพรในตอนทา้ยในฐานะบุคคลอื�นดว้ย 

ทั2งที�ในความเป็นจริงแลว้ ผูเ้ล่า ก็คือ ผูป้ระพนัธ์ นั�นเอง  

  5.8 เวลาในเรื�อง 

   เวลาในเรื� องเป็นการเล่าตามลาํดับปฏิทิน คือเล่าตามลําดบัเวลาก่อนหลัง แต่

สัมพนัธภาพเรื�องเวลาไม่มี เพราะระยะเวลาในการอยู่ร่วมกนัของพระกฤษณะกับราธาก่อนที�จะ

พลดัพรากจากกนัไม่ไดบ้อกไวแ้น่นอน และรอยต่อระหวา่งการอยูร่่วมกนัและพลดัพรากไม่แน่ชดั 

โดยเมื�อโศลกเปิดเรื� องยงัอยู่ด ้วยกัน แต่เมื�อกล่าวถึงทศอวตารและกล่าวยกย่องพระวิษณุหรือ

พระกฤษณะแล้ว ก็พบว่าราธาต้องออกตามหาพระกฤษณะเสียแล้ว หรือตอนที�ราธารอคอย

พระกฤษณะนานจนเริ�มตด้พอ้รําพึงรําพนัเป็นนานสองนาน แต่พอจะขึ2นบทใหม่พระกฤษณะก็มา

อยู่กบัราธาเพื�องอ้งอนแลว้  

   แต่เวลาที�เน้นในเรื� อง คือ การบอกถึง กลางวนั และ กลางคืน ซึ�งมีลกัษณะที�

เด่นชัดมากและจะมีการบอกไวต้ลอดทุกตอนว่า ณ ตอนนี2 เป็นเวลากลางวนัหรือเวลากลางคืน 

เพราะกลางวนัและกลางคืนในเรื�องนี2 เป็นตวับอกลกัษณะกิจกรรมและความรู้สึกของตวัละครตาม

ธรรมชาติ โดยในเวลากลางวนัจะเป็นชีวติตามปกติที�เหตุการณ์ต่างๆ ดาํเนินไปเรื�อยๆ ส่วนในเวลา

กลางคืนจะเป็นเวลาที�เร้าใหค้วามรู้สึกรักรุนแรงมากขึ2น จนแปรเปลี�ยนไปเป็นการร่วมรัก เช่น  
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“ความมืดปกคลุมร่างกายของผูที้�มีรูปร่างงดงามทั2งหลายดว้ยเครื�องแต่งกายสีดาํ 

เพื�อนเอ๋ย! ในความมืดนั2นมีหญงิผูร้กัสนุกทั2งหลาย 

ที�กระตือรือร้นจะไปพบคนรักที�พุ่มไมทุ้กแห่ง 

ที�ตาทาดว้ยอญัชนั ที�หูทดัใบตมาละ 

ที�ศีรษะมีพวงมาลยัทาํจากดอกบวัสีนํ2าเงิน 

และที�หนา้อกมีรูปใบไมเ้ขียนดว้ยนํ2าหอม (11-3)” 

 

   จากตวัอย่างเมื�อเวลากลางคืน ความมืดปกคลุมร่างกายของผูที้�งดงามทั2งหลายดว้ย

เครื�องแต่งกายสีดาํ หมายถึงความมืดโรยตวัลงมาปกคลุมทุกคนจนมืดมิดเหมือนสวมใส่เสื2อผา้สีดาํ 

ผูห้ญงิที�รักสนุกทั2งหลายก็กระตือรือร้นที�จะไปพบคนรัก ดว้ยเป็นเวลาที�คู่รักจะร่วมรักกนั หญงิสาว

เหล่านั2นไดท้าตาดว้ยอญัชนั ทดัใบตมาละที�หู ประดบัพวงมาลยัดอกบวัสีนํ2าเงินที�ศีรษะ และวาดรูป

ใบไมที้�หนา้อกดว้ยนํ2าหอม ซึ�งการแต่งหนา้แต่งตวัอย่างงดงามเพื�อใหค้นรักประทบัใจ และการทดั

ใบตมาละเป็นสัญลกัษณ์ถึงการที�จะมีเพศสัมพนัธ์ 

   นอกจากนี2ความรู้สึกและอารมณ์ของตวัละครก็จะสัมพนัธ์กันกับเวลาด้วย เช่น 

“เมื�อหมดเวลากลางวนั ในระหวา่งนั2นพระหริไดเ้ขา้มาหาผูมี้พลงัของความโกรธอ่อนลง (10-1)” 

หมายถึงเมื�อหมดเวลากลางวนั พระกฤษณะก็เข้ามาหาราธาเพื�อที�จะพูดคุยงอ้งอน แสดงให้เห็น

ความสัมพนัธ์กนัของเวลาและอารมณ์คือเมื�อตะวนัยอแสง ความโกรธก็ลดลงตามไปดว้ย 

 6. ตัวละคร 

  คีตโควนิทกาวยะมีตวัละครหลกัทั2งหมด 3 ตวัละคร ไดแ้ก่ พระกฤษณะ ราธา และ

เพื�อนหญิงของราธา และมีตวัละครประกอบ ไดแ้ก่ นนัทะ ซึ�งเป็นบิดาของพระกฤษณะ และเหล่า

โคปีหรือหญิงเลี2 ยงโค  

  6.1 พระกฤษณะ  

   พระกฤษณะเป็นตวัละครชายที�เป็นหลกัในการดาํเนินเรื�อง โดยพื2นฐานในกาวยะ

เรื�องนี2แลว้พระกฤษณะถือไดว้า่เป็นองค์เดียวกนักบัพระวิษณุ ไม่ใช่การอวตารมาเป็นตวัแทน แต่

เป็นความเท่าเทียมกนัของทั2งสององค ์ดงันั2นในคีตโควนิทะเมื�อกล่าวถึงพระวษิณุยอ่มหมายถึงการ

กล่าวถึงพระกฤษณะ และเมื�อกล่าวถึงพระกฤษณะก็คือการกล่าวถึงพระวษิณุนั�นเอง 



252 

   6.1.1 ชื�อ 

    นอกจากพระนาม กฤษณะ แลว้ ในคีตโควินทกาวยะปรากฏพระนามแบบ

ต่างๆ ที�ใชเ้รียกแทนองคพ์ระกฤษณะ ดงันี2  ทาโมทระ (ทาโมทร), มาธวะ (มาธว), หริ (หริ), เกศวะ 

(เกศว), มธุสูทนะ (มธุสูทน), วาสุเทพ (วาสุเทว), มุราริ (มุราริ), มธุริปุ (มธุริปุ), โควินทะ (โควินฺท), 

เกศิมถนะ (เกศิมถน), กมัสาริ (กสําริ), อุเปนทระ (อุเปนฺทฺร), กงัสะทวษิะ (กสํทฺวษิ), ปุณฑรีกากษะ 

(ปุณฺฑรีกากฺษ), วนมาลิน (วนมาลินฺ), เทวกีนันทนะ (เทวกีนนฺทน), หลธรโสทระ (หลธรโสทร), 

นารายณ์ (นารายณ), ไวกุณฐะกุงกุมะ (ไวกุณฺฐกุงฺกุม), ชนารทนะ (ชนารฺทน), มธุมถนะ (มธุมถน),

อจัยุตะ (อจฺยุต), นนัทาตมชะ (นนฺทาตฺมช), ลกัษมีปติ (ลกฺษฺมีปติ), กังสะริปุ (กสํริปุ), ยทุนนัทนะ 

(ยทุนนฺทน), มุกุนทะ (มุกุนฺท), จตุรภุชะ (จตุรฺภุช), มุระไวริน (มุรไวรินฺ), นนัทะสูนุ (นนฺทสูนุ),     

มุรชิต (มุรชิตฺ), ปีตามพระ (ปีตามฺพร) และ ปุรุโษตตะมะ (ปุรุโษตฺตม) 

    ความหมายของพระนามเรียงตามลาํดบัความถี�ในการปรากฏในคีตโควินทะ 

เป็นดงันี2  

    หริ แปลวา่ ผูท้าํลายความเจบ็ปวด; มาจาก หฺฤ แปลวา่ ทาํลาย พระนามนี2ของ

พระองค์เป็นคู่กบัพระนามของพระศิวะคือ หร แปลวา่ ผู้ทาํลาย; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 3, 5-15, 

17-25, 28, 35, 39, 40, 44, 47, 49, 50, 51, 58, 73, 80, 95, 103 (2), 115, 123, 124 (2), 131, 135, 136, 

144, 147, 148, 151, 155, 161, 170, 179, 185, 195, 196, 198, 200, 202, 203, 206, 221, 227, 229, 

230, 234, 252, 258 และ 281  

    เกศวะ แปลวา่ ผู้มีผมงาม; บ้างก็ว่าพระนามนี2มาจากการที�พระองค์สังหาร

อสูรมา้ที�ชื�อ เกศิน; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 5-15, 46, 70, 97, 104, 185, 222 และชื�อสรรคะที� 2 

    มาธวะ แปลว่า ผูน้ ําฤดูใบไมผ้ลิมา; มาจาก มธุ แปลว่า นํ2าผึ2 ง ฤดูใบไมผ้ลิ 

หรืออสูรมธุ พระกฤษณะเป็นผูน้าํเอาฤดูใบไมผ้ลิซึ�งเป็นฤดูแห่งความรักมาเพราะพระองค์เป็นเทพ

เจา้แห่งความรัก และในฤดูใบไมผ้ลิย่อมปรากฏหมู่ภมรมาดอมดมดอกไมที้�ผลิบานเป็นจาํนวนมาก 

พระองค์จึงเป็นผูดื้�มกินนํ2 าผึ2 งหรือนํ2าอมฤตโดยนยัดว้ย ดว้ยรสของนํ2 าผึ2 งนี2 คือรสหวานของริมฝีปาก

หญิงสาว และอีกความหมายหนึ�งของ ผูดื้�มนํ2าผึ2ง คือ ผูฆ่้ามธุ ดว้ย เพราะธาตุ ป ที�แปลวา่ ดื�ม ในอีก

ความหมายแปลวา่ ฆ่า; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 1, 72, 87, 88, 116, 143, 180, 185, 196 และ 235 
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    มธุริปุ แปลว่า ศตัรูของมธุ; มธุ แปลวา่ อสูรมธุ และ ริปุ แปลวา่ ศตัรู; ปรากฏ

ในโศลกลาํดบัที� 58, 67, 110, 123, 134, 154, 170 และ 266 

    โควนิทะ แปลวา่ คนเลี2ยงโค; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 68, 126, 130, 141, 205, 

244, 273 และชื�อกาวยะ 

    มธุสูทนะ แปลวา่ ผูป้ราบมธุ; มธุ แปลวา่ อสูรมธุ และ สูทนะ แปลวา่ ผูป้ราบ; 

ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 26, 41, 66, 86, 150 และชื�อสรรคะที� 3 และ 4 

    กฤษณะ แปลว่า ผู ้มีผิวกายสีดาํ; กฺฤษฺณ แปลว่า ดาํ สีนํ2 าเงิน หรือความมืด 

พระนามนี2มาจากผิวกายของพระองคที์�มีสีเขม้ ในบางความหมายวา่พระองค์เป็นตวัแทนของความ

มืดและเวลากลางคืนคู่กับพระรามที�เป็นตวัแทนของความสว่างและเวลากลางวนั และเพราะ

พระองค์เปรียบเสมือนพลงัจกัรวาลที�จะต่อสู่กับยุคมืดหรือกลียุค; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 16, 27, 

59, 141, 186, 190 และ 283 

    มุราริ แปลวา่ ศตัรูของมุระ; มุระ แปลว่า อสูรมุระ และ อริ แปลวา่ ศัตรู; 

ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 38, 121, 162, 163 และ 242 

    วนมาลิน แปลวา่ ผูค้ลอ้งพวงมาลยัดอกไมป่้า; วน แปลว่า ป่า และ มาลินฺ 

แปลวา่ พวงมาลยั แต่บางครั2งก็ใช้ในนยัยะที�วา่ ผูท้าํสวนป่า (วน แปลว่า ป่า และ มาลินฺ แปลว่า คน

ทาํสวน); ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 111, 117 และ 172 

    ทาโมทระ แปลว่า ผูมี้เชือกผา้ผูกที�ทอ้ง; ทามนฺ แปลว่า เส้นเชือก และ อุทร 

แปลวา่ หนา้ทอ้ง พระนามนี2มาจากตอนวยัเดก็ เพราะพระองคท์รงซุกซนมาก พระแม่ยโศธา (หรือ

ยโสธรา) จึงเอาเชือกผ้าผูกพระองค์ไว ้แต่ก็ไม่สามารถผูกได้ จนพระองค์สมคัรใจผูกตนเองกับ

ตน้ไมส้องตน้ชื�ออรชุนและยมาช แต่หลงัจากถูกผูกมดัพระองค์ก็ดึงเชือกจนตน้ไมห้ักโค่น แลว้

ตน้ไมท้ั2งสองก็ไดไ้ปเกิดใหม่ เพราะทั2งสองเกิดเป็นตน้ไมม้านานหลายพนัปีและได้รับพรว่า เมื�อ

พระเป็นเจา้อุบติัขึ2นบนโลกจะไดไ้ปเกิดใหม่; ปรากฏในชื�อสรรคะที� 1 และ 11 

    นารายณ์ แปลวา่ ผูมี้นํ2าเป็นที�มา; เป็นพระนามในบทบาทของผูส้ร้างจกัรวาล; 

ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 259 และชื�อสรรคะที� 7 

    มุกุนทะ แปลว่า ผูใ้ห้ความหลุดพน้; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 257 และชื�อ  

สรรคะที� 9 
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    ปีตามพระ แปลวา่ ผูส้วมใส่อาภรณ์สีเหลือง; ปีต แปลว่า สีเหลือง และ อมฺพร 

แปลวา่ เสื2อผา้; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 282 และชื�อสรรคะที� 12 

    ไวกุณฐะกุงกุมะ แปลว่า ผู ้เ ป็นกุงกุมะแห่งสวรรค์ชั2นไวกุณฐะ; ไวกุณฺฐ 

แปลวา่ สวรรคช์ั2นไวกุณฐะ และ กุงฺกุม แปลวา่ สีแดงเจมิหน้าผาก; ปรากฏในชื�อสรรคะที� 6 

    ลกัษมีปติ แปลว่า สวามีของพระนางลกัษมี; ลกฺษฺมี แปลวา่ พระนางลกัษมี 

และ ปติ แปลวา่ สามี; ปรากฏในชื�อสรรคะที� 8 

    ปุณฑรีกากษะ แปลว่า ผู ้มีตาเหมือนดอกบัว; ปุณฺฑรีก แปลว่า ดอกบวั และ 

อกฺษ แปลวา่ ตา; ปรากฏในชื�อสรรคะที� 5 

    จตุรภุชะ แปลวา่ ผูมี้สี�แขน; จตุรฺ แปลวา่ สี� และ ภุช แปลว่า แขน; ปรากฏใน

ชื�อสรรคะที� 10 

    วาสุ เทวะ แปลว่า บุตรของวาสุเทพ; พระวาสุ เทพคือ บิดาผู ้ให้กําเนิด

พระกฤษณะจากพระนางเทวกีผูเ้ป็นมารดาที�ใหก้าํเนิด หรือจะแปลในอีกความหมายวา่ ผูเ้ป็นเทพ

เจา้ของเทพเจา้ (วาสุ แปลวา่ ของเทพเจา้ และ เทว แปลวา่ เทพเจา้); ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 2 

    ยทุนนัทนะ แปลว่า บุตรของยทุ; ยทุ แปลว่า วงศ์ตระกูลยทุหรือยาทพ และ 

นนฺทน แปลวา่ ลูกชาย ยทุคือวงศ์ตระกูลของพระกฤษณะ เมื�อพระองค์ถือกาํเนิดพระองคก็์เป็นบุตร

แห่งวงศ์ตระกูล; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 274 (2) 

    เกศิมถนะ แปลว่า ผูท้าํลายอสูรเกศิน; เกศินฺ แปลวา่ อสูรเกศิน และ มถน 

แปลวา่ ทาํลาย; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 60 

    กงัสาริ แปลวา่ ศตัรูของกงัสะ; กสํ แปลว่า อสูรกงัสะ และ อริ แปลว่า ศัตรู 

ทา้วกงัสะเป็นลุงของพระกฤษณะ มีนิสัยชั�วร้าย และคิดสังหารพระองค ์เพราะทราบวา่พระองค์จะ

เป็นผูที้�มาปราบตนเองได;้ ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 71 

    อุเปนทระ แปลว่า นอ้งชายของพระอินทร์; อุป แปลว่า น้องชาย และ อินฺทฺร 

แปลวา่ พระอินทร์ แต่ก็แปลไดอ้ีกอย่างวา่ ผูเ้หนือกวา่พระอินทร์ (อุป แปลว่า เหนือกวา่ และ อินฺทฺร 

แปลวา่ พระอินทร์) จากเหตุการณ์ที�พระกฤษณะบอกเหล่าคนเลี2ยงโคทั2งหลายวา่ไม่จาํเป็นตอ้งบูชา

พระอินทร์เพราะพระองคไ์ม่ไดป้ระทานสิ�งใดให้ พระอินทร์รู้ก็โกรธมากจึงบนัดาลให้ฝนตกและ
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เกิดพายุ พระกฤษณะจึงยกภูเขาโควรรธนะขึ2นบงัหมู่บ้านโคกุละไวไ้ม่ให้ไดรั้บความเสียหาย; 

ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 106 

    กงัสะทวษิะ แปลว่า ศตัรูของกงัสะ; กสํ แปลว่า อสูรกงัสะ และ ทฺวิษ แปลว่า 

ศตัรู; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 109 

    เทวกีนนัทนะ แปลวา่ บุตรของเทวกี; เทวกี แปลวา่ เทวกี และ นนฺทน แปลว่า 

ลูกชาย พระแม่เทวกีคือมารดาผูใ้ห้กาํเนิดพระกฤษณะ; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 129 

    หลธรโสทระ แปลวา่ นอ้งชายของพระพลราม; หลธร แปลว่า ผูท้รงไวซึ้�งคนั

ไถ หมายถึง พระพลราม และ โสทร แปลวา่ นอ้งชาย; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 169 

    ชนารทนะ แปลว่า ผูท้ ําให้คนตื�นเต้น; ชน แปลวา่ คน และ อรฺทน แปลว่า 

ตื�นเตน้; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 153 

    อจัยุตะ แปลว่า ผูม้ั�นคง; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 183 

    นนัทาตมชะ แปลว่า บุตรของนันทะ; นนฺท แปลวา่ นันทะ และ อาตฺมช 

แปลวา่ ลูกชาย นนัทะเป็นหวัหนา้คนเลี2ยงโคและเป็นบิดาเลี2 ยงของพระกฤษณะ; ปรากฏในโศลก

ลาํดบัที� 183 

    กงัสะริปุ แปลวา่ ศตัรูของกงัสะ; กสํ แปลวา่ อสูรกงัสะ และ ริปุ แปลว่า ศตัรู; 

ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 194 

    มุระไวริน แปลว่า ศตัรูของมุระ; มุระ แปลว่า อสูรมุระ และ ไวรินฺ แปลว่า 

ศตัรู; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 214 

    มธุมถนะ แปลวา่ ผูท้าํลายมธุ; มธุ แปลวา่ อสูรมธุ และ มถน แปลว่า ทาํลาย; 

ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 223 

    นนัทะสูนุ แปลว่า บุตรของนนัทะ; นนฺท แปลวา่ นนัทะ และ สูนุ แปลว่า ลูก

ชาย; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 255 

    มุรชิต แปลวา่ ผูเ้อาชนะมุระ; มุระ แปลว่า อสูรมุระ และ ชิตฺ แปลว่า เอาชนะ; 

ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 256 

    ปุรุโษตตะมะ แปลวา่ พระผูเ้ป็นเจา้; ปุรุษ แปลว่า มนุษย ์และ อุตฺตม แปลว่า 

สูงสุด เพราะพระกฤษณะถือไดว้า่เป็นมนุษยที์�ประเสริฐที�สุดในบรรดามนุษย์ทั2งหลาย เป็นคาํที�ใช้
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เรียกแทนพระผูเ้ป็นเจา้สูงสุดในหมู่คนที�นับถือพระเจา้ที�เป็นตวับุคคล ส่วนใหญ่ใช้กล่าวถึงพระ

วษิณุ พระกฤษณะ หรือพระราม; ปรากฏในโศลกลาํดบัที� 286 

    จากพระนามทั2งหมดของพระกฤษณะ (รวมถึงพระนาม กฤษณะ) ปรากฏใน

คีตโควนิทะกาวยะทั2งหมด 34 พระนาม โดยสามารถแบ่งพระนามตามประเภทต่างๆ ได ้ดงันี2  

    พระนามตามการกาํเนิด ไดแ้ก่ วาสุเทวะ (บุตรของวาสุเทพ) เทวกีนันทนะ 

(บุตรของเทวกี) หลธรโสทระ (นอ้งชายของพระพลราม) นนัทาตมชะ (บุตรของนนัทะ) นนัทะสูนุ 

(บุตรของนนัทะ) และ ยทุนนัทนะ (บุตรของยทุ) 

    พระนามตามลกัษณะ ไดแ้ก่ เกศวะ (ผูมี้ผมงาม) กฤษณะ (ผูมี้ผิวกายสีดาํ)    

ทาโมทระ (ผูมี้เชือกผา้ผูกที�ทอ้ง) ปุณฑรีกากษะ (ผูมี้ตาเหมือนดอกบวั) วนมาลิน (ผูค้ลอ้งพวงมาลยั

ดอกไมป่้า) ไวกุณฐะกุงกุมะ (ผูเ้ป็นกุงกุมะแห่งสวรรคช์ั2นไวกุณฐะ) ปีตามพระ (ผูส้วมใส่อาภรณ์สี

เหลือง) และ จตุรภุชะ (ผูมี้สี�แขน) 

    พระนามตามสถานะ ได้แก่ หริ (ผูท้ําลายความเจ็บปวด) มาธวะ (ผูน้ ําฤดู

ใบไมผ้ลิมา) โควนิทะ (คนเลี2ยงโค) อุเปนทระ (นอ้งชายของพระอินทร์) ลกัษมีปติ (สวามีของพระ

นางลกัษมี) ชนารทนะ (ผู้ทาํให้คนตื�นเตน้) อจัยุตะ (ผูม้ั�นคง) นารายณ์ (ผูมี้นํ2 าเป็นที�มา) มุกุนทะ 

(ผูใ้หค้วามหลุดพน้) และ ปุรุโษตตะมะ (พระผูเ้ป็นเจา้)  

    พระนามตามภารกิจ ได้แก่ มธุริปุ (ศัตรูของมธุ) มุราริ (ศัตรูของมุระ)          

มธุสูทนะ (ผูป้ราบมธุ) เกศิมถนะ (ผูท้าํลายอสูรเกศิน) กงัสาริ (ศัตรูของกงัสะ) กงัสะทวิษะ (ศตัรู

ของกงัสะ) กงัสะริปุ (ศตัรูของกงัสะ) มุระไวริน (ศตัรูของมุระ) มธุมถนะ (ผูท้าํลายมธุ) และ มุรชิตะ 

(ผูเ้อาชนะมุระ) 

   6.1.2 รูปร่างลักษณะ 

    พระกฤษณะมีรูปร่างงดงาม “มธุริปุที�งดงามและน่าหลงใหลยิ�ง (อ ป 5-8)” 

“ขอท่านจงอย่าหลบเลี�ยงพระหริผู ้งดงามอย่างยิ�งเลย (อ ป 18-3)” อกผายไหล่ผึ� งสมชายชาตรี 

“หนา้อกที�ใหญ่ของมธุสูทนะมีหญา้ฝรั�นติดอยู่แลว้เพราะการกอดที�หน้าอกของ พระนางปัทมาที�

เต็มไปดว้ยเหงื�อ (1-6)” มีผิวกายสีเขม้หรือสีดาํมกัจะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัความงามของเมฆฝน

หรือดอกบวัสีนํ2าเงิน “ขา้แต่! พระองค์ผูง้ามเหมือนเมฆที�กาํลงัตั2งเคา้ (อ ป 2-7)” “ร่างกายที�มีสีคลํ2า

และงดงามเหมือนแถวของดอกบวัสีนํ2าเงินทั2งหลาย (1-11)” มีแขนขาที�ใหญ่และแข็งแรง “พระหริ 
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ผูมี้จาํนวนพนัของหญิงเลี2 ยงโคที�ถูกพระองค์สวมกอดแล้วด้วยใบไม้แรกผลิคือแขนที�ใหญ่และมี  

ขนลุก (อ ป 5-4)” “แขนของกงัสะทวษิะผูอ้ยูใ่นรูปของคนเลี2ยงโค ที�หลงัจากไดย้กภูเขาโควรรธนะ

แลว้ถือไว ้เพราะตอ้งการที�จะคุม้ครองหมู่บา้นโคกุละที�สับสนอลหม่านเนื�องจากฝนตกหนกั (4-7)” 

มีมือและเทา้ที�งดงามเหมือนดอกบวั “ผูมี้มือและเทา้ที�งดงามเหมือนดอกบวับนบก (อ ป 16-4)” 

“เพื�อขจดัสิ�งช ั�วร้ายทั2งหลาย ข้าพเจ้าทั2งหลายขอไหวพ้ระบาทที�เหมือนดอกบวัของศรีโควินทะ     

(9-3)” ใบหน้าเหมือนดอกบวั “ผูมี้ใบหนา้ที�งดงามเหมือนดอกบวับาน (อ ป 16-2)” ดวงตาก็เหมือน

ดอกบวั “ขา้แต่! พระองค์ผูมี้ตาเหมือนกลีบดอกบวัอนัไร้มลทิน (อ ป 2-5)” “วนมาลินผู้มีนยัน์ตา

เหมือนดอกบวัสีนํ2 าเงินที�ไหวไปมาเพราะลม (อ ป 16-1)” ริมฝีปากแดง “มีใบไมแ้รกผลิคือริมฝีปาก

ล่างที�มีสีแดงเหมือนกบัดอกพนัธุชีวะ (อ ป 5-3)” ผิวนุ่ม “ผูมี้มณฑลของร่างกายสีเข้มที�นุ่ม (อ ป  

22-3)” และมีลกัษณะของผูม้ีบุญ “เขาก็มองดูดว้ยคอที�มีเส้นสามเส้นแลว้คิดวา่ (11-10)” 

    พระองค์แต่งกายด้วยเสื2 อผ้าสีเหลืองเป็นหลกั “ผูมี้เครื� องทรงสีเหลือง (อ ป   

5-6)” “ผูมี้มณฑลของร่างกายสีเขม้ที�นุ่มคลุมดว้ยผา้ไหมสีเหลืองเหมือนดอกบวัสีนํ2าเงินที�มีโคนพนั

รอบไวแ้ล้วด้วยกลุ่มของเกสรสีเหลืองทอง (อ ป 22-3)” และเสริมด้วยเครื� องแต่งกายสีอื�นๆ ที�

สะอาดและงดงาม “ผูมี้เครื�องแต่งกายที�งดงามคือเมฆฝนที�ถูกทาํให้มีสีสันดว้ยรุ้งจาํนวนมาก (อ ป 

5-2)” “ผูมี้เครื�องแต่งกายที�สะอาดและงดงามเหมือนกบัหินที�ใช้ทดสอบทอง (อ ป 16-6)” เจิมดิลก

และทากระแจะจนัทน์ “ผูมี้หนา้ผากที�มีดิลกกระแจะจนัทน์ที�โดดเด่นเหนือดวงจนัทร์กาํลังเขา้ไป

ใกลห้มู่เมฆ (อ ป 5-5)” “นี�คือกระแจะจนัทน์ ไม่ใช่ขี2 เถ้าทาตวัฉันผูข้าดคนรัก (3-3)” ประดับหาง

นกยงูและดอกไมบ้นศีรษะ “ผูมี้ผมที�มีเครื�องประดบัคือลายวงกลมที�หางของนกยูงที�งดงามดว้ยแวว

หางนกยูง (อ ป 5-2)” “ผูมี้ผมประดบัดว้ยดอกไมท้ี�สวยงามเหมือนเมฆที�ประดบัดว้ยแสงจนัทร์ (อ ป 

22-6)” สวมใส่เครื�องประดบัต่างๆ “ผูที้�ทาํลายความมืดด้วยแสงของเครื�องประดบัคือหมู่ของแก้ว

มณีที�แขน ที�เทา้ และที�หนา้อก (อ ป 5-4)” “ผูมี้ความขวยเขินเพราะเห็นพระหริที�ประตูของที�อยู่คือ

ซุ้มไมที้�ถูกทําให้สว่างด้วยแก้วมณีที�สายสร้อยคอ ที�สายรัดเอวที�ทาํด้วยทองที�สั�นไปมา ที�กําไล     

ขอ้แขน ที�สร้อยขอ้มือ (11-5)” (เช่น สร้อยคอแก้วมณี สายรัดเอวทอง กําไลข้อแขน สร้อยข้อมือ 

เป็นตน้ นอกจากนี2 ยงัใส่สร้อยไข่มุก และห้อยต่างหูรูปมกร) คล้องพวงมาลยัดอกไม้ป่า “ขา้แต่! 

พระองค์ผู ้มีพวงมาลัยป่าที�งดงามถูกประดบัไวแ้ลว้ (อ ป 2-1)” และทรงขลุ่ย “เขาเป่าขลุ่ยเสียง

นุ่มนวลเป็นเสียงชื�อเธอบอกใหรู้้วา่เป็นการนดัหมาย (อ ป 11-2)” “ขอให้เสียงขลุ่ยของกังสะริปุจง
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เพิ�มพูนสิ� งที�ประเสริฐทั2งหลายของพวกท่าน (8-3)” ยกตัวอย่างการบรรยายรูปร่างลักษณะของ

พระกฤษณะวา่  

 “พระหริผูส้วมพวงมาลยัดอกไมป่้ามีเสื2อผา้สีเหลือง 

อยู่บนร่างกายสีนํ2าเงินที�ทาดว้ยกระแจะจนัทน ์

ผูมี้รอยยิ2มอยูที่�แกม้ทั2งสองที�ประดบัดว้ยต่างหูแก้วมณี 

ที�สั�นไหวเพราะการเล่นเกมรัก 

ย่อมเลน่สนุกสนานอยูใ่นหมู่ของหญิงสาวไร้เดียงสาผูง้ดงาม 

และหมกมุ่นอยูก่บัเกมรัก ณ ที�นี2  (อ ป 4-1)” 

 

   6.1.3 อุปนิสัยและบทบาท 

    พระกฤษณะมีความองอาจกลา้หาญ ฉลาด มีเสน่ห์ “ดูก่อน! สหาย พระหริผู้

น่าหลงใหล ผูท้าํใหค้วามสุขเกิดขึ2นแก่คนทั2งปวงดว้ยความรัก (1-11)” “พระเกศวะคนใหม่ผู้น่ารัก

และมีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างยิ�ง (2-5)” อ่อนโยน พูดจานุ่มนวลอ่อนหวาน “ผูมี้ถอ้ยคาํที�นุ่มนวลและ

หวานเหมือนนํ2าอมฤต (อ ป 16-3)” “คาํพูดที�หวาน น่าพึงพอใจ เฉียบแหลม และงดงามที�กล่าวแลว้

นั2นของมุระไวรินที�มีแลว้เหนือราธา (อ ป 19-8)” สนุกสนานร่าเริง “ผูมี้ความปรารถนาในการเล่น

สนุกอนัน่าตื�นเตน้และน่าพอใจ (1-10)” ซุกซน “วนมาลีผูมี้  มือทั2งสองขา้งที�ซุกซนในการเคลา้คลึง

ถนัอนัอวบอดัของโคปี (อ ป 11-1)” ดูไร้เดียงสา “ผูที้�มีใบหน้าไร้เดียงสาด้วยนํ2าอมฤตคือรอยยิ2ม  

(2-3)” ชอบงานเทศกาลและเสียงดนตรี เต็มเปี� ยมไปด้วยความรักและความปรารถนา “ผูมี้รสรัก

เพียงอย่างเดียวอยูใ่นตวั ผูมี้การเล่นสนุกสนานทางความรักที�คาดหวงัไวเ้ป็นเวลานาน ผูมี้ใบหน้าที�

บ่งบอกถึงอาํนาจของความสุขอนัมากมาย ผูเ้ป็นที�อยู่ของความรัก (อ ป 22-1)” “ความมืดก็มีความ

หนาแน่นเพิ�มมากขึ2นเหมือนกบัความปรารถนาของโควนิทะ (5-4)” เชี�ยวชาญในเชิงรัก ได้รับการ

ยกย่องวา่เป็นผูช้ายที�ดีที�สุดในโลก “ผูเ้ป็นชายหนุ่มที�ดีที�สุดในหมู่คนของโลกทั2งหมด (อ ป 16-7)” 

มีความเป็นทิพยใ์นสถานะเทพเจา้ “ผูมี้บริวารติดตามคือมุนี มนุษย์ เทวดาและอสูรผูเ้ป็นเลิศ (อ ป  

5-6)” “ผูท้าํใหภ้ยัคือความชั�วของกลียุคสงบลง (อ ป 5-7)” แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเป็นปุถุชน 

กล่าวคือ มีความรู้สึกรักและความรู้สึกผิด “ฉนัเองก็ไม่ไดห้า้มเพราะกลวัมากเกินไปเนื�องจากตวัเอง

ก็ไดท้าํในสิ�งที�ผิด (อ ป 7-1)” “หลงัจากที�กอดราธาอยา่งช้าๆ ไวใ้นแขนทั2งสองขา้งอย่างแน่นหนา



259 

เพราะความรักโดยไม่มีช่องวา่ง (11-10)” มีความสุขและเศร้าเสียใจเป็น “ผูมี้ความสุขของความรักที�

เกิดขึ2นแลว้ (อ ป 22-4)” “พระมาธวะผูเ้จบ็ปวดใจเพราะศรกามเทพ เมื�อตามหาราธาทางโน้นทีทาง

นี2 ทีแลว้เกิดความเดือดเนื2อร้อนใจ จึงซึมเศร้าอยู่ที�ซุ้มไมบ้นฝั�งแม่นํ2ายมุนา (3-2)” ทาํผดิพลาดไดแ้ละ

ยินดีจะงอ้งอนขอโทษคนที�รัก “เนื�องจากฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน ฉนัจะไปงอ้งอนเธอดว้ยความนอบ

นอ้มไดอ้ย่างไร (อ ป 7-5)” “คนสวย! ยกโทษใหฉ้นัเถอะนะ ฉันจะไม่ทาํแบบนี2 อีกเลย (อ ป 7-7)” 

แมจ้ะอายุนอ้ยกวา่ราธาแต่ก็สามารถทาํใหเ้ธอมีความสุขได ้และยงัเป็นผูส้ร้างความสุขใหแ้ก่ทุกคน

อีกดว้ย 

    บทบาทของพระกฤษณะคือเป็นเทพเจา้ผูน้าํความสุขมาสู่มนุษยทุ์กคน ใน

ขณะเดียวกนัพระองคก์็เป็นมนุษยผ์ูมี้ความรักกบัราธา พระกฤษณะเป็นตวัละครแบบกลม (Round 

Character) มีความหลากหลายในลกัษณะนิสัย และเป็นผูผู้กปมในเรื�องให้เกิดการพลดัพรากและ

การตามหา พระองค์เป็นตวัแทนของความรักและความสุข เป็นเทพเจา้ที�อยูเ่คียงขา้งมนุษย ์และเป็น

มนุษยที์�สมบูรณ์แบบในอุดมคติ เช่น  

 “ขอเทวกีนนัทนะผูเ้ป็นผึ2งอยู่ที�ดอกบวัคือใบหนา้อนัไร้เดยีงสาของราธา 

ผูเ้ป็นรัตนะสีนิลที�เหมาะจะเป็นเครื�องประดบัที�มงกุฎของสามโลก 

ผูท้าํลายผูห้นกัแผน่ดินดว้ยการอวตาร 

ผูเ้ป็นเวลาพลบคํ�าที�ทาํใหเ้หล่าสาวงามแห่งวรชะเกิดความพึงพอใจ 

ผูเ้ป็นไฟเผาผลาญกงัสะ จงคุม้ครองเธอตามใจปรารถนา (5-7)” 

 

    จากตวัอย่างเป็นการขอพรพระกฤษณะใหคุ้ม้ครอง มีกล่าวถึงพระกฤษณะวา่ 

พระองค์เป็นผึ2 งอยู่ที�ดอกบวัคือใบหนา้อนัไร้เดียงสาของราธา เพราะตามธรรมดาภมรย่อมดอมดม

ดอกไม ้การเปรียบใบหนา้อนัไร้เดียงสาของราธาเป็นดอกบวัเพื�อจะชมวา่มีความงดงาม และเปรียบ

พระกฤษณะเป็นผึ2 งเพื�อแสดงให้เห็นว่าพระองค์คลอเคลียดอมดมอยู่บริเวณใบหน้าของราธาดุจ

เดียวกบัผึ2 งดอมดมดอกบวั กล่าวต่อไปว่าพระกฤษณะเป็นรัตนะสีนิลที�เหมาะจะเป็นเครื�องประดบัที�

มงกุฎของสามโลก การเปรียบพระกฤษณะเป็นรัตนะสีนิลเพราะรัตนะเป็นของมีค่า ส่วนที�ตอ้งเป็น

สีนิลเพราะเป็นสีเดียวกบัสีกายของพระองค์ และรัตนะที�นํามาประดบัมงกุฎต้องเป็นรัตนะที�งาม

ที�สุดในบรรดารัตนะดว้ยกนัเพราะจกัสวมประดบัอยู่เหนือศีรษะของผูเ้ป็นราชัน ยิ�งเป็นมงกุฎของ
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ตรีโลกด้วยแล้ว ย่อมต้องงดงามและยิ�งใหญ่ที�สุด และผู ้ที�เหมาะสมจะเป็นรัตนะนั2นจึงมีเพียง

พระกฤษณะที�เป็นผูเ้ป็นใหญ่เหนือสามโลก กล่าววา่พระกฤษณะเป็นผู้ทาํลายผูห้นกัแผ่นดินด้วย

การอวตาร ดงัปรากฏในทศอวตาร จากนั2นก็กล่าววา่พระกฤษณะเป็นเวลาพลบคํ�าที�ทาํให้เหล่าสาว

งามแห่งวรชะเกิดความพึงพอใจ การเปรียบว่าพระองค์เป็นเวลาพลบคํ�าเพราะสีกายของพระองค ์

และเวลาพลบคํ�าทาํใหส้าวงามแห่งเมืองวชระพึงพอใจเพราะเป็นเวลาที�พวกเธอจะไดเ้ริงรักกบัคู่รัก 

ซึ�งพระกฤษณะเองก็ทาํใหส้าวงามแห่งเมืองวชระพึงพอใจเช่นกนัเพราะพระองค์มาร่วมเตน้ราสลลีา

อย่างสนุกสนานกบัพวกเธอ และกล่าววา่พระกฤษณะเป็นไฟเผากงัสะ เพราะพระองค์เป็นผูป้ราบ 

กงัสะจึงเป็นเช่นไฟที�เผากงัสะใหม้อดไหมไ้ป ซึ�งการกล่าวยกย่องพระกฤษณะทั2งหมดนี2 แสดงให้

เห็นถึงทั2งความเป็นเทพเจา้และความเป็นมนุษยข์องพระองค์ 

  6.2 ราธา 

   ราธาเป็นตวัละครหลกัฝ่ายหญิง ซึ� งในคีตโควนิทะถือว่าราธาคือพระลกัษมีคู่กับ

พระกฤษณะที�เป็นพระวษิณุ เป็นตวัละครหลายลกัษณะ มีพฤติกรรมเหมือนมนุษยธ์รรมดาสามญัที�

มีทั2งรัก โลภ โกรธ หลง เป็นตวัแทนของหญิงสาวที�มีความรัก 

   6.2.1 ชื�อ 

    ชื�อ ราธา มาจากราก ราธฺ แปลวา่ สมบูรณ์แบบ ประสบความสําเร็จ12 ราธาจึง

หมายถึง หญงิสาวที�สมบูรณ์แบบ และอีกนยัหนึ� งอาจจะถือไดว้่าราธาเป็นเทพเจา้แห่งความสําเร็จ

อีกดว้ย ในคีตโควนิทะ ราธา มีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งว่า ราธิกา และนอกจากนี2ยงัมีชื�อเรียกอื�นๆ ที�มา

จากพระนามของชายาพระวิษณุ คือ พระนางลกัษมี ได้แก่ ศรี แปลว่า ผูมี้ความงดงาม สิริมงคล    

กมละ แปลว่า ดอกบวั กมลา แปลว่า ความมั�งค ั�งเจริญรุ่งเรือง หรือหญิงสาวที�ยอดเยี�ยม ปัทมา 

แปลวา่ ดอกบวัหลวง และมีชื�อเรียกจากพระนามของชายาพระศิวะ คือ พระนางอุมา ไดแ้ก่ จณัฑี 

แปลวา่ ผูมี้ความโกรธ ซึ�งเป็นปางดุร้าย 

   6.2.2 รูปร่างลักษณะ 

    ราธามีรูปร่างลกัษณะงดงาม “เพราะไขรั้กหนกัขนาดนี2 เธอผูมี้ร่างกายที�งดงาม

อาจจะไม่มีชีวติอยู่ก็ได(้4-3)” บอบบาง “เธอผูมี้รูปร่างอนับอบบาง! (อ ป 7-5)” “ผูมี้เอวบางร่าง

นอ้ย! (10-5)” แต่มีหน้าอกและสะโพกที�ใหญ่ “โดยเธอผูมี้หน้าอกและสะโพกที�แน่นตลอดเวลา 

                                                        

12Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary (Oxford: The Clarendon Press, 1872), 876. 
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ศตัรูที�เป็นผู้หญิงอื�นย่อมไม่มีโอกาส (10-2)” โดยหน้าอกจะกลมกลึง นูนแน่น และมีขนาดใหญ่ 

“เตา้นมที�กลมงามของเธอจะเล่นกบัชีวติของฉนัหรืออย่างไร (3-6)” “เธอจงทาํการเบียดดว้ยหนา้อก

ที�แน่นแก่ฉนั (10-3)” “พระหริผูไ้ดสั้มผสักบัตระพองชา้งในการสู้รบกบัช้างที�ชื�อวา่กุวลยาปีฑะแลว้

นึกถึงหนา้อกที�ใหญ่ของราธา (10-8)” ส่วนสะโพกก็จะใหญ่และแน่นเช่นเดียวกนั “นี�แน่ะ! เธอผูมี้

สะโพกใหญ่ที�เหนื�อยอ่อนเป็นเวลานาน (อ ป 21-5)” “นี�เธอผูมี้สะโพกและถนัใหญ่และแน่น! (อ ป 

20-2)” มีผิวกายนุ่มนวล “นี�แน่ะ! เธอผูมี้ร่างกายนุ่มนวลเหมือนดอกไม ้(อ ป 21-3)” อีกทั2งมือ เทา้ 

เล็บ แขน และขาก็งามไม่แพส่้วนอื�นๆ “เทา้ทั2งสองของเธอที�เอาชนะดอกบวับนบก (อ ป 19-6)” 

“ขอเตียงนี2จงรู้วา่อาํนาจของศตัรูคือใบไมแ้รกผลิคือเทา้เป็นเครื� องประดบัที�ดีกว่า (อ ป 23-1)” “นี�

เธอผูมี้ขางามเหมือนงวงช้าง! (อ ป 20-4)” “เมื�อใชแ้ขนที�มีเลบ็งามเหมือนศรของกามเทพยึดเพื�อน

ไวแ้ลว้ จงไปอยา่งสง่างามเถิด (อ ป 20-7)”   

    ในส่วนของใบหนา้ก็บรรยายความงามของราธาไวเ้ป็นส่วนๆ อย่างละเอียด 

ทั2งคิ2ว ตา จมูก แกม้ ปาก และฟัน โดยกล่าวชมความงามทั2งใบหน้าเปรียบกบัดอกบวัและพระจนัทร์ 

“กลิ�นหอมของดอกบวัคือใบหนา้ของหญิงคนนั2น (3-7)” “พระจนัทร์คือใบหนา้ของราธาที�มีแก่นคอื

นํ2าอมฤตที� ทาํให้คนหลงใหลและมีรสหวานเป็นเวลานาน (3-8)” ชมคิ2วที�โก่ง “คิ2วที�โก่งของเธอ

ปรากฏเหมือนงูตวัเมียสีดาํที�มีพิษที�สามารถทาํใหห้นุ่มสาวหลงใหล (10-4)” ชมตาวา่งามเหมือนตา

ของกวางและดอกบวั “เมื�อพระเกศวะไดท้าํให้ราธาผูม้ีตาเหมือนตากวางพึงพอใจด้วยการขอโทษ

เป็นเวลานาน (11-1)” “เธอสอดส่ายตาที�เหมือนดอกบวัที�หลุดจากก้านบวัที�เตม็ไปดว้ยนํ2าตามองหา

ท่านไปทุกทิศทาง (อ ป 9-4)” และใหร้ายละเอียดของหางตาวา่งามเหมือนลูกศรกามเทพ “ใจของ

ฉนัที�ถูกทาํใหเ้สื�อมสลายดว้ยแถวของลูกศรของกามเทพคือหางตาที�ขยบัขึ2นลงของหญิงคนนั2นผู้มี

ตาเหมือนนางกวาง (3-4)” แลว้ชมจมูก “จมูกของเธอเหมือนกบัแถวของดอกติละ (10-6)” ชมแก้ม 

“แก้มของเธอมีสีเหมือนดอกมธูกะ (10-6)” ชมความงามของปากวา่เหมือนลูกตาํลึง “ริมฝีปากล่าง  

ที�เหมือนลูกตาํลึงสีแดงนี2อาจจะแค่ทาํให้ฉันหมดสติ (3-6)” และมีรสเหมือนนํ2าอมฤต “ขอเธอจง

นาํเขา้ไปใกลซึ้�งริมฝีปากที�มีรสแห่งนํ2าอมฤต (อ ป 23-5)” แลว้ก็ชมฟันอนัเงางามว่าเป็นแสงจนัทร์ 

“ถ้าเธอพูดอะไรบ้างแสงจนัทร์ที�งดงามคือฟันก็จะขจดัความมืดมิดที�น่ากลัวยิ�ง (อ ป 19-1)” 

ยกตวัอย่างการกล่าวถึงความงามของใบหนา้ของราธาวา่  
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 “ผูเ้ป็นพระนางจณัฑ!ี 

ริมฝีปากของเธอนี2 เป็นมนัวาวเหมือนเป็นญาติพี�นอ้งของสีของดอกพนัธูกะ 

แก้มของเธอมีสีเหมือนดอกมธูกะ 

ตาของเธอปลอ่ยออกมาซึ�งความงามที�เหมือนดอกบวัสีนํ2 าเงิน 

จมูกของเธอเหมือนกบัแถวของดอกติละ 

ผูเ้ป็นที�รักที�มีฟันขาวเหมือนดอกมะลิ! 

ดูเหมือนวา่กามเทพนั2นจะเอาชนะโลกทั2งหมดโดยใชใ้บหนา้ของเธอเป็นเครื�องมือ (10-6)” 

 

    นอกจากรูปร่างหน้าตาที�งดงามตามธรรมชาติแล้ว ราธาย ังได้แต่งองค์

ทรงเครื�องจนงดงามยิ�งขึ2นไปอีก โดยสวมเสื2อผา้สีนํ2าเงิน “ในตอนเช้าเมื�อพวกหมู่เพื�อนผูห้ญิงเห็น

ดว้ยความแปลกใจที�อจัยุตะสวมเสื2 อผ้าที�มีสีนํ2 าเงินและเห็นหน้าอกของราธาถูกปกปิดด้วยผ้าสี

เหลืองก็หวัเราะอยา่งสนุกสนาน (7-10)” ทากระแจะจนัทน์ “และในระหวา่งนั2นพระจนัทร์คือจุด

พินทุจนัทน์บนใบหนา้หญิงงามแห่งทิศตะวนัออกทาํให้ภายในป่าพฤนทาวนัสว่างไสวดว้ยลาํแสง

ทั2งหลาย (7-1)” เขียนคิ2วเขียนตา “คิ2วทั2งสองของเธอมีการเขียนที�งดงามและหลากสี (10-7)” ใส่

เครื�องประดบั “เธอกระทาํการประดบัร่างกายอย่างมากมาย (6-3)” ไดแ้ก่ สร้อยคอไข่มุก “เธอจง

ถามถนัที�เหมือนหมอ้นํ2าของเธอนี2 ที�มีธารนํ2าใสคือสร้อยไข่มุกอนังดงาม (อ ป 20-5)” สร้อยแกว้มณี 

“ขอใหส้ร้อยแกว้มณีจงส่องแสงระยิบระยบัเหนือเตา้นมที�เหมือนหมอ้ทั2งสองของเธอ (อ ป 19-5)” 

กาํไลข้อมือ กาํไลข้อเท้า “เพื�อนเอ๋ย! เธอจงถอดกาํไลขอ้เทา้ที�ส่งเสียงดงัและกลิ2งไปกลิ2งมาใน    

เวลาร่วมรักออกเสีย (อ ป 11-4)” ต่างหู “ขอท่านจงสวมใส่ต่างหูที�งดงามเหมือนบ่วงของกามเทพที�

ติ�งหู (อ ป 24-3)” เขม็ขดั “เธอจงเขา้ไปหาเขาผูเ้ตม็ไปดว้ยรสชาติอย่างไม่ตอ้งอายพร้อมกบักระดิ�ง 

ที�เข็มขดัที�ส่งเสียงดงัเหมือนเสียงกลองรบ (อ ป 20-6)” และพวงมาลยัดอกไม ้“แม้พวงมาลัยที�สวม

ไวที้�หน้าอกก็ทาํร้ายฉันผู้มีร่างกายบอบบางนุ่มนวลเหมือนดอกไม้ (อ ป 13-6)” ประดบัผมดว้ย

พวงมาลัยและทดัดอกไม้ “จงประดบัผมด้วยพวงมาลัยที�งดงาม (12-9)” เขียนภาพบนแก้มและ

หน้าอก “ท่านจงเขียนรูปใบไม้บนเต้านมทั2งสอง จงเขียนภาพจิตรกรรมบนแก้มทั2งสอง (12-9)” 

พร้อมทั2งยอ้มสีครั�งที�มือและเทา้ “ฉันจะทาํเทา้ทั2งสองของเธอที�เอาชนะดอกบวับนบกให้มีสีแดง
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ดว้ยนํ2 าครั�งที�หยาดเยิ2มและส่องแสง (อ ป 19-6)” ยกตวัอย่างการกล่าวถึงการประดบัร่างกายของ

ราธาวา่  

 “ “ท่านจงเขียนรูปใบไมบ้นเตา้นมทั2งสอง จงเขียนภาพจิตรกรรมบนแกม้ทั2งสอง 

จงประดบัเขม็ขดัไวที้�สะโพก จงประดบัผมดว้ยพวงมาลยัที�งดงาม 

จงใส่แถวของกาํไลขอ้มือไวที้�มือและใส่กาํไลขอ้เทา้ที�ทาํดว้ยแก้วมณีที�เทา้” 

ฝ่ายปีตามพระผูถู้กบอกว่าอย่างนี2 ก็ดีใจและทาํเช่นนั2น (12-9) ” 

 

   6.2.3 อุปนิสัยและบทบาท 

    ราธาอายุยงัน้อย ยงัสาวยงัสวย มีลกัษณะท่าทางที�ดี มีความประพฤติงดงาม 

“ผูมี้ความประพฤติงดงาม! ขอเธอจงทิ2งความงอนในตวัฉนัที�ไม่มีสาเหตุ (อ ป 19-1)” พูดจาไพเราะ

อ่อนหวาน ยิ2มแยม้แจ่มใส ชาํนาญในศิลปะแห่งความงามอนัสตรีพึงมี (เช่น การร้องเพลง การวาด

ภาพ การจดัตกแต่งที�อยู่อาศยั เป็นตน้) “ในที�ลบัเธอเขียนรูปท่านเป็นกามเทพดว้ยนํ2ามนัหอมที�เกิด

จากกวาง เขียนศรดอกมะม่วงสดไวใ้นมือ และเขียนมกรไวเ้บื2องล่าง แล้วจึงกราบไหว ้(อ ป 8-5)” 

และมีบทรักที�เยี�ยมยอด แต่ก็ดูไร้เดียงสาอยู่เสมอ เป็นหญิงสาวที�สมบูรณ์แบบ แต่แม้จะเป็นเช่นนั2น

ยามเมื�อเธอมีความรัก เธอก็กลายเป็นเช่นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ราธารักเดียวใจเดียวและรัก

พระกฤษณะมาก เมื�อเธอพลดัพรากจากพระองคจึ์งโศกเศร้าทรมานมาก ยิ�งเมื�อทราบว่าพระกฤษณะ

ไปเตน้รําอย่างสนุกสนานกบัหญิงสาวคนอื�นๆ ราธาก็เกิดความหึงหวงและอิจฉาริษยา “เมื�อพระหริ

มีความรักใหห้ญิงทุกคน ราธาไปแลว้ยงัที�อื�นเพราะอาํนาจของความริษยา (2-1)” เกิดอาการงอน

และน้อยใจพระกฤษณะ แต่ก็รู้สึกขดัแยง้กบัภายในใจตนเองที�มีความรักความตอ้งการพระกฤษณะ

อย่างมาก แมจ้ะคิดมากและมีมานะ แต่ก็สามารถอภยัให้กับความผิดที�พระกฤษณะไปพวัพนักับ

หญิงอื�นได ้“ใจของฉนันบัไดแ้ต่คุณความดีของพระองค์ แมจ้ะสับสนจากความหลงผิดก็จะไม่เก็บ

ความโกรธไว ้จะมีแต่ความพึงพอใจ และจะปล่อยทิ2งซึ� งสิ�งที�เป็นโทษใหห่้างไกล (2-2)”    

    บทบาทของราธาคือเป็นคู่รักของพระกฤษณะ เป็นคนที�อยู่เคียงขา้งพระองค์

เสมอ เป็นทั2งภรรยาและสาวก ราธาดาํรงสถานภาพของตนอย่างไม่หว ั�นเกรง เอาชนะอปุสรรคต่างๆ 

ของความรักที�เกิดขึ2นเยี�ยงคนธรรมดาที�มีความรักความศรัทธาต่อพระกฤษณะอย่างแท้จริง จนได้

กลายมาเป็นคู่รักศกัดิw สิทธิw  อยู่ในฐานะที�พระกฤษณะตอ้งการมีความสัมพนัธ์และเลือกที�จะอยู่ร่วม 
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อีกทั2งยงัยกย่องให้เหนือกว่าผูห้ญิงคนอื�นๆ ราธาจึงเป็นภาพตวัแทนของหญิงสาวที�สมบูรณ์แบบ

และเป็นคู่บารมีของพระกฤษณะอย่างแทจ้ริง 

  6.3 เพื�อนสนิทของราธา 

   เพื�อนสนิทของราธาไม่ปรากฏชื�อและรูปร่างลกัษณะ นอกจากระบุว่าเพศหญิง 

เรียกแทนวา่ สขี หมายถึง เพื�อนหญิง เป็น โคปี หรือหญิงเลี2ยงโคเช่นเดียวกบัราธา มีบทบาทเป็นทั2ง

เพื�อนสนิทและคนดูแลให้คาํปรึกษาแก่ราธา และถึงแมจ้ะไม่มีการเอ่ยนามหรือบรรยายรูปร่าง

ลกัษณะ แต่บทบาทที�แทจ้ริงของเธอมีความสําคญัต่อเรื� องมาก เพราะทาํหน้าที�เป็นตวัประสานตวั

ละครหลกัสองตวัเขา้ดว้ยกนั เธอไม่เพียงแต่พูดแทนราธา แต่ยงัพูดแทนองค์พระกฤษณะดว้ย เธอ

รับฟังและให้คาํปรึกษา เกลี2ยกล่อมและแนะนาํจนทั2งคู่กลบัมารักและอยู่ดว้ยกนัในที�สุด เป็นตวั

ละครที�มีนิสัยมีเหตุมีผลมาก ไม่เขา้ขา้งราธายามเธอโกรธพระกฤษณะเพียงเพราะวา่เป็นเพื�อนกนั 

แต่คอยช่วยแนะนาํราธาให้ทาํสิ�งที�ควรทาํและสอดคล้องกบัหวัใจของตนเอง มีความอดทนสูงใน

การช่วยเหลือส่งข่าวไปมาใหก้บัคู่รัก และมีวาทะศิลป์ในการพูดโน้มนา้วจิตใจดว้ย    

 7. ฉากและบรรยากาศ 

  ฉากในคีตโควนิทะ คือ ป่าพฤนทาวนัริมฝั�งแม่นํ2ายมุนา เป็นป่าที�เป็นที�อยู่และเป็นที�

เลี2 ยงโคของบรรดาเหล่าโคบาลและโคปีทั2งหลาย และเป็นบรรยากาศที�เต็มไปดว้ยความรัก คือ เป็น

บรรยากาศในช่วงฤดูใบไมผ้ลิซึ� งถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งความรัก และวสันตฤดูนี2ยงัเป็นเพื�อนสนิท

ของกามเทพดว้ย ฉากและบรรยากาศในคีตโควินทะยั�วยวนให้เกิดความรักความปรารถนาอย่าง

รุนแรง มีการพรรณนาถึงสภาพแวดล้อม พืชพรรณธรรมชาติ และสัตวป่์าต่างๆ เช่น ทอ้งฟ้า เมฆ 

ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ความมืด นก ผึ2 ง ตน้ไม ้ดอกไม้ ฯลฯ มาช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการตาม

เรื�องราว นอกจากนี2ยงัมีการสร้างอารมณ์ผ่านการกระทบทางประสาทสัมผสัทั2งห้า ทั2งรูป รส กลิ�น 

เสียง และสัมผสั เช่น การพรรณนาถึงเสียงนกร้อง การพรรณนาถึงสีสันหรือกลิ�นหอมของดอกไม ้

การพรรณนาถึงสายลมที�พดัมาทําให้อากาศเย็นสบาย เป็นต้น ยกตัวอย่างการกล่าวถึงฉากและ

บรรยากาศของป่าพฤนทาวนัในฤดูใบไมผ้ลิวา่  

 “พระหริประทบัอยู่ที�นี�ในกระท่อมที�มีเสียงกู่ร้องของนกโกกิละผสมกบัฝูงผึ2ง  

มีลมจากภูเขามลยะที�นุ่มนวลและมีอย่างต่อเนื�องพดัเถาวลัยข์องตน้ลวงัคะที�งดงาม 
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เพื�อนเอ๋ย! ในฤดูใบไมผ้ลิอนัน่ารื�นรมยที์�จบลงไดย้ากของคนโดดเดี�ยว  

พระองค์เตน้รําพร้อมกบัหมู่หญิงสาว (อ ป 3-1)” 

 

 การเลือกฉากเป็นป่าศกัดิw สิทธิw สอดคลอ้งกบัสถานะของตวัละครที�เป็นคนเลี2ยงโคแต่

ในขณะเดียวกนัก็เป็นเทพเจา้ดว้ย ป่าพฤนทาวนัมีความงดงาม ร่มรื�น รื�นรมย ์และเงียบสงบ สามารถ

ผนวกเอาความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณของธรรมชาติเข้าไวด้้วยกันได้เป็นอย่างดี อีกท ั2 ง

บรรยากาศในฤดูใบไมผ้ลิก็เหมาะสมในการดาํเนินเรื� องราวความรักของพระกฤษณะและราธา 

เพราะความงามของป่าในฤดูนั2นเหมาะสมแก่การที�คู่รักจะมีความสัมพนัธ์ทั2งทางกายและทางใจ 

ฉากเริงรัก คือ “ซุ้มไมเ้ลื2อยใกล้ทางริมฝั�งแม่นํ2ายมุนาในเวลากลางคืน” ก็สร้างบรรยากาศอย่างที�

เรียกวา่ เป็นใจ เพราะความร้อนแรงของราคะในฤดูใบไมผ้ลิบวกกับยามราตรีที�แสนลึกลบัย่อมทาํ

ใหค้วามรักเบ่งบานและเพิ�มความตอ้งการในรสเสน่หาอนัไม่รู้จบ  

 

 องค์ประกอบทั2งหมดในคีตโควินทกาวยะมีความสอดคลอ้งกนั ตั2งแต่ชื�อเรื�อง แก่นเรื�อง 

(จุดประสงค์ของเรื�องและปุรุษารถะ 4 ก็สอดคลอ้งกนัและสอดคล้องเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกบัแก่น

เรื�องดว้ย) โครงเรื�อง ตวัละคร และฉากและบรรยากาศ ทาํใหเ้ขา้ถึงเรื�องราวไดง่้ายและสามารถรับรู้

อารมณ์ของตวัละครไดดี้ แมจ้ะมีขอ้เสียอยูบ่า้งแต่ก็ไม่ทาํใหเ้สียอรรถรสโดยรวมของเนื2อหา  
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บทที� 5 

การวิเคราะห์วรรณศิลป์ในคีตโควนิทกาวยะ 

 

 วรรณศิลป์ หมายถึง ศิลปะในการประพนัธ์หนงัสือ1 แปลมาจากคําวา่ The Art of 

Literature ในภาษาองักฤษ ซึ'งพระยาอนุมานราชธนได้กล่าวถึงองค์ประกอบของวรรณศิลป์ตาม

หลกัที'ใชเ้ป็นแนวทางในการวพิากษว์จิารณ์คุณค่าของงานศิลปะไวใ้นหนงัสือ การศึกษาวรรณคดี

แง่วรรณศิลป์2 ว่ามี 6 หลกั ไดแ้ก่ 1) ความนึก (Conception) หรือจินตนาการ (Imagination) 

หมายถึง ความนึกคิดของผูส้ร้างงานเป็นรูปร่างขึ8นในใจ อาจพิจารณาได้ 3 ประการ คือ เป็นความ

นึกคิดที'แปลกใหม่อยา่งไร เป็นความนึกคิดที'สูงตํ'าเพียงใด และเป็นความนึกคิดที'ส่งเสริมคุณงาม

ความดีในสังคมแค่ไหน 2) ความสะเทือนใจ (Emotion) ถือเป็นหัวใจของงาน หากขาดอารมณ์

สะเทือนใจแล้ว ผลงานดงักล่าวย่อมไม่ถือว่ามีวรรณศิลป์หรือเป็นผลงานศิลปะได ้ซึ' งอารมณ์

สะเทือนใจอาจไม่ได้มีตลอดทั8งเรื' อง แต่อาจเกิดขึ8นเป็นช่วงๆ 3) การแสดงออก (Expression) 

ไดแ้ก่ การพิจารณาวา่ผูป้ระพนัธ์สร้างสรรค์ผลงานได้เหมาะสมหรือไม่ สามารถสื'อสารกับผูอ่้าน

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด และมีความซื'อตรงต่อความคิดของตนเองหรือไม่ กล่าวคือ ไม่เลียนแบบหรือ

ลอกแบบผลงานของใคร 4) องค์ประกอบ (Composition) ในงานประพนัธ์มีองค์ประกอบ 2 ภาค 

ไดแ้ก่ ภาคประธาน คือ ขอ้ความที'เป็นเนื8อเรื'อง และ ภาครอง คือ ถ้อยคาํที'เป็นพลความ จะตอ้ง

พิจารณาวา่องคป์ระกอบ 2 ภาคนี8กลมกลืนประสานกนัเพียงใด 5) ท่วงท่าที'แสดง (Style) กวีแต่ละ

คนจะมีท่วงท่าแตกต่างกนัตามแต่ความสามารถทางการประพนัธ์ ซึ' งเป็นสิ'งที'ตอ้งใช้เวลาสร้างขึ8น 

และมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะบุคคล และ 6) เทคนิค (Technique) ไดแ้ก่ ฝีมือ และกรรมวิธีการ

ประพนัธ์ ซึ' งเทคนิคจะส่งเสริมใหง้านประพนัธ์มีความสมบูรณ์มากยิ'งขึ8น 

มากยิ'งขึ8น 

                                                        

1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชั'นส์, 2546), 1055. 
2อนุมานราชธน,  พระยา (เสถียรโกเศศ),  การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์  (กรุงเทพ ฯ: 

ราชบณัฑิตยสถาน, 2507), 154-176. 
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 วรรณคดีเรื'องใดที'มีวรรณศิลป์ยอ่มจะเกิดใหเ้กิดสุนทรียภาพหรือสุนทรียรสแก่ผูที้'เสพ

งานวรรณคดีนั8น สุนทรียภาพหรือสุนทรียรสมาจากคาํว่า Aesthetics ในภาษาองักฤษ หมายถึง 

ศาสตร์แห่งความงาม ซึ'งในทางวรรณคดีแลว้หมายถึงการไดส้ัมผสักบัความงาม ความไพเราะ และ

ความประณีตลึกซึ8 งของความคิด3 อนัเกิดจากภาษาที'คดัสรรกลั'นกรองอย่างประณีตบรรจงจนเร้า

ความรู้สึกของผูอ่้านให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างลึกซึ8 งรุนแรง โดยเฉพาะงานที'เป็นกวีนิพนธ์ 

(poetry) หรือในวรรณคดีสันสกฤตเรียกว่า กาวยะ คือวรรณคดีในรูปที'เป็นศิลปะ จะเป็นงาน

ประพนัธ์ที'แสดงคุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างสูง สุนทรียรสในบทกวีหรือกาวยะจึงเกิดจากเสียงอนั

ไพเราะและความหมายที'ลึกซึ8 ง ภาษาในบทกวหีรือกาวยะก็แตกต่างจากภาษาในงานเขียนประเภท

อื'นๆ กล่าวคือ ภาษาในบทกวมิีไดมุ่้งเสนอเพียงเนื8อความเท่านั8น แต่มุ่งเสนอความเสนาะเพราะพริ8ง

แพรวพราวของภาษาดว้ย4 ดงัที' ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวไวว้า่ 

  สัมผสัของผูรู้้รสวรรณคดีเป็นสัมผสัประณีต สัมผสัด้วยแสงจันทร์ ด้วยเมฆหมอก 

ดว้ยเสียงจกัจั'นเรไรจากถอ้ยคาํที'มีความหมายหนักหรือเบา ตื8นหรือลึก เป็นคาํตรงหรือคาํ

เปรียบเทียบจากจงัหวะ จากโวหารการบรรยายและพรรณนา สัมผสันาํมาซึ' งอิฎฐารมณ์

และอนิฎฐารมณ์ ถา้โกรธก็โกรธอย่างแสบร้อน ถา้ยินดีก็รื'นรมยซ์าบซ่าน ถา้ริษยาก็เร้ารุม

บีบรัด ถา้เสียดายก็เหมือนถูกแหวะเอาดวงใจไป ถา้ทุกขก์ร็ะทมขมขื'น ถา้รักกเ็หมือนจมใน

ห้วงทะเลลึก เป็นสัมผสัที'ลึกซึ8 งและรุนแรง5 

 

 การที'ผูอ่้านจะรับเอาสุนทรียรสดา้นเสียงและความหมายจากวรรณคดีไดน้ั8นตอ้งอาศยั

หลักการตีความ และความเข้าใจในศาสตร์แห่งวรรณคดีนั8นๆ ซึ' งในทางวรรณคดีสันสกฤต 

วรรณศิลป์ หรือ สุนทรียรส สามารถวเิคราะห์ไดจ้ากหลัก อลงัการศาสตร์ ทั8ง 8 ทฤษฎี ได้แก่ 

ทฤษฎีรส ทฤษฎีอลงัการ ทฤษฎีคุณ ทฤษฎีรีติ ทฤษฎีธวนิ ทฤษฎีวโกรกติ ทฤษฎีอนุมิติ และทฤษฎี

เอาจิตยะ โดยอาจใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ'งในการวเิคราะห์ หรือใช้ทฤษฎีหลายทฤษฎีร่วมกนัก็ได ้

                                                        

3รื'นฤทยั สัจจพันธุ์, สุนทรียภาพแห่งชีวิต (กรุงเทพฯ: ณ เพชรสาํนกัพิมพ์, 2549), 34. 
4เรื' องเดียวกนั, 35. 
5บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล., “หัวเลี8ยวของวรรณคดีไทย,” ใน วรรณไวทยากร: วรรณคดี (พระ

นคร: โครงการตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2514), 62. 
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สําหรับคีตโควนิทกาวยะ ผูศึ้กษาเลือกทฤษฎีอลงัการและทฤษฎีรสมาวเิคราะห์วรรณศิลป์ของเรื'อง 

ตามองคป์ระกอบของวรรณคดีสันสกฤตของ กุสุมา รักษมณี ที'อธิบายไวว้า่   

  องคป์ระกอบของวรรณคดี คือ วสัดุ อลงัการ และรส วสัดุหมายถึงสิ'งที'ประกอบกนั

เขา้เป็นวรรณคดี อนัไดแ้ก่ แนวคิด โครงเรื'อง เนื8อเรื'อง การดาํเนินเรื'อง ฯลฯ ถา้จะเปรียบกับ

มนุษย ์วสัดุกคื็อกระดูก เลือด เนื8อ และอวยัวะทั8 งปวง ส่วนอลงัการ หมายถึง ถอ้ยคาํที'ตกแต่ง

แลว้อยา่งดี เป็นอาภรณ์ประดบัร่างกาย แต่ร่างกายจะเป็นร่างไร้วิญญาณเมื'อปราศจากจิตใจ 

รสของวรรณคดีเปรียบเหมือนชีวติจิตใจของร่างกายนั8น6 
 

อลังการในคีตโควนิทกาวยะ 

 คีตโควนิทกาวยะปรากฏอลงัการทั8งอลงัการทางเสียง (ศพัทาลงัการ) และ อลงัการทาง

ความหมาย (อรรถาลงัการ) อย่างมากมายและหลากหลายชนิด อาจกล่าวไดว่้าคีตโควนิทกาวยะ

ปรากฏอลงัการอยู่เกือบทุกโศลกและปรากฏอลงัการสําคญัเกือบทุกชนิด  

 1. อลังการทางเสียงในคีตโควนิทกาวยะ 

  เสียงมีความสําคญัในวรรณคดีอย่างมาก เพราะในอดีตวรรณคดีประพนัธ์ขึ8นเพื'อการ

ฟังมากกวา่การอ่าน หรือหากอ่านก็จะเป็นการอ่านออกเสียง และก็เป็นทราบกันดีวา่หากยอ้นกลบั

ไปก่อนที'จะมีการจดบนัทึก วรรณคดีต่างๆ ก็จะเป็นไปในลกัษณะมุขปาฐะ การถ่ายทอดในลกัษณะ

นี8 เสียงจะมีบทบาทสําคญัอยา่งมาก เพราะหากไม่มีความเอาใจใส่ในเรื'องของเสียงแลว้วรรณคดย่ีอม

ยากแก่การจดจาํหรือไม่เป็นที'จดจาํเท่าที'ควร และเมื'อมาถึงในยุคที'วรรณคดีกลายเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เสียงก็ไม่ไดย้ิ'งหยอ่นความสําคญัลงไป หากแต่กลบักลายเป็นเครื' องประลองความสามารถ

ของผูป้ระพนัธ์ และกลายเป็นสุนทรียะของผูเ้สพวรรณคดีที'เขา้ใจในเรื'องท่วงทาํนองของเสียง  

  การประดบัประดาในเรื'องของเสียงหรือการเล่นเสียงของวรรณคดีสันสกฤตมีความ

ละเอียดลออและไพเราะงดงามมากน้อยแตกต่างกันไปตามการให้ความสําคญัของผู ้ประพนัธ์ 

ผูป้ระพนัธ์บางท่านเอาใจใส่ต่ออลงัการทางเสียงมาก แต่บางท่านก็ไม่ไดใ้หค้วามสําคญัมากนกั โดย

อาจจะทุ่มเทความสําคญัไปในเรื'องของความหมายหรือดา้นอื'นๆ ของวรรณคดีแทน อย่างไรก็ตาม 

                                                        

6กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต, พิมพค์รั8 งที' 2 (กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ, 2549), 136. 
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อลงัการทางเสียงก็เป็นสิ'งที'ขาดไม่ได้ในวรรณคดี โดยเฉพาะวรรณคดีประเภทกาวยะที'ตอ้งเน้น

ความสอดคลอ้งและจงัหวะในการประพนัธ์  

  คีตโควนิทกาวยะมีอลงัการทางเสียงที'โดดเด่นมาก แมใ้นบรรดาวรรณคดีประเภท

กาวยะดว้ยกนั เพราะโดยปกติวรรณคดีประเภทกาวยะย่อมตอ้งมอีลงัการทางเสียงเป็นสําคญัอยูแ่ลว้ 

แต่สําหรับคีตโควนิทะอาจจะกล่าวไดว้า่เนน้อลงัการทางเสียงมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ อนุปราส 

ซึ'งปรากฏแทบจะทุกโศลกและเกือบทุกประเภทย่อยๆ ของอนุปราส โดยหากจะมองในแง่ที'ว่าคีต

โควนิทะมีความตั8งใจในการประพนัธ์ใหเ้ป็นไปในรูปแบบของบทเพลงดว้ย จงัหวะและท่วงทาํนอง

ย่อมเป็นสิ'งที'ตอ้งให้สําคญัอย่างมาก การเล่นเสียงจึงเป็นกลวธีิอย่างหนึ'งที'สร้างจงัหวะดนตรีแลว้ทาํ

ใหเ้กิดความไพเราะ อลงัการทางเสียงที'โดดเด่นในคีตโควนิทะ มีดงันี8   

  1.1 ยมก (yamaka) 

   ยมก คือ การซํ8 าคาํหรืออกัษรที'มีเสียงเหมือนกนั แต่ความหมายแตกต่างกนั โดย

คาํที'ซํ8 าอาจอยูติ่ดกนัหรือไม่ติดกนั และอาจจะอยู่ในตาํแหน่งใดก็ได ้ 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 25 

ศฺรีชยเทวกเวริท ํกุรุเต มุทมฺ เอ | 

มงฺคลมุชฺชฺวลคีต ํชย ชย เทว หเร || อ ป 2-9 

 

   จากตวัอย่าง คาํที'เป็นตวัหนาคือ ยมก ในโศลกนี8ซํ8าคาํวา่ ชยเทว เหมือนกนั แต่มี

ความหมายแตกต่างกัน โดย ชยเทว ในบาทแรก แปลว่า ชื'อของผู้ประพนัธ์คีตโควนิทกาวยะคือ    

ชยเทพ ส่วน ชย เทว ในบาทที'สอง แปลวา่ ข้าแต่เทพเจา้! ขอพระองคจ์งมีชยัชนะ (ชย แปลวา่ ขอจง

มีชยัชนะ เทว แปลวา่ ขา้แต่เทพเจา้! ในที'นี8 เทพเจา้คือ พระกฤษณะ) 

  1.2 อนุปราส (anuprāsa) 

   อนุปราส คือ การซํ8 าคาํหรือกลุ่มคาํ อกัษรหรือกลุ่มอกัษร ที'มีเสียงเหมือนกนั โดย

มุ่งการซํ8 าพยญัชนะเป็นสําคญั แมพ้ยญัชนะจะประสมดว้ยสระต่างกนั  

   1.2.1 เฉกานุปราส (chekānuprāsa) คือ อนุปราสที'กล่าวซํ8าคาํหรืออกัษรเพียง

ครั8 งเดียว 

 



270 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 6 

กฺษิติรติวปุิลตเร ตว ติษฺฐติ ปฺฤเษฺฐ | 

ธรณิธรณกิณจกฺรคริเษฺฐ || 

เกศว ธฺฤตกจฺฉปรูป ชย ชคทศี หเร || อ ป 1-2 

 

   จากตวัอย่างเป็นการซํ8 ากลุ่มพยัญชนะ ธรณ เพียงครั8 งเดียว โดยมีสระที'

แตกต่างกนั 

   1.2.2 ลาฏานุปราส (lāṭānuprāsa) คือ อนุปราสที'กล่าวซํ8 ากลุ่มอกัษร หรือคาํ 

หรือกลุ่มคาํ หลายครั8 ง บางครั8 งซํ8 าเป็นกลุ่มๆ บางครั8 งซํ8 าทั8งบาท  

   1.2.2.1 ลาฏานุปราสชนิดซํ:ากลุ่มอักษร หรือคํา หรือกลุ่มคํา คือ การซํ8 าเสียง

เป็นกลุ่มๆ หลายกลุ่มและหลายครั8 ง  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 17  

ศฺริตกมลากุจมณฺฑล ธฺฤตกุณฺฑล เอ | 

กลิตลลิตวนมาล ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-1 

 

   จากตวัอย่างเป็นการซํ8 ากลุ่มอกัษร มล ณฺฑล และ ลิต อย่างละหนึ' งครั8 ง 

และซํ8 าคาํวา่ ชย หนึ'งครั8 ง  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 29 

อนฺุมทมทนมโนรถปถิกวธูชนชนิตวิลาเป | 

อลิกุลสํกุลกุสุมสมูหนิรากลุพกลุกลาเป || วหิ˚ || อ ป 3-2 

 

   จากตวัอย่างเป็นการซํ8 ากลุ่มอกัษร มท ชน และ สม อยา่งละหนึ' งครั8 ง และ

ซํ8 ากลุ่มอกัษร กุล ซํ8 ากนัสี'ครั8 ง (แต่หากนบัเป็นกลุ่มอกัษร กล จะซํ8 ากนัห้าครั8ง) 

   1.2.2.2 ลาฏานุปราสชนิดซํ:าทั:งบาท คือ การซํ8 าเสียงเกือบทั8งบาท หรือการซํ8 า

ทั8งบาท 
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   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 5-15 (อษัฏปทีที' 1) 

ปฺรลยปโยธิชเล ธฺฤตวานสิ เวทมฺ | 

วหิิตวหิตฺรจริตฺรมเขทมฺ || 

เกศว ธฺฤตมีนศรีร ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-1 

กฺษิติรติวปุิลตเร ตว ติษฺฐติ ปฺฤเษฺฐ | 

ธรณิธรณกิณจกฺรคริเษฺฐ || 

เกศว ธฺฤตกจฺฉปรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-2 

วสติ ทศนศิขเร ธรณี ตว ลคฺนา | 

ศศินิ กลงฺกกเลว นิมคฺนา || 

เกศว ธฺฤตศูกรรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-3  

ตว กรกมลวเร นขมทฺภุตศฺฤคํมฺ | 

ทลิตหิรณฺยกศิปตุนุภฺฤคํมฺ || 

เกศวธฺฤตนรหริรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-4 

ฉลยสิ วกฺิรมเณ พลิมทฺภุตวามน | 

ปทนขนีรชนิตชนปาวน || 

เกศว ธฺฤตวามนรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-5 

กฺษตฺริยรุธิรมเย ชคทปคตปาปมฺ | 

สฺนปยสิ ปยสิ ศมิตภวตาปมฺ | 

เกศว ธฺฤตภฺฤคุปติรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-6 

วิตรสิ ทิกฺษุ รเณ ทิกฺปติกมนียมฺ | 

ทศมุขเมาลิพลิ ํรมณียมฺ || 

เกศว ธฺฤตรามศรีร ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-7 

วหสิ วปุษิ วศิเท วสน ํชลทาภมฺ | 

หลหติภีติมิลิตยมุนาภมฺ || 

เกศว ธฺฤตหลธรรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-8 

 



272 

นินฺทสิ ยชฺญวเิธรหห ศฺรุติชาตมฺ | 

สทยหฺฤทยทรฺศิตปศุฆาตมฺ || 

เกศว ธฺฤตพุทฺธศรีร ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-9 

มฺเลจฺฉนิวหนิธเน กลยสิ กรวาลมฺ | 

ธูมเกตุมิว กิมปิ กราลมฺ || 

เกศว ธฺฤตกลฺกิศรีร ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-10 

ศฺรีชยเทวกเวริทมุทิตมุทารมฺ | 

ศฺฤณุ ศุภท ํสุขท ํภวสารมฺ | 

เกศว ธฺฤตทศวธิรูป ชย ชคทีศ หเร || อ ป 1-11 

   

 จากตวัอย่างบาทสุดท้ายของทุกโศลกในอฏัปทีที' 1 จะซํ8 าตรงส่วนที'เป็น

ตวัหนาวา่ เกศว ธฺฤต...ชย ชคทีศ หเร แปลวา่ ข้าแต่พระเกศวะ! ผู้ถือครองร่างเป็น... ข้าแต่พระหริ! 

ผู้เป็นเจ้าโลก ขอพระองค์จงมีชัย ซึ' งเป็นอนุปราสที'ซํ8าเกือบทั8งบาท 

 ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 28-35 (อษัฏปทีที' 3) 

ลลิตลวงฺคลตาปริศีลนโกมลมลยสมีเร | 

มธุกรนิกรกรมฺพิตโกกิลกูชิตกุXฺชกุฏีเร || 

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || ธฺรุวมฺ || อ ป 3-1 

อนฺุมทมทนมโนรถปถิกวธูชนชนิตวิลาเป | 

อลิกลุสํกุลกุสุมสมูหนิรากุลพกลุกลาเป || วิห˚ || อ ป 3-2 

มฺฤคมทเสารภรภสวศวํทนวทลมาลตมาเล | 

ยุวชนหฺฤทยวิทารณมนสิชนขรุจิกิศุํกชาเล || วิห˚ || อ ป 3-3 

มทนมหีปติกนกทณฺฑรุจิเกศรกุสุมวิกาเส | 

มิลิตศิลีมุขปาฏลปฏลกฺฤตสฺมรตูณวลิาเส || วิห˚ || อ ป 3-4 

วิคลิตลชฺชิตชคทวโลกนตรุณกรุณกฺฤตหาเส | 

วิรหินิกฺฤนฺตนกุนฺตมุขากฺฤติเกตกทนฺตุริตาเศ || วิห˚ || อ ป 3-5 
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มาธวกิาปริมลลลิเต นวมาลติชาตสุิคเนฺธา | 

มุนิมนสามปิ โมหนการิณิ ตรุณาการณพเนฺธา || วิห˚ || อ ป 3-6 

สฺผุรทติมุกฺตลตาปริรมฺภณมุกุลติปุลกิตจูเต | 

วฺฤนฺทาวนวปิิเน ปริสรปริคตยมุนาชลปูเต || วิห˚ || อ ป 3-7 

ศฺรีชยเทวภณิตมิทมุทยติ หริจรณสฺมฺฤติสารมฺ | 

สรสวสนฺตสมยวนวรฺณนมนุคตมทนวกิารมฺ || วิห˚ || อ ป 3-8 

 

 จากตวัอย่างบาทสุดทา้ยของทุกโศลกในอษัฏปทีที' 3 ซํ8าส่วนที'เป็นตวัหนา

ทั8งบาท ความวา่ วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต โดยใช้คาํ

วา่ ธฺรุวมฺ บอกถึงการซํ8า และในโศลกถดัมาใช้ส่วนตน้ประโยคพร้อมเครื'องหมาย (˚) เพื'อบอกให้รู้

ว่าซํ8 าตั8 งแต่ส่วนใด ในตัวอย่างนี8 คือ  วิห˚ หมายถึงซํ8 าตั8 งแต่คําว่า  วิหรติ เ ป็นต้นไปนั'นเอง 

เพราะฉะนั8นโศลกเตม็ๆ ของอษัฏปทีที' 3 จะเป็นดงันี8  

ลลิตลวงฺคลตาปริศีลนโกมลมลยสมีเร | 

มธุกรนิกรกรมฺพิตโกกิลกูชิตกุXฺชกุฏีเร || 

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || ธฺรุวมฺ || อ ป 3-1 

อนฺุมทมทนมโนรถปถิกวธูชนชนิตวิลาเป | 

อลิกลุสํกุลกุสุมสมูหนิรากุลพกลุกลาเป ||  

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || อ ป 3-2 

มฺฤคมทเสารภรภสวศวํทนวทลมาลตมาเล | 

ยุวชนหฺฤทยวิทารณมนสิชนขรุจิกิศุํกชาเล ||  

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || อ ป 3-3 

มทนมหีปติกนกทณฺฑรุจิเกศรกุสุมวิกาเส | 

มิลิตศิลีมุขปาฏลปฏลกฺฤตสฺมรตูณวลิาเส ||  
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วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || อ ป 3-4 

วิคลิตลชฺชิตชคทวโลกนตรุณกรุณกฺฤตหาเส | 

วริหินิกฺฤนฺตนกุนฺตมุขากฺฤติเกตกทนฺตุริตาเศ ||  

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || อ ป 3-5 

มาธวกิาปริมลลลิเต นวมาลติชาตสุิคเนฺธา | 

มุนิมนสามปิ โมหนการิณิ ตรุณาการณพเนฺธา ||  

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || อ ป 3-6 

สฺผุรทติมุกฺตลตาปริรมฺภณมุกุลติปุลกิตจูเต | 

วฺฤนฺทาวนวิปิเน ปริสรปริคตยมุนาชลปูเต ||  

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || อ ป 3-7 

ศฺรีชยเทวภณิตมิทมุทยติ หริจรณสฺมฺฤติสารมฺ | 

สรสวสนฺตสมยวนวรฺณนมนุคตมทนวกิารมฺ ||  

วิหรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สมํ สขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || อ ป 3-8 

 

 โศลกในอษัฏปทีทุกอษัฏปทีจะมีการซํ8 าทั8งบาทในบาทสุดทา้ยของทุก

โศลกเช่นเดียวกนัหมด ซึ'งลาฏานุปราสชนิดนี8 เป็นลกัษณะเฉพาะของคีตโควนิทะ 

   1.2.3 วฤตตยนุปราส (vṛttyanuprāsa) คือ อนุปราสที'ซํ8 าพยญัชนะตัวเดียวกัน 

หลายๆ ตวัและหลายๆ ครั8 ง 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 4 

วาจะ ปลฺลวยตฺยุมาปติธระ สนฺทรฺภทฺธํิ คิรามฺ 

ชานีเต ชยเทว เอว ศรณะ ศฺลาฆฺโย ทุรูหทฺรุเตะ | 
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ศฺฤงฺคาโรตฺตรสตฺปฺรเมยรจไนราจารฺยโควรฺทฺธน- 

สฺปรฺทฺธี โก’ปิ น วิศฺรุตะ ศฺรุติธโร โธยี กวกฺิษฺมาปติะ || 1-4 

 จากตวัอย่างซํ8 าเสียงพยญัชนะ ว ทั8งหมด 7 ครั8 ง พยญัชนะ ป ทั8งหมด 5 ครั8 ง 

พยญัชนะ จ ทั8งหมด 3 ครั8 ง พยญัชนะ ย ทั8งหมด 7 ครั8 ง พยญัชนะ ร ทั8งหมด 12 ครั8 ง พยญัชนะ ต 

ทั8งหมด 7 ครั8 ง พยญัชนะ ม ทั8งหมด 3 ครั8 ง พยญัชนะ น ทั8งหมด 4 ครั8 ง พยญัชนะ ธ ทั8งหมด 6 ครั8 ง 

พยญัชนะ ค ทั8งหมด 3 ครั8 ง และซํ8 าพยญัชนะ ช ศ ก และ ส อย่างละครั8ง 

   1.2.4 ศรุตยนุปราส (śrutyanuprāsa) คือ อนุปราสที'ซํ8 าพยญัชนะที'อยู่ในฐานที'

เกิดเดียวกนั  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 34 

สฺผุรทติมุกฺตลตาปริรมฺภณมุกุลิตปุลกิตจเูต | 

วฺฤนฺทาวนวปิิเน ปริสรปริคตยมุนาชลปูเต || วิห˚ || อ ป 3-7 

 

 จากตวัอย่างซํ8 าพยญัชนะ ม (ซํ8าเสียงตวัเอง 3 ครั8 ง), ว (ซํ8 าเสียงตวัเอง 2 ครั8 ง), 

ป (ซํ8 าเสียงตวัเอง 6 ครั8ง), ภ และ ผ ซึ' งเป็นพยญัชนะที'เกิดจากฐานเดียวกันคือ โอษฐยะ (เกิดแต่ริม

ฝีปาก) และซํ8 าพยญัชนะ ต (ซํ8 าเสียงตวัเอง 7 ครั8 ง), ล (ซํ8 าเสียงตวัเอง 4 ครั8 ง), น (ซํ8 าเสียงตวัเอง 3 

ครั8 ง), ท (ซํ8าเสียงตวัเอง 2 ครั8 ง) และ ส ซึ'งเป็นพยญัชนะที'เกิดจากฐานเดียวกนัคือ ทนัตยะ (เกิดแต่

ฟัน)  

 นอกจากนี8ยงัมีพยญัชนะ ร เกิดจากฐานมูรธนัยะ (เกิดแต่ปุ่มเหงือก) ที'ซํ8 าเสียง

ตวัเองอีก 6 ครั8ง ซึ' งเป็น วฤตตยนุปราส ไม่ใช่ ศรุตยนุปราส เหมือนขอ้ความในนขลิขิตก่อนหน้านี8

ดว้ย โศลกนี8 จึงมีทั8ง ศรุตยนุปราส และ วฤตตยนุปราส ในโศลกเดียวกนั 

   1.2.5 อันตยานุปราส (antyānuprāsa) คือ การซํ8 ากลุ่มพยญัชนะทา้ยบาทหรือ

ทา้ยบรรทดั มีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นสัมผสั 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 39-46 (อษัฏปทีที' 4) 

จนฺทนจรฺจิตนีลกเลวรปีตวสนวนมาลี | 

เกลิจลนฺมณิกุณฺฑลมณฺฑิตคณฺฑยุคสฺมิตศาลี | 

หริริห มุคฺธวธูนิกเร วลิาสินิ วลิสติ เกลิปเร || ธฺรุวมฺ || อ ป 4-1 
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ปีนปโยธรภารภเรณ หรํิ ปริรภฺย สราคมฺ | 

โคปวธูรนุคายติ กาจิทุทXฺจิตปXฺจมราคมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-2 

กาปิ วลิาสวโิลลวโิลจนเขลนชนิตมโนชมฺ | 

ธฺยายติ มุคฺธวธูรธิก ํมธุสูทนวทนสโรชมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-3 

กาปิ กปาลตเล มิลิตา ลปิตุ ํกิมปิ ศฺรุติมูเล | 

จารุ จุจุมฺพ นิตมฺพวตี ทยิต ํปุลไกรนุกูเล || หริริห˚ || อ ป 4-4 

เกลกิลากุตุเกน จ กาจิทมุ ํยมุนาชลกูเล | 

มXฺชุลวXฺชุลกุXฺชคต ํวจิกรฺษ กเรณ ทุกูเล || หริริห˚ || อ ป 4-5 

กรตลตาลตรลวลยาวลกิลติกลสฺวนวเํศ | 

ราสรเส สหนฺฤตฺยปรา หริณา ยวุติะ ปฺรศศเํส || หริริห˚ || อ ป 4-6 

ศฺลิษฺยติ กามปิ จุมฺพติ กามปิ กามปิ รมยติ รามามฺ | 

ปศฺยติ สสฺมิตจารุตรามปรามนุคจฺฉติ วามามฺ || หริริห˚ || อ ป 4-7 

ศฺรีชยเทวกเวริทมทฺภุตเกศวกลิตรหสฺยมฺ | 

วฺฤนฺทาวนวปิิเน ลลิต ํวติโนต ุศุภานิ ยศสฺยมฺ || หริริห˚ || อ ป 4-8 

 

   จากตวัอย่างในอษัฏปทีที' 4 จะพบวา่ทุกโศลกมีการซํ8 าเสียงท้ายบรรทดัหรือ

ทา้ยบาททุกโศลกดงัตวัหนา (ซํ8 า /อาลี/, /อาคมฺ/, /โอชมฺ/, /อูเล/, /กูเล/, /อํเศ/, /อามามฺ/ และ /สฺยมฺ/ 

ตามลาํดบั) ซึ' งเป็นลกัษณะเฉพาะของคีตโควนิทะที'มี อนัตยานุปราส ทุกโศลกในทุกอษัฏปที  

 2. อลังการทางความหมายในกาวยะเรื�องคีตโควินทะ 

  อลงัการทางความหมายเป็นสิ'งที'อยู่คู่กบักาวยะมาโดยตลอด เพราะการจะสร้างสรรค์

วรรณคดีประเภทกาวยะจาํเป็นตอ้งใชก้ารประดบัประดาความหมายของคาํให้งดงามและแตกต่าง

จากคาํทั'วๆ ไปที'ใช้กนัในภาษาพูดหรือในชีวติประจาํวนั เพื'อใหเ้กิดอารมณ์กระทบใจจนกลายเป็น

สุนทรียรสสําหรับผูอ้่านหรือผูฟั้ง ซึ' งในระยะแรกอลงัการทางความหมายเป็นไปในลกัษณะการ

เปรียบเทียบความเหมือนกนัที'ไม่สลบัซับซ้อนนกั เช่น อุปมา รูปกะ เป็นตน้ แล้วในภายหลงัจึงมี

การพฒันาโวหารที'ใชเ้ปรียบเทียบใหล้ึกซึ8งกินใจมากขึ8นเรื'อยๆ ตามลาํดบั เช่น ปรยาโยกติ ปริวฤตติ 
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เป็นตน้ นอกจากนี8 ยงัมีการรวมอลงัการทางความหมายหลายชนิดไวใ้นโศลกเดียวกันเพื'อให้เกิด

สุนทรียรสอย่างสูงสุด 

  ในคีตโควนิทกาวยะปรากฏอลงัการทางความหมายมากมายหลายชนิด ซึ' งแสดงถึง

ทกัษะความสามารถของผูป้ระพนัธ์ โดยที'พบมากที'สุด คือ อุปมา รูปกะ และอุตเปรกษา นอกจากนี8

ยงัปรากฏอลงัการชนิดต่างๆ ที'เป็นที'นิยมของกวอีีกหลากหลายชนิด เรียกไดว้า่ปรากฏอลงัการทาง

ความหมายแทบจะทุกโศลกในคีตโควินทะ ส่งผลให้กาวยะเรื' องนี8 มีความลึกซึ8 งในการตีความสูง

มาก ผูที้'เขา้ใจในวรรณศิลป์ของกวีจะสามารถตีความสิ'งที'กวีตอ้งการจะสื'อสารไดม้ากมายหลาย

ลาํดับช ั8น ตั8งแต่การตีความตามคําศัพท์ ตีความตามโวหาร และตีความในสิ'งที'ซ่อนลึกลงไป

ยิ'งกวา่นั8น ดงันั8นผูที้'ไดอ้่านหรือไดฟั้งกาวยะเรื'องคีตโควินทะก็จะไดรั้บประสบการณ์แตกต่างกนั

ตามสามารถในการตีความอลงัการทางความหมายเป็นสําคญั 

  ชนิดและนิยามของอลงัการทางความหมายเปลี'ยนแปลงไปตามยุคสมยัและการ

แบ่งแยกของนกัวรรณคดีศึกษา เพื'อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในเรื'องนี8  ผูศึ้กษาจึงอธิบายความใหม่

อลงัการทางความหมายแต่ละชนิดไวเ้ป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์วรรณศิลป์ในการศึกษาครั8 งนี8  ดงันี8  

  2.1 อุปมา (upamā) 

   อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ'งหนึ'งว่าเหมือนกนักบัอีกสิ'งหนึ'งที'มีคุณสมบติัหรือ

ลกัษณะเด่นเป็นที'รู้จกั โดยมีคาํที'แสดงความเปรียบเทียบ เช่น เหมือน คลา้ย เป็นตน้ ซึ' งสิ' งที'เป็น

หลกัในการเปรียบเทียบเรียกวา่ อุปมานะ สิ' งที'นาํมาเปรียบเทียบเรียกว่า อุปเมยะ คาํที'แสดงการ

เปรียบเทียบเรียกวา่ อปรติปาทกะ และคุณสมบติัหรือลกัษณะเด่นของสิ'งที'เปรียบเทียบกนัเรียกว่า 

สาธารณธรรม  

   อุปมาแบ่งประเภทย่อยๆ ไดม้ากมายหลายประเภทตามเกณฑ์ต่างๆ แต่ที'นิยมกนั

มากคือการแบ่งตามความสมบูรณ์ของการแสดงอุปมา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

   2.1.1 ปูรณา (pūrṇā) คือ อุปมาที'สมบูรณ์ กล่าวคือมีองค์ประกอบครบทั8ง 4 

ประการ ไดแ้ก่ อุปมานะ อุปเมยะ อปรติปาทกะ และ สาธารณธรรม 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 190 

พหิริว มลินตรํ ตว กฺฤษฺณ มโน’ปิ ภวษฺิยติ นูนมฺ | 

กถมถ วXฺจยเส ชนมนุคตมสมศรชฺวรทูนมฺ || หริหริ˚ || อ ป 17-6 
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กฤษณะ! ใจของท่านคงจะดาํยิ'งนกัเหมือนกบัร่างกายภายนอกของท่าน 

ท่านหลอกคนที'ถูกทรมานดว้ยพิษไขจ้ากกามเทพที'เฝ้าคอยติดตามท่านไดอ้ย่างไร (อ ป 17-6) 

 

   จากตวัอย่างเป็นอุปมาที'มีองค์ประกอบครบทั8ง 4 ประการ ได้แก่ ร่างกาย

ภายนอกของพระกฤษณะเป็น อุปมานะ (สิ'งที'เป็นหลกัในการเทียบ) เพราะมีคุณลกัษณะที'ทุกคน

ทราบกนัดีอยู่แลว้วา่พระองค์มีผิวกายสีดาํ และใจของพระกฤษณะเป็น อุปเมยะ (สิ'งที'นาํมาเปรียบ) 

ที'นํามาเปรียบเทียบกับร่างกายภายนอกของพระองค์เอง มี อปรติปาทกะ (คําที'แสดงการ

เปรียบเทียบ) คือคาํว่า เหมือนกบั (อิว) และมี สาธารณธรรม (คุณสมบติัหรือลกัษณะเด่นของสิ'งที'

เปรียบเทียบ) คือ ความดาํ 

   ในโศลกนี8ราธาต่อวา่พระกฤษณะดว้ยความโกรธและน้อยใจว่าพระกฤษณะ

ไปอยู่กบัหญงิเลี8 ยงโคคนอื'นแลว้ทอดทิ8งเธอ และเมื'อพระกฤษณะกลบัมาหานางเพื'องอนงอ้และขอ

คืนดี พระองคก์็ยงัคงมีร่องรอยของการนอกใจจากทั8งสิ' งที'ปรากฏภายนอกและสิ'งที'เธอคิดน้อยใจ

ไปเอง เธอจึงไดก้ล่าววา่พระองค์ใจดาํเหมือนผิวกายภายนอกของพระองคเ์อง ใจดาํที'หลอกลวงเธอ

ที'ทรมานเพราะความรักและรอคอยพระองค์อยู่ไดล้งคอ การเปรียบเทียบจึงเป็นการเปรียบรูปธรรม

กบันามธรรม คือผิวกายสีดาํของพระกฤษณะที'ปรากฏเด่นชัดและเป็นที'รู้กันทั'วไป กบัจิตใจของ

พระกฤษณะที'ดาํ เป็นลกัษณะรูปธรรมที'ราธาต่อว่าถึงความใจร้ายใจดําที'พระองค์ทอดทิ8งและ

หลอกลวงเธอที'รักพระองคม์าก การเปรียบเทียบโดยใชสิ้'งที'อยู่ใกลต้วัและเห็นไดช้ดัเป็นการตอกยํ8า

ถึงความใจดาํของพระกฤษณะให้ทวีคูณกวา่ปกติ เพราะเป็นการบอกว่าพระองค์มืดดําไปเสีย

ทั8งหมด ทั8งร่างกายและจิตใจ 

   2.1.2 ลุปตา (luptā) คือ อุปมาที'ละหรือลบองค์ประกอบบางประการ เช่น ละ

อุปมานะ ละอุปเมยะ ละอปรติปาทกะ ละสาธารณธรรม หรือละองค์ประกอบหลายองค์ประกอบใน

คราวเดียวกนั เป็นตน้ 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 229 

สฺมรศรสุภคนเขน กเรณ สขีมวลมฺพฺย สลีลมฺ | 

จล วลยกฺวณิไตรวโพธย หริมปิ นิคทิตศีลมฺ || มุเคฺธ˚ || อ ป 20-7 
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เมื'อใชแ้ขนที'มีเลบ็งามเหมือนศรของกามเทพยึดเพื'อนไวแ้ลว้ จงไปอยา่งสง่างามเถิด 

จงทาํใหพ้ระหริรู้ถึงการมาหาของเธอดว้ยเสียงของกาํไลขอ้มือทั8งหลาย (อ ป 20-7) 

 

   จากตวัอย่างตามศพัทเ์ดิมคือ สฺมรศรสุภคนเขน เป็นอุปมาที'ละองค์ประกอบ

บางประการ คือละ อปรติปาทกะ หรือ คาํที'แสดงการเปรียบเทียบ หากแต่ใช้สมาสที'แปลรวมความ

ออกมาแลว้เขา้ใจได้วา่ต้องแปลวา่ เหมือน ไวใ้นสมาสนั8น มีอุปมานะคือ ศรของกามเทพ (สฺมร 

แปลวา่ กามเทพ และ ศร แปลว่า ศร) อุปเมยะ คือ เลบ็ (นข) และ สาธารณธรรม คือ ความงาม (สุภค 

แปลวา่ งาม) เมื'อแปลรวมความ สฺมรศรสุภคนเขน จึงตอ้งแปลวา่ เลบ็งามเหมือนศรของกามเทพแม้

จะไม่มีคาํแสดงการเปรียบเทียบอยู่ในนั8น  

   ในโศลกนี8 เพื'อนหญิงบอกราธาให้ไปพบพระกฤษณะ (พระหริ) หลงัจากที'

พระองค์มางอ้งอนเธออยา่งมากมายแลว้ แต่เพราะร่างกายของราธาที'ไม่แข็งแรงเพราะเพิ'งหายจาก

พิษไขรั้ก เพื'อนหญิงจึงบอกใหร้าธาเกาะยดึเพื'อนไวเ้พื'อให้ช่วยพยุงไปพบพระกฤษณะ และกล่าว

เปรียบเทียบเล็บของราธาที'งดงามวา่เหมือนศรของกามเทพที'ทุกคนต่างรู้ดีว่ามีความงามปานใด 

เพราะเป็นศรดอกไมแ้ละศรรัก อีกทั8งยงัแสดงถึงความเปรียบที'ซ่อนอยู่ถึงเล็บที'คมจนยึดเพื'อนได้

อย่างมั'นคง เหมือนศรรักของกามเทพที'ยิงไปปักผู ้ใดแล้วย่อมไม่สามารถหลุดจากห้วงแห่งรักได ้

และถึงแมจ้ะยงัตอ้งใหเ้พื'อนหญิงพาไป แต่เพื'อนก็ไดบ้อกใหร้าธาไปอย่างสง่างามและประกาศถึง

การมาของตนดว้ยเสียงกาํไลขอ้มือใหพ้ระกฤษณะรู้ ซึ' งเสียงของกาํไลขอ้มือแสดงให้เห็นวา่ราธาได้

ตกแต่งร่างกายอยา่งงดงามดว้ยเครื'องประดบัต่างๆ เพื'อไปพบพระกฤษณะ อีกทั8งยงัแสดงถึงการ

เคลื'อนไหวและความสดใสร่าเริงจากเสียงของกาํไลที'กระทบกนั 

   ในคีตโควนิทะปรากฏอุปมาประเภท ลุปตา มากกว่าอุปมาประเภท ปูรณา และ

มกัจะปรากฏอุปมาประเภท ลุปตา ที'ละ อปรติปาทกะ เสียมาก โดยปรากฏอยู่ในรูปคาํสมาสที'แปล

รวมความแลว้ตอ้งใส่คาํวา่ เหมือน เขา้ไปดว้ย เรียกกนัวา่ สมาโสปมา มากที'สุด 

  2.2 รูปกะ (rūpaka) หรือ รูปกัม (rūpakam)  

   รูปกะ คือ การกล่าวเปรียบเทียบคลา้ยกบัอุปมา แต่เป็นการเปรียบอุปมานะและ

อุปเมยะเป็นสิ'งเดียวกนั กล่าวคือ เปรียบสิ'งหนึ'งเป็นอีกสิ'งหนึ'งเลยโดยลกัษณะ ไม่ใช่เพียงแค่เปรียบ

วา่เหมือนกนัเท่านั8น จึงแสดงความหมายที'ลึกซึ8 งกวา่อุปมา  
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   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 18 

ทินมณิมณฺฑลมณฺฑน ภวขณฺฑน เอ | 

มุนิชนมานสหสํ ชย ชย เทว หเร || อ ป 2-2 

ขา้แต่พระองค์ผูป้ระดบัดว้ยมณฑลแห่งดวงอาทิตย!์ 

ขา้แต่พระองค์ผูท้าํลายภพชาต!ิ 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นหงส์ในสระมานสะคือหมู่ของมุนี! 

ขา้แต่เทพหริ! ขอพระองค์จงมีชยัชนะ ขอพระองคจ์งมีชยัชนะ (อ ป 2-2) 

 

   จากตวัอย่างเป็นการกล่าวสรรเสริญพระกฤษณะ โดยบอกคุณสมบติัของพระองค์

ว่า “ข้าแต่พระองค์ผูป้ระดบัด้วยมณฑลแห่งดวงอาทิตย์!” หมายถึง พระกฤษณะมีรัศมีล ้อมพระ

วรกายและสวา่งสดใสอยูต่ลอดเวลา จึงเหมือนประดบัประดาร่างกายดว้ยรัศมีของดวงอาทิตย ์ดวง

อาทิตยใ์นโศลกนี8ใชค้าํศพัทว์า่ ทินมณิ แปลวา่ อญัมณีแห่งกลางวนั การที'พระกฤษณะเอาอญัมณีมา

ประดบักายจึงเป็นสิ'งที'ถูกตอ้ง ส่วน “ขา้แต่พระองค์ผูท้าํลายภพชาติ!” หมายถึง พระองค์อยู่เหนือ

สังสารวฏัหรือการเวยีนวา่ยตายเกิด และผูที้'นบัถือศรัทธาพระองค์อย่างแทจ้ริงก็สามารถที'จะหลุด

พน้ได ้จึงกล่าววา่พระองค์เป็นผูที้'สามารถทาํลายภพชาติไดน้ั'นเอง และ เปรียบเทียบโดยรูปกะวา่ 

“ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นหงส์ในสระมานสะคือหมู่ของมุนี!” หมายถึง พระองค์งดงามโดดเด่นอยู่เหนือ

เหล่ามุนีทั8งหลาย และขอให้พระกฤษณะที'สรรเสริญนี8จงมีชยัชนะ ซึ'งเป็นประเพณีการอวยพรให้ผู้

ที'อยูสู่งกวา่ตน จะตอ้งอวยพรขอให้มีชยัชนะเป็นสําคญั  

   การเปรียบเทียบโดยใช้รูปกะมี 2 ตาํแหน่ง ในคาํสมาส มุนิชนมานสหสํ (มุนิ 

แปลว่า มุนี ชน แปลว่า หมู่ชน มานส แปลว่า สระมานสะ และ หสํ แปลว่า หงส์) เดียวกัน คือ 

พระองค์ (พระกฤษณะ) ผูเ้ป็นหงส์ และ หมู่ของมุนีคือสระมานสะ ซึ'งตามศพัทเ์ดิมเป็นรูปกะที'ไม่มี

คาํแสดงความเปรียบเทียบ แต่เมื'อแปลแล้วรู้ไดว้่าเป็นรูปกะชนิดที'รวมคาํที'กล่าวถึงอุปมานะและ 

อุปเมยะเป็นสมาส การเปรียบเทียบพระกฤษณะในหมู่ของมุนีเป็นหงส์ในสระมานสะเพราะคน

อินเดียมีความเชื'อวา่หงส์ในวรรณคดีสันสกฤตเป็นสัตวใ์นตาํนานถือกาํเนิดจากสระมานสะที'เป็น

สระศกัดิ\ สิทธิ\ ในเขาไกรลาสและจะกลบัมายงัสระนี8ทุกๆ ปีเพื'อผสมพนัธ์ุ แต่บางความเชื'อก็วา่หงส์

อาศยัอยูที่'สระแห่งนี8  หงส์มีความงดงามมากและมกัจะใชเ้ปรียบกบัผูสู้งศกัดิ\มากๆ วา่งดงามประดุจ
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ดงัหงส์ การเปรียบเทียบพระกฤษณะเป็นหงส์จึงถือวา่มีความเหมาะสม และการเปรียบเทียบวา่หมู่

ของมุนีคือสระมานสะก็เพราะหมู่ของมุนีเป็นผูที้'ปฏิบติัเพื'อเขา้ถึงความหลุดพน้จึงดาํรงตนในฐานะ

ผู ้ที'มีความศักดิ\ สิทธิ\  และการจะเข้า ถึงโมกษะได้ต้องเ พียรพยายามเข้าถึงพระผู้เ ป็นเจ้าคือ

พระกฤษณะ เหล่ามุนีจึงไดร้ายลอ้มอยู่ใกลโ้ดยรอบพระองค ์และการเผยแผ่ศรัทธาไปสู่สาวกอื'นก็

เป็นดั'งการโอบอุม้พระผูเ้ป็นเจา้เอาไวน้ั'นเอง  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 209 

ตฺวมสิ มม ภูษณ ํตฺวมสิ มม ชีวน ํ

ตฺวมสิ มม ภวชลธิรตฺนมฺ | 

ภวตุ ภวตีห มย ิสตตมนุโรธินิ 

ตตฺร มม หฺฤทยมติยตฺนมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-3 

เธอเป็นเครื'องประดบัของฉนั เธอเป็นชีวติของฉนั 

เธอเป็นรัตนะในมหาสมุทรของโลกของฉนั 

เมื'อฉนัยงัอยู่ในโลกนี8ขอเธอจงเป็นผูต้ามใจฉันอย่างต่อเนื'อง 

ใจของฉนัมีความพยายามอยา่งเต็มที'แลว้ในเรื'องนี8  (อ ป 19-3) 

 

   จากตัวอย่างเป็นตอนที'พระกฤษณะเข้ามาง้อราธาและขอให้เธอยกโทษให้ 

พระองค์จึงบอกกับเธอวา่เธอมีความสําคญัเพียงใด โดยกล่าวว่า “เธอเป็นเครื'องประดบัของฉัน” 

หมายถึง ราธาเป็นเครื'องประดบัของพระกฤษณะ เพราะราธามีความงดงามและอยู่ขา้งกายพระองค์

เสมอ เป็นสิ'งที'มีค่าที'พระกฤษณะเลือกมาประดบัพระวรกายดว้ยพระองคเ์อง “เธอเป็นชีวติของฉนั” 

หมายถึง ราธาเป็นชีวติของพระกฤษณะ ถา้ไม่มีราธา พระองคก็์ไม่อาจมีชีวติอยู่ หรืออีกนยัหนึ'งคือ

ราธาเป็นส่วนหนึ'งของชีวิตและจิตใจของพระกฤษณะ เป็นปราณส่วนหนึ'งที'มาจากพระองค์เอง 

แสดงถึงความสําคญัของราธาที'มีมากและหายไปหรือให้ใครมาแทนไม่ได้ “เธอเป็นรัตนะใน

มหาสมุทรของโลกของฉนั” หมายถึง ราธาเป็นรัตนะในมหาสมุทรในโลกของพระกฤษณะ รัตนะ

อนัหมายถึงอญัมณีในมหาสมุทรนั8นเป็นของที'งดงามและหายาก แต่ในโลกของพระองค์เอง ราธา

คือรัตนมณีในมหาสมุทรดงักล่าว ซึ' งแมจ้ะเป็นสิ'งที'หายาก แต่พระองค์ก็ทรงหาพบ พระกฤษณะ
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บอกถึงความสําคญัของราธาและขอให้ราธาทาํตามพระทบัพระองค์ เพราะพระองค์ก็ไดพ้ยายาม  

งอ้งอนคนที'รักอย่างมากแลว้ 

   รูปกะในโศลกนี8มี 3 ตําแหน่ง คือ มีอุปเมยะเพียงอย่างเดียว ได้แก่ ราธา แต่มี

อุปมานะหลายอยา่ง ไดแ้ก่ เครื'องประดบัของฉัน ชีวิตของฉนั และ รัตนะในมหาสมุทรของโลกของ

ฉนั มีคาํแสดงการเปรียบเทียบคือคาํวา่ เป็น (ธาตุ อสฺ)  

   ในคีตโควนิทะมีอลงัการชนิดรูปกะปรากฏไม่นอ้ยไปกว่าอลงัการประเภทอุปมา 

โดยที'ปรากฏมากคือรูปกะชนิดที'รวมคาํที'กล่าวถึงอุปมานะและอุปเมยะเป็นสมาสและไม่ค่อย

ปรากฏคาํแสดงการเปรียบเทียบ แต่เมื'อแปลรวมความแลว้จะทราบไดว้า่ตอ้งแปลโดยเพิ'มคาํว่า คือ 

หรือคาํวา่ เป็น เพื'อแสดงรูปกะ 

  2.3 อุตเปรกษา (utprekṣā) 

   อุตเปรกษา คือ การกล่าววา่สิ'งหนึ'งเป็นอีกสิ'งหนึ'ง โดยจะตอ้งใช้จินตนาการใน

การเปรียบเทียบใหเ้ห็นคุณลกัษณะร่วม ซึ' งบางครั8 งจินตนาการนั8นอาจจะเกินจริงหรือไม่สามารถ

เป็นไปได ้และจะประกอบดว้ยคาํแสดงการเปรียบ เช่น ประหนึ'งวา่ เป็นตน้ 

   อุตเปรกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

   2.3.1 วัสตุอุตเปรกษา (vastu-utprekṣā) หรือ สวรูปอุตเปรกษา (svarūpa-

utprekṣā) คือ อุตเปรกษาที'เปรียบสิ'งหนึ'งวา่มีลกัษณะเป็นอีกอยา่งหนึ'ง ทั8งที'สิ' งนั8นไม่ไดเ้ป็นอยา่ง

นั8น แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

   2.3.1.1 อุกตวิษยา (uktaviṣyā) คือ อุตเปรกษาที'กล่าวถึงวตัถุที'เกี'ยวขอ้ง 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 75 

จินฺตยามิ ตทานน ํกุฏิลภฺรุ โกปภเรณ | 

โศณปทฺมมโิวปริ ภฺรมตากลุ ํภฺรมเรณ || หริหริ˚ || อ ป 7-3 

ฉนัคิดถึงใบหน้าของเธอที'มีคิ8วยน่เพราะโกรธมาก 

ปรากฏราวกบัว่าเป็นผึ8งบินวนเวยีนอยู่ท ั'วไปเหนือดอกบวัสีแดง (อ ป 7-3) 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงพระกฤษณะที'คิดถึงใบหนา้ของราธาที'มีคิ8วย่นเพราะ

โกรธมากจินตนาการไปวา่ราวกบัเป็นผึ8 งบินวนเวยีนอยู่เหนือดอกบวัสีแดง ซึ' งเปรียบใบหน้าของ
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เธอที'กาํลงัโกรธเป็นดอกบวัสีแดง เพราะมีลกัษณะร่วมคือรูปร่าง กลิ'นหอม หรือความงดงามของ

ดอกบวักบัใบหน้า และที' เปรียบกบัดอกบวัสีแดงเพราะเป็นใบหน้าที'กําล ังโกรธจดัจึงมีสีแดง

เช่นเดียวกนั ส่วนคิ8วที'ยน่เพราะโกรธเปรียบราวกบัผึ8งที'บินอยูเ่หนือดอกบวั เพราะสีของผึ8 งที'มีสีดาํ

เหมือนกบัคิ8ว และการย่นคิ8วไปมาก็ราวกบัการขยบับินของผึ8 ง ดงันั8นคิ8วที'อยูบ่นใบหนา้จงึราวกบัผึ8ง

ที'บินอยู่เหนือดอกบวั อุตเปรกษานี8กล่าวถึงวตัถุที'เกี'ยวขอ้งกนัครบถว้น และใชค้าํ อิว (iva) ที'แสดง

ความเปรียบวา่ ราวกบัวา่ 

   2.3.1.2 อนุกตวิษยา (anuktaviṣyā) คือ อุตเปรกษาที'ไม่กล่าวถึงวตัถุที'

เกี'ยวขอ้ง 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 167 

รติคฺฤหชฆเน วปุิลาปฆเน มนสิชกนกาสเน | 

มณิมยรสน ํโตรณหสน ํวกิิรติ กฺฤตวาสเน || รมเต˚ || อ ป 15-5 

เขาประดบัเขม็ขดัที'ทาํดว้ยแกว้มณีซึ'งมีเสียงหวัเราะเป็นโตรณะที'สะโพก 

อนัเป็นที'อยูข่องรตีที'ใหญ่และแน่นที'มีบลัลงัก์ทองของกามเทพอยู่ในที'อยู่ที'สร้างขึ8น (อ ป 15-5) 

 

   จากตวัอย่างกล่าวถึงราธาที'จนิตนาการไปวา่พระกฤษณะกาํลงัทาํสิ'งต่างๆ 

กบัหญิงอื'นอย่างสนุกสนานจึงไม่กลบัมาเธอ เธอคิดว่าพระองค์คงกาํลงัประดบัตกแต่งสายสร้อย

เข็มขดัใหห้ญิงสาวคนนั8น ซึ' งเปรียบสายสร้อยเขม็ขดัแกว้มณีที'มีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ๆ วา่เป็นเสียง

หวัเราะของโตรณะ เพราะความโคง้ของสายสร้อยเหมือนกบัสายเข็มขดันั8นกาํลงัยิ8มหวั และที'บอก

วา่เป็นโตรณะหมายถึงซุ้มโคง้ประตูเขา้บา้นนั8นเพราะเปรียบเทียบวา่สะโพกของหญิงคนนั8นที'ใหญ่

และแน่นคือที'อยู่ของพระนางรตี สายเขม็ขดัที'นาํมาคล้องอยู่โดยรอบสะโพกจึงเปรียบกบัซุ้มโค้ง

ของประตูทางเขา้ที'อยู่ดงักล่าว ส่วนที'เปรียบเทียบสะโพกของหญิงสาววา่ราวกับเป็นที'อยู่ของพระ

นางรตี เพราะพระนางรตีเป็นชายาของกามเทพ สะโพกของหญงิสาวจึงเปรียบเหมือนที'อยู่ของคน

รักของเทพแห่งความรัก ดว้ยชักนําให้ลุ่มหลงและเกิดอารมณ์แห่งความรักใคร่ นอกจากนี8 ย ัง

กล่าวถึงบลัลงัก์ทองของกามเทพว่าอยู่ในที'อยู่ดงักล่าวด้วย แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงสิ'งที'เปรียบ คือ ส่วน

หนา้ของสะโพก เพราะนี'คือส่วนที'กามเทพหรือความรักจะมาประทบัอยู่ ราวกับว่ากามเทพมาเพื'อ

พบคนรักคือพระนางรตีคือส่วนสะโพกของหญิงสาว โดยผ่านเขา้มาทางโตรณะคือสายสร้อยเขม็ขดั 
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แลว้ประทบันั'งบนบลัลงัก์ทองคือส่วนหนา้ของสะโพกที'มีค่ายิ'งและเป็นที'ที'ความรกัหรือกามเทพจะ

ประทบัลงไป หรือหมายถึงการที'อาจจะมีความสัมพนัธ์ทางเพศเกิดขึ8นไดน้ั'นเอง 

   2.3.2 เหตุอุตเปรกษา (hetu-utprekṣā) คือ อุตเปรกษาที'เห็นสิ'งที'ไม่ใช่สาเหตุ

อนัแทจ้ริงวา่เป็นสาเหตุ แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

   2.3.2.1 สิทธวิษยา เหตุอุตเปรกษา (siddhaviṣyā-hetu-utprekṣā) คือ    

อุตเปรกษาที'กล่าวถึงวตัถุที'วา่เป็นสาเหตุที'มีความเป็นจริงหรืออาจเป็นไปได ้

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 281 

ศฺรีชยเทววจสิ รุจิเร หฺฤทย ํสทย ํกุรุ มณฺฑเน | 

หริจรณสฺมรณามฺฤตนิรฺมิตกลกิลุษชฺวรขณฺฑเน || นิช˚ || อ ป 24-8 

ขอจงทาํใจอย่างเอาใจใส่ไวที้'คาํพูดของศรีชยเทพที'เป็นเครื'องประดบัที'งดงาม 

ที'ทาํลายความเจบ็ป่วยและสิ'งสกปรกในกลียคุ 

ที'ถูกทาํใหเ้กิดขึ8นดว้ยนํ8าอมฤตคือการระลึกถึงพระบาทของพระหริ (อ ป 24-8) 

 

   จากตวัอย่างกล่าววา่คาํพูดของศรีชยเทพนี8ราวกบัเครื'องประดบัที'งดงามที'

ทาํลายความเจบ็ป่วยและสิ'งสกปรกในกลียุคด้วยทาํขึ8นจากนํ8 าอมฤตคือการระลึกถึงพระบาทของ

พระกฤษณะ (พระหริ) ซึ' งโดยความเป็นจริงคาํพูดของชยเทพในคีตโควินทะนี8เป็นเครื'องประดบัอนั

งดงามเพราะมีอลงัการทางเสียงและอลงัการทางความหมายอยา่งครบถ้วน ส่งผลให้ผลงานมีความ

ไพเราะและงดงาม ส่วนที'เปรียบคาํพูดของชยเทพนี8 ว่าทาํลายความเจบ็ป่วยและสิ'งสกปรกในกลียุค

เพราะเป็นเครื'องประดบัที'ทาํใหเ้กิดขึ8นดว้ยนํ8าอมฤต นํ8 าอมฤตที'เกิดจากการกวนเกษียรสมุทรเป็น

ของทิพย ์ผูใ้ดไดดื้'มจะเป็นอมตะและประสบสิ'งอนัเป็นมงคล และความเป็นทิพย์ที'ว่าคือการระลึก

ถึงพระบาทพระกฤษณะนั'นเอง เช่นนั8นแลว้คาํพูดของชยเทพก็อาจจะช่วยทาํลายสิ'งชั'วร้ายในกลียุค

ที'จะมาถึงไดจ้ริง เพราะคีตโควนิทะกล่าวถึงพระกฤษณะดว้ยความรักความศรัทธา ซึ'งผูท้ี'ระลึกถึง

และเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ย่อมจะผ่านพน้กลียุคไดใ้นที'สุด 

   2.3.2.2 อสิทธวิษยา เหตุอุตเปรกษา (asiddhaviṣyā-hetu-utprekṣā) คือ 

อุตเปรกษาที'กล่าวถึงวตัถุที'วา่เป็นสาเหตุที'ไม่มีความจริงหรือความเป็นไปได ้
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   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 217 

ศศิมุขิ ตว ภาติ ภงฺคุรภฺรูรฺยวุชนโมหกราลกาลสรฺปี | 

ตทุทิตภยภXฺชนาย ยนูาํ ตฺวทธรสีธุสุไฆว สิทฺธมนฺตฺระ || 10-4 

ผูมี้หนา้เหมือนพระจนัทร์ ! คิ8วที'โก่งของเธอปรากฏเหมือนงูตวัเมียสีดาํ 

ที'มีพิษที'สามารถทาํใหห้นุ่มสาวหลงใหล 

มนตร์ศกัดิ\ สิทธิ\ เพื'อที'จะทาํลายภยัอนัตรายที'มากมายของงนูั8น 

ก็คือนํ8าอมฤตอนัทาํใหมึ้นเมาคือริมฝีปากของเธอ (10-4) 

 

   จากตวัอย่างพระกฤษณะกล่าวถึงราธาว่า คิ8วของราธาปรากฏราวกบัเป็นงู

ตวัเมียสีดาํที'มีพิษทาํให้หนุ่มสาวหลงใหล เพราะลกัษณะของคิ8วมีสีดาํและโคง้เช่นเดียวกนักบังู

ดงักล่าว และเพราะความงามของคิ8วซึ' งหมายรวมถึงความงามบนใบหน้าของนางมีมากจนทาํให้

ผูค้นหลงใหลรุนแรง จึงราวกบัวา่คิ8วนั8นเป็นงูที'พ่นพิษ เมื'อใครสบตาก็ลุ่มหลงจนเป็นภยัร้าย ส่วน

มนตร์ศกัดิ\ สิทธิ\ ที'จะช่วยใหพ้น้จากพิษร้ายที'เป็นอนัตรายของงูก็คือนํ8าอมฤตซึ'งคือริมฝีปากของราธา

นั'นเอง เพราะลกัษณะของริมฝีปากของเธอกบันํ8 าอมฤตคือทาํเมื'อได้ดื'ม (จูบ) จะทาํให้มึนเมาแต่

ขณะเดียวกนัก็สามารถช่วยชีวติได้ดว้ย ดว้ยนํ8 าอมฤตหากไดดื้'มกินจะเป็นอมตะ พิษของงูย่อมทาํ

อนัตรายไม่ได ้ส่วนริมฝีปากของราธาหากได้จูบดูดดื'มแล้วก็คงทาํให้บรรเทาจากพิษรักที'เกิดจาก

การลุ่มหลงความงามได ้ 

   เนื'องจากคิ8วของราธาไม่มีทางจะกลายเป็นงูพิษ และริมฝีปากของราธาก็

ไม่ใช่นํ8าอมฤต ทั8งสองสิ'งจึงไม่สามารถทาํร้ายเอาชีวิตหรือช่วยเหลือให้มีชีวิตไดใ้นความเป็นจริง 

แต่เพราะตอ้งการจะเปรียบเทียบวา่ราธามีความงดงามเหลือเกินจึงใช้อุตเปรกษาเขา้ช่วยวา่งามจน

อาจฆ่าคนตายไดเ้พียงแค่มองคิ8วมองตา และเพื'อเปรียบเทียบวา่การไดส้ัมผสัและครอบครองราธา

เป็นที'สุดของความสุขและความเป็นมงคลจึงใชอุ้ตเปรกษาบรรยายวา่เพียงแค่ไดจู้บก็เหมือนได้ดื'ม

นํ8าอมฤตแลว้ นอกจากนี8ยงัมีอลงัการชนิดอุปมามาเสริมความเพื'อบอกถึงความงามของราธาดว้ยใน

คาํเรียกตอนเริ'มโศลกว่า ผูมี้หน้าเหมือนพระจนัทร์! ซึ' งเป็นการกล่าวเปรียบเทียบใบหน้านางวา่

เหมือนกบัพระจนัทร์ คือมีความงดงามและนวลตาเป็นคุณลกัษณะร่วม เมื'อแปลรวมความทั8งโศลก

แลว้จึงเห็นไดว้า่ราธามีความงามเป็นเลิศและน่าลุ่มหลงเพียงใด 
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   2.3.3 ผลอุตเปรกษา (phala-utprekṣā) คือ อุตเปรกษาที'เห็นว่าบางสิ'งวา่เป็น

ผลมาจากอีกสิ'งหนึ'ง ซึ' งความจริงไม่เป็นเช่นนั8น แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

   2.3.3.1 สิทธวิษยา ผลอุตเปรกษา (siddhaviṣyā-phala-utprekṣā) คือ   

อุตเปรกษาที'กล่าวถึงวตัถุที'วา่เป็นผลที'มีความเป็นจริงหรืออาจเป็นไปได ้

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 210 

นีลนลินาภมปิ ตนฺว ิตว โลจนมฺ 

ธารยติ โกกนทรูปมฺ | 

กุสุมศรพาณภาเวน ยทิ รXฺชยสิ 

กฺฤษฺณมิทเมตทนุรูปมฺ || ปฺริเย˚ || อ ป 19-4 

ผูมี้ร่างกายบอบบาง! ตาของเธอแมจ้ะมีสีเหมือนกบัดอกบวัสีนํ8าเงนิ 

แต่ก็กลายเป็นมีลกัษณะเป็นดอกบวัสีแดงได ้

ถา้เช่นนั8นแลว้ขอเธอจงทาํใหร่้างกายที'เป็นสีดาํของฉนันี8 เกิดเป็นสีแดงดว้ยราคะ 

ดว้ยการเป็นลูกศรของกามเทพเช่นกนัเถิด (อ ป 19-4) 

 

   จากตวัอย่างพระกฤษณะไดก้ล่าวงอนงอ้ราธาให้บรรเทาความโกรธและ

ยกโทษใหโ้ดยการใช้การเปรียบเทียบวา่ ดวงตาของราธาที'มีสีเหมือนดอกบวัสีนํ8าเงิน ราธายงัทาํให้

กลายเป็นดอกบวัสีแดงได ้เพราะความโกรธที'มีต่อพระกฤษณะทาํให้ดวงตาที'ปกติมีลกัษณะงดงาม

เหมือนดอกบวัสีนํ8 าเงิน คือมีนยัน์ตาดาํสีนํ8 าเงินเขม้อย่างปกติและมีความเย็นตา เปลี'ยนเป็นสีแดง

เหมือนดอกบวัแดง คือมีความร้อนแรงไปดว้ยความโกรธจนหนา้แดงตาแดง เช่นนั8นแลว้ราธาย่อม

ตอ้งสามารถยอ้มสีกายของพระกฤษณะที'ปกติมีสีดาํให้กลายเป็นสีแดงได้ดว้ยความร้อนแรงของ

ราคะโดยทาํตนเป็นเช่นลูกศรของกามเทพ คือการยิงพุ่งตรงเขา้มาหาพระองค์แล้วบนัดาลให้เกิด

ความรักที'ไม่อาจตา้นทานไดเ้ช่นกนั  

   การทาํใหเ้กิดผลลพัธ์คือดวงตาและร่างกายเปลี'ยนสีนั8นเกิดขึ8นไดจ้ริงจาก

อารมณ์โกรธและอารมณ์รักตามลาํดบั ความโกรธที'พวยพุ่งย่อมทาํใหสี้ตาปกติเปลี'ยนเป็นเดือดดาล

แดงกรํ' า และความรักความตอ้งการที'พุ่งพล่านย่อมทาํให้เลือดสูบฉีดจนผิวกายกลายเป็นสีแดงได ้

ความนยัในโศลกจึงหมายถึงหากวา่ราธาโกรธพระกฤษณะได ้ก็ย่อมหายโกรธและกลบัมารักและ
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ตอ้งการพระองคไ์ดเ้ช่นกนั และหากราธาเลือกที'จะมีความสามารถในการยอ้มสีสิ'งใด พระกฤษณะ

ก็เชิญชวนให้ราธามายอ้มสีจากความรักมากกว่าจะยอ้มสีจากความโกรธ กล่าวคือพระกฤษณะ

ขอร้องใหร้าธายกโทษใหแ้ละกลบัมารักกนัดงัเดิมนั'นเอง 

   2.3.3.2 อสิทธวิษยา ผลอุตเปรกษา (asiddhaviṣyā-phala-utprekṣā) คือ 

อุตเปรกษาที'กล่าวถึงวตัถุที'วา่เป็นผลที'ไม่มีความจริงหรือความเป็นไปได ้

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 148 

อหห กลยามิ วลยาทิมณิภูษณมฺ | 

หริวริหทหนวหเนน พหุทูษณมฺ || ยามิ เห˚ || อ ป 13-5 

โอ!้ ฉนัคิดว่าเครื'องประดบัที'ทาํดว้ยแก้วมณี มีกาํไลขอ้มือเป็นตน้ 

ทาํร้ายฉนัอย่างมากเพราะเหมือนการแบกไวซึ้'งไฟคือการพลดัพรากจากพระหริ (อ ป 13-5) 

 

   จากตวัอย่างราธารําพึงรําพนัถึงพระกฤษณะ (พระหริ) ที'จากไปว่า เพราะ

การที'ราธาตอ้งพลดัพรากจากพระกฤษณะ เครื'องประดบัที'ทาํดว้ยอญัมณีต่างๆ ที'เธอสวมใส่ประดบั

ร่างกายอยู่ก็กลบัทําร้ายเธอ เพราะไม่ว่าจะเป็นกําไลขอ้มือ หรือเครื'องประดบัอื'นๆ ก็ราวกับว่า

กลายเป็นไฟที'เธอต้องแบกเอาไว ้ซึ' งการแบกไวซึ้' งไฟย่อมมีแต่จะแผดเผาและสร้างความทุกข์

ทรมานอยา่งแสนสาหสัใหแ้ก่ร่างกาย ที'เปรียบเช่นนี8ก็เพราะเธอแต่งกายอยา่งงดงามกเ็พื'อคนรกัของ

เธอ แต่เมื'อไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัแลว้ เครื'องประดบัเหล่านี8ก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีใครมองเห็นความ

งดงามนี8  อีกทั8งเมื'อตวัเธอเองมองเห็นหรือสวมใส่เครื'องประดบัเหล่านี8ก็ยิ'งเป็นการตอกยํ8าให้คิดถึง

บุคคลอนัเป็นที'รักที'เธอแต่งกายเพื'อใหเ้ชยชม แต่ทั8งนี8อุตเปรกษาดงักล่าวก็มีผลลพัธ์ที'ไม่สามารถ

เป็นความจริงได ้เพราะเครื'องประดบัอญัมณีต่างๆ ย่อมไม่กลายเป็นไฟไปได ้

   อลงัการชนิด อุตเปรกษา ในคีตโควนิทะปรากฏถี'มากรองจาก อุปมา และ รูปกะ 

และนอกเหนือจากโศลกที'มี อุตเปรกษา ปรากฏเพียงอย่างเดียว ในโศลกเดียวกนับางโศลกมกัจะ

ปรากฏ อุตเปรกษา ร่วมกบั อุปมา และ รูปกะ อย่างใดอยา่งหนึ'งหรือทั8งสองอย่างดว้ย  

  2.4 อติศยะ (atiśaya) หรือ อติศโยกติ (atiśayokti) 

   อติศยะ คือ การกล่าวสิ'งที'เกินจริงหรือไม่น่าเป็นไปไดเ้พื'อแสดงความประเสริฐ

ของสิ'งนั8นๆ เป็นการเปรียบเทียบคลา้ยกบัอุตเปรกษา แต่ไม่ใชค้าํวา่ ประหนึ'งวา่  
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   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 255 

สานนฺท ํนนฺทสูนุรฺทิศตุ มิตปรํ สํมท ํมนฺทมนฺท ํ

ราธามาธาย พาโหฺวรฺววิรมนุ ธฺฤฒ ํปีฑยนฺปฺรีติโยคาตฺ | 

ตุเงฺคา ตสฺยา อุโรชาวตนุ วรตโนรฺนิรฺคเตา มา สฺม ภูตาํ 

ปฺฤษฺฐ ํนิรฺภิทฺย ตสฺมาทฺพหิริติ วลิตคฺรีวมาโลกยนฺวะ || 11-10 

หลงัจากที'กอดราธาอยา่งชา้ๆ ไวใ้นแขนทั8งสองขา้ง 

อย่างแน่นหนาเพราะความรักโดยไม่มีช่องว่าง 

เขาก็มองดูดว้ยคอที'มีเส้นสามเส้นแลว้คิดว่า 

“ผูมี้ร่างกายบอบบางเอ๋ย! ขอใหห้นา้อกที'นูนของเธอผูมี้ร่างกายอนังดงามนั8น 

อย่าไดเ้ป็นสิ'งที'ทะลุหลงัแลว้ออกไปภายนอกเลย” 

ขอใหน้นัทะสูนุจงใหค้วามสุขแก่ท่านทั8งหลายที'หาประมาณมิได ้(11-10) 

 

 จากตวัอย่างกล่าวถึงพระกฤษณะ (นันทะสูนุ) ที'กําลังกอดราธาไวแ้น่นแล้ว

พระองค์ก็มองดูและคิดวา่ขออยา่ให้หน้าอกที'นูนมากของราธาทะลุแผ่นหลงัพระองค์ออกไปเลย 

แลว้ผูป้ระพนัธ์ก็ขอพรใหพ้ระกฤษณะประทานความสุขใหแ้ก่ทุกคน การกล่าววา่หนา้อกของราธา

จะนูนจนสามารถทะลุแผ่นหลงัของพระองคใ์นเวลาที'กอดเธอไวแ้น่นนั8นเป็นการกลา่วที'เกินจริงไป

มาก เพราะไม่มีทางที'หนา้อกจะสามารถแทงทะลุแผ่นหลงัไปได้แมจ้ะมีขนาดใหญ่ แน่น และนูน

เพียงใดก็ตาม ซึ'งการกล่าวถึงหน้าอกของราธาเช่นนี8 จึงเป็นการกล่าวเพื'อสรรเสริญความสมบูรณ์

ของหนา้อกของเธอเท่านั8น  

   อลงัการชนิดอติศยะจะคลา้ยคลึงกบั อติพจน์ ในตาํราวรรณคดีไทย เช่นเดียวกบั 

อุปมา ที'เหมือนกบั อุปมา ในวรรณคดีไทย และ รูปกะ ก็ตรงกบั อุปลกัษณ์ ในวรรณคดีไทยเช่นกนั 

ส่วนอลงัการชนิดอื'นๆ ก็อาจจะเทียบเคียงกนัได ้แต่อาจจะมีความหมายไม่ตรงกนันกั   

  2.5 ทีปกะ (dīpaka) หรือ ทีปกัม (dīpakam) 

   ทีปกะ คือ การกล่าวความหมายของส่วนหนึ'งของประโยคหลายๆ ส่วนสัมพนัธ์

กับความหมายของคําคําเดียว หรือส่วนหนึ' งของประโยคส่วนเดียวมีความหมายสัมพันธ์กับ
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ความหมายของคาํหลายคาํ ซึ' งคาํหรือส่วนหนึ'งส่วนใดของประโยคที'มีความหมายต่อส่วนอื'นๆ อาจ

อยู่ตอนตน้ ตอนกลาง หรือตอนปลายบทก็ได ้

   ทีปกะแบ่งออกไดห้ลายประเภท ตามศพัท์บา้ง ตามตาํแหน่งบา้ง ฯลฯ ในที'นี8 จะ

แบ่งตามตาํแหน่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่   

   2.5.1 อาทิทีปกะ (ādi-dīpaka) คือ ทีปกะที'อยู่ตอนตน้บท 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 93 

ธฺยานลเยน ปุระ ปริกลฺปฺย ภวนฺตมตีว ทุราปมฺ | 

วลิปติ หสติ วษิีทติ โรทิติ จXฺจติ มุXฺจติ ตาปมฺ || สา วิ̊  || อ ป 8-6  

อาศัยการสงบนิ'งอยู่ในสมาธิเธอจินตนาการถึงท่านซึ' งพบไดย้ากแลว้ 

ก็รําพึงรําพนั หวัเราะ ซึมเศร้า ร้องไห ้กระโดดโลดเตน้ 

และปลดเปลื8องความร้อนอกร้อนใจ (อ ป 8-6) 

 

 จากตวัอย่างทีปกะอยู่ตอนต้นบทคือส่วนของประโยคที' เป็นประธานมี

ความหมายไปถึงกริยาทุกตวัในประโยคว่า เมื'อราธาคิดถึงเพียงพระกฤษณะจนเข้าสู่ภาวะที'เป็น

สมาธิแลว้ไดพ้บพระกฤษณะในสมาธินั8นแลว้ ราธาก็ทาํกริยาต่างๆ เพราะความรักความปรารถนา

ในองคพ์ระกฤษณะที'มีมากแต่ตอ้งพลดัพรากจากกนั เธอรําพึงรําพนั เธอหวัเราะ เธอซึมเศร้า เธอ

ร้องไห้ เธอกระโดดโลดเตน้ และ เธอปลดเปลื8องความร้อนอกร้อนใจ ซึ'งลว้นแลว้แต่เป็นอาการ

ของคนที'ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แต่เป็นความรักที'ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัในตอนนี8 จึงได้แสดงกริยา

อาการต่างๆ มากมายสลบัไปมาราวกบัคนเสียสติ 

   2.5.2 มัธยทีปกะ (madhya-dīpaka) คือ ทีปกะที'อยู่ตอนกลางบท 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 3 

ยทิ หริสฺมรเณ สรสํ มโน ยทิ วลิาสกลาสุ กุตูหลมฺ | 

มธุรโกมลกานฺตปทาวลี ํศฺฤณุ ตทา ชยเทวสรสฺวตีมฺ || 1-3 

ถา้ใจของท่านมีความสุขในการระลึกถึงพระหริ 

ถา้ใจของท่านอยากรู้อยากเห็นในความงามของศิลปะทั8งหลาย 
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เมื'อเป็นเช่นนั8นแลว้ขอท่านจงฟังแถวของคาํพูดที'ไพเราะ นุ่มนวล และน่าพึงพอใจ 

ซึ'งเป็นองคพ์ระสรสัวดีของชยเทพ (1-3) 

 

 จากตวัอย่างทีปกะอยู่ตอนกลางของบทคือคาํกริยา ฟัง (ศฺฤณุ) มีความหมาย

ไปถึงส่วนของประโยคตอนตน้ และสัมพนัธ์กบัส่วนของประโยคตอนหลงั โดยเมื'อนาํกริยา ฟัง ไป

ใชไ้ดก้บัทั8งสองส่วนประโยคหนา้ จะไดเ้ป็น ถา้ใจของท่านมีความสุขในการระลึกถึงพระหริกข็อจง

ฟังแถวของคาํพูดที'ไพเราะ นุ่มนวล และน่าพึงพอใจนี8  และถา้ใจของท่านอยากรู้อยากเห็นในความ

งามของศิลปะทั8งหลายก็จงฟังแถวของคําพูดที'ไพเราะ นุ่มนวล และน่าพึงพอใจนี8 เช่นเดียวกัน 

นอกจากนี8ยงัปรากฏอลงัการชนิด รูปกะ ร่วมดว้ย คือกล่าววา่ แถวของคาํพูดที'ไพเราะ นุ่มนวล และ

น่าพึงพอใจ นี8 เป็น องค์พระสรัสวดีของชยเทพ หรือก็คือ คีตโควินทะเป็นองค์พระสรัสวดี นั'นเอง 

ซึ'งยกย่องคีตโควนิทะอย่างมากโดยการเปรียบเป็นเทพเจา้องคห์นึ'งเลยทีเดียว อีกทั8งยงัเป็นเทพที'มี

บทบาทสําคญัในดา้นอกัษรศาสตร์และศิลปวทิยาการต่างๆ ทั8งนี8 เพื'อแสดงให้เห็นวา่คีตโควนิทะ

เป็นวรรณคดีที'มีความสําคญัอยา่งสูง 

   2.5.3 อันตทีปกะ (anta-dīpaka) คือ ทีปกะที'อยู่ตอนปลายบท  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 125 

วิกิรติ มุหุะ ศฺวาสานาศาะ ปุโร มุหุรีกฺษเต 

ปฺรวศิติ มุหุะ กุXฺช ํคุXฺชนฺมุหุรฺพหุ ตามฺยติ | 

รจยติ มุหุะ ศยฺยาํ ปรฺยากลุ ํมุหุรีกฺษเต 

มทนกทนกฺลานฺตะ กาเนฺต ปริฺยสฺตว วรฺตเต || 5-3 

เพื'อนรักเอ๋ย! คนรักของเธอซึ'งเด̂ียวก็ถอนหายใจ 

เด̂ียวก็มองไปยงัทิศต่างๆ ขา้งหนา้ เด̂ียวก็เขา้ไปในซุ้มไม ้

เด̂ียวก็บ่นเพอ้ เด̂ียวก็หมดแรง เด̂ียวกเ็ตรียมที'นอน เดี^ยวก็มองอยา่งงุนงง 

กาํลงัเจบ็ปวดจากการทาํร้ายของกามเทพ (5-3) 

 

 จากตวัอย่างทีปกะอยู่ตอนทา้ยของบทเป็นส่วนของภาคประธาน กล่าวถึง

เพื'อนหญิงที'บอกราธาให้ยกโทษและไปพบพระกฤษณะที'มารออยู่ที'ซุ้มไม้ เธอบอกว่าราธาว่า
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พระกฤษณะผูเ้ป็นคนรักของราธากําลงัเจ็บปวดจากการทาํร้ายของกามเทพคือการที'ตอ้งแยกห่าง

จากคนรักคือราธา จึงทาํกริยาอาการต่างๆ มากมายไปมา พระกฤษณะผู้เจ็บปวดเด̂ียวก็ถอนหายใจ 

เด̂ียวพระองค์ก็มองไปยงัทิศต่างๆ ขา้งหนา้ เด̂ียวพระองค์ก็เขา้ไปในซุ้มไม ้เด̂ียวพระองค์ก็บ่นเพอ้ 

เด̂ียวพระองค์ก็หมดแรง เ ด̂ียวพระองค์ก็เตรียมที'นอน เด̂ียวพระองค์ก็มองอย่างงุนงง ซึ' งกริยา

ทั8งหมดนี8ลว้นแลว้แต่เป็นอาการของคนที'กาํลงัมีความรัก แลว้คิดถึงและรอคอยคนรักของตน 

  2.6 เศลษะ (śleṣa) หรือ ศลิษฏะ (sliṣṭa) 

   เศลษะ คือ สิ'งที'กล่าวแลว้แปลไดส้องความหมาย โดยเป็นการแปลตามรูปศัพท์

ปรากฏแลว้มีสองความหมาย ซึ'งคาํศพัทด์งักล่าวอาจจะเป็นลกัษณะคาํพ้องรูปหรือพอ้งเสียง หรือ

เป็นการแปลโดยแบ่งวรรคผิดกนัเป็นสองความหมาย  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 220 

ทฺฤเศา ตว มทาลเส วทนมินฺทุสํทีปก ํ

คติรฺชนมโนรมา วธุิตรมฺภมูรุทฺวยมฺ | 

รติสฺตว กลาวต ีรุจิรจิตฺรเลเข ภฺรุวา- 

วโห วพุิธเยาวต ํวหสิ ตนฺว ิปฺฤถฺวคีตา || 10-7 

ตาสองขา้งของเธอเหมือนคนเมาเหลา้ ใบหนา้ของเธองดงามเหมือนดวงจนัทร์ 

การเดินของเธอทาํใหผู้ค้นเกิดความชื'นชม ขาอ่อนของเธอเหมือนตน้กลว้ยที'เคลื'อนไหว 

คิ8วทั8งสองของเธอมีการเขียนที'งดงามและหลากสี บทรักของเธอเหมือนพิธีกรรมอนัลึกลบั 

โอ!้ ผูมี้เอวบางร่างนอ้ย! เธอที'อยูบ่นพื8นดนิก็ยงัทรงไวซึ้'งความเป็นหญงิชาวฟ้า (10-7) 

หรือ 

ตาสองขา้งของเธอเหมือนนางมทาลสา ใบหน้าของเธอเหมือนนางอนิทุมตี 

การเดินของเธอเหมือนนางมโนรมา ขาอ่อนของเธอเหมอืนนางรัมภา 

คิ8วทั8งสองของเธอเหมือนนางจิตรเลขา บทรักของเธอเหมือนนางกลาวต ี

โอ!้ ผูมี้เอวบางร่างนอ้ย! เธอที'อยูบ่นพื8นดนิก็ยงัทรงไวซึ้'งความเป็นหญงิชาวฟ้า (10-7) 

 

 จากตวัอย่างเป็นตอนที'พระกฤษณะกล่าวชมราธาในขณะที'ง้อขอคืนดีว่าราธามี

ความงดงามมากเพียงใดโดยกล่าวชมทีละส่วน ส่วนแรกกล่าวชมดวงตาว่า  ทฺฤเศา ตว มทาลเส 



292 

แปลวา่ ตาสองขา้งของเธอเหมือนคนเมา (มท แปลวา่ เมา และ อลสา แปลวา่ ตาปรือ) เพราะคนเมา

จะมีดวงตาที'หยาดเยิ8มและปรือลงเล็กน้อยซึ' งเป็นค่านิยมความงามของดวงตา แต่ก็แปลได้อีก

ความหมายวา่ ตาสองขา้งของเธอเหมือนนางมทาลสา (มทาลสา แปลว่า นางมทาลสา) คือดวงตา

งดงามเหมือนกบันางอปัสรของพระอินทร์ที'ชื'อมทาลสา ต่อมากล่าวชมใบหนา้วา่ วทนมินฺทุสํทีปก ํ

แปลวา่ ใบหนา้ของเธองดงามเหมือนดวงจนัทร์ (อินฺทุ แปลว่า ดวงจนัทร์ สํทีปก แปลวา่ อิจฉา) ซึ' ง

เป็นขนบการชมใบหน้าที'มกัจะเปรียบกบัดวงจนัทร์ในเรื'องของความงดงามเทียบเท่ากัน เพราะ

ลกัษณะที'กลมและสีที'สวา่งนวลตาเหมือนกนั และแปลไดอ้ีกความหมายวา่ ใบหนา้ของเธอเหมือน

นางอินทุมตี (อินทุ แปลว่า พระจนัทร์, สํ แปลวา่ ร่วม และ ทีปก แปลว่า ส่องแสง; แปลว่า ผูที้'อยู่

เคียงขา้งหรือส่องแสงร่วมกบัพระจนัทร์ คือ นางอินทุมตี ซึ' งเป็นชายาของพระจนัทร์) จากนั8นกล่าว

ชมการเดินวา่ คติรฺชนมโนรมา แปลวา่ การเดินของเธอทาํใหผู้ค้นเกิดความชื'นชม (ชน แปลวา่ ผูค้น 

และ มโนรมา แปลวา่ ชื'นชม) ซึ'งแปลอีกความหมายหนึ'งไดว้า่ การเดินของเธอเหมือนนางมโนรมา 

(ชน แปลวา่ บุคคล และ มโนรมา แปลว่า นางมโนรมา) ซึ' งเป็นชื'อของนางอปัสร ต่อจากนั8นได้

กล่าวชมขาอ่อนวา่ วธุิตรมฺภมูรุทฺวยมฺ แปลวา่ ขาอ่อนของเธอเหมือนต้นกล้วยที'เคลื'อนไหว (วิธุต 

แปลวา่ เคลื'อนไหว และ รมฺภ แปลว่า ลาํตน้ของตน้ไม)้ แปลในอีกความหมายไดว้า่ ขาอ่อนของเธอ

เหมือนนางรัมภา (รมฺภ แปลวา่ นางรัมภา) ซึ' งเป็นนางอปัสรที'มีชื'อเสียงมาก แลว้จากนั8นก็กล่าวชม

คิ8ววา่ รุจิรจิตฺรเลเข ภฺรุวา แปลวา่ คิ8วทั8งสองของเธอมีการเขียนที'งดงามและหลากสี (รุจิร แปลว่า 

งดงาม, จิตฺร แปลว่า หลากสี และ เลข แปลว่า การเขียน) แปลได้อีกอย่างว่า คิ8วทั8งสองของเธอ

เหมือนนางจิตรเลขา (จิตฺรเลข แปลว่า นางจติรเลขา) และกล่าวชมบทรักของเธอวา่ รติสฺตว กลาวตี 

แปลวา่ บทรักของเธอเหมือนพิธีกรรมอนัลึกลบั (กลาวตี แปลว่า พิธีกรรมอนัลึกลบั) และแปลอีก

ความหมายหนึ'งไดว้า่ บทรักของเธอเหมือนนางกลาวตี (กลาวตี แปลวา่ นางกลาวตี)  

 ทา้ยที'สุดกล่าวชมว่าแม้ราธาผู ้มีเอวบางร่างน้อยนี8 จะอยู่บนพื8นดิน ก็ยงัคงความ

เป็นหญิงชาวฟ้าเอาไว ้ซึ' งจะสัมพนัธ์กบัความหมายที'สองที'บอกวา่นางงดงามเหมือนนางฟ้า แต่ใน

ขณะเดียวกนัความหมายแรกก็อธิบายความงามอย่างที'สุดเช่นเดียวกนั และการที'บอกว่ายงัคงความ

เป็นหญิงชาวฟ้าหรือนางฟ้าก็เพื'อจะแทนวา่ราธาคือพระนางลกัษมีผูศ้กัดิ\ สิทธิ\  แมจ้ะเป็นราธาเดิน

บนพื8นดินอยูใ่นโลกนี8  แต่ก็ยงัคงความศกัดิ\ สิทธิ\ และความงามดุจเดียวกบัอยู่บนสวรรค์ 
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  2.7 อากเษป (ākṣepa) 

   อากเษป คือ การกล่าวปฏิเสธหรือการกล่าวให้เข ้าใจว่าเป็นเชิงปฏิเสธ แต่

ความหมายอาจไม่ไดต้อ้งการปฏิเสธ หรืออาจเป็นการปฏิเสธเพื'อแสดงการสรรเสริญ บางครั8 งจึง

ตอ้งแปลความในลกัษณะดา้นกลบักนั 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 82 

ปาเณา มา กุรุ จูตสายกมมุ ํมา จาปมาโรปย 

กฺรีฑานิรฺชิตวศฺิว มูรฺจฺฉิตชนาฆาเตน กิ ํเปารุษมฺ | 

ตสฺยา เอว มฺฤคีทฺฤโศ มนสิชเปฺรงฺขตฺกฏากฺษาศุค- 

เศฺรณีชรฺชริต ํมนาคปิ มโน นาทฺยาปิ สํธุกฺษเต || 3-4 

ขอจงอยา่ถอืลกูศรดอกมะม่วงไวใ้นมือ 

ขอจงอย่าประทบัลกูศรนั8นที'คนัธนู 

ขา้แต่ท่านผูมี้โลกถูกเอาชนะแลว้ดว้ยการเล่น! 

ความเป็นลูกผูช้ายจะมีไดอ้ยา่งไรดว้ยการยงิผูที้'สลบแลว้ 

ใจของฉนัที'ถูกทาํใหเ้สื'อมสลายดว้ยแถวของลกูศรของกามเทพ 

คือหางตาที'ขยบัขึ8นลงของหญิงคนนั8นผูมี้ตาเหมือนนางกวาง 

ยงัไม่กลบัคืนเป็นปกตแิมแ้ต่นอ้ยจนกระทั'งทุกวนันี8  (3-4) 

 

 จากตวัอย่างพระกฤษณะบอกกามเทพผู้เอาชนะโลกดว้ยการเล่น (หมายถึงการ

เล่นยงิธนูจนเกิดการเล่นคือกามกรีฑา) ว่าไม่ให้ถือลูกศรดอกมะม่วงซึ' งเป็นลูกศรหนึ'งในห้าดอก

ของกามเทพไวใ้นมือ บอกกามเทพวา่อย่าประทบัลูกศรที'คนัธนูเพื'อเตรียมจะยิงเลย และให้เหตุผล

วา่การทาํเช่นนี8ไม่เป็นลูกผูช้าย เพราะพระองคบ์าดเจบ็อยู่แลว้จากการถูกยงิจนใจเสื'อมสลายเพราะ

ลูกศรรักของกามเทพคือหางตาที'ขยบัขึ8นลงของราธาผูม้ีตางดงามเหมือนนางกวาง ซึ' งจนกระทั'ง

บดันี8พระองค์ก็ยงัไม่หายเป็นปกติ กามเทพจึงไม่สมควรที'จะยงิพระองคซ์ํ8 า 

 การกล่าวปฏิเสธนี8 เป็นไปเพื'อการสรรเสริญความงามของราธาและความรักของ

พระกฤษณะ เพราะการบอกกามเทพวา่ไม่ใหถ้ือลูกศร ไม่ให้ขึ8นคนัศร และไม่ให้ยิงศรดอกไม้นั8น 

ไม่ใช่การหา้มปราบองค์กามเทพอย่างแทจ้ริง หากแต่เป็นการที'พระกฤษณะบอกกบัตนเองว่าไม่ให้
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ตกหลุมรักและลุ่มหลงราธามากไปกวา่นี8  เพราะจากที'หลงรักเธอจากความงดงามของดวงตาอนัขยบั

ไปมาเหมือนโดนแผลงศรในครั8งก่อนนั8น ก็ยงัไม่หายจากอาการลุ่มหลง เปรียบว่ายงับาดเจ็บและ

สลบอยู่ยงัไม่ฟื8 นดีเพราะตอ้งศรนั8น 

  2.8 อปหนุติ (apahnuti) 

   อปหนุติ คือ การกล่าวปฏิเสธว่าไม่ใช่สิ'งหนึ'ง แล้วกล่าวยืนยนัว่าเป็นอีกสิ'งหนึ' ง 

ซึ' งสิ' งที'กล่าวยืนย ันมีลักษณะคล้ายกับสิ' งที'ได้กล่าวปฏิเสธไปแล้ว บางครั8 งเ ป็นการปฏิเสธ

ความหมายของสิ'งที'มีอยู่แต่เดิมเพื'อแสดงการเปรียบเทียบ    

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 81 

หฺฤทิ พิสลตาหาโร นาย ํภุชงฺคมนายกะ 

กุวลยทลเศฺรณี กเณฺฐ น สา ครลทฺยติุะ | 

มลยชรโช เนท ํภสฺม ปฺริยารหิเต มย ิ

ปฺรหร น หรภฺรานฺตฺยานงฺค กฺรุธา กิมุ ธาวสิ || 3-3 

นี'คือสร้อยคอที'ทาํดว้ยสายบวัที'อยู่ใกลห้วัใจ ไม่ใช่พญางู 

นี'คือแถวของกลีบดอกบวัเผื'อน ไม่ใช่สีที'เกิดจากการดื'มยาพิษ 

นี'คือกระแจะจนัทน์ ไม่ใช่ขี8เถา้ทาตวัฉนัผูข้าดคนรัก 

กามเทพเอ๋ย! อย่ายิงฉันเพราะเขา้ใจผิดวา่เป็นพระศิวะเลย 

ท่านจะไล่ตามฉนัดว้ยความโกรธไปทาํไม (3-3) 

 

 จากตวัอย่างพระกฤษณะกล่าวกบักามเทพว่า “นี'คือสร้อยคอที'ทาํดว้ยสายบวัที'อยู่

ใกลห้วัใจ ไม่ใช่พญางู” เป็นการปฏิเสธสิ'งที'เห็นคลอ้งอยูที่'คอวา่ไม่ใช่พญางู หากแต่เป็นสร้อยที'ทาํ

ดว้ยสายบวัเอามาคลอ้งประดบัไว ้“นี'คือแถวของกลีบดอกบวัเผื'อน ไม่ใช่สีที'เกิดจากการดื'มยาพิษ” 

เป็นการปฏิเสธว่าที'เห็นเป็นสีคลํ8ารอบคอไม่ใช่สีที'เกิดจากการดื'มยาพิษ แต่เป็นสีของแถวของกลีบ

ดอกบวัเผื'อนที'มีสีนํ8าเงินเขม้ “นี'คือกระแจะจนัทน์ ไม่ใช่ขี8เถา้ทาตวัฉนัผูข้าดคนรัก” เป็นการปฏิเสธ

วา่ที'เห็นทาอยูท่ ั'วตวันี8ไม่ใช่ขี8 เถา้ แต่เป็นกระแจะจนัทน์ที'นิยมทาเป็นเครื'องหอม พระกฤษณะบอก

กบักามเทพวา่นี'ไม่ใช่องคพ์ระศิวะ หากแต่เป็นพระองค์เองคือพระกฤษณะ เพราะฉะนั8นกามเทพจง

อย่ายงิเพราะความเขา้ใจผิด และจะไล่ตามพระองค์ดว้ยความโกรธมาทาํไม 
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 สิ'งที'ปฏิเสธไปตอนแรกลว้นแต่เป็นสิ'งที'บ่งบอกลกัษณะของพระศิวะ กล่าวคือ

พระองค์จะมีพญางูพนัอยูที่'คอเป็นสร้อยสังวาลย ์ที'รอบคอมีสีดาํคลํ8าเพราะพระองค์ดื'มเอายาพิษที'

พญานาคพ่นออกมาตอนกวนเกษียรสมุทรเพื'อช่วยโลกไม่ให้ไดรั้บอนัตรายจากพิษของพญานาค 

และพระองค์มีขี8 เถ้าติดตามตวัเพราะชอบเข้าไปบาํเพ็ญพรตอยู่ในป่าช้า ส่วนเหตุที'กามเทพจะมา

แผลงศรใส่พระศิวะก็เพราะทวยเทพร้องขอด้วยตอ้งการบุตรแห่งพระองค์ไปปราบอสูร จึงต้อง

แผลงศรให้พระองค์รักกับพระนางปารวตีหรือพระอุมา เมื'อปฏิเสธไปแล้วก็ยืนย ันว่านี' คือ

พระกฤษณะเองซึ' งมีสายสร้อยสายบวัคล้องคอ มีแถวของกลีบดอกบวัเผื'อนอยู่รอบคอ และทา

กระแจะจนัทน์ที'ตวั การเปรียบเทียบเช่นนี8 เพื'อจะยกยอ่งพระกฤษณะวา่มีความงดงามเทียบเท่าพระ

ศิวะจนทาํใหก้ามเทพเขา้ใจผิด ซึ' งเป็นการกล่าวยกย่องพระศิวะไปพร้อมๆ กนัดว้ย และเพื'อจะบอก

ถึงความรักที'พระกฤษณะมีต่อราธาโดยการกล่าวอา้งกามเทพวา่เที'ยวมายิงลูกศรใส่จึงทาํใหพ้ระองค์

หลงรักราธามาก พระองค์จึงกล่าวห้ามปรามกามเทพเสีย ซึ'งแทจ้ริงแล้วคือพระกฤษณะรักราธาอยู่

ก่อนแลว้และรักมากเหลือเกินจึงโทษวา่น่าจะเป็นเพราะกามเทพเป็นตน้เหตุ 

  2.9 ตุลยโยคิตา (tulyayogitā) 

   ตุลยโยคิตา คือ การกล่าวสิ'งสองสิ'งมาเทียบเคียงคู่กนัไป โดยกล่าวถึงการกระทาํ

เหมือนๆ กนัและพร้อมๆ กนั เป็นการทาํใหอุ้ปมานะอยู่ในระดบัเดียวกันกบัอุปเมยะ ทั8งนี8 เพื'อการ

สรรเสริญเป็นสําคญั และในบางครั8 งก็มีนยัวา่สรรเสริญสิ'งหนึ'งเหนือกวา่อีกสิ'งหนึ'ง  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 80 

วรฺณิต ํชยเทวเกน หเรริท ํปฺรวเณน | 

กินฺทุพิลฺวสมุทฺรสมฺภวโรหิณีรมเณน || หริหริ˚ || อ ป 7-8 

ชยเทพผูเ้ป็นพระจนัทร์ที'เกิดจากมหาสมุทรคือหมู่บา้นกินทุพิลวะ 

ไดพ้รรณนาเรื'องของพระหรินี8ดว้ยความกระตือรือร้น (อ ป 7-8) 

 

 จากตวัอย่างกล่าวถึงผูป้ระพนัธ์คือชยเทพวา่เป็นพระจนัทร์ที'เกิดจากมหาสมุทร

คือหมู่บา้นกินทุพิลวะได้พรรณนาเรื' องราวเกี'ยวกบัพระกฤษณะด้วยความกระตือรือร้น เป็นการ

เปรียบเทียบชยเทพกบัพระจนัทร์เคียงกนัไปวา่ พระจนัทร์เกิดจากมหาสมุทรและชยเทพก็เกิดจาก

หมู่บา้นกินทุพิลวะ ซึ' งสรรเสริญชยเทพว่านอกจากจะงดงามเหมือนพระจนัทร์แลว้ยงัหาไดย้ากและ
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ไม่มีใครแทนได้ เพราะพระจนัทร์เกิดจากมหาสมุทรในการกวนเกษียรสมุทร เป็นหนึ' งในสิ' ง

มหศัจรรยท์ี'ผุดขึ8นมา เหมือนกบัชยเทพที'เกิดจากหมู่บา้นกินทุพิลวะที'เป็นบุคคลสําคญัในแวดวง

วรรณคดีสันสกฤตที'หาไดย้าก เพราะไม่ใช่ทุกคนเกิดมาจะเป็นผูป้ระพนัธ์ที'เก่งและยิ'งใหญ่ได้เช่น

ชยเทพ เหมือนกับพระจนัทร์ที'งดงามก็มีเพียงดวงเดียวเท่านั8นและไม่มีสิ' งใดจะมาแทนที'ความ

งดงามของพระจนัทร์ได ้

  2.10 อปรัสตุตประศังสา (aprastutpraśaṁsā)  

   อปรัสตุตประศงัสา คือ การกล่าวสรรเสริญในสิ'งที'ผูค้นไม่สรรเสริญกนั หรือ

สรรเสริญในสิ'งที'ปกติไม่สามารถทาํได ้ 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 146 

มม มรณเมว วรมิติ วติถเกตนา | 

กิมิติ วิษหามิ วริหานลเจตนา || ยามิ เห˚ || อ ป 13-3 

ความตายอย่างเดียวเท่านั8นดีที'สุดสําหรับฉันเพราะวา่ฉนัมร่ีางกายที'ไร้ประโยชน ์

ฉนัจะทนไดอ้ย่างไรเพราะฉนัเป็นผูมี้ใจถูกไฟคือความพลดัพรากเผาผลาญ (อ ป 13-3) 

 

 จากตวัอย่างราธากล่าวสรรเสริญความตายว่าเป็นสิ'งที'ดีที'สุดสําหรับเธอ เพราะ

ร่างกายของเธอไม่มีประโยชน์อนัใดแลว้เมื'อพระกฤษณะไม่สนใจ การกล่าวสรรเสริญนี8 เป็นสิ'งที'

คนปกติไม่สรรเสริญกนั ดว้ยทุกคนลว้นรักตวักลวัตาย และพยายามหลีกหนีให้ห่างจากความตาย 

แต่การที'ราธากล่าวเช่นนั8นเพราะรู้สึกวา่ความตายเหมาะสมแลว้สําหรับตนเองที'ไร้ค่าไร้ประโยชน์ 

และราธาก็คงจะทนอยูไ่ม่ไดด้ว้ยเมื'อถูกไฟคือความพลดัพรากจากพระกฤษณะเผาผลาญ ซึ'งในส่วน

นี8 มีอลงัการชนิดรูปกะรวมอยู่ดว้ย โดยเปรียบความพลดัพรากจากคนรักเป็นไฟที'คอยเผาจิตใจให้

ร้อนรุ่มเพราะความทรมานจากการคิดถึงคนรัก    

  2.11 วิโรธ (virodha)  

   วิโรธ คือ การกล่าวถึงสิ'งที'ขดัแยง้กบัธรรมชาติของสิ'งนั8นจนฟังแลว้ดูมีพิรุธหรือ

ผิดปกติ แต่ภายหลงัเมื'อทาํความเขา้ใจก็ปรากฏวา่ไม่มีพิรุธ 
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   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 181 

ริปุริว สขสีํวาโส’ย ํศิขีว หิมานิโล 

วิษมิว สุธารศฺมิรฺยสฺมินฺทุโนติ มโนคเต | 

หฺฤทยมทเย ตสฺมิเนฺนว ํปุนรฺวลเต พลา- 

ตฺกุวลยทฺฤศาํ วามะ กาโม นิกามนิรงฺกศุะ || 7-8 

เมื'อเขาอยู่ในใจการอยู่ร่วมกบัเพื'อนนี8กย็่อมทาํร้ายเหมือนขา้ศึก 

ลมหิมะก็ยอ่มทาํร้ายเหมือนกบัไฟ 

และแสงจนัทร์ก็ยอ่มทาํร้ายเหมือนกบัยาพิษ 

ใจของฉนัถูกดึงกลบัไปหาเขาผูไ้ม่มีความกรุณาอกีครั8งดว้ยกาํลงั 

เพราะกามเทพผูไ้ม่มีใครควบคุมไดอ้ย่างยิ'งเป็นคนที'โหดร้าย 

ของหญิงผูม้ตีาเหมือนดอกบวัสีนํ8าเงินทั8งหลาย (7-8) 

 

 จากตวัอย่างกล่าวถึงการอยู่ร่วมกับเพื'อนวา่ทาํร้ายเหมือนขา้ศึก ลมหิมะทาํร้าย

เหมือนกบัไฟ และแสงจนัทร์ทาํร้ายเหมือนกบัยาพิษ ซึ' งผิดจากปกติเพราะขึ8นชื'อวา่เพื'อนย่อมจะไม่

ทาํร้ายเรา ไม่เหมือนขา้ศึกศตัรูที'จอ้งจะทาํลายกนัเสมอ ส่วนลมหิมะก็ธรรมดาเป็นของเยน็จึงเป็น

การประหลาดที'ลมหิมะจะทาํร้ายเหมือนไฟที'ทาํร้ายสิ'งต่างๆ ด้วยความร้อน และแสงจนัทร์ที'มี

คุณสมบติัเยน็เพราะเมื'อมองก็ทาํให้เยน็ตาและจะปรากฏเวลาไร้ความร้อนจากแสงอาทิตย ์สิ' งที'ไม่

ทาํใหร้้อนเร่าเช่นนี8ยอ่มไม่น่าจะทาํร้ายเหมือนยาพิษที'ทาํใหท้รมานและตายได ้แต่เมื'อพิจารณาแลว้

ก็จะพบสาเหตุที'ทาํให้เกิดสิ'งที'ขดัแยง้กนัดงักล่าว เนื'องจากในตอนนี8 เป็นขอ้ความที'ราธาบอกกบั

เพื'อนหญิงของเธอวา่เธอยงัคิดถึงพระกฤษณะและยงัมีพระองค์อยู่ในใจเสมอ แมพ้ระองคจ์ะทอดทิ8ง

เธอไป และเมื'อราธายงัรักและโหยหาพระกฤษณะการที'ยงัอยู่ในที'นี8 ที'ห่างไกลจากพระองค์จึงเป็น

ความทรมานอยา่งแสนสาหสั การอยูร่่วมกบัเพื'อนจึงทาํร้ายเหมือนขา้ศึกเพราะกกัขงัไวใ้ห้ห่างไกล

พระกฤษณะ ลมหิมะก็ทาํร้ายเหมือนไฟเพราะลมหนาวทาํใหคิ้ดถึงความอบอุ่นจากออ้มกอดของคน

รัก ลมจึงกลายเป็นไฟแผดเผาใจใหท้รมาน และแสงจนัทร์ก็ทาํร้ายเหมือนยาพิษ เพราะแสงจนัทร์

นั'นย่อมกระตุน้ให้คิดถึงคนรักมากกวา่ปกติ เหมือนเห็นและอาบแสงจนัทร์จึงเหมือนไดรั้บยาพิษที'

ทาํร้ายจิตใจให้ทุรนทุรายจนอาจตายไดเ้พราะความคิดถึง  
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 ราธาบอกวา่ใจของเธอถูกดึงกลบัไปหาผูที้'ไม่มีความกรุณาอีกครั8 ง คือจิตใจหวน

กลบัไปคิดถึงพระกฤษณะที'ทาํร้ายโดยไร้ความกรุณาด้วยการนอกใจ และตอ้งการที'จะกลบัไปหา

และอยูก่บัพระองค์ ซึ'งแมไ้ม่น่าจะเป็นเช่นนั8นไดเ้พราะไม่มีใครที'จะอยากอยู่กบัคนที'ไร้ความกรุณา 

แต่ราธาก็ได้กล่าวอ้างกามเทพว่าเป็นเพราะพระองค์ทรงกระทาํให้เกิดความรักโดยที'ไม่มีใคร

สามารถควบคุมได้ว่าควรจะต้องรักใคร เนื'องจากพระองค์เป็นคนที'โหดร้ายกับหญิงสาวที'มีตา

เหมือนดอกบวัสีนํ8 าเงิน ซึ'งก็หมายถึงราธาดว้ยนั'นเอง  

  2.12 ปริวฤตติ (parivṛtti) 

   ปริวฤตติ คือ การกล่าวแลกเปลี'ยนสิ'งหนึ'งกบัอีกสิ'งหนึ'ง โดยสิ'งที'แลกเปลี'ยนกนั

นั8นอาจจะสมกนัหรือไม่สมกนัก็ได ้ 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 180 

มโนภวานนฺทน จนฺทนานิล ปฺรสีท เร ทกฺษิณ มุXฺจ วามตามฺ | 

กฺษณ ํชคตฺปฺราณ นิธาย มาธว ํปุโร มม ปฺราณหโร ภวษฺิยสิ || 7-7 

ขา้แต่ลมแห่งไมจ้นัทน์ที'มาจากทิศใตอ้นัเป็นความสุขที'อยูใ่นใจ! 

ขอท่านจงโปรดปรานและละทิ8งความเป็นฝ่ายตรงขา้มกบัฉนั 

ขา้แต่ท่านผูเ้ป็นลมปราณของโลก! หลงัจากนาํพระมาธวะมาอยูเ่บื8องหนา้ฉนัชั'วขณะหนึ'งแลว้ 

ขอท่านจงเป็นผูเ้อาชีวติฉนัไปเถิด (7-7) 

 

 จากตวัอย่างราธากล่าวกบัสายลมที'พดัมาจากภูเขามลยะอนัเต็มไปด้วยไม้จนัทน์

และพดัมาจากทางทิศใต ้วา่ขอใหล้ะทิ8งการเป็นฝ่ายตรงขา้มกบัเธอแลว้หันมาโปรดปรานเธอ และ

ขอแลกเปลี'ยนชีวิตของเธอกบัการนาํพระกฤษณะ (พระมาธวะ) มาอยู่เบื8องหน้าของเธอเพียงชั'ว

ขณะหนึ'ง ซึ'งเป็นการแลกเปลี'ยนที'ไม่สมกนัเพราะขอแลกชีวติของตนกบัการพบหนา้คนรกัเพียงแค่

ชั'วครู่เท่านั8น เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ราธารักพระกฤษณะมากเพียงใด เพราะเพียงความตอ้งการพบ

ที'ถูกขบัดนัจากความรักก็ยอมแลกด้วยชีวิตของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ' งว่าสําหรับราธาแล้ว

พระกฤษณะมีความสําคญัมากยิ'งกวา่ชีวติของเธอ ส่วนการที'ออ้นวอนกบัลมจากภูเขามลยะ เพราะ

ลมที'อบอวลไปดว้ยกลิ'นจนัทน์กระตุน้ให้คิดถึงคนรักมากกวา่ปกติ และลมที'มาจากภูเขาสําคญันี8

เปรียบเหมือนลมปราณหรือลมหายใจของโลก เพราะสายลมนี8หล่อเลี8ยงโลกทั8งโลกดว้ยพดัไปให้
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สรรพชีวติไดห้ายใจ ดงันั8นลมแห่งไม้จนัทน์นี8 จึงย่อมสามารถที'จะช่วงชิงลมหายใจของเธอไปได ้

เมื'อ เอาลมหายใจไปก็เท่ากับเอาชีวิตไป แต่ราธาก็ยินดีหากแลกกับการที'ลมจะหอบพดัเอา

พระกฤษณะมาอยู่เบื8องหนา้เธอแมเ้พียงชั'วขณะเดียว 

  2.13 ปรยาโยกติ (prayāyokti) หรือ ปรยาโยกตะ (prayāyokta) 

   ปรยาโยกติ คือ การกล่าวอย่างหนึ' งแต่แสดงถึงเจตนาอีกอย่างหนึ'ง โดยสิ'งที'

ตอ้งการกล่าวถึงจริงๆ นั8นไม่ไดป้รากฏอยู่ในบทโดยตรง เรียกวา่เป็น การกล่าวโดยออ้ม  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 172 

อนิลตรลกุวลยนยเนน | 

ตปติ น สา กิสลยศยเนน | 

สขิ ยา รมิตา วนมาลินา || ธฺรุวมฺ || อ ป 16-1 

เพื'อนเอ๋ย! ผูห้ญงิซึ'งไดส้นุกอยู่กบัวนมาลิน 

ผูมี้นยัน์ตาเหมือนดอกบวัสีนํ8าเงินที'ไหวไปมาเพราะลม 

จะไม่ร้อนเลยเพราะเตียงนอนที'ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิ (อ ป 16-1) 

 

 จากตวัอย่างเป็นตอนที'ราธาพูดถึงพระกฤษณะกับเพื'อนหญิงด้วยความอิจฉา

ผูห้ญงิคนอื'นคนใดที'ไดเ้ริงรักอย่างสนุกสนานอยู่กับพระกฤษณะ (วนมาลิน) ที'มีนัยน์ตาเหมือน

ดอกบวัสีนํ8 าเงินที'ไหวไปมาเพราะลมย่อมจะไม่ร้อนเพราะเตียงนอนที'ทาํด้วยใบไม้แรกผลิ การ

เปรียบนยัน์ตาของพระกฤษณะเหมือนดอกบวัสีนํ8าเงินเพราะมีความงดงามเหมือนกนั และดอกบวัที'

ไหวไปมาเพราะลมก็เหมือนกบัดวงตาที'เป็นประกายสอดส่ายไปมาเป็นอุปมา และเพราะนยัน์ตาที'

ไหวไปมาเพราะลมนี'เองจึงพดัแลว้ทาํใหไ้ม่ร้อนแมจ้ะอยูบ่นเตียงที'ทาํดว้ยใบไม้แรกผลิ ส่วนเหตุที'

เตียงที'ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิทาํใหร้้อนไดก้็เพราะใบไมแ้รกผลิจะมีสีแดงเมื'อมาอยู่รวมกนัเป็นจาํนวน

มากจึงมีลกัษณะคลา้ยกบักองไฟ เมื'อนอนบนเตียงเช่นนั8นย่อมทาํใหร้้อน 

 แมจ้ะเป็นการกล่าวถึงดวงตาของพระกฤษณะที'ทาํให้ไม่ร้อนเมื'อนอนบนเตียง

ใบไมผ้ลิ แต่สิ'งที'ตอ้งการจะหมายถึงคือความสุขในการไดอ้ยู่เคียงขา้งพระกฤษณะวา่เป็นของวิเศษ

เพียงใด การไดส้บตาพระองค์และได้อยู่เคียงขา้งกนัย่อมจะไม่เร่าร้อนดว้ยราคะที'ไม่ไดรั้บการ

ตอบสนองยามอยูบ่นเตียงนอน ราธาตดัพอ้ถึงหญิงสาวที'อยู่กับพระองค์มาคงจะมีความสุข ผิดกับ
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เธอที'จะมีแต่ความทุกข์ทรมาน และตอ้งถูกแผดเผาดว้ยความปรารถนาในรักยามนอนเตียงใบไม้

แรกผลิ (ซึ' งตามปกติควรจะมีคุณสมบติัเยน็และนุ่มนวล) เพียงลาํพงั  

  2.14 ชาติ (jāti) หรือ สวภาโวกติ (svabhāvokti) 

   ชาติ คือ การกล่าวถึงสิ'งใดสิ'งหนึ'งตามสภาพโดยปกติธรรมชาติของสิ'งนั8น อาจ

เป็นการพรรณนาถึงบุคคลหรือธรรมชาติ  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 28 

ลลิตลวงฺคลตาปริศีลนโกมลมลยสมีเร | 

มธุกรนิกรกรมฺพิตโกกิลกูชิตกุXฺชกุฏีเร || 

วหิรติ หริริห สรสวสเนฺต 

นฺฤตฺยติ ยุวติชเนน สม ํสขิ วริหิชนสฺย ทุรเนฺต || ธฺรุวมฺ || อ ป 3-1 

พระหริประทบัอยู่ที'นี'ในกระทอ่มที'มีเสียงกู่ร้องของนกโกกิละผสมกบัฝูงผึ8ง 

มีลมจากภูเขามลยะที'นุ่มนวลและมีอย่างต่อเนื'องพดัเถาวลัยข์องตน้ลวงัคะที'งดงาม 

เพื'อนเอ๋ย! ในฤดูใบไมผ้ลิอนัน่ารื'นรมยที์'จบลงไดย้ากของคนโดดเดี'ยว 

พระองค์เตน้รําพร้อมกบัหมู่หญิงสาว (อ ป 3-1) 

 

 จากตวัอย่างเป็นการบรรยายถึงสถานที'ที'พระกฤษณะประทบัอยู่ (พระหริ) ว่ามี

เสียงร้องของนกโกกิละผสมปนเปไปกบัเสียงฝูงผึ8ง และมีลมพดัมาจากภูเขามลยะที'พดัมาเบาๆ อยู่

ตลอดเวลาซึ'งพดัเถาวลัยต์น้ลวงัคะที'งดงามให้ไหวเอนตามไปด้วย ซึ'งการบรรยายสภาพแวดล้อม

เช่นนี8 เป็นลกัษณะบรรยากาศของฤดูใบไมผ้ลิซึ' งถือวา่เป็นฤดูแห่งความรัก เพราะบรรยากาศเช่นนี8

ชวนใหนึ้กถึงคนรักและเหมาะแก่การเริงรักอยู่ดว้ยกนั จึงไดก้ล่าวต่อไปวา่ฤดูใบไมผ้ลิอนัน่ารื'นรมย์

ซึ' งเป็นฤดูที'จบลงไดย้ากของคนโดดเดี'ยว หรือก็คือเป็นฤดูที'คนไม่มีคู่หรือคนที'ตอ้งแยกห่างจาก

คู่รักของตนรู้สึกวา่ยาวนานเหลือเกิน เพราะแมบ้รรยากาศจะเป็นใจแต่ก็ไร้คู่ ดงันั8นแลว้คนที'อยูเ่พียง

ลาํพงัจึงรู้สึกวา่ทรมานมากกวา่ปกติ แต่ในฤดูใบไมผ้ลินี8 เองพระกฤษณะกําลงัเตน้รําพร้อมกบัหมู่

หญิงสาว นี'เป็นสิ'งที'เพื'อนหญิงบอกกบัราธาที'กาํลงัคน้หาพระกฤษณะ และถึงแม้เพื'อนหญิงจะพูด

ความจริงแต่การกล่าวเช่นนี8ก็เหมือนเป็นการกล่าวใหร้าธายิ'งรู้สึกเจบ็ชํ8ามากยิ'งขึ8นกวา่เดิมและเป็น

การกล่าวโทษพระกฤษณะอย่างรุนแรง เพราะพระองค์ไปเสวยสุขกบัหญิงอื'นในบรรยากาศที'งดงาม 
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แต่ก็ปล่อยใหห้ญิงที'รักพระองค์อย่างราธาทนทุกขใ์นบรรยากาศที'สวยงามแบบเดียวกนัซึ' งมีแต่จะ

ตอกยํ8าให้ทุกข์มากกวา่ปกติ การพรรณนาถึงสภาพบรรยากาศในฤดูใบไมผ้ลิตามธรรมชาติปกติของ

ฤดูกาลโดยไม่มีการใช้โวหารหรือภาพพจน์ก็เพียงพอที'จะทาํให้เห็นความงามและความหมายที'

ลึกซึ8 งของบทนี8ได ้

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 39 

จนฺทนจรฺจิตนีลกเลวรปีตวสนวนมาลี | 

เกลิจลนฺมณิกุณฺฑลมณฺฑิตคณฺฑยุคสฺมิตศาล ี| 

หริริห มุคฺธวธูนิกเร วลิาสินิ วลิสติ เกลิปเร || ธฺรุวมฺ || อ ป 4-1 

พระหริผูส้วมพวงมาลยัดอกไมป่้ามีเสื8อผา้สีเหลือง 

อยู่บนร่างกายสีนํ8าเงินที'ทาดว้ยกระแจะจนัทน ์

ผูมี้รอยยิ8มอยูท่ี'แกม้ทั8งสองที'ประดบัดว้ยต่างหูแก้วมณีที'สั'นไหวเพราะการเลน่เกมรัก 

ย่อมเลน่สนุกสนานอยูใ่นหมู่ของหญิงสาวไร้เดียงสาผูง้ดงาม 

และหมกมุ่นอยูก่บัเกมรัก ณ ที'นี8  (อ ป 4-1) 

 

 จากตวัอย่างเป็นการบรรยายถึงรูปร่างลกัษณะและการแต่งกายของพระกฤษณะ 

(พระหริ) ว่าพระองค์มีร่างกายสีนํ8 าเงินเข้มที'ทาด้วยกระแจะจนัทน์ สวมใส่เสื8 อผา้สีเหลือง คลอ้ง

พวงมาลยัที'ทาํจากดอกไมป่้า ประดบัร่างกายดว้ยต่างหูอญัมณีที'สั'นไหวไปมาตลอดเพราะการเล่น

เกมรักของพระองค ์และมีรอยยิ8มอยู่บนแก้มหรือใบหน้าตลอดเวลา พระองค์กําลงัเล่นสนุกอย่าง

หมกมุ่นกบับรรดาหญิงสาวที'ไร้เดียงสาและงดงามอยู่ที'นี' ซึ' งการบรรยายลกัษณะของพระกฤษณะ

ตามสภาพที'เป็นกลบัทาํใหเ้ห็นถึงสีสันและการเคลื'อนไหว และโดยไม่ตอ้งใช้ภาพพจน์ใดๆ ก็เห็น

ถึงความงามของพระองค์และฉากรักนี8   

 อลงัการชนิดนี8ในบางตาํราจะแยกไวต้่างหากจากอลงัการชนิดอื'นๆ เพราะถือว่า

ไม่ไดมี้ลกัษณะอลงัการคือการประดบัประดาโดยใชภ้าพพจน์หรือโวหารร่วมดว้ย เป็นแต่เพียงการ

พรรณนาไปธรรมดาเท่านั8น แต่ ชาติ ในคีตโควินทะมีลกัษณะเป็นอลงัการอย่างเต็มเปี' ยม เพราะ

ถึงแม้จะเป็นการบรรยายตามสภาพ แต่การเลือกใช้ถ้อยคาํมาเรียงร้อยอย่างพิถีพิถนัและแฝง

ความหมายในการตีความ ยอ่มทาํใหมี้ความไพเราะงดงามตามแบบอยา่งอลงัการอยา่งครบถว้น 
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  2.15 สมุจจยะ (samuccaya)  

   สมุจจยะ คือ การกล่าวถึงสิ' งที'ประเสริฐ หรือสิ'งที'เลวทรามหลายสิ'งไวใ้นบท

เดียวกนั หรือการกล่าวถึงคุณสมบติัหรือพฤติกรรมหลายๆ อย่างที'เกิดขึ8นพร้อมๆ กนัโดยสิ'งเหล่านี8

เพียงบางสิ'งก็เป็นสาเหตุใหเ้กิดผลไดแ้ลว้ แต่ก็ยงักล่าวถึงสิ'งอื'นๆ ที'เป็นเหตุอนัทาํให้เกิดผลอย่าง

เดียวกนัอีก  

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 85 

ตานิ สฺปรฺศสุขานิ เต จ ตรลาะ สฺนิคฺธา ทฺฤโศรฺวภฺิรมา- 

สฺตทฺวกฺตฺรามฺพุชเสารภ ํส จ สุธาสฺยนฺที คิรํา วกฺริมา | 

สา พิมฺพาธรมาธุรีติ วษิยาสงฺเค’ปิ เจนฺมานส ํ

ตสฺยาํ ลคฺนสมาธิ หนฺต วริหวฺยาธิะ กถ ํวรฺธเต || 3-7 

ถา้ใจของฉนัมีสมาธิจดจ่ออยู่ที'หญิงคนนั8นเพราะการติดในวสิัย 

ไดแ้ก่ ความสุขที'เกิดจากการสัมผสั 

การเล่นหูเล่นตาของดวงตาที'ไม่อยูนิ่'งอยา่งน่ารัก 

กลิ'นหอมของดอกบวัคือใบหนา้ของหญิงคนนั8น 

ความคดของคาํพูดที'มีนํ8าหวานไหลออกมา 

และความหวานของริมฝีปากที'เหมือนกบัลกูตาํลึง 

แลว้ทาํไมความเจ็บป่วยเพราะการพลดัพรากจึงยงัเพิ'มขึ8นอีกเล่า (3-7) 

 

 จากตวัอย่างพระกฤษณะกล่าวถึงการติดใน วิสัย หรือ วตัถุเร้าอารมณ์ภายนอก 

หมายถึง รูป รส กลิ'น เสียง และสัมผสั ซึ' งพระองค์ปรารภกับตนเองถึงความรู้สึกที'มีต่อราธาว่าถา้

หากพระองคเ์พียงแต่ติดในวสิัย แลว้ทาํไมพระองค์ยงัคงทวคีวามเจ็บป่วยเพราะการพลดัพรากจาก

ราธาอีกเล่า เพราะหากเป็นเพียงการติดในวิสัยก็ย่อมต้องทดแทนได้ด้วยรูป รส กลิ'น เสียง และ

สัมผสัของหญิงอื'น ความทุกขจ์ากการแยกจากราธาก็คงไม่เกิดขึ8น แต่เพราะยงัเจ็บปวดและป่วยไข้

ยิ'งขึ8นเรื'อยๆ จากการพลดัพรากจากราธา จึงบอกไดว้่าความรู้สึกของพระองค์ที'มีต่อราธาไม่ใช่แค่

เพียงความรู้สึกตอ้งการทางกายหรือการเร้าอารมณ์ดว้ยประสาทสัมผสัที'อยู่ภายนอกเท่านั8น หากแต่

น่าจะเป็นความรักและความผูกพนัที'อยู่ในใจและมีอิทธิพลเหนือกวา่การติดอยู่ในวสิัยมากนกั 
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 ในบทนี8ไดก้ล่าวถึง วิสัย ที'ถึงแมจ้ะไม่ใช่ที'สุดของความรักที'แท้ แต่ก็เป็นที'สุด

ของความสุขทางกายในทางโลก ไดแ้ก่ ความสุขที'เกิดจากการสัมผสั เป็นวตัถุเร้าอารมณ์ภายนอก

อย่างหนึ'ง เพราะการไดส้ัมผสัหรือมีความสัมพนัธ์ทางกายกบัหญิงสาวที'งดงามย่อมเป็นความสุข

ของชายหนุ่ม การเล่นหูเล่นตาของดวงตาที'ไม่อยู่นิ'งอย่างน่ารัก เป็นวตัถุเร้าอารมณ์ภายนอก คือ รูป 

เพราะเมื'อไดส้บตากบัหญิงที'งดงามและยงัเล่นหูเล่นตาใหอ้ยา่งแพรวพราวก็ย่อมจะมีความสุขเพราะ

การมองใบหน้าที'น่ารักนั8น กลิ'นหอมของดอกบวัคือใบหน้า เป็นวตัถุเร้าอารมณ์ภายนอก คือ กลิ'น 

เพราะการไดสู้ดดมใบหนา้ที'มีกลิ'นหอมเหมือนดอกบวัย่อมทาํให้มีความสุข ซึ' งมีการเปรียบเทียบ

โดยใช้รูปกะร่วมดว้ย ความคดของคาํพูดที'มีนํ8าหวานไหลออกมา เป็นการกล่าวถึงวตัถุเร้าอารมณ์

ภายนอกคือ เสียง เพราะการไดฟั้งเสียงพูดที'แม้จะคดเคี8ยวคือจริงบา้งลวงบา้งรื'นหูหรือวกวนบา้ง

ของหญิงสาวที'มีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ก็มีความสุขราวกบัวา่คาํพูดนั8นเป็นนํ8 าหวานไหลออกมา 

และ ความหวานของริมฝีปากที'เหมือนกบัลูกตาํลึง เป็นวตัถุเร้าอารมณ์ภายนอก คือ รส เพราะการ

ไดชิ้มรสหวานจากการจูบริมฝีปากที'เหมือนลูกตาํลึงคือมีสีแดงและผิวมนอย่างดูดดื'มกบัหญิงสาว 

เป็นความสุขอยา่งที'สุดเช่นเดียวกนั ซึ'งมีการเปรียบเทียบโดยใชอุ้ปมาร่วมดว้ย ทั8งหมดนี8 จึงเป็นการ

กล่าวเอาสิ'งที'ประเสริฐหลายสิ'งมาอยู่รวมกนันั'นเอง 

  2.16 ภรานติมาน (bhrāntimān) 

   ภรานติมาน คือ การกล่าวตัดสินเอาว่าสิ' งสิ' งหนึ' งเป็นอีกสิ' งหนึ'งที'มีลกัษณะ

คลา้ยกนั 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 102 

นยนวิษยมปิ กิสลยตลฺปมฺ | 

กลยติ วิหิตหุตาศวกิลฺปมฺ || ราธิกา˚ || อ ป 9-6 

เธอสร้างจินตนาการว่าที'นอนที'ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิ 

ที'แมจ้ะเห็นกบัตาตวัเองเป็นไฟพิธี (อ ป 9-6) 

 

   จากตวัอย่างเป็นตอนที'เพื'อนหญิงของราธามาพบพระกฤษณะแลว้กล่าวถึงราธา

ใหพ้ระองค์ฟังวา่ ราธาคิดวา่ที'นอนที'ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิเป็นไฟพิธีแมว้่าเธอจะเห็นกับตาตนเองก็

ตามที การที'ราธาตดัสินวา่ที'นอนที'ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิที'เธอเห็นเป็นไฟพิธีเพราะลกัษณะของใบไม้
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แรกผลิมีสีแดง เมื'อมาอยู่รวมกันมากๆ จึงมีลกัษณะเหมือนกองไฟ และการที'กล่าววา่เป็นไฟพิธี

เพราะราธานั8นคิดถึงพระกฤษณะที'รักมากและเป็นทุกข์ที'ตอ้งพรากจากพระองค์ ดงันั8นการที'ตอ้ง

นอนบนที'นอนเพียงลาํพงัโดยไม่มีพระกฤษณะเคียงขา้ง ที'นอนใบไมแ้รกผลิจึงไม่ต่างจากไฟที'ใช้

ในพิธีกรรมต่างๆ ที'คอยแผดเผาเธอที'เป็นดั'งสิ' งสังเวยบูชาใหเ้ร่าร้อนและทรมาน 

  2.17 ปรัศโนตตระ (praśnottara) หรือ ปรัศโนตตรัม (praśnottaram)  

   ปรัศโนตตระ คือ การกล่าวตั8งคาํถาม โดยอาจจะมีคาํตอบหรือไม่มีคาํตอบ หากมี

คาํตอบก็อาจจะมีอยู่อย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้ ในบางกรณีเป็นการกล่าวตั8งคาํถามที'ไม่

ตอ้งการคาํตอบ คือเป็นการตอ้งคาํถามเพื'อการแสดงวตัถุประสงคอ์ย่างอื'น 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 74 

กิ ํกริษฺยติ กิ ํวทิษฺยติ สา จิรํ วริเหณ | 

กิ ํธเนน ชเนน กิ ํมม กิ ํชีวเิตน คฺฤเหณ || หริหริ˚ || อ ป 7-2 

เพราะพลดัพรากจากฉนัเป็นเวลานาน เธอจะทาํอะไรนะ เธอจะพูดอะไรนะ 

ทรัพยส์มบติัจะมีประโยชนอ์ะไรสําหรับฉัน ญาติพี'น้องจะมีประโยชนอ์ะไรสําหรับฉนั 

ชีวิตและบา้นเรือนจะมีประโยชนอ์ะไรสําหรับฉนั (อ ป 7-2) 

 

 จากตวัอย่างเป็นตอนที'พระกฤษณะคิดคาํนึงถึงราธาเพราะการพลดัพรากจากกนั 

จึงตั8งคาํถามวา่ในตอนนี8  ราธาจะทาํอะไรอยู ่จะพูดอะไรอยู่ เป็นการแสดงให้เห็นวา่พระองค์คิดถึง

ราธาอย่างมากจึงต้องการที'จะรู้ความเป็นไปของเธอ จากนั8นพระองค์ก็ต ั8งคาํถามต่อไปอีกวา่เมื'อ

พระองค์ไม่ได้อยู่กับราธาแล้วทรัพยส์มบติัจะมีประโยชน์อะไร ญาติพี'น้องจะมีประโยชน์อะไร 

บา้นเรือนจะมีประโยชน์อะไร หรือแม้แต่ชีวติจะมีประโยชน์อะไรสําหรับพระองค์ ซึ' งทั8งหมดนี8

ลว้นแลว้แต่เป็นคาํถามที'ไม่ตอ้งการคาํตอบ หากแต่เพื'อแสดงให้เห็นว่าพระกฤษณะรักราธามาก

เพียงใด เพราะเมื'อไม่ได้อยู่กับราธาแล้ว สิ' งไหนที'ผู ้คนคิดว่าเป็นสิ' งสําคญั เช่น ทรัพย์สมบัติ 

บา้นเรือน ญาติพี'นอ้ง หรือชีวติ ก็หมดสําคญัสําหรับพระองค์ พระองค์ยกราธาไวเ้หนือกวา่ทุกสิ'ง

แมแ้ต่ชีวติของพระองค ์   
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  2.18 เหตุ (hetu) 

   เหตุ คือ การกล่าวถึงใครที'กระทาํการอนัใด แล้วแสดงเหตุผลประกอบดว้ยว่า

ทาํไมจึงน่าจะกระทาํสิ'งนั8นได ้ 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 162 

วิรหปาณฺฑุมุราริมุขามฺพุชทฺยุติรย ํติรยนฺนปิ เวทนามฺ | 

วิธุรตีว ตโนติ มโนภุวะ สุหฺฤทเย หฺฤทเย มทนวฺยถามฺ || 7-5 

โอ!้ แมพ้ระจนัทร์นี8ที'มีสีเหมือนดอกบวัคือใบหนา้ของมุราริที'ซีด 

เพราะการพลดัพรากจะบรรเทาความปวดร้าวทางใจของฉนั 

แต่ก็เพราะเป็นเพื'อนของกามเทพจึงเพิ'มความเจบ็ปวดเพราะรักใหแ้ก่ใจของฉนัดว้ย (7-5) 

 

 จากตวัอย่างราธากล่าวถึงพระจนัทร์วา่ช่วยบรรเทาความปวดร้าวทางใจของเธอ

จากการที'เธอพลดัพรากจากพระกฤษณะ (มุราริ) เพราะเหตุที'พระจนัทร์มีสีเหมือนดอกบวัคือ

ใบหน้าของพระกฤษณะที'ซีด เป็นการกล่าวเปรียบเทียบโดยใช้ทั8งอุปมาและรูปกะร่วมกัน 

พระจนัทร์กับดอกบัวมีลกัษณะเหมือนกันคือเป็นสีขาวนวล และดอกบัวเปรียบเป็นใบหน้า

พระกฤษณะที'ซีด เพราะมีคุณลกัษณะร่วมกันคือความงดงามและสีหน้าที'ซีดกับสีดอกบวั เมื'อ

ราธามองพระจนัทร์ก็เหมือนเห็นหน้าพระกฤษณะจึงช่วยคลายความคิดถึงลงไปได้บ้างทาํให้

เจบ็ปวดทางใจลดนอ้ยลง แต่ทวา่ก็เป็นพระจนัทร์ด้วยเช่นกนัที'ทาํให้ความเจบ็ปวดเพราะความรัก

ในใจของราธาเพิ'มมากขึ8น เพราะเหตุที'พระจนัทร์เป็นเพื'อนกบักามเทพ กามเทพนั'นแผลงศรรักให้

ราธาหลงรักพระกฤษณะอย่างรุนแรง เมื'อราธาเห็นพระจนัทร์ที'เป็นเพื'อนกบักามเทพก็ทาํให้นึกถึง

กามเทพด้วย ความรู้สึกรักอย่างรุนแรงก็บงัเกิดขึ8นอีก และเพราะตอนนี8 ไม่ได้อ ยู่ก ับคนรักคือ

พระกฤษณะ การเห็นพระจนัทร์จึงทาํให้รู้สึกเจ็บปวดทรมานยิ'งขึ8นไปอีก บทนี8 จึงเป็นการกล่าว

แสดงการกระทาํของพระจนัทร์และกล่าวแสดงเหตุวา่ทาํไมพระจนัทร์จึงสามารถกระทาํสิ'งนั8นได ้ 

  2.19 วยาชัสตุติ (vyājastuti)  

   วยาช ัสตุติ คือ การสรรเสริญโดยการแกล้งทาํ กล่าวคือ กล่าวโทษหรือกล่าว

ตาํหนิติเตียนที'มีเจตนาเป็นการสรรเสริญ และการกล่าวสรรเสริญที'มีเจตนาที'แทจ้ริงเป็นการตาํหนิ 
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   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 84 

ภฺรูจาเป นิหิตะ กฏากฺษวศิิโข นิรฺมาตุ มรฺมวฺยถาํ 

ศฺยามาตฺมา กฏิุละ กโรตุ กพรีภาโรปิ มาโรทฺยมมฺ | 

โมห ํตาวทย ํจ ตนฺว ิตนุตาํ พิมฺพาธโร ราควานฺ 

สทฺวฺฤตฺตสฺตนมณฺฑลสฺตว กถ ํปฺราไณรฺมม กฺรีฑติ || 3-6 

ดูก่อนหญิงผูมี้ร่างกายบอบบาง! ลูกศรคือหางตาที'ถูกพาดไวที้'คนัศรคือคิ8ว 

อาจจะแค่สร้างความเจบ็ปวดใหอ้วยัวะสําคญัของฉัน 

แมผ้มถกัเปียที'คดไปคดมาที'มีธรรมชาตเิป็นสีดาํ 

ก็อาจจะทาํใหก้ามเทพมคีวามพยายามมากขึ8น 

และริมฝีปากล่างที'เหมือนลูกตาํลึงสีแดงนี8อาจจะแค่ทาํใหฉ้ันหมดสติ 

แต่เตา้นมที'กลมงามของเธอจะเลน่กบัชีวติของฉนัหรืออย่างไร (3-6) 

 

 จากตวัอย่างพระกฤษณะกล่าวตาํหนิติเตียนรูปร่างลกัษณะของราธาว่า ลูกศรคือ

หางตาที'ถูกพาดไวที้'คนัศรคือคิ8วย่อมจะสร้างความเจ็บปวดให้อวยัวะสําคญัของพระองค์ การ

เปรียบเทียบวา่ลูกศรคือหางตาเพราะการปรายตามองมีลกัษณะที'พุ่งตรงสู่ผูที้'ถกูมองเช่นเดียวกบัการ

พุ่งของลูกศร ส่วนการเปรียบวา่คนัศรคือคิ8วเพราะลกัษณะที'โก่งโคง้เช่นเดียวกนัและเป็นที'สิ'งที'วาง

อยู่ใกลด้วงตาเสมือนคอยรองรับ คลา้ยกับคนัศรที'รองรับลูกธนูที'จะยิง อีกประการหนึ'งคือลูกศร

และคนัศรที'กล่าวถึงนี8หมายถึงศรของกามเทพที'ยงิไปตอ้งผูใ้ดก็ย่อมทาํให้เกิดความรักในจิตใจ ซึ' ง

คิ8วและหางตาของราธาก็มีลกัษณะที'งดงามและทาํให้เกิดความรักขึ8นมาไดเ้ช่นเดียวกนั และเมื'อ

ลูกศรมีลกัษณะเป็นอาวธุจึงสามารถทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่อวยัวะสําคญัที'ตอ้งศร คิ8วและตาของราธา

ก็สามารถทาํอนัตรายไดดุ้จเดียวกนั แต่เป็นการกระทาํอนัตรายต่อหวัใจโดยทาํให้เร่าร้อนลุ่มหลง 

ต่อมาไดต้าํหนิผมสีดาํที'ถกัเปียคดโคง้ไปมาวา่ก็อาจจะทาํให้กามเทพมีความพยายามในการทาํร้าย

พระองค์มากขึ8นเพราะเห็นลกัษณะที'คดเคี8ยวดงักล่าว จากนั8นก็ตาํหนิริมฝีปากล่างที'เหมือนลูกตาํลึง

สีแดงวา่จะทาํใหพ้ระองคห์มดสติ ดว้ยเหตุที'สีแดงนี8 เร้าราคะจนทนไม่ไหวอาจจะทาํให้หมดสติไป

ได ้และสุดทา้ยก็ตาํหนิเตา้นมที'กลมงามวา่จะเล่นกบัชีวติของพระองค์หรืออย่างไร คือจกัทาํให้ตาย

เลยหรือเพราะความงดงามกลมกลึงนั8น  
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 การตาํหนิทั8งหมดนั8นแทจ้ริงแลว้พระกฤษณะตอ้งการสรรเสริญเยินยอความงาม

ของรูปร่างลกัษณะของราธาวา่งดงามจนอาจทาํร้ายจิตใจให้ทรมานจนตายได้เพราะความรักความ

ปรารถนาที'มีมาก ไม่วา่จะส่วนใด ตา คิ8ว ผม หรือปากก็ลว้นแลว้แต่งดงาม และยิ'งหน้าอกดว้ยแลว้

นอกจากจะงามมากแล้วก็ยิ'งเร้าความปรารถนาจนไม่อาจต้านทานได้ จนพระองค์ต้องกล่าวว่า

หนา้อกนี8คงจะไม่ทาํร้ายธรรมดาเช่นอวยัวะส่วนอื'นๆ หากแต่ราธาต้องการฆ่าพระองค์ให้ตายด้วย

หนา้อกนี8ใช่หรือไม่ 

  2.20 สังกระ (saṁkara)  

   สังกระ คือ การกล่าวโดยใช้อลงัการหลายชนิดรวมกนัในที'แห่งเดียว 

   ตัวอย่าง โศลกลาํดบัที' 83 

ภฺรูปลฺลว ํธนุรปางฺคตรงฺคิตานิ 

พาณา คุณาะ ศฺรวณปาลิริติ สฺมเรณ | 

ตสฺยามนงฺคชยชงฺคมเทวตายา- 

มสฺตฺราณิ นิรฺชิตชคนฺติ กิมรฺปิตานิ || 3-5 

ลูกศรทั8งหลายที'เอาชนะโลกทั8งหมดถูกมอบใหแ้ลว้โดยกามเทพ 

แก่เธอผูเ้ป็นเทวดาในหมู่สิ'งมชีีวติเพราะเอาชนะกามเทพ 

เพราะคิดวา่คิ8วที'เหมือนกบัใบไมแ้รกผลิคอืคนัธนู 

หางตาที'ขยบัคือลูกศร และติ'งหูคือสายธนูหรืออย่างไร (3-5) 

 

 จากตวัอย่างพระกฤษณะชมความงามของราธาโดยการกล่าวว่ากามเทพมอบ

ลูกศรของพระองคท์ั8งหมดใหแ้ก่ราธาเพราะพ่ายแพแ้ก่เธอ เหตุที'กล่าวเช่นนั8นเพราะพระกฤษณะ

เห็นวา่คิ8วของราธาคือคนัธนู หางตาคือลูกศร และติ'งหูคือสายธนูที'แผลงศรมาแล้วทาํให้พระองค์

หลงรัก ซึ' งความหมายที'แท้คือจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าความงามของราธามีมากจนทาํให้หลงรัก

เหมือนถูกศรกามเทพเพียงแค่สบตาเธอเท่านั8น  

 โศลกนี8ใช้อลงัการหลายชนิดร่วมกนั ไดแ้ก่ อุปมา คือ คิ8วที'เหมือนกบัใบไมแ้รก

ผลิ หมายถึงคิ8วมีรูปร่างและความงดงามเหมือนใบไม้แรกผลิ รูปกะ คือ เธอผู ้เป็นเทวดาในหมู่

สิ'งมีชีวติ หมายถึงราธาที'งดงามเหมือนนางฟ้าแต่มาอยู่ร่วมกบัมนุษยแ์ละแสดงถึงการยกย่องใน
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ฐานะที'เป็นพระนางลกัษมีดว้ย คิ8วที'เหมือนกบัใบไมแ้รกผลิคือคนัธนู หมายถึงคิ8วที'งามนั8นเปรียบ

เป็นคนัธนูของกามเทพเพราะมีลักษณะโก่งโค้งและงดงามเช่นเดียวกนั หางตาที'ขยบัคือลูกศร 

หมายถึงหางตามีลกัษณะที'หากปรายตามองไปแลว้จะพุ่งใส่ผูที้'ถูกมองเหมือนลูกศร และ ติ'งหูคือ

สายธนู หมายถึงความงามของติ'งหูเทียบเท่ากบัสายธนูของกามเทพและเหตุที'เปรียบติ'งหูกบัสายธนู

เพราะลักษณะการยิงธนูคือเมื'อจะยิงธนูผู ้ยิงจะต้องดึงสายของธนูมาชิดใบหูก่อนแล้วจึงปล่อย

ออกไป อติศยะ คือ การกล่าววา่ราธาเอาชนะกามเทพได ้กามเทพจึงตอ้งมอบลูกศรของพระองค์ให ้

ซึ'งเป็นการกล่าวที'เกินจริงและไม่อาจเป็นไปได ้ปรัศโนตตระ คือ การถามในตอนทา้ยบทวา่ คิดว่า

คิ8วของราธาคือคนัธนู หางตาคือลูกศร และติ'งหูคือสายธนูหรืออยา่งไร ซึ'งเป็นคาํถามที'ไม่มีคาํตอบ 

แต่แสดงการเปรียบเทียบวา่เห็นใบหน้าทั8งหมดของเธอเป็นเช่นนั8นหรือจึงคิดว่าเธอมีลูกศรของ

กามเทพ เพื'อแสดงเหตุผลของการเชื'อเช่นนั8น และ ปรยาโยกติ คือ การกล่าวชมความงามของราธา

โดยออ้ม เพราะในบทกล่าววา่ราธามีลูกศรของกามเทพประดบัอยู่บนส่วนของใบหน้าที'คอยแผลง

ศรใหค้นตกหลุมรัก ซึ' งแสดงใหเ้ห็นวา่ราธางดงามมากแมจ้ะไม่ไดบ้อกออกมาตรงๆ   

 คีตโควนิทะ ใช้ สังกระ เป็นสัดส่วนพอๆ กับการใช้อลงัการชนิดเดียวต่อหนึ' ง

โศลก ซึ'งทั8งสองลกัษณะนี8 ต่างใหค้วามหมายที'พอเหมาะกบัแต่ละโศลก เพราะในบางโศลกการใช้

อลงัการเพียงชนิดก็เพียงพอที'จะใหค้วามชดัเจนและทรงพลงัทางความหมายแล้ว แต่ในบางโศลก

การใชอ้ลงัการชนิดสังกระหรืออลงัการหลายชนิดร่วมกนัก็ให้ความหมายที'ลึกซึ8 งและกระทบใจ

มากกวา่ปกติ 

  สรุปแลว้คีตโควนิทกาวยะปรากฏอลงัการครบถว้นทั8งอลงัการทางเสียงและอลงัการ

ทางความหมาย โดยอลงัการทางเสียงที'ปรากฏถี'มากจนเป็นลกัษณะเฉพาะของคีตโควินทะ คือ 

อนุปราส ซึ'งปรากฏอยู่เกือบทุกโศลก และที'เป็นเอกลกัษณ์ของเรื'องปรากฏอยู่ในส่วนของอษัฏปที 

คือ ลาฏานุปราสชนิดซํ8 าทั8 งบาท และ อนัตยานุปราส ส่วนอลงัการทางความหมายก็ปรากฏอยู่

มากมายหลายโศลกและหลายชนิด ซึ'งอลงัการทางความหมายชนิดที'ปรากฏถี'มาก คือ อุปมา รูปกะ 

และ อุตเปรกษา และที'ปรากฏถี'รองลงมาคืออลงัการชนิด สังกระ 

  อลงัการทางเสียงและอลงัการทางความหมายในคีตโควนิทกาวยะจะปรากฏร่วมกัน

เสมอ แสดงใหเ้ห็นถึงความเอาใจใส่ของผูป้ระพนัธ์ที'ประดบัประดาอลงัการทั8งสองประเภทไม่ให้
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ยิ'งหยอ่นไปกวา่กนั โดยเมื'อไดอ้่านหรือไดฟั้งเสียงอนัไพเราะก็จะไดรั้บความหมายอนัลึกซึ8 งงดงาม

ไปพร้อมๆ กนั 

  นอกจากนี8  อลงัการ ยงัเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งหนึ'งที'ทาํใหเ้กิด รส ผูศึ้กษาจึงแสดงให้

เห็นวรรณศิลป์ประเภทอลงัการก่อน แลว้จึงตามดว้ยวรรณศิลป์ประเภทรส    

 

รสในคีตโควินทกาวยะ 

 รสในคีตโควนิทกาวยะปรากฏชดัเจนว่าเป็น ศฤงคารรส หรือรสของความรัก เป็นรส

หลกั นอกจากนี8ยงัมีรสรองที'หนุนรสหลกัใหเ้ด่นชดัยิ'งขึ8นไปอีก การรับรสต่างจากการรู้และเข้าใจ

อลงัการที'อาจทราบไดจ้ากวรรณคดีแต่ถ่ายเดียว ดว้ยรสนั8นสัมพนัธ์ทั8งผู ้ประพนัธ์ ผู้อ่านหรือผู้ฟัง 

และวรรณคดี  แต่ในขณะเดียวกนัการรู้และเขา้ใจอลงัการยอ่มทาํใหรั้บรสไดเ้ป็นอย่างดี และเมื'อรับ

รสไดย้อ่มรู้ถึงแก่นของเรื'องดว้ย 

 1. รสหลักในคีตโควนิทกาวยะ: ศฤงคารรส (śṛṅgārarasa) 

  ศฤงคารรส เป็นรสที'พบมากที'สุดในวรรณคดีสันสกฤต เพราะความรักมกัจะเป็น

จุดเริ'มตน้ของทุกสิ'งทุกอยา่ง สอดคลอ้งกบัปุรุษารถะ 4 ขอ้กามะ ที'เป็นวตัถุประสงค์สําคญัในชีวติ

และถือวา่เป็นขอ้ที'ทาํใหเ้กิดปุรุษารถะ 4 ขอ้อื'นๆ ตามมา ศฤงคารรสในวรรณคดีสันสกฤตแบ่งเป็น  

2 ประเภท ไดแ้ก่ วปิระลมัภะ คือ ความรักของคู่รักที'อยู่ห่างจากกนั แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก

คือเมื'อรักกนัแล้วในตอนแรกแต่ยงัไม่สมหวงัในการไดอ้ยู่ดว้ยกนั และลกัษณะที'สองคือเมื'อได้

สมหวงัในการสมรักกนัแลว้แต่ตอ้งพลดัพรากจากกนั ซึ'งลกัษณะที'สองนี8 เป็นที'นิยมกนัมากในการ

ประพนัธ์ รวมถึงในคีตโควนิทะดว้ย ส่วนศฤงคารรสอีกประเภทหนึ'งเรียกวา่ สัมโภคะ คือ ความรัก

ที'คู่รักไดอ้ยู่ดว้ยกนั ซึ'งจะเกิดตามหลงั วิประลมัภะ กล่าวคือ เมื'อคู่รักพลดัพรากจากกนัแลว้ไดแ้กไ้ข

ความเขา้ใจผิด หรือฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ก็ย่อมจะไดก้ลบัมาอยู่ดว้ยกันในที'สุด โดยการพลดัพราก

จากกนัเช่นนี8จะตอ้งตั8งอยู่บนความเชื'อที'วา่จะไดก้ลบัมาอยู่อีกครั8งหนึ'งจึงจะเป็นศฤงคารรส เพราะ

หากเป็นการจากกนัโดยที'ไม่สามารถกลบัมาอยูร่่วมกนัไดอ้ีกจะกลายเป็นกรุณารสไป เพราะฉะนั8น

คีตโควนิทะจึงเป็นทั8ง วปิระลมัภะ ศฤงคารรส และ สัมโภคะ ศฤงคารรส 
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  1.1 วิประลัมภะ ศฤงคารรส (vipralambha śṛṅgārarasa) ในคีตโควินทกาวยะ 

   ในคีตโควนิทะเนน้ วิประลมัภะ ศฤงคารรส หรือการที'คู่รักตอ้งพลดัพรากจากกนั 

เกิดจากความยินดีหรือความพอใจ (รติ) เป็นอารมณ์พื8นฐาน (สถายีภาวะ) คืออยู่ในภาวะรัก มีเหตุ

แห่งภาวะ (วภิาวะ) คือการพลดัพรากจากกันของพระกฤษณะและราธา เหตุการณ์แบ่งเป็น 3 ช่วง 

ไดแ้ก่ ช่วงที' 1 คือเมื'อพระกฤษณะทิ8งราธาซึ'งเป็นคนรักไปสนุกสนานกบัหญิงอื'น ราธาออกตามหา

และไดรู้้ไดเ้ห็นวา่พระกฤษณะอยู่กบัหญิงอื'นก็โกรธมากและจากไป แต่แลว้ก็ทนคิดถึงไม่ไหวจึงให้

เพื'อนหญิงไปตามหาและบอกกล่าวเพื'อพาพระกฤษณะกลบัมา ฝ่ายพระกฤษณะแมจ้ะอยู่กับหญิง

อื'นแต่ก็ยงัคงคิดถึงราธา จึงจากหญงิสาวเหล่านั8นมาอยู่ยงัที'ที'เคยเริงรักกบัราธา ช่วงที' 2 คือเมื'อเพื'อน

หญิงของราธาตามมาจนพบพระกฤษณะและบอกเล่าถึงราธาที'ทนทุกข์เพราะความรักและขอให้

พระองค์กลบัไปหาราธา แต่พระกฤษณะอยากให้ราธามาพบที'ที'เคยอยู่ด้วยกนัจึงขอให้เพื'อนหญิง

กลบัไปพาเธอมา ฝ่ายราธาเมื'อทราบก็พยายามจะไปพบแต่ไปไม่ไหวเพราะป่วยดว้ยพิษไข ้จึงขอให้

เพื'อนหญิงไปพาพระกฤษณะมาหาเธอแทน และช่วงที' 3 คือระหว่างที'พระกฤษณะยงัไม่มาแลว้

เพื'อนหญิงกลบัมาก่อนราธาก็ตดัพอ้และโกรธเคือง เมื'อพระกฤษณะมาหาจึงต่อวา่และไล่พระองค์

ไป แต่พระกฤษณะก็พยายามงอ้งอนและไปรอยงัที'ที'เคยเริงรักกนั  

   ตวัตน้เหตุที'ทาํให้เกิดภาวะ (อาลมัพนะ วภิาวะ) นั8นก็คือพระกฤษณะและราธาที'

รักกนัแต่ตอ้งพลดัพรากจากกนั ส่วนเหตุเสริม (อุททีปนะ วภิาวะ) คือ ฤดูใบไมผ้ลิอนังดงามซึ'งเป็น

ฤดูแห่งความรัก มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที'ช่วยส่งเสริมให้ความรักเพิ'มมากขึ8นกว่าปกติ 

ดงันั8นเมื'อคู่รักตอ้งพลดัพรากจากกนัในฤดูนี8จะทาํให้ความทรมานเพราะการโหยหาซึ' งกันและกัน

รุนแรงมากยิ'งขึ8 น ผลของภาวะ (อนุภาวะ) คือ ความโศกเศร้าและทุกข์ทรมานของราธาเมื'อ

พระกฤษณะหายไปแลว้กลบัมาหาเธอช้า และความเจ็บปวดและความผิดหวงัเมื'อพระกฤษณะที'

คิดถึงราธากลบัมางอ้เธอแต่เธอไม่หายโกรธ ส่วนภาวะเสริม (วยภิจารีภาวะ หรือ สัญจารีภาวะ) คือ 

ความอิจฉาริษยา (อสูยา) ความวิตก (จินตา) ความสะเทือนใจ (อาเวคะ) ความสิ8นหวงั (วิษาทะ) 

ความโหยหา (อุตสุกยะ) ความโกรธแคน้ (อมรรษะ) ความป่วยไข้ (วยาธิ) เป็นตน้ นอกจากนี8 ยงัมี

การแสดงออกทางกาย (สาตวกิะ) คือ นํ8าตาไหล (อศัรุ) เป็นลม ไม่รู้สึกตวั (ปรลยะ) เป็นตน้ ซึ' งการ

แสดงออกทางกายโดยไม่อาจควบคุมไดนี้8จะช่วยใหเ้ห็นและเขา้ใจภาวะต่างๆ ไดช้ดัเจนยิ'งขึ8น 
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   เหตุการณ์ในช่วงที' 1 เมื'อพระกฤษณะหายไปและราธาออกตามหา อุททีปนะคือ

ฤดูใบไมผ้ลิที'งดงามที'บรรยายไวใ้นอษัฏปทีที' 3 “กระท่อมที'มีเสียงกู่ร้องของนกโกกิละผสมกับฝูง

ผึ8ง มีลมจากภูเขามลยะที'นุ่มนวลและมีอย่างต่อเนื'องพดัเถาวลัยข์องตน้ลวงัคะ (อ ป 3-1)” ทั8งเสียง

จากนกและผึ8งก็ใหบ้รรยากาศในฤดูใบไมผ้ลิ อีกทั8งสัมผสันุ่มนวลจากลมที'พดัมาจากภูเขามลยะกท็าํ

ใหท้ราบถึงฤดูกาลแห่งความรัก “ในฤดูใบไมผ้ลิที'มีตน้ตมาละในป่าที'มีกลีบดอกที'ผลิใหม่เอาชนะ

กลิ'นหอมของนํ8 ามันที'มาจากกวาง ที'มีกลุ่มของดอกทองกวาวที'งดงามเหมือนเล็บของมนสิชะ 

(กามเทพ) ที'ฉีกหวัใจของคนหนุ่มสาว (อ ป 3-3)” “ในฤดูใบไม้ผลิที'มีการบานของดอกหญา้ฝรั'น

งดงามเหมือนกบัตะบองทองของราชาแห่งความรัก (อ ป 3-4)” กลิ'นหอมของใบไมแ้ละดอกไมต้ลบ

อบอวลยิ'งกวา่นํ8าหอมที'สกดัจากสัตว ์และภาพรูปร่างและสีสันของดอกไมน้านาชนิดก็ชวนให้ตก

อยู่ในภวงัคข์องความรัก แต่ในขณะเดียวกนัก็ทาํร้ายคนที'อยูต่ามลาํพงั “ในฤดูใบไม้ผลิที'ทุกทิศเต็ม

ไปดว้ยดอกเกตกะที'มีรูปร่างเหมือนปลายหอกที'ทิ'มแทงคนผูโ้ดดเดี'ยว (อ ป 3-5)” หรือคนที'ตอ้ง

ห่างไกลและแยกจากคนรัก “ในฤดูใบไมผ้ลิที'มีความรําพึงรําพนัอนัเกิดขึ8นแลว้จากหมู่ภรรยาของ

คนเดินทางที'มีความปรารถนาของความรักที'บ้าคลั'ง (อ ป 3-2)” ซึ' งฤดูใบไม้ผลินี8 ดาํเนินไปอย่าง

ยาวนานตลอดทั8งกาวยะ เป็นเหตุเสริมที'เร้าทั8ง วปิระลมัภะ ศฤงคารรส และ สัมโภคะ ศฤงคารรส 

กล่าวคือทั8งเสริมในการพลดัพรากจากคู่รักโดยทาํให้ความโหยหาในรักมีเพิ'มมากขึ8น (เหตุเสริมนี8

ทั8งทาํร้ายและปลอบโยนคู่รักในเวลาเดียวกนั) และเสริมความรักที'สมหวงัและครองคู่ให้ตกอยู่ใน

ภวงัคแ์ห่งรักจนถอนตวัไม่ขึ8น 

   อาลมัพนะ คือ “ในฤดูใบไม้ผลิอันน่ารื'นรมยที์'จบลงไดย้ากของคนโดดเดี'ยว 

พระองค์เตน้รําพร้อมกบัหมู่หญิงสาว (อ ป 3-1)” และ “พระหริย่อมเล่นสนุกสนานอยู่ในหมู่ของ

หญิงสาวไร้เดียงสาผูง้ดงามและหมกมุ่นอยู่กบัเกมรัก ณ ที'นี8  (อ ป 4-1)” เป็นผลให้ราธาโกรธเคือง

และเสียใจ มี วยภิจารีภาวะ เป็นความอิจฉาริษยา (อสูยา) และดว้ยความหยิ'งจองหอง (ครรพะ) เธอ

จึงไดจ้ากไป “เมื'อพระหริมีความรักให้หญิงทุกคน ราธาไปแลว้ยงัที'อื'นเพราะอาํนาจของความริษยา 

เพราะความหยิ'งผยองของตนที'ปรากฏออกมาจึงไปอยู่ในป่าที'ซุ้มเถาวลัยแ์ห่งใดแห่งหนึ'งที'ยอดมี

เสียงหึ' งๆ ของฝูงผึ8 งที'บินฉวดัเฉวียน (2-1)” แต่ไม่นานราธาก็เริ' มเกิดความระลึก (สมฤติ) ถึง

พระกฤษณะ “ใจของฉนันึกถึงพระหริผูมี้ขลุ่ยที'ทาํใหห้ลงใหลที'ส่งเสียงออกมาด้วยเสียงอนัไพเราะ

เหมือนนํ8าอมฤตจากริมฝีปากล่างของพระองค์ ผูมี้สายตาสอดส่ายไปมาและมีต่างหูแกวง่ไปแกวง่มา
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ที'แกม้เพราะศีรษะที'ส่ายไปมา ผูมี้การเล่นสนุกแลว้ ผู้หวัเราะแลว้ในการเตน้รํา ณ ที'นี' (อ ป 5-1)” 

ราธาระลึกถึงพระกฤษณะที'งดงามในทุกๆ ดา้นดงัปรากฏในอษัฏปทีที' 4 แลว้ก็คลายความโกรธลง 

“ใจของฉนันบัไดแ้ต่คุณความดีของพระองค์ แมจ้ะสับสนจากความหลงผิดก็จะไม่เก็บความโกรธ

ไว ้จะมีแต่ความพึงพอใจ และจะปล่อยทิ8งซึ' งสิ'งที'เป็นโทษใหห่้างไกล (2-2)” และเปลี'ยนเป็นความ

โหยหา (อุตสุกยะ)ในที'สุด “เมื'อพระกฤษณะมีความตอ้งการหนัเหไปในหมู่หญงิสาวทั8งหลายโดยที'

ไม่มีฉัน แต่ใจของฉนัที'โหยหายงัคงตอ้งการพระองค์ ฉันจะทาํอย่างไรดี (2-2)” ราธาจึงขอร้องให้

เพื'อนหญิงไปตามหาพระกฤษณะและนาํพระองคม์าอยูเ่คียงกบัเธอดงัเดิม “โอเ้พื'อนเอ๋ย! เธอจงช่วย

ใหเ้กศิมถนะผูสู้งส่งไดส้นุกอยา่งออกรสกบัฉนัผูที้'มีความปรารถนาในการร่วมรักเกิดขึ8นแลว้ในใจ 

(อ ป 6-1)” ส่วนพระกฤษณะเมื'อพบวา่ราธามาเห็นพระองค์อยู่กบัหญิงอื'นก็ผละจากหญิงเหล่านั8น 

และใจของพระกฤษณะก็คิดถึงแต่ราธาและเจบ็ปวดใจ “พระมาธวะผู ้เจบ็ปวดใจเพราะศรกามเทพ 

เมื'อตามหาราธาทางโนน้ทีทางนี8 ทีแลว้เกิดความเดือดเนื8อร้อนใจ จึงซึมเศร้าอยู่ที'ซุ้มไมบ้นฝั'งแม่นํ8า 

ยมุนา (3-2)” เมื'อพระกฤษณะออกตามหาราธาแลว้ไม่พบก็ทรงวิตกกังวล (จินตา) ไปต่างๆ นานา 

“เพราะพลดัพรากจากฉนัเป็นเวลานาน เธอจะทาํอะไรนะ เธอจะพูดอะไรนะ (อ ป 7-2)” “เธอผูมี้

รูปร่างอนับอบบาง! ฉนัคิดว่าใจของเธอเป็นทุกขเ์พราะความริษยา เนื'องจากฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน 

ฉนัจะไปงอ้งอนเธอดว้ยความนอบน้อมไดอ้ยา่งไร (อ ป 7-5)” 

   เหตุการณ์ในช่วงที' 2 เพื'อนของราธามาเล่าถึงความทรมานเพราะความรักของ

ราธาใหพ้ระกฤษณะฟัง และกลบัมาเล่าถึงความทรมานเพราะความรักของพระกฤษณะให้ราธาฟัง 

แล้วต้องกลับไปเล่าถึงความป่วยไข้ของราธาให้พระกฤษณะฟังอีกรอบ อนุภาวะปรากฏเป็น

ความคิด คาํพูด และกริยาอาการของทั8งสองคน แสดงสภาพคนที'ตอ้งพลดัพรากจากคนรัก “เพื'อน

ของราธากล่าวกบัมาธวะที'กาํลงัคลั'งรักอย่างมากมาย เหนื'อยหน่าย และมาอยู่ที'ซุ้มต้นหวายริมฝั'ง

แม่นํ8ายมุนา (4-1)” พระกฤษณะกาํลงับา้คล ั'ง (อุนมาทะ) และเหนื'อยหน่าย (คลานิ) เพราะความรัก 

ส่วนราธาก็มีอาการทุกข์ทรมานหนกัไม่แพก้นั “ขา้แต่มาธวะ! เธอมีความทุกข์หนกัหนา เธอโทษ

กระแจะจนัทน์ (ว่าไม่ทาํใหเ้ยน็) ต่อมาก็โทษแสงจนัทร์ (วา่ไม่ทาํให้เย็น) โทษลมที'พดัมาจากภูเขา

มลยะวา่เหมือนพิษงูเพราะพดัผ่านที'อยูข่องงู เธอหลบซ่อนอยูใ่นตวัท่านประหนึ'งว่ากลวัลูกศรของ

มนสิชะเพราะการจินตนาการ เธอน่าสงสารเพราะการพลดัพรากจากท่าน (อ ป 8-1)” เพื'อนหญิง

ของราธาไดบ้อกถึงกริยาอาการของราธาและตรงนี8 ไดแ้ทรกรสรองมาเสริมรสหลกัคือ กรุณารส 
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ชนิด สาเปกษะ หรือภาวะที'ต้องอาศยัเหตุอื'นทาํให้เกิด การตอ้งพลดัพรากจากกันของทั8งคู่ทาํให้

ราธาเกิด อนุภาวะ และ วยภิจารีภาวะ หลายประการ เช่น 

“อาศยัการสงบนิ'งอยู่ในสมาธิเธอจินตนาการถึงท่านซึ' งพบไดย้าก 

แลว้ก็รําพึงรําพนั หวัเราะ ซึมเศร้า ร้องไห้ กระโดดโลดเตน้ 

และปลดเปลื8องความร้อนอกร้อนใจ   (อ ป 8-6)” 

 

 “เธอนั8นบางทีก็ขนลุกขนพองดว้ยความตื'นเตน้ บางทีก็หายใจกระสับกระส่าย 

บางทีก็รําพึงรําพนั บางทีก็ตวัสั'น บางทีก็โศกเศร้า บางทีกนิ็'งสงบ บางทีก็พลุ่งพล่าน 

บางทีกห็ลบัตา บางทีกล็ม้ตวัลง บางทีก็ลกุขึ8น บางทีก็เป็นลม 

ขา้แต่ท่านผูเ้ปรียบเหมือนหมอจากสวรรค!์ เพราะไขร้ักหนกัขนาดนี8  

เธอผูมี้ร่างกายที'งดงามอาจจะไม่มีชีวติอยู่ก็ได ้

แต่ถา้ท่านกรุณาเธอดว้ยความรัก มือของพระยมกค็งจะปลอ่ยเธอไป (4-3)” 

 

“เธอผูมี้แถวของขนลุกอย่างทั'วตวั ผูเ้ปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงหวดีร้องอยา่งดงั 

ที'เต็มไปดว้ยคาํพูดโอดครวญเพราะความคิดอะไรไม่ออกที'เกิดขึ8นภายใน 

นี'แน่ะท่านผูเ้ป็นคนขี8โกง! 

เธอผูม้ีตาเหมือนกวางหลงัจากคิดถึงความรักที'มากมายต่อท่านแลว้ 

จึงเป็นผูที้'จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งศฤงคารรสและนึกถึงท่านอยู่ตลอด (6-2)” 

 

   ผลของภาวะที'ต้องแยกห่างจากพระกฤษณะของราธาทําให้เธอเฝ้าคิดถึงแต่

พระกฤษณะตลอดเวลาจนเกิดเป็นสมาธิและพบพระองค์ในจินตนาการ แลว้ก็เกิดวยภิจารีภาวะ

อื'นๆ เพราะความรุนแรงของความรัก ไดแ้ก่ ความบา้คลั'ง (อุนมาทะ) ความสิ8นสติหรือความเป็นลม

แน่นิ'ง (อปัสมาระ) ความป่วยไข้ (วยาธิ) และ ความโหยหา (อุตสุกยะ) แสดงอนุภาวะดว้ยกริยา

อาการต่างๆ มากมาย ปรากฏเป็นสาตวกิะ คือ ขนลุก (โรมะ) สั'นสะทา้น (เวปถุ) นํ8 าตาไหล (อศัรุ) 

และเป็นลม ไม่รู้สึกตวั (ปรลยะ) ซึ' งทั8งหมดลว้นแสดงให้เห็นว่าราธารักพระกฤษณะมากและตอ้ง

ทุกขท์รมานมากเช่นกนัเมื'อตอ้งพลดัพรากจากพระองค์ อนุภาวะต่างๆ ที'ราธาแสดงออกมาโดยมี 
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วยภิจารีภาวะและสาตวกิะส่งเสริม ย่อมทาํให้เกิดภาวะรักขึ8นมา ยิ'งโดยอาศยัอลงัการบางชนิดเข้า

ช่วยยิ'งทาํใหภ้าวะดงักล่าวเด่นชัดมากยิ'งขึ8น เช่น สาตวิกะ คือนํ8 าตาไหล (อศัรุ) “เธอมีดอกบวัคือ

ใบหน้าที'เอ่อล้นดว้ยนํ8 าตาของตาที'กลิ8งกลอกไปมาดุจดงัพระจนัทร์ที'ถูกราหูร่างใหญ่กัดกินเป็น

ชิ8นๆ มีสายธารนํ8าอมฤตรินไหล (อ ป 8-4)” และ “เธอสอดส่ายตาที'เหมือนดอกบวัที'หลุดจากก้าน

บวัที'เต็มไปดว้ยนํ8 าตามองหาท่านไปทุกทิศทาง (อ ป 9-4)” แสดงโดยอลงัการชนิดอุตเปรกษาทาํให้

จินตนาการเห็นเป็นภาพนํ8าตาที'ไหลอย่างงดงาม  

   ส่วนพระกฤษณะก็เกิดผลของภาวะรุนแรงไม่แพร้าธาเมื'อตอ้งพลดัพรากจากเธอ 

เช่น 

“เมื'อขนนกหล่นกด็ี เมื'อใบไมไ้หวก็ดี เขากส็งสยัวา่เธอเขา้ไปใกล ้

จึงเตรียมที'นอนและจอ้งมองดว้ยสายตาที'กระวนกระวายไปที'ทางมาของเธอ (อ ป 11-3)” 

 

“เพื'อนรักเอ๋ย! คนรักของเธอซึ'งเด̂ียวกถ็อนหายใจ 

เด̂ียวก็มองไปยงัทิศต่างๆ ขา้งหนา้ 

เด̂ียวกเ็ขา้ไปในซุ้มไม ้เดี^ยวก็บ่นเพอ้ เด̂ียวก็หมดแรง 

เด̂ียวกเ็ตรียมที'นอน เด̂ียวก็มองอยา่งงุนงง 

กาํลงัเจบ็ปวดจากการทาํร้ายของมทนะ (กามเทพ) (5-3)” 

 

“เมื'อแสงจนัทร์แผดเผา เขาก็เหมือนกบัจะตาย  

เมื'อศรกามเทพตอ้งตวัเขา เขาผูสั้บสนอยา่งมากก็ยิ'งรํ' าไห ้(อ ป 10-2)” 

 

พระกฤษณะมีความทุกข์ทรมานเพราะการพลัดพรากรุนแรงมากดังแสดง

ในอษัฏปทีที' 10 และอษัฏปทีที' 11 ซึ' งกล่าวกันวา่เหตุที'อษัฏปทีที' 10 มีโศลกเพียงห้าโศลก ไม่ใช่

แปดโศลกตามแบบอษัฏปทีอื'นๆ เพราะไม่สามารถที'จะบรรยายความทุกขข์องพระกฤษณะที'มีมาก

ต่อจนครบแปดโศลกได ้และจากตวัอย่างจะแสดงอนุภาวะคลา้ยราธา และจะปรากฏความรู้สึกที'

เกิดขึ8นในใจเพิ'มขึ8น เช่น ความหว ั'นไหว ความไม่มั'นคง (จปลตา) ความวิตก (จินตา) ความสงสัย 

(ศงักา) หรือความรู้สึกเหมือนจะตาย (มรณะ) และสาตวกิะ เช่น นํ8าตาไหล (อศัรุ)  
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และเหตุการณ์ในช่วงที' 3 ราธาโกรธเคืองพระกฤษณะ และพระกฤษณะพยายาม

งอ้งอนราธา มีอนุภาวะคือการตดัพอ้รําพึงรําพนัของราธาเมื'อพระกฤษณะมาชา้ มี วยภิจารีภาวะ  คือ 

ความสงสัย (ศงักา) ว่าพระกฤษณะคงจะอยู่กบัหญิงอื'นจึงไม่มาหาเธอ “หญิงสาวคนใดคนหนึ'งมี

คุณสมบติัที'ดีเยี'ยมมากมาย แต่งกายดว้ยเครื'องแต่งกายที'เหมาะสมกบัสมรภูมิแห่งกามเทพ ดอกไม้

ประดบัผมหล่นและผมยุ่งเหยิง คงจะเริงรักอยู่กบัมธุริปุ (อ ป 14-1)” ความอิจฉาริษยา (อสูยา) หญิง

สาวคนอื'นๆที'ไดอ้ยูก่บัพระกฤษณะวา่คงจะไม่มีความทุกข์ร้อนอนัใดเลย “เพื'อนเอ๋ย! ผูห้ญิงซึ' งได้

สนุกอยู่กบัวนมาลินผูมี้นัยน์ตาเหมือนดอกบวัสีนํ8 าเงินที'ไหวไปมาเพราะลมจะไม่ร้อนเลยเพราะ

เตียงนอนที'ทาํดว้ยใบไมแ้รกผลิ (อ ป 16-1)” ความสิ8นหวงั (วิษาทะ) วา่พระกฤษณะคงไม่มาและตวั

เธอคงไร้ประโยชน์ “น่าเศร้าจริง! พระหริไม่ไปสู่ป่าตามเวลาที'นดัหมาย ความสาวของฉนัที'ไม่มีสิ'ง

บกพร่องเลยนี8ก็ไม่มีประโยชน์อะไร โอ!้ ฉนัผูถู้กพวกเพื'อนหญิงหลอกลวงดว้ยคาํพูดแล้วจะไปพึ'ง

ใครไดใ้นโลกนี8  (อ ป 13-1)” และ ความโกรธแค้น (อมรรษะ) เมื'อพระกฤษณะมางอนง้อแลว้แต่

ราธาก็เห็นและสงสัยไปวา่พระองคน์อกใจไปเสียแลว้ 

“ตาของท่านแดงแสดงวา่ไม่ไดห้ลบัเพราะแสดงบทรักทั8งคืน 

ตอนนี8 ท่านตาปรือแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่า 

ยงัมีความรักที'ฝังแน่นอยูก่บัรสของการแสดงความรักนั8น 

โอห้ริ! จงไปใหพ้น้ มาธวะ จงไปใหพ้น้ เกศวะ อย่ามาโกหกฉนัเลย 

ท่านผูมี้ตาเหมือนดอกบวั! ขอจงตามผูห้ญิงที'ทาํใหท่้านหายเหงาคนนั8นไปเถิด (อ ป 17-1)” 

 

ฝ่ายพระกฤษณะที'เฝ้างอนงอ้และรอคอยราธาด้วยความรัก “เขาผูต้ามใจเธอทุก

อย่าง ผูส้รรหาคาํพูดออดออ้นเพื'อขอโทษเธอ และไดล้ม้ตวัลงใกลเ้ทา้ของเธอเพื'อขอใหเ้ธอยกโทษ

ใหแ้ลว้ (อ ป 20-1)” ก็เกิดอนุภาวะต่างๆ มากมาย เช่น 

“เขาคงคิดจินตนาการไปวา่ 

“หญิงคนนั8นเธอคงจะมองดูฉนั เธอคงจะพูดถึงเรื'องความรักกบัฉัน 

เธอคงจะมีความสุขเพราะการกอดร่างของฉนั เธอคงจะมีความสุขในราคะกบัฉนั” 

เพื'อนเอ๋ย! คนรักของท่านเมื'อเห็นท่านแลว้ก็ตวัสั'น ขนลุก มีความสุข เหงื'อไหล 

เขา้มาหาท่าน และเป็นลมที'พุ่มไมที้'ปกคลุมดว้ยความมืดสนิท (11-2)” 
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จากเหตุการณ์ทั8งสามช่วงผูอ้่านหรือผูฟั้งจะไดร้ับรู้ภาวะที'พระกฤษณะและราธา

มีต่อกนั ตั8งแต่สาเหตุ (วภิาวะ) ของการแยกจากกนั และความปรารถนาซึ'งกนัและกนั แต่ทั8งคู่ก็ตอ้ง

พลดัพรากกนัไปมา แต่ในระหวา่งนั8นความรักที'มีต่อกนัและความทุกข์เพราะรักที'ไม่ไดเ้คียงขา้งกนั

ก็แสดงออกมาเป็นผลของภาวะ (อนุภาวะ) โดยมีอลงัการหลายชนิดประกอบให้เห็นภาวะต่างๆ 

ชดัเจนยิ'งขึ8น เมื'อมาประสานกบัรอยจารึกในอดีตหรืออารมณ์ที'นอนเนื'องอยู่ในใจ (วาสนา) ของ

ผูอ้่านหรือผูฟั้งที'เคยรับรู้ภาวะของความรัก (รติ) ซึ' งมีลกัษณะเป็นเหตุการณ์สากล (สาธารณีกรณะ)  

โดยผู ้อ่านหรือผูฟั้งตอ้งมีความพร้อมในการรับอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจโดยง่าย (สหฤทยั) 

ความซาบซึ8 งในรสของความรัก (ศฤงคารรส) ย่อมบงัเกิดขึ8น อารมณ์รักนี8ผูอ้่านหรือผู้ฟังไม่ใช่รับรู้

หรือเขา้ใจจากประสบการณ์ที'มีความรักที'พลดัพรากเท่านั8น แต่หมายถึงการที'ผู ้อ่านหรือผูฟั้งวาง

ประสบการณ์หรือแมแ้ต่ตวัตนของตนเองไว ้แล้วทาํใจให้นิ'งเหมือนนํ8 าใสเพื'อสะทอ้นและรับเอา

อารมณ์ความรู้สึกของพระกฤษณะหรือราธา จึงจะสามารถเขา้ถึงและเขา้ใจรสของความรักอย่าง

แทจ้ริงได ้

สภาพของ วิประลมัภะ ศฤงคารรส ใน คีตโควนิทะ นี8คือ มานะ หมายถึง อาการ

หึงหวงของหญิงที'เกิดจากการที'ชายไปสมาคมกบัหญิงอื'น และกลายสภาพเป็น ปรวาส หมายถึง 

การพลดัพรากจากกนัเพราะชายอนัเป็นที'รักจากไปอยูที่'อื'น เพราะเหตุนี8  ราธา จึงถูกเรียกว่า มานินี 

แปลวา่ หญิงผูมี้มานะ ดว้ย ส่วน ฐานะ หรือที'ต ั8งของศฤงคารรสที'เด่นชัด คือ เพอ้คลั'ง (อุนมาทะ) 

สลบไม่รู้สึกตวั (มูรฉา) และตาย (มรณะ) (ในที'นี8 คือความรู้สึกรักที'รุนแรงจนเหมือนหวัใจจะแตก

สลายและขาดใจตายในที'สุด แต่ไม่ไดห้มายความวา่ตายไปจริงๆ) แสดงถึงความรักที'พระกฤษณะ

และราธามีต่อกนัอย่างมาก    

  1.2 สัมโภคะ ศฤงคารรส (sambhoga śṛṅgārarasa) ในคีตโควินทกาวยะ 

   สัมโภคะ ศฤงคารรส หรือความรักของคู่รักที'ได้อยู่ดว้ยกัน มีความยินดีพอใจ

หรือภาวะรักเป็น สถายีภาวะ มีเหตุแห่งภาวะ (วิภาวะ) คือพระกฤษณะและราธาที'ได้ครองรักกนั  

ตวัตน้เหตุ (อาลมัพนะ วิภาวะ) คือพระกฤษณะและราธาที'รักกนั ส่วนเหตุเสริม (อุททีปนะ วิภาวะ) 

คือ ฤดูใบไมผ้ลิซึ' งเป็นฤดูกาลแห่งความรัก เช่นเดียวกบั วิประลมัภะ ศฤงคารรส ซึ' งตามปกติแล้ว 

สัมโภคะ จะเกิดตาม วิประลมัภะ คือเมื'อพลดัพรากแลว้ก็ไดค้รองคู่ แต่ผูศึ้กษาเห็นวา่ภาวะรักที'ได้

ครองคู่กนัก่อนที'จะพลดัพรากก็อาจจะสามารถนบัรวมเป็นสัมโภคะได ้เช่น 
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“ทอ้งฟ้าเนืองแน่นดว้ยหมู่เมฆ ผืนป่ามืดดาํดว้ยตน้ตมาละ 

ในเวลากลางคืนเขาผูนี้8หวาดกลวั เพราะฉะนั8นเธอนั'นแหละจงพาเขากลบับา้นเถิดราธา 

เพราะคาํสั'งของนนัทะวา่เช่นนี8   ขอใหก้ารเริงรักระหวา่งราธาและมาธวะ 

ในขณะที'พวกเขาทั8งสองเดินทางไปถึงตน้ไมท้ี'มีซุ้มไมเ้ลื8อย 

ที'อยูใ่กลท้างริมฝั'งแม่นํ8 ายมุนาจงเจริญ (1-1)” 

 

   จากตวัอย่างเป็นตอนที'พระกฤษณะและราธารักกนัในตอนแรกซึ'งกล่าวถงึวิภาวะ

และอนุภาวะไวอ้ย่างครบถว้นในโศลกเดียว มี อาลมัพนะ วภิาวะ “ราธาและมาธวะ” และ อุททีปนะ 

วภิาวะ “ทอ้งฟ้าเนืองแน่นดว้ยหมู่เมฆ ผืนป่ามืดดาํดว้ยตน้ตมาละ” “ตน้ไมที้'มีซุ้มไมเ้ลื8อยที'อยู่ใกล้

ทางริมฝั'งแม่นํ8ายมุนา” และมี อนุภาวะ “การเริงรักระหวา่งราธาและมาธวะ” หลงัจากนั8นก็กลายเป็น 

วปิระลมัภะ คือการพลดัพรากจากกนัของทั8งคู่ ดว้ยเหตุนี8นกัวรรณคดีบางท่านจึงไม่นบัการครองรัก

กนัของคู่รักในตอนก่อนพลดัพรากเป็น สัมโภคะ แต่นบัเป็นเพียงเหตุของภาวะของ วปิระลมัภะ 

เท่านั8น ซึ' งผูศึ้กษาเห็นวา่ควรนบัการครองรักของพระกฤษณะและราธาในตอนต้นเป็น สัมโภคะ 

ดว้ย เพราะ สัมโภคะ ที'เป็นเหตุการณ์หลงัจาก วิประลมัภะ แลว้ก็ถือวา่ วปิระลมัภะ นั8นเป็นเหตุของ

ภาวะของ สัมโภคะ นั8นเช่นกนั 

   ส่วนช่วงเหตุการณ์ที'ต่อเนื'องจาก วิประลมัภะ ศฤงคารรส 3 ช่วงแรก ซึ' งถือว่า

เป็น สัมโภคะ ศฤงคารรส คือการอยู่ร่วมกนัของพระกฤษณะและราธาหลงัจากที'พลดัพรากจากกนัมี

วภิาวะ ไดแ้ก่ การแต่งกายงดงาม “พระหริที'ประตูของที'อยู่คือซุ้มไมที้'ถูกทาํให้สว่างด้วยแก้วมณีที'

สายสร้อยคอ ที'สายรัดเอวที'ทาํดว้ยทองที'สั'นไปมา ที'กาํไลข้อแขน ที'สร้อยข้อมือ (11-5)” การอยู่

ร่วมกบัคนรัก “ถึงจะมีอุปสรรคดงักล่าวการเริ'มการร่วมรักที'เต็มไปดว้ยความรักของคนทั8งสองก็

เกิดขึ8นแลว้ (12-2)” การอยู่ในอารมณ์ที'พอใจ “คนรักที'ถูกกอดรัดด้วยแขนทั8งสอง ถูกกดด้วย

นํ8าหนกัของเตา้นม ถูกข่วนดว้ยเล็บมือทั8งหลาย ริมฝีปากถูกทาํให้เป็นแผลดว้ยฟันทั8งหลาย ที'ผมถูก

ทาํใหโ้นม้ลงมาดว้ยมือ ถูกทาํใหลุ้่มหลงดว้ยนํ8าหวานที'ริมฝีปาก คนรักที'ถูกกระทาํเช่นนั8นก็ได้รับ

ความพึงพอใจอย่างประหลาด ช่างน่าอศัจรรย!์ นั'นคือวิธีการที'แปลกของกามเทพ (12-3)” และการ

เล่นสนุกสนาน “เมื'อราธาเริ'มตน้สงครามที'ปะปนกบัการเล่นกีฬารัก เธอปรารถนาอย่างรุนแรงซึ' ง

สงครามอนัดุเดือดอยูบ่นเขาคนนั8นโดยเธอ เพื'อเอาชนะคนรัก เพราะความหลงลืมตน (12-4)” และ
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อนุภาวะ ไดแ้ก่ การทาํกริยาอาการน่ารัก (ยกัคิ8วหลิ'วตา พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ยิ8มแยม้แจ่มใส 

กริยาท่าทางงดงาม ฯลฯ) และการร่วมรัก มี วยภิจารีภาวะ คือ ความอ่อนเพลีย (ศรมะ) “ครั8 นแลว้

ราธานั8นผู ้มีร่างกายที'เหนื'อยอ่อนอย่างยิ'งเมื'อภายหลังของการร่วมรักผู้ถูกทาํให้พอใจแล้วใน

ทนัทีทนัใดกล่าวแลว้กบัโควินทะซึ' งคาํพูดที'เต็มไปดว้ยความเอื8ออาทรเพราะความสุขวา่ (12-8)” 

ความง่วง (นิทรา) “เนินสะโพกเคลื'อนไหวไปมา เถาวลัย์คือมือคลายออก หน้าอกกระเพื'อมขึ8นลง 

ตาหลบัลง (12-4)” และ ความอาย (วรีฑา)  

“ผมของเธอนั8นปลิวเพราะผมเปียที'ถกัไวถู้กแกอ้อก 

แก้มทั8งสองขา้งปลอ่ยเหงื'อออกมา 

ความงามของริมฝีปากที'เหมือนลกูตาํลึงซีดจาง 

สร้อยไข่มุกถูกทาํใหแ้พด้ว้ยความงามของหนา้อกที'เหมือนหมอ้นํ8า 

ความงามของเขม็ขดัก็หมดหวงัหลงัจากที'เธอปิด 

บริเวณเตา้นมและดา้นหน้าของสะโพกดว้ยมือ 

แลว้เธอก็มองดูเขาอยา่งเอียงอาย ทาํใหบ้ริเวณนั8นไม่อยู่นิ'ง 

ทาํใหเ้ขาพึงพอใจดว้ยความงามที'ไร้เดียงสา (ในวนัเดียวกนันั8นเอง) (12-6)” 

 

พร้อมกนันี8ยงัมี สาตวกิะ ร่วมดว้ย คือ ขนลุก (โรมะ) “อุปสรรคเกิดขึ8นแล้วใน

การกอดรัดที'แน่นเพราะหน่อของตน้ไมคื้อขนที'ลุก และในการมองดูอารมณ์ปรารถนาของการเล่น

กีฬารักเพราะการกระพริบตา ในการดื'มนํ8าอมฤตจากริมฝีปากเพราะการเล่าเรื'อง แมใ้นสงครามทาง

ศิลปะของกามเทพเพราะการบรรลุถึงความสุขสุดยอด (12-2)” และ สั'นสะทา้น (เวปถุ) “เธอจงถาม

ถนัที'เหมือนหมอ้นํ8าของเธอนี8 ที'มีธารนํ8าใสคือสร้อยไข่มุกอนังดงามซึ'งสั'นไหวบ่งชี8 การกอดรัดของ

พระหริราวกบัวา่เพราะอาํนาจของคลื'นของความรัก (อ ป 20-5)”  

เมื'อรับรู้ภาวะ อนุภาวะ วยภิจารีภาวะ และ สาตวิกะ ดงักล่าวมาทั8 งหมดแล้ว

ประสานกบั วาสนา ของผูมี้ สหฤทยั รับรู้ภาวะรัก (รติ) ย่อมสะเทือนอารมณ์เกิดเป็นความซาบซึ8 ง

ในรสของความรัก (ศฤงคารรส) 
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 2. รสรองในคีตโควินทกาวยะ: วีรรส (vīrarasa) กรุณารส (karuṇārasa) และ 

ศานตรส (śāntarasa) 

  รสรองใน คีตโควนิทะ ที'มาหนุนรสหลกัคือ ศฤงคารรส ได้แก่ วรีรส หรือรสของ

ความกลา้ กรุณารส หรือรสของความเมตตากรุณา และ ศานตรส หรือรสของความสงบ ซึ' งรส

เหล่านี8ลว้นแลว้แต่มาช่วยส่งเสริมใหร้สรักเด่นชดัยิ'งขึ8น 

  วรีรส หรือรสของความกลา้ มีอารมณ์พื8นฐาน (สถายีภาวะ) คือ ความเพียรพยายาม 

(อุตสาหะ) มีเหตุแห่งภาวะ (วภิาวะ) คือพระกฤษณะหรือพระวษิณุผูท้ี'มีกําลงักาย (พละ) “แผ่นดิน

อยู่บนหลงัของพระองคที์'กวา้งอย่างยิ'งและหนกัอย่างที'สุดและมีรูปจกัรเป็นรอยแผลเป็นเพราะแบก

ภูเขาเอาไว ้(อ ป 1-2)” ความแกลว้กล้าจู่โจม (ปรากรมะ) “เล็บของพระองค์ที'มีปลายเล็บอนัน่า

อศัจรรยอ์ยูบ่นดอกบวัคือมือที'งดงามราวกบัวา่เป็นผึ8งที'เกาะอยูบ่นร่างกายของหิรัณยะกะศิปุที'ถกูฉีก

แลว้” ความองอาจสง่างาม (ประตาปะ) “ขา้แต่พระองค์ผูง้ามเหมือนเมฆที'กําลงัตั8งเคา้! (อ ป 2-7)” 

ความมีชาติตระกูลและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที'ดี (ประภาวะ) “ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นพระอาทิตย์

สําหรับดอกบวัคือราชวงศ์ยาทพ! (อ ป 2-3)” และ ความสามารถในการรบ (ศกัติ)  

“ขอใหมุ้ระชิตผูมี้ท่อนไมคื้อแขนจงมีชยัชนะ 

ผูมี้หยดเลือดที'กระจายของชา้งกุวลยาปีฑะผูถู้กฆ่าดว้ยการเลน่บีบดว้ยแขน 

ราวกบัวา่ถูกบูชาดว้ยดอกมนัทาระที'ถูกโยนมาโดยพระศรีเทพีแห่งชยัชนะ 

และถูกแตม้ดว้ยสินทูระดว้ยพระองคเ์องดว้ยความดีใจในการรบกบัช้าง (11-11)” 

 

  มีผลของภาวะ (อนุภาวะ) คือ ความกลา้ (เศารยะ) ความเสียสละ (ตยาคะ) และ ความ

ฉลาด (ไวศารทะ) ดงันั8น วรีรส จึงไปช่วยเสริม ศฤงคารรส ในแง่ที'ว่าเมื'อความอุตสาหะของ

พระกฤษณะทาํใหเ้กิดวรีรสแลว้ ก็ย่อมทาํใหร้าธาหลงรัก และผูช้มหรือผูอ้่านก็ย่อมซาบซึ8งถึงรสรกั

ของผูที้'น่ารักคือมีรสของความกลา้ร่วมดว้ยนั'นเอง 

  กรุณารส หรือรสของความเมตตากรุณา มี สถายภีาวะ คือ โศกะ เกิดโดย วภิาวะ คือ 

การพลดัพรากจากคนรัก มี อนุภาวะ คือ นํ8 าตาตก ครํ' าครวญรําพนั หน้าถอดสี ร่างกายสะดุง้กลวั 

ถอนหายใจ ลืมตวั ร้องไหอ้อกมาดงัๆ ทิ8งทอดตวัลง และสลบไม่รู้สึกตวั มี วยภิจารีภาวะ คือ ความ

ไม่แยแส ความเหนื'อย ความวิตกกงัวล การขวนขวาย ความอ่อนเพลีย ความกลวั ความทุกข์ยาก 
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ความป่วยไข ้ความบา้คลั'ง การซึม การเป็นลมแน่นิ'ง ความตาย ความดื8อดา้น และความสั'นสะท้าน 

ซึ'งภาวะโศกเศร้า (โศกะ) ทาํใหเ้กิดรสของความเมตตากรุณา (กรุณารส) นี8 ส่งเสริมใหร้สหลกัอยา่ง

รสรักเด่นชัดขึ8น “เธอหลบซ่อนอยู่ในตัวท่านประหนึ' งว่ากลัวลูกศรของกามเทพเพราะการ

จินตนาการ เธอน่าสงสารเพราะการพลดัพรากจากท่าน (อ ป 8-1)” เพราะเมื'อผู ้อ่านหรือผู้ฟังรับรู้

ภาวะโศกเศร้าอย่างรุนแรงของพระกฤษณะและราธาที'ต้องพลดัพรากจากกนั เกิดเป็นอารมณ์

สะเทือนใจซาบซึ8 งในกรุณารส   

  ศานตรส หรือรสของความสงบ มี ศามะ (ความมีใจสงบ) เป็นสถายีภาวะ เกิดโดยวิ

ภาวะ คือ ความบริสุทธิ\ ในจิตใจ แสดงดว้ยอนุภาวะ คือ การเพ่งดวงจิตหรือการรู้เกี'ยวกบัดวงจิตของ

ตนหรือการเขา้สมาธิ (อธัยาตมธัยาน) “อาศัยการสงบนิ'งอยูใ่นสมาธิเธอจินตนาการถงึท่านซึ'งพบได้

ยาก (อ ป 8-6)” “ความสุขที'เกิดจากรสของการไดพ้บกบัคนที'เสมอดว้ยลมปราณ (ภรรยา) ที'ได้รับ

แลว้ชั'วขณะเพราะการหยั'งลงสู่สมาธิ(1-9)” “ถา้ใจของฉนัมีสมาธิจดจ่ออยู่ที'หญิงคนนั8นเพราะการ

ติดในวสิัย แลว้ทาํไมความเจบ็ป่วยเพราะการพลดัพรากจึงยงัเพิ'มขึ8นอีกเล่า (3-7)” มีวยภิจารีภาวะ 

คือ ความไม่แยแสต่อสิ'งใด นึกถึงองค์ภาวนา และต ั8งมั'นอยู่ในองค์ภาวนา ซึ' งภาวะของความมีใจ

สงบนี8 (ศามะ) กระทบใจผู้อ่านและผูฟั้งทาํให้ซาบซึ8 งในรสของความสงบ (ศานตรส) อนัเป็นรส

รองจากรสรัก เพราะในที'สุดแลว้การไดรั้กโดยเฉพาะรักกบัพระผู้เป็นเจา้ย่อมทาํให้เกิดความสงบ

จนอาจหลุดพน้ได ้

“หลงัจากสนุกสนานกบักีฬารักเช่นนี8กบัราธาบนฝั'งแม่นํ8ายมุนาอย่างสมํ'าเสมอ 

เขาก็เขา้ใจผิดวา่กระแสนํ8าเป็นที'แห่งนั8น 

เมื'อคู่ของสายสร้อยไข่มุกคือสายของแม่นํ8ายมุนาและคงคา 

และผลของสถานที'ที'บรรจบกนัของแม่นํ8ายมุนาและคงคา 

คือเตา้นมที'มีความสุขทั8งสองขา้ง 

ขอกิจกรรมทั8งหลายที'มอืทั8งสองนาํไปสู่ความปรารถนาของปุรุโษตตะมะ 

จงใหค้วามสมบูรณ์แห่งความสุขอย่างเท่าเทียมกนั (12-13)” 

 

 สรุปแลว้รสที'เป็นรสหลกัในคีตโควนิทะ ไดแ้ก่ ศฤงคารรส (รสของความรัก) ส่วนรส

รองที'มาเสริมรสหลกั ไดแ้ก่ วรีรส (รสของความกลา้) กรุณารส (รสของความเมตตากรุณา) และ 
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ศานตรส (รสของความสงบ) ซึ'งมีการใชอ้ลงัการในการร่วมเร้ารส นอกจากนี8ผูป้ระพนัธ์ยงันาํหลกั

อื'นๆ ในเรื'องรสมาใชป้ระกอบบทประพนัธ์เพื'อเพิ'มอรรถรสอีกดว้ย เช่น เรื'องเทพเจา้ประจาํรส คือ 

ในศฤงคารรสมีเทพเจา้ประจาํรสคือ พระวษิณุเทพ หรือก็คือพระกฤษณะ เรื' องราวของพระองค์ใน

คีตโควนิทะจึงเป็นเรื'องความรักของพระกฤษณะกบัราธาซึ'งสอดคลอ้งกนักบัเรื'องเทพเจา้ประจาํรส 

เรื'องสีประจาํรส คือ หาสยรส มีสีประจาํรสคือ สีขาว ในตอนหนึ'งที'กล่าวว่า “(ในฤดูใบไม้ผลิ) ที'มี

การหวัเราะที'ถูกกระทาํแลว้ดว้ยดอกตูมของดอกกรุณะเพราะการมองดูชาวโลกที'ความละอายหมด

ไปแลว้ (ดว้ยความรัก) (อ ป 3-5)” จึงหมายความวา่ดอกตูมของดอกกรุณะมีสีขาวนั'นเอง เรื'องของ

รสของความสนุกสนาน (หาสยรส) ซึ' งมีความขบขนัหรือการหวัเราะ (หาสะ) เป็นสถายีภาวะ 

กล่าวถึง ประเภทของการหวัเราะที'นาํมาใชเ้ป็นคาํศพัทเ์ฉพาะแสดงการหวัเราะในแบบต่างๆ ได้แก่ 

หสิตะ คือ ยิ8มกาํหนดรู้ไดด้ว้ยใบหนา้ ดวงตาขยายออก กระพุง้แก้มขยายออก เห็นไรฟันนิดหน่อย 

“เธอหวัเราะดว้ยความเอียงอายเมื'อถูกคนรักมอง เธอครวญครางต่างๆ นานาและร้องออกมาอย่างดงั

เพราะความสุขในการร่วมรัก (อ ป 14-5)” หวัเราะ (หสิตา) เป็นนิสัยการหัวเราะของชนชั8นสูงจึง

นาํมาใชก้บัราธา และ สมิตะ คือ ยิ8มออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ไม่เห็นไรฟัน กระพุง้แกม้

ขยายออกนิดหน่อย ตาชาํเลือง ปากเผยอพองาม “ผูมี้รอยยิ8มอยูที่'แกม้ทั8งสองที'ประดบัดว้ยตา่งหูแก้ว

มณีที'สั'นไหวเพราะการเล่นเกมรัก (อ ป 4-1)” ยิ8ม (สฺมิต) เป็นนิสัยการหัวเราะของชนชั8นสูงจึง

นาํมาใชก้บัพระกฤษณะ เป็นตน้ 

 ตามหลกัองค์ประกอบของวรรณศิลป์ทั8ง 6 ขอ้ คีตโควนิทกาวยะจดัไดว้า่เป็นวรรณคดีที'

มีวรรณศิลป์ การแสดงออกของจินตนาการปรากฏอยู่ในการประดบัประดาอลงัการ ส่งผลให้เกิด

ความสะเทือนใจกลายเป็นรส ซึ' งทั8งอลงัการและรสต่างก็เป็นหัวใจสําคญัในวรรณคดีกาวยะ เมื'อ

รวมเขา้กบัเนื8อหาโดยอาศยัท่วงท่าและเทคนิคของผูป้ระพนัธ์แลว้ย่อมทาํให้คีตโควินทะกลายเป็น

วรรณคดีกาวยะที'งดงามและสมบูรณ์แบบ สร้างสุนทรียภาพแก่ผูอ้่านและผูฟั้ง 
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บทที� 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 คีตโควนิทะ เป็นวรรณคดีสันสกฤตประเภทขณัฑกาวยะ ซึ� งประพนัธ์โดยชยเทพ ใน

พุทธศตวรรษที� 17 เป็นเรื�องราวชีวิตของพระกฤษณะในช่วงชีวิตที�พระองค์เป็นคนเลี.ยงโคและมี

ความรักกบัโคปี ชื�อ ราธา กาวยะมีความยาวทั.งหมด 286 โศลก แบ่งออกเป็น 12 บท หรือ 12 สรคะ 

และแบ่งออกเป็นบทย่อยอีก 24 บท เรียกว่า ประพนัธะ โดยในแต่ละประพนัธะจะบรรจุโศลก

จาํนวน 8 โศลก เรียกว่า อษัฏปที แปลวา่ ที�มีแปด เรื�องนี. จึงรู้จกัและเรียกกนัทั�วไปในอีกชื�อหนึ�งว่า 

อษัฏปที คีตโควนิทะมีความโดดเด่นทั.งในดา้นเนื.อหาและในดา้นวรรณศิลป์ โดยอาจสรุปไดด้งันี.  

 ในด้านเนื.อหา คีตโควินทะ มีความสัมพนัธ์กันทั. งในส่วนของการร้อยเรียงเรื� อง 

องค์ประกอบของเรื�อง และแนวคิดของเรื�อง โดยในส่วนของการร้อยเรียงเรื�องพบว่าคีตโควินทะมี

ลกัษณะเป็น จิกซอว์ คือสามารถดึงเอาส่วนหนึ� งส่วนใดไปร้องรําแยกจากกันได ้และเมื�อนาํมา

รวมกนัก็จะไดภ้าพใหญ่ของเรื�องที�สมบูรณ์แบบ ในส่วนขององค์ประกอบของเรื� อง คีตโควินทะ

แสดงปุรุษารถะ 4 ข้อกามะ และโยงไปถึงโมกษะในที�สุด มีแก่นเรื� องสัมพนัธ์กับปุรุษารถะ คือ 

ความรัก ที�นําพาทั.งความสุขและความทุกข์มาสู่ผู้คนที�มีความรัก และจุดประสงค์ของเรื� องคือ 

เพื�อใหมี้จิตใจระลึกถึงองคพ์ระกฤษณะ และรับรู้ถึงความงามของศิลปะต่างๆ ที�ปรากฏในเรื�อง     

 คีตโควนิทะ มีชื�อเรื�องจากตน้ฉบบัคือ คีตโควนฺิทกาวฺยมฺ แปลวา่ กาวยะเรื�องบทเพลง

ของคนเลี.ยงโค หรือ กาวยะเรื�องบทเพลงของพระกฤษณะ ซึ� งลกัษณะการตั.งชื�อจะใช้อลงัการชนิด

อนุปราสมาประดบั เช่นเดียวกบัชื�อสรคะ และใชค้าํที�แปลว่า พระกฤษณะ เป็นพระนามแบบต่างๆ

ประกอบร่วมด้วย เรื� องราวในกาวยะเรื� องคีตโควนิทะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที�  1 คือ 

เรื� องราวความรักของพระกฤษณะกับราธา ส่วนที� 2 คือ การสรรเสริญอ้อนวอนเทพเจา้และการ

กล่าวถึงผูป้ระพนัธ์ ซึ�งโครงเรื�องหลกัคือส่วนที� 1 ซึ� งเป็นเรื�องราวการดาํเนินไปของความรักของ

พระกฤษณะกบัราธา แลว้แทรกเสริมดว้ยส่วนที� 2 เป็นช่วงๆ โครงเรื�องมีการเปิดเรื�องดว้ยนานทีซึ�ง
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เป็นจุดเริ�มเรื�องจากนั.นก็กล่าวถึงทศอวตารและกล่าวยกย่องพระกฤษณะแลว้กล่าวถึงปมปัญหาที�

นาํไปสู่ความขดัแยง้ของตวัละคร จากนั.นก็ดาํเนินเรื�องต่อไปจนถึงจุดสุดยอดแล้วคลี�คลายลง และ

ปิดเรื�องด้วยสุขนาฏกรรม โดยระหว่างนั.นก็จะมีการกล่าวแทรกโศลกด้วยส่วนที� 2 เป็นระยะๆ 

โดยเฉพาะตอนทา้ยสรรคะหรืออษัฏปที ในส่วนของผูเ้ล่าเรื� องมีลกัษณะเป็น ผู้รู้แจง้ และเรื�องราว

เล่าตามลาํดบัปฏิทิน แต่ไม่มีสัมพนัธภาพเรื�องเวลา เน้นการกล่าวถึงเวลากลางวนัและกลางคืน 

 ตวัละครในเรื�องมี 3 ตวัละครหลกั คือ พระกฤษณะ ราธา และเพื�อนสนิทของราธา โดย

ตวัละครทั.งหมดมีความสมจริง และเมื�อศึกษาตามหวัขอ้ชื�อ รูปร่างลกัษณะ และอุปนิสัยบทบาท 

พบวา่พระกฤษณะมีความหลากหลายของพระนามมากตามประวติัและทกัษะ ส่วนราธามีชื�อปรากฏ

ไม่มากนกันอกจากการกล่าวถึงชื�อแทนองคพ์ระนางลกัษมี และเพื�อนของราธาไม่ปรากฏชื�อ ดา้น

รูปร่างลกัษณะทั.งพระกฤษณะและราธามีกล่าวบรรยายโดยละเอียดวา่งดงามเพียงใด แต่เพื�อนสนิท

ของราธาไม่มีการกล่าวถึงรูปร่างลกัษณะ และในส่วนอุปนิสัยและบทบาท พระกฤษณะและราธา

เป็นตวัหลกัในการดาํเนินเรื�องจึงแสดงไวม้าก แต่เพื�อนสนิทของราธาก็สามารถทราบไดไ้ม่น้อยไป

กวา่กนัเพราะเป็นตวัละครที�มีบทบาทสําคญัแมจ้ะไม่ปรากฏชื�อและรูปร่างลกัษณะ 

 ฉากและบรรยากาศมีความเหมาะสมกบัเนื.อเรื�อง คือ เป็นฉากป่าพฤนทาวนัในวสันตฤดู 

ซึ�งเป็นฤดูกาลแห่งความรัก มีการพรรณนาถึงสภาพแวดลอ้ม พืชพรรณธรรมชาติ และสัตวป่์าต่างๆ 

และมีการสร้างอารมณ์ผ่านการกระทบทางประสาทสัมผสัทั.งห้า ทั.งรูป รส กลิ�น เสียง และสัมผสั 

กระตุน้ใหเ้กิดจินตนาการและย ั�วยวนให้เกิดความรักความปรารถนาอย่างรุนแรง ในส่วนของบท

สนทนาเป็นบทสนทนาประเภทรําพึงรําพนั และเป็นการสนทนาที�ไม่มีการโตต้อบ เป็นแต่เพียงการ

กล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ�งฟังเท่านั.น  

 ในดา้นวรรณศิลป์ คีตโควินทะเป็นกาวยะที�มีวรรณศิลป์ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพแก่ผูอ้่าน

และผูฟั้ง เมื�อวเิคราะห์ดว้ยทฤษฎีอลงัการและทฤษฎีรสพบวา่ คีตโควนิทะเต็มไปด้วยอลงัการทาง

เสียง (ศพัทาลงัการ) และอลงัการทางความหมาย (อรรถาลงัการ) ซึ� งอลงัการทางเสียง  ที�พบมากคือ

อลงัการชนิด อนุปราส หมายถึง การซํ. าเสียงอกัษรหรือกลุ่มอกัษร ซึ�งปรากฏอยูแ่ทบจะทุกโศลกใน

เรื�อง ส่วนอลงัการทางความหมายที�พบมากคืออลงัการชนิด อุปมา หมายถึง การกล่าวเปรียบเทียบ

วา่สิ�งหนึ�งเหมือนกบัอีกสิ�งหนึ�ง รูปกะ หมายถึง การกล่าวเปรียบเทียบว่าสิ�งหนึ�งเป็นอีกสิ�งหนึ�ง และ

อุตเปรกษา หมายถึง การกล่าววา่สิ�งหนึ�งเป็นอีกสิ�งหนึ�งโดยใช้จิตนาการเกินจริง และอลงัการชนิดที�
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พบรองลงมา คือ สังกระ หมายถึง การใช้อลงัการหลายชนิดรวมกนั นอกจากนี. ยงัปรากฏอลงัการ

ทางความหมายที�สําคญัเกือบทุกชนิดและปรากฏอยู่หลายโศลกสัมพนัธ์กนักบัอลงัการทางเสียง  

 ส่วนรสนั.นปรากฏรสหลกัคือ รสรัก (ศฤงคารรส) และรสเสริม คือ รสของความกลา้ 

(วรีรส) รสของความเมตตากรุณา (กรุณารส) และรสของความสงบ (ศานตรส) โดยอลงัการเป็น

ส่วนสําคญัที�ทาํให้เกิดรส และทั.งรสที�รับรู้โดยผูอ้่านและอลงัการที�ประดบัประดาโดยผูป้ระพนัธ์

ลว้นแลว้แต่ส่งเสริมใหคี้ตโควนิทะกลายเป็นวรรณคดีประเภทกาวยะที�สมบูรณ์แบบ 

 จากการศึกษาคีตโควินทกาวยะทั.งในดา้นเนื.อหาและวรรณศิลป์พบวา่ คีตโควนิทกาวยะ

เป็นวรรณคดีที�ทรงคุณค่า มีความสอดคล้องกันในด้านเนื.อหา องค์ประกอบต่างๆ มีความเป็น

เอกภาพ ใส่ใจในเรื� องรายละเอียดของคําและเนื.อหาแนวคิด และกลวิธีการสร้างสรรค์ก็มีความ

แปลกใหม่ นอกจากนี.ยงัมีความงดงามในดา้นวรรณศิลป์ ต ั.งใจในการประดบัประดาบทประพนัธ์

ดว้ยอลงัการต่างๆ จนสามารถสร้างอารมณ์กระทบใจผูอ้่านหรือผู้ฟังได้ ส่วนขอ้เสียนั.นมีเป็นส่วน

นอ้ย เช่น ความหลากหลายในรูปแบบจนไม่สามารถที�จะจดัแบ่งประเภทได ้เป็นตน้ และหากจะ

มองใหดี้แลว้ก็อาจพบวา่เป็นขอ้เสียที�สามารถกลายเป็นขอ้ดีได ้ดงันั.นคีตโควนิทกาวยะจึงถือได้วา่

เป็นผลงานชิ.นเอกของชยเทพและเป็นวรรณคดีที�มีความสําคญัต่อวรรณคดีสันสกฤตอย่างมาก 

   

ข้อเสนอแนะ 

 1. การแปลคีตโควนิทกาวยะในครั. งนี. เป็นการแปลเพื�อประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์

เป็นสําคญั จึงจาํเป็นตอ้งรักษาความหมายของคาํศพัทแ์ละคงคาํศพัทเ์ดิมไวใ้ห้ครบทุกคาํ ทาํให้การ

แปลไม่ไดเ้นน้ในเรื�องของรูปแบบและความสละสลวยมากนกั อีกทั.งความพิเศษของเรื�องราวในที�

สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเขา้ใจและการตีความหมายตามระดบัความรู้ของบุคคล ดงันั.น

วรรณคดีคีตโควินทกาวยะนี. จึงสามารถที�จะแปลเป็นสํานวนอื�นๆ ไดอ้ีกหลายสํานวนและหลาย

รูปแบบ เช่น แปลเป็นคาํประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง เป็นตน้ 

 2. คีตโควนิทกาวยะมีรูปแบบหนึ�งที�เป็นคมัภีร์ทางศาสนา ซึ� งตอ้งอาศัยการตีความจาก

สาวกและผูเ้ขา้ใจในหลกัปรัชญาศาสนาอย่างถ่องแท ้จึงจะสามารถเห็นขอ้ความและคาํสอนที�ซ่อน

อยู่ในวรรณคดี ประเด็นทางศาสนาของคีตโควนิทะนี. จึงเป็นประเดน็ที�น่าศึกษาต่อไป โดยผูศึ้กษาที�
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มีความรู้ในดา้นนี.อย่างแทจ้ริง เพราะเป็นเรื�องราวที�มีความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกและสัมพนัธ์

กบัความศรัทธาของผูค้น 

 3. คีตโควนิทกาวยะยงัมีประเด็นสําคญัอื�นๆ ทางดา้นนาฏศิลป์และคีตศิลป์ที�น่าสนใจ

และควรจะนาํไปศึกษาอยู่อีกมากมายหลายประเด็นที�ไม่ไดน้าํมากล่าวไวใ้นการศึกษาครั. งนี.  เช่น 

รูปแบบของจงัหวะและดนตรีของคีตโควนิทกาวยะที�เรียกวา่ ราคะและตาละ เป็นตน้ 

   4. คีตโควินทกาวยะได้พรรณนาถึงธรรมชาติ พรรณพืช และสัตว์เอาไวม้าก ควรมี

การศึกษาประเด็นเหล่านี.โดยละเอียดเพื�อเชื�อมโยงเขา้กบัอารมณ์ เนื.อหา และแนวคิดหลกัของเรื�อง 

และยงัจะไดท้ราบถึงรสนิยมของกวใีนพรรณนาถึงธรรมชาติดว้ย  
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�ी जयदेवक
व
वर�चतम ्�ी जयदेवक
व
वर�चतम ्�ी जयदेवक
व
वर�चतम ्�ी जयदेवक
व
वर�चतम ्

गीतगो
व�दका�यम ्गीतगो
व�दका�यम ्गीतगो
व�दका�यम ्गीतगो
व�दका�यम ्

 

�थमः सग�ः�थमः सग�ः�थमः सग�ः�थमः सग�ः 

सामोददामोदरःसामोददामोदरःसामोददामोदरःसामोददामोदरः 

(1) 
मेघैम�दरुम�बरं वनभुवः $यामा%तमाल'मैु- 

न�(ं भी)रयं *वमेव त+दमं राधे गहंृ �ापय । 
इ*थं न�द2नदेशत45लतयोः �*य6वकु7ज'मंु1

 

राधामाधवयोज�यि�त यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ १-१ 
(2) 

वा=देवताच>रत�च?@त�चAसBा 

पBावतीचरणचारणचDवतE । 
�ीवासुदेवर2तके5लकथासमेत- 

मेतं करो2त जयदेवक
वः �ब�धम ्॥ १-२ 
(3) 

य+द ह>र%मरणे सरसं मनो य+द 
वलासकलासु कुतूहलम ्। 
मधुरकोमलका�तपदावलGं शणृु तदा जयदेवसर%वतीम ्॥ १-३ 

(4) 
वाचः पIलवय*युमाप2तधरः स�दभ�श
ुJ ं�गराम ्

जानीत ेजयदेव एव शरणः LाMयो दNुह'तुःे । 
शOृगारोAरस*�मयेरचनैराचाय�गोवJ�न- 

%पJE कोऽ
प न 
व�ुतः �ु2तधरो धोयी क
वQमाप2तः ॥ १-४ 
मालवरागणे Nपकतालेन गीयतेमालवरागणे Nपकतालेन गीयतेमालवरागणे Nपकतालेन गीयतेमालवरागणे Nपकतालेन गीयत े   । अTपदG। अTपदG। अTपदG। अTपदG    ११११    ।।।। 

(5) 
�लयपयो�धजले धतृवान5स वेदम ्। 


व+हतव+ह@च>र@मखेदम ्॥ 

केशव धतृमीनशरGर जय जगदGश हरे ॥ अ प १-१ 

 

                                         

1ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น �*य6वुकु7ज'मंु ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น 
�*य6वकु7ज'मंु 
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(6) 
VW2तर2त
वपुलतरे तव 2तX2त पXृ े। 

धरYणधरणZकणचDग>रXे ॥ 

केशव धतृक[छपNप जय जगदGश हरे ॥ अ प १-२ 
(7) 

वस2त दशन5शखरे धरणी तव ल=ना । 
श5श2न कलOककलेव 2नम=ना ॥ 

केशव धतृशूकरNप जय जगदGश हरे ॥ अ प १-३ 
(8) 

तव करकमलवरे नखम]ुतशृंगम ्। 
द5लत+हर^यक5शपुतनुभृंगम ्॥ 

केशवधृतनरह>रNप जय जगदGश हरे ॥ अ प १-४ 
(9) 

छलय5स 
वDमणे ब5लम]ुतवामन । 
पदनखनीरज2नतजनपावन ॥ 

केशव धतृवामनNप जय जगदGश हरे ॥ अ प १-५ 

(10) 
W?@य)�धरमये जगदपगतपापम ्। 
%नपय5स पय5स श5मतभवतापम ्। 

केशव धतृभगुृप2तNप जय जगदGश हरे ॥ अ प १-६ 

(11) 

वतर5स +दWु रणे +दaप2तकमनीयम ्। 

दशमुखमौ5लब5ल ं रमणीयम ्॥ 

केशव धतृरामशरGर जय जगदGश हरे ॥ अ प १-७ 
(12) 

वह5स वपु
ष 
वशदे वसनं जलदाभम ्। 
हलह2तभी2त5म5लतयमुनाभम ्॥ 

केशव धतृहलधरNप जय जगदGश हरे ॥ अ प १-८ 
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(13) 
2न�द5स यf
वधेरहह �ु2तजातम ्। 

सदयgदयद5श�तपशुघातम ्2 ॥ 

केशव धतृबुJशरGर जय जगदGश हरे ॥ अ प १-९ 

(14) 
�ले[छ2नवह2नधन ेकलय5स  करवालम ्। 

धूमकेतु5मव Zकम
प  करालम ्॥ 

केशव धतृकिIकशरGर जय जगदGश हरे ॥ अ प १-१० 

(15) 
�ीजयदेवकवे>रदमु+दतमुदारम ्। 
शणुृ शुभदं सुखदं भवसारम ्॥ 

केशव धतृदश
वधNप जय जगदGश हरे ॥ अ प १-११ 

(16) 
वेदानुJरत ेजगि�नवहत ेभूगोलमु+jkते 

दै*य�दारयत ेब5ल ंछलयत ेW@Wयं कुव�त े। 
पौल%*यं जयत ेहलं कलयत ेका)^यमात�वत े

�ले[छा�मू[छ�यते दशाकृ2तकृत ेकृlणाय तुmयं नमः ॥ १-५ 
गुज�रGराग2नःसारतालाmया ंगीयतेगुज�रGराग2नःसारतालाmया ंगीयतेगुज�रGराग2नःसारतालाmया ंगीयतेगुज�रGराग2नःसारतालाmया ंगीयते    ॥॥॥॥२२२२॥॥॥॥ 

(17) 
��तकमलाकुचम^डल धतृकु^डल ए । 

क5लतल5लतवनमाल जय जय देव हरे ॥ अ प २-१ 
(18) 

+दनमYणम^डलम^डन भवख^डन ए । 
मु2नजनमानसहंस जय जय  देव हरे ॥ अ प २-२ 

(19) 
का5लय
वषधरग7जन जनर7जन ए । 

यदकुुलन5लन+दनेश जय जय देव हरे ॥ अ प २-३ 

 

                                         

2ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น सदयgदय-द5श�तपशुघातम ् ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้พบวา่บาง
ฉบบัเขียนแยกกนัเป็น सदयgदय  द5श�तपशुघातम ् และบางฉบบัเขียนติดกนัเป็น सदयgदयद5श�तपशुघातम ् ซึ�ง
ในงานวิจยัฉบบันี5 จะใชแ้บบหลงั 
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(20) 
मधुमुरनरक
वनाशन ग)डासन ए । 

सुरकुलके5ल2नदान जय जय देव हरे ॥ अ प २-४ 

(21) 
अमलकमलदललोचन भवमोचन ए । 

?@भुवनभवन2नदान जय जय देव हरे ॥ अ प २-५ 
(22) 

जनकसुताकृतभूषण िजतदषूण ए । 
समरश5मतदशक^ठ जय जय देव हरे ॥ अ प २-६ 

(23) 
अ5भनवजलधरसु�दर धतृम�दर ए । 

�ीमुखच�'चकोर जय जय देव हरे ॥ अ प २-७ 

(24) 
तव चरणे �णता वय5म2त भावय ए । 

कु) कुशलं �णतषेु जय जय देव हरे ॥ अ प २-८3
 

(25) 
�ीजयदेवकवे>रदं कु)त ेमुदम ्ए । 

मOगलमुppवलगीतं जय जय देव हरे ॥ अ प २-९ 

(26) 
पBापयोधरतटGप>रर�भल=न- 

का$मीरमु+'तमुरो मधुसूदन%य । 
�य(ानुराग5मव खलेदनOगखेद- 

%वेदा�बुपूरमनुपूरयतु 
�यं वः ॥ १-६ 
(27) 

वस�त ेवास�तीकुसुमसुकुमारैरवयवै- 

k�म�तीं का�तारे बहु
व+हतकृlणानुसरणाम ्। 
अम�दं क�दप�pवरज2नत�च�ताकुलतया 

वलjाधां राधां सरस5मदमूचे सहचरG ॥ १-७ 
 

 

                                         

3บางฉบบัไม่มีบทนี5  
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वस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥३३३३॥॥॥॥ 

(28) 
ल5लतलवOगलताप>रशीलनकोमलमलयसमीरे । 

मधुकर2नकरकरि�बतकोZकलकूिजतकु7जकुटGरे ॥ 


वहर2त ह>र>रह सरसवस�त े 

न*ृय2त युव2तजनेन4 समं सYख 
वर+हजन%य दरु�त े॥ rुवम ्॥ अ प ३-१ 

(29) 
उ�मदमदनमनोरथप�थकवधूजनज2नत
वलापे । 

अ5लकुलसंकुलकुसुमसमहू2नराकुलबकुलकलापे ॥ 
वह◦ ॥ अ प ३-२ 

(30) 
मगृमदसौरभरभसवशंवदनवदलमालतमाले । 

युवजनgदय
वदारणमन5सजनख)�चZकंशुकजाले ॥ 
वह◦ ॥ अ प ३-३ 
(31) 

मदनमहGप2तकनकद^ड)�चकेशरकुसुम
वकासे । 

5म5लत5शलGमुखपाटलपटलकृत%मरतूण
वलासे ॥ 
वह◦ ॥ अ प ३-४ 

(32) 

वग5लतलिpजतजगदवलोकनत)णक)णकृतहासे । 


वर+ह2नकृ�तनकु�तमुखाकृ2तकेतकद�तु>रताश े॥ 
वह◦ ॥ अ प ३-५ 

(33) 
माध
वकाप>रमलल5लत ेनवमाल2तजा2तसुग�धौ । 

मु2नमनसाम
प मोहनका>रYण त)णाकारणब�धौ ॥ 
वह◦ ॥ अ प ३-६ 

(34) 
%फुरद2तमु(लताप>रर�भणमकुु5लतपुलZकतचूत े। 

व�ृदावन
व
पने प>रसरप>रगतयमुनाजलपूत े॥ 
वह◦ ॥ अ प ३-७ 

(35) 
�ीजयदेवभYणत5मदमुदय2त ह>रचरण%म2ृतसारम ्। 

सरसवस�तसमयवनवण�नमनुगतमदन
वकारम ्॥ 
वह◦ ॥ अ प ३-८ 

 

                                         

4ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น युव2तजने न ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น 
युव2तजनेन  
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(36) 
दर
वद5लतमIलGविIलच7च*पराग- 

�क+टतपटवासैवा�सय�कानना2न । 

इह +ह दह2त चेतः केतकuग�धब�धुः 

�सरदसमबाण�ाणवv�धवाहः ॥ १-८ 

(37) 
उ�मील�मधुग�धलुwधमधुप�याधूतचूताOकुर- 

Duड*कोZकलकाकलGकलकलै)vीण�कण�pवराः । 

नीय�ते प�थकैः कथंकथम
प 6यानावधानWण- 

�ाx�ाणसमासमागमरसोIलासैरमी वासराः ॥ १-९ 
(38) 

अनेकनारGप>रर�भस�kम- 

%फुर�मनोहा>र
वलासलालसम ्। 

मुरा>रमारादपुदश�य�*यसौ 

सखी समWं पुनराह रा�धकाम ्॥ १-१० 

रामकरGरागय2ततालाmया ंगीयतेरामकरGरागय2ततालाmया ंगीयतेरामकरGरागय2ततालाmया ंगीयतेरामकरGरागय2ततालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥४४४४॥॥॥॥ 
(39) 

च�दनच�च�तनीलकलेवरपीतवसनवनमालG । 
के5लचल�मYणकु^डलमि^डतग^डयुगि%मतशालG  

ह>र>रह मु=धवध2ूनकरे 
वला5स2न 
वलस2त के5लपरे ॥ rुवम ्॥ अ प ४-१ 

(40) 
पीनपयोधरभारभरेण ह>र ंप>ररmय सरागम ्। 

गोपवधूरनुगाय2त का�चददुि7चतप7चमरागम ्॥ ह>र>रह◦ ॥ अ प ४-२ 

(41) 
का
प 
वलास
वलोल
वलोचनखेलनज2नतमनोजम ्। 

6याय2त मु=धवधूर�धकं मधुसूदनवदनसरोजम ्॥ ह>र>रह◦ ॥ अ प ४-३ 

(42) 
का
प कपालतले 5म5लता ल
पतंु Zकम
प �ु2तमूले । 

चा) चुचु�ब 2नत�बवती द2यतं पुलकैरनुकूले ॥ ह>र>रह◦ ॥ अ प ४-४ 
(43) 

के5लकलाकुतुकेन च का�चदमंु यमुनाजलकूले । 
म7जुलव7जुलकु7जगतं 
वचकष� करेण दकूुले ॥ ह>र>रह◦ ॥ अ प ४-५ 
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(44) 
करतलतालतरलवलयाव5लक5लतकल%वनवंश े।  

रासरसे सहन*ृयपरा ह>रणा युव2तः �शशंसे ॥ ह>र>रह◦ ॥ अ प ४-६ 

(45) 
िLlय2त काम
प चु�ब2त काम
प काम
प रमय2त रामाम ्। 

प$य2त सि%मतचा)तरामपरामनुग[छ2त वामाम ्॥ ह>र>रह◦ ॥ अ प ४-७ 

(46) 
�ीजयदेवकवे>रदम]ुतकेशवक5लतरह%यम ्। 

व�ृदावन
व
पने ल5लतं 
वतनोतु शुभा2न यश%यम ्॥ ह>र>रह◦ ॥ अ प ४-८ 

(47) 

वyेषामनुर7जनेन जनय�नान�द5म�दGवर- 

�ेणी$यामलकोमलै)पनय�नOगैरनOगो*सवम ्। 
%व[छ�दं zजसु�दरG5भर5भतः �*यOगमा5लO�गतः 

शOृगारः सYख मू2त �मा2नव मधौ मु=धो ह>रः Duड2त ॥ १-११ 
(48) 

2न{ो*सOगवस]ुजOगकवलaलेशा+दवेशाचलम ्

�ालेय|लवने[छयानुसर2त �ीख^डशैला2नलः5 । 
Zकं च ि%न=धरसालमौ5ल कुसुमा�यालोaय हष}दया- 

द�ुमीलि�त कुहूः कुहू>र2त मुहु%ताराः 
पकानां �गरः ॥ १-१२6 
(49) 

रासोIलासभरेण 
वkमभतृामाभीरवामkुवा- 

मmयण� प>ररmय 2नभ�रमुरः �ेमा�धया राधया । 
साधु *व~दनं सुधामय5म2त �याg*य गीत%तु2त- 

�याजाद]ुटचुि�बतः ि%मतमनोहारG ह>रः पातु वः ॥ १-१३7
 

इ2त �ीगीतगो
व�दे सामोददामोदरो नाम �थमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे सामोददामोदरो नाम �थमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे सामोददामोदरो नाम �थमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे सामोददामोदरो नाम �थमः सग�ः    ॥॥॥॥ 
 

 

                                         

5ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น �ीख^डशैला2नल ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น 
�ीख^डशैला2नलः 

6บางฉบบัไม่มีบทนี5  
7บางฉบบัไม่มีบทนี5  
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+~तीयः सग�ः+~तीयः सग�ः+~तीयः सग�ः+~तीयः सग�ः 

अaलशेकेशवःअaलशेकेशवःअaलशेकेशवःअaलशेकेशवः 

(50) 

वहर2त वन ेराधा साधारण�णये हरौ 


वग5लत2नजो*कषा�दGlया�वशेन गताऽ�यतः । 
aक�चद
प लताकु7ज ेगु7ज�मधुzतम^डलG- 

मुखर5शखरे लGना दGना|युवाच रहः सखीम ्॥ २-१ 
गुज�रौरागेण य2ततालनेगुज�रौरागेण य2ततालनेगुज�रौरागेण य2ततालनेगुज�रौरागेण य2ततालने8    गीयतेगीयतेगीयतेगीयते    ॥॥॥॥५५५५॥॥॥॥ 

(51) 
संचरदधरसुधामधुर6व2नमुख>रतमोहनवंशम ्। 

च5लत�ग7चलच7चलमौ5लकपोल
वलोलवतंसम ्9 । 
रासे ह>र5मह 
व+हत
वलासं %मर2त मनो मम कृतप>रहासम ्॥ rुवम ्॥ अ प ५-१ 

(52) 
च�'कचा)मयूर5शख^डकम^डलवल2यतकेशम ्। 

�चुरपुर�दरधनुरनुरि7जतमेदरुमु+दरसुवेशम ्॥ रासे◦ ॥ अ प ५-२ 

(53) 
गोपकद�ब2नत�बवतीमखुचु�बनलि�भतलोभम ्। 

ब�धुजीवमधुराधरपIलवमुIल5सति%मतशोभम ्॥ रासे◦ ॥ अ प ५-३ 
(54) 


वपुलपुलकभुजपIलववल2यतवIलवयुव2तसह�म ्। 
करचरणोर5स मYणगणभषूणZकरण
व5भ�नत5म�म ्॥ रासे◦ ॥ अ प ५-४ 

(55) 
जलदपटलवल+द�द
ुव2न�दकच�दन2तलकललाटम ्। 

पीनपयोधरप>रसरमद�न2नद�यgदयकपाटम ्॥ रासे◦ ॥ अ प ५-५ 

(56) 
मYणमयमकरमनोहरकु^डलमि^डतग^डमुदारम ्। 

पीतवसनमनुगतमु2नमनुजसुरासुरवरप>रवारम ्॥ रासे◦ ॥ अ प ५-६ 

                                         

8ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น य2तताले च ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น 
य2ततालने 

9ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น च5लत�ग7चलच7चलमौ5लकपोल
वलोलवस�तम ् ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบั
อื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น च5लत�ग7चलच7चलमौ5लकपोल
वलोलवतंसम ्
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(57) 

वशदकद�बतले 5म5लतं क5लकलुषभयं शमय�तम ्। 

माम
प Zकम
प तरOगदनOग�शा मनसा रमय�तम ्॥ रासे◦ ॥ अ प ५-७ 

(58) 
�ीजयदेवभYणतम2तस�ुदरमोहनमधु>रपुNपम ्। 

ह>रचरण%मरणं �2त स�ं2त पु^यवतामनुNपम ्॥ रासे◦ ॥ अ प ५-८ 

(59) 
गणय2त गुण�ामं भामं kमाद
प नेहत े 

वह2त च प>रतोषं दोषं 
वमु7च2त दरूतः । 
युव2तषु वलAlृणे कृlणे 
वहा>रYण मा ं
वना 

पुनर
प मनो वामं कामं करो2त करो5म Zकम ्॥ २-२ 
मालवगौडरागेण एकतालGतालेमालवगौडरागेण एकतालGतालेमालवगौडरागेण एकतालGतालेमालवगौडरागेण एकतालGतालेनननन10    गीयतेगीयतेगीयतेगीयत े   ॥॥॥॥६६६६॥॥॥॥ 

(60) 
2नभतृ2नकु7जगहंृ गतया 2न5श रह5स 2नलGय वस�तम ्। 
चZकत
वलोZकतसकल+दशा र2तरभसभरेण हस�तम ्। 

सYख हे के5शमथनमुदारम ् 

रमय मया सह मदनमनोरथभा
वतया स
वकारम ्॥ rुवम ्॥ अ प ६-१ 
(61) 

�थमसमागमलिpजतया पटुचाटुशतैरनुकूलम ्। 
मदृमुधुरि%मतभा
षतया 5श�थलGकृतजघनदकूुलम ्॥ सYख◦ ॥ अ प ६-२ 

(62) 
Zकसलयशयन2नवे5शतया �चरमुर5स ममैव शयानम ्। 

कृतप>रर�भणचु�बनया प>ररmय कृताधरपानम ्॥ सYख◦ ॥ अ प ६-३ 

(63) 
अलस2नमी5लतलोचनया पुलकाव5लल5लतकपोलम ्। 

�मजलसकलकलेवरया वरमदनमदाद2तलोलम ्॥ सYख◦ ॥ अ प ६-४ 
(64) 

कोZकलकलरवकूिजतया िजतमन5सजत�@
वचारम ्। 

Lथकुसुमाकुलकु�तलया नख5लYखतघन%तनभारम ्॥ सYख◦ ॥ अ प ६-५ 

                                         

10ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น एकतालGताले च ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น 
एकतालGतालेन 
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(65) 
चरणरYणतमYणनूपुरया प>रपू>रतसुरत
वतानम ्। 

मुखर
वशृंखलमेखलया सकच�हचु�बनदानम ्॥ सYख◦ ॥ अ प ६-६ 

(66) 
र2तसुखसमयरसालसया दरमकुु5लतनयनसरोजम ्। 

2नःसह2नप2तततनुलतया मधुसूदनमु+दतमनोजम ्॥ सYख◦ ॥ अ प ६-७ 

(67) 
�ीजयदेवभYणत5मदम2तशयमधु>रपु2नधुवनशीलम ्। 

सुखमु*कि^ठतगोपवधूक�थतं 
वतनोतु सलGलम ्॥ सYख◦ ॥ अ प ६-८ 

(68) 
ह%त�%त
वलासवंशमनजृुkूविIलम~Iलवी  

व�ृदो*सा>र�ग�तवीVWतम2त%वेदा'�ग^ड%थलम ्। 

मामु~ीQय 
वलिpजतं ि%मतसुधामु=धाननं कानने  

गो
व�दं zजसु�दरGगणवतंृ प$या5म glया5म च ॥ २-३ 
(69) 

दरुालोक%तोक%तबकनवकाशोकल2तका  


वकासः कासारोपवनपवनोऽ
प �यथय2त । 

अ
प kा�य� भOृगीरYणतरमणीया न मुकुल- 

�सू2त4ूतानां सYख11 5शख>रणीयं सुखय2त ॥ २-४ 
(70) 

साकूति%मतमाकुलाकुलगलJि�मIलमुIला5सत- 
kूवIलGकमलGकद5श�तभुजामूलो6व� ह%त%तनम ्। 

गोपीनां 2नभतंृ 2नरGQय ग5मताकाOWि4रं �च�तय- 
�न�त�मु�=धमनोहरो हरतु वः aलेशं नवः केशवः ॥ २-५ 
इ2त �ीगीतगो
व�दे अaलेशकेशवोनाम +~तीयः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे अaलेशकेशवोनाम +~तीयः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे अaलेशकेशवोनाम +~तीयः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे अaलेशकेशवोनाम +~तीयः सग�ः    ॥॥॥॥ 

 

 

 

 

                                         

11ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น सYख! ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น सYख 
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ततृीयः सग�ःततृीयः सग�ःततृीयः सग�ःततृीयः सग�ः 

मु=धमधुसूदनःमु=धमधुसूदनःमु=धमधुसूदनःमु=धमधुसूदनः 

(71) 
कंसा>रर
प संसारवासनाब�धशृंखलाम ्। 

राधामाधाय gदये त*याज zजसु�दरGः ॥ ३-१ 

(72) 
इत%तत%तामनुस*ृय रा�धका- 

मनOगबाणzणYख�नमानसः । 

कृतानुतापः स क5ल�दनि�दनी- 

तटा�तकु7ज े
वषसाद माधवः ॥ ३-२ 
गुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयतेगुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयतेगुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयतेगुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥७७७७॥॥॥॥ 

(73) 
मा5मयं च5लता 
वलोaय वतंृ वधू2नचयेन । 

सापराधतया मया
प न वा>रता2तभयेन । 
ह>रह>र हतादरतया गता सा कु
पतेव ॥ rुवम ्॥ अ प ७-१ 

(74) 
Zकं क>रlय2त Zकं व+दlय2त सा �चरं 
वरहेण । 

Zकं धनेन जनेन Zकं मम Zकं जी
वतने गहेृण ॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प ७-२ 

(75) 
�च�तया5म तदाननं कु+टलkु कोपभरेण । 

शोणपB5मवोप>र kमताकुलं kमरेण ॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प ७-३ 

(76) 
तामहं g+द संगताम2नशं भशंृ रमया5म । 

Zकं वनेऽनुसरा5म ता5मह Zकं वथृा 
वलपा5म ॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प ७-४ 
(77) 

ति�व Yख�नमसूयया gदयं तवाकलया5म । 

त�न वे2B कुतो गता5स नतने तऽेनुनया5म ॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प ७-५ 

(78) 
�$यसे पुरतो गतागतमेव मे 
वदधा5स । 

Zकं पुरेव ससंkमं प>ररंभणं न ददा5स ॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प ७-६ 
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(79) 
W�यतामपरं कदा
प तवे�शं न करो5म । 

दे+ह सु�द>र दश�नं मम म�मथेन दनुो5म ॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प ७-७ 

(80) 
वYण�तं जयदेवकेन हरे>रदं �वणेन । 

Zक�द?ुबIवसमु'स�भवरो+हणीरमणेन ॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प ७-८ 

(81) 
g+द ?बसलताहारो नायं भुजOगमनायकः 

कुवलयदल�ेणी क^ठे न सा गरल{ु2तः । 

मलयजरजो नेदं भ%म 
�यार+हत ेम2य 

�हर न हरkा�*यानOग Dुधा Zकमु धाव5स ॥ ३-३ 

(82) 
पाणौ मा कु) चतूसायकममंु मा चापमारोपय 

Duडा2निज�त
वy मूि[छ�तजनाघातने Zकं पौ)षम ्। 

त%या एव मगृी�शो मन5सज�ेOखत ्कटाWाशुग- 

�ेणीजर ्ज>रतं मनाग
प मनो ना{ा
प संधुWत े॥ ३-४ 
(83) 

kूपIलवं धनुरपाOगतरO�गता2न 

बाणा गुणाः �वणपा5ल>र2त %मरेण । 
त%यामनOगजयजOगमदेवताया- 

म�ाYण 2निज�तजगि�त Zकम
प�ता2न ॥ ३-५ 
(84) 

kूचापे 2न+हतः कटाW
व5शखो 2नमा�तु मम��यथां 

$यामा*मा कु+टलः करोतु कबरGभारो
प मारो{मम ्। 
मोहं तावदयं च ति�व तनुता ं?ब�बाधरो रागवान ्

स~Aृ%तनम^डल%तव12 कथं �ाणैम�म Duड2त ॥ ३-६ 
(85) 

ता2न %पश�सुखा2न त ेच तरलाः ि%न=धा �शो
व�kमा- 

%त~a@ा�बुजसौरभं स च सुधा%य�दG �गरां वZDमा । 

                                         

12ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น स~Aृ%तनम^डनल%तव ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะ
เป็น स~Aृ%तनम^डल%तव 
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सा ?ब�बाधरमाधुरG2त 
वषयासOगेऽ
प चे�मानसं 

त%यां ल=नसमा�ध ह�त 
वरह�या�धः कथं वध�त े॥ ३-७ 
(86) 

2तय�aक^ढ
वलोलमौ5लतरलोAसं%य वंशो[चर- 
�ी2x%थानकृतावधानललनालWैन� संलVWताः । 
संमु=धे मधुसूदन%य मधुरे राधामुख�ेदौ सुधा- 

सारे क�द5लताि4रं दधतु वः Wेमं कटाWोम�यः ॥ ३-८13
 

इ2त �ीगीतगो
व�देइ2त �ीगीतगो
व�देइ2त �ीगीतगो
व�देइ2त �ीगीतगो
व�दे    म=ुधमधुसूदनो नाम ततृीयःम=ुधमधुसूदनो नाम ततृीयःम=ुधमधुसूदनो नाम ततृीयःम=ुधमधुसूदनो नाम ततृीयः    सग�ःसग�ःसग�ःसग�ः    ॥॥॥॥ 

 

चतुथ�ः सग�ःचतुथ�ः सग�ःचतुथ�ः सग�ःचतुथ�ः सग�ः 

ि%न=धमधुसूदनःि%न=धमधुसूदनःि%न=धमधुसूदनःि%न=धमधुसूदनः 

(87) 
यमुनातीरवानीर2नकु7जे म�दमाि%थतम ्। 

�ाह �ेमभरो�kा�तं माधवं रा�धकासखी ॥ ४-१ 
कणा�टरागैकतालGतालाmयांकणा�टरागैकतालGतालाmयांकणा�टरागैकतालGतालाmयांकणा�टरागैकतालGतालाmयां14    गीयतेगीयतेगीयतेगीयत े   ॥॥॥॥८८८८॥॥॥॥ 

(88) 
2न�द2त च�दन5म�दZुकरणमनु 
व�द2त खेदमधीरम ्। 

�याल2नलय5मलनेन गरल5मव कलय2त मलयसमीरम ्। 
माधव मन5सज
व5शखभया+दव भावनया *व2य लGना । 

सा 
वरहे तव दGना ॥ rुवम ्॥ अ प ८-१ 

(89) 
अ
वरल2नप2ततमदनशरा+दव भवदवनाय 
वशालम ्। 

%वgदयमम�Yण वम� करो2त सजलन5लनीदलजालम ्॥ सा 
व◦ ॥ अ प ८-२ 

(90) 
कुसुम
व5शखशरतIपमनIप
वलासकलाकमनीयम ्। 

zत5मव तव प>रर�भसुखाय करो2त कुसुमशयनीयम ्॥ सा 
व◦ ॥ अ प ८-३ 
 

 

                                         

13บางฉบบัไม่มีบทนี5  
14ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น कणा�टरागैकतालGलालाmयां ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควร

จะเป็น कणा�टरागैकतालGतालाmयां 
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(91) 
वह2त च च5लत
वलोचनजलभरमाननकमलमुदारम ्। 


वधु5मव 
वकट
वधु�तुदद�तदलनग5लतामतृधारम ्॥ सा 
व◦ ॥ अ प ८-४ 

(92) 

व5लख2त रह5स कुरOगमदेन भव�तमसमशरभूतम ्। 

�णम2त मकरमधो 
व2नधाय करे च शरं नवचूतम ्॥ सा 
व◦ ॥ अ प ८-५ 

(93) 
6यानलयेन पुरः प>रकI|य भव�तमतीव दरुापम ्। 


वलप2त हस2त 
वषीद2त रो+द2त च7च2त मु7च2त तापम ्॥ सा 
व◦ ॥ अ प ८-६ 
(94) 

�2तपद5मदम
प 2नगद2त माधव तव चरणे प2तताहम ्। 

*व2य 
वमुखे म2य सप+द सुधा2न�धर
प तनुत ेतनुदाहम ्॥ सा 
व◦ ॥ अ प ८-७ 
(95) 

�ीजयदेवभYणत5मदम�धकं य+द मनसा नटनीयम ्। 

ह>र
वरहाकुलवIलवयुव2तसखीवचनं पठनीयम ्॥ सा 
व◦ ॥ अ प ८-८ 

(96) 
आवासो 
व
पनायत े
�यसखीमाला
प जालायत े

तापोऽ
प y5सतेन दावदहनpवालाकलापायत े। 

सा
प *व+~रहेण ह�त ह>रणीNपायत ेहा कथं 

क�दप}ऽ
प यमायते 
वरचय7शा दू�ल
वDu�डतम ्॥ ४-२ 

देशा�यरागैकतालGतालाmयां गीयतेदेशा�यरागैकतालGतालाmयां गीयतेदेशा�यरागैकतालGतालाmयां गीयतेदेशा�यरागैकतालGतालाmयां गीयत े   ॥॥॥॥९९९९॥॥॥॥ 

(97) 
%तन
व2न+हतम
प हारमदुारम ्। 

सा मनुत ेकृशतनु>रव भारम ्। 
रा�धका तव 
वरहे केशव ॥ rुवम ्॥ अ प ९-१ 

(98) 
सरसमसणृम
प मलयजपOकम ्। 

प$य2त 
वष5मव वप
ुष सशOकम ्॥ रा�धका◦ ॥ अ प ९-२ 

(99) 
y5सतपवनमनुपमप>रणाहम ्। 

मदनदहन5मव वह2त सदाहम ्॥ रा�धका◦ ॥ अ प ९-३ 
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(100) 
+द5श +द5श Zकर2त सजलकणजालम ्। 

नयनन5लन5मव 
वग5लतनालम ्॥ रा�धका◦ ॥ अ प ९-४ 

(101) 
*यज2त न पाYणतलेन कपोलम ्। 

बालश5शन5मव सायमलोलम ्॥ रा�धका◦ ॥ अ प ९-५ 

(102) 
नयन
वषयम
प ZकसलयतIपम ्। 

कलय2त 
व+हतहुताश
वकIपम ्॥ रा�धका◦ ॥ अ प ९-६ 

(103) 
ह>र>र2त ह>र>र2त जप2त सकामम ्। 


वरह
व+हतमरणेन 2नकामम ्॥ रा�धका◦ ॥ अ प ९-७ 

(104) 
�ीजयदेवभYणत5म2त गीतम ्। 

सुखयतु केशवपदमुपनीतम ्॥ रा�धका◦ ॥ अ प ९-८ 

(105) 
सा रोमा7च2त सी*करो2त 
वलप*यु*क�पत ेता�य2त 

6याय*यु�kम2त �मील2त पत*यु{ा2त मू[छ�*य
प । 
एताव*यतनुpवरे वरतनुजEवे�न Zकं त ेरसा- 

*%वव�{�2तम �सीद5स य+द *य(ोऽ�यथा ह%तकः ॥ ४-३ 

(106) 
%मरातुरां दैवतवै{g{ *वदOगसOगामतृमा@सा6याम ्। 

2नवAृबाधां कु)षे न राधामुपे�' व�ाद
प दा)णोऽ5स ॥ ४-४ 
(107) 

क�दप�pवरसंpवरातुरतनोरा4य�म%याि4रं 

चेत4�दनच�'मःकम5लनी�च�तास ुसंता�य2त । 
Zकंतु aलाि�तवशेन शीतलतनंु *वामेकमेव 
�यं 

6याय�ती रह5स ि%थता कथम
प Wीणा Wणं �ाYण2त ॥ ४-५ 
(108) 

Wणम
प 
वरहः पुरा न सेहे 

नयन2नमीलनYख�नया यया त े। 
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y5स2त कथमसौ रसालशाखां 

�चर
वरहेण 
वलोaय पुिlपता�ाम ्॥ ४-६ 
(109) 

व
ृT�याकुलगोकुलावनरसादJुृ*य गोवध�नं 

?बk~IलववIलभा5भर�धकान�दाि[चरं चुि�बतः । 
दप�णेव तद
प�ताधरतटG5स�दरूमु'ाOZकतो 

बाहुग}पतनो%तनोतु भवतां �ेयां5स कंस+~षः ॥ ४-७15
 

इइइइ2त �ीगीतगो
व�दे ि%न=धमधुसदूनो नाम चतुथ�ः सग�ः2त �ीगीतगो
व�दे ि%न=धमधुसदूनो नाम चतुथ�ः सग�ः2त �ीगीतगो
व�दे ि%न=धमधुसदूनो नाम चतुथ�ः सग�ः2त �ीगीतगो
व�दे ि%न=धमधुसदूनो नाम चतुथ�ः सग�ः    ॥॥॥॥ 
 

प7चमः सग�ःप7चमः सग�ःप7चमः सग�ःप7चमः सग�ः 

साकाOWपु^डरGकाWःसाकाOWपु^डरGकाWःसाकाOWपु^डरGकाWःसाकाOWपु^डरGकाWः 

(110) 
अह5मह 2नवसा5म या+ह राधा- 

मनुनय म~चनेन चानयेथाः । 

इ2त मधु>रपुणा सखी 2नयुक् ता 

%वय5मदमे*य पुनज�गाद राधाम ्॥ ५-१ 

देशीवराडीरागेण Nपकतालेन गीयतेदेशीवराडीरागेण Nपकतालेन गीयतेदेशीवराडीरागेण Nपकतालेन गीयतेदेशीवराडीरागेण Nपकतालेन गीयत े   ॥॥॥॥१०१०१०१०॥॥॥॥ 

(111) 
वह2त मलयसमीरे मदनमुप2नधाय । 

%फुट2त कुसुम2नकरे 
वर+हgदयदलनाय । 

तव 
वरहे वनमालG सYख सीद2त ॥ rुवम ्॥ अ प १०-१ 

(112) 
दह2त 5श5शरमयूखे मरणमनुकरो2त । 

पत2त मदन
व5शख े
वलप2त 
वकलतरोऽ2त ॥ तव 
व◦ ॥ अ प १०-२ 

(113) 
6वन2त मधुपसमूहे �वणम
पदधा2त । 

मन5स क5लत
वरहे 2न5श 2न5श )जमुपया2त ॥ तव 
व◦ ॥ अ प १०-३ 
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(114) 
वस2त 
व
पन
वतान े*यज2त ल5लतधाम । 

लुठ2त धरYणशयने बहु 
वलप2त तव नाम ॥ तव 
व◦ ॥ अ प १०-४ 

(115) 
भण2त क
वजयदेवे 
वरह
वल5सतेन । 

मन5स रभस
वभवे ह>र)दयतु सुकृतने ॥ तव 
व◦ ॥ अ प १०-५ 

(116) 
पूव� य@ समं *वया र2तपतरेासा+दताः 5सJय- 

%ति%म�नेव 2नकु7जम�मथमहातीथ� पुनमा�धवः । 

6यायं%*वाम2नशं जप�न
प तवैवालापम�@ावलG ं

भूय%*व*कुचकु�भ2नभ�रपरGर�भामतंृ वा7छ2त ॥ ५-२ 

गुज�रGरागेण एकतालGतालने गीयतेगुज�रGरागेण एकतालGतालने गीयतेगुज�रGरागेण एकतालGतालने गीयतेगुज�रGरागेण एकतालGतालने गीयते    ॥॥॥॥११११११११॥॥॥॥ 

(117) 
र2तसुखसारे16 गतम5भसारे मदनमनोहरवेशम ्। 

न कु) 2नति�ब2न गमन
वल�बनमनुसर तं gदयेशम ्। 

धीरसमीरे यमुनातीरे वस2त वन ेवनमालG । 

गोपीपीनपयोधरमद�नच7चलकरयुगशालG ॥ rुवम ्॥ अ प ११-१ 

(118) 
नामसमेतं कृतसOकेतं वादयत ेमदृ ुवेणुम ्। 

बहु मनुतऽेतनु त ेतनुसOगतपवनच5लतम
प रेणुम ्॥ धीर◦ ॥ अ प ११-२ 

(119) 
पत2त पत@ े
वचल2त प@ ेशOZकतभवदपुयानम ्। 

रचय2त शयनं सचZकतनयनं प$य2त तव प�थानम ्॥ धीर◦ ॥ अ प ११-३ 

(120) 
मुखरमधीरं *यज म7जीरं >रपु5मव के5लषुलोलम ्। 

चल सYख कु7जं स2त5मरपु7जं शीलय नील2नचोलम ्॥ धीर◦ ॥ अ प ११-४ 

(121) 
उर5स मुरारे)प+हतहारे घन इव तरलबलाके । 

त�ड+दव पीत ेर2त
वपरGत ेराज5स सुकृत
वपाके ॥ धीर◦ ॥ अ प ११-५ 
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र2तसुखसारे 
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(122) 

वग5लतवसनं प>रgतरसनं घटय जघनम
पधानम ्। 

Zकसलयशयने पOकजनयन े2न�ध5मव हष�2नदानम ्॥ धीर◦ ॥ अ प ११-६ 

(123) 
ह>रर5भमानी रज2न>रदानी5मयम
प या2त 
वरामम ्। 

कु) मम वचनं स*वररचनं पूरय मधु>रपुकामम ्॥ धीर◦ ॥ अ प ११-७ 

(124) 
�ीजयदेवे कृतह>रसेवे भण2त परमरमणीयम ्। 

�मु+दतgदयं ह>रम2तसदयं नमत सुकृतकमनीयम ्॥ धीर◦ ॥ अ प ११-८ 

(125) 

वZकर2त मुहुः yासानाशाः पुरो मुहुरGWत े

�
वश2त मुहुः कु7जं गु7ज�मुहुब�हु ता�य2त । 

रचय2त मुहुः श�यां पया�कुलं मुहुरGWत े

मदनकदनaला�तः का�त े
�य%तव वत�त े॥ ५-३ 

(126) 
*व~ा�येन समं सम�मधुना 2त=मांशुर%तOगतो 

गो
व�द%य मनोरथेन च समं �ाx ंतमः सा�'ताम ्। 

कोकानां क)ण%वनेन स�शी दGघा� मदmयथ�ना 

त�मु=धे 
वफलं 
वल�बनमसौ र�योऽ5भसारWणः ॥ ५-४ 

(127) 
आLेषादनु चु�बनादनु नखोIलेखादनु %वा�तज- 

�ोjोधादनु संkमादनु रतार�भादनु �ीतयोः । 

अ�याय� गतयोk�माि�म5लतयोः संभाषणैजा�नतो- 

द��प*यो>रह को न को न तम5स zीडा
व5म�ो रसः ॥ ५-५ 

(128) 
सभयचZकतं 
व�य%य�तीं �शं 2त5मरे प�थ 

�2तत) मुहुः ि%थ*वा म�दं पदा2न 
वत�वतीम ्। 

कथम
प रहः �ाxामOगैरनOगतरO�ग5भः 

सुमुYख सुभगः प$य�स *वामुपैतु कृताथ�ताम ्॥ ५-६ 

(129) 
राधामु=धमुखार
व�दमधुप�ैलोaयमौ5ल%थलG- 

नेप�यो�चतनीलर�मवनीभारावतारा�तकः । 
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%व[छ�दं zजसु�दरGजनमन%तोष�दोषोदयः 

कंस6वंसनधूमकेतुरवतु *वां देवकuन�दनः ॥ ५-७17
 

इ2त �ीगीतगो
व�देऽ5भसा>रकावण�ने साकाOWपु̂ डरGकाWो नाम प7चमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�देऽ5भसा>रकावण�ने साकाOWपु̂ डरGकाWो नाम प7चमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�देऽ5भसा>रकावण�ने साकाOWपु̂ डरGकाWो नाम प7चमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�देऽ5भसा>रकावण�ने साकाOWपु̂ डरGकाWो नाम प7चमः सग�ः    ॥॥॥॥ 

 

षXः सग�ःषXः सग�ःषXः सग�ःषXः सग�ः 

ध�यवैकु^ठकुOकुमःध�यवैकु^ठकुOकुमःध�यवैकु^ठकुOकुमःध�यवैकु^ठकुOकुमः 

(130) 
अथ तां ग�तुमश(ां �चरमनुर(ां लतागहेृ ��वा । 

त[च>रतं गो
व�दे मन5सजम�दे सखी �ाह ॥ ६-१ 

गो^डकरGरागणे Nपकतागो^डकरGरागणे Nपकतागो^डकरGरागणे Nपकतागो^डकरGरागणे Nपकतालेन गीयतेलेन गीयतेलेन गीयतेलेन गीयत े   ॥॥॥॥१२१२१२१२॥॥॥॥ 
(131) 

प$य2त +द5श +द5श रह5स भव�तम ्। 
तदधरमधुरमधू2न 
पब�तम ्। 

नाथ हरे सीद2त राधा वासगहेृ18 ॥ rुवम ्॥ अ प १२-१ 

(132) 
*वद5भसरणरभसने वल�ती । 

पत2त पदा2न Zकयि�त चल�ती ॥ नाथ हरे◦ ॥ अ प १२-२ 

(133) 

व+हत
वशद?बसZकसलयवलया । 

जीव2त पर5मह तव र2तकलया ॥ नाथ हरे◦ ॥ अ प १२-३ 

(134) 
मुहुरवलोZकतम^डनलGला । 

मधु>रपुरह5म2त भावनशीला ॥ नाथ हरे◦ ॥ अ प १२-४ 

(135) 
*व>रतमपैु2त न कथम5भसारम ्। 

ह>र>र2त वद2त सखीमनुवारम ्॥ नाथ हरे◦ ॥ अ प १२-५ 
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(136) 
िLlय2त चु�ब2त जलधरकIपम ्। 

ह>र)पगत इ2त 2त5मरमनIपम ्॥ नाथ हरे◦ ॥ अ प १२-६ 

(137) 
भव2त 
वलि�ब2न 
वग5लतलpजा । 


वलप2त रो+द2त वासकसpजा ॥ नाथ हरे◦ ॥ अ प १२-७ 

(138) 
�ीजयदेवकवे>रदमु+दतम ्। 

र5सकजनं तनुताम2तमु+दतम ्॥ नाथ हरे◦ ॥ अ प १२-८ 

(139) 

वपुलपुलकपा5लः %फuतसी*कारम�त- 

ज�2नतज�डमकाकु�याकुल ं�याहर�ती । 
तव Zकतव 
वधायाम�दक�दप��च�तां 

रसजल�ध2नम=ना 6यानल=ना मगृाWी ॥ ६-२ 
(140) 

अOगेlवाभरणं करो2त बहुशः प@ेऽ
प संचा>रYण 

�ाxं *वां प>रशOकत े
वतनुत ेश�यां �चरं 6याय2त । 

इ*याकIप
वकIपतIपरचनासOकIपलGलाशत- 

�यास(ा
प 
वना *वया वरतनुन�षा 2नशा ंनेlय2त ॥ ६-३ 

(141) 
Zकं 
व�ा�य5स कृlणभो�गभवने भा^डीरभू5म)+ह 

kातया�5स न �
Tगोचर5मतः सान�दन�दा%पदम ्। 
रधाया वचनं तद6वगमुखा�न�दाि�तके गोपतो 

गो
व�द%य जयि�त सायम2त�थ�ाश%*यगभा� �गरः ॥ ६-४19
 

इ2त �ीगीतगो
व�दे वासकसpजावण�न ेध�यवैकुइ2त �ीगीतगो
व�दे वासकसpजावण�न ेध�यवैकुइ2त �ीगीतगो
व�दे वासकसpजावण�न ेध�यवैकुइ2त �ीगीतगो
व�दे वासकसpजावण�न ेध�यवैकु^ठकुOकुमो^ठकुOकुमो^ठकुOकुमो^ठकुOकुमो20    नानानानाम षXः सग�ःम षXः सग�ःम षXः सग�ःम षXः सग�ः ॥॥॥॥ 

    

    

    

                                         

19บางฉบบัไม่มีบทนี5  
20ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น ध�यवैकु^ठो ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น 

ध�यवैकु^ठकुOकुमो 
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सxमः सग�ःसxमः सग�ःसxमः सग�ःसxमः सग�ः 

नागरनारायणःनागरनारायणःनागरनारायणःनागरनारायणः 

(142) 
अ@ा�तरे च कुलटाकुलव*म�घात- 

संजातपातक इव %फुटला7छन�ीः । 

व�ृदावना�तरमदGपयदंशुजालै- 
+द�aसु�दरGवदनच�दन?ब�द>ुर�दःु ॥ ७-१ 

(143) 
�सर2त शशधर?ब�बे 
व+हत
वल�बे च माधवे 
वधुरा । 


वर�चत
व
वध
वलापं सा प>रतापं चकारो[चैः ॥ ७-२ 

मालवरागय2तताला�या ंगीयतेमालवरागय2तताला�या ंगीयतेमालवरागय2तताला�या ंगीयतेमालवरागय2तताला�या ंगीयत े   ॥॥॥॥१३१३१३१३॥॥॥॥ 

(144) 
क�थतसमयेऽ
प ह>ररहह न ययौ वनं । 

मम 
वफल5मदममलNपम
प यौवनम ्। 
या5म हे क5मह शरणं सखीजनवचनवि7चता ॥ rुवम ्॥ अ प १३-१ 

(145) 
यदनुगमनाय 2न5श गहनम
प शी5लतं । 

तने मम gदय5मदमसमशरकu5लतम ्॥ या5म हे◦ ॥ अ प १३-२ 

(146) 

मम मरणमेव वर5म2त 
वतथकेतना । 
Zक5म2त 
वषहा5म 
वरहानलचेतना ॥ या5म हे◦ ॥ अ प १३-३ 

(147) 
मामहह 
वधुरय2त मधुरमधुया5मनी । 

का
प ह>रमनुभव2त कृतसकृुतका5मनी ॥ या5म हे◦ ॥ अ प १३-४ 
(148) 

अहह कलया5म वलया+दमYणभूषणम ्। 
ह>र
वरहदहनवहनेन बहुदषूणम ्॥ या5म हे◦ ॥ अ प १३-५ 

(149) 
कुसुमसुकुमारतनुमतनुशरलGलया । 

�ग
प g+द हि�त माम2त
वषमशीलया ॥ या5म हे◦ ॥ अ प १३-६ 
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(150) 
अह5मह 2नवसा5म नगYणतवनवेतसा । 

%मर2त मधुसूदनो माम
प न चेतसा ॥ या5म हे◦ ॥ अ प १३-७ 

(151) 
ह>रचरणशरणजयदेवक
वभारती । 

वसतु g+द युव2त>रव कोमलकलावती ॥ या5म हे◦ ॥ अ प १३-८ 
(152) 

ति*कं काम
प का5मनीम5भसतृः Zकं वा कलाके5ल5भ- 

ब�Jो ब�धु5भर�धका>रYण वनाmयण� Zकमु�kा�य2त । 

का�तः aला�तमना मनाग
प प�थ �%थातुमवेाWमः 

सOकेतीकृतम7जुव7जुललताकु7जऽे
प21 य�नागतः ॥ ७-३ 
(153) 

अथागतां माधवम�तरेण सखी5मयं वीQय 
वषादमूकाम ्। 


वशOकमाना र5मतं कया
प जनाद�नं �Tवदेतदाह ॥ ७-४ 

वस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥१४१४१४१४॥॥॥॥ 

(154) 
%मरसमरो�चत
वर�चतवेशा । 

ग5लतकुसुमदर
वलु5लतकेशा । 

का
प मधु>रपुणा 
वलस2त युव2तर�धकगुणा ॥ rुवम ्॥ अ प १४-१ 

(155) 
ह>रप>रर�भणव5लत
वकारा । 

कुचकलशोप>र तर5लतहारा ॥ का
प◦ ॥ अ प १४-२ 

(156) 

वचलदलकल5लताननच�'ा । 

तदधरपानरभसकृतत�'ा ॥ का
प◦ ॥ अ प १४-३ 

(157) 
च7चलकु^डलद5लतकपोला । 

मुख>रतरसनजघनग2तलोला ॥ का
प◦ ॥ अ प १४-४ 

 

                                         

21ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น सOकेतीकृतम7जव7जुललताकु7जेऽ
प ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�
ถูกตอ้งควรจะเป็น सOकेतीकृतम7जुव7जुललताकु7जेऽ
प 
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(158) 
द2यत
वलोZकतलिpजतह5सता । 

बहु
वधकूिजतर2तरसर5सता ॥ का
प◦ ॥ अ प १४-५ 

(159) 

वपुलपुलकपथुृवेपथुभOगा । 

y5सत2नमी5लत
वकसदनOगा ॥ का
प◦ ॥ अ प १४-६ 

(160) 
�मजलकणभरसुभगशरGरा । 

प>रप2ततोर5स र2तरणधीरा ॥ का
प◦ ॥ अ प १४-७ 

(161) 
�ीजयदेवभYणतह>रर5मतम ्। 

क5लकलुषं जनयतु प>रश5मतम ्॥ का
प◦ ॥ अ प १४-८ 

(162) 

वरहपा^डुमुरा>रमुखा�बुज{ु2तरयं 2तरय�न
प वेदनाम ्। 


वधुरतीव तनो2त मनोभुवः सुgदये gदये मदन�यथाम ्॥ ७-५ 

गुज�रGरागैकतालGतालेन गीयतेगुज�रGरागैकतालGतालेन गीयतेगुज�रGरागैकतालGतालेन गीयतेगुज�रGरागैकतालGतालेन गीयत े   ॥॥॥॥१५१५१५१५॥॥॥॥ 

(163) 
समु+दतमदने रमणीवदने चु�बनव5लताधरे । 

मगृमद2तलकं 5लख2त सपुलकं मगृ5मव रजनीकरे । 

रमते यमुनापु5लनवन े
वजयी मुरा>ररधुना ॥ rुवम ्॥ अ प १५-१ 

(164) 
घनचय)�चरे रचय2त �चकुरे तर5लतत)णानन े। 

कुरबककुसुमं चपलासुषमं र2तप2तमगृकानने ॥ रमते◦ ॥ अ प १५-२ 

(165) 
घटय2त सुघने कुचयुगगगन ेमगृमद)�चN
षते । 

मYणसरममल ंतारकपटलं नखपदश5शभू
षते ॥ रमते◦ ॥ अ प १५-३ 

(166) 
िजत?बसशकले मदृभुुजयुगले करतलन5लनीदले । 

मरकतवलयं मधुकर2नचयं 
वतर2त +हमशीतले ॥ रमते◦ ॥ अ प १५-४ 

(167) 
र2तगहृजघने 
वपुलापघन ेमन5सजकनकासने । 

मYणमयरसनं तोरणहसनं 
वZकर2त कृतवासन े॥ रमते◦ ॥ अ प १५-५ 
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(168) 
चरणZकसलये कमला2नलये नखमYणगणपूिजत े। 

ब+हरपवरणं यावकभरणं जनय2त g+द योिजत े॥ रमते◦ ॥ अ प १५-६ 

(169) 
रमय2त सु�शं काम
प सुभशंृ खलहलधरसोदरे । 

Zकमफलमवसं �चर5मह 
वरसं वद सYख 
वटपोदरे ॥ रमते◦ ॥ अ प १५-७ 

(170) 
इह रसभणने कृतह>रगुणने मधु>रपुपदसेवके । 

क5लयुगर�चतं न वसतु द>ुरतं क
वनपृजयदेवके ॥ रमते◦ ॥ अ प १५-८ 

(171) 
नायातः सYख 2नद�यो य+द शठ%*व ंद2ूत Zकं दयूसे 

%व[छ�दं बहुवIलभः स रमत ेZकं त@ त ेदषूणम ्। 

प$या{ 
�यसंगमाय द2यत%याकृlयमाणं गुणै- 

)*क^ठा2त �भरा+दव %फुट+ददं चेतः %वयं या%य2त ॥ ७-६ 

देशवराडीरागेण Nपकतालने गीयतेदेशवराडीरागेण Nपकतालने गीयतेदेशवराडीरागेण Nपकतालने गीयतेदेशवराडीरागेण Nपकतालने गीयते    ॥॥॥॥१६१६१६१६॥॥॥॥ 

(172) 
अ2नलतरलकुवलयनयनेन । 

तप2त न सा Zकसलयशयनेन । 

सYख22 या र5मता वनमा5लना ॥ rुवम ्॥ अ प १६-१ 
(173) 


वक5सतसर5सजल5लतमुखेन । 
%फुट2त न सा मन5सज
व5शखेन ॥ सYख या◦ ॥ अ प १६-२ 

(174) 
अमतृमधुरमदृतुरवचनेन । 

pवल2त न सा मलयजपवनेन ॥ सYख या◦ ॥ अ प १६-३ 

(175) 
%थलजल)ह)�चकरचरणेन । 

लुठ2त न सा +हमकरZकरणेन ॥ सYख या◦ ॥ अ प १६-४ 
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(176) 
सजलजलदसमुदय)�चरेण । 

दल2त न सा g+द �चर
वरहेण ॥ सYख या◦ ॥ अ प १६-५ 

(177) 
कनक2नकष)�चशु�चवसनेन । 

y5स2त न सा प>रजनहसनेन ॥ सYख या◦ ॥ अ प १६-६ 

(178) 
सकलभुवनजनवरत)णेन । 

वह2त न सा )जम2तक)णेन ॥ सYख या◦ ॥ अ प १६-७ 

(179) 
�ीजयदेवभYणतवचनेन । 

�
वशतु ह>रर
प gदयमनेन ॥ सYख या◦ ॥ अ प १६-८ 

(180) 
मनोभवान�दन च�दना2नल �सीद रे दVWण मु7च वामताम ्। 

Wणं जग*�ाण 
वधाय माधवं पुरो मम �ाणहरो भ
वlय5स ॥ ७-७ 

(181) 
>रपु>रव सखीसंवासोऽयं 5शखीव +हमा2नलो 


वष5मव सुधारि$मय�ि%म�दनुो2त मनोगत े। 

gदयमदये ति%म�नेवं पुनव�लत ेबला- 

*कुवलय�शां वामः कामो 2नकाम2नरOकुशः ॥ ७-८ 
(182) 

बाधां 
वधे+ह मलया2नल प7चबाण 

�ाणा�गृहाण न गहंृ पनुरा�2यlये । 

Zकं त ेकृता�तभ�ग2न Wमया तरOगै- 

रOगा2न 5स7च मम शा�यतु देहदाहः ॥ ७-९ 
(183) 

�ातनEल2नचोलम[युतमरुः संवीतपीता�बरं 

राधाया4Zकतं 
वलोaय हस2त %वैरं सखीम^डले । 

zीडाच7चलम7चलं नयनयोराधाय राधानन े

%वाद%ुमेरमुखोऽयम%तु जगदान�दाय न�दा*मजः ॥ ७-१०23
 

                                         

23บางฉบบัไม่มีบทนี5  
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इ2त �ीगीतगो
व�दे 
व�लwधावण�ने नागरनारायणो नाम सxमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे 
व�लwधावण�ने नागरनारायणो नाम सxमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे 
व�लwधावण�ने नागरनारायणो नाम सxमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे 
व�लwधावण�ने नागरनारायणो नाम सxमः सग�ः    ॥॥॥॥ 

 

अTमः सग�ःअTमः सग�ःअTमः सग�ःअTमः सग�ः 


वलQयलQमीप2तः
वलQयलQमीप2तः
वलQयलQमीप2तः
वलQयलQमीप2तः 

(184) 
अथ कथम
प या5मनीं 
वनीय %मरशरजज�>रता
प सा �भात े। 

अनुनयवचनं वद�तम� े�णतम
प 
�यमाह साmयसूयम ्॥ ८-१ 

भैरवीरागय2ततालाmया ंगीयतेभैरवीरागय2ततालाmया ंगीयतेभैरवीरागय2ततालाmया ंगीयतेभैरवीरागय2ततालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥१७१७१७१७॥॥॥॥ 

(185) 
रज2नज2नतगु)जागररागकषा2यतमलस2नवेशम ्। 

वह2त नयनवनुराग5मव %फुटमु+दतरसा5भ2नवेशम ्। 
ह>रह>र या+ह माधव या+ह केशव मा वद कैतववादम ्

तामनुसर सरसी)हलोचन या तव हर2त 
वषादम ्॥ rुवम ्॥ अ प १७-१ 

(186) 
कpजलम2नल
वलोचनचु�बन
वर�चतनी5लम Nपम ्। 

दशनवसनम)णं तव कृlण तनो2त तनोरनुNपम ्॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प १७-२ 

(187) 
वपुरनुहर2त तव %मरसOगरखरनखरWतरेखम ्। 

मरकतशकलक5लतकलधौत5लपे>रव र2तजयलेखम ्॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प १७-३ 

(188) 
चरणकमलगलदल(क5स(5मदं तव gदयमुदारम ्। 

दश�यतीव ब+हम�दन'मुनवZकसलयप>रवारम ्॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प १७-४ 

(189) 
दशनपदं भवदधरगतं मम जनय2त चेत5स खदेम ्। 

कथय2त कथमधुना
प मया सह तव वपुरेतदभेदम ्॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प १७-५ 

(190) 
ब+ह>रव म5लनतरं तव कृlण मनोऽ
प भ
वlय2त नूनम ्। 

कथमथ व7चयसे जनमनुगतमसमशरpवरदनूम ्॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प १७-६ 

(191) 
kम2त भवानबलाकवलाय वनेषु Zकम@ 
व�च@म ्। 

�थय2त पूत2नकैव वधूवध2नद�यबालच>र@म ्॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प १७-७ 
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(192) 
�ीजयदेवभYणतर2तवि7चतखि^डतयुव2त
वलापम ्। 

शणृुत सुधामधुरं 
वबुधा 
वबुधालयतोऽ
प दरुापम ्॥ ह>रह>र◦ ॥ अ प १७-८ 

(193) 
तवेदं प$य�*याः �सरदनुरागं ब+ह>रव 


�यापादाल([छु>रतम)ण{ो2त gदयम ्। 

ममा{ ��यात�णयभरभOगेन Zकतव 

*वदालोकः शोकाद
प Zकम
प लpजां जनय2त ॥ ८-२ 

(194) 
अ�तम}हनमौ5लघूण�नचल�म�दार
वkशंन- 

%त�भाकष�ण�2xहष�णमहाम�@ः कुरOगी�शाम ्। 

�|य�ानवदयूमान+द
वष�ुवा�रदःुखापदां 

kंशः कंस>रपो
व�पोलयतु वः �ेयां5स वंशीरवः ॥ ८-३24
 

इ2त �ीगीतगो
व�दे खि^डतावण�न े
वलa$यलa$मीप2तना�म अTमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे खि^डतावण�न े
वलa$यलa$मीप2तना�म अTमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे खि^डतावण�न े
वलa$यलa$मीप2तना�म अTमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे खि^डतावण�न े
वलa$यलa$मीप2तना�म अTमः सग�ः    ॥॥॥॥ 
 

नवमः सग�ःनवमः सग�ःनवमः सग�ःनवमः सग�ः 

मु=धमुकु�दःमु=धमुकु�दःमु=धमुकु�दःमु=धमुकु�दः 

(195) 
तामथ म�मथYख�नां र2तरस5भ�नां 
वषादस�प�नाम ्। 

अनु�चि�ततह>रच>रतां कलहा�त>रतामवुाच रह5स सखी ॥ ९-१ 

गुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयतेगुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयतेगुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयतेगुज�रGरागय2ततालाmया ंगीयते    ॥॥॥॥१८१८१८१८॥॥॥॥ 

(196) 
ह>रर5भसर2त वह2त मधुपवने । 
Zकमपरम�धकसुख ंसYख भवने । 

माधवे मा कु) मा2न2न मानमये ॥ rुवम ्॥ अ प १८-१ 

(197) 
तालफलाद
प गु)म2तसरसम ्। 

Zकं 
वफलGकु)षे कुचकलशम ्॥ माध◦ ॥ अ प १८-२ 

 

 

                                         

24บางฉบบัไม่มีบทนี5  



359 
 

(198) 
क2त न क�थत5मदमनुपदम�चरम ्। 

मा प>रहर ह>रम2तशय)�चरम ्॥ माध◦ ॥ अ प १८-३ 

(199) 
Zक5म2त 
वषीद5स रो+द
ष 
वकला । 


वहस2त युव2तसभा तव सकला ॥ माध◦ ॥ अ प १८-४ 

(200) 
सजलन5लनदलशीतलशयने । 

ह>रमवलोकय सफलय नयन े॥ माध◦ ॥ अ प १८-५ 

(201) 
जनय5स मन5स Zक5म2त गु)खेदम ्। 

शणृु मम वचनमनी+हतभेदम ्॥ माध◦ ॥ अ प १८-६ 
(202) 

ह>र)पयातु वदतु बहुमधुरम ्। 
Zक5म2त करो
ष gदयम2त
वधुरम ्॥ माध◦ ॥ अ प १८-७ 

(203) 
�ीजयदेवभYणतम2तल5लतम ्। 

सुखयतु र5सकजनं ह>रच>रतम ्॥ माध◦ ॥ अ प १८-८ 

(204) 
ि%न=धे य*प)षा5स य*�णम2त %तwधा5स य'ा�गYण 

~ेष%था5स यद�ुमुखे 
वमुखतां याता5स ति%मि��ये । 

त{ु(ं 
वपरGतका>रYण तव �ीख^डचचा� 
वषं 

शीतांशु%तपनो +हम ंहुतवहः Duडामुदो यातनाः ॥ ९-२ 

(205) 
सा�'ान�दपुर�दरा+द+द
वषj�ृदैरम�दादरा- 

दान�ैमु�कुटे�'नीलमYण5भः स�द5श�तिे�दि�दरम ्। 

%व[छ�दं मकर�दसु�दर5मल�म�दाZकनीमदेरंु 

�ीगो
व�दपदार
व�दमशुभ%क�दाय व�दामहे ॥ ९-३25
 

इ2त �ीगीतगो
व�दे कलहा�त>रतावण�ने मु=धमुकु�दो नाम नवमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे कलहा�त>रतावण�ने मु=धमुकु�दो नाम नवमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे कलहा�त>रतावण�ने मु=धमुकु�दो नाम नवमः सग�ःइ2त �ीगीतगो
व�दे कलहा�त>रतावण�ने मु=धमुकु�दो नाम नवमः सग�ः    ॥॥॥॥ 
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दशमः सग�ःदशमः सग�ःदशमः सग�ःदशमः सग�ः 

चतुरचतुभु�जःचतुरचतुभु�जःचतुरचतुभु�जःचतुरचतुभु�जः 

(206) 

अ@ा�तरे मसणृरोषवशामपार- 
2नःyास2नःसहमुखीं सुमुखीमुपे*य । 

सzीडमीVWतसखीवदनां +दना�त े

सान�दगvदपदं ह>र>र*युवाच ॥ १०-१ 

देशवराडीरागाTतालाmया ंगीयतेदेशवराडीरागाTतालाmया ंगीयतेदेशवराडीरागाTतालाmया ंगीयतेदेशवराडीरागाTतालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥१९१९१९१९॥॥॥॥ 

(207) 
वद5स य+द Zकि7चद
प द�त)�चकौमुदG 

हर2त दर2त5मरम2तघोरम ्। 

%फुरदधरशीधवे तव वदनच�'मा 

रोचयतु लोचनचकोरम ्॥ 


�ये चा)शीले मु7च म2य मानम2नदानम ्। 

सप+द मदनानलो दह2त मम मानसम ्। 

दे+ह मुखकमलमधुपानम ्॥ rुवम ्॥ अ प १९-१ 
(208) 

स*यमेवा5स य+द सुद2त म2य को
पनी 

दे+ह खरनखरशरघातम ्। 

घटय भुजब�धनं जनय रदख^डनं 

येन वा भव2त सुखजातम ्॥ 
�ये◦ ॥ अ प १९-२ 

(209) 
*वम5स मम भूषणं *वम5स मम जीवनं 

*वम5स मम भवजल�धर�म ्26 । 

भवतु भवतीह म2य सततमनुरो�ध2न 

त@ मम gदयम2तय�म ्॥ 
�ये◦ ॥ अ प १९-३ 
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(210) 
नीलन5लनाभम
प ति�व तव लोचनम ्

धारय2त कोकनदNपम ्। 

कुसुमशरबाणभावेन य+द र7जय5स 

कृlण5मदमेतदनुNपम ्॥ 
�ये◦ ॥ अ प १९-४ 

(211) 
%फुरतु कुचकु�भयो)प>र मYणम7जरG 

र7जयतु तव gदयदेशम ्। 

रसतु रशना
प27 तव घनजघनम^डले 

घोषयतु म�मथ2नदेशम ्॥ 
�ये◦ ॥ अ प १९-५ 

(212) 
%थलकमलग7जनं मम gदयर7जनं 

ज2नतर2तरOगपरभागम ्। 

भण मसणृवाYण करवाYण चरण~यं 

सरसलसदल(करागम ्॥ 
�ये◦ ॥ अ प १९-६ 

(213) 
%मरगरलख^डनं मम 5शर5स म^डनं 

धे+ह पदपIलवमुदारम ्। 

pवल2त म2य दा)णो मदनकदना)णो 

हरतु तदपुा+हत
वकारम ्॥ 
�ये◦ ॥ अ प १९-७ 

(214) 
इ2त चटुलचाटुपटुचा) मुरवै>रणो 

रा�धकाम�ध वचनजातम ्। 

जय2त जयदेवक
वभारतीभू
षतं 

मा2ननीजनज2नतशातम ्॥ 
�ये◦ ॥ अ प १९-८ 
(215) 

प>रहर कृतातOग ेशOकां *वया सततं घन- 

%तनजघनयाDा�त े%वा�त ेपरानवका5शनी । 


वश2त 
वतनोर�यो ध�यो न कोऽ
प ममा�तरं 

�ण2य2न परGर�भार�भे 
वधे+ह 
वधयेताम ्॥ १०-२ 
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(216) 
मु=धे 
वधे+ह म2य 2नद�यद�तदंश- 

दोव�िIलब�ध2न?बड%तनपीडना2न । 

चि^ड *वमेव मुदम~ुह प7चबाण- 

च^डालका^डदलनादसवः �याि�त ॥ १०-३28
 

(217) 
श5शमुYख तव भा2त भOगुरkयुू�वजनमोहकरालकालसपE । 

तद+ुदतभयभ7जनाय यूनां *वदधरसीधुसुघैव 5सJम�@ः ॥ १०-४29
 

(218) 
�यथय2त वथृा मौनं ति�व �प7चय प7चमं 

त)Yण मधुरालापै%तापं 
वनोदय �
T5भः । 
सुमुYख 
वमुखीभावं ताव+~मु7च न व7च न 

%वयम2तशयि%न=धो म=ुधे 
�योहमुपि%थतः ॥ १०-५ 
(219) 

ब�धूक{ु2तबा�धवोऽयमधरः ि%न=धो मधूक[छ
व- 

ग�^ड4ि^ड चकाि%त नीलन5लन�ीमोचनं लोचनम ्। 

नासाmये2त 2तल�सूनपदवीं कु�दाभदि�त 
�ये 

�ाय%*व�मुखसेवया 
वजयत े
वyं स पुlपायुधः ॥ १०-६ 
(220) 

�शौ तव मदालस ेवदन5म�दसंुदGपकं 

ग2तज�नमनोरमा 
वधुतर�भम)ू~यम ्। 

र2त%तव कलावती )�चर�च@लेखे kुवा- 

वहो 
वबुधयौवतं वह5स ति�व प�ृवीगता ॥ १०-७ 

(221) 
स �ी2त ंतनुतां ह>रः कुवलयापीडेन साध� रणे 

राधापीनपयोधर%मरणकृ*कु�भेन संभेदवान ्। 

य@ ि%व{2त मील2त Wणम
प िaश�ं तदालोकन- 

�यामोहेन िजतं िजतं िजतमभू*कंस%य कोलाहलः ॥ १०-८30
 

                                         

28บางฉบบัไม่มีบทนี5  
29บางฉบบัไม่มีบทนี5  
30บางฉบบัไม่มีบทนี5  



363 
 

इ2त �ीगीतगो
व�दे मा2ननीवण�नेइ2त �ीगीतगो
व�दे मा2ननीवण�नेइ2त �ीगीतगो
व�दे मा2ननीवण�नेइ2त �ीगीतगो
व�दे मा2ननीवण�ने    चतुरचतुभु�जो नाम दशमः सग�ःचतुरचतुभु�जो नाम दशमः सग�ःचतुरचतुभु�जो नाम दशमः सग�ःचतुरचतुभु�जो नाम दशमः सग�ः    ॥॥॥॥ 

 

एकादशः सग�ःएकादशः सग�ःएकादशः सग�ःएकादशः सग�ः 

सामोददामोदरःसामोददामोदरःसामोददामोदरःसामोददामोदरः 

(222) 
सु�चरमनुनयेन �ीण2य*वा मगृाWीं 

गतव2त कृतवेशे केशवे कु7जश�याम ्। 

र�चत)�चरभूषां �
Tमोषे �दोषे 

%फुर2त 2नरवसादां का
प राधां जगाद ॥ ११-१ 

वस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयतेवस�तरागय2ततालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥२०२०२०२०॥॥॥॥ 
(223) 


वर�चतचाटुवचनरचनं चरणे र�चत�Yणपातम ्। 

सं�2त म7जुलव7जुलसीम2न के5लशयनमनुयातम ्। 

मु=धे मधुमथनमनुगतमनुसर रा�धके ॥ rुवम ्॥ अ प २०-१ 

(224) 
घनजघन%तनभारभरे दरम�थरचरण
वहारम ्। 

मुख>रतमYणम7जीरमुपै+ह 
वधे+ह मराल2नकारम ्॥ मु=धे◦ ॥ अ प २०-२ 

(225) 
शणुृ रमणीयतरं त)णीजनमोहनमधुप
वरावम ्। 

कुसुमशरासनशासनवि�द2न 
पक2नकरे भज भावम ्॥ मु=धे◦ ॥ अ प २०-३ 

(226) 
अ2नलतरलZकसलय2नकरेण करेण लता2नकुर�बम ्। 

�ेरण5मव करभो) करो2त ग2त ं�2त मु7च 
वल�बम ्॥ मु=धे◦ ॥ अ प २०-४ 

(227) 
%फु>रतमनOगतरOगवशा+दव सू�चतह>रप>रर�भम ्। 

प[ृछ मनोहरहार
वमलजलधारममंु कुचकु�भम ्॥ मु=धे◦ ॥ अ प २०-५ 

(228) 
अ�धगतमYखलसखी5भ>रदं तव वपुर
प र2तरणसpजम ्। 

चि^ड र5सतरशनारव�डि^डमम5भसर सरसमलpजम ्॥ मु=धे◦ ॥ अ प २०-६ 

(229) 
%मरशरसुभगनखेन करेण सखीमवल�wय सलGलम ्। 

चल वलयaवYणतैरवबोधय ह>रम
प 2नग+दतशीलम ्॥ मु=धे◦ ॥ अ प २०-७ 
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(230) 
�ीजयदेवभYणतमधरGकृतहारमुदा5सतवामम ्। 

ह>र
व2न+हतमनसाम�ध2तXतु क^ठतटGम
वरामम ्॥ मु=धे◦ ॥ अ प २०-८ 

(231) 
सा मां 'Qय2त वQय2त %मरकथां �*यOगमा5लOगनैः 

�ी2त ंया%य2त रं%यत ेसYख समाग*ये2त �च�ताकुलः । 

सा *वां प$य2त वेपत ेपुलकय*यान�द2त ि%व{2त 

�*युv[छ2त मू[छ�2त ि%थरतमःपु7जे 2नकु7ज े
�यः ॥ ११-२31
 

(232) 
अQणो2न�VWपद7जनं �वणयो%ता
प[छगु[छावलGम ्32

 

मूि6न� $यामसरोजदाम कुचयोः क%तू>रकाप@कम ्। 
धूता�नाम5भसारसंkमजुषां 
वyO2नकु7जे सYख 

6वा�तं नील2नचोलचा) सु�शां �*यOगमा5लOग2त ॥ ११-३ 
(233) 

का$मीरगौरवपुषाम5भसा>रकाणा- 

माबJरेखम5भतो )�चम7जरG5भः । 

एतAमालदलनीलतमं त5म�ं 

त*�ेमहेम2नकषोपलतां तनो2त ॥ ११-४ 

(234) 
हारावलGतरलका7चनकाि7चदाम- 

केयूरकOकणमYण{ु2तदG
पत%य । 
~ारे 2नकु7ज2नलय%य ह>रं 2नरGQय 

zीडावतीमथ सखी5मय5म*युवाच ॥ ११-५ 
वराडीरागNपकतालाmया ंगीयतेवराडीरागNपकतालाmया ंगीयतेवराडीरागNपकतालाmया ंगीयतेवराडीरागNपकतालाmया ंगीयते    ॥॥॥॥२१२१२१२१॥॥॥॥ 

(235) 
म7जुतरकु7जतलके5लसदने । 

वलस र2तरभसह5सतवदने । 

�
वश राध ेमाधवसमीप5मह ॥ rुवम ्॥ अ प २१-१ 
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(236) 
नवभवदशोकदलशयनसारे । 


वलस कुचकलशतरलहारे ॥ �
वश◦ ॥ अ प २१-२ 

(237) 
कुसुमचयर�चतशु�चवासगेहे । 


वलस कुसुमसुकुमारदेहे ॥ �
वश◦ ॥ अ प २१-३ 

(238) 
मदृचुलमलयपवनसुर5भशीत े। 


वलस मदनशर2नकरभीते ॥ �
वश◦ ॥ अ प २१-४ 

(239) 

वततबहुविIलनवपIलवघने । 


वलस �चरमलसपीनजघने ॥ �
वश◦ ॥ अ प २१-५ 

(240) 
मधुमु+दतमधुपकुलक5लतरावे । 


वलस कुसुमशरसरसभावे ॥ �
वश◦ ॥ अ प २१-६ 

(241) 
मधुरतर
पक2नकर2ननदमुखरे । 


वलस दशन)�च)�चर5शखरे ॥ �
वश◦ ॥ अ प २१-७ 

(242) 

व+हतपBावतीसुखसमाज े। 

कु) मुरारे मOगलशता2न । 

भण2त जयदेवक
वराजराजे ॥ �
वश◦ ॥ अ प २१-८ 

(243) 
*वां �चAेन �चरं वह�नयम2त�ा�तो भशंृ ता
पतः  

क�दप�ण च पातु5म[छ2त सुधासंबाध?ब�बाधरम ्। 

अ%याOगं33 तदलOकु) Wण5मह kूWेपलQमीलव- 

Duत ेदास इवोपसे
वतपदा�भोजे कुतः स�kमः ॥ ११-६ 

(244) 
सा ससा6वससान�दं गो
व�दे लोललोचना । 

5स7जानम7जुम7जीरं �
ववेशा5भवेशनम ्॥ ११-७ 

                                         

33ตน้ฉบบัที�ใชพิ้มพเ์ป็น अ%याOकं ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัฉบบัอื�นๆ แลว้ที�ถูกตอ้งควรจะเป็น अ%याOकं 
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वरा�डरागय2ततालाmया ंगीयतेवरा�डरागय2ततालाmया ंगीयतेवरा�डरागय2ततालाmया ंगीयतेवरा�डरागय2ततालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥२२२२२२२२॥॥॥॥ 
(245) 

राधावदन
वलोकन
वक5सत
व
वध
वकार
वभOगम ्। 
जल2न�ध5मव 
वधुम^डलदश�नतर5लततुOगतरOगम ्॥ 

ह>रमेकरसं �चरम5भल
षत
वलासम ्। 
सा ददाश� गु)हष�वशंवदवदनमनOग2नवासम ्॥ rुवम ्॥ अ प २२-१ 

(246) 
हारममलतरतारमुर5स दधतं प>ररmय 
वदरूम ्। 

%फुटतरफेनकद�बकरि�बत5मव यमुनाजलपूरम ्॥ ह>र◦ ॥ अ प २२-२ 

(247) 
$यामलमदृलुकलेवरम^डलम�धगतगौरदकूुलम ्। 

नीलन5लन5मव पीतपरागपटलभरवल2यतमलूम ्॥ ह>र◦ ॥ अ प २२-३ 

(248) 
तरल�ग7चलचलनमनोहरवदनज2नतर2तरागम ्। 

%फुटकमलोदरख5ेलतख7जनयुग5मव शर+द तडागम ्॥ ह>र◦ ॥ अ प २२-४ 

(249) 
वदनकमलप>रशीलन5म5लत5म+हरसमकु^डलशोभम ्34 । 

ि%मत)�च)�चरसमुIल5सताधरपIलवकृतर2तलोभम ्॥ ह>र◦ ॥ अ प २२-५ 

(250) 
श5शZकरण[छु>रतोदरजलधरसु�दरसकुसुमकेशम ्। 

2त5मरो+दत
वधुम^डल2नम�लमलयज2तलक2नवेशम ्॥ ह>र◦ ॥ अ प २२-६ 

(251) 

वपुलपुलकभरद�तु>रतं र2तके5लकला5भरधीरम ्। 

मYणगणZकरणसमूहसमुppवलभूषणसभुगशरGरम ्॥ ह>र◦ ॥ अ प २२-७ 

(252) 
�ीजयदेवभYणत
वभव+~गुणीकृतभूषणभारम ्। 

�णमत g+द 
व2नधाय ह>रं सु�चरं सुकृतोदयसारम ्॥ ह>र◦ ॥ अ प २२-८ 
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(253) 

अ2तD�यापाOगं �वणपथपय��तगमन- 
�यासेनेवाQणोरमलतरतारं ग5मतयोः । 

इदानीं राधायाः 
�यतमसमायातसमये 

पपात %वेदा�बु�सर इव हषा��ु2नकरः ॥ ११-८ 

(254) 
भज�*या%तIपा�तं कृतकपटक^डू2त
प+हत- 

ि%मतं यात ेगहेाj+हरव+हतालGप>रजने । 


�या%यं प$य�*याः %मरपरवशाकूतसुभगं 

सलpजा लpजा
प �यगम+दव दरंू मगृ�शः ॥ ११-९ 

(255) 
सान�दं न�दसूनु+द�शतु 5मतपरं संमदं म�दम�दं  

राधामाधाय बा�ो
व�वरमनु �ढं पीडय��ी2तयोगात ्। 

तुOगौ त%या उरोजावतनु वरतनो2न�ग�तौ मा %म भूतां  

पXंृ 2न5भ�{ त%माj+ह>र2त व5लत�ीवमालोकय�वः ॥ ११-१०35
 

(256) 
जय�ी
व�य%तैम�+हत इव म�दारकुसुमैः 

%वयं 5स�दरेूण +~परणमुदा मु+'त इव । 
भुजापीडDuडाहतकुवलयापीडक>रणः 

�कuणा�सिृ=ब�दजु�य2त भुजद^डो मुरिजतः ॥ ११-११36
 

(257) 
सौ�दय�क2नधेरनOगललनालाव^यलGलाजुषो 

राधाया g+द पIवल ेमन5सजDuडैकरOग%थले । 

र�योरोजसरोजखेलनर5स*वादा*मनः �यापय- 

�6यातुमा�नसराजहंस2नभतां देया�मुकु�दो मुदम ्॥ ११-१२37
 

इ2त �ीगीतगो
व�दे रा�धका5मलनेइ2त �ीगीतगो
व�दे रा�धका5मलनेइ2त �ीगीतगो
व�दे रा�धका5मलनेइ2त �ीगीतगो
व�दे रा�धका5मलन े   सान�ददामोदरो नामैकादशः सग�ःसान�ददामोदरो नामैकादशः सग�ःसान�ददामोदरो नामैकादशः सग�ःसान�ददामोदरो नामैकादशः सग�ः    ॥॥॥॥ 
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~ादशः सग�ः ~ादशः सग�ः ~ादशः सग�ः ~ादशः सग�ः  

सु�ीतपीता�बरःसु�ीतपीता�बरःसु�ीतपीता�बरःसु�ीतपीता�बरः 

(258) 
गतव2त सखीब�ृदेऽम�द@पाभर2नभ�र- 

%मरपरवशाकूत%फuति%मत%न
पताधराम ्। 

सरसमनसं ��वा राधां मुहुन�वपIलव- 

�सवशयने 2नVWxाWीमुवाच ह>रः 
�याम ्॥ १२-१ 


वभासरागैकतालाmया ंगीयते
वभासरागैकतालाmया ंगीयते
वभासरागैकतालाmया ंगीयते
वभासरागैकतालाmया ंगीयत े   ॥॥॥॥२३२३२३२३॥॥॥॥ 

(259) 
Zकसलयशयनतले कु) का5म2न चरणन5लन
व2नवेशम ्। 

तव पदपIलववै>रपराभव5मदमनुभवतु सुवेशम ्। 
Wणमधुना नारायणमनुगतमनुसर मां रा�धके ॥ rुवम ्॥ अ प २३-१ 

(260) 
करकमलेन करो5म चरणमहमाग5मता5स 
वदरूम ्। 

Wणमुपकु) शयनोप>र मा5मव नूपुरमनुग2तशूरम ्॥ Wण◦ ॥ अ प २३-२ 

(261) 
वदनसुधा2न�धग5लतममतृ5मव रचय वचनमनुकूलम ्। 


वरह5मवापनया5म पयोधररोधकमुर5स दकूुलम ्॥ Wण◦ ॥ अ प २३-३ 

(262) 

�यप>रर�भणरभसव5लत5मव पुलZकतम2तदरुवापम ्। 

मदरु5स कुचकलशं 
व2नवेशय शोषय मन5सजतापम ्॥ Wण◦ ॥ अ प २३-४ 

(263) 
अधरसुधारसमपुनय भा5म2न जीवय मतृ5मव दासम ्। 

*व2य 
व2न+हतमनसं 
वरहानलद=धवपुषम
वलासम ्॥ Wण◦ ॥ अ प २३-५ 

(264) 
श5शमुYख मुखरय मYणरशनागुणमनुगुणक^ठ2ननादम ्। 

�ु2तयुगले 
पक)त
वकले मम शमय �चरादवसादम ्॥ Wण◦ ॥ अ प २३-६ 

(265) 
माम2त
वफल)षा 
वकलGकृतमवलोZकतुमधुनेदम ्। 

लिpजत5मव नयनं तव 
वरम2त सजृ5स वथृा र2तखेदम ्॥ Wण◦ ॥ अ प २३-७ 
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(266) 
�ीजयदेवभYणत5मदमनुपद2नग+दतमधु>रपुमोदम ्। 

जनयतु र5सकजनेषु मनोरमर2तरसभाव
वनोदम ्॥ Wण◦ ॥ अ प २३-८ 

(267) 
�*यूहः पुलकाOकुरेण 2न?बडाLेषे 2नमेषेण च 

Duडाकूत
वलोZकतऽेधरसुधापाने कथानम�5भः । 

आन�दा�धगमने म�मथकलायुJेऽ
प यि%म�नभू- 

द]ूुतः स तयोब�भूव सुरतार�भः 
�यंभावुकः ॥ १२-२38
 

(268) 
दोmया� संय5मतः पयोधरभरेणापी�डतः पाYणजै- 

रा
वJो दशनैः Wताधरपुटः �ोणीतटेनाहतः । 

ह%तनेान5मतः कचेsधरमधु%य�देन39 संमो+हतः 

का�तः काम
प त2ृxमाप तदहो काम%य वामा ग2तः ॥ १२-३40
 

(269) 
वामाOके र2तके5लसंकुलरणार�भे तया साहस- 

�ायं का�तजयाय Zकि7चदपु>र �ारि�भ य*स�kमात ्। 
2नlप�दा जघन%थलG 5श�थ5लता दोव�िIल)*कि�पतं 

वWो मी5लतमVW पौ)षरसः �ीणां कुतः 5स6य2त ॥ १२-४ 
(270) 

त%याः पाटलपाYणजाOZकतमुरो 2न'ाकषाये �शौ 

2नध�तोऽधरशोYणमा 
वलु5लत�%त�जो मूध�जाः । 
का7चीदाम दरLथा7चल5म2त41 �ात2न�खातै��शो- 

रे5भः कामशरै%तद]ुतमभू*प*युम�नः कu5लतम ्॥ १२-५42
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(271) 
�याकोशः केशपाश%तर5लतमलकैः %वेदमोWौ कपोलौ 

िaलTा ?ब�बाधर�ीः कुचकलश)चा हा>रता हारय
Tः । 

का7चीकाि�तह�ताशा %तनजघनपदं पाYणना[छा{ स{ः 

प$य�ती स@पा सा तद
प 
वलु5लता म=ुधकाि�त�ध�नो2त ॥ १२-६43
 

(272) 
ईष�मी5लत�
T मु=ध
वलस*सी*कारधारावशा- 

द�य(ाकुलके5लकाकु
वकस��तांशुधौताधरम ्। 

शा�त%तwधपयोधरं भशृप>रlवOगा*कुरOगी�शो 

हष}*कष�
वमु(2नःसहतनोध��यो धय*याननम ्॥ १२-७44
 

(273) 
अथ सहसा सु�ीता सुरता�त ेसा 2नता�तYख�नाOगी । 

राधा जगाद सादर5मदमान�देन गो
व�दम ्॥ १२-८45
 

रामकरGरागय2ततालाmया ंगीयतेरामकरGरागय2ततालाmया ंगीयतेरामकरGरागय2ततालाmया ंगीयतेरामकरGरागय2ततालाmया ंगीयते    ॥॥॥॥२४२४२४२४॥॥॥॥ 

(274) 
कु) यदनु�दन च�दन5श5शरतरेण करेण पयोधरे । 
मगृमदप@कम@ मनोभवमOगलकलशसहोदरे । 

2नजगाद सा यदनु�दन ेDuड2त gदयान�दन े॥ rुवम ्॥ अ प २४-१ 

(275) 
अ5लकुलग7जनम7जनकं र2तनायकसायकमोचने । 

*वदधरचु�बनलि�बतकpजल उppवलय 
�य लोचने ॥ 2नज◦ ॥ अ प २४-२ 

(276) 
नयनकुरOगतरOग
वकास2नरासकरे �ु2तम^डले । 

मन5सजपाश
वलासधरे शुभवेष 2नवेशय कु^डले ॥ 2नज◦ ॥ अ प २४-३ 

(277) 
kमरचयं रचय�तमुप>र )�चरं सु�चरं मम संमुखे । 

िजतकमले 
वमल ेप>रकम�य नम�जनकमलकं मुखे ॥ 2नज◦ ॥ अ प २४-४ 
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(278) 
मगृमदरसव5लतं ल5लतं कु) 2तलकम5लकरजनीकरे । 


व+हतकलOककलं कमलानन 
व�5मत�मशीकरे ॥ 2नज◦ ॥ अ प २४-५ 

(279) 
मम )�चरे �चकुरे कु) मानद मन5सज6वजचामरे । 

र2तग5लते ल5लत ेकुसुमा2न 5शखि^ड5शख^डकडामरे ॥ 2नज◦ ॥ अ प २४-६ 

(280) 
सरसघने जघने मम श�बरदारणवारणक�दरे । 

मYणरशनावसनाभरणा2न शुभाशय वासय सु�दरे ॥ 2नज◦ ॥ अ प २४-७ 

(281) 
�ीजयदेववच5स )�चरे gदयं सदयं कु) म^डन े। 

ह>रचरण%मरणामतृ2न5म�तक5लकलषुpवरख^डन े॥ 2नज◦ ॥ अ प २४-८ 

(282) 
रचय कुचयोः प@ं �च@ ंकु)lव कपोलयो- 

घ�टय जघन ेका7चीं मु=ध�जा कबरGभरम ्। 
कलय वलय�ेणीं पाणौ पदे मYणनूपुरा- 


व2त 2नग+दतः �ीतः पीता�बरोऽ
प तथाकरोत ्॥ १२-९ 
(283) 

यvा�धव�कलासु कौशलमनु6यानं च य~ैlणवं 

य[छृOगार
ववेकत*वरचनाका�येषु लGला2यतम ्। 

त*सव� जयदेवपि^डतकवेः कृlणैकताना*मनः 

सान�दाः प>रशोधय�तु सु�धयः �ीगीतगो
व�दतः ॥ १२-१० 

(284) 
�ीभोजदेव�भव%य रामादेवीसुत�ीजयदेवक%य । 

पराशरा+द
�यवग�क^ठे �ीगीतगो
व�दक
व*वम%तु ॥ १२-११46
 

(285) 
सा6वी मा6वीक �च�ता न भव2त भवतः शक� रे कक� शा5स 

'ाWे 'Qयि�त के *वाममतृ मतृम5स Wीर नीरं रस%त े। 

माक�द D�द का�ताधर धर न तुलां ग[छ य[छि�त भावं 

याव[छृOगारसारं शुभ5मव जयदेव%य वैद=6यवाचः ॥ १२-१२ 
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(286) 
इ*थं के5लतती
व�g*य यमुनाकूले समं राधया  
त'ोमाव5लमौ�(काव5लयुगे वेणीkमं ?बk2त । 

त@ा�ादकुच�यागफलयो5ल�|सावतोह�%तयो- 
�या�पाराः पु)षोAम%य ददतु %फuतां मुदां स�पदम ्॥ १२-१३47 

इ2त �ीजयदेवकृतौ गीतगो
वदे सु�ीतपीता�बरो नाम ~ादशः सग�ः इ2त �ीजयदेवकृतौ गीतगो
वदे सु�ीतपीता�बरो नाम ~ादशः सग�ः इ2त �ीजयदेवकृतौ गीतगो
वदे सु�ीतपीता�बरो नाम ~ादशः सग�ः इ2त �ीजयदेवकृतौ गीतगो
वदे सु�ीतपीता�बरो नाम ~ादशः सग�ः ॥॥॥॥ 

 

समाxं गीतगो
व�दका�यम ्समाxं गीतगो
व�दका�यम ्समाxं गीतगो
व�दका�यम ्समाxं गीतगो
व�दका�यम ्
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ภาคผนวก ข 

ตารางสระและตารางพยัญชนะ  

(เพิ�มเติม) 
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ตารางที� 5 สระ (เพิ�มเติม) 

 

 

เทวนาครี ไทย 
 

อะ 

 
อา 

 
อ ิ

 
อ ี

 
อ ุ

 
อ ู

 
ฤ 

 
ฤา 

 
ฦ 

 
เอ 

 
ไอ 

 
โอ 

 
เอา 
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ตารางที� 6 พยญัชนะ (เพิ�มเติม) 

 

พยัญชนะ เทวนาครี ไทย เทวนาครี ไทย เทวนาครี ไทย เทวนาครี ไทย เทวนาครี ไทย 

ก  วรรค 

  

กฺ 

  

ขฺ 

  

คฺ 

  

ฆฺ 

  

งฺ 

จ  วรรค 

  

จฺ 

  

ฉฺ 

  

ชฺ 

  

ฌฺ 

  

+ฺ 

ฏ  วรรค 
  

ฏฺ 
  

-ฺ 
  

ฑฺ 
  

ฒฺ 
  

ณฺ 

ต  วรรค 
  

ตฺ 
  

ถฺ 
  

ทฺ 
  

ธฺ 
  

นฺ 

ป  วรรค 

  

ปฺ 

  

ผฺ 

  

พฺ 

  

ภฺ 

  

มฺ 

 

พยัญชนะ เทวนาครี ไทย เทวนาครี ไทย เทวนาครี ไทย เทวนาครี ไทย 

เศษวรรค 

  

ยฺ 
  

รฺ 
  

ลฺ 
  

วฺ 
  

ศฺ 

  

ษฺ 

  

สฺ 

  

หฺ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 

รูปภาพที�เกี�ยวข้องกับคีตโควินทกาวยะ  
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ภาพที	 1 ตวัอย่างภาพวาดจิตรกรรมคีตโควนิทะของเมวาร์ในชุดที	 1 

ที	มา: http://www.goloka.com/docs/mewari/mewari_03.html 

 

 
 

ภาพที	 2 ตวัอย่างภาพวาดจิตรกรรมคีตโควนิทะของเมวาร์ในชุดที	 2 

ที	มา: http://www.goloka.com/docs/mewari/mewari_27.html 
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ภาพที	 3 ดวงตราไปรษณียากรชุดพิเศษ 11 ดวง เพื	อเป็นการระลึกถึงกวชียเทพ 

ที	มา: http://www.siamstamp.com/forum/index.php?topic=8003.0 

 

 

 

 



379 

 
 

ภาพที	 4 งานแสดงปี	 พาทย์ดึกดาํบรรพ์ เนื	องในโอกาสฉลอง 92 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ที	มา: http://www.cca.chula.ac.th/protocol/kornunrhicun-cu/127-kornunrhicun-cu.html 
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