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วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปริวรรตและแปลความบทละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลีจากตนฉบับภาษา
สันสกฤตเปนภาษาไทยและเพื่อศึกษาความเปนมาและลักษณะของบทละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลี รวมทั้งอลังการและรส
ที่ปรากฏในบทละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลี 

เบื้องตนผูวิจัยไดปริวรรตบทละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลีจากอักษรเทวนาครีเปนอักษรไทยและแปลความ
ตนฉบับภาษาสันสกฤตเปนภาษาไทย จากนั้นก็ไดศึกษาวิเคราะหตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

ผลการศึกษาพบวา เร่ืองรัตนาวลีเปนบทละครภาษาสันสกฤต มีความยาว 4 องก ประพันธโดย พระเจาศรี
หรรษวรรธนะ ซ่ึงมีชีวิตอยูในชวง ค.ศ.590 – 647 ทรงเปนจักรพรรดิผูครอบครองดินแดนทางตอนเหนือของอินเดีย 
ระหวาง ค.ศ.606 – 647 เนื้อหาในเรื่องรัตนาวลีนั้นเปนละครสันสกฤตเกี่ยวกับความรักของพระราชาอุทยนะแหงวัตสะกับ
นางสาคริกา หรือเจาหญิงรัตนาวลีแหงลังกา นางขาหลวงของพระมเหสีวาสวทัตตา บทละครรัตนาวลีมี 4 องก 
ประกอบดวย บทสนทนาเปนรอยแกว และบทรอยกรองสลับกัน โดยมีบทสนทนารอยแกว  554 คร้ัง และบทรอยกรอง 87 
บท ภาษาที่ใชในบทละครรัตนาวลีนั้นใชภาษาสันสกฤตเปนหลัก คือในบทบรรยาย และตัวละครชั้นสูง สวนตัวละครหญิง
และคนใชจะใชภาษาปรากฤต อยางไรก็ตาม ตนฉบับที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแสดงไวเฉพาะภาษาสันสกฤต 
 บทละครรัตนาวลีใชฉันททั้งหมด 13 ชนดิ ฉันทที่นิยมใชเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) ศารทูลวิกรี
ฑิตฉันท มีจํานวน 33 บท 2) สรคธราฉันท จํานวน 10 บท 3) อารยาฉันท จํานวน 9 บท 4) อนุษฏภฉันท  จํานวน 9 บท 5) 
วสันตติลกฉันท จํานวน 9 บท  6) ศิขริณีฉันท จํานวน 6 บท  7) มาลินฉีันท จํานวน 3 บท  8) ปฤถวีฉันท จํานวน 2 บท  9) 
ประหรรษิณีฉันท จํานวน 1 บท  10) หริณีฉันท จํานวน 1 บท  11) ปุษปตาคราฉันท จํานวน 1  บท  12) ศาลินี ฉันท 
จํานวน 1 บท และ13) อุปชาติฉันท จํานวน 1  บท   
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เปนองครักษของพระราชา) พาภระวยะ (กรมวัง) วสุภูติ (อํามาตยของพระเจาวิกรมพาหุผูเปนกษัตริยแหงเมืองสิงหล)และ
ไอนทรชาลิกะ (ผูมีเวทมนต) 

ตัวละครหญิงไดแก  รัตนาวลี  หรือสาคริกา  (นางเอก  ธิดาของพระเจาวิกรมพาหุแหงสิงหล) 
วาสวทัตตา (พระมเหสีของพระราชาอุทยนะ) กาญจนมาลา (นางสนมของพระนางวาสวทัตตา) และสุสังคตา (เปนนาง
สนม และเปนเพื่อนของนางเอก)  
  อลังการที่ใชในบทละครรัตนาวลีมีความโดดเดนทั้งในดานศัพทาลังการ (อลังการทางเสียง) และอรรถาลงั
การ (อลังการดานความหมาย) ไดแก ยมก  อนุปราส  อุปมา  อุปมารูปกะ อุตเปรกษา  ทีปกะ สมาโสกติ อรรถานตรันยาสะ 
สวภาโวกติ   
 รสสําคัญที่ปรากฏในบทละครรัตนาวลี ไดแก ศฤงคารรส (ความรัก) วีรรส (ความกลาหาญ) หาสยรส (ความ
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The objectives of this study are (1) to transliterate and translate the Ratnāvalī, 

a play by ŚRīHARS ̣AVARDHANA, from Sanskrit into Thai, (2) to study the historical 
background and general characteristics of the play, and (3) to analyze ala�kāra and 
sentiment of the play. The general characteristics of the play include brief story, structure, 
characters, scenes, incidence time, and form of the play. The text used in the study is 
The Ratnāvalī of Srihar�a-Deva edition with English translation and commentary, edited by 
M.R. Kale and published by Motilal Banarsidass in 1984. The study was started with 
gathering the data concerned. Then transliterate the play from Devanāgarī into Thai script 
and translate the text from Sanskrit into Thai. Study the historical background and general 
characteristics of the play and, finally, analyze the play with the aspects of ala�kāra and 
sentiment.   
 The results reveal that the Ratnāvalī was composed by the king Sriharsavardhana 
(590 – 647 AD) of India–he governed the northern area of India for the period 606 – 647 AD. 
The play is about a great love of the king Udayana of Vatsa with a beautiful princess named 
Ratnāvalī (Sāgarikā) of Lankā. The play consists of 4 acts with the combination of 554 prose 
dialogues and 87 verses. There are two languages used in the play; the major language is 
Sanskrit used for story describing, nobles ,and actors, and the Prākrit language is used for 
actresses and servants. There are 13 types of “Chanta” which can be ordered by frequency of 
their use as Śāravikarī�ita (33 verses), Saragadharā (10 verses), Ārayā (9 verses), 
Anush�ubha (9 verses), Vasanradilaka (9 verses) Śikhari�ī (6 verses), Mālinī(3 verses), 
P�thavī (2 verses),and one verse for each of Prahār�i�ī, Hari�ī,Pu�pitagrā, Śālinī and 
Upajāti. The main characters of actors are Udayana (The Hero, King of Kauśambhī), 
Vidū�aka or Vasanthaka (The Hero's companion and Court-wit), Yaugandharāya�a (The 
Chief Minister of Kaushāmbī), and Vasubhūti (The Minister of Vikramabāhu ). The main 
characters of actresses are Ratnāvalī  or Sāgarikā  (The Heroine, Daughter of King 
Vikramabahu), Vāsavadattā (Queen, wife of Udayana), Kāñcanamālā (Servant of Queen 
Vāsavadattā), and Susa�katā (Servant of Queen Vāsavadattā and friend of Sāgarikā). Found 
here and there in slokas, ala�kāras are both śabdāla�kāra and arthāla�kāra of various 
kinds. The ala�kāras are Yamaka, Anuprāsa, Upamā, Upamārūpaka, Utpreksa, Dipaka, 
Samāsokti, Arthāntranyāsa, and Svabhāvokti . The main feeling of sentiment (rasa) is 
Ś��gārarasa, followed by Vīrarasa, Hāsayarasa, Karunārasa, and Pībhatsarasa. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ได รับทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิต คือ ทุนคีตาอาศรม ของสมาคมคีตาอาศรมแหงประเทศไทย 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดอยางดียิ่ง ดวยความเมตตากรุณาของคณาจารย
และผูเกี่ยวของทกุฝายที่มีสวนชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนรวมถึงใหความอนุเคราะหดานตางๆ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สําเนียง เล่ือมใส และผูชวยศาสตราจารย
จิรพัฒน  ประพันธวิทยา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ไดใหความเมตตาอยางสูง รับเปนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหคําปรกึษาและคําแนะนําอันมีคุณคายิ่งตอการเรียบเรียงวิทยานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. โกวิทย  พิมพวง ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดกรุณา
ตรวจแกวิทยานิพนธ รวมถึงใหคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ ่ง และ  ขอขอบพระคุณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยณรงค กล่ินนอย ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ไดกรุณาให
คําแนะนํา คําปรึกษา และเพิ่มพูนความรูเพิ่มเติมแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ทินรัตน อาจารยผูสอนภาษา
สันสกฤตคนแรกและเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยไดมาศึกษาภาษาสันสกฤตรวมถึงสรรพวิชาการ
แขนงอื่นๆ ใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเรียนและการดํารงชีวิต เปนกําลังใจใหผูวิจัยมาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่
ประสิทธิประสาทสรรพวิชาการความรูตางๆอันเปนรากฐานที่สําคัญในการศึกษาเพื่อสรางองค
ความรูวิชาการดานภาษาสันสกฤต  
 ขอขอบคุณ อาจารยจริยา  ธรรมบุญ อาจารยเสกสรรค - ดร.ปทมา  สวางศรี ดร.สุภาพร 
พลายเล็ก อาจารยพาสนินทร วงศวุฒิสาโรช รวมถึงเพื่อนรวมรุนปริญญาโท เพื่อนและนองๆ ผูเปน
กัลยาณมิตรทั้งหลายที่เปนกําลังสําคัญคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจตลอดระยะเวลาที่
ศึกษาและทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณ อาจารยคณาวุฒิ เจียมวัฒนพงศ นองชายที่แสนดี
ที่ไดเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจในการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนดานวิชาการตางๆ ทั้ง
เครื่องมือ อุปกรณในการทําวิทยานิพนธ  ขอขอบคุณ คุณพรทิพย สมฤทธิ์ และคุณสภุมาศ ศรีโนนมวง 
ที่คอยชวยเหลือเปนธุระดานเอกสารขอมูลที่ผูวิจัยใชคนควาอางอิงในการจัดทําวิทยานิพนธ  
 สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณบิดา มารดา ทานผูมีบุญคุณและทานผูมีอุปการคุณทุกทานที่
คอยใหกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยดวยดีเสมอมา  คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนผูวิจัยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
และขอนอมบูชาแดพระเจาศรีหรรษวรรธนะและกวีสันสกฤตทุกๆทาน  



 

 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 วรรณคดีสันสกฤต  หมายถึง  วรรณคดีที ่บ ันทึกดวยภาษาสันสกฤต  ทั ้งภาษา
สันสกฤตพระเวท  (Vedic Language) และภาษาสันสกฤตแบบแผน  (Classical Sanskrit)1                         
มีประวัติศาสตรยาวนานมาหลายพันป วรรณคดีที่เกาแกที่สุดที่ยอมรับกันทั่วไปคือ วรรณคดี                
พระเวท อันประกอบดวยเวทตาง ๆ ไดแก ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอาถรรพเวท2 วรรณคดี
สันสกฤตมีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย เชน บทกวี คําสอน เทพนิยาย นิทาน บทละคร  เปนตน 
วรรณคดีสันสกฤตโดยทั่วไปแบงไดเปน 4 ประเภทคือ 1) อาคม หมายถึง งานเขียนดานศาสนาและ
ปรัชญา ไดแก คัมภีรพระเวท  คัมภีรพราหมณะ คัมภีรอารัณยกะ และคัมภีรอุปนิษัท 2) ศาสตร 
หมายถึง งานเขียนเชิงวิชาการตาง ๆ สวนใหญเปนตําราวิชาความรูเพื่อใหเขาใจพระเวทไดอยาง
ลึกซึ้ง 3) อิติหาสะ หมายถึง งานเขียนที่มีเนื้อหาอางอิงเกร็ดประวัติศาสตร แตงขึ้นเพื่อสดุดีวีรบุรุษ 
และ 4) กาวยะ หรือ กวีนิพนธ หมายถึง งานเขียนที่มีวรรณศิลป เพื่อมุงสรางอารมณสุนทรียะอาจมี
รูปแบบเปนนิทาน นิยาย บทกวีหรือบทละครก็ได3 

นอกจากนี้วรรณคดีสันสกฤตยังแบงตามวัตถุประสงคของเรื่องออกเปน 2 ประเภท คือ 
วรรณคดีที่ใหความเพลิดเพลินโดยการอานหรือการฟง เรียกวา ศรฺวย กาวฺย ไดแก กาวฺยเร่ืองตาง ๆ 
และวรรณคดีที่ใหความเพลิดเพลินโดยการชมหรือการมอง เรียกวา ทฺฤศฺยกาวฺย4 ไดแก บทละคร
เร่ืองตาง ๆ เชื่อกันวา การละครสันสกฤตอยางมีมาตรฐานเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 3 กอน
คริสตศักราช ในภาษาสันสกฤตคําวา ละคร คือ นาฏก ซ่ึงมาจากธาตุ นฏ หรือ นฤตฺ  แปลวา เตน 
หรือ รํา  ละครอินเดียแตเดิมก็คงเปนการเตนรํา เพื่อแสดงทาทางและอารมณตางๆ กัน ตอมา จาก

                                           
1กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต (กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 9. 
2A. A. MacDonell, A History of Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 1971), 

30. 
3กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 10-11. 
4จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2546), 63. 
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การเตนรําก็พัฒนาเปนการแสดงทาทางประกอบดนตรีและบางครั้งก็มีการขับรองสลับกัน จนใน
ที่สุดการแสดงทาทางก็กลายเปนเพียงสวนประกอบสําหรับเนนบทสนทนาแบบละคร  แตอยางไร           
ก็ตามการเตนรํา เคลื่อนไหวรางกาย ประกอบการแสดงดวยหนาตาและมือก็เปนส่ิงที่ขาดไมไดใน
ละครสันสกฤต 

ตําราการละครสันสกฤตฉบับเกาแกของอินเดีย คือ คัมภีรนาฏยศาสตรของภรตมุน5ี 
ฉบับที่ปรากฏอยูในปจจุบันใชภาษาสันสกฤตซึ่งเกาเขาใจยาก ในปลายคริสตศตวรรษที่ 10 
นักปราชญผูหนึ่งชื่อ ธนัญชัย ไดนําทฤษฎีในคัมภีรนาฏยศาสตรมาเรียบเรียงใหมใหเขาใจงายขึ้น
จึงเกิดเปนคัมภีรละครชื่อวาคัมภรีทศรูป และในคริสตศตวรรษที่ 15 วิศวนาถไดแตงคัมภีรละคร
ขึ้นอีกเลมหนึ่งช่ือวา สาหิตฺยทรรปณะ โดยดําเนินตามแบบของธนัญชัยและเพิ่มเติมขอมูลบางสวน 
วิศวนาถกวีราชไดจําแนกละครออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ รูปกะ และอุปรูปกะ 

ละครรูปกะ ไดรับการขนานนามวาเปนละครชั้นสูง หมายถึงละครที่มีเนื้อเร่ืองเปน
เร่ืองราวของบุคคลชั้นสูง เชน เทพเจา หรือกษัตริย แบงออกเปน 10 ประเภท ไดแก นาฏกะ                  
ประกรณะ ภาณะ วยาโยคะ สมวการะ ฑิมะ อีหามฤคะ อุตสฤษฏิกางกะ วีถี (วิถี) และประหัสนะ 
ซ่ึงเกือบทุกประเภทจะมีตัวละครเปนบุคคลชั้นสูง ยกเวนเพียงประเภทเดียว คือ ประเภทประหัสนะ 

ละครอุปรูปกะ เปนละครชั้นต่ํา หมายถึงละครที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับคนธรรมดา แบง
ออกเปน 18 ประเภท ไดแก นาฏิกา โตรฏกะ โคษฐี สัฏฏกะ นาฏยราสกะ ประสถานะ อุลลาปยะ 
กาวยะ เปรงขณะ ราสกะ สันลาปกะ ศรีคทิตะ ศิลปกะ วิสาสิกา (ลาสิกา) ทุรมัลลิกา ประกรณิกา 
หัลลีศะ และภาณิกา มีเพียงประเภทนาฏิกาและโตรฏกะเทานั้นที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลชั้นสูง 
ละครรูปกะนั้นเปนละครที่รูจักกันแพรหลายมาแตครั้งโบราณ และนิยมแสดงกันตลอดมา  
จนกระทั่งราวคริสตศตวรรษที่ 16 จึงมีละครอุปรูปกะขึ้น แตไมไดรับความนิยมเทาละครรูปกะ 
ละครรูปกะจึงจัดเปนละครแบบฉบับของละครสันสกฤต บทละครประเภทนาฏิกาที่เปนละคร
ประเภทอุปรูปกะมีลักษณะเหมือนละครนาฏกะทุกประการตางกันเพียงจํานวนองกเทานั้น กลาวคือ 
นาฏกะไมบังคับเรื่องจํานวนองกแตนาฏิกาบังคับจํานวนองกเพียง 4 องกเทานั้น 

 วรรณคดีเปนงานศิลปะประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียบเรียงถอยคําและเสียงที่
ไพเราะงดงาม มุงใหผูอานเกิดความรูสึกนึกคิดและอารมณตาง ๆ ดังที่ วิทย ศิวะศริยานนท กลาววา 
บทประพันธที่เปนวรรณคดี คือ บทประพันธมุงใหความเพลิดเพลิน ใหเกิดความนึกคิด 
(imagination) และอารมณตางๆ ตามผูเขียน นอกจากนั้นบทประพันธที่เปนวรรณคดีจะตองมีรูป

                                           
5 Antony B.S., A Study of Alaṃkāras in Sanskrit Mahākāvyas and Khaṇḍakāvyas (Delhi: 

Amar Printing Press, 1977), 49. 
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ศิลปะ (form) รูปศิลปะนี้เองทําใหเกิดความงาม6 ความงามของรูปศิลปะที่มีพลังเราความรูสึกของ
ผูอานซึ่งทําใหเกิดอารมณตาง ๆ นี้ เรียกวา สุนทรียภาพ ดวงมน จิตรจํานงค อธิบายความหมายของ 
สุนทรียภาพวา ศิลปะเปนเครื่องมือส่ือสารที่มีพลังเราอารมณสะเทือนใจของมนุษย เห็นไดวา
วรรณคดีซ่ึงก็คือศิลปะที่ใชภาษาเปนอุปกรณนั้น สามารถใหสัมผัสที่ลึกซึ้งและรุนแรงและทําให
เกิดอารมณทุกขและสุข สุนทรียภาพหรือความงามทางศิลปะก็คือส่ิงที่เรียกวาความจับใจนั่นเอง7 
ดังนั้นสุนทรียภาพจะเกิดขึ้นเมื่อผูอาน “รับรส” “เขาถึง” และเกิด “สัมผัส” ทางวรรณคดี ซ่ึงสัมผัส
ของวรรณคดีนี้ หมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดอธิบายไววา วรรณคดีมีคุณคาทางความรู
ประการหนึ่ง กับคุณคาทางสัมผัสหรือรูป รส กล่ิน เสียง อีกประการหนึ่ง สัมผัสของผูรูรสวรรณคดี
เปนสัมผัสประณีต สัมผัสดวยแสงจันทร ดวยเมฆหมอก ดวยเสียงจักจั่นเรไร จากถอยคําที่มี
ความหมายหนักหรือเบา ตื้นหรือลึก เปนคําตรงหรือเปรียบเทียบจากจังหวะ จากโวหารการบรรยาย
และพรรณนา สัมผัสนํามาซ่ึงอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ ถาโกรธก็โกรธอยางแสบรอน ถายินดีก็
ร่ืนรมยซาบซาน ถาริษยาก็รุมเราบีบรัด ถาเสียดายก็เหมือนถูกแหวะเอาดวงใจไป  ถาทุกขก็ระทม
ขมขื่น ถารักก็เหมือนจมลงในหวงทะเลลึก เปนสัมผัสที่ลึกซึ้งและรุนแรง ถาวรรณกรรมใดไมทําให
เกิดสัมผัสและอารมณดังกลาว วรรณกรรมนั้นก็ไมจับใจผูอาน และมักไมไดรับการยกยองวาเปน
วรรณคดี8  

องคประกอบขางตนของวรรณคดีที่ทําใหผูอานเกิดสุนทรียภาพจึงเปนสวนหนึ่งที่ทําให
วรรณคดีมีคุณคา ถือเปน “หนังสือดี” เปนวรรณคดีที่มีวรรณศิลป มีคุณคาทางอารมณและความรูสึก
แกผูอานผูฟง9 สุนทรียภาพจึงเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของวรรณคดี เนื่องจากชวยสรางจินตนาการ
ใหผูอาน และเปนการปลดปลอยจินตนาการทางความคิดของมนุษย  ลักษณะดังกลาวถือเปนพันธกิจ
ของวรรณคดี ดังที่ กุสุมา รักษมณี กลาววา หนาที่อยางหนึ่งของวรรณคดีก็คอืการปลดเปลื้องผูแตง
และผูอานออกจากความกดดันทางอารมณ10  
                                           

 6วิทย ศิวะศริยานนท, วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ, 
2544), 31. 

7ดวงมน  จิตรจํานงค, สุนทรียภาพในภาษาไทย, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพธรรม-
สาร, 2536), 5. 

8บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะหรสวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: โครงการตําราสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2517), 62. 

9มณีปน พรหมสุทธิรักษ, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 5. 

10กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 116. 
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การศึกษาวรรณศิลปในวรรณคดีจึงเปนการศึกษาเรื่องของความงามในการใชถอยคํา
ภาษาที่ไพเราะ เนื้อหาที่สนุกสนาน มีตัวละครที่มีบทบาทโลดแลนไปตามจินตนาการของผูเขียน 
ซ่ึงทําใหผูอานเกิดความซาบซึ้งใจ  เกิดอารมณสะเทือนใจตามรสของวรรณคดีโดยเฉพาะผลงาน
บทละครของกวีทานหนึ่งที่นาสนใจ คือ พระเจาศรีหรรษวรรธนะ พระองคทรงเปนกษัตริยที่มี
ความสามารถดานการปกครอง ดังประวัติโดยยอดังนี้  

พระเจาศรีหรรษวรรธนะหรือพระเจาศีลาทิตย ประสูติราว พ.ศ. 1140 เปนพระโอรส
ของพระเจาประภากรวรรธนะแหงเมืองสถาเนศวร (Sthānīśvara) เมืองหลวงของพระองคคือเมือง
กันยากุพชะ (Kanyākubja) หรือกเนาช ซ่ึงอยูใกลเมืองลัขเนา (Lucknow) เมืองหลวงรัฐอุตตรประเทศ
ในปจจุบัน  ตอมาพระเชษฐาคือ  พระเจาราชยวรรธนะ  (Rājyavardhana) ถูกกษัตริยศศางกะจากเบงกอล
ลอบปลงพระชนม เมื่อเจริญวัยพระองคไดถูกเชิญขึ้นครองราชย พระองคมีความเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลา ในคราวที่ทรงพระเยาวนั้น พระองคทรงลําบากมาก เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว 
พระมารดาก็กระโดดเขากองไฟสิ้นพระชนมตามพระสวามี   พระองคจึงขึ้นครองราชยเมื่ออายุยัง
นอยคือ อายุ 15 พระชันษา เมื่อครองราชยแลว จึงกําจัดกษัตริยศศางกะผูเปนภัยตอพุทธศาสนาเสีย 
พระองคไดถวายการอุปถัมภแกพระสงฆเปนอยางดี นอกจากนั้นยังไดทํามหาทานที่เมืองประยาค 
(Prayāg) หรืออัลลาหบาด (Allahabad) ในสมัยปจจุบัน โดยนิมนตพระสงฆในพุทธศาสนาและ
ไชนะ (เชน) ตลอดทั้งฮินดูมาถวายทานตลอด 7  วัน โดยทํา 5  ปตอครั้ง พระองคดําเนินรอยตาม
พระจริยาวัตรของพระเจาอโศกมหาราช โดยการประกาศหามกินเนื้อหามฆาสัตว สรางศาลาโรง
ธรรม โรงพยาบาลทั้งคนและสัตวและครองราชยโดยทศพิธราชธรรมทําใหมีความผาสุกทั่วหนา  

นอกจากเปนนักปกครองที่มีความสามารถแลวพระองคยังเปนกวีและนักวรรณกรรมที่
มีช่ือเสียงอีกดวย ผลงานบทละครที่เดน ๆ 3 เร่ืองไดแก ปริยทรรศิกา (Priyadarśikā) นาคานันทะ 
(Nāgānanda) และรัตนาวลี (Ratnāvalī )11  ซ่ึงบทละครรัตนาวลีนั้นเปนละครประเภทนาฏิกามี 4  องก 
มีเนื้อเรื่องโดยยอดังนี้  

รัตนาวลี12 เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของพระราชาอุทยนะแหงวัตสะกับนาง               
สาคริกา หรือเจาหญิงรัตนาวลี  ธิดาของทาววิกรมพาหุแหงลังกา โครงเรื่องไมเกี่ยวของกับเทพ
นิยาย แตเปนประวัติศาสตร ในเร่ืองนี้พระราชาอุทยนะมีมเหสีชื่อ พระนางวาสวทัตตา แตมารักกับ

                                           
11พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปรียทรรศิกา (กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา, 

2505), 3. 
12เสาวภา เจริญขวัญ, วรรณคดีสันสกฤต (เชียงใหม: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526), 154. 
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นางสาคริกาหรือรัตนาวลี เจาหญิงแหงลังกา ซ่ึงบังเอิญไดรับการสงตัวมาเขาพิธีอภิเษกสมรสดวย
เหตุผลทางการเมือง ระหวางเดินทางเรืออับปาง รัตนาวลีรอดชีวิตแตถูกสงตัวมาเปนนางขาหลวง
ของพระนางวาสวทัตตา ในราชสํานักของพระราชาอุทยนะ นางสาคริกาเองก็หลงรักพระราชาอุทยนะ
และวาดรูปพระองคคูกับนาง  พระนางวาสวทัตตาไมพอพระทัย เมื่อพบภาพนั้นจึงไดลงโทษนาง
สาคริกา  และขูใหเลิกรักพระราชาอุทยนะ  เมื่ออุปสรรคผานพนไป  ละครก็จบลงดวยการ
ประนีประนอมกันระหวางมเหสีทั้งสององคคือ พระนางวาสวทัตตาและเจาหญิงรัตนาวลี 

รสทางวรรณคดีก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบทละครสันสกฤตเปนที่รูจักและตรึงใจผูอาน
ทําใหเกิดความสะเทือนใจ ประทับใจ ซาบซึ้ง ดังบทละครเรื่อง รัตนาวลี เมื่อความจริงทุกอยาง
ปรากฏขึ้นมา ตลอดจนอุปสรรคตาง ๆ ก็ผานพนไป รัตนาวลีก็ไดเปนมเหสีของพระราชาอุทยนะ 
สมปรารถนาในความรักในที่สุด ดังตัวอยางตอไปนี้ 

วาสว॰ :  (หสฺตํ ปฺรสารฺย |) เอหิ รตนฺาวลิ เอหิ | เอตาวทป ตาวนฺเม ภคินิกานุรูป ภวตุ  
| (รตฺนาวลี สฺไวราภรไณรลํกฤฺตฺย หสฺเต คฺฤหีตฺวา ราชานมุปสฺฤตฺย |) อารฺย 
ปุตฺร ปฺรตีจฺไฉ  นามฺ |  
 

วาสวทัตตา : (ยื่นมือ)  จงมาเถิด  โอ  รัตนาวลี  จงมาเถิด  แมในตอนนี้  ขอความ 
เหมาะสมในฐานะพี่สาวจงมีแกฉันเถิด  (ตกแตงรัตนาวลีดวยอาภรณ 
ทั้งหลายของตน  จูงมือ  เขาไปใกลพระราชา)  โอ  สวามี  ขอจงยอมรับ 
ผูนี้เถิด| 

 

ราชา  : (สปริโตษํ หสฺเตา ปฺรสารฺย |) โก เทวยฺาะ ปรฺสาโท น พหุ มนฺยเต |  
 

พระราชาอุทยนะ :  (ดวยความยินดยีิ่ง  ยืน่มือทั้งสอง)  ความพอใจอันใดเลาของเทว ี
ที่เราไมใหความเคารพยิ่ง | 

 

วาสว॰ : อารฺยปุตฺร ทูเร ขลฺเวตสฺยาะ ปตฺฤกุลมฺ | ตตฺตถา กุรุ ยถา น พนฺธุชนํ สฺมรติ |  
(อิติ สมรฺปยติ |)  
 

วาสวทัตตา :  โอ  สวามี  ตระกูลฝงบิดาของนางอยูไกล  ดังนั้น  ขอทานโปรดจงทําใน 
ลักษณะที่นางจะไมจดจําญาติๆ ของนาง  (กลาวจบจึงมอบให) | 

 

ราชา  : ยถาชฺาปยติ เทวี | (รตฺนาวลี คฺฤหฺณาติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  ตามที่เทวีบัญชา  (จับรัตนาวลี) | 
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วิทู॰ : (นฺฤตฺยนฺ |) หี หี โภะ ปฺฤถฺวี ขลฺวิทานี  ํ หสฺตคตา ปฺริยวยสฺยสฺย |  
 

วิทูษกะ :       (กําลังเตนรํา)  โฮ  โฮ  ทานผูเจริญ  ตอนนี้  โลกไดเขามาสูมือ 
ของเพื่อนรักแลว | 
 

วสุ॰ : อายุปฺมติ สฺถาเน เทวีศพฺทมทุวฺหสิ | 
 

วสุภูติ :         โอ  นางผูมีอายุ  ทานอยูในฐานะแหงเทวีแลว | 
 

เยาคนฺธ  : อิทานี  ํ สผลปริศฺรโม’สฺมิ สํวฺฤตฺตะ | เทว ตทุจฺยตํา กิ เต ภูยะ ปฺริยมุปกโรมิ | 
 

เยาคันธฺรายณะ: ตอนนี้  ขาพเจาเปนผูมีผลอันสุกงอมแลว โอ เทวะขอจงกลาว  ขาพเจา 
จักทําสิ่งใดอันเปนที่ตองการแกทานอีก |   

 

ราชา  : กิมตะปรมป ปฺริยมสฺติ | ยตะ  
  ส่ิงใดที่เปนทีต่องการยิ่งกวานี้อีกหรือ  เหตเุพราะ| 

 

                                  (รัตนาวลี : 112) 
 

ความนิยมในบทละครสันสกฤตของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ ทําใหมีผูนําผลงานของ
ทานมาแปล และศึกษา อาทิ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 613  ไดปริวรรตและ
แปลเรื่อง ปรียทรรศิกา เปนภาษาไทย ทานผูหญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา14 ไดนําโครงเรื่องมา
ดัดแปลงเปนบทละครรําแบบไทยเดิมและบทละครรองสําหรับแสดงบนเวที เรื่อง รัตนาวลี                
พระมหากําธร  ทองประดู15 ไดศึกษาศฤงคารรสในบทละครสันสกฤตเรื่อง ปรียทรรศิกา 

จากงานดังกลาวยังไมมีผูใดศึกษาวิเคราะหดานวรรณศิลปเกี่ยวกับบทละครสันสกฤต
เร่ือง รัตนาวลี อยางลึกซึ้ง ผูศึกษาจึงมีความประสงคที่จะศึกษาและวิเคราะหบทละครสันสกฤตเรื่อง 
รัตนาวลีของพระเจาศรีหรรษวรรธนะเพื่อหยั่งลึกลงในรายละเอียดของบทละครและสะทอนใหเห็น
                                           

13พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปรียทรรศิกา, 2505. 
14ดุษฎีมาลา, [นามแฝง], รัตนาวลี นาฏิกาสันสกฤต ดัดแปลงเปนบทละคอนรําแบบไทยเดิม 

(พระนคร: โรงเรียนชางพิมพวัดสังเวช, 2504). 
15 พระมหากําธร  ทองประดู. “การศึกษาเชิงวิเคราะหศฤงคารรสในบทละครสันสกฤตเรื่อง 

ปรียทรรศิกา,” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548. 
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คุณคาทางวรรณคดีและความงามของภาษาซึ่งจะเปนสาระที่เปนประโยชนตอวรรณคดีสันสกฤต
และสะทอนใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถดานการประพันธของพระเจาศรีหรรษวรรธนะใหปรากฏ
ยั่งยืนสืบไป 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อแปลตนฉบับบทละครสันสกฤตเรื่อง รัตนาวลี ของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ  

จากภาษาสันสกฤตเปนภาษาไทย 

 2.   เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของบทละครรัตนาวลี 
 3.   เพื่อศึกษาวิเคราะหอลังการและรสในบทละครรัตนาวลีของพระเจาศรีหรรษ-
วรรธนะ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 

1.  ศึกษาขอมูลจากวรรณคดีสันสกฤตที่เปนงานบทละคร ผลงานของพระเจาศรีหรรษ- 
วรรธนะเรื่องรัตนาวลี  ฉบับรจนาเปนภาษาสันสกฤตของ M.R. Kale ฉบับพิมพครั้งที่ 10 ตีพิมพไว
เมื่อคริสตศักราช 1977  จัดพิมพโดย Motilal Banarsidass มาศึกษาวิจัยเปนหลัก   
 2.   ศึกษาขอมูลจากวรรณคดีสันสกฤตที่ เปนงานบทละคร  ผลงานของพระเจา                     
ศรีหรรษวรรธนะดังนี้ 
       2.1 อลังการ 
  2.1.1 ศัพทาลังการ 
  2.1.2 อรรถาลังการ 
       2.2 รสวรรณคดีตามหลักทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต 
   
วิธีดําเนินการศึกษา 

1.  ปริวรรตบทละครเรื่องรัตนาวลีจากอักษรเทวนาครีเปนอักษรไทย 
 2.  แปลความบทละครเรื่องรัตนาวลีเปนภาษาไทย  
 3.  รวบรวมและศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภาษาไทยและภาษา 
ตางประเทศ 

4.  ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของบทละครรัตนาวลี 
 5.  วิเคราะหอลังการและรสทางวรรณคดีที่ปรากฏในบทละครเรื่องรัตนาวลี 
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 6.  สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษา 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1.  ทําใหไดผลงานแปลบทละครสันสกฤตเรื่อง รัตนาวลีของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ
2.  ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมาและและลักษณะบทละครรัตนาวลี 
3.  ทําใหทราบถึงลักษณะทางวรรณศิลปในบทละครสันสกฤตของพระเจาศรีหรรษ-

วรรธนะ   
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ดารณี   บูรณวัฒน  16  ไดศึกษาวิจัย เ ร่ือง  “ อุปมาในบทละครสันสกฤต  ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 4 – 12”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหมายและลักษณะอุปมาในตํารา
การประพันธสันสกฤตและเพื่อวิเคราะหลักษณะอุปมาที่กวีใชในบทละครสันสกฤต  จากการศึกษา
พบวา  อุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน  อุปมาที่
สมบูรณจะตองมีองคประกอบ 4  ประการ คือ  ตัวนํามาเปรียบเทียบ  (อุปมาน) , ตัวถูกเปรียบ               
(อุปเมย) , ลักษณะธรรมชาติที่รวมกัน (สาธารณธรรม) และศัพทที่กลาวเปรียบเทียบ (อุปมา           
ประติปาทก)  และอุปมาในบทละครสันสกฤต มีวิธีแสดงอุปมาได 3 วิธี คือ แสดงอุปมาดวยศัพท 
แสดงอุปมาดวยความ และแสดงอุปมาดวยประโยค  เนื้อหาของอุปมาในบทละครสันสกฤตไดให
ความคิดและภาพพจนอยางชัดเจน 

ธวัชชัย  ดุลยสุจริต17 ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหบทละครสันสกฤต 
อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ องกที่ 1 – 2” โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความหมายและประวัติความเปนมา
ของบทละครอภิชฺญานศากุนฺตลมฺ ศึกษาวิเคราะหบทละครในดานวรรณศิลป ดานภาษาและ
ไวยากรณ ผลการศึกษาพบวา บทละครอภิชฺญานศากุนฺตลมฺ เปนผลงานของกวีกาลิทาส มีเคามาจาก
เร่ือง ศกุนตโลปาขยานในมหาภารตะ เปนละคร 7 องก ดําเนินเรื่องตามขนบละครสันสกฤตที่
เรียกวา นาฏกะ กวีไดสรางกลวิธีการดําเนินเรื่องที่ชวนติดตาม มีรสทางวรรณคดีที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะศฤงคารรสเปนรสหลัก ทั้งยังมีกลวิธีการสรางบุคลิกตัวละครที่สมจริง บทสนทนาจึงมี
                                           

16ดารณี  บูรณวัฒน. “อุปมาในบทละครสันสกฤต ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 –12,” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาภาษาตะวันออก  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522. 

 17ธวัชชัย  ดุลยสุจริต.  “การศึกษาวิเคราะหบทละครสันสกฤต อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ องกท่ี               
1–2,” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาสันสกฤต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554. 
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ความสนุกสนาน ใชภาษาในบทรอยกรองที่ไพเราะและใชอลังการทางความหมาย  ผลการศึกษา
ดานภาษาและไวยากรณพบวา  กวีใชธาตุจํานวนนอยเพื่อสรางกริยาอาขยาต ลการที่พบมากที่สุดคือ 
ปจจุบันกาล รองลงมาคือ อาชญา มีการใชกริยากฤต โดยใชปจจัย ต, ตฺวา (และ ย) และปจจัย ตุมฺ
มากที่สุด กวียังสรางคําดวยวิธีสมาส ครอบคลุมสมาสแทบทุกประเภท โดยใชตัตปุรุษะมากที่สุด  
สวนใหญเปนสมาส 2 คําแตใชสมาสพิเศษเพื่อรวมเอาสมาสยอยมาเปนคําเดียวกัน สมาสที่ยาวที่สุด
มีคํามารวมกัน 8 คํา 
 ประเทือง   ทินรัตน 18 ไดศึกษาวิ เคราะหที่มาและความสัมพันธระหวางเรื่อง 
ศกุนตลาฉบับตาง ๆ ไดแก ศกุนตโลปาขยานในมหาภารตะ ศกุนตโลปาขยานในปทมปุราณะ               
บทละครอภิชญาศากุนตละของกาลิทาส และพระราชนิพนธเรื่องศกุนตลา 4 สํานวน โดยศึกษา
วิเคราะหบทบาทของตัวละคร ลักษณะคําประพันธ และคุณคาทางวรรณคดีเปนหลัก พบวา                  
ศกุนตโลปาขยานในมหาภารตะเปนฉบับเริ่มแรก และเปนที่มาของอภิชญาศากุนตละ สวนพระราช
นิพนธบทละครในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น แตกตางจากฉบับของกาลิทาสใน
รายละเอียดปลีกยอยบางประการเพื่อใหเหมาะกับการนํามาแสดงละครแบบไทย  

                                           
 18ประเทือง ทินรัตน.  “การศึกษาเชิงวิเคราะหท่ีมาและความสัมพันธระหวางเรื่องศกุนตลาฉบับ

ตาง ๆ,”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526. 



บทท่ี 2 
การปริวรรตและแปลบทละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลีเปนภาษาไทย 

 
มหากวิศฺรีหรฺษเทววิรจิตา 

รตฺนาวลี | 
.................... 
ปฺรถโม’งกะ 
องกท่ี 1 | 

 
  ปาทาคฺรสฺถิตยา มุหุะ สฺตนภรณานีตยา นมรฺตํา 
  ศมฺโภะ สสฺปฺฤหโลจนตฺรยปถํ ยานฺตฺยา ตทาราธเน  | 
  หฺรีมตฺยา ศิรสีหิตะ สปุลกสฺเวโททฺคโมตฺกมฺปยา 
  วิศฺลิษฺยนฺกุสุมาฺชลิรฺคิริชยา กฺษิปฺโต’นฺตเร ปาตุ วะ ||1|| 
 

  ขอใหดอกไมอันมีเต็มกระพุมมือที่กําลังลอยไปที่พระแมคิริชา(ปารวตี) ตั้งใจจะ
โปรยลงไปบนเศียรพระศัมภู(พระศิวะ) แตกลับรวงหลุดไประหวางทาง(กอนจะถึงเศียร)ในตอน
บูชา  จงคุมครองพวกทานทั้งหลาย  พระแมยืนดวยปลายฝาเทา ตัวโนมไปขางหนาอยูเร่ือยๆ เพราะ
น้ําหนักของถัน เมื่อสบพระเนตรทั้งสามอันเต็มไปดวยความรักของพระศิวะ จึงเกิดความเขินอาย 
รางกายสั่นเทิ้ม มีเหงื่อซึมและขนลุก ||1|| 
 

อป  จ | 
และ 

 

  เอาตฺสุกฺเยน กฤฺตตฺวรา สหภวุา วยฺาวรฺตมานา หฺริยา 
  ไตสฺ ไตรฺ พนธฺุวธูชนสฺย วจไนรฺ นีตาภิมุขยฺํ ปุนะ  | 
  ทฺฤษฺฏวาเคฺร วรมาตฺตสาธฺวสรสา เคารี นเว สํคเม 
  สํโรหตฺปุลกา หเรณ หสตา ศฺลิษฺฏา ศิวายาสตฺุ วะ ||2|| 
 

ในการพบกันครั้งแรกพระเคารีมีความกระตือรือรนรีบที่จะไปหาพระศิวะ แตก็หัน 
หลังกลับเพราะความเขินอายที่ติดตัวมาแตเกิด พวกญาติผูหญิงตางพากันใชถอยคําขยั้นขยอใหเขา
ไปหาใหม เมื่อไดเห็นคนที่ตนจะเลือกเปนสามีอยูตรงหนาแลว กลับแสดงออกซึ่งความขวยเขินและ
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มีขนลุกชูชัน เมื่อถูกโอบกอดโดยพระหระ(พระศิวะ) ผูทรงยิ้ม ขอพระแมเคารีพระองคนั้น จงเปน
สิริมงคลแกพวกทานทั้งหลาย ||2||   

อป จ | 
และ 

  

โกเธทฺไธรฺทฺฤษฺฏิปาไตรสฺตฺริภิรุปศมิตา วหฺนโย’มี ตฺรโย’ป 
  ตฺราสารฺตา ฤตฺวิโช’ธศฺจปลคณหฺฤโตษณฺีษปฎฏาะ ปตนฺต ิ| 
  ทกฺษะ สฺเตาตยฺสฺย ปตฺนี วิลปติ กรุณํ วิทฺรุตํ จาป เทไวะ 
  ศํสนฺนิตฺยาตฺตหาโส มขมถนวิเธา ปาตุ เทวไฺย ศิโว วะ ||3|| 
 

พระศิวะผูมีเสียงหัวเราะอยูเสมอเมื่อบรรยายถึงการทําลายพิธีบูชายัญของทาวทักษะ 
แกเทวี (พระปารวตี) วา “ไฟทั้งสามนั้นถูกดับลงดวยการเหลือบมองจากตาทั้งสาม ที่ลุกเปนไฟ
เพราะความโกรธ พราหมณฤตวิชผูตกอยูในความกลัวและถูกเหลาคณะที่วองไวดานลางดึงแยงเอา
หมวกและเสื้อผาไดลมลง  ทาวทักษะไดสวดออนวอนและภรรยาของเขาพร่ํารําพันอยางนาสงสาร 
สวนเทวดาทั้งหลายก็บินหนีไป ขอใหพระศิวะองคนั้นคุมครองพวกทานทั้งหลาย  ||3|| 

 

อป จ | 
และ 
 

  สํปฺราปฺตํ  มกรธฺวเชน มถนํ ตฺวตฺโต มทรฺเถ ปุรา 
  ตทฺยุกฺตํ (กึ ยกุตฺํ) พหุมารฺคคาํ มม ปุโร นิรฺลชฺช โวฒุํ (โวฒฺสฺ) ตว | 
  ตาเมวานนุยสฺวภาวกุฏิลํา เห กฺฤษฺณกณฺฐครฺหํ 
  มฺุเจตฺยาห รุษา ยมทฺริตนยา ลกฺษฺมีศฺจ ปายาตฺส วะ  || 
 

พระธิดาแหงภเูขา (ปารวตี) ผูมีโชคดี  ตรัสแลวอยางแคนเคืองกับเทพเจา 
องคใดวา  “เมื่อกอนนี้  เพื่อหมอมฉัน พระผูมีธงมกระ (มกร) เปนเครือ่งหมาย (กามเทพ)   ถูกทาน
ทําลายแลว โอ ! พระผูปราศจากความอาย เหมาะสมแลวหรือที่จะแบกนางผูมีการไหลไปหลายทาง 
(พระแมคงคา) ตอหนาหมอมฉัน  ขาแตพระผูมีพระศอสีดํา โปรดจงปลอยการกอดหมอมฉันเสยีเถิด                   
และเอาใจนางผูมีความลดเลี้ยวเปนธรรมชาตินั่นเทยีว || 
 

อป จ |  
และ 
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  ชิตมุฑุปตินา นมะ สุเรภฺโย ทฺวิชวฺฤษภา นรุิปทฺรวา ภวนตฺุ  | 
  ภวตุ จ ปฺฤถิวี สมฺฤทฺธสสฺยา ปฺรตปตุ จนฺทฺรวปุรฺนเรนฺทฺรจนฺทฺระ ||4|| 
 

 ขอชัยชนะจงมีแดพระผูเปนใหญแหงดวงดาว  ขอความนอบนอมจงมีแดสุระ 
(เทวดาทั้งหลาย)  ขอใหพฤษภะ (คนเกง)ในหมูทวิชะทั้งหลาย (พราหมณ) จงปราศจากอันตรายทั้งปวง  
ขอพระแมปฤถวีจงมีขาวกลางอกงามทุกเมื่อ ขอจอมกษัตริยผูรุงเรืองดุจดวงจันทรและมีรูปราง
งดงามดุจดวงจันทร (พระเจาศรีหรรษวรรธนะ) จงสวางรุงเรือง ||4|| 
 

สูตฺรธาระ : อลมติวิสฺตเรณ | อทฺยาหํ วสนฺโตตฺสเว สพหุมานมาหูย นานาทิคฺเทศาคเตน ราชฺญะ
  ศฺรีหรฺษเทวสยฺ ปาทปทฺโมปชีวินา ราชสมูเหโนกฺโต  | ยถา อสฺมตฺสฺวามินา  
  ศฺรีหรฺษเทเวนาปูรฺววสฺตุรจนาลํกฺฤตา รตฺนาวลี นาม นาฏิกา กฺฤตา  | สา จาสฺมาภิะ 
  โศฺรตฺรปรมฺปรยา ศฺรุตา   น ต ุปฺรโยคโต ทฺฤษฏฺา | ตตฺตสฺไยว ราชฺญะ สกลชนหฺฤท
  ยาหฺลาทิโน พหุมานาทสฺมาสุ จานุคฺรหพุทธฺฺยา ยถาวตฺปฺรโยเคณ ตวฺยา นาฏยิตวยฺา 
  อิติ  | ตทฺยาวททิานํ เนปถฺยรจนํา กฺฤตฺวา ยถาภิลษิตํ สํปาทยามิ  | ปริกฺรมฺย อวโลกฺย  

จ  |  อเย  อาวรฺชิตานิ  สกลสามาชิกานํา มนาํสีติ เม นิศฺจยะ  | กุตะ  |  
 

สูตรธาระ : เทานี้พอแลว ไมตองพูดใหยืดยาวตอไป  |วันนี้ขาพเจาถูกเรียกตัวเขามาดวยความ
เคารพโดยกลุมพระราชาผูมาจากนานาทิศแลประเทศ  ผูอยูภายใตอํานาจพระบาท
บงกชแหงพระเจาศรีหรรษะ เนื่องโอกาสเฉลิมฉลองในวสันตฤดู  และพวก
พระราชาไดกลาวกับขาพเจาเชนนี้วา “บทละครอันมีช่ือวา รัตนาวลี ที่ประกอบไป
ดวยโครงเรื่องที่ไมเคยมีมากอนไดถูกรจนาขึ้นแลวโดยพระเจาศรีหรรษะ ผูเปน
นายแหงพวกเรา  บทละครนี้พวกเราไดยินมาแลวจากคนเลากันตอๆมา แตยังไม
เคยถูกนํามาแสดงเปนละคร  ดังนั้นดวยความเคารพยิ่งเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
ราชาพระองคนั้น ผูทําใหจิตใจแหงปวงชนชุมชื้น และดวยจิตใจที่ตองการ
อนุเคราะหพวกเรา  บทละครนี้ควรถูกจัดแสดงโดยทาน อยางเหมาะสมที่สุด”  
ในตอนนี้  เมื่อจัดแจงเรื่องภายในฉากเสร็จแลว ขาพเจาจะทําตามที่ทานตองการ 
(เดินไปรอบๆ และมองดู) เอ ขาพเจามั่นใจวา จิตใจของพวกทานโนมเอียงมา
เขาขางพวกเราแนแลว  |  เพราะวา | 
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   ศฺรีหรฺโษ นิปณุะ กวะิ ปริษทปฺเยษา คณุครฺาหิณ ี
   โลเก หาริ จ วตฺสราชจริตํ นาฏเย จ ทกษฺา วยมฺ  |  
   วสฺตฺเวไกกมปห วาญฉิตผลปฺราปฺเตะ ปทํ กึ ปุนร ฺ
   มทฺภาคฺโยปจยาทยํ สมุทิตะ สรฺโว คุณานํา คณะ ||5|| 
 

 “ศรีหรรษะเปนกวีผูมีความสามารถ และผูชมก็สาเปนผูเขาใจวา  ส่ิงที่มีคุณคาคือ
อะไร พระราชประวัติของราชาแหงแควนวัตสะเปน    ที่นาพึงใจในโลก  และพวกเราเปนผูเชีย่วชาญ
ในศิลปการแสดงละคร   แมแตละขอที่กลาวมาแลวนี้ก็สามารถทําใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
ไดแลว จึงไมจําเปนตองพูดถึงความโชคดีของขาพเจาที่มีหลายอยางพรอมกัน คือมีสิ่งที่เปนคุณ
ทุกอยางเกิดขึ้นพรอมกัน”  ||5|| 
 

  ตทฺยาวท คฺฤห ํคตฺวา คฺฤหิณมีาหูย สํคีตกมนุติษฺฏามิ  | ปริกฺรมฺย เนปถฺยา ภิมุขมว 
โลกฺย จ   | อิทมสฺมทียํ คฺฤหมฺ  | ยาวตฺ ปฺรวศิามิ  | อารฺเย  อิตสฺตาวตฺ  | (ปรฺวิศฺย)  

 

ขาพเจาจะกลับบานในตอนนี้  เรียกภรรยามาแลวเร่ิมดนตรี  (เดินไปรอบๆ และ
มองไปที่ฉากกั้นเวที)  นี่คือบานของฉัน ใหฉันจะเขาไปละ (มาหนาเวที) โอ  นางผูเจริญ  มานี่
หนอยหนึ่งเถิด 

   (ออกมาหนาเวที) 
 

นฏี      : อารฺยปุตฺร ! อิยมสฺมิ  |  อาชฺญาปยตฺวารฺยะ โก นิโยโค’นุษฺฐียตามิติ  |  
นฏี         :  สวามี  ฉันอยูนีแ่ลว   | ขอทานผูเจริญโปรดสั่งมาเถิด  “มีงานอะไรหรือทีฉ่ันตองทํา” | 
 

สูตฺรธาระ : อารฺเย รตฺนาวลีทรฺศโนตฺสุโก’ยํ  ราชโลกะ  | ตทฺ คฺฤหฺยตาํ เนปถฺยมฺ  | 
สูตรธาระ : “นางผูเจริญ  หมูพระราชาตองการจะดูละครเรื่องรัตนาวลี  จงรีบแตงตัวเลนละครเถิด”  | 
 

นฏี    : (นิศฺศฺวสฺย  | โสทฺเวคมฺ  | ) อารฺยปุตฺร ! นิศจฺินฺต อิทานีมส ิตฺวํ  ตตฺกสฺมานฺน นฺฤตฺยสิ  
| มม ปุนรฺมนฺทภาคฺยายา  เอไกว ทหุิตา  | สาป ตฺวยา กสมฺินฺนป เทศานตฺเร ทตฺตา |  
กถเมว ทูรเทศสฺถิเตน  ภรฺตฺรา สหาสฺยาะ ปาณิคฺรหณํ ภวษิฺยตีตยฺนยา จนิฺตยาตฺมาป  
เม น ปฺรติภาติ | กึ ปุนรฺนรฺติตวฺยมฺ | 
 

นฏี          :  (ถอนหายใจ พูดดวยความขุนเคืองใจ)  สวามี ตอนนี้ทานหมดความกังวลแลวนี่   
ทําไมทานไมแสดงเองเลา |  ฉันโชคไมดี  มีลูกสาวเพียงคนเดียว  และทานก็ไดให 
ลูกสาวนั้นไปแกคนอื่นแลวในประเทศอื่น |  ฉันเอาแตครุนคิดวา 
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การแตงงานของลูกสาวกับสามีในที่อยูหางไกลจะเปนอยางไรหนอ จนตัวเองก็ลืม
ไปแลว | จะใหแสดงละคร ยิ่งไมตองพูดถึง | 
 

สูตฺรธาระ : อารฺเย ทูรสฺถิเตเนตฺยลมุทฺเวเคน  | ปศฺย | 
สูตรธาระ   : โอ นางผูเจริญ พอทีเถิด กับความรูสึกขุนเคอืงใจเรื่องเจาบาวที่อยูแดนไกล| จงดนูี่ซิ | 
 

   ทฺวีปาทนยฺสฺมาทป มธฺยาทป ชลนิเธรฺ ทิโศ’ปฺยนฺตาตฺ  |  
   อานีย ฌฏิติ ฆฏยติ วิธิรภิมตมภิมุขีภูตะ ||6|| 
 

 โชคชะตาที่เขาขาง จะอยูเบื้องหนาเรา คอยนําเอาสิ่งที่เราตองการมามอบใหอยางรวดเร็ว แม
จากเกาะอื่น แมจากกลางมหาสมุทรและ แมจากปลายสุดของทิศ ||6|| 

    (หลังฉาก) 
 

  สาธุ ภรตปุตฺร สาธุ  | เอวเมตตฺ  | กะ สํเทหะ | (ทฺวีปาทนยฺสฺมาทิติ ปฐติ) 
  ดีแลว โอ บุตรแหงภรตะ, ดีแลว | ส่ิงนี้เปนเชนนี้แล  | ยังจะมีความสนเทหใด 

อีกเลา ? | (เสียงสวด ทฺวีปาทนฺยสฺมาทฺ.............อภิมุขีภูตะ) 
 

สูตฺรธาระ : (อากรฺณฺย | เนปถฺยาภิมุขมวโลกย | สหรฺษมฺ |) อารฺเย เอษ มม กนียานฺภรฺาตา | 
  คฺฤหีตเยาคนฺธรายณภูมิกะ ปฺราปฺต  เอว | ตเทหิ | อาวามป เนปถฺยคฺรหณาย  
  สชฺชีภวาวะ |  
สูตรธาระ   :  (เมื่อไดยิน  จึงมองดูหันหนาไปทางฉาก พูด ดวความดีใจ)  โอ  นางผูเจริญ  นี่คือ

นองชายของเรา  ผูไดรับบทของเยาคันธรายณะแลว  | มาเถอะ  | เราทั้งสองก็ตอง
เตรยีมแตงตัวดวย | 

(อิติ นิษกฺฺรานฺเตา | ) 
(พูดจบแลวทั้งสองเดินออกไปจากหนาเวท)ี 

 
ปฺรสฺตาวนา | 

บทนําจบเพยีงเทานี้ | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ เยาคนฺธรายณะ |) 
(จากนั้น  เยาคนัธรายณะจึงออกมาหนาเวท|ี ) 
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เยาคนฺธรายณะ : เอวเมตตฺ | กะ สํเทหะ | (ทฺวีปาทนฺยสฺมาทิติ ปุนะ ปฐิตฺวา |)  อนฺยถา กฺว สิทฺธา    
  เทศปฺรตฺยยปฺรารฺถิตายาะ สึหเลศฺวรทุหิตุะ  สมุทฺร  ยานภงฺคมคฺโนตฺถิตายาะ  

ผลกาสาทนํ กฺว จ เกาศมฺพีเยน วณิชา สึหเลภฺยะ ปฺรตฺยาคจฺฉตา ตทวสฺถายาะ  
สํภาวนํ  รตฺนมาลาจิหฺนายาะ ปฺรตฺยภิชฺญานาทิหานยนํ จ  |  (สหรฺษมฺ) สรฺวถา  
สฺปฺฤศนฺติ นะ สฺวามินมภฺยุทยาะ | (วิจินฺตฺย |) มยาป ไจนํ เทวีหสฺเต สเคารวํ  
นิกฺษิปฺตา  ยุกฺตเมวานุษฺฐิตมฺ | ศฺรุตํ จ มยา – พาภฺรวฺโย ’ป กฺจุกี  
สึหเลศฺวรามาตฺ  เยน วสุภูตินา สห กถํ กถมป สมุทฺราทุตฺตีรฺย  โกศโลฉิตฺตเย  
คตวตา รุมณวฺตา มิลิต อิติ |  ตเทวํ นิษฺปนฺนปฺรายมป ปฺรภุปฺรโยชนํ น  เม   
ธฺฤติมาวหตีติกษฺโฏ’ยํ  ขลุ ภฤตฺยภาวะ | กุตะ 
 

เยาคันธรายณะ:  ส่ิงนี้เปนเชนนี้แล  | ยังมีความสนเทหใดอีกเลา  ? | (เสียงอานจากทวปีอื่น เปนตน  
 ดังอีกครั้ง |) ไมเชนนั้น  ทีใ่ดแลที่จะไดคนพบพระราชธิดาแหงราชาสิงหลดวย 
 ความมั่นใจในคําพูดแหงพระสิทธะ  ดังทีก่ลาวไววาพระองคจะปรากฏหลังจากจม 
 ลงในทะเลจากเหตุเรืออับปาง  และที่ใดทีพ่ระองคไดรับการชวยเหลือจากพอคา 
 ชาวเกาศัมพีผูกําลังกลับจากเมืองสิงหล  พระองคถูกนํากลับมาที่นี่และรูไดวาเปน 
 พระองคจากสรอยรัตนะ  (ดวยความรื่นเริงยินด)ี  ความรุงเรืองมาถึงพระผูเปนนาย 
 โดยประการทัง้ปวงแลว |  (ครุนคิด)  การนาํพระองคถวายแกพระหตัถแหงพระ 
 ราชินี  ขาพเจาก็ไดทําแลวดวยความเคารพ   | ขาพเจาก็ไดยินอีกวา  พาภรฺวฺยะ  
 รวมทั้งวสุภูติ  รัฐมนตรีแหงราชาสิงหล  ไดขึ้นฝงจากมหาสมุทรแลว  ไดรวมมือ 
 กับรุมัณวตั  ผูไดไปถอนรากถอนโคนราชาแหงโกสล  แมวาวัตถุประสงคของ 
 ราชาเกือบจะประสบความสําเร็จในดานนี้  ก็ไมไดมอบความสงบสุขทางใจใหแก 
 ขาพเจาเลย  สถานะแหงผูรับใชนี้ยากลําบากแท  | เพราะเหตุวา 
 

    ปฺรารมฺเภ ’สฺมินฺสฺวามิโน วฺฤทฺธิเหเตา 
    ไทเวเนตฺถํ ทตตฺหสฺตาวลมฺเพ |  
    สิทฺเธรฺภฺรานฺตินาสฺติ สตฺยํ ตถาป 
    สฺเวจฺฉาจารี ภตี เอวาสฺมิ ภรฺตุะ ||7|| 
 

  ในตอนตน  ในเหตุแหงความงอกงามของนายทานนั้น  มือแหงการชวยเหลือไดถูก 
ประทานใหดวยโชคชะตา  มิตองสงสัยเลยวา จักประสบความสําเร็จ  นี่แลคือความจริง  แตแมจะทํา
ส่ิงใดโดยเจตนาของตนเองนั้น  เราเองก็กลัวนายทานอยูไมนอย  ||7|| 
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(เนปถฺเย  กลกละ |) 
(เสียงปะปนกนัภายหลังฉาก) 

 

เยาคนฺธรายณะ :  (อากรฺณฺย) อเย ยถายมภิหนฺยมานมฺฤทุมฺฤทงฺคานุคตคีตมธุระ ปุระ เปาราณํา                
  สมุจฺจรติ จรฺจรีธฺวนิสฺตถา ตรฺกยามิ มทนมหมหียําสํ ปุรชนปฺรโมทมวโลกยิตุ˚             
  ปฺราสาทาภิมุขํ ปฺรสฺถิโต เทว อิติ | (อูรฺธฺวมวโลกฺย |) อเย กถมธิรูฒ เอว เทวะ             
  ปฺราสาทมฺ | ย เอษะ   
เยาคันธรายณะ:  (ไดยินเสียง)  เอ  ณ บัดนี้เสียงกลองอันแผวเบาพรอมดวยเสียงเพลงอัน 
  ไพเราะแหงปวงประชาชนทั้งหลายไดสอดประสานรับกันขึ้นจนเปนดุจเสียงแหง 
  วงมโหรี   เราคะเนวา  พระราชาคงไดเสด็จมุงไปยังปราสาทเพื่อทอดพระเนตร

ความปราโมทยแหงปวงประชา อันมงีานสมโภชพระกามเทพเปนจุดสําคัญ  (มอง
ขึ้นไปดานบน)  เอ ทําไมนะ พระราชาไดเสด็จขึ้นสูปราสาทแลวนี่ | 

 

   วิศฺรานฺตวิคฺรหกโถ รติมาฺชนสฺย  
   จิตฺเต วสนฺปฺริยวสนฺตก เอว สากฺษาตฺ |  
   ปรฺยุตฺสุโก นิชมโหตฺสวทรฺศนาย  
   วตฺเสศฺวระ กุสุมจาป อิวาภฺยุไปติ ||8||  
 

  พระองคเปนเจาแหงแควนวัตสะ ดุจดังกามเทพที่เห็นไดดวยตา พระองคผูไมมีการ
พูดถึงเรื่องสงความอีกแลว ดุจดังกามเทพซึ่งไมมีผูพูดถึงรางกาย พระองคมีรติ (ความรัก)  อยูในใจ
ของประชาชน ดุจดังกามเทพที่มีนางรติ พระองคมีวสันตกะเปนเพื่อนรักดุจดังกามเทพมีฤดูใบไม
ผลิเปนเพื่อน พระองคเสด็จมาอยางกระตือรือรนเพื่อ ทอดพระเนตรงานฉลองตนเอง  ||8||   
 

   ตทฺยาวทฺ คฺฤห ํคตฺวา การฺยเศษํ จินฺตยามิ | (อิติ นิษฺกฺรานฺตะ |)  
   เราจักกลับไปสูเคหะและใครครวญถึงการงานที่ยังเหลืออยูนั้น  |  
   (กลาวเสร็จก็เดินออกไป) 
 

วิษฺกมภฺกะ | 
(บทโหมโรงจบเพียงเทานี้) 

 
(ตตะ ปฺรวิศตฺยาสนสฺโถ คฺฤหีตวสนฺโตตฺสวเวโษ ราชา วิทษูกศฺจ |) 

(จากนั้น พระราชาผูกําลังประทับนั่งและสวมฉลองพระองคอันเหมาะกับฤดูใบไมผลิ รวมถึง 
   วิทูษกะ เขาฉาก) 
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ราชา  :              (สหรฺษมวโลกฺย) สเข วสนฺตก |  
ราชาอุทยนะ :  (มองดูดวยความหรรษา) | โอ สหาย วสันตกะ | 
 

วิทูษกะ  :   อาชฺญาปยตุ ภวานฺ |  
วิทูษกะ  : ขอพระองคผูเปนนาย ไดโปรดรับสั่งมาเถิด | 
 

ราชา  :    ราชฺยํ นิรฺชิตศตฺรุ โยคฺยสจิเว นฺยสฺตะ สมสฺโต ภระ   
สมฺยกฺปาลนลาลิตาะ ปฺรศมิตาเศโษปสรฺคาะ ปฺรชาะ |  
ปฺรทฺโยตสฺย สุตา วสนฺตสมยสฺ ตฺวํ เจติ นามนฺา ธฺฤติ    

  กามะ กามมไุปตฺวยํ มม ปนุรฺ มนฺเย มหานตฺุสวะ ||9||  
 

ราชาอุทยนะ :    ศัตรูของราชอาณาจักรถูกพิชิตหมดแลว ภาระทั้งหลายก็ไดมอบหมายให 
อํามาตยผูมีความสามารถ  ประชาชนทั้งหลายผูมีอุปสรรคทั้งปวงสงบดีแลวก ็
ไดรับการใสใจดวยการปกครองโดยชอบ รวมไปถึงพระธิดาแหงราชาปรัทโยตะ  
(เปนชายาของเรา) วสันตฤดแูละตัวเจาดวย  ขอพระกามเทพจงบรรลุถึง 
ความพึงพอใจอยางเต็มที่ สมกับชื่อ  แตเรานั้นคิดวางานฉลองเทศกาลอันยิ่งใหญนี ้
เปนของเราเอง ||9|| 
 

วิทูษกะ  :   (สหรฺษมฺ |) โภ วยสฺย เอวํ นวฺทิมฺ | อหํ ปุนรฺชานามิ น ภวโต น กามเทวสฺย มไม -
  ไวกสฺย พฺราหมฺณสฺยายํ มทนมโหตฺสวะ ยสฺย ปฺริยวยสฺเยไนวํ มนฺตฺรฺยเต |(วิโลกฺย |) 
  ตตฺกิมเนน | เปรฺกฺษสฺว ตาวทสฺย มธุมตฺตกามินีชนสฺวยํคฺราหคฺฤหีตศฺฤงฺคกชลปฺร-
  หารนฺฤตฺยนนฺาครชนชนิตเกาตูหลสฺย สมนตฺตะ ศพฺทายมานมรฺทโลทฺทามจรฺจรี- 

ศพฺทมุขรรถฺยามุขโศภิโน ปฺรกีรฺณปฏวาสปฺุชปฺชริตทศทิศามุขสฺย สศฺรีกตํา  
มทนมโหตฺสวสฺย | 
 

วิทูษกะ :  (ดวยความยินดียิ่ง)  โอ พระผูเปนสหาย มันเปนเชนนั้นแล  แตขาพระองคกลับคิด 
  วามหรสพอันยิ่งใหญนี้มิใชทั้งของพระองคและของพระกามเทพ  แตเปนของขา 
  พระองคเพียงผูเดียวเทานั้น  ผูเปนพราหมณคนหนึ่ง มิตรของเขาไดกลาวไว 
  เชนนั้น(สังเกตไปรอบๆ) แตส่ิงนี้จะมีประโยชนอะไร  ขอพระองคจง 
  ทอดพระเนตรไปยังความงดงามแหงมหรสพแหงพระกามเทพอันยิ่งใหญนี้   
  ประชาชนพากันตื่นเตนไปดวยความอยากรูอยากเห็น  เตนรํากันในขณะที่ถูกซัด 
  สาดดวยน้ําจากกระบอกฉีดน้ําที่ถูกจับและถือไวดวยตนเองโดยหญิงผูงดงามและ 
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     เมามายดวยน้ําเมา  (มหรสพ) ที่งดงามเนื่องจากการเปดถนนอันมีเสียงสะทอนกอง 
                           จากบทเพลงจัรจรีและประสานรับกับตะโพน (กลองสองหนา) และและที่ทําใหทิศ 
                           ทั้งสิบกลายเปนสีเหลืองดวยกลุมกอนของฝุนหอมป ฏวาสะที่ซัดกระจายไปทั่ว  | 
 

 ราชา :    (สมนฺตาทวโลกฺย |) อโห ปรํา โกฏิมธิโรหติ ปฺรโมทะ เปาราณามฺ | ตถา หิ |  
  กีรฺไณะ  ปษฺฏาตเกาไฆะ กฺฤตทิวสมุไขะ กุงฺกุมโกฺษทเคาไรรฺ   

เหมาลํการภาภิรฺภรนมิตศิไขะ เศขไระ ไกงฺกิราไตะ |  
เอษา เวษาภิลกฺษฺย สฺววิภววิชิตาเศษวิตฺเตศโกศา  

  เกาศามฺพี ศาตกุมฺภทฺรวขจิตชเนไวกปตา วภิาติ ||10||  
 

ราชาอุทยนะ :   (มองไปรอบ ๆ |) โอโห ความปราโมทยแหงชาวเมืองทั้งหลายไดทวีขึ้นไปถึงขีด 
สุดแลว  ที่เปนดังนี้เพราะดวยกลุมของฝุนปฏวาสะที่ถูกโปรยกระจายไปทั่ว  ดวย 
ยามรุงอรุณถูดทําใหมีสีแดงออนดวยผงกุมกุม ดวยแสงของเครื่องประดับที่ทําดวย
ทอง ดวยพวงมาลัยดอกอโศกที่ทําใหศีรษะ(ของผูสวม)นอมลงเพราะน้ําหนัก  
นี้แหละคือเมืองเกาศามพี(ตอนนี้) ที่ชนะขุมทรัพยทั้งหมดของทาวกุเวรดวยทรัพย
ของตนเองที่ปรากฏใหเห็นเปนเครื่องแตงตัวของชาวเมือง และปรากฏเปน 
สีเหลืองสีเดียวทั้งเมือง ราวกับวาชาวเมืองตางพากันใชน้ําทองทารางกาย  ||10|| 
 

  อป จ |  
  และ | 
 

   ธารายนฺตฺรวิมกฺุตสํตตปยะปรูปฺลเต สรฺวตะ  
   สทฺยะ สานฺทฺรวิมรฺทกรฺทมกฤฺตกฺรีเฑ กฺษณ ํปฺรางฺคเณ |  
   อุทฺทามปฺรมทากโปลนิปตตฺสินฺทูรราคารุไณะ  
   ไสนฺทูรีกฺริเต ชเนน จรณนยฺาไสะ ปุระ กุฏฏิมมฺ ||11||  
 

ที่ลานบาน ทีเจิ่งนองทุกที่เพียงชั่วขณะเดียวดวยน่ําที่ไหลออกมาอยางไมขาดสายจาก
เครื่องทําน้ําพุ  ทันทีนั้นก็มีการเลนกันดวยโคลนที่นุมที่เกิดจากการย่ําดวยเทา สวนที่ที่ปูลาด (ใน
ลานบาน)นั้น ไดถูกประชาชนทําใหแดงไปตอหนาตอตา ดวยการย่ําดวยเทาที่แดงดวยสีของผง
สินทูระที่ตกจากแกมของหญิงสาวที่เตนรํากันอยางบาคลั่ง ||11|| 
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วิทูษกะ  :   (วิโลกฺย |) อิทมป ตาวตฺสุวิทคฺธชนภริตศฺฤงฺคกชลปฺรหารมุกฺตสีตฺการมโนหรํ                 
  วารวิลาสินีชนวิลสิตมวโลกยตุ ปฺริยวยสฺยะ |  
วิทูษกะ :  (มองไปรอบๆ)  ขอสหายผูเปนที่รัก จงทอดพระเนตรการละเลนของพวกหญิง 
                            คณิกาที่งามเพราะเปลงเสียงสีตออกมาเมื่อถูกฉีดดวยน้ําจากกระบอกฉีกที่คน 
      ชํานาญบรรจุน้ําไว | 
 

ราชา :    (วิโลกฺย |) วยสฺย สมฺยคฺทฺฤษฺฏํ ตฺวยา | กุตะ |  
ราชาอุทยนะ : (มองไปรอบๆ)  สหายเอย  เจาไดมองเห็นแลวโดยชอบ| เพราะเหตุใดฤๅ | 
 
   อสฺมิปฺรนฺกีรฺณปฏวาสกฺฤตานฺธกาเร    
   ทฺฤษฺโฏ มนางฺ มณิวภิูษณรศมฺิชาไละ |  
   ปาตาลมุทฺยตผณากฺฤติศฺฤงฺคโก ’ยํ  
   มามทฺย  สํสฺมรยตีห ภุชงฺคโลกะ ||12||  
 

นี่แหละพวกนาค (หรือหมูคนเจาชู) ที่มกีระบอกฉีดน้าํรูปเหมือนพังพานงู 
ที่ชูชึ้นแลว อาศัยแสงของเครื่องประดับที่เปนแกวมณี ทาํใหเห็นไดอยางเลือนลางในความมืดที่
เกิดขึ้นเพราะฝุนปฏวาสะที่ถูกโปรยนี้ ทําใหเรานึกถึงเมืองบาดาล ที่นี่||12|| 
 
วิทูษกะ  :   (วิโลกฺย |) โภะ เอษา ขลุ มทนิกา มทนวศวสํิษฺุลํ วสนฺตาภินยํ นฺฤตฺยนตฺี จูตลติกยา 
  สเหต เอวาคจฉฺติ | ตทวโลกยตฺเวตํา ปฺริยวยสฺยะ |  
วิทูษกะ :   (มองไปรอบๆ) พระองคผูเจริญ นี้คือ มทนิกากับจูตลติกา ผูกําลังรายรําดวย 
  ลีลาอันบงบอกถึงวสันตฤดูและเตนลงจังหวะไมสม่ําเสมอเนื่องจากความรัก 
  อันรุมรอน ขอสหายผูเปนที่รักจงทอดพระเนตรสิ่งนี้เถิด | 
 

(ตตะ ปฺรวิศโต มทนลีลํา นาฏยนฺตฺเยา ทวฺปิทีขณฺฑํ คายนฺตฺเยา เจฏเยา |) 
(หลังจากนั้น  นางรับใชสองคนกําลังเตนรําลีลาของกามเทพ (ลีลาที่ทําใหคนลุมหลง)  กําลังรอง
เพลงอันแตงดวยฉันท  ออกมาหนาเวที) 
 
เจฏเยา :    กุสุมายุธปฺริยทูตโก มุกุลายติพหุจูตกะ |  
   ศิถิลิตมานคฺรหณโก วาติ ทกฺษิณปวนกะ ||13||  
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  ตอนนี้ลมทางใตกําลังพัดอยู  ทูตแหงความรักของพระเจาผูมีศรดอกไม (กามเทพ)  
ทําใหตนมะมวงจํานวนมากออกดอกและยังใหความภูมใิจแหงสตรีทั้งหลายผูเยอหยิง่คลายลง  ||13|| 

 
   วิกสิตพิกุลาโศกกะ กางฺกษฺติปฺริยชนเมลกะ |  
   ปฺรติปาลนาสมรฺถกสฺตามฺยติ ยุวติสารฺถกะ ||14||  
 
 

  กลุมสตรีแรกรุนผูยังใหตนพกิุลและอโศกออกดอกและกําลังรอคอยกลุมแหงคนรัก
ดวยความกระวนกระวาย กําลังเศราหมองและไมสามารถรอไดอีก  ||14|| 
 

   อิห ปฺรถมํ มธุมาโส ชนสฺย หฺฤทยานิ กโรติ มฺฤทุลานิ |  
   ปศฺจาทฺวิธฺยติ กาโม ลพฺธปฺรสไระ กุสุมพาไณะ ||15||  
 

 ณ บัดนี้ เดือนแหงมธุไดทําใหจิตใจของผูคนออนไหวและพระกามเทพจึง
แทงทะลุพวกเขาดวยศรดอกไมที่ไดโอกาสทีหลัง ||15||  

 
ราชา :    (นิรฺวรฺณฺย สวสฺิมยมฺ) อโห นรฺิภระ กฺรีฑารสะ ปริชนสฺย | ตถา หิ |  
ราชาอุทยนะ : (หลังจากไดพรรณนาแลว  กลาวดวยความประหลาดใจ)  โอ  รสแหงการละเลน 
  อันเออทนมากมายแหงนางกํานัลอันรายลอมนี้  เปนดังนี้ | 
 
   สฺรสฺตะ สฺรคฺทาม โศภํา ตฺยชติ วริจิตามากุละ เกศปาศะ  
   กฺษีพายา นูปุเรา จ ทฺวิคุณตรมิเมา กฺรนฺทตะ  ปาทลคฺเนา |  
   วฺยสฺตะ กมฺปานุพนฺธาทนวรตมุโร หนฺติ หาโร ’ยมสฺยาะ  
   กฺรีฑนฺตฺยาะ ปฑเยว สฺตนภรวินมนฺมธยฺภงคฺานเปกฺษมฺ ||16|| 
 

  เปยผมอันยุงเหยิงไดหยอนคลายลงและปลอยพวงมาลัยอันรอยไวงามดีแลวให
หลุดรวง  ขอเทาทั้งสองอันจมลงไปในเทากําลังรํ่ารองเพราะแรงกดที่เกิดขึ้นถึงสองเทา  สรอย
อัญมณีอันสั่นสะเทือนไปมาเพราะการรายรําก็ตีหนาอกอยู  นางรําผูกําลังจมดิ่งอยูกับการเตนรํานี้
แมจะยังใหสวนกลางของลําตัวแทบจะแตกออกเพราะน้ําหนักแหงปทุมถัน  ||16|| 

 
วิทูษกะ  :   โภ วยสฺย อหมปฺเยตโยรฺมธฺเย คตฺวา นฺฤตยฺนฺ คายนฺ มทนมโหตฺสวํ มานยิษฺยามิ |  
วิทูษกะ :  โอ  สหาย  แมแตขาพเจา  หลังจากไปสูทามกลางแหงนางทั้งสองนั้นแลว  ก็จัก 
  รวมเฉลิมฉลองในพิธีบูชาพระกามเทพนี้ดวยการเตนรําและการขับรอง| 
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ราชา :    (สสฺมิตมฺ) วยสฺย เอวํ กฺริยตามฺ | 
ราชาอุทยนะ : (มีรอยยิ้ม)  เพื่อนเอย  จงทําเชนนั้นเถิด| 
 

วิทูษกะ   :   (อุตฺถาย เจฏโยรฺมธฺเย  นฺฤตฺยนฺ |) ภวติ มทนเิก ภวติ จูตลติเก มามปฺเยตํา จรฺจรี  ํ  
  ศิกฺษยตมฺ |  
วิทูษกะ  :  (ลุกขึ้น  เตนรําระหวางนางรําทั้งสอง)  โอนางมทนิกาผูเจริญ  โอนางจูตลติกา 
  ผูเจริญ  โปรดสอนจัรจรีนี้ใหแกขาพเจาดวย | 
   

อุเภ :      (วิหสฺย |) หตาศ น ขลฺเวษา จรฺจรี |  
นางสนมทั้งสอง  (หัวเราะ)  คนเขลาเอย  นี้แลมิใชจัรจรี| 
 

วิทูษกะ  :   ตตฺ กึ ขลฺเวตตฺ |  
วิทูษกะ :  ถาเชนนั้น นี้คืออะไรเลา   
 

มทนิกา :   ทฺวิปทีขณฺฑํ ขลฺเวตตฺ  
มทนิกา :  นี้แลคือ “ทวิปทีขัณฑะ”| 
 

วิทูษกะ  :   (สหรฺษมฺ |) กิเมเตน ขณฺเฑน โมทกาะ กฺริยนฺเต |  
วิทูษกะ :  (ยินดียิ่ง)  ขนมโมทกะทั้งหลายทําขึ้นจากสิ่งนี้หรือ | 
 
เจฏเยา :   (วิหสฺย |) น หิ น หิ | ปฺยเต ขลฺวิทมฺ |  
นางสนมทั้งสอง :  (หัวเราะ)  ไมใชเชนนั้น  ไมใชเชนนั้น  ส่ิงนี้คือฉันทอันถูกรอง (บทสวด) | 
 

วิทูษกะ  :   (สวิษาทมฺ  |) ยทิ ปฺยเต ตทลํ มไมเตน  | วยสฺยสฺย สกาศเมว คมิษฺยามิ  |  
  (คนฺตุมิจฺฉติ |) 
วิทูษกะ :  (ดวยอาการไมพึงพอใจ)  ถาเปนสิ่งที่ถูกรอง (บทสวด) ถาเชนนั้นก็พอแลวสําหรับ 

ขาพเจา  |  ขาพเจาจกัไปยังดานหนาของเพื่อน  |  (วิทษูกะตองการจะไป) 
 

อุเภ :    (หสฺเต คฺฤหีตวฺา |) เอหิ กฺรีฑามะ | วสนฺตก กุตฺร คจฺฉสิ |  
  (อิติ พหวุิธํ วสนฺตกมากรษฺตะ)  
 
นางสนมทั้งสอง :  (ควาไวดวยมือ)  ทานจงมาเถิด   พวกเราเตนดวยกัน  โอ  วสันตกะ ทานจะไป 

ไหน  | (วาแลวดังนี้  นางทั้งสองรั้งวสันตกะไวดวยวิธีการหลากหลาย) 
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วิทูษกะ  : (อากฺฤษฺย หสฺตํ ปฺรปลายฺย ราชานมุปสฺฤตฺย |) วยสฺย | นรฺติโต ’สฺมิ | น หิ น หิ |        
  กฺรีฑิตฺวา ปลายิโต ’สฺมิ |  
วิทูษกะ :  (ดึงมือออก  วิ่งหนี  เขาไปใกลพระราชา)  โอสหาย  ขาพเจาถูกยังใหเตนรํา  ไมเลย   

ไมเลย  หลังจากเลนแลว  ขาพเจาจะหนีไป | 
 

ราชา :  สาธุ กฺฤตมฺ |  
ราชาอุทยนะ : ทําไดดีแลว | 
 

จูต॰ :    หฺเช มทนิเก จิรํ ขลฺวาวามฺยาํ กฺรีฑิตมฺ |  ตเทหิ |  นิเวทยาวสฺตาวทภฺรฺตฺรฺยาะ สํเทศํ 
  มหาราชาย |    
จูตลติกะ :  มทนิกา  สหายเอย  เราทั้งสองเลนกันมาเปนเวลานานแลว  จงไปเถิด  พวกเราทั้ง

สองบอกแจงขอความของพระนางใหแกมหาราชาเถิด| 
   
มทนิกา  : สขิ เอวํ กุรฺวะ |  
มทนิกา :  โอเพื่อนเอย  พวกเราทั้งสองทําเชนนั้นเถิด | 
 
อุเภ  :    (ปริกฺรมฺย อุปสฺฤตฺย จ |) ชยตุ ชยตุ ภรฺตา | ภรฺตะ เทวฺยาชญฺาปยติ  

(อิตฺยรฺโธกฺเต  ลชฺชํา นาฏยนฺเยา |) น หิ น หิ | วิชฺญาปยติ |  
 
สนมทั้งสอง :    (เดินไปรอบๆ และเขาไปใกล)  ขอทานผูเปนนายจงมีชัยชนะทุกเมื่อ  โอทานผู 
  เปนนาย  เทวีมีคําสั่งมา  (เมื่อพูดไปไดคร่ึงหนึ่งก็มีทาทางขวยเขิน)  มิใช  มิใช  ยัง 
  สารใหทราบเฉยๆ | 
 

ราชา :  (วิหสฺย สาทรมฺ |) มทนิเก นนฺวาชฺญาปยตตีฺเยว รมณียมฺ |  วิเศษโต ’ทฺย  
  มทนมโหตฺสเว  | ตตฺกถย กมิาชฺญาปยติ เทวี | 
 

ราชาอุทยนะ : (หัวเราะดวยความเอ็นดู)  มทนิกาเอย  แมวาจะกลาววาเปนคําสั่งก็ยั่งนาร่ืนรมย   
วันนีเ้ปนงานเฉลิมฉลองพระกามเทพอนัวเิศษยิ่ง  | เชนนัน้จงเลามาเถิด  เทวีส่ังวา 
อะไร | 
 

วิทูษกะ  :   อาะ ทาสฺยาะ ปุตฺริ | กึ เทวี อาชฺญาปยติ |  
วิทูษกะ :  อา  บุตรแหงนางทาสี  เทวีส่ังวาอะไร | 
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อุเภ :    เอวํ เทวี วิชฺญาปยติ – อทฺย  ขลุ มยา มกรนฺโททฺยานํ คตวฺา รกฺตาโศกปาทปตเล           
  สํสฺถาปตสฺย ภควตะ กุสุมายธุสฺย ปูชา นิรฺวรฺตยิตวยฺา | ตตรฺารฺยปุเตฺรณ สํนิหิเตน 
  ภวิตวฺยมฺ |  
สนมทั้งสอง :  เทวีมีรับสั่งเชนนี้  วันนี้เราจะตองไปยังอุทยานมกรันทะ  หลังจากตั้งรูปเคารพ ณ  

เบื้องลางแหงตนอโศกแดงแลว  เราจะกระทําการบูชาแดพระกามเทพผูมีดอกไม 
เปนอาวุธ  ณ  ที่นั้น  พระราชสวามีควรไปปรากฏพระองคพรอมดวย 
 

ราชา :    (สานนฺทมฺ |) วยสฺย นนุ วกตฺวฺยมุตฺสวาทุตสฺว นฺตรมาปตติมิติ | 
ราชาอุทยนะ:   (ดวยความปติยินดี |)  โอสหาย  เมื่อส่ิงนั้นถูกกลาวแลว  หลังจากงานฉลองก็เปน 

อีกงานฉลองที่ตอเนื่องกัน  | 
 

วิทูษกะ  :   โภ วยสฺย ตทุตตฺิษฺฐ | ตไตฺรว คจฺฉาโม เยน ตตฺร คตสฺย มมาป |พฺราหฺมณสฺย  
  สฺวสฺติวาจนํ กมิป ภวษิฺยติ |  
วิทูษกะ :  โอ  พระสหายผูเจริญ  ขอทานจงลุกขึ้น  |  พวกเราจะไปที่นั่น  เมื่อขาพเจาผูเปน 
  พราหมณไดไปที่นั่นแลว  ก็จักไดรับการบูชาเชนเดียวกัน  | 
 

ราชา :  มทนิเก คมฺยตาํ เทวฺไย นิเวทยิตุมยมหมาคต เอว มกรนฺโททฺยานมิติ |   
ราชาอุทยนะ: โอ  มทนิกา  ขอทานจงไปแจงแกเทวีวา  เราไดมาแลวสูอุทยานมกรันทะ   | 
 
อุเภ  :   ยทฺภรฺตาชฺญาปยติ |  (อิติ นษิฺกฺรานฺเต |)  
สนมทั้งสอง :  เปนตามที่ทานผูเปนนายสั่งนั้นแล |  (กลาวเสร็จแลวเดินออกไป |  ) 
 
ราชา :  วยสฺย เอหิ อวตราวะ |  
  (อุเภา ปฺราสาทาวตรณํ นาฏยตะ |)   
  วยสฺย อาเทศย มกรนฺโททฺยานสฺย มารฺคมฺ | 
 
ราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  ไปเถิด  ขอเราทั้งสองจงเดินกาวลงไป  (ทั้งสองทําทาทาง 
  เหมือนกําลังลงจากปราสาท  |)  เพื่อนเอย  จงแสดงทางไปสูอุทยานมกรันทะเถิด  | 

 

วิทูษกะ  :   ยทฺภวานาชฺญาปยติ | เอตฺเวตุ ภวานฺ | (อุเภา ปริกฺรามตะ |) 
วิทูษกะ :  เปนตามที่ทานผูเปนนายสั่งนัน้แล   | ขอทานผูเจริญจงไปทางนี้เถิด | 
  (ทั้งสองเดินไปรอบๆ | )        
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วิทูษกะ  :   (อคฺรโต ’วโลกฺย |) โภ เอตตตฺนฺมกรนฺโททยฺานมฺ | ตเทหิ | ปฺรวิศาวะ |  
  (อิติ ปฺรวิศาตะ) 
วิทูษกะ :  (มองไปดานหนา | )  ทานผูเจริญ  นี้แลคืออุทยานมกรันทะ  ขอเชิญไปเถิด  | 

พวกเราทั้งสองจะเขาไป  (กลาวเสร็จทั้งสองเดินเขาไป) 
 

วิทูษกะ  :   (อวโลกฺย สวสฺิมยมฺ |) โภ วยสฺย เปฺรกษฺสฺวเปรกฺษสวฺ |  
เอตตฺขลุ ตนฺมลยมารุตานฺโทลนปฺร ผุลฺลตฺสหการมฺชรีเรณุปฏลปฺรติพทฺธปฏวิตานํ  
มตฺตมธุกรมุกตฺฌงฺการมิลิตมธุรโกกิลาราวสํคีตศฺรุติสุขํ  
ตวาคมนทรฺศติาทรมิว มกรนฺโททฺยานํ ลกษฺฺยเต | ตตฺ  เปฺรกฺษตํา ภวานฺ | 
 

วิทูษกะ :  (กมลงมองพรอมดวยความตื่นตาตื่นใจ)  โอ  สหายผูเจริญ  จงมองเถิด  จงมองเถิด   
นี้แลคืออุทยานมกรันทะอนัมีลักษณะคือ  มีรมไมอันประกอบขึ้นจากกลุมแหงเรณ ู
จากดอกมะมวงอันบานสะพรั่งและถูกพัดโดยลมจากเทือกเขามลยะ  ทัง้ยังม ี
เสียงดนตรีอันขับขานไพเราะจากเสียงนกกาเหวาระคนไปกับเสียงฮัมของ 
บรรดาผึ้งที่เมาน้ําหวานดอกไม  ทั้งหมดนีร้าวกับเพื่อถวายพระพรการเสด็จมาของ 
ทาน  ขอทานผูเจริญจงทอดพระเนตรเถิด 
 

ราชา :  (สมนฺตาทวโลกฺย |) อโห รมฺยตา  มกรนฺโททฺยานสฺย | อิห หิ 
ราชาอุทยนะ : (มองไปทุกทิศทุกทาง) โอโห  ความรื่นรมยแหงอุทยานมกรันทะ ณ ที่นี่เปน 
  เชนนี้เอง 
 

   อุทฺยทฺวิทฺรุมกานฺติภะิ กิสลไยสฺตาภฺรํา ตฺวษิํ พิภฺรโต  
   ภฺฤงฺคาลีวิรุไตะ กไลรวิศทวยฺาหารลีลาภฺฤตะ |  
   ฆูรฺณนฺโต มลยานิลาหตจิไละ ศาขาสมูไหรฺมุหุรฺ 
   ภานฺติ ปฺราปฺย  มธุปฺรสงฺคมธุนา มตฺตา อิวามี ทฺรุมาะ ||17||  
 

 ตนไมเหลานั้นมีสีแดงเปลงปล่ังเพราะมีหนอออนที่เปลงประกายดุจทับทิม  
แสดงใหเห็นถึงความรื่นเริงแหงการเปลงเสียงอันไรความหมายดวยการฮัมอันออนหวานของ
แถวแหงผ้ึง  อันซวนเซและรวดเร็ว  ดวยกิ่งกานสาขาอันโบกไปมาเพราะตองลมจากเทือกเขา
มลยะ  ตนไมเหลานี้จึงดูเหมือนเมามายเพราะถูกสัมผัสโดยมธุ (ฤดูหรือน้ําเมา)  ||17|| 

 
 



25 
 

  อป จ ||  
  และ 
 

   มูเล คณฺฑูษเสกาสว อิว พกุไลรฺวาสฺยเต ปุษปฺวฺฤษฺฏยา  
   มธฺวาตามฺเร ตรุณฺยา มุขศศิน ิจิราจฺจมฺปกานฺยทฺย ภานฺติ  |  
   อากรฺณฺยาโศกปาทาหติษุ จ รณตํา นิรฺภรํ นปูุราณํา  
   ฌงฺการสฺยานุคไีตรนุรณนมวิารภฺยเต ภฺฤงฺคสารฺไถะ ||18||  
 

 น้ําเกสรดอกไมจํานวนหนึ่งถูกสาดรดลงบนโคนรากดุจดังถูกประพรมดวยฝนดอกไม
แหงตนพิกุล  ดอกจัมปกะทั้งหลายยิ้มแยมวันนี้หลังจากผานไปเนิ่นนาน  ในขณะที่ใบหนาดุจดวง
จันทรของหญิงสาวยังคงมีสีแดงก่ําเพราะฤทธิ์แหงน้ําเมา  และเมื่อไดยินเสียงกระทบกันของกําไล
ขอเทาจากหญิงสาวอันเปนดุจสัญญาณตอตนอโศก  ฝูงผ้ึงจึงเริ่มเลียนแบบเสียงนั้นดวยเพลงที่
คลายคลึงกัน  ||18|| 
 
วิทูษกะ  :   (อากรฺณยฺ  |) โภ วยสฺย ไนเต มธุกรา นูปุรศพฺทมนุหรนฺติ  | นูปุรศพฺท เอไวษ  
  เทวฺยาะ ปริชนสฺฺย  | 
  
วิทูษกะ :  (เงี่ยหูฟง)  โอ  สหายผูเจริญ  ผ้ึงเหลานี้มิไดเลียนแบบเสียงแหงกําไลขอเทา  | เสียง 
  กําไลขอเทานี้เปนของบริวารของเทวี| 
  เพื่อนเอย  เจากลาวไดถูกตองแลว 
 
ราชา :    วยสฺย สมยฺคุปลกฺษิตมฺ  |  
ราชาอุทยนะ : เพื่อนเอย  เจากลาวไดถูกตองแลว 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ วาสวทตฺตา กาฺจนมาลา ปูโชปกรณหสฺตา  สาคริกา วิภวตศฺจ ปริวาระ  |) 
(จากนั้น  วาสวทัตตา  กาญจนมาลา  สาคริกาผูถือเครื่องบูชาไวในมือ  และบริวารอันมี 

เครื่องประดับงดงามเขาฉาก) 
 
วาสวทตฺตา  : หฺเช กาฺจนมาเล อาเทศย เม มกรนฺโททฺยานสฺย  มารฺคมฺ  |  
วาสวทัตตา :   กาญจนมาลา  สหายเอย  โปรดแสดงทางไปสูอุทยานมกรันทะใหแกเราเถิด| 
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กาฺจนมาลา  : เอตุ เอตุ ภรฺตฺรี  |  
กาญจนมาลา :  ขอทานผูเปนนายหญิงจงมาทางนี้เถิด 
 
วาสวทตฺตา  : (ปริกฺรมฺย |) หฺเช กาฺจนมาเล อถ กิยทฺทูเรสรกฺตโศกปาทโย ยตฺร มยา ภควตะ 
  กุสุมายธสฺย ปชูา นิรฺวรฺตยิตวฺยา |  
วาสวทัตตา :   (เดินไปรอบๆ)  กาญจนมาลา  สหายเอย  ตนอโศกแดงนั้นอยูไกลเพียงไร  ที่ที่เรา 

จะทําบูชาแดงพระกามเทพผูเปนเจา | 
 
กาฺจนมาลา  : ภรฺตฺริ อาสนฺน เอวํ | กึ น เปฺรกฺษเต ภรฺตฺรี | อิยํ ขลุ สา นิรนฺตโรทฺภินฺนกสุุม 
  โศภินี ภรฺตฺรฺยา ปริคฺฤหีตา มาธวีลตา | เอษาปฺยปรา นวมาลิกา ลตา  ยสฺยา  

อกาลกุสุมสมุทฺคมศฺรทฺธาลุนา ภรฺตฺรา อนทุินมายาสฺยต อาตฺมา | ตเทตามติกฺรมฺย |  
ทฺฤศฺยต   เอว ส รกฺตโศกปาทโป ยตฺร เทวี ปูชํา นิรฺวรฺตยิษฺยติ |  

 
กาญจนมาลา :   โอ  ทานผูเปนนายเอย  ไมไกลจากนี้แลว  ทานมิเห็นดอกหรือ  | นี่คือเถาวัลยมาธวี 

อันทานชื่นชอบเพราะออกดอกใหเห็นอยูเสมอ  | และนี่คือเถาวัลยอีกอันหนึ่ง 
ชื่อนวมาลิกา  อันพระราชาทางปริวิตกทุกคืนวันเพราะเชื่อในการออกดอกนอก
ฤดูกาล  เดินถัดจากตนนั้นไปก็จะเห็นตนอโศกสีแดงที่ที่เทวีจะทําพิธีบูชา | 

 
วาสวทตฺตา  :  ตเทหิ ตไตฺรว ลฆุ คจฺฉามะ |  
วาสวทัตตา :   ถาเชนนั้นจงไป  พวกเราไปที่นั่นโดยเร็วเถิด| 
 
กาฺจนมาลา  :    เอตุ เอตุ ภรฺตรีฺ | 
กาญจนมาลา :   ขอทานผูเปนนายหญิงจงมาทางนี้เถิด| 
 

(สรฺวาะ ปริกฺรามนฺติ |) 
(ทั้งหมดเดินไปรอบๆ) 

 
กาฺจนมาลา    :   ภรฺตฺริ อยํ ขลุ ส รกฺตาโศกปาทโป ยตฺร เทวี ปูชํา นิรฺวรฺตยิษฺยติ |  
กาญจนมาลา    :   นายแมเอย  นี่คือตนอโศกแดงอันทานจะทําพิธีบูชา | 
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วาสวทตฺตา  : เตน หิ เม ปูชานิมิตฺตานฺยปุกรณานฺยุปนย |  
วาสวทัตตา :  ถาเชนนั้น  ขอเธอจงนํามาซึ่งอุปกรณทั้งหลายอันเปนเครื่องหมายแหงบูชาแกเรา| 
 
สาคริกา :   (อุปสฺฤตฺย |)  ภรฺตฺริ เอตตฺสรฺวํ สชฺชมฺ |  
สาคริกา :        (เขาไปใกล |)  นายแมเอย  ทุกอยางนี้เตรียมพรอมแลว| 
 
วาสวทตฺตา  :  (นิรูปฺย อาตฺมคตมฺ |) อโห ปฺรมาทะ ปริชนสฺย | ยสฺไยว ทรฺศนปถาตฺปฺรยตฺเนน  
  รกฺษฺยเต ตสฺไยว ทฺฤษฺฏิโคจเร ปติตา ภเวตฺ | ภวตุ เอวํ ตาวทฺภณษิฺยามิ | (ปฺรกาศมฺ |) 
  หฺเช สาคริเก กสฺมาตฺตวมทยฺ มทนมโหตสฺวปราธีเน ปริชเน  

สาริกามุชฺชฺญิตฺเวหาคตา | ตตฺไตฺรว ลฆุ คจฉฺ |  
เอตทป สรฺเว ปูโชปกรณํ กาฺจนมาลายา หสฺเต สมรฺปย |  
 

วาสวทัตตา :        (กมลงสังเกต  กลาวกับตนเอง|)  โอโห  เปนความประมาทของบริวาร | เธอถูกเก็บ
ใหพนจากคลองจักษุแหงผูใด  เธอจักตกอยูในสายตาแหงผูนั้น | มิเปนไร  เราจัก
กลาวเชนนี้ | (กลาวประกาศ)  สาคริกา  สหายเอย  เหตุใดวันนี้เจาจึงปลอยนก
สาริกาไวในขณะที่บริวารทั้งหลายกําลังยุงอยูกับพิธีเฉลิมฉลองพระกามเทพ |  เจา
จงไปที่นั่นเดี๋ยวนี้โดยเร็ว  แลวจงมอบอุปกรณบูชาทั้งหมดไวในมือของกาญจน
มาลา | 

 
สาคริกา :   ยทฺภรฺตฺรฺยาชญฺาปยติ  | อิติ ตถา กฺฤตฺวา กติจิตฺปทานิ คตวฺา  | อาตฺมคตมฺ |  สาริกา 
  มยา ปุนะ สุสํคตายา หสฺเต สมรฺปตา  | เอตทปฺยสฺต ิเม เปฺรกฺษิตุ  ํ เกาตูหลํ กึ  ยถา 
  ตาตสฺยานฺตะปเุร ภควานนงฺโค ’รฺจฺยเต อิหาป ตไถว กิมนยฺเถติ ตทลกฺษติา ภูตฺวา 
  เปฺรกฺษิษฺเย  | ยาวทิห ปูชาสมโย ภวติ ตาวทหมป ภควนฺตมนงฺคเมว ปูชยิตุ  ํ              
  กุสุมานฺยวเจษยฺามิ  | (อิติ กุสุมาวจนํ นาฏยติ |)  
 

สาคริกา :        ตามแตที่นายแมส่ังเถิด |  (หลังจากทําเชนนี้แลว  เดินไปไดไมกี่กาว กลาวกับ
 ตนเอง | )  นกสาริกาไดถูกมอบใหไวในมือของสุสังคตาแลว | งานเฉลิมฉลองนี้แล
 เปนสิ่งที่เราตองการจะดู  วาพระกามเทพเจาจะไดรับการบูชาเชนเดียวกับในเมือง
 ของพระบิดาหรือแตกตางออกไป  เมื่อเราทําตัวใหไมมีใครเห็นแลวเราจะดู |  
 ตราบจนถึงเวลาที่จะบูชาพระกามเทพ  เราเองจะรวบรวมดอกไมทั้งหลายเพื่อบูชา
 พระกามเทพเจา  (กลาวเสร็จแสดงทาเก็บรวบรวมดอกไม|) 
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วาสวทตฺตา  : กาฺจนมาเล ปฺรติษฺญาปยาโศกมูเล ภควนฺตํ ปฺรทฺยุมฺนมฺ  |  
วาสวทัตตา :  กาญจนมาลาเอย  จงตั้งรูปแหงพระปรัทยุมนะ (กามเทพ) ใตตนอโศก| 
 
กาฺจนมาลา :   ยทฺภรฺตฺรฺยาชญฺาปยติ | (ตถา กโรติ |)  
กาญจนมาลา :   ดังที่นายแมส่ัง| (ทําตามรับสั่ง |) 

 
วิทูษกะ :   โภ วยสฺย ยถา วิศฺรานฺโต นูปรุศพฺทสฺตถา ตรฺกยามิ อาคตา เทวฺยโศกมูลมิติ |  
วิทูษกะ :  โอ  สหายผูเจริญ  เนื่องจากเสียงของกําไลขอเทาหยุดไปแลว  ขาพเจาคะเนวาเทวี 
  คงมาถึงยังใตตนอโศกแลว | 
 
ราชา :  (อวโลกฺย  |) วยสฺย สมฺยควธาริตมฺ | ปศฺเยยํ เทวี ยา กิไลษา 
ราชาอุทยนะ :   (กมมองดู)  เพื่อนเอย  เจาคาดคะเนไดชอบแลว  จงมองเถิด  นั่นคือเทวีหรือใคร 
  กันแน| 
 

   กุสุมสุกุมารมูรฺติรฺทธตี นิยเมน ตนุตรํ มธฺยมฺ |  
   อาภาติ มกรเกโตะ ปารฺศฺวสฺถา จาปยษฺฏิริว ||19||  
 

ถือเอารูปแบบอันบอบบางดุจดอกไม  ชวงกลางลําตัวผอมลงเพราะการถือ
พรตเครงครัด  สองประกายเจิดจาอยูดานหลังของพระผูมีจระเขเปนธงชัย (กามเทพ)  ดุจ
เดียวกับคันธนู  ||19|| 

 
ตเทหิ อุปสรฺปาวะ | (อุปสฺฤตฺย |) ปฺริเย วาสวทตฺเต | 

  ไปเถิด  พวกเราทั้งสองเขาไปหา  | (เขาไปหา|)  โอ  วาสวทัตตาผูเปนทีรั่ก| 
 
วาสวทตตฺา  : (วิโลกฺย |) กถมารฺยปุตฺระ | ชยตุ ชยตวฺารฺยปตฺุระ | เอตทาสนมฺ |  
วาสวทัตตา :   |(มองดู|)  อยางไร  พระสวามี  | ขอชัยชนะจงมีแดพระสวามี  | นี่คือพระแทนที่นั่ง   
  ขอพระสวามีนั่งลงเถิด  
  

(ราชา นาฏเยโนปวิศติ |) 
(พระราชาแสดงทานั่ง) 
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กาฺจนมาลา :  ภรฺตฺริ สฺวหสฺตทตฺตกุงฺกุมจรจฺกิาโศภิตํ กฺฤตวฺา รกฺตาโศกปาทปมรฺจฺยตํา  
  ภควานฺปฺรทยฺมฺุนะ |  
 

กาญจนมาลา :   โอ  แมนาย  ขอใหทานพึงประดับตนอโศกสีแดงนี้ดวยผงกุงกุมจากพระหัตถของ 
  ทานเองกอน  แลวจึงบูชาพระปรัทยุมนะเถิด| 
 
วาสวทตฺตา  :  อุปนย เม ปูโชปกรณานิ |  
วาสวทัตตา :   ขอเธอจงนําอุปกรณบูชาทั้งหลายมาใหเรา  | 
 

(กาฺจนมาโลปนยติ | วาสวทตฺตา ตถา กโรติ |) 
(กาญจนมาลานําสิ่งของมา  วาสวทัตตาทําตามนั้น) 

 
ราชา :    ปฺริเย  
ราชาอุทยนะ :      โอ  ที่รัก 

 
   ปฺรตฺยคฺรมชฺชนวิเศษววิิกฺตกานฺติะ  
   เกาสุมฺภราครุจิรสฺผุรทํศุกานฺตา |  
   วิภฺราชเส มกรเกตนมรฺจยนฺต ี 
   พาลปฺรวาลวิฏปปฺรภวา ลเตว  ||20|  
 

 ดวยผิวกายของเจาที่กระจางใสเพราะการสรงสนานใหมๆ  และดวยชายผาที่
เปนครื่องแตงตังของเจาที่สองประกายงดงามดวยสีจากดอกกุสุมภะแดง  เจาผูกําลังบูชาแดพระผูมี
จระเขเปนธงชัย(กามเทพ)จึงปรากฏเหมือนเถาวัลยที่งอกขึ้นบนตนไมที่ผลิใบใหม  อันถูกชําระให
สะอาดโดยประพรมน้ําและงดงามดวยสีอันสองสวางดุจดอกุสุมภะ||20|| 

 

  อป จ |  
 และ 

 

   สฺปฺฤษฺฏสฺตฺวไยษ ทยเิต สฺมรปูชาวฺยาปฺฤเตน หสฺเตน  |   
   อุทฺภินฺนาปรมฤฺทุตรกิสลย อิว ลกฺษยฺเต ’โศกะ ||21||  
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  โอ  ที่รัก  ตนอโศกนี้อันเจาสัมผัสดวยมือที่ใชเพื่อการบชูาพระกามเทพ
นั้นปรากฎราวกับวา มีใบแรกผลิใหมที่ออนยิ่งแตกออกมา  ||21|| 

 
  อป จ  |  

 และ 
 

   อนงฺโค ’ยมนงคฺตฺวมทฺย นินทฺิษฺยติ ธฺรุวมฺ  |  
   ยทเนน น สํปฺราปฺตะ ปาณิสฺปรฺโศตฺสวสฺตว  ||22|| 
 
 

  พระกามเทพผูไมมีรูปรางคงจะประณามความไมมีรูปรางของ 
  ตนในวันนี้เปนแนแท  เพราะทานไมสามารถลิ้มรสสัมผัสดวยมือ

   ของเจาได  ||22|| 
 
กาฺจนมาลา :  ภรฺตฺริ อรฺจิโต ภควานฺปฺรทยฺมฺุนะ | ตตฺกุรุ ภรฺตุรุจิตํ ปูชาสตฺการมฺ  
กาญจนมาลา :   โอ  แมนาย  พระปรัทยุมนะไดรับการบูชาแลว | ตอไปขอใหทานจงมอบเครื่อง 
  บูชาสักการะแดพระสวามีเถิด 
 

วาสวทตฺตา  :       เตน หิ อุปนย เม กุสุมาน ิวิเลปน จ | 
 วาสวทัตตา :    ถาเชนนั้น  จงนําดอกไมทั้งหลายและผงแตมมาใหเรา | 
 

กาฺจนมาลา :  ภรฺตฺริ เอตตฺสรฺวํ สชฺชมฺ |  
กาญจนมาลา :  แมนาย  ทุกสิ่งนี้พรอมแลว| 
 

(วาสวทตตฺา นาฏเยน ราชานํ ปูชยเต |) 
(วาสวทัตตาแสดงวาทําบูชาพระราชา) 

 
สาคริกา :   (คฺฤหีตกุสุมา) หา ธิกฺ หา ธิก | กถํ กุสุมโลโภตฺกฺษิปฺตหฺฤทยยาติจิรเมว มยา กฺฤตมฺ | 
  ตทฺยาวทเนน สินฺธุวารวิฏเปนาปวาริตศรีรา ภูตฺวา เปฺรกฺเษ | (ตถา กฺฤตฺวา วิโลกฺย 
  สวิสฺมยมฺ |) กถํ ปฺรตฺยกฺษ เอว ภควานฺกุสุมายุธ อิห ปูชํา ปฺรตีจฺฉติ | อสฺมากํ ตาตสฺ-
  ยานฺตะปุเร ปุนศฺจิตฺรคโต ’รฺจฺยเต |  ตทหมปห สฺถิไตไวภิะ กุสุไมรฺภควนฺตํ                
  กุสุมายุธํ ปูชยิษฺเย | (กุสุมานิ ปฺรกฺษิปฺย |) นมสฺเต ภควนฺกุสุมายุธ อโมฆทรฺศโน ม  
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  อิทานี  ํ ตฺวํ ภวิษฺยสิ | (อิติ ปฺรณมฺย |) ทฺฤษฺฏํ ยทฺทฺรษฺฏวฺยมฺ | ตทฺยาวนฺน โก ’ป มํา 
  เปฺรกฺษเต ตาวเทว คมิษฺยามิ | (อิติ กติจิตฺปทานิ คจฺฉติ |)  
 
สาคริกา :         (มีดอกไมที่เก็บมาดวย)  โธเอย  โธเอย |  เหตุใดฉันจึงมีใจอันโลภในดอกไมและ 
  ไปเก็บเสียเนิ่นนานเชนนี้  เราจะแอบกายอยูภายหลังพุมไมแหงตนสนิธวุาระนีแ้ลว
  ลอบมอง  | (ทําเชนนั้นแลวลอบมองดวยความประหลาดใจ|)  เหตุใดพระกามเทพ
  เจาจึงมารับการบูชานี้โดยการปรากฏพระองคเองเชนนี้ |  ในเมืองของพระบิดาเปน
  เพียงแตรูปวาดเทานั้นที่ไดรับการบูชา  เมื่อเปนดังนี้  เราจะบูชาพระกามเทพดวย
  ดอกไมเหลานี้แมยืนอยูตรงนี้  (โยนถวายดอกไมทั้งหลาย |)  ขอความนอบนอมจง 
  มีแดพระผูมีดอกไมเปนอาวุธ  ขอทานจงมองมาที่ขาพเจาและประทานพร ณ บัดนี้  
  (กลาวจบจึงกมไหว |)  ส่ิงที่ควรเห็นก็ไดเห็นแลว  ตราบเทาที่ยังมิมีผูใดเห็นเรา   
  เราก็จะออกไป  (กลาวเสร็จจึงกาวออกไปสองสามกาว|) 
 
กาฺจนมาลา :  อารฺย วสนฺตก เอหิ สําปฺรตํ ตฺวมป สฺวสฺติวาจนํ ปฺรตีจฺฉ | (วิทูษก อุปสรฺปติ |)  
กาญจนมาลา :  ทานวสันตกะผูเจริญ  จงมาเดี๋ยวนี้เถิด  ทานเองก็โปรดรับการบูชาเถิด  |  
  (วิทูษกะเขาไปใกล |) 
 
วาสวทตฺตา  :      (วิเลปนกุสุมาภรณทานปรฺูวกมฺ |) อารฺย สฺวสฺติวาจนํ ปรฺตีจฺฉ | (อิตฺยรฺปยติ |)  
วาสวทัตตา :   (เต็มไปดวยผงเจิม  ดอกไมและอาภรณอ่ืนๆ แลว)  โอทานผูเจริญ  โปรดรับเอา 
  ของถวายเหลานี้เถิด  (กลาวจบจึงถวายของ|)  
  
วิทูษกะ  :   (สหรฺษํ คฺฤหีตวฺา |) สฺวสฺติ ภวตฺไย |  
วิทูษกะ :           (รับของดวยความรื่นใจ|)  ขอความสวัสดีจงมีแดพระเทวี | 
 

(เนปถฺเย ไวตาลิกะ ปฐติ |) 
(กวีขับรองอยูหลังฉาก|) 

 

   อสฺตาปาสฺตสมสฺตภาสิ นภสะ ปารํ ปฺรยาเต รวา- 
   วาสถานี  ํ สมเย สมํ นฺฤปชนะ สายํตเน  สํปตนฺ  |   
   สํปฺรตฺเยษ สโรรุหทฺยุติมุษะ ปาทําสฺตวาเสวิตุํ  
   ปฺรีตฺยุตฺกรฺษกฤฺโต ทฺฤศามุทยนสฺเยนฺโทริโวทฺวกีฺษเต ||23 || 
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 พระอาทิตยไดเดินทางไปสูสุดขอบฟาแลว  ดวยแสงทั้งหมดที่สองกระทบ
ยอดเขา ณ ยามแหงสนธยานี้  ที่ประชุมแหงราชาที่รวมกันอยูในสภานี้ตางรอคอยที่จะชืน่ชม
พระบาทแหงทาน  ราชาอุทยนะ  ผูขโมยความรุงเรืองแหงดอกบัวทั้งหลายไปหมดสิ้น  
ผูมอบความปติยินดีใหแกดวงตาดุจเดียวกับรังสีแหงดวงจันทรอันนําความรมเย็นมาใหแก
ดวงตา  ||23|| 

 
สาคริกา  :   (ศฺรุตฺวา สหรฺษํ ปริวฺฤตฺย ราชานํ สสฺปฺฤหํ ปศฺยนฺติ  |) กถมยํ ส ราชา อุทยโน  

ยสฺยาหํ ตาเตน ทตฺตา  | (ทีรฺฆํ นิะศวฺสฺย  |  ) ตตฺปรเปฺรษณทูษิตมป เม ชีวิตเมตสฺย  
 ทรฺศเนเนทาน ี ํ พหุมตํ สํวฺฤตฺตมฺ  

 

สาคริกา :      (ไดยินแลว  หันหลังกลับดวยความยินดี  มองไปยังพระราชาดวยความสเนหา|)  
อยางไรกัน  นี่คือพระราชาอุทยนะ  ผูที่พระบิดามอบเราไวให  (หายใจออกยาว)  
แมจะตองรับใชผูอ่ืน  ชีวิตของเราตอนนี้ก็ไดอยูใกลชิดเพียงระยะมองเห็น 

 
ราชา :    อเย กถมุตฺสวาปหฺฤตเจโตภะิ สํธฺยาติกโม ’ปฺยสฺมาภิรฺโนปลกษฺิตะ  |  

สํปฺรติ ปริณตมหะ  | เทวิ ปศฺย  |  
ราชาอุทยนะ :      โอ  ดวยการเฉลิมฉลองอันพาจิตใจเราไป  แมการเคลื่อนเขามาของสนธยาก็มิได 
  สังเกตเห็นโดยพวกเรา  ตอนนี้วันกําลังจะหมดลงแลว  โอ  เทวี  จงมองเถิด| 
 

   อุทยตฏานฺตรติมิยํ ปฺราจี สูจยติ นิศานาถมฺ  |  
   ปริปาณฺฑุนา มุเขน ปฺริยมิว หฺฤทยสฺถิตํ รมณี   ||24|| 
 

 ทิศตะวันออก  ดวยรูปลักษณอันซีดจาง  ยอมบงชี้ถึงเจาแหงกลางคืน 
(พระจันทร)  อันถูกเปดเผยดวยเหล่ียมแหงขุนเขา  ดุจเดียวกัน  สตรีผูงดงาม  ดวยใบหนา
อันซีดเผือก  ยอมบงชี้ถึงสามีผูอยูในหัวใจของเธอ  ||24|| 
 

   เทวิ ตทุตฺตษิฺ  |  อาวาสามฺยนฺตรเมว ปฺรวศิาวะ  | (สรฺเว อุตฺถาย ปริกฺรามนฺติ  |)  
  โอ  เทวี  ลุกขึ้นเถิด  พวกเราทั้งสองจะเขาไปในปราสาท  (ทุกคนลุกขึ้นแลวเดนิ 
  ไปรอบๆ) 
 
สาคริกา  :   กถํ ปฺรสฺถิตา เทวี  | ภวตุ ตทหมป ตฺวริตํ คมิษฺยามิ  | ราชานํ สสฺปฺฤหํ ทฺฤษฺฏวา | 
  นิะศวฺสฺย  |) หา ธิกฺ หา ธิกฺ  | มนฺทภาคินยฺา มยา เปฺรกฺษติุมป จิรํ น ปาริโต ’ยํ ชนะ | 
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  (อิติ ราชานํ ปศฺยนฺตี นษิฺกฺรานฺตา  |)  
 
สาคริกา :        โอ  เทวีไดลุกขึ้นแลว  |  เมื่อเปนเชนนั้น  เราเองก็จะรีบไป  |  (มองพระราชา 
  อยางสเนหา  ถอนหายใจ |)  โธเอย  โธเอย  บุคคลนี้ไมสามารถถูกมองไดนาน 
  โดยฉันผูไรโชค |   (กลาวจบมองดูพระราชา  แลวเดินหลีกไป |) 
 
ราชา  :     (ปริกฺรามนฺ |) 
ราชาอุทยนะ :      (กําลังเดินไปมา|) 
 

   เทวี ตวฺนฺมุขปงฺกเชนศศินะ โศภาติรสฺการิณา  
   ปศฺยาพฺชานิ วนิิรฺชิตานิ สหสา คจฺฉนฺติ วิจฉฺายตามฺ  |  
   ศฺรุตฺวา ตฺวตฺปริวารวารวนิตาคีตานิ ภฺฤงฺคางคฺนา  
   ลียนฺเต มุกุลานฺตเรษุ ศนไฺกะ สํชาตลชฺชา  อิว ||25|| 
 

 โอ  เทวี  จงดูเถิด  ดอกบัวทั้งหลายเมื่อถูกพิชิตความงามโดยดอกบัวคือหนาของเจา 
ที่บดบังความงาม (ของดอกบัว) ยอมปรากฏความเศราหมองในทันที  ผ้ึงตัวเมียทั้งหลายเมื่อไดยิน
เพลงของหญิงคณิกาอันเปนบริวารของเจา  ก็คอยๆหลบไปในดอกตูมจนหมดสิ้น  ราวกับวาเกิด
ความละอาย  ||25|| 
 
  (อิติ นิษกฺฺรานตฺาะ สรฺเว  | ) อิติ มทนมโหตฺสโว นาม ปฺรถโมงฺกะ  | 
(กลาวจบทกุคนเดินออกไป)  องคที่ 1 อันมีช่ือวา  งานเฉลมิฉลองพระกามเทพ  จบเพยีงเทานี้  | 
 

ทฺวิตีโย’งฺกะ 
องคที่ 2 | 

(ตตะ ปฺรวิศติ โสริกาปฺชรวฺยคฺรหสฺตา สุสํคตา |) 
(หลังจากนั้น  สุสังคตาเขามาพรอมกับกรงนกสาริกาในมอื) 

สุสํคตา :       หา ธิกฺ หา ธิกฺ | กุเตฺรทาน ี ํ มม หสฺเต สาริกาปฺชรํ นิกษฺิปฺย คตา เม ปฺริยสขี               
  สาคริกา | ตตฺกฺว ปุนเรนํา เปฺรกฺษิปฺเย | (อคฺรโต’วโลกฺย|) กถเมษา ขลุ นิปุณิเกต             
  เอวาคจฺฉติ | ตทฺยาวเทนํา ปฺรกฺษฺยามิ |  
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สุสังคตา :         โธเอย  โธเอย  หลังจากเอากรงนกสาริกายื่นใสในมือของฉันแลว  เพือ่นรักของฉัน          
                         สาคริกา อยูที่ไหนแลวตอนนี้  ฉันจักหาหลอนไดที่ไหน  (มองไปดานหนา)  อะไร 
                         กัน  นี่คือนางนิปุณิกากําลังมาทางนี้นั่นเทยีว  ฉันจะถามเอาจากนางก็แลวกัน 
 

 (ตตะ ปฺรวิศติ นิปุณิกา |) 
          (หลังจากนั้นนางนิปุณกิาเขามา) 

นิปุณิกา : (สวิสฺมยมฺ |) อาศฺจรฺยมาศฺจรยฺมฺ | อนนฺยสทฤฺศะ ปฺรภาโว มนฺเย เทวตายาะ |  
  อุปลพฺธะ ขลุ มยา ภรฺตุรฺวฺฤตฺตานฺตะ |ตทฺคตฺวา  ภฏฏินฺไย นิเวทยษิฺยาม ิ|  
  (อิติ ปริกฺรามต ิ|) 
 

 นิปุณิกา :  (พรอมความประหลาดใจ)  อัศจรรย  อัศจรรย  ฉันคิดวาเปนอํานาจอันไมเปนอื่น 
  แหงเทพเจาแนๆ  ขาวสารแหงผูเปนนายอันฉันไดรับแลว  ฉันจะไปและยังนายแม 
  ใหทราบ  (กลาวเสร็จจึงเดินไปรอบๆ) | 
 
สุสํ॰ :  (อุปสฺฤตฺย |) สขิ นิปุณิเก กฺเวทานี  ํ ตฺวํ วิสฺมโยตฺกฺษิปฺตหฺฤทเยว อิห สฺถิตํา  

มามวธรฺี เยโต’ติกฺรามสิ |  
 

สุสังคตา:   (เขาไปใกล)  โอ  สหายนิปุณิกา  เธอจะไปไหนตอนนี้  เธอเดินผานฉันผูยืนอยู ณ  
       ที่นี้ราวกับวาจิตใจถูกพาไปแลวดวยความประหลาดใจ | 
 
นิปุ॰ :  กถํ สุสํคตา | หลา สุสํคเต สุษฺ ุ ตฺวยา ชฺาตมฺ | เอตตฺขลุ มม วิสฺมยสฺย การณมฺ | 
  อทฺย กิล ภรฺตา ศฺรีปรฺวตาทาคตสฺย ศฺรีขณฑฺทาสนามเธยสฺย ธารมฺิกสฺย สกาศาท-
  กาลกุสุมสํชนนโทหทํ ศิกฺษติฺวาตฺมนะ ปริคฺฤหีตํา นวมาลิกํา กุสุมสมฺฤทฺธิโศภิตํา 
  กริษฺยตีติ | ตไตฺรตํ วฺฤตฺตานตฺํ ชฺาตุ  ํ เทวยฺา เปฺรษิตาสฺมิ | ตฺวํ ปุนะ กุตฺร ปฺรสฺถิตา |  
 
นิปุณิกา :  อาว  นี่คือสุสังคตา  โอ  สุสังคตาเอย  เธอเดาไดถูกตองแลว  นี่เปนเหตุจากความ 

  ประหลาดใจของฉันจริงๆ  ไดยินมาวา  วันนี้พระราชาผูเปนนายจะเรียนมนตรลับ 
  อันยังใหเกิดดอกไมนอกฤดูกาลตอหนาของผูทรงธรรมนามวาศรีขัณฑทาสผูมา 
  จากเมืองศรีบรรพต  และจะยังใหตนนวมาลิกาอันเปนที่พึงใจของพระองคออก 
  ดอกสวยงาม  ฉันจะยังใหเทวีไดทราบขาวนี้  แลวเธอกําลังจะไปที่ใดเลา | 
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สุสํคตา : ปฺริยสขี˚ สาคริกามนฺเวษฺฏมฺ |  
สุสังคตา :  กําลังตามหาสาคริกาเพื่อนรักอยู | 
 
นิปุณิกา : สขิ ทฺฤษฺฏา มยา เต ปฺริยสขี สาคริกา คฺฤหีตจิตฺรผลกวรฺตกิาสมุทฺคกา สมุทฺวิคฺเนว 
  กทลีคฺฤหํ ปฺรวศินฺตี | ตทฺคจฺฉ ตฺวมฺ | อหมป เทวฺยาะ สกาศํ คมิษฺยามิ | 
  

นิปุณิกา : เพื่อนเอย  ฉนัไดเหน็สาคริกา  เพื่อนรักของเธอถือกระดานวาดรูป  พูกนัและกลอง 
สี  ดูราวกับวากําลังตื่นเตน  กําลังเขาไปสูเรือนแหงกลวย  ดังนัน้เธอจงไปเถิด  ฉัน 
เองก็จักไปเฉพาะพระพักตรของพระเทว ี| 

 
(นิษกฺฺรานฺเต |) 

(ทั้งสองเดินออกไป) 
 

ปฺรเวศกะ| 
   จบละครแทรกเพียงเทานี้  

(ตตะ ปรวิศติ คฺฤหีตจิตฺรผลกวรฺติกา มทนาวสฺถํา นาฏยนฺตี สาคริกา |) 
(จากนัน้ สาครกิาเขามาพรอมกับกระดานวาดรูป พูกันและกลองสี  แสดงวากาํลังลุมหลงในความรัก) 

สาคริกา : (นิะศวฺสฺย |) หฤฺทย ปฺรสีท ปฺรสีท | กิมเนนายาสมาตฺรผเลน ทุรฺลภชนปรฺารฺถนานุ-
  พนฺเธน | อนฺยจฺจ | เยไนว ทฤฺษฺเฏน ต อีทฺฤศะ สํตาโป นนุ วรฺธเต ตเมว ปุนรป  
  เปฺรกฺษิตุมภิลษสีตฺยโห เต มฒูตา | กถํ จาตินฺฤศํส ชนฺมตะ ปฺรภฺฤติ สหสํวรฺธิตมิมํ 
  ชนํ ปริตฺยชฺย กฺษณมาตฺรทรฺศนปริจิตํ ชนมนุคจฺฉนฺน ลชฺชเส | อถ วา กสฺตว โทษะ | 
  อนงฺคศรปตนภีเตน ตวฺไยวมทฺย วยฺวสิตมฺ | (สาสฺรมฺ |) ภวตุ | อนงฺคํ ตาวทุปาลปฺสฺ
  เย | (อฺชลึ พทฺธวา |) ภควนกฺุสุมายุธ นิรฺชติสกลสุราสุโร  ภูตฺวา สฺตฺรีชนํ  
  ปฺรหรนฺกถํ น ลชฺชเส | (วจิินตฺฺย |) อถ วา อนงฺโค’สิ | (ทีรฺฆํ นิะศวฺสฺย|) สรฺวถา มม 
  มนฺทภาคินยฺา มรณเมวาเนน ทุรฺนิมิตฺเตโนปสฺถิตมฺ | (ผลกมวโลกฺย |) ตทฺยาวนฺน 
  โก’ปหาคจฺฉติ ตาวทาเลขฺยสมรฺปตํ ตมภิมต ํชนํ เปฺรกฺษยฺ ยถาสมีหิตํ กริษฺยามิ | 
  (สาวษฺฏมฺภเมกมนา ภูตวฺา นาฏเยน ผลกํ คฺฤหีตฺวา นะิศฺวสฺย |)  

ยทฺยป เม’ติสาธฺวเสน เวปเต อยมติมาตฺรมคฺรหสฺตสฺตถาป นาสฺติ ตสฺย ชนสฺยานฺโย 
ทรฺศโนปาย อิต  ยถาตถาลิขฺไยนํ เปฺรกฺษษิฺเย | (อิติ นาฏเยน ลิขติ |)  
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สาคริกา :  (หายใจออก)  หัวใจเอย  จงพอใจเถิด  จงพอใจเถิด  ประโยชนอะไรกับความ 
  ปรารถนานี้  อันมีตอผูที่มิอาจเขาถึงไดโดยงายและมีผลคือความเจ็บปวดทรมาน   
  นอกจากนั้น  โอนี่คือความโงเขลาของเจา  เจาปรารถนาจะไดเห็นอีกครั้งผูที่เมื่อ 
  เจาเห็นแลว  ความเจ็บปวดรวดราวของเจาจักเพิ่มพูนขึ้น  เหตุใดเจาจึงไมรูสึกอับ 
  อาย  โอ  หัวใจอันโหดรายเอย  เจาละทิ้งบุคคลที่เล้ียงดูเจามาแตเกิดแลวจะตามหา 
  บุคคลซึ่งเจารูจักเพียงแคมองเห็นชั่วขณะ  หรือนี่เปนความผิดใดของเจา  วันนี้ 
  เจามีทาทางเชนนี้เพราะกลัวลูกศรแหงพระกามเทพตกใส  (มีน้ําตานองหนา)   
  จงเปนเชนนั้นเถิด  เราจะสวดภาวนาตอพระกามเทพ  (ประณมมือข้ึน)  
  โอ พระผูมีพระภาค  ผูมีดอกไมเปนอาวุธ  หลังจากทานไมพายแพแกเทวะ 
  และอสูรทั้งหมดแลว   ทานกําลังประหารสตรีอยู  เหตุใดทานจึงไมละอาย   
  (คิดอยูภายใน)  หรือเหตุใด ทานจึงไมมีรูปราง  (หายใจออกยาว)  ความตาย 
  ยอมเปนของฉันผูไรซ่ึงโชคดวยประการทั้งปวง  ดวยสังเกตจากนิมิตรายที่ได 
  เขามาใกลฉันแลว (มองดูที่กระดานวาดรูป) ดังนั้น ตราบเทาที่ไมมีผูใดมายังที่นี่   
  ตราบนั้นฉันจะจองมองบุคคลนั้นอันจินตนาการขึ้นและวาดลงแลว   
  แลวจักทําตามสิ่งที่ตนปรารถนา (รวบรวมสติในการเพงทําทีวาหยิบกระดานวาดรูป   
  ถอนหายใจ)  แมวามือดานหนานี้จะสั่นเทาเนื่องจากความประหมายิ่ง แตวาเพราะ 
  ไมมีอุบายอื่นอันจะไดเห็นคนผูนี้อีก  หลังจากเขียนตามเทาที่ทําไดแลว  
  ฉันจะจองมองรูปนั้น (กลาวจบจึงทําทาวาดรูป) | 
 
     (ตตะ ปฺรวิศฺติ สุสํคตา) 

      (หลังจากนั้นสุสังคตาเขามา) 

สุสํ॰ :  เอตตตฺกทลีคฤหมฺ | ตตฺปฺรวิศามิ | (ปฺรวิศฺโยคฺรโต  วิโลกฺย สวิสฺมยมฺ  | ) เอษา  เม    
                          ปฺริยสขิ สาคริกา | กิม˚ ปุเนเรษา คุรุกานุราโคตฺกฺษิปฺตหฤฺทเยว  กิมปยฺาลิขนฺตี น มํา 

เปรกฺษเต | ภวตุ  | ตทฺยาวทสยฺา ทฤษฺฏิปถํ ปริหฺฤตฺย นิรูปยิษฺยามิ กิเมษาลิขตีติ  |  
( สฺไวรํ  ปฺฤษฐฺโต’ สฺยาะ สถิตฺวา  ทฤษฺฏวา  สหรฺษมฺ  | ) กถํ ภรฺตาลิขิตะ | สาธุ  
สาคริเก สาธุ | อถ วา น กมลากรํ วรฺชยิตวฺา ราชหํสฺยนฺยตราภิรมเต | 
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สุสังคตา : นี่แลคือสวนกลวย  เราจะเขาไป  (เขาไปแลวก็มองไปดานหนา  จากนั้นก็ 
ประหลาดใจ)  นี่คือสาคริกา  เพื่อนรักของเรา  ทําไมนางจึงกําลังวาดอะไรสักอยาง 
อยูดุจวาหวัใจถูกพุงแทงแลวดวยความรักอันลึกซึ้ง  และไมมองมาที่เรา  ดีแลว   
ดังนั้น  หลังจากหลีกเลี่ยงคลองจักษแุหงนางแลว  ฉันจะดวูานางกําลังเขยีนอะไร 
อยู  (ไปดานหลังของนางอยางชาๆ  ยืนอยูตรงนั้น  มองและมีความดใีจ)  เหตใุด 
เปนนายทานทีไ่ดถูกวาดแลว   สาธุ  แมสาคริกาเอย  สาธุ  มิเชนนั้น  หลังจากละ 
ทิ้งสระน้ําอันเต็มไปดวยดอกบัวแลว  นางหงสวงศกษัตริยจะไมอภิรมยไดทีน่ี ่

 
สาค॰ :  อาลิขิตะ ขลุ มไยษะ | กึ ปุนรนวรตนิปตหฺพาปฺปสลิเลน น เม ทฺฤษฺฏิะ เปรฺกฺษิตุ  ํ  
  ปฺรภวติ | (มุขมุตฺตานีกฺฤตฺยาศฺรูณิ นิวารยนตฺี สุสํคตามฺ ทฺฤษฺฏโวตฺตรีเยณ ผลกํ ปฺรจฺ
  ฉาทยนฺตี สวิลกฺษสฺมิตมฺ |) กถํ ปฺริยสขี สุสํคตา | สขิ อิติ อุปวิศ |  
 

สาคริกา :  เขานั้นถูกฉันวาดแลวอยางแทจริง  แตการมองเห็นของฉันนี้ก็มิอาจเปนไปได 
  เพราะน้ําตาอันไหลเอออยางไมรูจบ  (เงยหนาขึ้น  เช็ดน้ําตา  มองเห็นสุสังคตา   
  ปดกระดานวาดรูปดวยเครื่องประดับรางกายชวงบน  พรอมมีรอยยิ้ม)   
  นั่นเพื่อนรักสุสังคตาหรือ  เพื่อนเอย  จงมานั่งตรงนี้  | 
 
สุสํ॰ :  (อุปวิศยฺ พลาตฺผลกมากฺฤษฺย |) สขิ ก เอษ ตฺวยาตฺราลิขติะ |  
สุสังคตา :   (นั่งลง  ลากกระดานมาดวยกําลัง)  เพื่อนเอย  ผูใดนี้ถูกเจาวาดที่นี่หรือ | 
 
สาค॰ :  (สลชฺชมฺ |) สขิ ปฺรวฺฤตฺตมทนมโหตฺสเว ภควานนงฺคะ |  
สาคริกา : (ดวยความเขินอาย)  เพื่อนเอย  นี้คือพระผูมีพระภาคกามเทพเจา  ผูปรากฏ

พระองคในงานเฉลิมฉลอง | 

สุสํ॰ :  (สสฺมิตมฺ |) อโห เต นิปณุตฺวมฺ | กึ ปุนะ ศูนยฺมิไวตจฺจติฺรํ ปฺรติภาติ | ตทหมปฺยาลิขฺย 
  รติสนาถํ กริษฺยามิ | (วรฺตกิํา คฺฤหีตฺวา นาฏเยน รติวยฺปเทเศน สาคริกํา ลิขติ |)  
สุสังคตา :  (พรอมรอยยิ้ม)  โอโห  ชางเปนความสามารถของเจา  แตเหตุใดรูปนี้จึงงดงาม 
  แบบราวกบัขาดสูญสิ่งใดไป  ดังนัน้ เราเองกจ็ะวาดรูปนางรติไวคูกับพระเปนเจา  |   
  (ควาพูกัน  แสดงวาวาดรูปนางสาคริกาในตําแหนงของนางรติ)    
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สาค॰ :  (วิโลกฺย สาสูยมฺ |) สุสํคเต กสฺมาตฺตฺวยาหมตฺราลิขิตา |  
สาคริกา : (มองพรอมดวยความไมพอใจ)  สุสังคตาเอย  เหตใุดเราจงึถูกวาดแลวโดยเจาทีน่ี ่| 

สุสํ॰ :  (วิหสฺย |) สขิ กิมการณํ กุปฺยสิ | ยาทฺฤศสฺตวฺยา กามเทว อาลิขิตสฺตาทฺฤศี มยา  
รติราลิขิตา | ตทนฺยถาสํภาวนิิ กึ ตไวเตนาลปเตน | กถย ตาวตฺสรฺวํ วฺฤตฺตานฺตมฺ |  
 

สุสังคตา : (หัวเราะ)  เพื่อนเอย  เหตุใดเจาจึงโกรธโดยไมมีสาเหตุ  พระกามเทพถูกวาดแลว 
ใหเปนเชนไรโดยเจา  นางรติก็ถูกวาดแลวใหเปนเชนเดียวกันโดยเรา  ดงันั้น  ผูทํา 
ใหเร่ืองราวกลายเปนอื่นเอย  ประโยชนอะไรกับการสนทนานี้ของเจาละ  จงบอก 
เร่ืองราวทั้งหมดเดี๋ยวนีเ้ถิด | 

 
สาค॰ :  (สลชฺชา สฺวคตมฺ |) นนุ ชฺาตสฺมิ ปฺริยสขฺยา | (สุสํคตํา หสฺเต คฺฤหีตฺวา ปฺรกาศมฺ |) 
  ปฺริยสขิ มหตี ขลุ เม ลชฺชา | ตตฺตฺถา กุรุ ยถา น โก ’ปฺยปร เอตํ วฺฤตตานตฺํ ชานาติ |  
 

สาคริกา :  (พรอมความเขินอาย  พูดกบัตนเอง)  ฉันถูกรูแลวโดยเพื่อนรักอยางแทจริง  (จับ
สุสังคตาไวดวยมือและพดูประกาศเสียงดัง)  เพื่อนรักเอย  ความเขินอายของเรานั้น
ใหญโตนัก  โปรดทําราวกับวาคนอื่นใดๆ จะไมรูเร่ืองราวนี้ | 

สุสํ॰ :  สขิ มา ลชฺชสฺว | อีทฺฤศสฺย กนฺยารตฺนสฺยาวศฺยเมเวทฺฤเศ วเร อภิลาเษณ ภวิตวฺยมฺ | 
  ตถาป ยถา น โก ’ปฺยปร เอตํ วฺฤตตานฺตํ ชฺาสฺยติ ตถา กโรมิ |  

เอตยา ปุนรฺเมธาวินฺยา สาริกยาตฺร การเณน ภวิตวฺยมฺ | กทาปฺเยษาสฺยาลาปสฺย  
คฺฤหีตากฺษรา  ภูตฺวา กสฺยาป  ปุรโต มนฺตฺรยิษฺยเต |  
 

สุสังคตา : เพื่อนเอย  จงอยาเขินอาย  รัตนะแหงหญิงสาวอันมีลักษณะเชนไร  ก็จําเปนตองมี
ความปรารถนาในคูครองที่มีลักษณะเชนเดยีวกัน  แตวาใครผูอ่ืนจะไมรูขาวนี้ได
ฉันใด  ฉันจะกระทําฉันนัน้  แตนกสาริกาอันฉลาดนี้จะเปนเหตุได  หลังจากจับ
อักษรแหงบทสนทนานี้ไดแลว  มันอาจจะทองบนตอหนาคนอื่นๆ ไดในกาลใดๆ | 

สาค॰ :  ตตฺกิมิทานีมตรฺ กริษฺยามิ | อโต ’ปฺยธิกตรํ สํตาโป วรฺธเต | (มทนาวสฺถํา นาฏยติ |)  
สาคริกา :  ดังนั้น  ตอนนี ้ ฉันจะทําอะไรที่นี่  ความปวดราวของฉันกลายเปนเพิ่มขึ้นอีก  

(แสดงวากําลังตกอยูในความรัก) | 
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สุสํ॰ :  (สาคริกายา หฺฤทเย หสฺตํา ทตวฺา |) สขิ สมาศฺวสิหิ สมาศฺวสิหิ | ยาวทสยฺา ทีรฺฆิกายา  
นลินีปตฺราณิ มฺฤณาลิกาศฺจ คฺฤหีตฺวา ลฆฺวาคจฺฉามิ | (นิษกฺฺรมฺย ปุนะ ปรฺวิศฺย จ  

 นาฏเยน นลินปีตฺระ ศยนยีํ มฤฺณาไลรฺวลยานิ จ รจยิตวฺา ปริศิษฺฏานิ นลินีปตฺราณิ 
 สาคริกายา หฺฤทเย นกิฺษิปติ |)  

 

สุสังคตา : (วางมือไปทีห่วัใจของสาครกิา)  เพื่อนเอย  จงวางใจ  จงวางใจ  |  หลังจากที่ฉันเอา
ใบทั้งหลายและรากทั้งหลายแหงดอกบัวจากสระนี้แลว  ฉันจะกลับมาโดยเร็ว  
(ออกไป  จากนั้นจึงเขามา  แสดงวากําลังทําเตียงอันทําจากใบบวัและกําไลขอมือ
อันทําจากรากบัว  และขวางใบบัวที่เหลือไปยังหวัใจของสาคริกา) | 

สาค॰ :  สขิ อปนเยมานิ นลินีปตฺราณิ มฺฤณาลวลยานิ จ | อลเมไตะ | กิมิตฺยการณ อาตฺมาน
  มายาสยสิ | นนุ ภณามิ |  
สาคริกา :  เพื่อนเอย  จงนําเอาใบบวัและรากบัวเหลานี้ออกไป  พอเสียทีเถิดกับสิ่งเหลานี้  

เหตุใดเจาจงึทรมานตนเองโดยไรสาเหตุ  ดังที่ฉันกลาว  | 

  

   ทุรฺลภชนานุราโค ลชฺชา คุรฺวี ปรวศ อาตฺมา | 
   ปฺริยสขิ วิษมํ เปฺรม มรณํ ศรณํ น วรเมกํ ||1|| 
 

   ความรักที่มีตอผูที่มิอาจไดมา  ความอับอายนั้นหนักนัก   
   รวมถึงตัวตนที่ตกอยูภายใตอํานาจผูอ่ืน   
   เพื่อนรักเอย  รักนั้นเปนสิ่งอันเจ็บปวดทรมาน   
   ความตายจักมใิชสรณะหนึ่งเดียวหรือ||1|| 

 
(อิติ มูรฺจฺฉติ |) 

      (กลาวจบจงึเปนลม) 

สุสํ॰ :  (สกรุณมฺ |) สขิ สาคริเก สมาศฺวสิหิ สมาศวฺสิหิ |  
สุสังคตา : (พรอมความกรุณา)  สาคริกา  เพื่อนเอย  จงเชื่อใจ  จงเชือ่ใจ | 

(เนปถฺเย |) 
  (หลังฉาก) 
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   กณฺเ กฺฤตฺตาวเศษํ กนกมยมธะ ศฺฤงฺขลาทาม กรฺษ- 
   นฺกฺรานฺตวฺา ทวฺาราณิ เหลาจลจรณรณตฺกกึณิีจกฺรวาละ | 
   ทตฺตาตฺตงฺโก ’งฺคนานามนุสฺฤตสรณิะ สํภฺรมาทศฺวปาไละ  
   ปฺรภฺรษฺโฏ ’ยํ ปฺลวงฺคะ ปฺรวศิติ นฺฤปเตรฺมนฺทิรํ มนฺทุรายาะ ||2|| 
 

  ลิงตัวนั้นที่หลบหนีแลวจากกรง  กําลังดึงสายโซที่ทําจากทองคําที่เหลืออยูที่ถูก 
ตัดที่คอ  มีกระดิ่งเล็กๆ สงเสียงอยูบนเทาที่เคลื่อนที่อยางรวดเร็ว กาวไปแลวที่ประตู  มอบความกลัว
ใหแกนางในทั้งหลาย  และมีทางอันถูกตามแลวโดยอัศวบาลทั้งหลายอยางเรงรีบ  เขาไปสูมณเฑียร
แหงพระนฤบดี ||2|| 
 
  อป จ | 
         และ 
 
   นษฏํฺ วรฺษวไรรฺมนุษฺยคณนาภาวาทปาสยฺ ตฺรปา- 
   มนฺตะ กจฺุกกิฺจุกสฺย วิศต ิตฺราสาทยํ วามนะ | 
   ปรฺยนฺตาศฺรยภิรฺินิชสฺย สทฺฤศํ นามฺนะ กิราไตะ กฺฤตํ  
   กุพฺชา นีจตไยว ยานฺติ ศนไกราตฺเมกฺษณาศงฺกินะ ||3|| 
 

 เนื่องจากไมถูกนับเปนมนุษย  ขันทีทั้งหลายหลังจากละทิ้งความเขินอายแลวจึง
หายไป  คนแคระนี้หลบอยูในเสื้อคลุมของมหาดเล็กดวยความตื่นกลัว  นักลาผูอาศัยอยูดานขางได
ทําแลวสมกับชื่อแหงตน  คนหลังคอมทั้งหลายผูมีความกลัววาจะมีคนเห็นจึงไปอยางชาๆ ดวย
ความเตี้ย ||3|| 
 
สุสํ॰ :  (อากรฺณยฺาคฺรโต’วโลกฺย สสํภฺรมมุตฺถาย สาคริกํา หสฺเต คฺฤหีตฺวา |) สขิ อุตฺติษฺโตฺ
  ติษฺ | เอษ ขลุ ทุษฺฏวานร อิต ิเอวาคจฺฉติ | ตทลกฺษิตํ ตมาลวิฏปานฺธกาเร ปฺรวิศฺไย
  นมติวาหยาวะ | (ตถา กฺฤตฺวา อุเภ สภย ํปศยฺนฺตฺเยา สฺถิเต |)  
 
สุสังคตา : (เงี่ยหูฟง  มองไปดานหนา  ลุกขึ้นอยางรวดเร็ว  ความือของสาคริกา)  เพื่อนเอย   

จงลุกขึ้น  จงลกุขึ้น  นี่คือลิงตัวราย  และมนักําลังมาทางนี้  หลังจากเขาไปหลบ 
ในซอกมืดของตนตมาละ (มังคุดเปรี้ยว) เพื่อไมใหมองเห็นแลว  พวกเราทั้งสอง
จะปลอยมันผานไป  (ทําอยางเชนที่วา  ทั้งสองยืนอยูพรอมกับมองดูเวลา) | 
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สาค॰ :  สุสํคเต กถํ ตฺวยา จิตฺรผลก อุชฺชฺตะ | กทาป โก’ป ตํ เปฺรกฺษฺเต |  
สาคริกา : สุสังคตาเอย  เหตุใดกระดานวาดรูปจึงถูกทิง้ไวแลวโดยเธอ  ใครๆ ก็อาจมาเห็นได

ในกาลใดๆ |  

สุสํ॰ :  อยิ สุสฺถิเต กิมทฺยาป จิตฺรผลเกน กริษยฺสิ | เอษ ขลุ ทธิภกตฺลมฺปโฏ สาริกาปฺชร-
  มุทฺธาฏยาปกฺรานฺโต ทุษฺฏวานระ | เมธาวินยฺปฺยุฑฑฺีไนษา คจฺฉติ | ตเทห ิ| ลฆฺวนุส-
  ราวะ | อสฺยาลาปสฺย คฺฤหีตากฺษรา  กสฺยาป ปุรโต มนฺตฺรยิษฺยเต |  
 
สุสังคตา : โอ  เธอผูยืนดีแลว  วนันี้เธอไดทําอะไรดวยกระดานวาดรูปเลา  เจาลิงรายตัวนี้เปน 

ผูชื่นชอบขาวผสมนมสมอยางยิ่ง  มันไดเปดกรงนกสาริกาและกาวหนีไปแลว   
เจานกผูฉลาดนี้ไดบินและหนีไปแลว  จงไปเถิด  พวกเราทั้งสองจะตามมันโดยเรว็  
มันไดจับอกัษรแหงบทสนทนานี้แลว  และจักเลาตอหนาใครๆ แน | 

 

สาค॰ :  สขิ เอวํ กุรฺวะ | (อิติ ปริกฺรามตะ |)  
สาคริกา  : เพื่อนเอย  พวกเราทั้งสองจะทําเชนนั้น  | (กลาวจบ  ทั้งสองเดินไปรอบๆ |) 

(เนปถฺเย |) 
  (หลังฉาก) 

สุสํ॰ :  หี หี โภะ อาศจฺรฺยมาศฺจรฺยมฺ |  
สุสังคตา : โห  โห  ทานผูเจริญ  อัศจรรย  อัศจรรย  | 

สาค॰ :  (วิโลกฺย สภยม ฺ|) สุสํคเต ชฺายเต ปุนรป ส ทุษฺฏวานร อาคจฺฉตีติ |  
สาคริกา : (มองดูดวยความกลัว | )  สุสังคตาเอย  รูสึกวาเจาลิงรายนัน้กําลังมาทางนี้อีกแลว  |  
 

สุสํ॰ :  (วิทูษกํ ทฺฤษฺฏวา วหิสฺย |) อย ิกาตเร มา พิภหีิ | ภรฺตุะ ปารศฺฺววรฺตี อารฺยวสนฺตกะ 
  ขลฺเวษะ |  
สุสังคตา :  (เห็นวิทษูกะ หัวเราะ)  โอ  เธอผูหวาดกลัวเอย  จงอยากลวัเลย  นีแ้ลคือทานวสันตกะ  

ชายคูกายแหงพระราชา | 
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สาค॰ :  (สสฺปฺฤหมวโลกฺย |) สขิ สุสํคเต ทรฺศนียะ ขลฺวยํ ชนะ |  
สาคริกา :  (มองดูอยางอยากรูอยากเห็น |)  เพื่อนเอย  คนคนนี้ชางนามองเหลือเกิน | 
 
สุสํคตา : อยิ สุสฺถิเต กิมเนน ทฺฤษฺเฏน | ทูเร ภวติ ขลุ สาริกา | ตเทหิ | อนุสราวะ |  
สุสังคตา :     โอ  เธอผูยืนดีแลว  ประโยชนอะไรกับการมองนี้เลา |  นกสาริกาอยูไกลแลว   

ไปเถิด  พวกเราทั้งสองจะตามมันไป | 
 

(อุเภ นษิฺกฺรานเฺต |) 
       (ทั้งสองเดินออกไป) 

                                                           (ตตะ ปฺรวิศติ ปฺรหฺฤษฺโฏ วิทูษกะ |) 
                                          (หลังจากนั้นวิทษูกะผูมใีจยิ้มยองจึงเขามา) 

 วิทูษกะ  : หี หี โภะ อาศจฺรฺยมาศฺจรฺยมฺ | สาธุ เร ศฺรีขณฺฑทาส ธารฺมิก สาธุ | เยน ทตฺตมาเตฺร
  ไณว เตน โทหเทเนทฤฺศี นวมาลิกา สํวฺฤตฺตา เยน นิรนตฺโรทฺภินฺนกุสุมคุจฺฉโศภิต
  วิฏปา อุปหสนฺตีว ลกษฺฺยเต เทวีปริคฺฤหีตํา มาธวีลตามฺ | ตทฺยาวทฺคตวฺา ปฺริยวยสฺยํ 
  วรฺธยิษยฺามิ | (ปริกฺรมฺยาวโลกฺย จ |) เอษ ขลุ ปฺริยวยสฺยสฺตสฺย โทหทสฺย  
  ลพฺธปฺรตฺยยตยา ปโรกฺษามป ตํา นวมาลิกาํ ปฺรตฺยกฺษามวิ กุสุมิตํา เปฺรกฺษมาณะ         
  หรฺโษตฺผุลฺลโลจน อิต เอวาคจฺฉติ | ตทฺยาวเทนมุปสรฺปามิ |  

(ตตะ ปฺรวิศติ ยถานิรฺทิษฺโฏ ราชา |) 
 

วิทูษกะ :  โห  โห  ทานผูเจริญ  อัศจรรย  อัศจรรย  สาธุ  ศรีขัณฑทาส  ผูทรงธรรม  สาธุ   
  ในขณะที่ถูกใหปุยนั้น  ตนนวมาลิกาเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด  มีลักษณะ 
  โสภาดวยดอกและชอที่แทงขึ้นมาอยางไมมีชองวาง  ดุจวากําลังยิ้มออนๆ  กับ 
  เถาวัลยมาธวีอันที่ทรงโปรดของเทวี  ดังนั้น  เราจะไปและแสดงความยินดีแด 
  เพื่อนรัก  (เดินไปรอบๆ และมอง)  นี่แลคือเพื่อนรัก  ผูมีดวงตาเบงบานดวยความ 
  ยินดีที่ไดจองมองตนนวมาลิกานั้นกําลังออกดอกดวยไดรับปจจัยคือปุยของเขา แม 
  จะเลยพนสายตาไปแลวแตก็ดุจยังอยูตอหนา  กําลังเดินมาทางนี้  ดังนั้น  เราจะเดิน 
  เขาไปใกลเขา  | 
                                           (หลังจากนัน้  พระราชาผูไดรับการบรรยายดังขางตนเขามา) 
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ราชา  :  (สหรฺษมฺ |) 
   อุทฺทาโมตฺกลิกํา วิปาณฺฑุรรุจํ ปฺรารพฺธชฺฤมฺภํา กฺษณา- 
   ทายาสํ ศฺวสโนทฺคไมรวิรไตราตนฺวตีมาตมฺนะ | 
   อุทฺโยทฺยานลตามิมํา สมทนํา นารีมิวานยฺํา ธฺรุวํ 
   ปศฺยนฺโกปวิปาฏลทฺยุติ มุขํ เทวฺยาะ กริษยฺามฺยหมฺ ||4|| 
 
พระราชาอุทยนะ :  (ดวยความยินด)ี | 

 

วันนี้  เราผูกําลังเห็นเถาวัลยอุทยานนี้  อันเต็มไปดวยดอกตูม  มีสีขาว  
 เร่ิมที่จะผลิบาน  แสดงออกถึงความเหนื่อยลาจากความดีใจของตน 
ดวยลมที่พัดไมหยุด  เปนดุจหญิงสาวคนอื่นที่กําลังตกหลุมรัก   
เราจักทําใหใบหนาของเทวีเปลงประกายดวยสีแดงดวยความโกรธ ||4|| 
 

  ตทฺวฤตฺตานฺตมุปลพฺธุ  ํ คโต วสนฺตโก’ทฺยาป นายาติ | 
  แตวสันตกะผูไดไปแลวเพื่อรับทราบขาวนี ้ วันนีย้ังไมมา | 

วิทูษกะ  : (สหโสปสฺฤตฺย |) ชยตุ ชยตุ ปฺริยวยสฺยะ | โภ วยสฺย ทิษฺฏยา วรฺธเส |  
(เชณ ทณิฺณเมตฺเตณ ชฺเชวฺว เตณ โทหเอณ อีทิสี โณมาลิอา สํวุตฺเตตยฺาท ิปติ |)  

วิทูษกะ : (เขามาหาในทนัที)  ขอเพื่อนรักจงมีชัยชนะ  จงมีชัยชนะ  โอ  เพื่อนผูเจริญ   
ทานผูเจริญแลวดวยความโชคดี  (พรอมทั้งกลาวซ้ําวา “ในขณะที่ถูกใหปุยนั้น   
ตนนวมาลกิาเปลี่ยนแปลงไปอยางเหน็ไดชัด ฯลฯ” | 
 

ราชา  :  วยสฺย กะ สํเทหะ | อจินฺตฺโย หิ มณิมนเฺตฺราษธีนํา ปฺรภาวะ | ปศฺย | 
 

   กณฺเ ศฺรีปุรุโษตฺตมสฺย สมเร ทฺฤษฺฏวา มณึ ศตฺรุภ-ิ 
   รฺนษฺฏํ มนฺตฺรพลาทฺวสนฺติ วสุธามูเล ภุชงฺคา หตาะ  | 
   ปูรฺวํ ลกฺษฺมณวีรวานรภฏา เย เมฆนาทาหตาะ 
   ปตฺวา เต’ป มเหาษเธรฺคุณนเิธรฺคนฺธํ ปุนรฺชีวิตาะ ||5|| 
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พระราชาอุทยนะ : เพื่อนเอย  ความสนเทหอันใดเลา  นี่คอือํานาจแหงมณี  มนตรและโอสถอันเปน 
        อจินไตย  จงดูเถิด |  

 

  ในสงคราม  ศัตรูทั้งหลายพินาศลงแลวหลังจากเห็นมณีอันอยูบนพระศอแหง
พระวิษณุ  บุรุษผูสูงสุด  ดวยกําลังแหงมนตร  บรรดานาคาทั้งหลายผูอาศัยอยูใตแผนดินยอมถูก
สังหารสิ้น  ในยามบุพกาล  เมื่อพระลักษมณและพลทหารลิงผูแกลงกลาทั้งหลายถูกสังหารแลว
โดยเมฆนาท (อินทรชิต) หลังจากไดดื่มกลิ่นหอมแหงมหาโอสถอันเปนดุจมหาสมุทรแหงคุณ
ความดีแลว  พวกเขาทั้งหลายก็มีชีวิตอีกครั้ง ||5|| 
 

  ตทาเทศย มารคฺํ เยน วยมป ตทวโลกเนน จกฺษุษะ ผลมนภุวามะ | 
  ดังนั้น  จงแสดงทางเถิด  พวกเราเองก็จะไดรับผลดวยการมองเห็นดวยตาตนเอง  | 
 
วิทูษกะ  : (สาโฏปมฺ  |) เอตฺเวตุ ภวานฺ  |  
วิทูษกะ :   (ดวยความภูมิใจ)  จงไปเถิด  จงไปเถิด  ทานผูเจริญ | 
 
ราชา  :  คจฺฉาคฺรตะ  | 
พระราชาอุทยนะ :  จงเดินไปดานหนาเถิด | 
 

(อุเภา สครฺวํ ปริกฺรามตะ |) 
    (ทั้งสองเดินไปรอบๆ ดวยความภูมใิจ) 

วิทูษกะ  : (อากรฺณยฺ สภยํ ปราวฺฤตฺย ราชานํ คฺฤหีตฺวา สสํภฺรมมฺ |) โภ วยสฺย เอหิ  
  ปลายาวเห |  
วิทูษกะ : (เงี่ยหูฟง  หนัหลังกลับดวยความกลัว  ควาตัวพระราชาอยางรวดเรว็)   

โอ  เพื่อนผูเจริญ  ไปเถิด  จงหนีไปเถิด | 

ราชา  :  กิมรฺถมฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  เพื่อส่ิงใด | 

วิทูษกะ  : เอตสฺมินพฺิกุลปาทเป โก’ป ภูตะ ปฺรตวิสต ิ|  
วิทูษกะ : ที่ตนพิกุลนี้  มภีูติตนใดตนหนึ่งสิงอยู | 
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ราชา  :  ธิงฺ มูรฺข วิศฺรฺพฺธํ คมฺยตามฺ  | กุต อีทฺฤคฺวิธานามตฺร สํภวะ  |  
พระราชาอุทยนะ : โธเอย  เจาโง  จงเดินไปโดยมิตองกลัว  การดํารงอยูของส่ิงเชนนั้นจะมีที่นี ่

ไดอยางไร 
 

วิทูษกะ  : โภะ เอษ ขลุ สฺผุฏากฺษรเมว มนฺตฺรยเต  | ตทฺยทิ มม วจนํ น ปฺรตฺเยษิ ตทคฺรโต ภูตฺวา 
  สฺวยเมว ตาวทากรฺณย  |  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  มันกําลังทองบนอักขระอันอยูในที่ไกล  หากแมทานไมเชื่อคําพูดของ 
  ขาพเจา  โปรดมาดานหนาและเงี่ยหูฟงดวยตนเองเถิด | 
 
ราชา  :  (ตถา กฺฤตฺวา ศฺรุตวฺา จ |)  
 

   สฺปฺฤษฺฏากฺษรมิทํ ยสฺมานฺมธุรํ สฺตฺรีสฺวภาวตะ | 
   อลฺปางฺคตฺวาทนิรฺหฺราทิ มนฺเย วทติ สาริกา ||6|| 
 

  (อูรฺธฺวํ นิรูปฺย |) กถํ สาริไกเวยมฺ |  
   
พระราชาอุทยนะ :   (ทําเชนนั้นและฟง) 

  คําพูดอันชัดเจนนี้มีความหวานไพเราะดุจมาจากสตรี   
  ทั้งยังไมมีการสะทอนกองอันเนื่องมาจากรางกายอันเล็ก   
  เราคิดวา  นกสาริกากําลังพูดอยู  ||6|| 

(มองไปดานบนอยางถ่ีถวน)  นี่แลคือนกสาริกา 

 

วิทูษกะ  : (อูรฺธฺมวโลกฺย  |) อาะ กถํ สตยฺเมว สาริกา  | (สโรษํ ทณฺฑกาษฺมุทยฺมฺย  |) อาะ  
  ทาสฺยะ ปุตฺริ ก ึตฺวยา ชฺาตํ สตฺยเมว วสนตฺโก พิเภตตีิ  | ตตฺติษฺ มุหูรฺตมฺ  |  

ยาวทเนน ปศปฺุตชนหฺฤทยกฏิุเลน ทณฺฑกาษฺเน ปริปกวฺมิว กปตฺถผลมสฺมาทฺพิกลุ
ปาทปาทาหตยฺ ภูเมา ตวฺํา ปาตยิษยฺามิ  | (อิติ หนฺตุมุทยฺตะ|)  

 
วิทูษกะ : (มองไปดานบน)  โอ  แทจรงิแลวเปนนกสาริกาหรือนี่  (ยกไมเทาขึน้ดวยความ 

โกรธ)  โอ  บุตรีแหงนางทาสเอย  เจาคิดวาโดยสัตยแลว วสันตกะนี้กลัวหรือ    
จงยืนทีน่ั่นชัว่ลัดนิ้วเถิด  เราจักทําใหเจาตกลงมาบนพื้นดนิจากตนพกิลุนี้ 
ดุจผลกปตถะที่สุกงอมดวยไมเทาที่งองุมดุจจิตใจคนโฉดเขลานี้   
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(กลาวจบยกไมขึ้นเตรียมจะตี) 
 
ราชา  :  (นิวารยนฺ |) มูรฺข กิมปฺเยษา รมณียํ วฺยาหรติ | ตตฺกิเมนํา ตฺราสยสิ | ศฺฤณุวสฺตาวตฺ | 
พระราชาอุทยนะ : (หามไว)  เจาโงเอย  เจานกกําลังกลาวสิ่งอันนารื่นรมยอยู   แลวเจาจะรบกวนเธอ 

ทําไม  พวกเราทั้งสองจงฟงเถิด 
 

   (อุภาวากรฺณยตะ|)  
(ทั้งสองเงี่ยหฟูง) 

 วิทูษกะ  :  (อากรฺณฺย |) โภ วยสฺย ศฺรุตํ ตฺวยา ยเทตยา มนฺตฺริตมฺ | เอษา ภณติ สขิ ก เอษ   
  ตฺวยาตฺราลิขิตะ | สขิ ปรวฺฤตฺตมทนมโหตฺสเว ภควานนงฺค อิติ | ปุนรปฺเยษา ภณติ 
  สขิ กสฺมาตฺตฺวยาหมตฺราลิขิตา | สขิ กิมการณํ กุปฺยสิ | ยาทฺฤศสฺตฺวยา กามเทว อา-
  ลิขิตสฺตาทฺฤศี มยา รติราลิขิเตติ |ตทนฺยถาสํภาวินิ กึ ตไวเตนาลปเตน | กถย สรฺวํ 
  วฺฤตฺตานฺตมฺ | โภ วยสฺย กึ นฺวิทมฺ |  
 
วทิูษกะ :   (เงี่ยหูฟง)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ทานไดฟงแลวถึงสิ่งที่เจานกพร่ําบน  มันกลาววา  โอ

เพื่อนเอย  ใครคนนี้ถูกเขียนแลวโดยเจา  โอเพื่อนเอย  พระผูมีพระภาคกามเทพ 
  ผูปรากฏตัวแลวในงานเฉลิมฉลอง  และมันยังกลาวอีกวา  โอเพื่อนเอย  เหตุใดเจา

จึงวาดรูปตัวเรา  เพื่อนเอย  เหตุใดเจาจึงโกรธโดยไรสาเหตุ  เจาวาดกามเทพ
อยางไร  เราก็วาดนางรติอยางนั้น  โอ  เจาผูเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเอย  ประโยชน
อะไรกับการสนทนานี้ของเจา  จงบอกเรื่องราวทั้งหมด  โอ  เพื่อนผูเจริญ   

  นี้คือส่ิงใดกันเลา 
 
ราชา  :  วยสฺไยวํ ตรกฺยามิ | กยาป หฺฤทยวลฺลโภ’นุราคาทาลิขฺย กามเทววยฺปเทเศน สขีปุร
  โต’ปฺหนุตะ | ตตฺสขฺยาป ปฺรตฺยภิชฺาย ไวทคฺธฺยาทสาวป ตไตฺรว  

รติวฺยปเทเศนาลิขิโตติ | 
 

พระราชาอุทยนะ : เพื่อนเอย  เราคาดคะเนวาอยางนี้  | ผูเปนที่รักของนางผูใดผูหนึ่งถูกวาดลงดวย 
ความรัก  แลวนําแสดงตอหนาเพื่อนสาวดวยการบอกใบวาเปนรูปกามเทพ  และ
ดวยความฉลาด  เพื่อนจึงรูวานั่นคือคนรัก  และวาดรูปโดยบอกใบวาเปนนางรต ิ
ลงไป 
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วิทู॰ :  (โฉฏิกํา ทตฺวา |) โภ วยสฺย ยชฺุยเต | เอวํ ขลฺเวตตฺ |  
วิทูษกะ : (ยกนิ้วให |)  โอ  เพื่อนผูเจรญิ  สมเหตุสมผล  |  นั่นตองเปนเชนนีแ้น  | 

 ราชา  :  วยสฺย ตูษฺณี  ํ ภว | ปุนรปฺเยษา วฺยาหรติ | 
พระราชาอุทยนะ :    เพื่อนเอย  เจาจงเงียบไว  เจานกรองขึ้นอีกแลว | 

วิทู॰ :  โภ เอษา ภณต ิสขิ มา ลชฺชสฺว | อีทฺฤศสฺย กนฺยารตฺนสฺยาวศฺยเมเวทฺฤโศ  
วเร ’ภิลาเษณ ภวิตวฺยมฺ | โภ วยสฺย ไยษา อาลิขิตา สา ขลุ กนฺยา ทรฺศนยีา |  

วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  มันกลาววา  เพื่อนเอย  จงอยาเขินอาย  รัตนะแหงหญิงสาวอันมี 
  ลักษณะเชนไร  ก็จําเปนตองมีความปรารถนาในคูครองที่มีลักษณะเชนเดียวกัน   
  โอ  เพื่อนผูเจริญ  หญิงใดที่ถูกวาดลงไปนี้  จักตองเปนหญิงนอยผูมีรูปรางนา 
  ทัศนาเปนแนแท  | 

 
ราชา :  ยทฺเยวมวหิเตา ศฺฤนุวสฺตาวตฺ | อสฺตฺยตฺราวกาโศ นะ กุตหูลสฺย | (อิตฺยภุาวากรฺณยตะ 
|) 
พระราชาอุทยนะ : หากเปนเชนนั้น  เราทั้งสองจงฟงอยางตั้งใจ  นีแ่ลคือโอกาสสําหรับ 

ความอยากรูของพวกเรา  (กลาวจบ  ทั้งสองเงี่ยหูฟงตอ) | 
 
วิทูษกะ : โภ วยสฺย ศฺรุต ํตฺวยา ยเทตยา มนฺตฺริตมฺ | สขิ อปนเยมานิ นลินีปตฺราณิ  

มฺฤณาลวลยานิ จ | อลเมเตน | กถมการณ อาตฺมานมายาสยสิ |  
วิทูษกะ :  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ทานไดฟงแลวถึงสิ่งที่เจานกพร่ําบน  เพื่อนเอย  จงนําใบบัวและ 

  รากบัวเหลานี้ออกไปเถิด  พอเทานี้แล  เหตุใดเจาตองทรมานตนเองโดยไรสาเหตุ 
  กันเลา | 
 

ราชา  :  วยสฺย น เกวลํ ศฺรุตมภิปฺราโย ’ป ลกฺษิตะ | 
พระราชาอุทยนะ : เพื่อนเอย  นี่ไมใชเพียงการฟงเทานั้น  แตยังไดรูถึงความคิดเห็นดวย | 

วิทูษกะ  : โภ มา ตฺวํ ปาณฺฑิตยฺครฺวมุทวฺห | อหํ ต เอตสฺยา มุขาจฺฉฺรุตฺวา สรฺวํ วยฺาขฺยาสฺยามิ | 
  ตจฺฉฺฤณุวะ | อทฺยาป กุรกุรายต เอว เอษา สาริกา ทาสฺยาะ ปุตฺรี |  
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วิทูษกะ :    ทานผูเจริญ  ขอทานอยาไดกลาวยกอวดอางความสามารถแบบบัณฑิต  
   (การตีความ) เลย  ขาพเจาจักอธิบายใหทานฟงทั้งหมดหลังจากไดฟงจากปาก 
   ของนางแลว  ตอนนี้พวกเราทั้งสองจงฟงเถิด  เจานกสาริกา  บุตรีแหงนางทาสนี้ 
   เร่ิมจะเอื้อนเอยอีกแลว | 
 
ราชา  :  ยุกฺตมภิหิตมฺ | (ปุนรากรฺณยตะ |) 
พระราชาอุทยนะ : กลาวไดมีประโยชนยิ่งแลว  (ทั้งสองเงี่ยหูฟงอีกครั้ง) | 
 
วิทูษกะ  : โภ วยสฺย เอษา ขลุ สาริกา ทาสฺยา ทุหิตา จตุรฺเวที พฺราหมฺณ อิว ฤจะ ปตุ  ํ  
  ปฺรวฺฤตฺตา |  
วิทูษกะ :  โอ  เพื่อนผูเจริญ  เจานกสาริกา  ลูกสาวแหงนางทาสนี้  เร่ิมทองบนมนตรทั้งหลาย 
  ในฤคเวทดุจพราหมณผูรูเวททั้งสี่แลว | 
 
ราชา  :  วยสฺย กถย กิมปฺยนฺยเจตสา มยา นาวธาริตํ กิมนโยกฺตมิต ิ| 
พระราชาอุทยนะ : เพื่อนเอย  จงบอกเถิด  เราผูมีสติไปที่อ่ืนมิไดเขาใจสิ่งที่มันกลาว | 
 
วิทูษกะ  : โภ เอตเทตยา ปตมฺ |  
 

   ทุรฺลภชนานุราโค ลชฺชา คุรฺวี ปรวศ อาตฺมา | 
   ปฺริยสขิ วิษมํ เปฺรม มรณํ ศรณํ น วรเมกมฺ ||7|| 
 

วิทูษกะ : ทานผูเจริญ  นีค่ือส่ิงที่มันกลาว  

 

  ความรักที่มีตอผูที่มิอาจไดมา  ความอับอายนั้นหนักนัก   
  รวมถึงตัวตนที่ตกอยูภายใตอํานาจผูอ่ืน  เพื่อนรักเอย   
  รักนั้นเปนสิ่งอันเจ็บปวดทรมาน  ความตายจักมิใชสรณะ 
  หนึ่งเดียวหรือ ||7|| 
 

ราชา  :  (สสฺมิตมฺ |) สาธุ ภวนฺตํ มหาพฺราหฺมณํ มกุตฺฺวา โก ’นฺย เอวมฺฤจามภิชฺะ | 
พระราชาอุทยนะ : (พรอมรอยยิ้ม)  สาธุ  นอกเสียจากมหาพราหมณผูเจริญแลว  ใครอื่นอีก 

ที่จะรูจักมนตรฤคเวทเหลานี้ 
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วิทูษกะ  : ตตะ กึ นุ ขลฺวทิมฺ |  
วิทูษกะ : แลวส่ิงนี้คืออะไร | 

ราชา  :  นนุ คาเถยมฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  แทจริงแลวนี่คือคาถา | 

วิทูษกะ  : กึ คาถา |  
วิทูษกะ :   อะไรนะ  คาถาหรือ | 
 
ราชา  :  กยาป ศฺลาธฺยเยาวนยา ปฺริยตมมนาสาทยนตฺฺยา ชีวิตนิรเปกฺษโยกฺตมฺ | 
พระราชาอุทยนะ : ถูกกลาวโดยหญิงสาวบางคน  ออนเยาวและฉลาดเฉลียว  ไมไดอยูเคียงคู 
  กับคนที่ตนรักที่สุด  ทอดทิ้งแลวซ่ึงชีวิต | 
 
วิทูษกะ  : (อุจฺไจรวฺิหสฺย |) โภะ กิเมไตรฺวกฺรภณิไตะ | ฤชฺเวว กึ น มณสิ ยถา มามนา 
  สาทยนฺตฺเยติ | อนฺยถา โก ’นฺยะ กุสุมจาปวยฺปเทเศไนวํ นหิฺนูยเต |  
 

(หสฺตตาลํ ทตโฺวจฺไจรวฺิหสต ิ|) 
 

วิทูษกะ :  (หัวเราะเสียงดัง)  ทานผูเจรญิ  ประโยชนอันใดของการกลาวออมเชนนี้  เหตใุด 
ทานไมกลาวตรงๆ วา ไมไดอยูเคียงคูกับตนเลา  มิเชนนัน้  ใครอื่นกันอีกเลา 
ที่จะถูกบอกใบดวยรูปของกามเทพ  (ตบมือ  หัวเราะเสียงดัง) | 

 

ราชา  :  (อูรฺธฺวมวโลกยฺ |) ธิงฺ มูรฺข กมิุจฺไจรฺหสตา ตฺวเยยมุตฺตฺราสิตา เยโนฑฺฑยีานฺยตฺร 
   กฺวาป คตา | 
พระราชาอุทยนะ : (มองไปดานบน)  โธเอย  เจาผูโงเขลา  ประโยชนอะไรกับการหวัเราะเสยีงดัง   

เจาทําใหมันตกใจและบินหนีไปที่ไหนแลว | 
 

(อุเภา นิรูปยตะ |) 
           (ทั้งสองมองหา) 

วิทูษกะ  : (วิโลกฺย |) โภ เอษา ขลุ กทลีคฺฤหเมว คตา | ตเทหิ | ลธฺวนุสราวะ |  
วิทูษกะ : (มองไปดานหนา)  ทานผูเจรญิ  เจานกไปสูสวนกลวยแลว  จงไปเถิด   

พวกเราจะตามมันไปโดยเร็ว | 
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ราชา  :   ทุรฺวารํา กุสุมศรวฺยถํา วหนตฺฺยา 
   กามินฺยา ยทภหิิตํ ปุระ สขีนามฺ | 
   ตทฺภูยะ ศิศุศุกสาริกาภิรุกฺต ํ
   ธนฺยานํา ศฺรวณปถาติถิตฺวเมติ ||8|| 
 

พระราชาอุทยนะ :  ส่ิงใดอันหญิงผูนําพาอยูซ่ึงความเจ็บปวดแหงศรดอกไมอันมิอาจทานทน  
   ไดเลาบรรยายแลวตอหนาเพื่อนทั้งหลาย  ส่ิงนั้นถูกกลาวขึ้นอีกครั้งดวยนกแกว 
   วัยเยาวและสาริกา  ยอมเปนผูมาเยือนทางโสตประสาทแกผูมีโชคทั้งหลาย ||8|| 
 
วิทูษกะ  : เอตฺเวตุ ภวานฺ | (ปริกฺรามตะ |)  
วิทูษกะ :  จงไป  จงไป  ทานผูเจริญ |  (ทั้งสองเดินไปรอบๆ|)  

วิทูษกะ  : โภะ เอตตฺขลุ กทลีคฺฤหมฺ | ยาวตฺปฺรวิศาวะ | (อุเภา ปฺรวิศตะ |) 
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  นีแ่ลคือสวนกลวย  พวกเราเขาไปเถิด (ทั้งสองเขาไป) |  

วิทูษกะ  : โภะ คตา ทาสยฺาะ ปุตฺรี | อตฺร ตาวนฺมนฺทมารุโตทฺเวลฺลทฺพาลกทลีทลศีตเล ศิลาตล 
  อุปวิศฺย มหุูรฺตํ วิศฺรามฺยาวะ |  
วิทูษกะ :   ทานผูเจริญ  บุตรีแหงนางทาสไปแลว  หลังจากนั่งบนกอนหินอันมีความเย็น 
  เพราะใบตองออนถูกพัดดวยลมโชย  พวกเราทั้งสองพักกันสักครู  | 
 
ราชา  :  ยทภิรุจิตํ ภวเต | (อิตฺยุปวิศตะ |) 
พระราชาอุทยนะ :   จงเปนไปตามที่ประสงคเถิด (กลาวจบ  ทั้งสองนั่งลง) | 

ราชา  :  (นิะศวฺสฺย | ทุรฺวารามิตฺยาทิ ปนุะ ปติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  (ถอนหายใจ  กลาวบทกลอนที่ 8 อีกครั้ง) | 

วิทูษกะ  : (ปารฺศฺวโต ’วโลกฺย |) โภะ เอเตน ขลูทฺธาฏิตทฺวาเรณ ตสฺยาะ สาริกายาะ ปฺชเรณ 
  ภวิตวฺยมฺ | เอโษ ’ป ส จิตฺรผลกะ | ยาวเทนํ คฺฤหฺณามิ | (ผลกํ คฺฤหีตฺวา นิรูปฺย จ | 
  สหรฺษมฺ |) โภ วยสฺย ทษิฺฏยา วรฺธเส |  
วิทูษกะ :   (มองจากดานขาง)  ทานผูเจริญ  นี่ตองเปนกรงของนกสาลิกาตัวนั้นอันมีประตูเปดไว 
   เปนแน  นี่คือกระดานวาดรูปอันนั้น  เราจะไดหยิบมันไป  (หยิบกระดาน   

          มองดูอยางพินิจและมีความหรรษายิ่ง)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ทานเจริญยิ่งดวยโชคลาภ  | 
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ราชา  :  (สเกาตุกมฺ |) วยสฺย กิเมตตฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  (พรอมความอยากรู)  เพื่อนเอย  นี่อะไร | 
 
วิทู॰ :  โภะ เอตตฺขลุ ตทฺยนฺมยา ภณติมฺ | ตฺวเมวาตรฺาลิขิตะ | โก ’นฺยะ กุสุมจาปวฺยปเทเศน 
  นิหฺนยูต อิติ |  
วิทูษกะ :   ทานผูเจริญ  นี่แลคือส่ิงที่เรากลาวแลว  ทานนั้นแลถูกวาดไวที่นี่  ใครอื่นกันอีกเลา 
  ที่จะถูกบอกใบดวยรูปของกามเทพ | 
 
ราชา  :  (สหรฺษํ หสฺเตา ปฺรสารฺย  |) สเข ทรฺศย ทรฺศย | 
พระราชาอุทยนะ :  (พรอมความดีใจ  ยืน่มอืไปขางหนา)  เพื่อนเอย  จงแสดงเถิด  จงแสดงเถิด | 

วิทูษกะ  : น เต ทรฺศยิษยฺามิ | สาป กนฺยกาไตฺรวาลิขิตา ติษฺติ | ตตฺกึ ปาริโตษิเกณ วิเนทฺฤศํ 
  กนฺยารตนฺํ ทรฺศฺยเต |  
วิทูษกะ : เราจักไมแสดงแกทาน  สาวนอยคนนัน้ก็ถูกวาดและยืนอยูตรงนี้ดวย  รัตนะแหง 

หญิงสาวเชนนี้จะถูกแสดงโดยมิมีรางวัลตอบแทนหรือ | 
 
ราชา  :  (กฎกมรฺปยนฺเนว พลาทฺ คฺฤหีตฺวา วิโลกฺย สวิสฺมยมฺ |) 
  (ถอดสรอยให  ควาดวยกําลัง  มองดู  พรอมความประหลาดใจ | 

   ลีลาวธูตปทฺมา กถยนฺตี ปกษฺปาตมธิกํ นะ | 
   มานสมุไปติ เกยํ จิตฺรคตา ราชหํสีว ||9|| 

  นางผูใดอันถูกวาดนี้  เปนดุจดังนางพญาหงสที่กําลังไปสู 
  ทะเลสาบมานสะ  ไดไหวโยกดอกบัวดวยลีลา  
   และบอกเลาเรื่องราวการสยายปกอันยิ่งแลวแกพวกเรา  ||9|| 

  อป จ | 
  และ | 
 

   พิธายาปูรฺวปูรฺเณนฺทุมสฺยา มขุมภูทฺ ธฺรุวมฺ | 
   ธาตา นิชาสนามฺโภชวินิมีลนทุะสฺถิตะ ||10|| 
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 หลังจากที่ใบหนาของนางมีรูปรางดุจจันทรวันเพ็ญในแบบที่ไมเคยปรากฏ
มากอนแลว  พระธาดา (ผูเสราง) จึงกลายเปนผูมีความทุกขจากการปดดอกบัวอาสนะแหง
ตน  ||10|| 

(ตตะ ปฺรวิศติ สาคริกา สุสํคตา จ |) 
                                           (หลังจากนัน้  สาคริกาและสุสังคตาก็เขามา) 

สุสํ॰ :  สขิ น สมาสาทิตาวาภยฺํา สาริกา | ตจฺจติฺรผลกมป ตาวทสมฺาตฺกทลีคฺฤหาทฺ  
  คฺฤหีตฺวา ลฆฺวาคจฺฉาวะ |  
สุสังคตา : โอ  เพื่อนเอย  พวกเราทั้งสองมิไดนกสาริกาคืนมา  ดังนั้น  พวกเราทั้งสอง 

จงนํากระดานวาดรูปจากสวนกลวยนี้และกลับไปโดยเรว็ | 
 
สาค॰ :  สขิ เอวํ กุรฺวะ |  
สาคริกา :  เพื่อนเอย  พวกเราทั้งสองจะทําเชนนั้น | 
 

(อุเภ ปริกฺรามตะ |) 
     (ทั้งสองเดนิไปรอบๆ) 

วิทูษกะ  : โภ วยสฺย กสฺมาตฺปุนเรษาวนตมุขฺยาลิขิตา |  
วิทูษกะ :  โอ  เพื่อนผูเจริญ  เหตุใดหญิงสาวนี้จึงถูกวาดใหมีใบหนากมต่ําลง | 
 
สุสํคตา  : (อากรฺณยฺ |) สขิ ยถา วสนฺตโก มนฺตฺรยเต ตถา ตรฺกยามิ ภรฺตฺราปฺยไตฺรว ภวิตวฺยมฺ | 
  ตตฺกทลีคุลฺมานฺตริเต ภูตวฺา เปฺรกฺษาวเห ตาวตฺ |  
สุสังคตา :  (เงี่ยหูฟง)  เพื่อนเอย  วสันตกะกําลังบนพึมพําอยูฉันใด  เราคะเนวาพระราชานาจะ 
  อยูตรงนั้นดวยฉันนั้น  พวกเราทั้งสองจะคอยจับตาดูโดยหลบอยูในระหวาง 
  หมูตนกลวย  | 

(อุเภ  ปศยฺตะ |) 
                                                                   (ทั้งสองมองดู) 

ราชา  :  วยสฺย ปศยฺ ปศยฺ | (วิธายาปูรฺวปูรฺเณนฺทุมิตยฺาทิ ปุนะ ปติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  จงมองดู  จงมองดู  (ทองโศลกที่ 10 อีกครั้ง) |  
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สุสํ ॰ :  สขิ ทิษฺฏยา วรฺธเส | เอษ เต หฤฺทยวลฺลภสฺตวฺาเมว นิรฺวรฺณยํสฺติษฺติ |  
สุสังคตา :  เพื่อนเอย  เธอจงเจริญขึ้นดวยโชคดี  นี่คือผูที่เปนที่รักยิ่งของเธอ  กําลังยืนอยู 

และพรรณนาถึงเธอนั่นเทียว | 
 

สาค ॰ :  (สลชฺชมฺ |) กสฺมาตฺปริหาสศีลตเยมํ ชนํ ลฆุ  ํ กโรษิ |  
สาคริกา : (เขินอาย)  เหตใุดเจาจึงทําบคุคลผูนี้ใหดูเบาดวยมุกตลกอนัเยือกเยน็เลา | 

วิทู॰ :  (ราชานํ จาลยติฺวา  |) นนุ ภณามิ  | กสฺมาเทษาวนตมุขฺยาลิขิเตติ  |  
วิทูษกะ : (เขยาตวัพระราชา)  ขาพเจากลาววา  เหตใุดหญิงสาวนีจ้งึถูกวาดใหมีใบหนา 

กมต่ําลง |  
 
ราชา  :  นนุ สาริกไยว สกลมาเวทิตม ฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  ทุกอยางลวนถูกบอกกลาวโดยเจานกสาลิกาอยางแทจริง | 
 
สุสํ॰ :  สขิ ทรฺศิตํ ขลุ เมธาวินฺยาตฺมโน เมธาวิตฺวม ฺ |  
สุสังคตา :  เพื่อนเอย  เจานกแสนรูไดแสดงความแสนรูของมันใหเปนที่ประจักษแลว | 
 

วิทู॰ :  โภ วยสฺย อป สุขยติ เต โลจนมฺ  |  
วิทูษกะ : โอ  เพื่อนผูเจริญ  แมแตดวงตาของทานก็มคีวามสุข | 

สาค॰ :  (สสาธฺวสมาตฺมคตมฺ  |) กิเมษ ภณิษยฺตีติ ยตฺสตฺยํ ชีวิตมรณโยรนฺตเร วรฺเต  |  
สาคริกา :  (กลาวกับตนเองดวยความกังวลใจ)  เมื่อคิดวาชายผูนี้จะกลาววาอะไร   
  เราเองก็ยืนอยูระหวางความเปนและความตาย | 
 

ราชา  :  สุขยตีติ กิมุจยฺเต | ปศฺยํ | 
  ก็ในเมื่อมนัมคีวามสุข  มีส่ิงใดเลาที่จะตองพูดอีก  | เจาจงดู |  
 

   กฺฤจฺฉฺราทูรุยุคํ วฺยตีตยฺ สุจิรํ ภฺรานฺตฺวา นิตมฺพสฺถเล 
   มธฺเย’สฺยาสฺตฺริวลีตรงฺควิษเม นิสฺปนฺทตามาคตา | 
   มทฺทฺฤษฺฏิสฺตฺฤษิเตว สํปฺรติ ศไนรารุหฺย ตุงเฺคา สฺตเนา 
   สากางฺกฺษํ มุหรีุกฺษเต ชลลวปฺรสฺยนฺทินี โลจเน ||11|| 
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 ดวงตาของเราไดผานคูแหงตนขาไปดวยความยากลําบาก  แลวเดินวนเวียนที่
สถานที่แหงสะโพกเปนเวลานาน  ไดไปถึงแลวซ่ึงความหยุดนิ่งที่กลางลําตัวอันมีไมราบเรียบ
เพราะมีคล่ืนในรูปแบบแหงผิวหนังสามชั้นเหนือสะดือ   และบัดนี้ไดไตขึ้นอยางเงียบๆ ไปที่ถันทั้ง
สองอันออนนุม  ราวกับวากระหายแลว  และตองการเห็นแลวเห็นอีกซึ่งดวงตาคูนั้นอันมีหยดน้ําตา
ไหลรินอออกมา ||11|| 
 
สุสํคตา  : สขิ ศฺรุตํ ตฺวยา |  
สุสังคตา : เพื่อนเอย  เจาไดยนิแลว | 

สาคริกา  : (วิหสฺย |) ตวฺเมว ศฺฤณุ ยสฺยา อาเลขฺยวิชฺานมวํ วรฺณยฺเต |  
สาคริกา :  (หัวเราะ)  ขอเธอจงฟงเองเถิด  วาความรูทักษะในการวาดรูปของผูใด 
  จะไดรับการยกยอง | 
 
วิทูษกะ  : โภ วยสฺย  ยสฺย ปุนรีทฺฤศฺโย’ปฺเยวํ สมาคมํ พหุมนยฺนฺเต ตสฺยาปฺยาตฺมน อุปริ กะ 
  ปราภวะ เยนาไตฺรว ตยาลิขิตมาตฺมานํ น เปรฺกฺษเส  |  
วิทูษกะ : โอ  เพื่อนผูเจริญ  ชางเปนการดูถูกตนเองอะไรกันนี่   

เมื่อทานไดรวมเปนหนึ่งกับผูมีความงามและความทะนงเชนนั้น   
ทานก็มองไมเห็นตนเองที่ถูกวาดโดยหญิงสาวผูนั้น  | 

 
ราชา  :  (นิรฺวรฺณฺย  |) วยสฺย อนยา ลิขิโต’หมิติ ยตฺสตฺยํ มมาตฺมนฺเยว พหุมานสฺตตฺกถํ น  
  ปศฺยามิ  | ปศฺยะ 
 

  (เพงพินิจ)  เพื่อนเอย  เราเห็นวาตนเองนั้นมีเกียรติเนื่องดวยเราเองถูกวาดโดย 
  หญิงสาวนางนั้น  เราจะไมเห็นตนเองไดอยางไร  |  จงดูเถิด |  
 

   ภาติ ปติโต ลิขนฺตฺยาสฺตสฺยา พาษฺปามฺพุศีกรกเณาธะ  | 
   สฺเวโททฺคม อิว กรตลสํสฺปรฺศาเทษ เม วปษุิ ||12|| 
 

  หวงน้ําแหงน้ําตาอันประพรมที่ตกลงมาแลวนี้ของนางในขณะที่
กําลังวาด  ดูราวกับวาเหมือนเปนหยาดเหงื่อบนรางกายของเราอันเกิดจาก
การสัมผัสฝามือ |12||  
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สาค॰ :  (อาตฺมคตมฺ  |) หฺฤทย สมาศฺวสิหิ สมาศฺวสิหิ  | มโนรโถ’ป ต เอตาวตี˚ ภูมึ น คตะ  |  
สาคริกา : (กลาวกับตนเอง)  หัวใจเอย  เจาจงเชื่อมั่น  เจาจงเชื่อมั่น   

แมความปรารถนาของเจาก็ไมไปถึงระดับนั้น | 
 
สุสํ ॰ :  สขิ ตฺวเมไวกา ศฺลาฆนียา ยยา ภรฺตาปฺเยวํ มนฺตฺรฺยเต  |  
สุสังคตา :  เพื่อนเอย  เจานั้นแหละคือผูที่เหมาะสมแกการสรรเสริญ   
  ผูที่พระราชาไดพรํ่าบนถึง | 
 
วิทูษกะ  : (ปารฺศฺวโต’ วโลกฺย  |) โภ วยสฺย เอตตฺ สรสกมลินีทลมฺฤณาลวิรจิตํ ตสยฺา เอว มท
  นาวสฺถาสูจกํ ศยนียํ ลกฺษฺยเต  |  
วิทูษกะ :  (มองลงจากดานขาง)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  | นี่ดูเหมือนเปนเตียงที่ทําจากใบบัวและ 
  รากบัว  อันบงชี้ถึงความหลงในรักของหญิงคนนั้น  | 
 
ราชา  :  วยสฺย นิปุณมปุลกฺษิตมฺ  | ตถา หิ  | 
  เพื่อนเอย  เจากลาวถึงไดอยางชาญฉลาด  | ดังนี้แล  | 

 

   ปริมฺลานํ ปนสฺตนชฆนสงฺคาทุภยต- 
   สฺตโนรฺมธฺยสฺยานฺตะ ปริมิลนมปฺราปฺย หริตมฺ  | 
   อิทํ วฺยสฺตนยฺาสํ ศฺลถภุชลตากฺเษปวลไนะ 
   กฺฤศางฺคฺยาะ สํตาป วทติ นลินีปตฺรศยนมฺ ||13|| 
 

 ความเหี่ยวแหงทั้งสองขางอันเกิดจากสัมผัสกับสะโพกและถันอันอวบอิ่ม  มีสีเขียว
ตรงกลางเพราะไมไดรับการสัมผัสจากชวงกลางลําตัวอันบอบบาง  เตียงนอนใบบัวนี้อันมีการจัด
วางที่ไมเขาทีเพราะการเคลื่อนไปมาโดยทอนแขนดุจเถาวัลยอันออนแอ  บงบอกถึงความทุกขรอน
ใจของหญิงสาวผูมีหุนเพรียวบาง ||13|| 
 

  อป จ  | 
  และ | 
 

   สฺถิตมุรสิ วิศาลํ ปทฺมินีปตฺรเมต 
   ตฺกถยติ น ตถานฺตรฺมนฺมโถตฺถามวสฺถามฺ  | 
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   อติคุรุปริตาปมฺลาปตาภฺยํา ยถาสฺยาะ 
   สฺตนยุคปริณาหํ มณฺฑลาภฺยํา พฺรวีติ ||14||  
 

 ใบบัวอันใหญนี้ที่ถูกวางแลวบนหนาอกยอมบอกถึงขนาดของถันของหญิงสาวผูมี
รางกายอันเหี่ยวเฉาแลวดวยความเจ็บปวดยิ่งฉันใด  มันยอมไมบอกเลาถึงภาวะในภายในอนัเกดิขึ้น
จากความรกัอันซอนเรนฉันนั้น ||14|| 

 
วิทูษกะ  : (นาฏเยน มฺฤณาลิกํา คฺฤหีตวฺา  |) โภ วยสฺย อยมปรสฺตสฺยา เอว ปนสฺตโนษฺมากฺลิศฺย
  มานโกมลมฺฤณาลหาระ  | ตตฺเปฺรกฺษตํา ภวานฺ  |  
 

วิทูษกะ : (ทําทาหยบิรากบัว)  โอ  เพือ่นผูเจริญ  นี่คืออีกสิ่งหนึ่ง  สรอยคออันทําจากรากบวั 
อันออนนุมที่กาํลังเหี่ยวลงเพราะความรอนอันมาจากถัน  ขอทานผูเจริญจงดูเถิด |  

 
ราชา  :  (คฺฤหีตฺโวรสิ วินฺยสฺย  |) อยิ ชฑปฺรกฺฤเต – 
   ปริจฺยุตสฺตตฺกจุกุมฺภมธฺยา- 
   ตฺกึ โศษมายาสิ มฺฤณาลหาร  | 
   น สูกฺษฺมตนฺโตรป ตาวกสฺย 
   ตตฺราวกาโศ ภวตะ กิมุ สฺยาต ฺ||15|| 
 

พระราชาอุทยนะ:   (รับมา  วางไวแนบอก)  ดูกอน  มนัถูกทําใหแข็งแลว 

 

  เมื่อถูกตัดทิ้งจากสวนกลางแหงปทุมถันอันเปนดุจคนโทน้ําแลว  
เหตุใดเจาถึงเหี่ยวแหงเลา  โอ  สรอยรากบัวเอย  แมใยบัวอันละเอียดจะเล็กบาง  แตก็ไมมี
โอกาสใด  เหตุใดโอกาสจึงเปนของเจาไดเลา ||15|| 

 

สุสํ॰ :  (สฺวคตมฺ  |) หา ธิกฺ หา ธิกฺ  | คุรฺวนุราโคตฺกฺษปิฺตหฺฤทโย ภรฺตา’สํพทฺธมป มนฺตฺรยิตุ  ํ 
  ปฺรวฺฤตฺตะ  | ตนฺน ยกฺุตมตะ ปรมุเปกฺษิตุมฺ  | ภวตุ  | เอวํ ตาวตฺ  | (ปฺรกาศมฺ  |) สขิ 
  ยสฺย กฺฤเต ตวฺมาคตา โส’ยํ เต ปุรตสฺติษฺต ิ |  
สุสังคตา : (พูดกับตนเอง)  โธเอย  โธเอย  ผูเปนนาย  ผูมีหัวใจอันถูกทิ่มแทงดวยความรัก 

อันหนักหนวง  เร่ิมบนพึมพําอยางไมสัมพนัธกัน  ดังนั้นการวางอุเบกขาจึงไมใช 
ส่ิงที่สมควร  ดีละ  หากเชนนั้น  (พดูปาวประกาศ)  เพื่อนเอย  เจามาทีน่ี่เพื่อส่ิงใด   
เขาผูนี้ยืนอยูตรงหนาเจาแลว  
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 สาค॰ :  (สาสูยมฺ  |) สุสํคเต กสฺย กฺฤเต’หมตฺราคตา  |  
สาคริกา : (ดวยความไมพอใจ)  เรามาแลวที่นี่เพื่อใคร | 

สุสํ ॰ :  (วิหสฺย  |) อยิ อนฺยศงฺกิเต นนุ จิตฺรผลกสฺย  | ตทฺ คฺฤหาไณตมฺ  |  
สุสังคตา : (หัวเราะ)  ดูกอน  เจาผูสงสัยในสิ่งอื่น  เพือ่กระดานวาดรูปไงเลา   

ดังนั้น  จงไปเอามันมาเถิด | 
 
สาค॰ :  (สโรษมฺ  |) อกุศลาสฺมิ ตเวทฺฤศานามาลาปานามฺ  | ตทนยฺโต คมิษฺยามิ  |  
  (อิติ คนฺตุมิจฺฉติ  |)  
สาคริกา :  (ดวยความโกรธ)  เรานั้นไมฉลาดในบทสนทนาเยี่ยงนี้ของเจา   
  ดังนั้น  เราจะไปที่อ่ืน  (กลาวจบ  ตองการจะไป) | 
 
สุสํ ॰ :  (สาคริกํา หสฺเต คฺฤหีตฺวา  |) อยิ อสหเน อิห  ติษฺ ตาวนมฺุหูรฺตํ  

ยาวทสฺมาตฺกทลีคฺฤหาจฺจิตฺรผลกํ คฺฤหีตฺวาคจฺฉามิ  |  
สุสังคตา : (ยึดเอามือของสาคริกาไว)  ดกูอน  เจาผูไรความอดทน  จงยืนทีน่ี่ชั่วอึดใจหนึ่ง   

ตราบเทาที่เราจะไปและเอากระดานวาดรปูจากสวนกลวยนี้ | 
 
สาค॰ :  สขิ เอวํ กุรุ  |  
สาคริกา :  เพื่อนเอย จงทําเชนนั้นเถิด | 
 

(สุสํคตา กทลีคฺฤหามุขํ ปริกฺรามติ  |) 
                                        (สุสังคตาเดินไปมารอบๆ ทางเขาสวนกลวย) 

วิทู॰ :  (สุสํคตํา ทฺฤษฺฏวา สสํภฺรมมฺ  |) โภ วยสฺย ปฺรจฺฉาทไยตํ จิตฺรผลกมฺ  | เอษา ขลุ  
  เทวฺยาะ ปริจาริกา สุสํคตาคตา  |  
วิทูษกะ :  (เห็นสุสังคตา มีความงุนงง)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  จงซอนกระดานวาดรูปนี้เถิด   
  สุสังคตา  ขาบาทบริจาริกาของเทวีกําลังมาแลว  | 
 

(ราชา ปฏานฺเตน ผลกํ ปฺรจฺฉาทยติ  |) 
                                   (พระราชาปดกระดานดวยเครื่องทรงของพระองค |) 
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สุสํ॰ :  (อุปสฺฤตฺย  |) ชยตุ ชยตุ ภรฺตา  |  
สุสังคตา : (เขาไปใกล)  ขอทานผูเปนนายจงมีชัยชนะ  จงมีชัยชนะ | 
 
ราชา  :  สุสํคเต สฺวาคตมฺ  | อิโหปวศิฺยตามฺ  | 
พระราชาอุทยนะ :   สุสังคตา นั่งลงสิ | 
 

(สุสํคโตปวิศติ  |) 
(สุสังคตานั่งลง) | 

 
ราชา  :  สุสํคเต กถมหมิหสฺโถ ภวตฺยา ชฺาตะ  | 
พระราชาอุทยนะ :   โอ  สุสังคตา  เจารูไดอยางไรวาเราอยูที่นี่ | 

สุสํ ॰ :  (วิหสฺย  |) ภรฺตะ น เกวลํ ตฺวมยมป จิตฺรผลเกน สห สรฺโว วฤฺตฺตานฺโต มยา  
  วิชฺาตะ | ตทฺคตฺวา เทวไฺย นิเวทยิษยฺามิ  |  
สุสังคตา :   (หัวเราะ)  โอ  ทานผูเปนนาย  ไมเพียงแตวาทานอยูที่นี่พรอมกับกระดานวาดรูป   
  เร่ืองราวทั้งหมดนี้หมอมฉันรับทราบทั้งหมด  หมอมฉันจะไปแจงแกเทวี | 
 
วิทู॰ :  (อุปวารฺย สภยมฺ  |) โภ วยสฺย สรฺวํ สํภาวยฺเต  | มุขรา ขลฺเวษา ครฺภทาสี  |  
  ปาริโตษิเกณ สํปฺรีณไยนามฺ  |  
 

วิทูษกะ :  (ไปอยูดานขาง ดวยความกลัว)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ทุกอยางลวนเปนไปได   
  นางผูเกิดในครรภทาสนี้เปนผูพูดมากอยางแทจริง  โปรดมอบรางวัลใหนางเถิด |  
 
ราชา  :  ยุกฺตมุกตฺํ ภวตา  | (สุสํคตํา หสฺเต คฺฤหีตฺวา  |) สุสํคเต กฺรีฑามาตฺรเมไวตต ฺ |  
  อการเณ ตวฺยา เทวี เขทยติวยฺา  |อิทํ เต ปารโิตษิกมฺ  | (กรฺณาภรณํ ปฺรยจฉฺติ  |) 
พระราชาอุทยนะ : เจากลาวถูกตองแลว  (ดึงมือของสุสังคตา)  โอ  สุสังคตา  นี่เปนเพียงการเลนขํา 
  เทานั้น  เทวีไมพึงถูกรบกวนโดยเจาโดยไมมีสาเหตุ  นี่คือรางวัลของเจา   
  (มอบเครื่องประดับหูให) | 
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สุสํ ॰ :  (ปฺรณมฺย สสฺมติมฺ  |) ภรฺตะ อลํ ศงฺกยา  | มยาป ภรฺตุะ ปฺรสาเทน กฺรีฑิตเมว  | ตตฺกึ 
  กรฺณาภรเณน  | เอษ เอว เม ครุุะ ปฺรสาโท ยตฺกสฺมาตฺตฺวยาหมตฺร จิตฺรผลก  

อาลิขิเตติ กุปตา เม  ปฺริยสขี สาคริกา  | ตทฺคตฺวา ปฺรสาทยตฺเวนํา ภรฺตา  |  
 

สุสังคตา : (นอมไหวพรอมรอยยิ้ม) โอ นายทาน มิตองมีสงสัยดอก เพื่อความพอใจของ 
นายทาน  ขาพเจาก็เลนตลกเชนกัน  เครื่องประดับหนูี้จะมีประโยชนอันใดเลา   
นี่จักเปนความพอใจยิ่งของหมอมฉัน  สาคริกา  เพื่อนรักของหมอมฉันโกรธ 
วาทําไมตวันางจึงถูกวาดลงบนกระดานวาดรูป  ขอนายทานจงไปและยังให 
นางพอใจเถิด | 
 

ราชา  :  (สสํภฺรมมุตฺถาย  |) กวฺาเสา กวฺาเสา  | 
พระราชาอุทยนะ :  (ลุกขึ้นอยางรวดเร็ว)  นางอยูที่ใด  นางอยูที่ใด | 
 

สุสํ ॰ :  อิต อิโต ภรฺตา  |  
สุสังคตา : นายทาน  ทีน่ีแ่ล  ที่นี่แล | 

วิทู॰ :  โภ คฺฤหฺณามิ เอตํ จิตฺรผลกมฺ  | กทาป ปุนรปฺเยเตน การฺยํ ภวษิฺยติ  |  
วิทูษกะ : ทานผูเจริญ  ขาพเจาจกันํากระดานวาดรูปไปดวย  อาจมีงานบางอยาง 

ที่ตองใชมันอกีในกาลใดๆ | 
 

สุสํ॰ :  ภรฺตะ อิยํ สา  |  
สุสังคตา : นายทาน  นี่คอืนาง | 

(สรฺเว กทลีคฺฤหานฺนษิฺกฺรามนฺติ  |) 
(ทุกคนออกจากสวนกลวย |) 

สาค॰ :  (ราชานํ ทฺฤษฏวา สหรฺษํ สสาธฺวสํ สกมฺป จ สฺวคตมฺ  |) หา ธิกฺ  หา ธิก ฺ | เอตํ  
  เปฺรกฺษฺยาติสาธฺวเสน น ศกฺโนมิ ปทาตฺปทมป คนฺตุมฺ  | ตตฺกิมิทานีมตฺร กริษฺยามิ  |  
 
สาคริกา :  (เห็นพระราชา  ดีใจ  ประหมา  ส่ัน  กลาวกับตนเอง) โธเอย  โธเอย  เมื่อเห็น 
  เชนนี้แลว  ตัวเรามิอาจกาวขาออกแมแตกาวเดียวเพราะความประหมา | 
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วิทู॰ :  (สาคริกํา ทฺฤษฺฏวา  |) หี หี โภะ อาศฺจรยฺมาศฺจรฺยมฺ  | อีทฺฤศํ รูป มนุษฺยโลเก น  
  ปุนรฺทฺฤศฺยเต  | ตตฺตรฺกยามิ ปฺรชาปเตรปฺเยตนฺนิรฺมายยฺ วสฺิมยะ สมุตฺปนฺน อิติ  | 
  
วิทูษกะ : (เห็นสาคริกา)  โฮ  โฮ  ทานผูเจริญ  อัศจรรย  อัศจรรย  รูปรางเชนนี้มอิาจเห็น 

ไดอีกแลวในมนุษยโลก  ขาพเจาคะเนวา  แมวาพระประชาบดีจะเนรมติแลว   
ยังตองเกดิความพิสมัยเปนแนแท | 

 
ราชา  :  วยสฺย มมาปเฺยวํ มนสิ วรฺตเต  | 
  เพื่อนเอย  ส่ิงนี้ก็เกดิขึ้นในใจของเราเชนกนั  | 
 
   ทฺฤศะ ปฺฤถุตรีกฺฤตา ชิตนีชาพฺชปตฺรตฺวิษ- 
   ศฺจตุรฺภิรป สาธุ สาธฺวิติ มุไขะ สมํ วฺยาหฺฤตมฺ  | 
   ศิรําสิ จลิตานิ วิสฺมยวศาทฺ ธฺรุวํ เวธสา 
   วิธาย ลลนํา ชคตฺตฺรยลลามภูตามิมามฺ ||16|| 
 

 หลังจากสรางหญิงนางนี้ผูใหเปนเครื่องประดับแหงสามโลกแลว  พระพรหม
ผูสรางคงจะเบิกตาทั้งหลายอันงดงามยิ่งกวากลีบบัวของตนใหกวางขึ้น  และในขณะเดียวกันก็กลาว
วา สาธุ สาธุ ดวยปากทั้งสี่  ทั้งยังใหศีรษะทั้งหลายเคลื่อนที่อยางรวดเร็วดวยความพิศมัยดวย ||16|| 

 
สาค॰ :  (สาสูยํ สุสํคตามาโลกฺย |) สขิ อีทฺฤศะ จิตฺรผลกสฺตฺวยา อานีตะ | (อิติ คจฺฉติ |)  
สาคริกา : (มองดูสุสังคตาดวยความไมพอใจ)  เพื่อนเอย  กระดานวาดรูปเชนนี้เอง 

ที่เธอนํามา  (กลาวจบก็ไป) | 
 
ราชา  :  ทฺฤษฺฏึ รุษา กฺษิปสิ ภามินิ ยทฺยปมํา  
  สฺนิคฺเธยเมษยฺติ ตถาป น รูกฺษภาวมฺ  | 
  ตฺยกตวฺา ตฺวรํา วฺรชฺ ปทสฺขลิไตรยํ เต 
  เขทํ กริษฺยติ ครุุนิตรํา นิตมฺพะ ||17|| 
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พระราชาอุทยนะ :  แมเจาขวางสายตาดวยความโกรธ  โอ  นางผูมีโชคเอย  แตวามันจักไดรับความสเนหา 
                                              มิใชความเกรี้ยวกราด  หลังจากละทิ้งความเรงรีบแลว ขอเจาจงเดินเถิด   
  ดวยกาวเดินทั้งหลายอันโซเซ  สะโพกอันหนักของเจาจักไดรับ 
  ความเดือดรอนอันยิ่งยวด ||17|| 

 
สุสํ॰ :  ภรฺตะ อติโกปนา ขลฺเวษา | ตทฺธสฺเต คฺฤหีตฺวา ปฺรสาทไยนามฺ |  
สุสังคตา : นายทาน  นางโกรธใหญแลว  ดังนัน้  ขอใหทานจับมือนางเพื่อยังใหนางพอใจ | 

ราชา  :  (สเนนฺทมฺ |) ยถาห ภวตี | (สาคริกํา หสฺเต คฺฤหีตฺวา สฺปรฺศสุขํ นาฏยติ |) 
พระราชาอุทยนะ : (ดวยความยินด)ี  ใหเปนดังที่นางผูเจริญกลาว  (จับมือของสาคริกาแสดงวา 

มีความสุขจากการสัมผัส |) 
 
วิทู॰ :  โภะ เอษา ขลุ ตฺวยา ’ปูรฺวา ศฺรีะ สมาสาทิตา |  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  นี้คือพระแมลักษมีในรูปแบบที่ไมเคยมีมากอนที่ทานไดรับ | 
 
ราชา  :  วยสฺย สตยฺมฺ | 
  เพื่อนเอย  คือสัตยแท | 

 

   ศฺรีเรษา ปาณิรปฺยสฺยาะ ปารชิาตสฺย ปลฺลพะ | 
   กุโต ’นฺยถา สฺรวตฺเยษ สฺเวทจฺฉทฺมามฺฤตทฺรวะ ||18|| 
 

 นี่แลคือพระศรี (ลักษมี) และมือของนางคือหนอออนแหงตนปาริชาติ  มิเชนนั้น  
เหตุใดมือนี้จึงไหลอยูซ่ึงน้ําอมฤตอันถูกปดบังไวดวยรูปแบบแหงเหงื่อ ||18|| 

 
สุสํ॰ :  สขิ อตินิษฺ ุเรทานีมสิ ตฺวํ ไยวํ ภรฺตฺรา หสฺเต คฺฤหีตาป โกป น มฺุจสิ |  
สุสังคตา : เพื่อนเอย  ตอนนี้เจาชางใจแข็งยิ่งนัก  |  แมวานายทานจะจับมือแลว   

แตเจายังไมลดละความโกรธ  | 
สาค॰ :  (สภฺรูภงฺคมฺ |) อยิ สุสํคเต อทฺยาป น วิรมสิ |  
สาคริกา : (มีคิ้วผูกแนน)  ดูกอน  สุสังคตาเอย  วันนี้เจาไมหยุดเลย | 
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ราชา  :  อยิ ปฺรสีท | น ขลุ ยุกฺตะ สขชีน เอววํิธะ โกปานุพนฺธะ | 
พระราชาอุทยนะ : ดูกอน  จงพอใจเถิด | การผูกโกรธเชนนี้ตอเพื่อมิใชส่ิงที่เหมาะสมเลย |  
 

วิทู॰ :  เอษา ขลฺวปรา เทวี วาสวทตตฺา |  
วิทูษกะ :  นี่แลคือเทวีอีกองคหนึ่ง  วาสวทัตตา |  
 

(ราชา สจกิตํ สาคริกายา หสฺตํ มฺุจติ |) 
                                           (พระราชาปลอยมือสาคริกาดวัยความตกใจ) 

สาค॰ :  (สสํภฺรมมฺ |) สุสํคเต กิมิทานมีตฺร กริษฺเย |  
สาคริกา : (อยางรวดเร็ว)  โอ  สุสังคตา  ตอนนี้ฉันจะทําอะไร |  

สุสํ॰ :  สขิ เอตํา ตมาลวีถิกามนฺตรยติฺวา นิษกฺามาวะ |  
สุสังคตา :  เพื่อนเอย  พวกเราทั้งสองจะออกไปหลังจากหลบอยูในทางแหงตนตมาละ | 
 

(นิษกฺฺรานฺเต |) 
          (ทั้งสองออกไป) 

ราชา  :  (ปารฺศฺวโต ’วโลกฺย |) วยสฺย กฺว สา เทวี วาสวทตฺตา | 
พระราชาอุทยนะ :  (มองไปดานขาง)  เพื่อนเอย  เทวีวาสวทัตตาอยูไหนกัน 

วิทู॰ :  โภ น ชานามิ กฺว สา | มยา เอษา ขลฺวปรา เทวี วาสวทตฺตาติทีรฺฆโรษตเยติ ภณิตมฺ |  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  ขาพเจาไมรูวาพระนางอยูที่ไหน  | ขาพเจากลาววา นี่คือเทวี 
  อีกองคหนึ่ง  วาสวทัตตา  เนื่องจากความโกรธที่ยาวนานของนาง  | 
 

ราชา  :  ธิงฺ มูรฺข | 
  โธเอย  เจาโงเขลา | 

   ปฺราปฺตา กถมปไทฺวาตฺกณฺมนีไตว สา ปฺรกฏราคา | 
   รตฺนาวลีว กานฺตา มม หสฺตาทฺภฺรํศิตา ภวตา ||19|| 
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 นางผูมีความรักปรากฏชัดแจงอยู  อันเราไดมาแลวในทางใดทางหนึ่งดวย
โชคชะตา  ผูนาหลงใหลดุจเดียวกับสรอยอัญมณี  แตตองหลุดพรากจากมือไป  และไมได
ถูกสวมกอดที่คอ ||19|| 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ วาสวทตฺตา กาฺจนมาลา จ |) 
         (หลังจากนั้น  วาสวทตัตาและกาญจนมาลาก็เขามา) 

วาสวทตฺตา  : หฺเช กาฺจนมาเล อถ กิยทฺทูร อิทานี  ํ สารฺยปุเตฺรณ ปริคฺฤหีตา นวมาลิกา |  
วาสวทัตตา :   โอ  เพื่อนเอย  กาญนมาลา  ตอนนี้ตนนวมาลิกาอันเปนที่โปรดปรานของสวามี 

อยูไกลเทาใด | 
 
กาฺจนมาลา  : ภรฺตฺริ เอตตฺกทลีคฺฤหมติกฺรมฺย ทฺฤศยฺต เอว |  
กาญจนมาลา :   นายแม  เมื่อเลยสวนกลวยไปแลวก็จะเห็นไดเพคะ | 
 
วาสว॰ :  ตทาเทศย มารคฺมฺ |  
วาสวทัตตา :    เชนนั้น  จงแสดงหนทางเถิด | 

กาฺจน॰ : เอตุ เอตุ ภรฺตฺรี |  
กาญจนมาลา :  จงไป  จงไป  นายแม |   

ราชา  :  วยสฺย กฺเวทาน ี ํ ปฺริยา ทฺรษฺฏวฺยา | 
พระราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  ตอนนี้  เราจะพบหญิงอันเปนที่รักไดทีไ่หน | 

กาฺจน॰ : ภรฺตฺริ ยถา สมีเป ภรฺตา มนฺตรฺยเต ตถา ตรฺกยามิ ภรฺตฺรีเมว ปฺรติปาลยํสฺติษฺตีติ | 
  ตทุปสรฺปตุ ภรฺตฺรี |  
 
กาญจนมาลา :   นายแม  ในที่อันใกลนี้  นายทานกําลังบนพึมพําฉันใด  หมอมฉันคะเนวา   
  นายทานกําลังยืนรอนายแมฉันนั้น  | ขอนายแมเดินเขาไปใกลเถิด | 
วาสว॰ :    (อุปสฺฤตฺย |) ชยตุ ชยตวฺารฺยปตฺุระ |  
วาสวทัตตา :   (เดินเขาไปใกล)  โอ  อารยบุตร  ขอจงมีชัยชนะ  ขอจงมชัียชนะ | 
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ราชา  :  (อุปวารฺย |) วยสฺย ปฺรจฺฉาทย จิตฺรผลกมฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  (ถอยไปดานขาง)  เพื่อนเอย  จงปกปดกระดานวาดรูป | 
 

(วิทูษกะ กกษฺายํา ผลกํ ปฺรกษฺิปฺโยตฺตรีเยณ ปฺรจฺฉาทยติ |) 
                    (วิทูษกะนํากระดานวาดรูปวางไวที่รักแรและปกปดดวยเครื่องแตงกาย) 

วาสว॰ :  อารฺยปุตฺร อถ กุสุมิตา นวมาลิกา |  
วาสวทัตตา :  สวามี  ตนนวมาลิกาออกดอกแลว |  

ราชา  :  เทวี ปฺรถมมิหาคไตรปฺยสฺมาภิสฺตฺวํ จิรยสีติ ไนว ทฺฤษฺฏา | ตเทหิ | สหิตาเวว ตํา  
  ปศฺยาวะ | 
พระราชาอุทยนะ : โอ  เทวี  แมพวกเรามากอน  แตเพราะเจาทําตวัชักชาอยู  จึงมิไดเห็น   

ไปเถิด  พวกเราทั้งสองไปดูมันพรอมกัน | 
 

วาสว॰ :  (นิรฺวรฺณฺย |) อารฺยปุตฺร มุขราคาเทว มยา ชฺาตํ ยถา กุสุมิตา นวมาลิเกต ิ| ตนฺน 
  คมิษฺยามิ |  
วาสวทัตตา :   (เพงพินิจ)  สวามี  จากสีหนาของทาน  หมอมฉันทราบวาตนนวมาลิกา 
  ออกดอกแลว  | ดังนั้น  หมอมฉันจะไมไป  | 
 

วิทู॰ :  หี หี โภะ ชิตํ ชิตมสฺมาภิะ | (อิติ พาหู ปฺรสารฺย นฺฤตฺยติ | นฺฤตฺยตะ กกษฺานฺตราตฺ 
  ผลกะ ปตติ |) | (ราชา อปวารยฺ วิทษูกมงฺคุลฺยา ตรฺชยติ |) 
วิทูษกะ : โฮ  โฮ  ทานผูเจริญ  พวกเราชนะแลว  พวกเราชนะแลว  |  (กลาวจบ  ยดืแขนออก

เพื่อเตนรํา  |  ในขณะทีเ่ตนราํ  กระดานวาดรูปตกลงจากรักแร |)  
(พระราชาไปดานขาง  ขมขูวิทูษกะดวยนิว้|) 
 

วิทู॰ :  (อปวารฺย |) โภ มา กุปฺย | ตูษฺณีกสฺติษฺ | อหเมวาตฺร ชฺาสฺยามิ |  
วิทูษกะ : (ไปดานขาง |)  ทานผูเจริญ  ขอทานจงอยาโกรธ  | จงอยูเงียบๆ เถิด |   

ขาพเจาจะรูที่นี่ |   
 

กาฺจน॰ : (ผลกํ คฺฤหีตฺวา นิรูปฺยาปวารยฺ |) ภรฺตฺริ เปฺรกฺษสฺว ตาวตฺกมิตฺร จิตฺรผลเก อาลิขิตมฺ | 
กาญจนมาลา :   (หยิบกระดานขึ้นมา  เพงพนิิจและไปดานขาง)  นายแม  ขอทานจงด ู  

ส่ิงใดที่ถูกวาดลงบนกระดานนี้ | 
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วาสว॰ :  (นิรูปฺยาปวารยฺ |)  กาจฺนมาเล อยํ อารฺยปตฺุระ | อิยํ ปุนะ สาคริกา |กึ นฺเวตตฺ |  
วาสวทัตตา :      (เพงพินจิและไปดานขาง) โอ  กาญจนมาลา นี่คือสวามี  นี่คือสาคริกา  

นี่มันอะไรกัน | 
 

กาฺจน॰ : ภรฺตฺริ อหมปฺเยตเทว จินฺตยามิ |  
กาญจนมาลา :   นายแม  หมอมฉันเองก็กังวลเรื่องนี้ | 

วาสว॰ :  (สโกปหาสมฺ |) อารฺยปุตฺร เกเนทมาลิขิตมฺ |  
วาสวทัตตา :    (ยิ้มดวยความโกรธ)  สวามี  นี่ใครวาดหรอื |  

ราชา  :  (สไวลกฺษยฺสฺมติมฺ | อปวารฺย |) วยสฺย กึ พฺรวมีิ | 
พระราชาอุทยนะ :  (ดวยรอยย้ิมอันอับอาย  ไปดานขาง)  เพื่อนเอย  เราจะกลาวอะไร | 

วิท॰ู :  (อปวารฺย |) โภ มา จินฺตย | อหมุตฺตรํ ทาสฺยามิ | (ปฺรกาศํ วาสวทตฺตํา ปฺรติ |) ภวติ 
  มานฺยถา สํภาวย | อาตฺมา กิล ทุะเขนาลิขฺยต อิติ มม วจน ํศฺรุตฺวา  

ปฺริยวยสฺเยไนตทาเลขฺยวิช ฺานํ ทรฺศิตมฺ |  
 

วิทูษกะ :  (ไปดานขาง |)  ทานผูเจริญ  จงอยาวิตก  | ขาพเจาจะใหคําตอบ  | (กลาวเสียงดังไป 
  ทางวาสวทัตตา |)  นายแม  โปรดอยาคิดเปนอยางอื่น  | เมื่อไดฟงคําของขาพเจาวา   

  ตนเองเปนผูวาดอยางยากลําบากแลว  เพื่อนรักของขาพเจาไดยังความสามารถดาน 
  การวาดรูปใหปรากฏแลว  |  

 
ราชา  :  (สาสฺมิตมฺ |) เทวิ อลมนฺยถา ศงฺกยา | อิยํ หิ กาป กนยฺกา สฺวเจตไสว  

ปริกลฺปฺยาลิขิตา | น ตุ ทฺฤษฺฏปูรฺวา | 
พระราชาอุทยนะ :  (พรอมรอยยิ้ม)  โอ  เทวี  ความสงสัยอันเปนอื่นพอแคนี้เถิด   
  นี่คือสาวนอยที่ถูกวาดโดยจินตนาการของเราเอง เปนผูที่ไมเคยเห็นมากอน | 
 

วิทู॰ :  ภวติ สตยฺํ สตฺยมฺ | ศเป พฺรหมฺสูเตฺรณ ยทีทฤฺศี กทาปฺยสฺมาภิรฺทฺฤษฺฏปูรฺวา |  
 

วิทูษกะ :  นายแม  สัตยแท  สัตยแท  |  ขาพเจาขอสาปดวยเสนดายแหงพราหมณ   
  พวกเราไมเคยเห็นหญิงลักษณะเชนนี้มากอนเลย  |     
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กาฺจน॰ : (อปวารฺย |) ภรฺตฺริ ฆุณากฺษรมป กทาป สํภวตฺเยว |  
กาญจนมาลา :  (ไปดานขาง |)  นายแม  ความบังเอิญเชนนี้เปนไปไดในเวลาใดๆ | 

วาสว॰ :  (อปวารฺย |) อย ิฤชุเต วสนฺตกะ ขลฺเวษะ | น ชานาสิ ตฺวเมตสฺย วกฺรภณิตานิ |  
  (ปฺรกาศมฺ |) อารฺยปุตฺร มม ปุนเรตจฺจิตฺรผลกํ เปฺรกฺษมาณายาะ ศีรฺษเวทนา   

สตฺปนนฺา | ตทฺคมิษฺยามฺยหมฺ | (ปฺรสฺถิตา |)  
 

วาสวทัตตา :    (ไปดานขาง)  ดูกอน  เจาผูโงเขลา  นี้แลคือวสันตกะ |   เจาไมเขาใจคําพดู 
อันวกไปวนมาของเขา  (เสียงดัง |)  สวามี  อาการปวดหัวเกิดขึ้นแกหมอมฉัน
เนื่องจากการมองดูกระดานวาดรูปนี้ |   ดังนั้น  หมอมฉนัจักกลับ  (ออกไป) 
 

ราชา  :  (ปฏานฺเตน คฺฤหีตฺวา |) เทวิ | 
  (ควาไวดวยเครื่องทรง)  โอ  เทวี | 

 

   ปฺรสีเทติ พฺรูยามิทมสติ โกเป น ฆฏเต  
   กริษฺยาเมวํ โน ปุนริติ ภเวทภยฺุปคมะ | 
   น เม โทโษ ’สฺตีติ ตฺวมิทมป จ ชฺาสฺยสิ มฺฤษา  
   กิเมตสฺมินฺวกตฺุ  ํ กฺษมมิติ น เวทฺมิ ปฺริยตเม ||20|| 
 

 หากเรากลาววา “ขอเจาจงพอใจเถิด” ก็จะไมเหมาะสมเพราะความโกรธ
นั้นไมมีอยู  “เราจะไมทําเชนนี้อีก” ก็จะเปนการสารภาพบาป  “ความนี้มิใชของเรา” เจาก็จะ
เขาใจสิ่งนี้อยางผิดๆ  ดังนั้นเราจึงไมรูวาในขณะนี้ควรพูดอะไร โอ เจาผูเปนยอดรักเอย ||20|| 
 
วาสวทตฺตา : (สวินยํ ปฏานตฺมากรฺษนฺตี |) อารฺยปุตฺร มานฺยถา สํภาวย | สตฺยเมว มํา ศรฺีษเวทนา 
  พาธเต | ตทฺคมิษฺยามิ |  
วาสวทัตตา :  (ดึงเครื่องทรงของตนดวยความเคารพ)  โอ  สวามี  โปรดอยาคิดเปนอืน่  | 

เปนความสัตยจริงที่อาการปวดหวัสรางความเดือดรอนแกหมอมฉัน  | 
หมอมฉันจักกลับ  | 
                                        (อุเภ นิษกฺฺรานเต) 

|     (ทั้งสองออกไป) 
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วิทูษกะ : (ปารฺศฺวาณฺยวโลกฺย |) โภ ทษิฺฏยา วรฺธเส | เกฺษเมณาสฺมากมติกฺรานฺตา ’ 
  กาลวาตาวลี |  
วิทูษกะ : (มองไปยังดานขาง |)  ทานผูเจริญ  ทานเจริญในความมโีชค |   

พายุนอกฤดูไดผานพวกเราไปแลวในชั่วขณะ | 
 

 ราชา  :  ธิงฺ มูรฺข กฺฤตํ ปริโตเษณ | ยานฺตฺยา อาภิชาตฺยานฺนิคูโฒ น ลกฺษิตสฺตฺวยา เทวฺยาะ  
  โกปานพุนฺธะ | 
  โธเอย  เจาผูโงเขลา  ไมตองยนิดีอะไรแลว  ความผูกโกรธแหงเทวี อันเจามิได 

สังเกตเห็น  เพราะนางซอนไวในระหวางเดนิออกไปดวยชาติกําเนิดอนัสูงสง | 
 

   ภฺรูภงฺเค สหโสทฺคเต ’ป วทนํ นีตํ ปรํา นมรฺตา- 
   มีษนฺมํา ปฺรติ เภทการิ หสิตํ โนกฺตํ วโจ นษิฺ ุรมฺ | 
   อนฺตรฺพาษฺปชฑีกฺฤตํ ปฺรภุตยา จกฺษุรฺน วิสฺผาริตํ 
   โกปศฺจ ปฺรกฏีกฺฤโต ทยิตยา มุกฺตศฺจ น ปฺรศฺรยะ ||21|| 
 

 เมื่อการขมวดคิ้วไดเกิดขึ้นแลวโดยทันที  แมวาใบหนาถูกทําใหต่ําลงยิ่งแลว  เสยีง
หัวเราะอยางเสแสรงเล็กนอยตอเรา  วาจาอันรุนแรงมิถูกกลาวขึ้น  ดวงตาไมกรอกไปมาเพราะมี
น้ําตาภายในและไมเบิกกวางออกเพราะการควบคุมตนเองอยางดี  ความโกรธนั้นถูกทําใหปรากฏ
ชัดแลว  แตความสงางามนั้นไมถูกเปดเผยโดยคนรักของเรา ||21|| 
 

ตเทหิ | เทวีมว ปฺรสาทยิตุ  ํ คจฺฉาวะ | 
                                     ไปเถิด  พวกเราทั้งสองจะไปเพื่อทําใหเทวีพอใจ 

(อิติ นิษกฺฺรานตฺาะ สรฺเว |) 
                                                            (พูดจบ  ทุกคนออกไป) 

อิติ กทลีคฺฤโห นาม ทฺวิตีโย ’งฺกะ | 
                                          องกที่ 2 อันมีชือ่วา สวนกลวย จบเพยีงแคนี ้ 
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ตฺฤตีโย ’งฺกะ | 
องกท่ี 3 

(หลังจากนั้น  มทนิกาเขามา) 
 

มทนิกา : (อากาเศ |) เกาศามฺพิเก เกาศามฺพิเก  อป ทฺฤษฺฏา ตฺวยา ภรฺตุะ สกาโศ กาฺจนมาลา 
  น วา | (กรฺณํ เทตฺวา |) กึ ภณสิ | โก ’ป กาลสฺตสฺยา อาคตฺย คตายา อิติ |  

ตตฺกุเตฺรทานี  ํ เปฺรกฺษิษฺเย | (อคฺรโต ’วโลกฺย |) กถเมษา ขลุ กาฺจนมาเลต  
เอวาคจฺฉติ | ตทฺยาวเทนามุปสรฺปามิ | 
  

มทนิกา :   (ในอากาศ)  เกาศัมพิกาเอย  เกาศัมพิกาเอย  เจาเห็นกาญจมาลาพรอมดวยนายทาน 
  หรือไม  (ตั้งใจฟง)  เจากําลังกลาวอะไร  นางมาแลวและไปแลวในชวงเวลาใด 
  เวลาหนึ่งแลว ดังนั้น ตอนนี้เราจะไปหาที่ไหน (มองไปดานหนา) โอ  นั่นกาญจนมาลา 
  กําลังมาที่นี่นั่นเทียว  ดังนั้น  เราจะเดินไปหานาง | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ กาฺจนมาลา |) 
(หลังจากนั้น  กาญจนมาเขามา) 

 

กาฺจนมาลา : (โสตฺปฺราสมฺ |) สาธุ เร อมาตฺยวสนฺตก สาธุ | อติศยิตสฺตฺวยามาตฺยเยาคนฺธรายโณ ’
  นยา สํธิวิคฺรหจินฺตยา |  
กาญจนมาลา :   (พรอมสีหนาขบขัน)  สาธุ  โอ  อํามาตยวสันตกะเอย  สาธุ  อํามาตยเยาคันธรายณะถูก 
  ทานนําหนาแลวดวยความคิดที่จะใหเจอกันและแตกแยกกันนี้ | 
มท॰ :  (อุปสฺฤตฺย สสฺมิตมฺ |) หลา กาฺจนมาเล กมิารฺยวสนฺตเกน กฺฤตํ เยน ส เอวํ  
  ศฺลาฆฺยเต |  
มทนิกา :  (ตามมาแลว  พรอมรอยยิ้ม)  โอ  กาญจนมาลาที่รัก  ทานวสันตกะผูอารยะกระทํา 
  แลวซ่ึงสิ่งใด  จึงไดรับการสรรเสริญเชนนี้หนอ | 
 

กาฺจน॰ : หลา มทนิเก ก ึตไวเตน ชฺาเตน | ตฺวมิทํ รหสฺยํ รกฺษิตุ  ํ น ปารยสิ | 
กาญจนมาลา :  โอ  มทนิกาที่รัก  อะไรจักเปนของเจาดวยการรูส่ิงนี้  เจาจักไมสามารถเก็บ 
  ความลับนี้ไดหรอก| 
  

มท॰ :  ศเป เทวยฺาศฺจรณาภยฺํา ยทิ กสฺยาป ปุรตะ ปฺรกาศยามิ |  
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มทนิกา :   เราขอสาบานดวยเบื้องบาททั้งสองแหงเทวี  หากเราประกาศตอหนาผูใดก็ตาม | 
 

กาฺจน॰ : ยทฺเยวํ ตจฺฉฺฤณุ | อทฺย ขลุ มยา ราชกุลาตฺปรฺตินิวรฺตมานยา จิตฺรศาลิกาทฺวาเร  
วสนฺตกสฺย สุสํคตยา สมมาลาปะ ศฺรุตะ |  

กาญจนมาลา :  หากเปนเชนนั้นก็ขอเธอจงฟง  วันนี้เอง  บทสนทนาของวสันตกะกับสุสังคตา ณ  
  ทวารแหงศาลารูปภาพถูกไดยินแลวโดยฉันผูกําลังกลับจากปราสาท | 
มท॰ :  (สเกาตุกมฺ |) สขิ กีทฺฤศะ |  
มทนิกา :  (พรอมดวยความสงสัย)  เพื่อนเอย  เปนเชนไร | 
 

กาฺจน॰ : ยถา สุสํคเต น ขลุ สาคริกํา วรฺชยิตฺวา อนยฺตฺกิมป ปฺริยวยสฺยสฺยาสฺวสฺถตายา  
  การณมฺ | ตจฺจินฺตยาตฺร ปฺรตกีารมิติ |  
กาญจนมาลา :   วา  สุสังคตาเอย  นอกจากสาคริกาแลว  จะมีเหตุอ่ืนใดแหงอาการประชวรของ 
  สหายรัก  ดังนั้น ขอเจาจงคิดถึงวิธีการรักษาเถิด| 
 

มท॰ :  ตตะ สุสํคตยา กึ ภณิตมฺ |  
มทนิกา :  หลังจากนั้น  สุสังคตาไดกลาวเชนไร | 
 

กาฺจน॰ : เอวํ ตยา ภณิตมฺ | อทฺย ขลุ เทวฺยา จติฺรผลกวฤฺตฺตานฺตศงฺกติยา สาคริกํา รกฺษิตุ  ํ มม 
  หสฺเต สมรฺปยนฺตฺยา ยนฺเนปถฺยํ เม ปฺรสาทีกฺฤตํ เตไนว วริจิตภฏฏินีเวษาํ สาคริกํา 
  คฺฤหีตฺวาหมป กาฺจนมาลาเวษธาริณี ภูตฺวา ปฺรโทษ อิหาคมิษฺยามิ | ตฺวมปไหว 
  จิตฺรศาลิกาทฺวาเร มํา ปฺรติปาลยิษฺยสิ | ตโต มาธวีลตามณฑฺเป ตยา สห ภรฺตุะ  
  สมาคโม ภวิษยฺตีติ | 
 

กาญจนมาลา :   นางกลาวเชนนี้  วันนี้เทวีผูมีความเคลือบแคลงสงสัยกับเรื่องราวของภาพวาดได 
  มอบสาคริกาไวในมือของฉันเพื่อใหฉันดูแล  เครื่องแตงกายใดที่เทวีมอบใหแกฉัน   
  ฉันพาตัวสาคริกาผูแตงกายแบบนายแมไดประดิษฐขึ้น  สวนฉันก็จะแตงตัวเปน 
  กาญจนมาลา  และจักมาที่นี่ในเวลาค่ํา  หลังจากนั้น  การพบกันของนายทานและ 
  นางจะมีขึ้น ณ มณฑปแหงเถาวัลยมาธวี | 
 

 มท॰ :  (สโรษมฺ |) สุสํคเต หตามิ ขลุ ตฺวํ ไยวํ ปริชนวตฺสลํา เทวี  ํ วฺจยเส |  
มทนิกา :  (พรอมความโกรธ)  สุสังคตาเอย  เจาผูตายแลว  เจาจะหลอกลวงพระเทวีผูรัก 
  บริวารดุจบุตรเชนนี้ | 
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กาฺจน॰ : หลา ตฺวมิทาน ี ํ กุตฺร ปฺรสฺถิตา |  
กาญจนมาลา :   เพื่อนเอย  ตอนนี้เจาจะไปที่แหงใด| 
 
มท॰ :  อหํ ขลฺวสฺวสฺถศรีรสฺย ภรฺตุะ กุศลวฺฤตฺตานตฺํ ชฺาตุ  ํ คตา ตฺวํ จิรยสีตยฺุตตฺามฺยนฺตยฺา 
  เทวฺยา ตว สกาศํ เปฺรษิตาสฺมิ |  
มทนิกา :  เราถูกพระเทวีสงมาเพื่อตามหาเจา  พระนางทรงเดือดรอนพระทัยอยูวาเจาไดไป 
  เแลวเพื่อทราบขาวอันเปนกุศลของนายทานผูมีพระประชวรในพระวรกายแตก็ยัง 
  ชักชาอยู | 
 

กาฺจน॰ : อติฤชุเกทานี  ํ สา เทวี ไยวํ ปรฺตฺเยติ | เอษ ขลุ ภรฺตา ’สฺวสฺถตามิเษณาตฺมโน  
มทนาวสฺถํา ปฺรจฺฉาทยนฺทนตฺโตรณวลภยฺํา ติษฺติ | ตเทหิ | เอตํ วฺฤตฺตานฺตํ  
ภรฺตฺรฺไย  นเิวทยาวะ |  

 
กาญจนมาลา :   ณ ตอนนี้เปนพระเทวีที่ใสซื่อเหลือเกินที่ยังเชื่อเชนนี้  นี่แลคือนายทานผูกําลังยืน 
  อยู ณ ระเบียงอันประดับดวยงาชางกําลังปดบังโรครักดวยอาการปวย  ไปเถิด   
  พวกเราทั้งสองจะไปแจงขาวนี้แดนายแม | 
 

(อิติ นิษกฺฺรานฺเต |) 
(กลาวจบ  ออกไปทั้งสองคน) 

ปฺรเวศกะ | 
(จบบทแทรก) 

 
(ตตะ ปฺรวิศติ มทนาวสฺถํา นาฏยนฺนุปวิษฺโฏ ราชา |) 

(จากนั้น  พระราชาผูกําลังนั่งอยูและกําลังแสดงวาปวยจากโรครักเขามา) 
 

ราชา  :  (หายใจออก) 
   สํตาโป หฺฤทย สฺมรานลกฺฤตะ สํปฺรตฺยยํ สหฺยตํา 
   นาสฺตฺเยโวปศโม ’สฺย ตํา ปฺรติ ปุนะ กึ ตฺวํ มุธา ตามฺยสิ | 
   ยนฺมูเฒน มยา ตทา กถมป ปฺราปฺโต คฺฤหีตฺวา จิรํ 
   วินฺยสฺตสฺตวฺยิ สานฺทฺรจนฺทนรสสฺปรฺโศ น ตสฺยาะ กระ ||1|| 
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  หัวใจเอย  ขอเจาจงอดทนตอความรุมรอนอันเกิดจากไฟแหงความรักนี้เถิด  ความสงบ
ระงับแหงมันยอมไมมีดอก  แตเหตุใดเจาจึงทนทุกขถึงนางโดยไรประโยชนเชนนี้  เพราะวาคนโง
เชนเรา  ในตอนนั้นไดรับการสัมผัสรสแหงผงจันทนอันหอมหวานและจับมือของนางไวเนิ่นนาน  
แตก็มิไดนํามาวางไวที่ตัวเจา ||1|| 
 

  อโห มหทาศฺจรฺยมฺ | 
  โอโฮ  มหัศจรรยยิ่ง | 
 

   มนศฺจลํ ปฺรกฺฤตฺไยว ทุรฺลกฺษยฺํ จ ตถาป เม | 
   กาเมไนตตกฺถํ วิทฺธํ สมํ สรฺไวะ ศิลีมุไขะ ||2|| 
 

 ใจอันไหลลื่นโดยธรรมชาติ  และมิอาจบอกรูปรางลักษณะไดโดยงาย  ใจ
ของฉันก็เชนเดียวกัน  แตมันถูกแทงดวยพระกามเทพดวยลูกศรทั้งหมดโดยเสมอกันได
อยางไร ||2|| 
 
  (อูรฺธฺวมโลกฺย |) กุสุมธนฺวนฺ | 
  (มองไปดานบน)  โอ  เทวะผูถือศรดอกไม 
 

   พาณะ ปจฺ มโนภวสฺย นิยตาสฺเตษามสํขฺโย ชนะ  
   ปฺราโย ’สฺมาทฺวิธ เอว ลกษฺฺย อิติ ยลฺโลเก ปฺรสิทฺธึ คตมฺ | 
   ทฺฤษฺฏํ ตตฺตวย ิวิปฺรตีปมธุนา ยสฺมาทสํขฺไยรยํ 
   วิทฺธะ กามิชนะ ศไรรศรโณ นีตสฺตฺวยา ปจฺตามฺ ||3|| 

 
 เปนที่รูโดยทั่วไปในโลกนี้วา  ลูกศรแหงพระผูเกิดจากจิต (กามเทพ) ถูกกําหนด

ไววามี 5 และโดยทั่วไปแลว  คนจํานวนนับไมถวนที่ลักษณะเชนเดียวกับเราจะเปนเปาหมายแหง
ลูกศรเหลานั้น  แต ณ ตอนนี้ส่ิงตรงกันขามกลับเห็นไดในตัวทานวา  คนผูกําลังตกหลุมรักและไรที่
พึ่งคนนี้ถูกแทงดวยลูกศรนับไมถวน  และถูกนําไปสูความเปน 5 (หมายถึงตายโดยสลายเปนธาตุ
ทั้ง 5) โดยทาน ||3| 
 
  (วิจนิฺตฺย |) น ตถาหเมววํิธาวสฺถมาตฺมานมนุจินฺตยามิ ยถานฺตรฺนิคูฒโกปสํรมฺภายา  

เทวฺยา โลจนโคจรคตํา ตปสฺวินี  ํ สาคริกามฺ | ตถา หิ |  
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  (ครุนคิด)  เราไมเห็นตนเองในสภาพเชนนี้เลย  รวมถึงสาคริกาผูมีตบะที่เดินเขาไป
ในคลองจักษุแหงพระเทวีผูกดทับความโกรธแหงตนไวภายใน | ดังนั้นแล | 
 

    หฺริยา สรฺวสฺยาเสา หรติ วิทิตาสฺมีติ วทนํ  
    ทฺวโยรฺทฺฤษฺฏวาลาป กลยติ กถามาตฺมวิษยามฺ | 
    สขีษุ สฺเมราสุ ปฺรกฏยติ ไวลกฺษฺยมธิก ํ
    ปฺริยา ปฺราเยณาสฺเต หฺฤทยนหิิตาตงฺกวิธุรา ||4|| 
 

 ดวยคิดวา “ฉันเปนที่รูจักแหงทุกคน” นางจึงกมหนาลงดวยความเขินอาย   
เมื่อไดเห็นบทสนทนาของคน 2  คน  นางก็ทึกทักเอาวาเปนเรื่องราวที่มีหัวขอเกี่ยวกับตน  เมื่อ
เพื่อนหญิงทั้งหลายยิ้ม  นางก็แสดงความเขินอายมากขึ้นไปอีก  โดยสวนมากแลว  นางนั่งอยูโดยที่
ความหดหูอันเกิดจากความเจ็บปวดที่ถูกนํามาวางแลวในหัวใจ ||4|| 
 

  ตทฺวารฺตานฺเวษณาย คตะ กถํ จิรยติ วสนฺตกะ | 
  เหตุใดวสันตกะผูไปแลวเพื่อหาขาวนัน้จึงยงัชักชาอยู 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ หฺฤษฺโฏ วสนตฺกะ |) 
(หลังจากนั้น  วสันตกะผูมีความยนิดีแลวเขามา) 

 

วิทู॰ :  (สปริโตษมฺ |) หี หี โภะ เกาศามฺพีราชฺยลาเภนาป น ตาทฺฤศะ ปฺริยวยสฺยสฺย ปริโตษ 
  อาสีทฺยาทฺฤโศ ’สฺยทฺย มม สกาศาตฺปฺริยวจนํ ศฺรุตฺวา ภวษิยฺตีติ ตรฺกยามิ | ตทฺยาวทฺ          
  คตฺวา ปฺริยวยสฺย นิเวทยิษยฺามิ | (ปริกฺรมฺยาวโลกฺย จ |) กถเมษ ปฺริยวยสฺย อิมาเมว 
  ทิศมวโลกยํสฺติษฺติ ตถา ตรกฺยามิ มาเมว ปฺรติปาลยตีติ | ตทุปสรฺปามฺเยนมฺ |  
  (อุปสฺฤตฺย |) ชยตุ ชยตุ ปฺริยวยสฺยะ | โภ วยสฺย ทิษฺฏยา วรฺธเส สมีหิตาภฺยธิกยา  

การฺยสิทฺธยา |  
 

วิทูษกะ :  (พรอมดวยความยินดียิ่ง)  โฮ  โฮ | ทานผูเจริญ  เราคะเนวา ความยินดีของเพื่อนรัก 
  เหตุเพราะไดรับอาณาจักรเกาศัมภีก็จะไมดูเหมือนกับที่วันนี้ไดรับจากการปรากฏ 
  ตัวของเราและไดยินถอยคําอันเปนที่รัก | ทั้งนี้เพราะเราไดไปแลวและจักแจงความ 
  แกเพื่อนรัก  (เดินไปรอบๆ และมองดู)  เหตุใดเพื่อนรักนี้จึงยืนอยูและจองมองไป 
  ยังทิศนี้  เราคะเนวาคงกําลังรอเราอยูนั่นเทยีว  ดังนั้น  เราจะเขาไปใกลเขา  (เขาไป 
  ใกล)  ขอเพื่อนรักจงมีชัย  จงมีชัย  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ทานจงพอกพูนขึ้นดวยโชค 
  ชัยเหตุเพราะความสําเร็จแหงการงานอันมากยิ่งกวาที่คาดหวัง | 
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ราชา  :  (สหรฺษมฺ |) วยสฺย อป กุศลํ ปฺริยายาะ | 
พระราชาอุทยนะ :  (ดวยความหรรษา)  เพื่อนเอย  นางอันเปนที่รักสบายดีหรือไม | 
 
วิทู॰ :  (สครฺวมฺ |) โภ อจิเรณ สฺวยเมว เปฺรกฺษยฺ ชฺาสฺยสิ |  
วิทูษกะ :  (ดวยความภูมิใจ)  ไมนานจากนี้  ทานจะไดเห็นและรับรูดวยตนเอง| 
 
ราชา  :  (สปริโตษมฺ |) วยสฺย ทรฺศนมป ภวษิฺยติ ปฺริยายาะ | 
พระราชาอุทยนะ :  (ดวยความยินดียิ่ง)  เพื่อนเอย  การมองเห็นนางผูเปนที่รักจะมีขึ้นแกเราหรือ | 
 
วิทู॰ :  (สาหํการมฺ |) โภะ กสฺมานฺน ภวิษยฺติ ยสฺย เต อุปหสิตพฺฤหสฺปติพุทฺธิวภิโว ’หมมาตยฺะ | 
วิทูษกะ :  (ดวยความอหังการ)  ทานผูเจริญ  เหตุใดจะไมเกิดขึ้น  ในเมื่อมีขาพเจาผูหัวเราะ 
  เยาะกําลังพุทธิปญญาของพระพฤหัสบดีเปนอํามาตยของทาน | 
 
ราชา  :  (วิหสฺย |) น ขลุ จิตฺรมฺ | กึ น สํภาวฺยเต ตฺวยิ | ตตฺกถย วิสฺตรตะ ศฺราตุมิจฉฺามิ | 
พระราชาอุทยนะ : (หัวเราะ)  ไมแปลกเลยแมแตนอย  ส่ิงใดจะไมเปนไปไดในตัวเจาเลา  จงบอก 

โดยพิศดารเลย  เราปรารถนาจะฟง | 
 

วิทูษกะ : (กรฺเณ |) เอวเมวมฺ | 
วิทูษกะ :  (ดวยหู)  เชนนี้  เชนนี้ | 
 

ราชา  :  (สหรฺษํ |) สาธุ วยสฺย สาธุ | อิทํ เต ปาริโตษิกมฺ | (อิติ หสฺตาทปนีย กฏกํ ททาติ |) 
พระราชาอุทยนะ : สาธุ  เพื่อนเอย  สาธุ  นี่แลคือรางวัลของเจา  (กลาวจบ  ถอดสรอยขอมือจากมือ 
  แลวมอบให)| 
 

วิทูษกะ : (กฏกํ ปริธาย อาตฺมานํ นิรฺวรฺณฺย |) โภ อิมํ ตาวจฺฉุทฺธสุวรฺณกฎกมณฺฑติหสฺตมาตฺ
  มโน พฺราหฺมณฺไย คตวฺา ทรฺศยิษยฺามิ |  
วิทูษกะ :   (สวมสรอยขอมือ  มองดูตนเองอยางละเอียด)  ทานผูเจริญ  ขาพเจาจะไปแสดงมือ 
  อันประดับดวยทองบริสุทธิ์นี้แกนางพราหมณีของตน | 
 

ราชา  :  (หสฺเต คฺฤหีตวฺา นวิารยนฺ |) สเข ปศฺจาทฺ ทรฺศยิษฺยสิ |  
ชฺายตํา ตาวตฺกิมวศษิฺฏมหนฺ  อิติ | 
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พระราชาอุทยนะ : (ความือ หามไว)  เพื่อนเอย  เจาจะแสดงสิ่งนั้นภายหลัง | จงบอกใหรูเถิดวาวนั 
เหลืออีกเทาใด 
 

วิทูษกะ : (วิโลกฺย |) โภะ เปฺรกฺษสวฺ  เปฺรกฺษสฺว | เอษ ขลุ คุรฺวนุราโคตฺกฺษิปฺตหฺฤทยะ สํธฺยา
  วธูทตฺตสํเกต อิวาสฺตคิริศิขรกานนมนุสรติ ภควานฺสหสฺรรศฺมิะ |  
 
วิทูษกะ :   (มองดู)  ทานผูเจริญ  จงดูเถิด  จงดูเถิด  |  นี่แลคือพระผูมีพระภาคสุริยะเจา  ผูมี 

หัวใจถูกทิ่มแทงแลวดวยความรักอันยิ่งยวด  เดินตามไปยังปาแหงยอดเขาอันมี
เจาสาวคือสนธยาทําเครื่องหมายไว  |  
   

ราชา  :  (วิโลกฺย สหรฺษมฺ |) สเข สมฺยคุปลกฺษิตมฺ |  ปรฺยวสิตมหะ | ตถา หิ | 
  (มองดวยความหรรษา) เพื่อนเอย  อธิบายไดชอบแลว |  วันกําลังจะหมดลงแลว |   
  ดังนี้ | 

 
   อธฺวานํ ไนกจกฺระ ปฺรภวติ ภวุนภฺรานฺติทีรฺฆํ วิลงฺมย 
   ปฺราตะ ปฺราปฺตุ  ํ รโถ เม ปุนริติ มนาสิ นฺยสฺตจินฺตาติภาระ | 
   สํธฺยามฺฤษาวศษิฺฏสฺวกรปริกรสฺปษฺฏเหมารปงฺกฺต ิ
   วฺยากฺฤษฺยาวสฺถิโต ’สฺตกฺษิตภิฺฤติ นยตไีวษ ทิกฺจกฺรมรฺกะ ||5|| 
 

 “รถลอเดียวของเรา  หลังจากเดินทางรอบวงโคจรอันยาวไกลรอบโลกแลว   
ไมสามารถกลับไปไดอีกตอนเชา” พระสุริยะผูมีภาระความกังวลอันหนักหนวงในจิตใจยอมคิด  ผูมี
ลําแสงสีทองปรากฏเปนรังสีจํานวนมากที่เหลือไวหลังจากลากรถผานสนธยาทั้งสอง  ดุจวา
หลังจากไดนําลากรถอันศักดิ์สิทธิ์ผานภูเขาทิศตะวันตก  ก็ไดพักแลว ||5|| 
 
 

  อป จ | 
  และ 
 

    ยาโต ’สฺมิ ปทฺมนยเน สมโย มไมษ 
    สุปฺตา มไยว ภวตี ปฺรติโพธนยีา | 

ปฺรตฺยายนามยมิตีว สโรรุหิณยฺาะ 
    สูรฺโย ’สฺตมสฺตกนิวษิฺฏกระ กโรติ ||6|| 
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“เราไปแลว  โอ  นางผูมีใบหนาเปนดอกบัวเอย  เวลานี้เปนของเราแลว ขอเจาจงหลับ 
และจะถูกปลุกโดยเรา (ในวันรุงขึ้น)”  พระสุริยะนี้ผูวางพระหัตถลงบนภูเขาทิศตะวันตก  ดุจวา
กําลังมอบความมั่นใจใหแกดอกบัว ||6|| 
 

  ตทุตฺติษฺ มาธวีลตามณฺฑป คตฺวา ปฺริยตมาสํเกตาวสรํ ปรฺติปาลยาวะ | 
  ดังนี้  จงลุกขึ้นเถิด  เราทั้งสองจะไปยังมณฑปแหงเถาวัลยมาธวีเพื่อรอเวลาอันได 

นัดหมายไวกบัสุดที่รัก| 
 
วิทูษกะ : โภะ โศภนํ ภณิตมฺ | (อิตฺยุตตฺิษฺฏตะ |)  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  กลาวไดงดงามแลว  (กลาวจบ  ทั้งสองลุกขึ้น) 
 
วิทูษกะ : (วิโลกฺย |) โภ วยสฺย เปฺรกฺษสฺว เปฺรกฺษสฺว | เอษ ขลุ พหลีกฺฤตวิรลวนราชิสนิเวโศ  

คฺฤหีตฆนปงฺกปวรวนวราหมหิษกฺฤษณฺจฺฉวะิ ปฺรสรติ ปูรฺวทิศํ ปฺรจฺฉาทยสฺํติมิรสํฆะ |  
วิทูษกะ :  (มองดู)  โอ  สหายผูเจริญ  จงมองดูเถิด  จงมองดูเถิด | นี่แลคือกลุมแหงความมืด 
  อันยืดออกไปครอบคลุมแถวแหงพรรณไมเล็กๆ และมีรอยสีดําแหงควายและหมู 
  ปาอันปกคลุมดวยโคลน  กําลังครอบคลุมทิศตะวันออก | 
 
ราชา  :  (สมนฺตาทฺวิโลกฺย |) สเข สาธุ ทฺฤษฺฏมฺ | ตถา หิ | 
  (มองไปรอบๆ)  เพื่อนเอย  มองไดดีแลว  | ดังนี้ | 
 

    ปุระ ปูรฺวาเมว สฺถคยติ ตโต ’นฺยามป ทิศ ํ
    กฺรมาตฺกฺรามนนฺทฺริทฺรุมปุรวิภาคําสฺติรยติ | 
    อุเปตะ ปนตวฺํ ตทนุ ภวุนสฺเยกฺษณผล ํ
    ตมะสํฆาโต ’ยํ หรติ หรกณฺทฺยุติหระ ||7|| 
 

  กลุมกอนแหงความมืดนี้  อันทรงไวซ่ึงสีของศอแหงพระศิวะ  
กอนอื่นปกคลุมทิศตะวันออกไว  จากนั้นจึงปกคลุมอีกทิศดวย (ตะวันตก)  
ในขณะที่กําลังกาวทีละกาว  มันครอบคลุมสวนทั้งหลายตั้งแตภูเขา  ตนไม
และเมือง  หลังจากนั้น  มันเขาไปใกลแลวซ่ึงความเขมขน  และพาคลอง
จักษุแหงชนไป ||7|| 
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  ตทาเทศย มารคฺมฺ | 
  ดังนั้น  จงแสดงทางเถิด| 
วิทู॰ :  เอตฺเวตุ ปฺริยวยสฺยะ |  
วิทูษกะ : ขอเพื่อนรักจงไปเถิด  จงไปเถิด 
 

(ปริกฺรามตะ |) 
(ทั้งสองเดินไปรอบๆ) | 

 

วิทู॰ :  (นิรูปฺย |) โภ วยสฺย เอตตฺขลุ สมาสนฺนํ สํสกฺตพหลปตฺรปาทปลตาภิะ  
ปณฺฑีกฺฤตานฺธการมิว มกรนโฺททฺยานมฺ | ตตฺกถมตฺร มารฺโค ลกฺษฺยเต |  
 

วิทูษกะ :  (เพงดู)  โอ  สหายผูเจริญ  นี่แลคืออุทยานมกรันทะอันอยูใกล | อันดุจตกอยูใน 
  ความมืดเพราะอัดแนนไปดวยใบไม  ตนไมและเถาวัลยมากมายประกอบกัน  ดังนี้ 
  แลวทางจะสังเกตเห็นไดอยางไร | 
 

ราชา  :  (คนฺธมาฆฺราย |) วยสฺย คจฺฉาคฺรตะ | นนุ สุปริชฺาต เอวาตฺร มารฺคะ | ตถา หิ | 
  (ดมกลิ่นหอม)  เพื่อนเอย  จงไปดานหนาเถิด  ทางที่นี่ยอมเปนที่รูจักดีแลว  ดังนี้ | 
 

   ปาลียํ จมฺปกานํา นิยตมยมเสา สุนฺทระ สินฺทุวาระ 
   สานฺทฺรา วีถี ตเถยํ พิกุลวิฏปนํา ปาฏลาปงฺกฺติเรษา | 
   อาฆฺรายาฆฺราย คนฺธํ ววิิธมธิคไตะ ปาทไปเรวมสฺมิ- 
   นฺวฺยกฺตึ ปนฺถาะ ปฺรยาติ ทวฺิคณุตรตโมนิหนฺโุต ’ปฺเยษ จิหไฺนะ ||8|| 
 

 นี่คือแถวแหงดอกจัมปกะทั้งหลาย  แนนอนวานี่คือตนสินทุวาระอันงดงาม  และ
นี่คือแถวอันหนาแนนแหงตนพิกุลทั้งหลาย  นี่คือทิวแถวตนปาฏละทั้งหลาย  หลังจากดมแลวดม
อีกซึ่งกลิ่นหอมอันหลากหลาย ณ ที่นี่    แมวาจะถูกซอนดวยความมืดเปนสองเทา  หนทางนี้ยังจะ
ปรากฏชัดดวยเครื่องหมายคือตนไมอันคุนเคยทั้งหลาย ||8|| 
 

(อิติ ปริกฺรามตะ |) 
(กลาวจบ  ทั้งสองเดินไปรอบๆ)    
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วิทู॰ :  โภ เอตํ ขลุ นิปตนฺมตฺตมธุกรํ กุสุมาโมทวาสิตทศทิศํ  
มสฺฤณมรกตมณิศิลากุฏฏิมสุขายมานจรณสํจารสูจิตํ ตเมว มาธวีลตามณฺฑป  
สํปฺราปฺเตา สฺวะ | ตทิไหว ตษิตุ ภวานฺ ยาวทหํ เทวีเวษธาริณี  ํ สาคริกํา คฺฤหีตฺวา  
ลฆฺวาคจฺฉามิ |  
 

วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  พวกเราทั้งสองมาถึงแลวซ่ึงมณฑปแหงเถาวัลยมาธวี  อันผ้ึงที่เมามาย 
  ทั้งหลายบินลงมาแลว  อันมีดอกหอมฟุงกระจายไปทั้งสิบทิศ  อันสังเกตไดจาก 
  ความสุขที่เกิดขึ้นระหวางเดินบนทางเดินที่ทําจากศิลามณีมรกตอันออนนุม |   
  ดังนั้น  ขอทานจงยืนรอที่นี่  แลวขาพเจาจะไปนําตัวนางสาคริกาที่แตงองคเปนเทวี 
  และกลับมาโดยเร็ว |   
 

ราชา  :  วยสฺย เตน หิ ตฺวรฺยตํา ตวฺรฺยตามฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  เจานั้นเทียวจงรีบเถิด  จงรีบเถิด| 
 

วิทู॰ :  โภะ มา อุตฺตามฺย | เอษ อาคโต ’สฺมิ | (อิติ นษิฺกานฺตะ |)  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  จงอยารอนใจ  ขาพเจาจะไปแลว  (กลาวจบ  เดินออกไป) | 
 
ราชา  :  ยาวทหมปฺยสฺยํา มรกตศิลเวทิกายามุปวิศฺย ปฺริยายาะ สํเกตสมยํ ปฺรติปาลยามิ |  

(อุปวิศยฺ สจินตฺมฺ |) อโห โก ’ป กามิชนสฺย สฺวคฺฤหิณีสมาคมปริภาวิโน  
ชนมภินวํ ปฺรติ  ปฺรกฺษปาตะ ตถา  หิ | 
 

  ในขณะเดยีวกนัเราจะนั่งรอตรงพื้นศิลามรกต และรอเวลาการนัดหมายของที่รัก              
ของฉัน | (ทรงนั่งลงแลวครุนคิด) เชนนั้นเราเองก็จะนั่งลงที่พื้นศิลามรกตนี้และรอเวลาที่นัดหมาย
กับนางอันเปนที่รัก  (นั่งลง  พรอมความกังวล)  อโห  ความลําเอียงแกคนใหมอันใดเลาของคนผูมี
ความรักผูละทิง้การสมาคมกับภรรยาตนเอง | ดังนี้ |    
 

  ปฺรณยวิศทํา ทฤฺษฺฏึ วกฺเตฺร ททาติ น ศงฺกิตา 
    ฆฏยติ ฆนํ กณฺาศฺเลเษ รสานฺน ปโยธเรา | 
    วทติ พหุโศ คจฺฉามีติ ปฺรยตนฺธฺฤตาปฺยโห 
    รมยติตรํา สํเกตสฺถา ตถาป หิ กามินี ||9|| 
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หญิงสาวอันตกอยูในหวงรักแตยังมีความสงกา  ยอมไมมอบดวงตาที่ปรากฏชัดเจน
วามีความรักบนใบหนา  ยอมไมกดหนาอกดวยความสิเนหาในขณะที่ถูกโอบที่คอ  ยอมกลาวอยู
เสมอวา “ฉันจะไป”  แมถูกจับไวดวยกําลัง  โอโฮ  แตนางจักยืนอยูตรงสถานที่นัดพบ  และนี่เองที่
นาร่ืนรมยกวา ||9|| 

 
 

  อเย กถํ จิรยติ วสนฺตกะ | ตตฺ กึ นุ ขลุ วิทิตะ สฺยาทย วฺฤตฺตานฺโต เทวยฺา | 
  โอ  เหตุใดวสันตกะจึงชักชาอยู  อันใดกันเลา | หรือขาวนี้พึงถูกรูแลวโดยเทวี |  
 

(ตตะ ปฺรวิศติ วาสวทตฺตา กาฺจนมาลา จ |) 
(หลังจากนั้น  วาสวทัตตาและกาญจนมาลาจึงเขามา) 

 

วาสว॰ :  หฺเช กาฺจนมาเล สตฺยเมว มม เวษํ กฺฤตฺวา สาคริการฺยปุตฺรมภิสริษฺยติ |  
วาสวทัตตา :  โอ  เพื่อนเอย  กาญจนมาลา  เปนความสัตยหรือที่สาคริกาหลังจากใสเครื่องทรง 
  ของเราแลวจะเขาไปหาสวามี | 
 

กาฺจน॰ : กถมนฺยถา ภฏฏินฺไย นิเวฺยเต | อถ วา จิตฺรศาลิกาทฺวาเร สฺถิโต วสนฺตก เอว เต  
  ปฺรตฺยยมุตฺปาทยิษยฺติ |  
กาญจนมาลา :  นายแมจักไดรับการบอกกลาวเปนอื่นไดอยางไร | หรือวาวสันตกะที่ยืนอยู ณ  
  ทวารแหงหอภาพวาดจักสรางคําอธิบายอื่นแกทาน | 
 

วาสว॰ :  เตน หิ ตไตฺรว คจฺฉาวะ |  
วาสวทัตตา :   เชนนั้นแลว  เราทั้งสองจะไปที่นั่น | 
 

กาฺจน॰ : เอตฺเวตุ ภฏฏินี |  
กาญจนมาลา :   ขอนายแมจงไปเถิด  จงไปเถิด| 
 

(อุเภ ปริกฺรามตะ |) 
(ทั้งสองเดินไปรอบๆ) 

 

(ตตะ ปฺรวิศติ กฺฤตาวคุณฺโน วสนฺตกะ |) 
(หลังจากนั้น  วสันตกะผูสวมผาคลุมอยูจึงเขามา) 
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วสนฺตกะ॰ : (กรฺณํ ทตฺตวฺา |) ยถา จิตฺรศาลิกาทฺวาเร ปทศพฺทะ ศฺรูยเต ตถา ตรฺกยามฺยาคตา  
สาคริเกติ |   

วสันตกะ :  (เงี่ยหูฟง)  เสียงแหงเทาถูกไดยินแลว ณ ทวารแหงหอภาพวาดฉันใด  เราคะเนวา 
  สาคริกามาแลวฉันนั้น | 
 

กาฺจน॰ : ภฏฏินิ อิยํ สา จิตฺรศาลิกา | ตทฺยาวทฺวสนฺตกสฺย สํชฺ ํา กโรมิ | (อิติ โฉฏิกํา ททาติ |)  
กาญจนมาลา :  นายแม  นี่คือหอภาพวาด | ขาพเจาจะทําสัญญาณแกวสันตกะ (กลาวจบ  จึงดีดนิ้ว) 
 

วิทู॰ :  (สหรฺษมุปสฺฤตฺย สสฺมิตมฺ |) สุสํคเต สุษฺุ ขลุ  กฺฤตสฺตฺวยา เอษ กาฺจนมาลายา 
  เวษะ | อถ สาคริเกทานี  ํ กุตฺร |  
 

วิทูษกะ :   (เขาไปใกลดวยความหรรษา  พรอมรอยยิ้ม)  โอ  สุสังคตา  เจาทําไดดีอยางแทจริง   
  นี่คือเครื่องแตงกายของกาญจนมาลา  แลวตอนนี้สาคริกาอยูที่ไหน | 
 

กาฺจน॰ : (องฺคุลฺยา ทรฺศยนฺตี |) นนฺเวษา |  
กาญจนมาลา :   (แสดงใหเห็นโดยใชนิ้ว)  นี่แล | 
 

วิทู॰ :  (ทฺฤษฺฏวา สวสฺิมยมฺ |) เอษา สฺผุฏเมว เทวี วาสวทตฺตา |  
วิทูษกะ :  (มองดู  ดวยความประหลาดใจ)  นี่แลคือเทวีวาสวทัตตาโดยแท | 
 

วาสว॰ :  (สาศงฺกมาตฺมคตมฺ |) กถํ ชฺาตาสฺมิ | 
วาสวทัตตา :   (กลาวกับตนเองดวยความสงสัย)  ฉันถูกรูแลวหรือ | 
 

วิทู॰ :  (โฉฏิกํา ททาติ |) ภวติ สาคริเก อิต อาคจฉฺ | (วาสวทตฺตา วิหสฺย  
กาฺจนมาลามวโลกยติ |)  

วิทูษกะ :  (ดีดนิ้ว)  โอ  สาคริกาผูเจริญ  ขอเจาจงมาทางนี้  (วาสวทัตตาหัวเราะและมองไป 
  ทางกาญจนมาลา) 
 

กาฺจน॰ : (อปวารฺย องฺคลฺุยา ตรฺชยนฺตี |) หตาศ สฺมริษยฺสฺเยตทาตฺมโน วจนมฺ |  
กาญจนมาลา :   (ไปดานขาง  ขมขูดวยนิ้วมือ)  เจาโง  เจาจงจําคําพูดของตนนี้ใหดี | 
 



80 
 

วิทู॰ :  ตฺวรตํา ตฺวรตํา สาคริกา | เอษ ขลุ ปูรฺวทิศ อุทฺคจฺฉติ ภควานฺมฺฤคลาฺฉนะ |                      
  (ปริกฺรามติ |)  
วิทูษกะ :  ขอทานสาคริกาจงรีบเถิด  จงรีบเถิด  |  นี่แลคือพระผูมีพระภาคผูรอยเปนตัวมฤคี  
  (ดวงจันทร) กําลังขึ้นทางทิศตะวันออก |  (เดินไปรอบๆ|) 
 

ราชา  :  อเย อุปสฺถิตปฺริยาสมาคมสฺยาป กิมิทมตฺยรฺถมุตฺตามฺยาติ เม เจตะ | อถ วา | 
  โอ  เหตุใดใจของขาจึงเรารอนยิ่งเชนนี้ในการที่จะไดพบกับนางอันเปนที่รัก 

ที่รอคอย  หรือวา 
 

   ตีวฺระ สฺมรสํตาโป น ตถาเทา พาธเต ยถาสนฺเน | 
   ตปติ ปฺราวฺฤษ ินิตรามภฺยรฺณชลาคโม ทิวสะ ||10|| 
 

  ความรุมรอนจากความรักอันแผดเผายิ่งนี้  ไมทํารายในตอนตนเทากับที่ทําราย
ในตอนนี้  ในฤดูฝน  วันอันมีน้ําฝนเขามาใกลยอมแผดเผาเรารอนกวา ||10|| 
 

วิทู॰ :  (กรฺณ ทตฺตวฺํา |) ภวติ สาคริเก เอษ ขลุ ปฺริยวยสฺยสฺตวฺาเมโวทฺทิศฺโยตฺกณฺานิรฺภรํ 
  มนฺตฺรยเต | ตนฺนิเวทยามยฺสฺไม ตวาคมนมฺ | 
  

วิทูษกะ :  (เงี่ยหูฟง)  โอ  นางสาคริกาผูเจริญ  นี่แลคือเพื่อนรักผูกําลังพร่ําบนจากลําคออยาง 
  หนักหนวงเกี่ยวกับทาน  ขาพเจาจะไปแจงการมาถึงของทานแกเขา | 
 

วาสว॰ :  (ศิระสํชฺ ํา ททาติ |) 
วาสวทัตตา :   (ใหสัญญาณดวยศีรษะ) | 
 

วิทู॰ :  (ราชานมุปสฺฤตฺย |) โภ วยสฺย ทิษฺฏยา วรฺธเส | เอษา ขลุ มยานีตา สาคริกา |  
 
วิทูษกะ :  (เขาไปใกลพระราชา)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ทานเจริญแลวดวยโชค  นี่แลคือนาง 
  สาคริกาที่ขาพเจานํามาแลว| 
ราชา  :  (สหรฺษํ สหโสตฺถาย |) วยสฺย กฺวาเสา กวฺาเสา | 
พระราชาอุทยนะ :  (ลุกขึ้นยืนทันทีดวยความดีใจ)  เพื่อนเอย  นางอยูไหน  นางอยูไหน | 
 
วิทูษกะ : นนฺเวษา |  
วิทูษกะ :  นี่แล | 
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ราชา  :  (อุปสฺฤตฺย |) ปริฺเย สาคริเก | 
  (เขาไปใกล)  โอ  สาคริกา  นางผูเปนที่รักเอย 
 
    ศีตําศุรฺมุขมุตฺปเล ตว ทฺฤเศา ปทฺมานุกาเรา กเรา 
    รมฺภาครฺภนภิํ ตโถรุยุคลํ พาหู มฺฤณาโลปเมา | 
    อิตฺยาหฺลาทกราขิลางฺคิ รภสานฺนิะศงกฺมาลิงฺคฺย มา- 
    มงฺคานิ ตฺวมนงฺคตาปวิธุราณเฺยหฺเยห ินิรฺวาปย ||11|| 
 

 ใบหนาของเจาคือพระจันทร  ดวงตาทั้งสองคือบัวอุบล  มือทั้งสองมีลักษณะ
คลายบัวปทมา  สะโพกทั้งคูของเจาคลายภายในแหงตนกลวย  แขนทั้งสองมีอุปมาดุจรากบัว  โอ  
นางผูมีองคาพยพทั้งหมดอันมอบปติสุขเอย  จงมาเถิด  จงมาเถิด  หลังจากที่สวมกอดเราอยาง
รุนแรงโดยไรความกลัวแลว  จงทําใหอวัยวะทั้งหลายที่ถูกแผดเผาดวยความรักสงบเย็นเถิด ||11|| 
 
วาสว॰ :  (สพาษฺปมปวารฺย |) กาฺจนมาเล เอวมป มนฺตฺรยิตฺวารฺยปตฺุระ ปุนรป  

มามาลปษฺยตตีฺยโห อาศฺจรยฺมฺ |  
วาสวทัตตา :   (ไปดานขางพรอมน้ําตา)  กาญจนมาลาเอย  ชางเปนเรื่องอัศจรรยที่สวามีไดกลาว 
  เชนนี้แลวจะกลาวตอนรับเราอีก| 
 
กาฺจน॰ : (อปวารฺย |) ภรฺตฺริ เอวํ นวฺิทมฺ | กึ ปุนะ สาหสิกานํา ปุรุษาณํา น สมฺภาวยฺเต |  
 
กาญจนมาลา :   (ไปดานขาง)  นายแมเอย  เปนเชนนี้  ทําไมจะเปนไปไมไดสําหรับบุรุษที่ชอบ 
  การทาทายทั้งหลาย| 
 

วิทูษกะ : ภวติ สาคริเก วิศฺรพฺธา ภูตวฺา ปฺริยวยสฺยมาลป | อทฺยาป ตาวทสฺย นิตยฺรุษฺฏายา  
เทวฺยา วาสวทตฺตายา ทุษฺฏวจไนะ กฏกิเต โศฺรเตฺร สามฺปฺรตํ สุขยตุ ตว  
มธุรวจโนปนยฺาสะ | 
 

วิทูษกะ :  โอ  นางสาคริกาผูเจริญ  ขอเจาจงกลาและกลาวสนทนากับเพื่อนรักเถิด  วันนี้   
  ขอใหคําพูดอันออนหวานของเจายังความสุข ณ บัดนี้ใหแกหูทั้งสองอันถูกรบกวน 
  ดวยคําพูดอันนาระคายเคืองของเทวีวาสวทัตตาผูโกรธเกรี้ยวอยูเปนนิตย | 
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วาสว॰ :  (อปวารฺย สโรษสฺมิตมฺ |) กาฺจนมาเล อหมีทฺฤศี กฏภาษณิี | อารฺยวสนตฺกะ ปุนะ      
  ปฺริยํวทะ |  
วาสวทัตตา :   (ไปดานขาง  ดวยรอยยิ้มอันไมพอใจ)  โอ  กาญจนมาลา  เราเปนผูมีคําพูดอันนา 
  ระคายเคืองเชนนี้เอง  ทานวสันตกะผูเจริญเปนผูกลาววาจาอันเปนที่รักอีกครั้ง| 
 

กาฺจน॰ : (อปวารฺย  |) หตาศ สฺมริษฺยสฺเตตทฺวจนมฺ  |  
กาญจนมาลา :   (ไปดานขาง)  เจาโง  เจาจะระลึกถึงคําพูดนี้ | 
 
วิทู॰ :  (วิโลกฺย  |) โภ วยสฺย เปฺรกฺษสฺว เปฺรกฺษสฺว | เอษ ขลุ กุปตกามินีกโปลสํนิภะ  
  ปูรฺวทิศํ ปฺรกาศยนฺนุทิโต ภควานฺมฺฤคลาฺฉนะ |  
 

วิทูษกะ :  (มองดู)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  จงดูเถิด  จงดูเถิด  นี่แลคือพระผูมีพระภาคผูมีรอยเปน 
  ตัวมฤคีอันขึ้นมาแลวและสองแสงไปยังทิศตะวันออกและรุงเรืองดุจแกมของหญิง 
  ผูมีความรักผูโกรธแลว | 
 
ราชา  :  ปฺริเย สาคริเก ปศฺย | 
  โอ  สาคริกาผูเปนที่รักเอย  จงดูเถิด | 
 

   อารุหฺย ไศลศขิรํ ตฺวทฺวทนาปหฺฤตกานฺติสรฺวสฺวะ | 
   ปฺรติกรฺตุภิโวรฺธฺวกระ สฺถิตะ ปุรสฺตานฺนิศานาถะ ||12|| 

 
 หลังจากปนขึ้นสูยอดเขาแลว  พระผูเปนที่พึ่งแหงกลางคืน (พระจันทร)  ผูที่ความงาม

ทั้งหมดถูกทําลายลงสิ้นดวยใบหนาของเจา  ยืนอยูดานหนาและสองแสงลงมาดานลางดุจวาจะทา
ทายเจา ||12|| 
 

อป จ | ทรฺศิตมเนโนทฺคจฺฉตา ปฺรกฺฤติชฑตฺวมฺ | กุตะ | 
|และ|  ความมนึทึบโดยธรรมชาติถูกแสดงแลวดวยการขึ้นของพระจันทร| เพราะเหตใุดฤา | 
 

   กึ ปทฺมสฺย รุจํ น หนฺติ นยนานนฺทํ วิธตฺเต น ก ึ
   วฺฤทฺธึ วา ฌษเกตนสฺย กุรุเต นาโลกมาเตฺรณ กิมฺ | 
   วกฺเตฺรนเฺทา ตว สตฺยยํ ยทประ ศีตําศุรภยฺุทคฺโต 
   ทรฺปะ สฺยาทมฤฺเตน โจทิห ตทปฺเยวาสฺติ พมิฺพาธเร ||13|| 
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 (พระจันทรหรือใบหนาของเจา)  มิไดทําลายความงามแหงดอกบัวหรือ  มิไดมอบ
ความปติสุขแกดวงตาหรือ  มิไดขยายใหญขึ้นเมื่ออยูในทะเลหรือเพียงแคปรากฏตัวหรือ  เมื่อมี
ใบหนาของเจาอันเปนดุจดวงจันทร  และดวงจันทรอีกดวงหนึ่งจะลอยขึ้น  หากดวงจันทรจะพึงมี
ความภาคภูมิดวยน้ําอมฤต  ความภูมิใจก็ควรมีแกเจาเชนกันดวยริมฝปากลางอันดุจผลพิมพะ ||13|| 
 
วาสว॰ :  (สโรษมวคุณฺนมปนีย |) อารฺยปุตฺร สตฺยเมวาหํ สาคริกา | ตฺวํ ปุนะ  

สาคริโกตฺกฺษปิฺตหฺฤทยะ สรฺวเมว สาคริกามยํ เปฺรกฺษเส |  
วาสวทัตตา :   (ดึงผาคลุมหนาออกแลวดวยความโกรธ)  สวามี  แทจริงแลวหมอมฉันนี่แลคือ 
  สาคริกา  ทานผูมีหัวใจถูกทิ่มแทงแลวดวยสาคริกายอมมองเห็นทุกอยางเปน 
  สาคริกาไปหมด| 
 
ราชา  :  (สไวลกฺษยฺมปวารฺย |) กถํ เทวีวาสวทตฺตา | วยสฺย กิเมตตฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  (ไปดานขางดวยความมึนงง)  เหตุใดจึงเปนเทวีวาสวทัตตา  เพื่อนเอย   
  นี่คืออะไร| 
 
วิทู॰ :  (สวิษาทมฺ |) โภ วยสฺย กิมปรมฺ | อสฺมากํ ชีวิตสํศโย ชาต เอษะ |  
วิทูษกะ :   (ดวยความสิ้นหวัง)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  จะเปนอะไรอื่น  ความไมแนนอนแหงชีวิต 
  ของพวกเราไดเกิดขึ้นแลว | 
 
ราชา  :  (อุปวิศยฺาฺชลึ พทฺธฺวา |) ปฺริเย วาสวทตฺตา ปฺรสีท ปฺรสีท | 
พระราชาอุทยนะ :  (นั่งลง  พรอมพนมมือ)  โอ  วาสวทตัตาที่รัก  โปรดจงใจเยน็  โปรดจงใจเย็น | 
 
วาสว॰ :  (ตนฺมุขาภิมุขํ หสฺเตา ปฺรสารฺยาศฺรูณิ วิธารยนฺตี |) อารฺยปุตรฺ ไมวํ ภณ |  

อนฺยคตานีมานฺยกษฺราณิ |  
วาสวทัตตา :  (หันมาเผชิญหนา  ยืดมือทั้งสองออก  กล้ันน้ําตา)  สวามี  ขอทานจงอยากลาว 
  อันใด  คําพูดเหลานี้จักกลายเปนอื่น | 
 

วิทู॰ :  (อาตฺมคตมฺ |) กิมิทานีมตฺร กริษฺยามิ | ภวตฺเววํ ตาวตฺ | (ปฺรกาศมฺ |) ภวติ มหานุภาวา 
  ขลุ ตฺวมฺ | ตตฺกษฺมฺยตํา ตาวเทโก ’ปราธะ ปฺริยวยสฺยสฺย |  
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วิทูษกะ :  (กลาวกับตนเอง)  ตอนนี้เราควรทําเชนไร  นายแมเปนเชนนี้แลว  (กลาวเสียงดัง)   
  โอ  นายหญิงผูเจริญ  ทานชางยิ่งใหญเหลือเกิน  ขอโปรดใหอภัยแกความผิดนี้ของ 
  เพื่อนรักดวยเถิด| 
 
วาสว॰ :  อารฺย วสนฺตก นนุ ปฺรถมสํคเม วิฆฺนํ กวุตยฺา มไยไวตสฺยาปราทฺธมฺ |  
วาสวทัตตา :  โอ  ทานวสันตกะผูเจริญ  แทจริงแลวฉนัเองผูสรางอุปสรรคในการเจอกันครั้งแรก 
  คือผูผิดบาป | 
 
ราชา  :  เทวิ เอวํ ปฺรตฺยกฺษทฺฤษฺฏวยฺลีกะ กึ พฺรวีมิ | ตถาป วิชฺาปยามิ | 
  โอ  เทวี  ความเจ็บปวดอันเหน็ไดชัดตอหนาเชนนี้  เราจะกลาวอะไรไดอีก  เราเอง 

ขอยอมรับวา |  

(ปาทโยะ ปตติ |) 
(ลดตัวลงไปทีเ่ทาทั้งสอง) 

 
 

    อาตามฺรตามปนยามิ วิลกฺษ เอษ 
    ลากฺษากฺฤตํา จรณโยสฺตว เทวิ มูรฺธฺนา | 
    โกโปปราคชนิตํา ตุ มุเขนฺทพุิมฺเพ 
    หรฺตุ  ํ กฺษโม ยทิ ปรํ กรุณา มยิ สฺยาตฺ ||14|| 
 

 เราผูเปนบุรุษผูซีดจางคนนี้จะนําเอาสีแดงแหงเทาทั้งสองของเจาอันเกิดจากการยอม
แดงออกไป  โอ  เทวี  ดวยศีรษะ  หากแตความกรุณาของเจาจะพึงมีตอเรา  เราสามารถที่จะนํา (สีแดง) 
อันเกิดจากความชอกช้ําจากความโกรธบนใบหนาอันดุจพระจันทรที่แดงก่ําออกไปได ||14|| 
 
วาสว॰ :  (หสฺเตน วารยนฺตี |) อารฺยปุตฺร อุตฺติษฺโตฺติษฺ | นิรฺลชฺชะ ขลุ ส ชโน ย อารฺยปุตฺรสฺ  

เยทฺฤศํ หฺฤทยํ ชฺาตฺวา ปนุรป กุปฺยติ |  ตตฺสุขํ ติษฺฐตฺวารฺยปุตฺระ  |  คมิษฺยามฺยหมฺ  |   
(อิติ คนฺตุมิจฺฉติ |) 
 

วาสวทัตตา :  (หามดวยมือ)  โอ  สวามี  จงลุกขึ้นเถิด  จงลุกขึ้นเถิด  |  ผูใดไดรับรูวาหัวใจแหง 
สวามีของตนเปนเชนนีแ้ลวยังโกรธอยูอีก  ผูนั้นคือผูไรความละอาย  |  ดังนั้น  ขอ 
สวามีจงอยูดวยความสุขเถิด  ขาพเจาจกัไปแลว  |  (กลาวจบ  ตองการจะไป) 
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กาฺจน॰ : ภรฺตฺริ กุรุ ปฺรสาทมฺ | เอวํ จรณปติตํ มหาราชมฺุชิตฺวา คตายา เทฺวยา อวศฺยํ  
ปศฺจาตฺตาเปน  ภวิตวฺยมฺ |  

กาญจนมาลา :  โอ  นายแม  โปรดพึงพอใจเถิด  | ความทุกขรอนภายหลังยอมเกิดขึ้นอยางแนแท 
  แกเทวีผูเสด็จไปแลวโดยทิ้งใหราชาลดตัวอยูกับพระบาทเชนนั้น |   
 
วาสว॰ :  อเปหิ อปณฺฑเิต กิมตฺร ปฺรสาทสฺย ปศฺจาตฺตาปสฺย วา การณมฺ | ตเทหิ คจฉฺาวะ |  
วาสวทัตตา :   จงหลีกไปเถิด  เจาผูโงเขลา  อะไรคือเหตุแหงความพึงพอใจหรือความทุกขรอน 
  ภายหลังกันเลา   | จงไปเถิด   พวกเราทั้งสองจะออกไป | 
 
ราชา  :  เทวิ ปฺรสีท ปฺรสีท | (อาตามฺรตามปนยามิ อิตฺยาทิ ปุนะ ปติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  เทวี  จงพอใจเถิด  จงพอใจเถิด  | (ทองโศลกที่ 14 อีกครั้ง)  
 
วิทู॰ :  โภ อุตฺติษฺ | คตา เทวี | ตตฺกิมตฺรารณฺยรุทติํ กโรษิ |  
วิทูษกะ : ทานผูเจริญ  ลุกขึ้นเถิด  เทวีเสด็จไปแลว  | ทานจะร่ําไหกลางอรัญนี้ไปเพื่อเหตุใด | 
 
ราชา  :  (มุขมุนฺนมยฺย ทฺฤษฺฏวา |) กถมกฺฤตฺไวว ปฺรสาทํ คตา เทวี | 
พระราชาอุทยนะ :  (เงยหนาขึ้นมอง)  เหตใุดเทวีจึงไมพอใจแลวเสด็จไป | 
วิทู॰ :  กถํ  น กฺฤตะ ปฺรสาโท ยททฺยาปฺยกฺษตศรีเรา ติษฺาวะ |  
วิทูษกะ : เหตุใดจึงไมพอพระทัย  เพราะเราทั้งสองอันรางกายยังไมแตกดับยังยนือยู | 
 
ราชา  :  ธิงฺ มูรฺข กิเมว มามุปหสสิ | นนุ  ตฺวตกฺฺฤต เอวายมาปติโต ’สฺมากํ มหานนรฺถะ |  
  กุตะ | 
  โธเอย  เจาโง  เหตุใดจึงหัวเราะเยาะเรา  | แทจริงแลวโชครายอันใหญหลวงของ 
  พวกเราที่มาถึงเพราะเจาทําไว | เหตุใดฤๅ | 
 

   สมารูฒา ปฺรีติะ ปฺรณยพหุมานาทนุทิน ํ
   วฺยลีกํ วีกษฺฺเยท ํกฺฤตมกฺฤตปูรฺวํ ขลุ มยา | 
   ปฺริยา มฺุจตฺยทฺย สฺผุฏมสหนา ชีวิตมเสา 
   ปฺรกฺฤษฺฏสฺย เปฺรมฺณะ สฺขลิตมวิษหฺยํ หิ ภวติ ||15|| 
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 ความรักอันเติบโตขึ้นแลวทุกวันดวยมานะอันยิ่งยวดในเรื่องความรัก  หรือหลังจากได
เห็นการกระทําที่นาช้ําใจที่เราไมเคยทํามากอน  คนรักของเราผูไมอาจทนไดยอมสละชีวิตในวันนี้
เปนแนแท  เพราะความผิดพลาดแหงความรักอันมั่นคงยอมไมอาจทนรับได  ||15|| 

 
วิทู॰ :  โภ รุษฺฏา เทวิ กึ กริษยฺตีติ น ชานามิ | สาคริกา ปนุรฺทุษฺกรํ ชีวิษยฺตีติ ตรฺกยามิ |  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  ขาพเจาไมรูวาเทวีผูเกรี้ยวกราดจะทําสิ่งใด  แตขาพเจาคะเนวา 
  สาคริกาจักมีชีวิตที่ลําบาก| 
 
ราชา  :  วยสฺย อหมปฺเยวํ จนิฺตยามิ | หา ปฺริเย สาคริเก | 
พระราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  เราเองกก็ังวลเชนนี้  โอ  สาคริกา  นางผูเปนที่รัก | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ วาสวทตฺตาเวษธาริณี สาคริกา |) 
(หลังจากนั้น  สาคริกาผูสวมใสเครื่องทรงของวาสวทัตตาจึงเขามา)  

 

สาค॰ :  (โสเทวฺคมฺ |) ทษิฺฏยา นาหมเนน วิรจติเทวเีวเษณาสยฺาศฺจิตรฺศาลิกายา นษิฺกรฺกามนฺตี 
  เกนาป ลกฺษติาสฺมิ | ตทิทานี  ํ กึ กริษยฺามิ | (สาสฺตฺรํ จินฺตยติ |)  
 

สาคริกา :  (ดวยความตื่นเตน)  ดวยโชคดี  เราไมถูกดูออกโดยใครๆ ในขณะที่เดินออกจากหอ 
  ภาพวาดขณะที่สวมชุดของเทวีอันงดงามนี้  ตอนนี้เราจะทําเชนไร  (กังวลพรอม 
  น้ําตา) | 
 

วิทู॰ :  โภะ กึ มูฒ อิว ติษฺสิ | จินฺตยาตฺร ปฺรตีการมฺ |  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  เหตุใดทานยืนอยูดุจบาใบเชนนี้  ขอทานจงคิดวิธีการแกไขเถิด | 
 
ราชา  :  นนุ ตเมว จินฺตยามิ | วยสฺย เทวีปฺรสาทนํ มุกตฺฺวา นานยฺมโตฺรปายํ ปศฺยามิ | ตเทหิ | 
  ตไตฺรว คจฺฉาวะ | 
พระราชาอุทยนะ :  เรากาํลังคิดถึงสิ่งนั้นอยู  เพื่อนเอย  นอกจากความพึงพอใจของเทวีแลว  เราไม 
  เห็นอุบายอื่นใดอีก  จงไปเถิด  พวกเราทั้งสองจะไปที่นั่น| 
 

(อิติ ปริกฺรามตะ |) 
(กลาวจบ  เดินไปรอบๆ) 
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สาคริกา  : (วิมฺฤศฺย |) วรมิทานี  ํ สฺวยเมวาตฺมานมุทฺพธฺโยปรตา น ปุนรฺชฺาตสํเกตวฺฤตฺ- 
  ตานฺตยา เทวฺยา ปริภูตาสฺมิ | ตทฺยาวทหมโศกปาทป คตฺวา ยถาสมีหิตํ กริษฺยามิ |  
 

สาคริกา :  (บนพึมพํา)  ดีกวาในตอนนี้  หากเราลมเลิกและผูกคอตายดวยตนเอง  หากตองถูก 
  ทําใหอับอายโดยพระเทวีผูไดรูหรือสังเกตเห็นเรื่องราวนี้  ดังนั้น  เราจะไปยังตน 
  อโศกและทําในสิ่งที่เราปรารถนา | 
 
วิทู॰ :  (อากรฺณยฺ |) ตษิฺ ตาวตตฺิษฺ โภะ ปทศพฺทะ ศฺรูยเต | ชานามิ กทามิ  

คฺฤหีตปศฺจตฺตาปา ปุนรป เทวฺยาคตา ภเวตฺ |  
 

วทิูษกะ :  (เงี่ยหูฟง)  จงหยุดกอน  ตอนนี้  จงหยุดกอน  ทานผูเจริญ  เสียงฝเทานั้นไดยินชัด   
  เรารูวาอาจเปนเทวีผูรูสึกผิดภายหลังกําลังเสด็จมาแลวอีกก็เปนได | 
 
ราชา  :  วยสฺย มหานภุาวา ขลุ เทวี | กทาจิเทวมป สฺยาตฺ | ตตฺตฺวริตํ นิรูปฺยตามฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  เทวนีั้นเปนผูมีใจกวางโดยแทจริง  อาจเปนเชนนัน้ก็ได  ดังนั้น   

จงไปพินจิโดยเร็วเถิด | 
 
วิทูษกะ : ยทฺภวานาชฺาปยติ | (อิติ ปริกฺรามติ |)  
วิทูษกะ :  ตามที่ทานผูเจริญออกบัญชา  (กลาวจบ  เดินไปรอบๆ) | 
 
สาคริกา : (อุปสฺฤตย |) ตทฺยาวเทตายา มาธวีลตายาะ ปาศํา วิรจยยฺาโศกปาทป  

อาตฺมานมทฺพธฺย วฺยาปาทยามิ | (อิติ ลตาปาศํา รจยนฺตี |) หา ตาต หา อมฺพ  
เอเษทานีมหมนา ถา ’ศรณา วิปทฺเย มนฺทภาคนิี | (อิติ กณฺเ ลตาปาศมรฺปยติ |)  

 

สาคริกา :  (เขามาใกล)  หลังจากสรางบวงจากเถาวัลยมาธวีนี้แลวผูกตนเขากับตนอโศก  เรา 
  จักถึงแกความวิบัติ  (กลาวจบ  สรางบวงจากเถาวัลย)  โอ  พระบิดาโอ  พระมารดา   
  ลูกคนนี้ผูไรซ่ึงโชควาสนาตอนนี้ทั้งอนาถาและไรที่พึ่งกําลังสูความวิบัติแลว   
  (กลาวจบ  นําบวงบาศเถาวัลยไวที่คอ) | 
 

วิทูษกะ : (วิโลกฺย |) กา ปุนเรษา | กถํ เทวี วาสวทตฺตา | (สสํภฺรมมจฺไจะ |) โภ วยสฺย  
ปริตฺรายสฺว ปริตฺรายสฺว | เอษา ขลุ เทวี วาสวทตฺโตทฺพธฺยาตฺมานํ วฺยาปาทยติ |  
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วิทูษกะ :  (มองไปดานหนา)  นั่นคือใครกัน  ทําไมเปนเทวีวาสวทัตตา  (ดวยความงุนงง   
  ดวยเสียงอันดัง)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  จงชวยเหลือเถิด  จงชวยเหลือเถิด  นี่แลคือ 
  เทวีวาสวทัตตาผูจะเขาสูความวิบัติหลังผูกตนเองแลว | 
 

ราชา  :  (สสํภฺรมมุปสฺฤตฺย |) กฺวาเสา กิวาเสา | 
พระราชาอุทยนะ :  (เขาไปใกลดวยความเรงรีบ)  นางอยูไหน  นางอยูไหน | 
 

วิทูษกะ : นนฺเวษา  
วิทูษกะ :  นั่นแล| 
 

ราชา  :  (อุปสฺฤตฺย กณฺาตฺปาศมปนยนฺ |) อยิ สาหสการิณิ กิมิทมการฺยํ กฺริยเต | 
  (เขาไปใกล  นาํบวงออกจากคอ)  โอ  เจาผูกระทําอยางรบีดวน  เหตใุด 

จึงทําสิ่งอันโงเขลาเชนนี้  | 
 

   มม กณฺคตาะ ปฺราณาะ ปาโศ กณฺคเต ตว | 
   อตะ สฺวารฺถะ ปฺรยตฺโน ’ยํ ตยฺชฺยตํา สาหสํ ปฺริเย ||16|| 
 

 ปราณทั้งหลายของเราไปสูแลวที่คอ (สําลัก) เมื่อบวงบาศอยูที่คอของเจา   
ดังนั้น  นี่คือความพยายามเพื่อตนเองของเรา  โอ  ที่รักเอย  จงละทิ้งความโหดรายปาเถ่ือนเถิด ||16|| 
 
สาคริกา : (ราชานํ ทฺฤษฏฺวา |) อมฺโม กถเมษ ภรฺตา | (สหรฺษมาตฺมคตมฺ |) ยตฺสตฺยเมนํ เปฺรกฺษยฺ 
  ปุนรป เม ชีวิตาภิลาษะ สํวฺฤตฺตะ | อถไวนํ  เปฺรกฺษฺย กฤฺตารฺถา ภูตฺวา สุเขไนว ชีวิตํ 
  ปริตฺยกฺษยฺามิ | (ปฺรกาศมฺ |) มฺุจตุ มฺุจตุ มาํ ภรฺตา | ปราธีนะ ขลฺวยํ ชนะ น  

ปุนรีทฺฤศมวสรํ มรฺตุ  ํ ปฺราปฺโนติ | | (อิติ ปุนะ ปาศํา กณฺเ ทาตุมิจฺฉติ |)  
 

สาคริกา :  (มองพระราชา)  โอวาว  นี่เปนนายทานไดอยางไร  (กลาวกับตนเองดวยความยินดี)   
  เปนความสัตยแทวาหลังจากไดเห็นเขาแลว  ความตองการในการมีชีวิตอยู 
  ของเราเริ่มขึ้นอีกครั้ง  ไมเชนนั้น  มองเห็นเขาแลว  ฉันจะถือวาไดบรรลุความ 
  ประสงคแลวและจักสละชีวิตดวยความสุข  (เสียงดัง)  ขอนายทาน  ปลอยหมอม 
  ฉันเถิด  ปลอยหมอมฉันเถิด  คนผูนี้อยูในอํานาจแหงผูอ่ืนแลวและจะไมไดรับ 
  โอกาสเพื่อความตายเชนนี้อีก  (กลาวจบ  ตองการจะนําบวงมาคลองที่คอ) 
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ราชา  :  (นิรฺวรฺณฺย สหรฺษมาตฺมคตมฺ |) กถํ ปฺริยา เม สาคริกา | (กณฺาตฺปาศมากฺษปิฺย |) 
  (มองดูอยางพิจารณนา  กลาวกับตนเองดวยความยินดี)  เหตุใดจึงเปนสาคริกา 
  ผูเปนที่รักของเรา (โยนบวงบาศออกไปจากคอ) 
 

    อลมลมติมาตฺรํ สาหเสนามุนา เต 
    ตฺวริตมยิ วิมุจ ตฺวํ ลตาปาศเมตมฺ | 
    จลิตมป นิโรทฺธุ  ํ ชีวิตํ ชีวิเตเศ 
    กฺษณมหิ มม กณฺเ พาหุปาศํ นิเธหิ ||17|| 

พอแลว  พอแลว  สําหรับความโหดรายนี้ของเจาอันมากเกินไป  ขอเจาจงปลอยทิง้
บวงบาศเถาวัลยนี้โดยเร็วเถิด  โอ  เจาแหงชวีิตของเราเอย  ขอเจาจงวางบวงบาศแหงแขนลงบนคอ
ของเราชั่วขณะหนึ่งเถิด  เพื่อหยุดชีวิตอันสั่นคลอนของเรา ||17|| 
 
 

  (อิติ พาหุมากษฺิปฺย กณฺเ กฺฤตฺวา สฺปรฺศํ นาฏยนฺ |) สเข อิยมนภฺรา วฺฤษฺฏิะ | 
 

(กลาวจบ  นําแขนของนางวางไวรอบคอ  แสดงใหเห็นการสัมผัส)  เพื่อนเอย   
นี่คือสายฝนอันปราศจากเมฆ 

วิทู॰ :  โภ เอวํ นวฺิทํ ยทฺยกาลวาตาวลี ภูตฺวา นายาติ เทวี วาสวทตฺตา |  
วิทูษกะ :  ทานผูเจริญ  เปนเชนนั้นแล  หากเทวีวาสวทัตตามิไดมาและทําตนเปนกําแพง 
  ลมนอกฤดู | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ วาสวทตฺตา กาฺจนมาลา จ |) 
(หลังจากนั้น  วาสวทัตตาและกาญจนมาลากเ็ขามา) 

 

วาสว॰ :  หฺเช กาฺจนมาเล ตํ ตถา จรณนิปติตมารยฺปุตฺรมวธีรฺยาคจฺฉนฺตฺยา มยาตินิษฺ ุรํ  
  กฺฤตมฺ | ตทิทานี  ํ  สฺวยเมว คตฺวารฺยปุตฺรมนเุนษยฺามิ | 
 

วาสวทัตตา :  โอ  กาญจมาลา  เพื่อนเอย  หลังจากทิ้งใหสวามีนั่งอยูกับเทาเชนนั้น  เราไดทําใน 
  ส่ิงที่โหดรายยิ่ง  ดังนั้น  ตอนนี้เราจะไปดวยตนเองและนําสวามีกลับมา |  
  

กาฺจน॰ : โก ’นฺโย เทวี วรฺชยิตฺไววํ ภณิตุ  ํ ชานาติ | วรํ ส เอว เทโว ทุรฺชโน ภวตุ น ปุนร ฺ
เทวี | ตเทตฺเวต ุภฏฏินี |  
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กาญจนมาลา :  กาญจนมาลา :   ใครอื่นเลาจะรูการพูดเชนนี้นอกจากพระเทวี | ดีกวาหากจะให 
  พระราชาเปนผูที่ชั่วราย  แตไมใชเทวี  จงไปเถิด  จงไปเถิด  นายแม | 
 

(ปริกฺรามตะ |) 
(ทั้งสองเดินไปรอบๆ) 

 

ราชา  :  อยิ มุคฺเธ กิมทยฺาป มธฺยสฺถตยา วยํ วิผลมโนรถาะ กฺริยามเห | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  เจาผูโงเขลา  เหตุใดพวกเราในวันนี้ถูกทําใหไมไดรับผลตามใจปรารถนา 
  ดวยการแทรกกลางเลา | 
 

กาฺจน॰ : (กรฺณํ ทตฺตวฺา |) ภฏฏินี เอษ ขลุ ยถา สมีเป ภรฺตา มนฺตฺรยเต ตถา ตรฺกยามิ  
ตฺวาเมวานุเนตมุิต เอวาคจฺฉต ิ|  

กาญจนมาลา :  (เงี่ยหูฟง)  โอ  นายแม  นี่แลคือนายทานกําลังพร่ําบนอยูฉันใด  ขาพเจาคะเนวา 
  นายทานกําลังมาที่นี่เพื่อมารับทานเปนแนแท | 
วาสว॰ :  (สหรฺษมฺ |) เตน หฺยลกษฺไิตว ปฺฤษฺโต คตฺวา กณฺเ คฺฤหตีฺวา ปฺรสาทยษิฺยามิ |  
วาสวทัตตา :  (ดวยความราเริง)  เราจะไปดานหลังโดยมิใหเขาสังเกตเห็น  กอดคอและจะทําให 
  เขาพอใจ | 
 
วิทู॰ :  ภวติ สาคริเก วิศฺวสฺตา ภูตฺวา ปฺริยวยสฺยมาลป |  
วิทูษกะ :  โอ  นางสาคริกาผูเจริญ  โปรดจงเชื่อใจและสนทนากับเพื่อนรักเถิด | 
 

วาสว॰ :  (อากรฺณยฺ สวษิาทมฺ |) กาจฺนมาเล กถํ สาคริเกต เอวาคตา | ตจฺโฉฺรษฺยามิ  
ตาวตฺปศฺจาทุปสรฺปฺสฺยามิ | (ตถา กโรติ |)  

วาสวทัตตา :   (เงี่ยหูฟง  ดวยความไมพอใจ)  กาญจนมาลาเอย  เหตุใดสาคริกาก็มาที่นี่ดวย   
  ดังนั้นเราจะฟง  แลวหลังจากนั้นจะเขาไปใกล  (ทําเชนที่กลาว) | 
 

สาค॰ :  ภรฺตะ กเิมเตนาลีกทากฺษณิฺเยน ชีวิตาทป วลฺลภตรายา เทวฺยา อาตฺมานมปราธิกํ 
  กโรษิ |  
สาคริกา :  โอ  นายทาน  เหตุใดทานจึงใหตนเองมีความผิดตอพระเทวีผูรักทานยิ่งกวาชีวิต 
  ดวยความการุณยอันไมจริงแทนี้ | 
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ราชา  :  อยิ มิถฺยาวาทนิี ขลฺวสิ | กุตะ | 
  โอ  เจานั่นแลคือผูคําพูดอันเปนมิจฉา  | เหตุใดฤๅ | 
 

   ศฺวาโสตฺกมฺปนิ กมฺปตํ กจุยุเค เมาเน ปฺริยํ ภาษิตํ  
   วกฺเตฺร ’สฺยาะ กุฏิลีกฺฤตภฺรุณ ิตถา ยาตํ มยา ปาทโยะ | 
   อิตฺถํ นะ สหชาภิชาตฺยชนิตา เสไวว เทวยฺาะ ปรํ 
   เปฺรมาพนฺธววิรฺธิตาธิกรสา ปฺรีติสฺตุ ยา สา ตฺวยิ ||18|| 
 
 เมื่อคูแหงถันสั่นไหวเพราะการหายใจ  เราสั่นไหว  เมื่อนางนิ่งเงียบ  เรากลาวถอยคํา
รัก  เมื่อใบหนาของนางมีคิ้วขมวดกันปรากฏ  เรายอมลดตัวไปสูเทาทั้งสอง  ดังนั้น  การรับใชอัน
เกิดขึ้นเพราะชาติกําเนิดของเราตามธรรมชาตินั้นมีตอเทวี  แตความหลงใหลอันเพิ่มทวีขึ้นเพราะ
ถูกพันแลวดวยความรักนั้นมีตอเจาเทานั้น  ||18|| 
 

วาสว॰ :  (สหโสปสฺฤตฺย สโรษมฺ |) อารฺยปุตฺร ยุกฺตเมตตฺ สทฺฤศเมตตฺ |  
วาสวทัตตา :  (เขาไปใกลในทันที  ดวยความโกรธเกรี้ยว)  โอ  สวามี  นี่แลเหมาะสม   
  นี่แลเปนเชนนี้ | 
 

ราชา  :  (ทฺฤษฺฏวา สไวลกฺษยฺมฺ |) เทวิ น ขลฺวการเณ มามุปาลพฺธุมรฺหสิ | สตฺยํ ตฺวาเมว  
มตฺวา เวษสาทฤฺศฺยวิปฺรลพฺธา วยมหิาคตาะ | ตตฺกฺษมยฺตามฺ | (อิติ ปาทโยะ ปตติ |) 
 

พระราชาอุทยนะ : (มองดู  พรอมความงุนงง)  โอ  เทวี  เจาไมควรตําหนิเราโดยไมมีสาเหตุ   
  ความจริงคือเราคิดวาเปนเจา  ถูกหลอกแลวโดยลักษณะของเครื่องทรง   
  จึงมายังที่นี่  ขอจงใหอภัยเถิด  (กลาวจบจึงลดตัวไปที่เทา) | 
 

วาสว॰ :  (สโรษมฺ |) อารฺยปุตฺร อุตฺติษฺ  อุตฺติษฺ | กิมทฺยาป สหชาภิชาตายาะ เสวยา  
ทุะขมนุภยูเต |  

วาสวทัตตา :  (ดวยความโกรธเกรี้ยว)  โอ  สวามี  จงลุกขึ้นเถิด  จงลุกขึ้นเถิด  เหตุใดวันนี้ 
  ทานถูกความทุกขครอบงําดวยการรับใชแหงผูมีชาติตระกูลสูงโดยกําเนิด | 
 

ราชา  :  (สฺวคตมฺ |) กิเมตทป ศฺรุตํ เทวฺยา | ตตฺสรฺวถา เทวีปฺรสาทนํ ปฺรติ นิราศีภูตาะ สฺมะ | 
  (อโธมุขสฺติษฺติ |) 
พระราชาอุทยนะ : (กลาวกับตนเอง)  เหตุใดเทวีจึงไดยินสิ่งนี้  เชนนั้นพวกเราก็ไรความหวังที่จะ 
  ทําใหเทวีพึงพอใจไมวาจะทําเชนไร  (ยังคงกมหนา)| 
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วิทู॰ :  ภวติ ตวฺํ กิมุทพฺธฺยาตฺมานํ วยฺาปาทยสีติ เวษสาทฺฤศฺยโมหิเตน มยา ปฺริยวยสฺโย ’ 
  ตฺรานีตะ | ยทิ มม วจนํ น ปฺรตฺเยษิ ตตเฺปฺรกษฺสฺไวตํ ลตาปาศมฺ | (อิติ ลตาปาศํ  
  ทรฺศยติ |)  
 

วิทูษกะ :  นายหญิงผูเจริญ  โดยความลุมหลงไปกับลักษณะของเครื่องทรงและโดยกลาววา 
  ทานจะทําลายตนเองดวยการผูกคอ  เพื่อนรักถูกนํามาแลวโดยขาพเจาที่นี่  หาก 
  ทานไมเชื่อคําพูดของขาพเจา  ดังนั้น  ขอทานโปรดมองดูบวงเถาวัลยนี้เถิด   
  (กลาวจบ  แสดงบวงบาศเถาวัลยใหดู)| 
 

วาสว॰ :  (สโกปมฺ |) กาฺจนมาเล เอเตไนว ลตาปาเศน พทฺธฺวา คฤฺหาไณนํ พฺราหฺมณมฺ |  
  เอตํา จ ทุรฺวินตีํา กนฺยกามครฺตะ กุรุ |  
วาสวทัตตา :  (ดวยความโกรธ)  โอ  กาญจนมาลา  หลังจากผูกบวงบาศเถาวัลยนี้แลว   
  จงมัดพราหมณผูนี้ไว  และจงนําเด็กหญิงที่ไมไดรับการขัดเกลานี้ไวดานหนา | 
 
กาฺจน॰ : ยทฺเทวยฺาชฺาปยติ | (ลตาปาเศน วทิษูกํ พธฺนตี |) หตาศ อนุภเวทานีมาตมฺโน  
  ทุรฺนยสฺย ผลมฺ | สาคริเก ตฺวมปฺยคฺรโต ภว |  
กาญจนมาลา :   เปนไปตามที่เทวีรับสั่ง  (ผูกวิทูษกะดวยบวงบาศเถาวัลย)  เจาโงเอย  ตอนนี้ 
  จงรับผลจากแผนการชั่วของตนเอง  โอ  สาคริกา  เจาเองก็จงอยูดานหนา | 
 
สาค ॰ :  (สฺวคตมฺ |) หา ธิกฺ กถมกฺฤตปุณฺยยา มยา มรฺตุมปฺยาตมฺน อิจฺฉยา น ปาริตมฺ |  
สาคริกา :  (กลาวกับตนเอง)  โธเอย  เหตุใดผูที่มิไดมีบุญอันกระทําแลวเชนเราและตองการ 
  ที่จะตายดวยตนเองจึงไมสามารถทําไดสําเร็จ| 
 

วิทู॰ :  (สวิษาทํ ราชานมวโลกฺย |) โภ วยสฺย สฺมร มามนาถํ เทวฺยา พนฺธนาทฺวิปทฺยมานมฺ |  
 
วิทูษกะ :  (มองไปที่พระราชาดวยความไมพอใจ)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ขอทานจงจดจําขาพเจา 
  ผูไรที่พึ่งพิงและกําลังมุงสูความวิบัติเพราะพันธนการแหงเทวี | 
 

(สรฺวานาทาย นิษฺกฺรานฺตา วาสวทตฺตา |) 
(วาสวทัตตาออกไปพรอมกบัทุกคน) 
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ราชา  :  (สเขทมฺ |) กษฏํฺ โภะ กษฺฏมฺ | 
  (ดวยความเศรายิ่ง)  ลําบากหนอ  ทานผูเจรญิ  ลําบากหนอ 
 

   กึ เทวยฺาะ กฺฤตทีรฺฆโรษมุษิตสฺนิคฺธสฺมิตํ ตนฺมุขํ 
   ตฺรสฺตํา สาคริกํา สุสํภฺฤตรุษา กึ ตรฺชฺยมานาํ ตยา | 
   พทฺธฺวา นีตมิโต วสนฺตกมหํ กึ จินฺตยามีตฺยโห  
   สรฺวาการกฺฤตวฺยถะ กฺษณมป ปฺราปฺโนมิ โน นิรฺวฺฤติมฺ ||19|| 
 

 ใบหนานั้นของเทวีอันรอยยิ้มแหงความรักถูกขโมยไปเพราะความโกรธอัน
ยาวนาน       สาคริกาผูตกอยูในความกลัวและกําลังถูกขมขูดวยความโกรธอันบมไวดีแลว วสันตกะ
ผูถูกมัดแลวและนําตัวไป  เหลานี้ฉันจะลืมไดอยางไร โอโฮ  ฉันผูถูกความทุกขในทุกรูปแบบมิอาจ
ไดรับความสบายใจไดเลยแมขณะเดียว ||19|| 
   

ตตฺกิมิทานีมหิ สฺถิเตนํ | เทวี˚ ปฺรสาทยิตุมภยฺนฺตรเมว ปฺรวศิามิ | 
แลวประโยชนอะไรกับการยนืที่นี่  | เราตองเขาไปดานในเพื่อทําใหเทวีพึงพอใจ | 

 

(อิติ นิษกฺฺรานตฺาะ สรฺเว |) 
(กลาวจบ  ทกุคนออกไปหมด) 

 

อิติ สํเกโต นาม ตฺฤตีโย ’งฺกะ | 
องคที่ 3 อันมีนามวา สังเกต จบแลว | 

 
จตุรฺโถ ’งฺกะ | 

องกท่ี 4 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ คฺฤหีตรตฺนมาลา สาสฺรา สุสํคตา |) 
(หลังจากนั้น  สุสังคตามีน้ําตาและถือสรอยอัญมณีเขามา |) 

 

สุสํคตา : (สกรุณํ นะิศฺวสฺย |) หา ปฺริยสขิ สาคริเก หา ลชฺชาวติหา อุทารศีเล หา สขีชนวตฺสเล 
  หา เสามฺยทรฺศเน กุเตฺรทานี  ํ ตฺวํ มยา เปฺรกษฺิตวยฺา | (อิติ โรทิติ | อูรฺธฺวมวโลกฺย  
 นิะศวฺสฺย จ |) อยิ ไทวหตก อกรุณ อสามานฺยรูปโศภา ตาทฺฤศี ตฺวยา ยทิ นิรฺมิตา  
 ตตฺกสฺมาตฺปุนรีทฺฤศมวสฺถานฺตรํ ปฺราปตา | อิยํ จ รตฺนมาลา ชีวิตนิราศยา ตยา  
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  กสฺยาป พฺราหมฺณสฺย หสฺเต ปฺรติปาทเยติ ภณิตวฺา มม หสฺเต สมรฺปตา | ตทฺยาวตฺ
  กมป พฺราหฺมณมนวฺิษยฺามิ | (ปริกฺรมฺยาคฺรโต วิโลกฺย จ |) อเย เอษ ขลฺวารฺยวสนฺตก 
  อิต เอวาคจฺฉต ิ| ตทฺยาวเทตสมฺา เอไวตํา ปฺรติปาทยิษยฺามิ |  
 

สุสังคตา :   (ถอนหายใจออกดวยความกรุณา |)  โธ  เพื่อนรักสาคริกา โธ  นางผูมีความเขินอาย   
  โธ  นางผูมีความใจกวางอยูเสมอ  โธ  ผูรักเพื่อนฝูงดุจรักบุตร  โธ  ผูมีทัศนะอัน 
  ออนโยน  ตอนนี้ฉันจะเจอเธอไดที่ไหน  (กลาวจบ  รองไห  | มองขึ้นไปดานบน 
  และถอนหายใจ |)  โอ  โชคชะตาอันย่ําแยเอย  ผูไรความกรุณาเอย หากทานเนรมิต 
  หญิงงามโสภาอันแตกตางจากสามัญเชนนี้  เหตใุดจึงทําใหไดอยูในสถานะอันตอย 
  ต่ําเชนนี้  | นี่แลคือสรอยอัญมณีถูกมอบใหในมือของฉันโดยนางผูไรความหวังใน 
  ชีวิต  ทั้งกลาววา “เจาจงมอบใหในมือของพราหมณคนใดคนหนึ่ง”  ดังนั้น  ฉันจะ 
  ตามหาพราหมณผูนั้น |  (เดินไปรอบๆ และมองไปดานหนา |)  โอ  นี่แลคือทาน 
  วสันตกะผูเจริญกําลังเดินมาทางนี้  ดังนั้น  ฉันจะมอบสิ่งนี้ใหกับเขาคนนี้แล | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ ปฺรหฺฤษฺโฏ วสนฺตกะ |) 
(หลังจากนั้น  วสันตกะผูมีความดีใจยิ่งจึงเขามา) 

 
วสนฺตกะ : หี หี โภ อทยฺ ขลุ ปฺริยวสฺเยน ปฺรสาทิตยา ตตฺรภวตยฺา วาสวทตฺตยา พนธฺนานฺ 
  โมจยิตฺวา สฺวหสฺตทตฺไตรฺโมทไกศฺจิรสฺย ตาวตฺกาลสฺโยทรํ เม สุปูริตํ กฺฤตมฺ |  
  อนฺยจฺไจตตฺปฏฏําศุกยุคลํ กรฺณาภรณํ จ ทตฺตมฺ | ตฺทยาวทิทานี  ํ คตฺวา ปฺริยวยสฺยํา 
  เปฺรเกฺษ | (ปริกฺรามติ |)  
 

วสันตกะ :  โฮ  โฮ  ทานผูเจริญ  วันนี้หลังจากไดรับการปลอยจากพันธนาการโดยพระนาง 
  วาสวทัตตาผูเจริญผูอันเพื่อนรักทําใหพอใจแลว  ทองของเราถูกทําใหเต็มแลวเปน 
  เวลานานดวยขนมโมทกะอันไดรับจากมือของพระนางเอง  นอกจากนั้นยังไดรับ 
  เครื่องประดับคูนี้และตางหูอีกดวย  ดังนั้น  ตอนนี้เราจะไปหาเพื่อนรัก   
  (เดินไปรอบๆ) | 
 

สุสํ॰ :  (รุทตี สหโสปสฺฤตฺย |) อารฺย วสนฺตก ตษิฺ ตาวนฺมหุูรฺตมฺ |  
สุสังคตา :   (กําลังรองไห  เขาไปหาในทันที)  โอ  ทานวสันตกะผูเจริญ   
  โปรดหยุดอยูสักครูหนึ่งเถิด | 
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วิทู॰ :  (ทฺฤษฺฏวา |) กถํ สุสํคตา | สุสํคเต กึนิมิตฺตํ รุทฺยเต | น ขลุ สาคริกายา อตฺยาหิตํ กิมป 
  สํวฺฤตฺตมฺ |  
วิทูษกะ :   (มองดู)  เหตุใดเปนสุสังคตา  โอ  สุสังคตาเอย  เพราะเหตุใดเลาเจาจึงรองไห   
  เร่ืองไมดีอันใดเปนไปแกสาคริกาหรือ | 
 
สุสํ॰ :  อารฺย วสนฺตก เอตเทว นเิวทยิษฺยามิ | สา ขลุ ตปสฺวินี เทวยฺา อุชฺชยินี̊  นยีต อิติ             
  ปฺรวาทํ กฺฤตฺโวปสฺถิเต ’รฺธราเตฺร น ชฺายเต กุตฺร นีเตติ |  
 

สุสังคตา :   โอ  ทานวสันตกะผูเจริญ  ขาพเจาจักบอกเลาเรื่องราวนี้แล  นางชางนาสงสาร   
  ถูกเขามาหายามเที่ยงคืนและมีขาวซุบซิบวาถูกนําตัวไปเมืองอุชชยินีโดยพระเทวี   
  ไมมีใครรูวาถูกนําตัวไปแลวที่ใดแน | 
 

วิทู॰ :  (โสเทฺวคมฺ |) อตินิรฺฆฺฤณํ ขลุ กฺฤตํ เทวฺยา |  
วิทูษกะ :  (ดวยความกระสับกระสาย)  เทวีทําแลวดวยความเคียดแคนยิ่ง | 
 

สุสํ॰ :  อิยํ จ รตฺมาลา ตยา ชีวิตนิราศยา อารฺยวสนตฺกสฺย หสฺเต ปฺรติปาทเยติ ภณติฺวา มม 
  หสฺเต สมรฺปตา | ตทฺคฺฤหฺณาตฺเวตามารฺยะ |  
 

สุสังคตา  :  นี่แลคือสรอยอัญมณีถูกมอบใหในมือของฉันโดยนางผูไรความหวังในชีวิต   
  ทั้งกลาววา “เจาจงมอบใหในมือของทานวสันตกะผูเจริญ”  ขอทานผูอริยะ 
  ไดโปรดรับเอาสิ่งนี้ดวยเถิด | 
 

วิทู॰ :  (สาสฺรมฺ |) ภวติ น ม อีทฺฤเศ ปฺรสฺตาเว หสฺเตา คฺรหีตุ  ํ ปฺรสรตะ |  
วิทูษกะ : (ดวยน้ําตา)  โอ  นางผูเจริญ  ภายในลักษณาการเชนนี้  มอืทั้งสองของขาพเจา 

ไมสามารถยื่นไปเพื่อรับได  | 
               

(อุเภา รุทิตะ |) 
(ทั้งสองรองไห|) 

 

สุสํ॰ :  (อฺชลึ พทฺธฺวา |) ตสฺยา เอวานุคฺรหํ กุรฺวนนฺงฺคีกโรตฺเวตามารฺยะ |  
สุสังคตา :   (พนมมือ)  ขอทานผูอริยะไดโปรดยอมรับสิ่งนี้เพื่อเปนการอนุเคราะหแกนาง 
  ดวยเถิด| 
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วิทู॰ :  (วิจนิฺตฺย |) อถ โวปนย |เยนานไยว สาคริกาวิรหทุะขิตํ ปฺริยวยสฺยํ วิโนทยิษฺยามิ |  
วิทูษกะ  :  (ครุนคิด)  หรือไมเชนนั้น  เจาจงนําออกมาเถิด  เราจะทําใหเพื่อนรักอันตกอยูใน 
  ความทุกขเพราะตองแยกหางจากสาคริกามีความรื่นรมยดวยส่ิงนี้ | 
 

(สุสํคโตปนยติ |) 
(สุสังคตายื่นให) 

วิทู॰ :  (คฺฤหีตฺวา นิรฺวรฺณยฺ สวิสฺมยมฺ |) สุสํคเต กุตะ ปุนสฺตสฺยา  
อีทฺฤศสฺยาลํการสฺย สมาคมะ |  

 

วิทูษกะ :   (รับมา  เพงมอง  พรอมความประหลาดใจ)  โอ  สุสังคตาเอย  นางไดพบกับ 
  เครื่องประดับอันมีลักษณะเชนนี้จากไหนหรือ| 
 
สุสํ॰ :  อารฺย มยาป สา เกาตูหเลน ปฤฺษฺไฏวาสีตฺ |  
สุสังคตา :  โอ  ทานผูเจริญ  นางก็ถูกขาพเจาถามเชนกันเพราะความอยากรูอยากเห็น | 
 
วิทู॰ :  ตตสฺตยา กึ ภณิตมฺ |  
วิทูษกะ : แลวนางกลาวเชนไร | 
 
สุสํ॰ :  ตตะ โสรฺธฺวํ เปฺรกฺษฺย ทีรฺฆํ นิะศวฺสฺย สุสํคเต กิมิทานี  ํ ตไวตยา กถเยติ ภณิตฺวา  
  โรทิตุ  ํ ปฺรวฺฤตฺตา |  
 

สุสังคตา :      หลังจากนั้น  นางมองขึ้นไปดานบนและถอนหายใจอยูนาน  พรอมกลาววา   
โอ  สุสังคตาเอย  ตอนนี้เร่ืองราวนี้จะมีประโยชนอะไรกับเจา  แลวก็เร่ิมรองไห| 

 
วิทู॰ :  นนุ กถิตเมว สามานฺยชนทุรฺเภนาเนน ปริจฉฺเทน สรฺวถา มหากุลปฺรสูตยา ตยา  
  ภวิตวฺยมติิ | สุสํคเต ปฺริยวยสฺย อิทานี กุตรฺ |  
 

วิทูษกะ :       แนนอนวา  ดวยเครื่องประดับอันสามัญชนไดมาโดยยากนี้  นางจะตองเกิดใน 
ตระกูลใหญอยางไมตองสงสัย  โอ  สุสังคตา  เพื่อนรักตอนนี้อยูที่ใด| 
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สุสํ॰ :  อารฺย เอษ ขลุ ภรฺตา เทวภีวนานฺนิษกฺฺรมฺย สฺผฏิกศิลามณฺฑป คตะ | ตทฺคจฉฺตฺวารฺยะ 
|   อหมป เทวยฺาะ ปารฺศฺวรฺตินี ภวษิฺยามิ |  
สุสังคตา  :      โอ  ทานผูอริยะ  นี่แลคือนายทานผูออกมาจากที่ประทับของพระเทวแีละไดไป 

แลวสูมณฑปแหงแกวผลึก  ขอทานผูอริยะจงไปเถิด  ขาพเจาเองกจ็ะไปคอยรับใช 
อยูขางๆ พระเทวี | 

วิทู॰ :  เอวมฺ |  
วิทูษกะ  :      เปนเชนนัน้แล 

(อิติ นิษกฺฺรานฺเตา |) 
(กลาวจบทัง้สองก็ออกไป |) 

 

ปฺรเวศกะ 
จบบทแทรกเพียงเทานี้ | 

 

(ตตะ ปฺรวิศตฺยาสนสฺโถ ราชา |) 
(หลังจากนั้น  พระราชาผูประทับบนอาสนะก็เขามา) 

 
ราชา  :  (วิจนิฺตฺย |) 
  (ครุนคิด) 
 

   สวฺยาไชะ ศปไถะ ปฺริเยณ วจสา จิตฺตานวุฤฺตฺตฺยาธิก ํ
   ไวลกฺษเฺยณ ปเรณ ปาทปตไนรฺวากฺไยะ สขีนํา มุหุะ | 
   ปฺรตฺยาปตฺติมปุาคตา น หิ ตถา เทวี รุทตฺยา ยถา 
   ปฺรกฺษาลฺเยว ตไยว พาษฺปสลิไละ โกโป ’ปนีตะ สฺวยมฺ ||1|| 

 
ดวยการกลาวคําสบถทั้งหลายที่กํากวม  ดวยวาจาอันออนหวาน  ยิ่งกวานั้น ดวย

ความรูสึกพึงพอใจแหงจิตใจ  ดวยความหดหูอันยิ่งยวด  ดวยการลดลงไปที่เทา หรือแมแตดวย
คําพูดทั้งหลายของเพื่อนทั้งหลาย  เทวีไมไปแลวสูความสงบราบเรียบดวยส่ิงเหลานี้  รวมถึงการรองไหก็
เชนกัน  ดุจเดียวกับการลางมือ  ดวยการปลอยใหน้ําตาไหลหลั่ง  ความโกรธจะถูกชําระลางให
หายไปดวยตนเอง  ||1|| 
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(โสตฺกณฺฐํ นิะศฺวสฺย |) อิทานี  ํ เทวฺยํา ปฺรสนนฺายํา สาคริกาจินฺไตว เกวลํ มํา พาธเต | กุตะ | 
 (ถอนหายใจพรอมความไมสบายใจ)  ตอนนี้เทวีรูสึกพึงพอใจแลว  มีเพียง 

ความกังวลถึงสาคริกาเพียงอยางเดียวเทานั้นที่รัดรึงเราไว  | เหตุใดฤๅ | 
 

 

    อมฺโภชครฺภสุกุมารตนุสฺตถาเสา 
    กณฺคฺรเห ปฺรถมราคธเน วิลีย | 
    สทฺยะปตนฺมทนมารฺคณรนฺธฺรมารฺเค- 
    รฺมนฺเย มม ปฺริยตมา หฺฤทยํ ปฺรวิษฺฏา ||2|| 
 

หญิงที่เรารักที่สุดนี้  มีรางกายออนบางดุจภายในแหงดอกบัว  ไดละลายแลวใน 
การสวมกอดที่คออันอัดแนนไปดวยความรักครั้งแรก  ฉันเชื่อวานางไดเขามาในหัวใจของฉัน
ในทันทีดวยทางทั้งหลายอันเปนรูจากศรของกามเทพที่พุงมา ||2|| 
 
      (วิจนิฺตฺย |) โย ’ป เม วิศฺวาสสฺถานํ วสนฺตกะ โส ’ป เทวฺยา สํยตสฺตษิฺติ|                      
      ตตฺกสฺยาเครฺ พาษฺปโมกฺษ ํกริษฺเย | (อิติ นิะศวฺสิติ |) 
 

      (ครุนคิด)  แมแตวสันตกะผูเปนที่ไววางใจของเรา  ยังถูกจําคุกโดยเทวี  แลวเราจะ 
ปลดปลอยน้ําตาตอหนาผูใดกันเลา  (กลาวจบก็ถอนหายใจ)|   

 

(ตตะ ปฺรวิศติ วสนฺตกะ |) 
(หลังจากนั้น  วสันตกะก็เขามา) 

 

วส॰ :  (ราชานํ ทฺฤษฏฺวา |) เอษ ขลุ  นิรฺภโรตฺกณฺาปริกฺษามามป ศฺลาฆนียลาวณยฺํา ตนุ  ํ 
  สมุทฺวหนฺนทุติ อิว ทฺวิตยีาจนฺโทฺร ’ธิกตรํ โศภเต  ปฺริยวยสฺยะ |  

ตทฺยาวเทนมุปสรฺปามิ | (อุปสฺฤตฺย |) สฺวสฺติ ภวติ | ทิษฺฏยา ทฺฤษฺโฏ ’สิ  
เทวีหสฺตคเตนาป มยา ปุนรปเฺยตาภยฺามกษฺภิฺยามฺ | 

  

วสันตกะ :    (มองไปที่พระราชา)  นี่แลคือเพื่อนรักผูมีรูปรางอันงดงามจนเปนที่เล่ืองลือแมจะ 
เหือดแหงดวยความกระสับกระสายอันลึกซึ้ง  กําลังสองประกายอยูดุจพระจันทร 
ในปกษที่สองที่กําลังขึ้นแตสวางไสวกวานั้น  ดังนัน้  เราจะเขาไปใกลเขา | (เขาไป 
ใกลแลว)  ขอความสวัสดีจงมี  ดวยโชคดี  ขาพเจาผูซ่ึงเคยตกไปอยูในมือของ 
พระเทวยีังไดเห็นทานดวยดวงตาทั้งสองนี ้| 
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ราชา  :  (ทฺฤษฺฏวา สหรฺษมฺ |) อเย วสนฺตกะ ปฺราปฺตะ | สเข ปริษฺวชสฺว มามฺ |  
พระราชาอุทยนะ :  (มองดูดวยความยินดี)  โอ  วสันตกะคืนมาแลว  เพื่อนเอย  จงสวมกอดเรา | 
 

วิทู॰ :  (ปริษฺวชติ |) 
วิทูษกะ :  (สวมกอด |) 
 

ราชา :   วยสฺย เวเษไณว  นิเวทิตสฺเต เทวฺยาสะ ปฺรสาทะ | ตตฺกถฺยตามิทานี  ํ สาคริกายาะ  
กาวารฺเตติ | 

พระราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  เครื่องแตงกายไดบงบอกแลวถึงความพึงพอใจของเทวตีอเจา  ตอนนี ้
ขอจงบอกเลาถึงขาวคราวของสาคริกาเถิดวาเปนเชนไร 

 

(วิทูษกะ สไวลกฺษฺยมโธมุขสฺติษฺติ |) 
(วิทูษกะยืนกมหนาพรอมความไมสบายใจ|) 

 

ราชา  :  วยสฺย กึ น กถยสิ | 
พระราชาอุทยนะ :  เพื่อนเอย  เหตุใดเจาจึงไมกลาว | 
 
วิทู॰ :  อปฺริยํ เต นิเวทยิตุ  ํ น ปารยามิ |  
วิทูษกะ :      ขาพเจามิสามารถจะบอกความอัปรียแกทานได | 
 
ราชา  :  (โสเทฺวคมฺ |) วยสฺย กถมปฺริยมฺ | วฺยกฺตมตฺุสฺฤษฺฏํ ชีวิตํ ตยา | หา ปฺริเย สาคริเก |  
  (อิติ มรฺูจฺฉติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  (ดวยความกังวล)  เพื่อนเอย  อัปรียอยางไร  แนนอนวาชีวิตถูกทําใหส้ินไปแลว 

โดยนาง  โอ  สาคริกาที่รัก  (กลาวจบก็เปนลม) | 
 
วิทู॰ :  (สสํภฺรมมฺ |) สมาศฺวสิตุ สมาศฺวสิตุ ปฺริยวยสฺยะ |  
วิทูษกะ :      (ดวยความตกใจ)  ขอเพื่อนรักจงฟนเถิด  จงฟนเถิด | 
 
ราชา  :  (สมาศฺวสฺย | สาสฺรมฺ |) 
  (หลังจากฟนแลว  พรอมน้ําตา) 
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    ปฺราณาะ ปริตยฺชต กามมทกษฺิณํ มํา  
    เร ทกฺษิณา ภวต มทฺวจนํ กุรุธฺวมฺ | 
    ศีฆฺรํ น ยาต ยทิ ตนฺมุษิตาะ สฺถ นูนํ  
    ยาตา สุทูรมธุนา คชคามินี สา ||3|| 
 

             โอ  ปราณทั้งหลายเอยขอทานจงละทิ้งซึ่งเราผูไรทักษะตามแตทานปรารถนาเถิด 
ขอทานทั้งหลายจงเปนผูมีทักษะและฟงวจนะของเราเถิด หากทานไมไปโดยเร็วทานทั้งหลายผูจะ 
ถูกหลอกโดยนางจะกลายเปนคนโง  นางผูมีลีลาเยื้องยางดุจนางชางบัดนี้ไดไปไกลแลว ||3|| 
 

วิทู॰ :  โภ วยสฺย มานยฺถา สํภาวย | สา ขลุ ตปสฺวินี เทวฺโยชฺชยนิี เปฺรษิเตติ ศรฺูยเต | อโต 
  มยา ’ปฺริยมิติ ภณิตมฺ |  
วิทูษกะ :         โอ  เพื่อนผูเจริญ  ขอทานจงอยาคิดเปนอื่น  ไดยินวานางผูนาสงสารถูกสงไปแลว 

สูเมืองอุชชยินีโดยเทวี  ดังนั้น  เราจึงกลาววาเปนเรื่องอัปรีย | 
 

ราชา  :  กถมุชฺชยินี  ํ เปฺรษิตา | อโห นรินุโรธา มยิ เทวี | วยสฺย เกน ตไวตทาขยฺาตมฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  นางถูกสงไปเมืองอุชชยินีไดอยางไร  โอโฮ  เทวีผูไรความเห็นใจตอตัวเรา   

เพื่อนเอย  ใครบอกเรื่องนี้แกเจาหรือ| 
 

วิทู॰ :  (สาสฺรํ นิะศฺวสฺย |) โภะ สุสํคตยา  | อนฺยจจฺ มม หสฺเต ตยา กิมปนิมิตตฺมิยํ   
รตฺนมาลา เปฺรษิตา | 
 

วิทูษกะ :         (ถอนหายใจพรอมน้ําตา)  ทานผูเจริญ  สุสังคตา  นอกจากนั้น  ในมือของขาพเจานี้ 
คือสรอยอัญมณีที่นางสงใหโดยมีนิมิตบางประการ | 

 
ราชา  :  กิมปรํ มํา สมาศฺวาสยิตุมฺ | ตทฺวยสฺโยปนย | 
พระราชาอุทยนะ :  จักมีส่ิงอื่นใดเพื่อการปลอบประโลมเราอีก  โปรดสงสิ่งนั้นใหเราเถิด  เพื่อนเอย | 
 

(วิทูษกะ อุปนยติ |) 
(วิทูษกะสงให) 
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ราชา  :  (คฺฤหีตฺวา รตนฺมาลา นิรฺวรฺณฺย หฺฤทเย นธิาย |) อหห | 
  (รับมา  พิจารณาสรอยอัญมณี  วางไวใกลกับหัวใจ|)  อา | 
 
 

   กณฺาศเฺลษํ สมาสาทฺย ตสฺยาะ ปฺรภฺรษฺฏยานยา | 
   ตุลฺยาวสฺถา สขีเวยํ ตนุราศฺวาสฺยเต มม ||4|| 
 

หลังจากไดรับการสวมกอดที่คอของนาง  รางกายนี้ของเราผูเปนดุจเพื่อนผูมี
สถานะเดียวกัน  ไดรับการปลอบประโลมแลวโดยการรวงหลอนของสรอยนี้ ||4|| 
 

  วยสฺย ตวฺํ ปริธตฺสฺไวตามฺ | เยน วยเมนํา ตาวทฺ ทฺฤษฺฏวา ธฺฤตึ กริษฺยามะ | 
เพื่อนเอย  จงสวมสิ่งนี้ไว  ตราบเทาที่เราเหน็สิ่งนี้  เราก็จะมีกําลังความเขมแข็ง 

วิทู॰ :  ยทฺภวานาชฺาปยติ | (ปริทธาติ |)  
วิทูษกะ :        ตามที่ทานผูเจริญออกคําสั่ง  |  (สวมใส |) 
 
ราชา  :  (สาสฺรมฺ |) วยสฺย ทุรฺลภํ ปุนะ ทรฺศนํ ปริฺยายาะ | 
พระราชาอุทยนะ :  (พรอมน้ําตา)  เพื่อนเอย  การไดเห็นหญิงคนที่รักก็เปนเรื่องยากที่จะไดมาอีกครั้ง | 
 
วิทู॰ :  (ทิโศ ’วโลกฺย สภยมฺ |) โภ วยสฺย ไมวมุจฺไจรฺมนฺตฺรยสฺว | กทาป โก’ป เทวฺยา อิห  
  สํจรติ |  
วิทูษกะ :         (มองไปยังทิศ  มีความกลัว)  โอ  เพื่อนผูเจริญ  ขอทานโปรดอยาพรํ่าบนเชนนั้น 

ดวยเสยีงอันดัง  บางทีอาจมีผูใดที่นี่นําไปแจงแกเทวีได | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ เวตฺรหสฺตา วสุธรา |) 
(หลังจากนั้น  วสุนธราในมอืถือตนออยเขามา) 

 

วสุ॰ :  (อุปสฺฤตฺย|) ชยตุ ชยตุ ภรฺตา | ภรฺตะ เอษ ขลุ รุมณฺวโต ภาคิเนโย วิชยวรฺมา ปฺริยํ 
  กิมป นิเวทยิตกุาโม ทฺวาเร ตษิฺติ | 
  
วสุนธรา :       (เขาไปใกล)  ขอนายทานจงมีชัยชนะ  จงมีชัยชนะ  นายทาน  นี่คือวิชยวรมัน   

บุตรชายแหงนองสาวของรุมัณวัต  ยืนอยูที่ประตูเพราะตองการแจงขาวดีบางอยาง | 
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ราชา  :  วสุ˚ธเร อวิลมพฺิตํ ปฺรเวศย | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  วสุนธราเอย  จงยังใหเขาเขามาโดยมิชักชา | 
 
ปฺรตีหารี  : ยทฺเทว อาชฺาปยติ | (อิติ นษิกฺฺรมฺย วิชยวรฺมณา สห ปุนะ ปฺรวิศฺย |) วิชยวรฺมนฺ เอษ 
  ขลุ ภรฺตา | ตทุปสรฺปตฺวารฺยะ |  
ผูรักษาประตู :  ตามที่นายทานบัญชา  (กลาวจบเดินออกไป  กลับเขามาพรอมกับวิชยวรมัน)   

โอ  วิชยวรมันเอย  นี่แลคือนายทาน  ขอเจาผูเจริญจงเขาไปใกลเถิด| 
 
วิชย॰ :  (อุปสฺฤตฺย |) ชยตุ ชยตุ เทวะ | เทว ทิษฺฏยา วรฺธเส รุมณฺวโต วิชเยน | 
วิชยวรมัน :    (เขาไปใกล)  ขอเทวะจงมีชัยชนะ  จงมีชัยชนะ  โอ  เทวะ  ทานผูเจริญแลวดวย 

โชคเพราะชัยชนะแหงรุมัณวัต | 
 
ราชา  :  สาธุ รุมณฺวน ฺสาธุ | อจิรานฺมหตฺปฺรโยชนมนุษฺตมฺ | วิชยวรฺมนฺ อิต อาสฺยตามฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  สาธุ  โอ  รุมัณวัตเอย  สาธุ  เจาบรรลุถึงประโยชนอันยิ่งใหญดวยเวลาเพียงไม 

นาน | โอ  วิชยวรมันเอย  จงนั่งลงตรงนี้เถิด | 
 

(วิชยวรฺโมปวศิติ |) 
(วิชยวรมันนั่งลง) 

 
ราชา  :  วิชยวรฺมนฺ ชิตะ โกสลาธิปติะ | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  วิชัยวรมันเอย  เจาแหงเมืองโกสลก็พายแพหรือไม | 
 
วิชย॰ :  เทวสฺย ปฺรภาเวณ | 
วิชยวรมัน :  ดวยอานุภาพแหงพระองคนั้นแล | 
 
ราชา  :  วิชยวรฺมนฺ ตตกฺถย กถมิติ | วิสฺตรตะ โศฺรตุมิจฺฉามิ | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  วชิัยวรมันเอย  เชนนั้นจงบอกเถิดวาอยางไร  เราตองการฟงโดยพิสดาร | 
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วิชย॰ :  เทว ศฺรูยตามฺ | วยมิโต เทวาเทศาตฺกติปไยเรวาโหภิรเนกกริตุรคปตฺติทุรฺนิวาเรณ 
  มหตา พลสมูเหน คตฺวา วินธฺฺยทุรฺคาวสฺถิตสฺย โกสลาธิปเตรฺทฺวารมวษฺฏภฺย เสนาะ 
  สมาเวศยิตุมารพฺธาะ | 
 

วิชยวรมัน :   โอ  เทวะ  ขอจงฟง  ดวยคําบัญชาจากพระองค  จากตรงนี้พวกเราไดไปดวยกอง 
กําลังใหญอันแวดลอมไปดวยชาง  มาและพลรบอันนับจํานวนมากมายในเวลา 
สองสามวัน  ไดสกัดกั้นประตูแหงเจาเมืองโกสลที่ตั้งฐานกําลังอยูที่ปอมบน 
เทือกเขาวินธัย  จากนั้นจึงเริ่มตั้งกองทัพทั้งหลาย | 

 
ราชา  :  ตตสฺตตะ | 
พระราชาอุทยนะ :  หลังจากนั้น  หลังจากนั้น  |  
 
วิชย॰ :  ตตะ โกสลาธิปติรป ทรฺปาตฺปริภวมสหมาโน หาสฺติกปฺรายมเศษมาตไฺมสนฺยํ  
  สชฺชีกฺฤตวานฺ | 
วิชยวรมัน :    หลังจากนั้น  เจาแหงเมืองโกสลผูมีมานะอันมิอดทนการดูหมิ่นไดเนื่องจากความ 

เยอหยิ่ง  จึงไดเตรียมกองทัพของทั้งหมดตนอันมีพลชางเปนสวนประกอบหลัก | 
 
วิทู॰ :  โภ ลฆฺวาจกษฺวฺ | เวปต อิว เม หฺฤทยมฺ |  
วิทูษกะ :       โอ  ทานผูเจริญ  โปรดกลาวตอโดยเร็วเถิด  หัวใจของขาพเจาดุจจะสั่นไหวแลว | 
 
ราชา  :  ตตสฺตตะ | 
พระราชาอุทยนะ :  หลังจากนั้น  หลังจากนั้น | 
 
วิชย॰ :  เทว กฺฤตนิศจฺยศฺจาเสา | 
วิชยวรมัน :   โอ  เทวะ  เขานั้นเองคือผูกอใหเกิดการตดัสิน 
 
   โยทฺธุ  ํ นิรฺคตฺย วินฺธฺยาทภวทภิมุขสฺตตฺกฺษณํ ทิคฺวภิาคา- 
   นฺวินฺธฺเยเนวาปเรณ ทฺวิปปตปิฺฤตนาปฑพนฺเธน รุนฺธนฺ | 
   เวคาทฺพาณานวฺิมฺุจนฺสมทกริฆโฏตฺปษฺฏปตฺติรฺนิปตฺย  
   ปฺรตฺไยจฺฉทวฺาฺฉิตาปฺติทฺวิคณุิตรภสสฺตํ รุมณฺวานฺกฺษเณน ||5|| 
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หลังจากออกจากเทือกเขาวินธัยแลวเพื่อการยุทธ  ในขณะนั้นที่กําลังปดกั้นหนทาง
ทั้งหลายดวยกองแถวแหงพญาชางอันดุจดังเทือกเขาวินธัยอีกเทือกหนึ่ง  การเผชิญหนากันจึงเกิดขึ้น  
รุมัณวัตผูปลอยลูกศรทั้งหลายดวยความรวดเร็วในชั่วขณะนั้น  ผูมีพลทหารอันถูกบดขยี้ดวยกองทัพ
ชางตกมันและมีความโหดเหี้ยมถูกทําใหทวีคูณดวยการเผชิญหนาที่เขาตองการ  ไดเขาไปใกลเขา 
(เจาแหงโกสล) และกลาวทาทายแลว ||5|| 
 

  อป จ 
 และ 

 

   อสฺตฺรวฺยสฺตศิรสฺตฺรศสฺตฺรกษโณตฺกฺฤตฺโตตฺตมางฺเค กฺษณ ํ
   วฺยูฒาสฺฤกฺสริติ สฺวนตฺปฺรหรเณ วรฺโมทวฺลทฺวหฺนนิิ | 
   อาหูยาชิมุเข สโกสลปติรฺภงฺคปฺรตีปภว- 
   นฺเนเกไนว รุมณฺวตา ศรศไตรฺมตฺตทฺวิปสฺโถ หตะ ||6|| 
 

ขณะนั้น  เมื่อกองกําลังหลักถูกตีพาย  ศีรษะถูกตดัดวยการลากอาวุธไปกระทบกับ
เครื่องปองกันศีรษะที่โดนธนูยิง  ธารแหงเลือดออกเปนสาย  อาวุธทั้งหลายสงเสียง  
ประกายไฟพุงออกจากเกราะ  เขา (รุมัณวัต) ไดเรียกแลวซ่ึงเจาแหงโกสล ณ สงครามเปด  
ดวยรุมัณวัตเพียงผูเดียว  เขา (เจาแหงโกสล) ถูกฆาแลวขณะที่ประทับบนชางตกมัน ||6|| 
วทิู॰ :  ชยตุ ชยตุ ภวานฺ | ชิตมสฺมาภะิ |(อิตฺยุตฺถาย นฺฤตฺยติ |)  
วิทูษกะ :      ขอทานผูเจริญจงมีชัย  จงมีชัย  พวกเราชนะแลว  (กลาวจบ ลุกขึ้นยืน พรอมเตนรํา) | 
 

ราชา  :  สาธุ โกสลปเต สาธุ | มฺฤตฺยรุป เต ศฺลาฆฺโย ยสฺย ศตฺรโว ’ปฺเยวํ ปุรุษการํ วรฺณยนฺต ิ| 
  ตตสฺตตะ | 
 

พระราชาอุทยนะ :  สาธุ  โอ  เจาแหงโกสลเอย  สาธุ  แมความตายของทาน  ผูที่แมแตศัตรูทั้งหลาย 
ยังพรรณนาถึงความองอาจ  ยอมควรแกการสรรเสริญ  หลังจากนั้น  หลังจากนั้น | 

 

วิชย॰ :  เทว ตโต รุมณวฺานป โกสเลษุ มทฺภฺราตรํ ชยฺายําสํ ชยวรฺมาณํ สฺถาปยิตฺวา  
สมรวฺรณิตมเศษพลมนุวรฺตมานะ ศไนะ ศไนราคจฺฉตฺเยว |  
 

วิชยวรมัน :    โอ  เทวะ  หลังจากนั้น  รุมัณวัตสถาปนาชยวรมัน  พี่ชายใหญของขาพเจาเหนือ 
เมืองโกสล  ตอนนี้กําลังมาอยางเงียบๆ  โดยนํากองทัพทั้งหมดที่บาดเจ็บจาก 
สงครามมา | 
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ราชา  :  วสุ  ํธเร อุจฺยตํา  เยาคนฺธรายณะ ทยีตํา มตปฺฺรสาโท ’สฺเยติ | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  วสุนธราเอย  จงบอกแกเยาคันธรายณะวา  ความพึงพอใจของเราจงถูกใหแก 

คนผูนี้ | 
 

วสุ  ํ॰ :  ยทฺเทว อาชฺาปยติ |  
วสุนธรา :   ตามที่พระองคบัญชา   
 

(อิติ วิชยวรฺมณา สห นษิฺกฺรานฺตา |) 
(กลาวจบ  ออกไปพรอมดวยวิชยัวรมัน) 

 

(ตตะ ปฺรวิศติ กาฺจนมาลา |) 
(หลังจากนั้น  กาญจนมาลาเขามา) 

 
กาฺจน॰ : อาชฺาปตาสฺมิ เทวฺยา ยถา:หฺเช กาฺจนมาเล คจฺฉ | เอตไมนฺทฺรชาลิกมารฺยปุตฺราย  

ทรฺศย | (ปริกฺรมฺยาวโลกยฺ จ |) เอษ ขลุ ภรฺตา | ตทฺยาวทุปสรฺปามิ | (อุปสฺฤตฺย |)  
ชยตุ  ชยตุ ภรฺตา | เทวี วิชฺาปยติ:เอษ ขลูชฺชยินีตะ สรฺวสิทฺธิรฺนาไมนฺทฺรชาลิก  
อาคตะ | ตตฺเปรฺกฺษตาเมนมารฺยปุตฺร อิติ |  
 

กาญจนมาลา :  หมอมฉันถูกบัญชาโดยเทวีดังนี้  โอ  กาญจนมาลา  เพื่อนเอย  จงไปเถิด   
จงนํานักมายากลผูนี้ไปแสดงแกพระสวามี  (เดินไปรอบๆ และมอง)  นี่แลคือ 
นายทาน  ดังนั้น  ฉันจะเขาไปหา  (เขาไปใกล)  ขอนายทานจงมีชัย  จงมีชัย   
พระเทวีใหมาแจงวา  นี่คือนักมายากลจากเมืองอุชชยินีผูมีช่ือวา สรรพสิทธิ 
ไดมาแลว  จงนําไปใหพระสวามีเห็น | 

 
ราชา  :  อสฺติ นะ เกาตกุมินฺทฺรชาเล | ตจฺฉีฆฺรํ ปฺรเวศย | 
พระราชาอุทยนะ :  เรามีความชื่นชอบในมายากล  เจาจงนําเขาเขามาโดยเร็ว | 
 

กาฺจน॰ : ยทฺเทว  อาชฺาปยติ |  
กาญจนมาลา : ตามพระองคบญัชา 
 

(นิษกฺมฺย ปนุะ ปจฺฉิกาหสฺเตไนนฺทฺรชาลิเกน สห ปฺรวิศติ |) 
(ออกไป  แลวเขามาอีกครั้งพรอมกับนักมายากลที่มีขนนกยูงในมือ) 
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ไอนฺทฺรชาลิกะ : (ปจฺฉิกา ภฺรมยนฺ |) 
  (โบกขนนกยูงไปรอบๆ) 

 

   ปฺรณมต จรณาวินฺทฺรสฺเยนฺทฺรชาลกปนทฺธนามฺนะ | 
   ตไถว ศมฺพรสฺย มายาสุปฺรตษิฺฐิตยศสะ ||7||  

ขอทานทั้งหลายจงกมศีรษะลงแทบเทาแหงพระอินทร 
ผูมีนามวานักมายากล  ผูมียศตั้งมั่นดีแลว  ผูเกงฉกาจ ||7|| 

กาฺจน॰ : (อุปสฺฤตฺย |) ภรฺตะ เอษ ขลฺไวนฺทฺรชาลิกะ |  
กาญจนมาลา :   (เขาไปใกล)  โอ  นายทาน  นี่แลคือนักมายากล | 
 
ไอนฺทฺร॰ : ชยตุ ชยตุ เทวะ | เทว | 
  ขอพระองคจงมีชัยชนะ  จงมชัียชนะ  โอ  พระองค 
 

   กึ ธรณฺยํา มฺฤคางฺก อากาเศ มหีธโร ชเล ชฺวลนะ | 
   มธฺยาหฺเน ปฺรโทโษ ทรฺศฺยตํา เทหฺยาชฺปฺตมิฺ ||8|| 
 

ดวงจันทรบนพื้นดิน  ภูเขาในอากาศ  ประกายไฟในน้ํา  ค่ําคืนในเวลาเที่ยงวัน  
ฉันควรจะแสดงอะไร ขอทานไดโปรดออกคําสั่ง ||8|| 
 

อถ วา กึ พหนุา ชลฺปเตน | 
มิเชนนั้น  ประโยชนอะไรกบัการพร่ําบนมากมาย | 

 

   มม ปฺรติชฺไษา ยทยทฺ หฺฤทเยเนหเส สํทฺรฺฏมฺ | 
   ตตฺตทฺทรฺศยามฺยหํ คุโรรฺมนตฺฺรปฺรภาเวณ ||9||  

 
ความรอบรูของเรานี้  ส่ิงใดที่ทานตองการดวยหัวใจที่จะมองเห็น   
เราจะแสดงสิ่งนั้นออกมาดวยอํานาจของมนตรแหงคุรุของเรา ||9|| 

 
วิทูษกะ : โภ วยสฺย อวหโิต ภว | อีทฺฤโศ ’สฺยาวษฺฏมฺโภ เยน สรฺวํ สํภาวยฺเต |  
วิทูษกะ :       โอ  เพื่อนผูเจริญ  ขอทานจงตั้งใจเถิด  นี่คือความภูมิใจในตนเองของเขาที่ทุกอยาง 

สามารถทําใหเปนไปได | 
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ราชา  :  ภทฺร ติษฺ ตาวตฺ | กาญจนมาเล อุจฺยตํา เทวี | ยุษฺมทยี เอวายไมนฺทฺรชาลิโก วิชนกี-ฺ
  ฤตศฺจายมุทฺเทศะ | ตเทหิ | สหิตาเวไวนํ ปศยฺาว อิติ | 
 

พระราชาอุทยนะ :  โอ  ทานผูดีงาม  จงหยุดกอนสักครูเถิด  โอ  กาญจนมาลาเอย  จงไปบอกแกเทวี 
วา  นักมายากลนี้เปนของเจาและสถานที่นี้จะไรผูคนอื่น  จงมาเถิด  เราทั้งสองจะดู 
เขาดวยกัน | 

 
กาฺจน॰ : ยทฺภรฺตาชฺาปยติ | (อิติ นษิกฺฺรานฺตา |)  
  ตามที่นายทานบัญชา  (กลาวจบเดินออกไป) | 
   

(ตตะ ปฺรวิศติ วาสวทตฺตา กาฺจนมาลา จ |) 
           (หลังจากนั้น  วาสวทตัตาและกาญจนมาลาเขามา) 
 

วาสว॰ :  กาฺจนมาเล อุชฺชยินีต อาคต อิตฺยสฺติ เม ตสฺมินฺไนนฺทฺรชาลิเก ปกฺษปาตะ |  
วาสวทัตตา :   โอ  กาญจนมาลาเอย  เราเขาขางนักมายากลคนนี้  ผูมาจากเมืองอุชชยินี | 
 
กาฺจน॰ : ชฺาติกุลพหุมานะ ขลฺเวษ ภรฺตฺรฺยาะ | ตเทตฺเวตุ ภรฺตฺรี | (อิติ ปริกฺรามตะ |)  
กาญจนมาลา :  นี่แลคือความเชื่อมั่นตอผูเปนญาตขิองนายแม  ขอนายแมจงไปเถิด  

จงไปเถิด  (กลาวจบ  ทั้งสองออกไป) | 
 
วาสว॰ :  (อุปสฺฤตฺย |) ชยตุ ชยตวฺารฺยปตฺุระ |  
วาสวทัตตา :  (เขาไปใกล)  ขอพระสวามีจงมีชัย  จงมีชัย  | 
 
ราชา  :  เทวี พหุตรมเนน ครฺชิตมฺ | ตทิโหปาวิศยฺตามฺ | ปศฺยามสฺตาวตฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  เทวี  เจานี่ชางกลาวโออวดเหลือเกิน  ดังนั้น  จงมานั่งตรงนี้เถิด   

พวกเราจะไดดูตอไป | 
 

(วาสวทตฺโตปวิศติ |) 
         (วาสวทตัตานั่งลง) 
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ราชา  :  ภทฺร ปฺรสฺตูยตามินฺทฺรชาลมฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  ทานผูดีงาม  ขอการแสดงมายากลจงเริ่มขึ้นเถิด | 
 

ไอนฺทฺรชา॰ : ยทฺเทว อาชฺาปยติ | (อิติ พหวุิธํ นาฏย กฺฤตวฺา ปจฺฉิกํา ภมยนฺ |) 
นักมายากล :  ตามที่พระองคบัญชา  (กลาวจบ  แสดงและทําอะไรหลายอยางในขณะโบก 

ขนนกยูงไปมา) 
 

   หริหรพฺรหฺมปรฺมุขานฺเทวานทฺรฺศยามิ เทวราชํ จ | 
   คคเน สิทฺธจารณสุรวธูสารฺถํ จ นฺฤตฺยนฺตมฺ ||10|| 
 

  ขาพเจาจะแสดงใหเห็นซึ่งบรรดาเทวดาทั้งหลายมีพระวษิณุ  พระศิวะ   
พระพรหมเปนประมุข  รวมถึงเทวราชาดวย  รวมกลุมสิทธะ  จารณะ  เทวดาและนางฟาบน
สวรรคที่เตนรําอยู    ||10|| 
 

ตตฺเปฺรกฺษตํา เทวะ | 
 ขอพระองคทรงทอดพระเนตรเถิด | 

 
ราชา  :  (อูรฺธฺวมวโลกยฺาสนาทวตรน ฺ |) อาศฺจรฺยมาศฺจรฺยมฺ  | เทวิ ปศฺย  |  
  (มองไปดานบนและลงจากอาสนะ)  อัศจรรย  อัศจรรย  โอ  เทวี  ขอเจาจงด ู

 

   เอษ พฺรหฺมา สโรเช รชนิกรกลาเศขระ ศํกโร’ย ํ
   โทรฺภิรฺไทตฺยานฺตโก’เสา สธนุรสิคทาจกฺรจหิฺไนศฺจตุรฺภะิ  | 
   โษ’ปฺไยราวตสฺถสฺตฺริทศปติรมี เทวิ เทวาสตฺถานฺเย 
   นฺฤตฺยนฺติ วฺโยมฺนิ ไจตาศฺจลจรณรณนฺนูปุรา ทิวฺยนารฺยะ ||11|| 
 

นี่คือพระพรหมบนดอกบัว  นี่คือพระศังกรผูมียอดมวยผมเปนพระจันทร  นั่นคือ
ผูสังหารแทตยดวยแขนทั้ง 4 ที่แสดงดวยธนู ดาบ คทาและจักร (พระวิษณุ)  นี่คือพระผูเปนเจา
แหงเทพทั้งสามสิบผูประทับบนชางเอราวัณ (พระอินทร)  โอ  เทวี  เหลานี้คือเทพเจาทั้งหลายอ่ืนๆ  
บนทองฟายังมีทิพยนารีทั้งหลายผูมีกําไลขอเทาสงเสียงดังในขณะที่เดินกําลังรายรํา ||11|| 
 

วาสว॰ :  อาศฺจรฺยมาศฺจรฺยมฺ |  
วาสวทัตตา :  อัศจรรย  อัศจรรย | 
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วิทูษกะ : (อปวารฺย |) อาะ ทาสฺยาะ ปตุรฺ ไอนฺทฺรชาลิก กิเมไตรฺเทเวรปโรภิศฺจ ทรฺศิไตะ | ยทิ 
  เต ’เนน ปริตษฺุเฏน การฺยํ ตตฺสาคริกํา ทรฺศย | 
  

วิทูษกะ :         (ไปดานขาง)  โอ  เจานักมายากล  บุตรแหงนางทาสี  ประโยชนอะไรกับการยังให 
เห็นเทวะอื่นเหลานี้  หากเจาจะทําใหเขาพอใจ  จงยังสาคริกาใหปรากฏ | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ วสุ  ํธรา |) 
(หลังจากนั้น  วสุนธราเขามา) 

 

วสุ  ํธรา॰ : (ราชานมุปสฺฤตฺย |) ชยตุ ชยตุ ภรฺตา | อมาตฺโย เยาคธรายโณ วิชฺฺาปยต ิ| เอษ ขลุ 
  วิกฺรมพาโหะ ปฺรธานามาตฺโย วสุภตูิรฺพาภรฺวฺเยน กฺจกุนิา สหาคตะ | ตทรฺหติ  

เทโว ’สฺมินฺเนว สุนฺทรมุหูรฺเต เปฺรกฺษิตุมฺ | อหมป การฺยเศษํ สมาปฺยาคต เอเวติ |  
 

วสุนธรา :       (เขาไปใกลพระราชา)  ขอนายทานจงมีชัย  จงมีชัย  อํามาตยเยาคันธรายณะแจงให 
ทราบวา  นี้แลคือวสุภูติ   ประธานอํามาตยแหงพระราชาวิกรมพาหุ  ไดมาแลว 
พรอมดวยพาภระวยะ  มหาดเล็กของเรา  พระองคควรไดเห็นพวกเราในเวลาแหง 
ความสุนทรนี้  ขาพเจาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่เหลือแลวก็จะมาเชนเดียวกัน | 

 

วาสว॰ :  อารฺยปุตฺร ติษฺตุ ตาวทินฺทฺรชาลมฺ | มาตุลคฺฤหาตฺปฺรธานามาตฺโย วสุภูติราคตะ | ตํ 
  ตาวตฺเปฺรกษฺตามารฺยปุตฺร |  
วาสวทัตตา :   สวามี  ขอการแสดงมายากลหยุดลงชั่วครู  วสุภูติ  ประธานอํามาตยจากบานของ 

ปตุลาฝงพระมารดาของหมอมฉันมาแลว  ขอใหมาพบสวามีในทันที| 
 

ราชา  :  ยถาห เทวี | (ไอนฺทฺรชาลิกํ ปฺรติ |) ภทฺร วิศรฺมฺยตามิทานีม ฺ| 
พระราชาอุทยนะ :  เปนอยางที่เทวีกลาว  (หันไปทางนักมายากล)  โอ  ทานผูดีงาม   

ขอจงหยุดกลเดี๋ยวนี้ | 
 

ไอนฺทฺรชาลิกะ  :  ยทฺเทว อาชฺาปยติ | (ปุนะ ปจฺฉิกํา ภฺรมยติ |) (นิษกฺฺรามน |) เอกะ ปุนรฺมม เขโล ’
  วศฺยํ เทเวน เปรฺกฺษิตวยฺะ |  
นักมายากล :  ตามที่พระองคบัญชา  (โบกขนนกยูงไปมาอีกครั้ง)  (กําลังออกไป)   

แตมีการละเลนอีกอยางหนึ่งของขาพเจาที่พระองคตองรับชม| 
 

ราชา  :  ภทฺร ทฺรกฺษยฺามะ | 
พระราชาอุทยนะ โอ  ทานผูดีงาม  เราจะดู | 
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วาสว॰ :  กาฺจนมาเล คจฺฉ ตฺวํ เทหยฺสฺย ปาริโตษิกมฺ |  
วาสวทัตตา :  โอ  กาญจนมาลา  จงไปเถิด  จงใหรางวัลแกเขา | 
 

กาฺจน ॰ : ยทฺเทวยฺาชฺาปยติ | (ไอนฺทรฺชาลิเกน สห นิษฺกฺรานฺตา |)  
กาญจนมาลา :  ตามที่เทวีบัญชา  (ออกไปพรอมกับนักมายากล)| 
 

ราชา  :  วสนฺตก ปฺรตยฺทฺุคมฺย ปฺรเวศยฺตํา วสุภูตะิ | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  วสันตกะเอย  จงออกไปและนําวสุภูติเขามา | 
วิทู॰ :  ยทฺเทว อาชฺาปยติ | (อิติ วสุ  ํธรยา สห นิษกฺานฺตะ |)  
วสันตกะ :      ตามที่พระองคบัญชา  (กลาวจบ  ออกไปพรอมกับวสุนธรา) | 
  

(ตตะ ปฺรวิศติ วสนฺตเกนานุคมฺยมาโน พสุภตูิรฺพาภฺรวยฺศฺย |) 
(หลังจากนั้น  วสุภูติและพาภระวยะที่กําลังถูกนําทางโดยวสันตกะจึงเขามา) 

 
วสุภูตะิ : (สมนฺตาทวโลกฺย |) อโห วตฺเสศฺวรสฺยานุภาวะ | อิห หิ  
  (มองไปรอบๆ)  โอโห  ความยิ่งใหญแหงผูเปนใหญแหงวัตสะ | ที่นี่แล | 
 
 

   อากฺษิปฺโต ชยกฺุชเรณ  ตุรคานฺนิรฺวรฺณยนฺวลฺลภา- 
   นฺสํคีตธฺวนินา หฺฤตะ กษฺิติภฺฤตํา โคษฺษุ ตษิฺนฺกษฺณมฺ | 
   สทฺโย วิสฺมฺฤตสึหเลนฺทฺรวิภวะ กกฺษาปฺรเทโศ ’ปฺยโห  
   ทฺวาระสฺเถไนว กุตหูเลน มหตา คฺรามฺโย ยถาหํ กฺฤตะ ||12|| 
 

เราถูกดึงดูดดวยชางแหงชัยชนะในขณะที่กําลังชื่นชมมาอันเปนที่รักทั้งหลาย  เรา
ถูกพาไปแลวดวยเสียงกังวานแหงดนตรีในขณะที่ยืนอยูในหอประชุมทั้งหลายแหงราชาทัง้หลาย  ใน
ทันใดนั้น  ความรุงเรืองแหงเจาสิงหลถูกลืม  ในสวนในของตําหนัก  โอโฮ  เราถูกทําใหดูบานนอก
ดวยวัตถุอันนาสนใจยิ่งที่อยูบนประต ู||12|| 

 
พาภฺรวยฺะ : วสุภูเต อทยฺ ขลุ จิราตฺสฺวามินํ ทฺรกฺษยฺามีต ิยตฺสตฺยมานนทฺาติศเยน  

กิมปฺยวสฺถานฺตรมนุภวามิ | กุตะ | 
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  โอ  วสุภูติเอย  ดวยความสัตยที่วาเราจะพบนายทานหลังจากที่ไมไดพบมานาน 
ในวันนี้  เราสัมผัสไดถึงความเปลี่ยนแปลงภายในบางอยางที่เกิดขึ้นจาก 
ความเบิกบานยิ่ง  | เหตุใดฤๅ | 
 

    วิวฺฤทฺธึ กมฺปสยฺ ปฺรถยติตรํา สาธฺวสวศา- 
    ทวิสฺปษฺฏํา ทฺฤษฺฏึ ติรยติตรํา พาษฺปปฏไละ | 
    สฺขลทฺวรฺณํา วาณี  ํ ชฑยติตรํา คทฺคทตยา  
    ชรายาะ สาหายฺยํ มม หิ ปริโตโษ ’ทฺย กุรุเต ||13|| 
 

วันนี้  ความดีใจของเราไดทําการชวยเหลือความชรา  เพิ่มอัตราชีพจรอันเพิ่มขึ้นเร็วกวา
จากความตกประหมา  ปดกั้นสายตาใหมองเห็นไมชัดอีกครั้งดวยน้ําตาอันไหลริน  สรางคําพูดอันมี
พยางคกระทอนกระแทนอันดูมึนงงมากกวาเพราะความเกกัง ||13|| 
 
วิทูษกะ : (อคฺเร ภูตวฺา |) เอตฺเวตวฺมาตฺยะ |  
วิทูษกะ :       (ไปดานหนา)  ขอทานอํามาตยจงไปเถิด  จงไปเถิด | 
 
วสุภู॰ :  (วิทูษกสฺย กณเฺ รตฺนมาลํา ทฺฤษฏฺวา ’ปวารฺย |) พาภฺรวฺย ชาเน ไสเวยํ  

รตฺนมาลา ยา เทเวน ราชปุตฺรฺไย ปฺรสฺถานกาเล ทตฺตา | 
 

วสุภูติ  :          (มองเห็นสรอยอัญมณีที่คอของวิทูษกะ  ไปดานขาง)  โอ  พาภระวยะ  เรารูจัก 
สรอยอัญมณีเสนนี้  ที่นายทานใหไวแกราชบุตรีในตอนที่พระองคเสด็จออกไป | 

 
พาภฺรวยฺะ : อมาตฺย อสฺติ สาทฺฤศฺยมฺ | ตตฺกึ วสนฺตกํ ปฤฺจฺฉามิ ปฺราปฺติมสฺยาะ | 
พาภระวยะ :      โอ  ทานอํามาตย  ดูเหมือนจะเปนเชนนั้น  เราจะถามวสันตกะวาเขาไดรับสิ่งนั้น 

ไดอยางไร | 
 

วสุภู॰ :  พาภฺรวยฺ มา ไมวมฺ | มหติ ราชกุเล รตฺนพาหุลฺยานฺน ทุรฺลโภ ภูษณานํา สํวาทะ |  
  (อิติ ปริกฺรามต ิ|)  
วสุภูติ :           โอ  พาภระวยะ  อยา  อยาทําเชนนั้น  จากอัญมณีที่มีอยูมากมายในราชตระกูลอัน 

ยิ่งใหญ  ความคลายคลึงกันแหงเครื่องประดับทั้งหลายมิไดเปนไปโดยยาก   
(กลาวจบ  เดินไปรอบๆ) | 
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วิทู॰ :  โภ เอษ ขลุ มหาราชะ | ตทุปสรฺปตฺวมาตฺยะ |  
วิทูษกะ :       ทานผูเจริญ  นี้แลคือพระมหาราช  ขอทานอํามาตยจงเขาไปใกลเถิด | 
 
วสุ॰ :  (อุปสฺฤตฺย |) วชิยตํา มหาราชะ | 
วสุภูติ :          (เขาไปใกล)  ขอมหาราชจงมีแตชัยชนะ| 
 
ราชา  :  (อุตฺถาย |) อารยฺ อภวิาทเย | 
พระราชาอุทยนะ :  (ลุกขึ้น)  โอ  ทานผูอริยะ  ขาพเจาขอตอนรบั |   
 
วสุ॰ :  อายุษฺมานภฺว | 
วสุภูติ :           ขอทานจงเปนผูมีอายุ 
 
ราชา  :  อาสนมาสนมารฺยาย | 
พระราชาอุทยนะ อาสนะ  อาสนะ  สําหรับทานผูอริยะ 
 
วิทู॰ :  เอตทาสนมฺ | อุปวิศตฺวมาตยฺะ |  
วิทูษกะ :         นี่คืออาสนะ  ขอทานอํามาตยจงนั่งเถิด 
 

(วสุภูติรุปวิศต ิ|) 
(วสุภูตนิั่งลง) 

 
พาภฺรวยฺะ : เทว พาภฺรวยฺะ ปฺรณมติ | 
พาภระวยะ :       โอ  เทวะ  พาภระวยะขอนอมไหว | 
 
ราชา  :  (ปฺฤษฺเ หสฺตํ ทตฺวา |) พาภฺรวฺย อิต อาสฺยตามฺ (พาภฺรวฺย อุปวิศติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  (วางมือบนหลัง)  โอ  พาภระวยะ  จงนั่งลงที่นี่  (พาภระวยะนั่งลง)| 
 
วิทู॰ :  อมาตฺย เอษา เทวี วาสวทตฺตา ปฺรณมติ |  
วิทูษกะ :       โอ  อํามาตยเอย  นี่คือเทวีวาสวทัตตานอมไหวแดทาน | 
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วาสว॰ :  อารฺย ปฺรณมามิ |  
วาสวทัตตา :  โอ  ทานผูอริยะ  ขาพเจาขอนอมไหว | 
 
วสุภู॰ :  อายุษฺมติ วตฺสราชสทฺฤศํ ปุตฺรมาปฺนุหิ | 
วสุภูติ :          โอ  ทานผูมีอายุ  ขอทานจงไดรับบุตรผูมีลักษณะดุจดังราชาแหงวัตสะ | 
 

(สรฺเว อุปวิศนตฺิ |) 
(ทั้งหมดนั่งลง) 

 
ราชา  :  อารฺย วสุภูเต อป กุศลํ ตตฺรภวตะ สึหเลศวฺรสฺย | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  วสุภูติผูอริยะ  เจาแหงสิงหลสบายดีหรือไม | 
วสุภู॰ :  (อูรฺธฺวมวโลกยฺ นิะศวฺสฺย จ |) เทว น ชาเน กึ วิชฺาปยามิ | (อโธมุขสฺติษฺติ |) 
  

วสุภูติ  :         (มองไปดานบน  พรอมถอนหายใจออก)  โอ  เทวะ  ขาพเจามิรูวาจะรายงานทาน 
เชนไร  | (กมหนานิ่ง) 

 

วาสว॰ :  (สวิษาทมาตฺมคตมฺ |) หา ธิกฺ หา ธิกฺ | กิมิทานี  ํ วสุภูตะิ กถยิษฺยติ |  
วาสวทัตตา :   (กลาวกับตนเองดวยความไมพอใจ)  โธเอย  โธเอย |  

ตอนนี้วสุภูติจะกลาวอะไรหนอ| 
 
ราชา  :  กถย กิเมตตฺ | อารฺย อากุล อิว เม ’นฺตราตฺมา | 
พระราชาอุทยนะ :  จงเลาเถิดวาอะไรเปนอยางไร  ทานผูอริยะ  วิญญาณภายในของเรา 

ดุจจะแตกสลายแลว | 
 
พาภฺรวยฺะ : (อปวารฺย |) อมาตฺย จิรมป สฺถิตฺวา กถนียมฺ | ตตฺกถฺยตามฺ | 
พภฺรวฺยะ :      (ไปดานขาง)  โอ  ทานอํามาตย  แมจะรอเนิ่นนานอยูแตก็ควรถูกเลา   

ดังนั้น  จงบอกเลาเถิด | 
 

วสุ॰ :  (สาสฺรมฺ |) เทว น ศกฺยํ นิเวทยิตุ  ํ ตถาปฺเยษ กถยามิ มนฺทภาคฺยะ | ยาเสา  
สึหเลศฺวเรณ สฺวทุหิตา รตฺนาวลี นาม อายษฺุมตี  ํ วาสวทตฺตํา ทคฺธามุปศฺรุตฺย  
เทวาย ปูรฺวํ ปรฺารฺถิตา สตี ทตฺตา | 
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วสุภูติ  :         (พรอมน้ําตา)  โอ  เทวะ  มันมิอาจจะบอกเลามาถึงไดแตขาพเจาผูอับโชคผูนี้จะ 
บอกกลาว  พระราชธิดาแหงพระเจาสิงหลอันมีนามวารัตนาวลี  เมื่อไดยินวา 
พระนางวาสวทัตตาผูมีอายุส้ินพระชนมในกองไฟแลว  จึงไดถูกสงมา 
ใหแกพระองคในกาลกอน | 

 
ราชา  :  (อปวารฺย |) เทวิ กิเมตทลีกเมว ตฺวนฺมาตุลามาตฺยะ กถยติ | 
พระราชาอุทยนะ :  (ไปดานขาง)  โอ  เทวี  คําโกหกอะไรนี้ที่อํามาตยของลุงเจากําลังกลาวอยู | 
 
วาสว॰ :  (สฺมิตฺวา |) อารฺยปุตฺร น ชฺายเต โก ’ลีกํ มนฺตฺรยต อิติ |  
วาสวทัตตา :  (ยิ้มแลว)  โอ  สวามี  หมอมฉันไมรูวาใครกําลังกลาวคําเท็จอยู | 
 
วิทู॰ :  ตตสฺตสฺยาะ กึ วฺฤตฺตมฺ |  
วิทูษกะ :       หลังจากนั้น  ส่ิงใดเกิดขึ้นกับนาง | 
 
วสุ॰ :  สา จ ยษฺุมทนฺตกิมานยีมานา ยานมงคฺาตฺสาคเร นิมคนฺา|(อิติ รุทนฺนโธมขุสฺติษฺต ิ|) 
วสุภูติ :          ในระหวางที่ถูกนําตัวมาใหแกพระองค  นางไดจมลงในมหาสมุทรแลวจากเหตุ 

เรืออับปาง  (กลาวจบ  รองไหพรอมกมหนานิ่ง)| 
 
วาสว॰ :  (สาสฺรมฺ |) หา หตาสฺมิ มนฺทภาคินี | หา ภคนิิ รตฺนวลิ กุเตรฺทานีมสิ | 

เทหิ เม ปรฺติวจนมฺ |  
วาสวทัตตา :  (พรอมน้ําตา)  โธ  ฉันผูอับโชคถูกฆาแลว  โอ  นองรัตนาวลีเอย  ตอนนี้เจาอยูที่ใด   

จงตอบเราทีเถิด | 
 
ราชา  :  เทวิ สมาศฺวสิหิ สมาศฺวสิหิ | ทุรวคาหา คตรฺิไทวสฺย | ยานภงฺคปติโตตฺถิเตา  
  นนฺเวตาเวว เต นิทรฺศนมฺ | (อิติ วสุภูติพาภฺรวฺเยา ทรฺศยติ |) 
 

พระราชาอุทยนะ :  โอ  พระเทวี  จงคลายโศกเถิด  จงคลายโศกเถิด  คติแหงฟานั้นมิอาจเขาถึงได   
ทั้งสองนี้คือ ผูที่ตกไปในเรืออับปางและกลับขึ้นมาได  เปนตัวอยางใหเจาได   
(กลาวจบ  ช้ีไปยังวสุภูติและพาภระวยะ) 
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วาสว॰ :  อารฺยปุตฺร ยุชฺยต เอตตฺ | ปรํ กุโต มไมตาวทภฺาคเธยมฺ |  
วาสวทัตตา :   โอ  สวามี  นี่สมเหตุผลแลว  แลวโชคดีเชนนี้ของหมอมฉันอยูไหนเสีย | 
 

(เนปถฺเย มหานฺกลกละ |) 
(หลังฉากมีเสยีงดังโวยวาย) 

 
 

   หรฺมฺยาณํา เหมศฺฤงฺคศฺริยมิว นิจไยรจิษามาทธานะ 
   สานฺทฺโรทฺยานทฺรุมาคฺรคฺลปนปศุนิตาตยฺนฺตตีวฺราภิตาปะ | 
   กุรฺวนกฺฺรีฑามหีธฺรํ สชลชลธรศฺยามลํ ธูมปาไต- 
   เรษ ปฺโลษารฺตโยษิชฺชน อิห สหไสโวตฺถิโต ’นฺตะปุเร ’คฺนิะ ||14|| 
 

ไฟนี้เกิดขึ้นแลวในตําหนักในอยางรวดเร็ว  ดุจวาสรางความงามใหแกยอดทองคํา
แหงอาคารท้ังหลายดวยกลุมแหงเปลวทั้งหลาย  มีความรอนอันยิ่งยวดโดยดูไดจากความเหี่ยวเฉา
ของยอดตนไมในอุทยานอันเขียวขจี  ทําใหภูเขาอันนารื่นรมยกลายเปนสีดําดุจเมฆฝนดวย
การปลอยควัน  และยังใหหญิงสาวเจ็บปวดดวยกระบวนการเผาไหม ||14|| 
 

  อป จ | 
 และ | 

 
   เทวีทาหปฺรวาโท ’เสา โย ’ภูลฺลาวาณเก ปุรา | 
   กริษฺยนฺนิว ตํ สตฺยมยมคฺนะิ สมุตฺถิตะ ||15|| 

 
ขาวลือนี้วาเทวีถูกไฟเผาในลาวาณกะไดเกิดขึ้นแลวในกาลกอน  ไฟนี้ได
เกิดขึ้นที่นี่ดุจจะทําให (ขาวลือ) เปนความจริง ||15|| 
 

 

(สรฺเว สํภฺรานตฺาะ ปศฺยนฺติ |) 
(ทุกคนมองดดูวยความตกประหมา) 
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ราชา  :  (สสํภฺรมมุตฺถาย |) กถมนฺตะปุเร ’คฺนิะ | กษฺฏํ เทวี วาสวทตฺตา ทคฺธา | หา ปฺริเย 
  วาสวทตฺเต | 
พระราชาอุทยนะ :  (ลุกขึ้นดวยอาการตกใจ)  ไฟในพระราชฐานชั้นในไดอยางไร  แยแลว   

เทวีวาสวทัตตาถูกเผาแลว  โอ  วาสวทัตตาที่รัก | 
 

วาสว॰ :  อารฺยปุตฺร ปริตฺรายสฺว ปริตรฺายสฺว |  
วาสวทัตตา :  โอ  สวามี  โปรดชวยเหลือเถิด  โปรดชวยเหลือเถิด | 
 
ราชา  :  อเย กถมติสํภรฺมาทิหสฺถาป เทวี โนปลกฺษติา | เทวิ สมาศฺวสิหิ สมาศฺวสิหิ | 
พระราชาอุทยนะ :  โอ  เหตุใดแมเทวียืนอยูแลวที่นี่แตไมถูกสังเกตเห็นเพราะความตกใจ  โอ  เทวี   

จงฟนเถิด  จงฟนเถิด| 
 
วาสว॰ :  อารฺยปุตฺร มยาตฺมนะ กฺฤเต ภณิตมฺ | เอษา ขลุ มยา นิรฺฆฺฤณเยห นิคเฑน สํยมิตา 
  สาคริกา วิปทฺยเต | ตตฺตํา ปริตฺรายตามารฺยปุตฺระ |  
วาสวทัตตา :   โอ  สวามี  หมอมฉันมิไดกลาวเพื่อตนเอง  นี้แลคือสาคริกาผูถูกหมอมฉันลามไว 

ดวยโซที่ขอเทาดวยความไรเมตตา  กําลังเขาสูความวิบัติ  ดังนั้น  ขอสวามีจงไป 
ชวยเหลือนางเถิด | 

 
ราชา  :  กถํ เทวิ สาคริกา วิปทยฺเต | เอษ คจฺฉามิ | 
พระราชาอุทยนะ :  อยางไรกัน  โอ  เทวี  สาคริกากําลังเขาสูความวิบัต ิ เราจะไปเดี๋ยวนี้ | 
 
วสุ॰ :  กิมการณเมว ปตํควฤตฺติ กฺริยเต  | 
วสุภูติ :   โอ  เทวะ  เหตใุดจึงทําพฤตกิรรมอันเรงรีบนี้โดยไมมเีหตผุลเลา | 
 
พาภฺรวยฺะ : เทว ยกุตฺมาห วสุภูตะิ | 
พาภระวยะ : โอ  เทวะ  วสุภูติกลาวไดสมเหตุสมผลแลว | 
 
วิทู॰ :  (ราชานมุตฺตรีเย คฺฤหีตฺวา |) วยสฺย มา ขลฺเววํ สาหสํ กุรุ |  
วิทูษกะ :      (จับพระราชาที่เครื่องทรงสวนบน)  โอ  เพื่อนเอย  โปรดอยาทําอยางฉุกละหุก 

เชนนี้ | 
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ราชา  :  (อุตฺตรียมุตฺสฺฤชฺย |) ธิงฺ มูรฺข สาคริกา วิปทฺยเต | กิมทฺยาป ปฺราณา ธารฺยนฺเต | (อิติ 
  ชฺวลนปฺรเวศํ นาฏยิตฺวา ธูมาภิภวํ นาฏยนฺ |) 
 
  (ถอดเครื่องทรงสวนบนทิ้ง)  โธ  เจาโงเอย  สาคริกากําลังเขาสูความวิบัติ   

ปราณทั้งหลายจะถูกค้ําจุนไวไดอยางไร  (กลาวจบ แสดงวาเขาไปในกองเพลิง 
และแสดงวาถูกควันกลบเอาไว) | 

 

    วิรม วิรม วหฺเน มฺุจ ธูมานพุนฺธํ 
    ปฺรกฏยสิ กิมุจไฺจรรฺจิษํา จกฺรวาลมฺ | 
    วิรหหุตภุชาหํ โย น ทคฺธะ ปริฺยายาะ  
    ปฺรลยทหนภาสา ตสฺย กึ ตฺวํ กโรษิ ||16|| 
 

จงหยุดเถิด  จงหยุดเถิด  โอ  ไฟเอย  จงยกเลิกควันไฟอันตอเนื่องเถิด  เจายังให 
วงกลมปรากฏดวยเปลวไฟอันสูงตระหงานเพราะเหตุใด  เราอันไมถูกเผาไหมดวยไฟแหง 
การลาจากจากคนรัก อันเปนไฟแหงการทําลายลาง  แตเหตุใดทานจึงทําเชนนี้กับเรา ||16|| 
 

วาสว॰ :  กถํ มม ทุะขภาคินฺยา วจนาเทวมธฺยวสิตมารฺยปุตฺเรณ |  
ตทหมปฺยารฺยปุตฺรเมวานุคมษิฺยามิ |  
 

วาสวทัตตา :   เหตุใดสวามีจึงตั้งใจทําเชนนี้จากคําพูดของหมอมฉันผูมีทุกขไรโชค  ดังนั้น   
เราเองก็จักตามสวามีไป | 

 

วิทู॰ :  (ปริกฺรามนฺนครฺโต ภูตฺวา |) ภวติ อหมป เต ปถฺยุปเทศโก ภวามิ  |  
วิทูษกะ :      (เดินไปรอบๆ  อยูดานหนา)  โอ  นางผูเจริญ  ขาพเจาจักเปนผูแสดงทางใหแกทาน 

วสุ॰ :  กถํ ปฺรวิษฺฏ เอว ชฺวลนํ วตฺสราชะ | ตนฺมมาป ทฺฤษฺฏราชปุตฺรีวิปตฺเตริไหว  
ยุกฺตมาต ฺมานมาหุตีกรฺตุมฺ | 
 

วสุภูติ :  เหตุใดราชาแหงวัตสะจึงเขาไปในกองไฟเลา  ดังนั้น  จึงสมเหตุสมผลที่เราผูได 
มองเห็นความวิบัติแหงราชบุตรีควรทําการสังเวยตนเองที่นี่ | 

 



118 
 

พาภฺรวยฺะ : หา เทว กิมิทมการณเมว ภรตกุลํ สํศยตุลามาโรปตมฺ | อถ วา  กึ ปฺรลาเปน | อหมป 
  ภกฺติสทฺฤศมาจรามิ | 
พภระวยะ :      โธ  พระองค  เหตุใดตระกูลแหงภรตะนี้จึงถูกกําหนดไวที่ตราชั่งแหงการเสี่ยงภัย 

โดยไมมีสาเหตุ  อยางไรก็ดี  ประโยชนอันใดกับการสนทนา  ขาพเจาเองก็จะทํา 
อันสิ่งที่แสดงออกซึ่งความภักดี | 
 

(สรฺเว ’คฺนิปฺรเวศํ นาฏยนฺติ |) 
(ทุกคนแสดงวาเขาสูกองไฟ) 

 
(ตตะ ปฺรวิศติ นิคฑสํยตา สาคริกา |) 

(สาคริกาซึ่งถูกพันธนาการดวยโซตรวนเขามา) 
 

สาค॰ :  (ทิโศ ’วโลกฺย |) หา ธิกฺ สมนตฺตะ ปฺรชฺวลิโต หุตวหะ | (วจิินฺตฺย สปริโตษมฺ |) อทฺย 
  หุตวโห ทษิฺฏยา กริษยฺติ มม ทุะขาวสานมฺ |  
สาคริกา :        (มองไปยังทิศ)  โธเอย  เปลวเพลิงลุกโชนไปเสียทุกทิศทุกทาง  (ครุนคิด   

มีความยินดียิ่ง)  วันนี้  ดวยโชคอันดี  ไฟจักทําที่สุดแหงความทุกขของเรา | 
 
ราชา  :  อเย อิยมาสนนฺหุตวหา วรฺตเต สาคริกา | ตตฺตฺวริตเมนํา สํภาวยามิ | 

(ตฺวริตมุปสฺฤตยฺ |) อยิ ปฺริเย กมิทฺยาป สํภฺรเม สฺวสฺถยาวสฺถียเต | 
 

พระราชาอุทยนะ :  นี่โอ  นี่คือสาคริกาผูนั่งแลวอยูในไฟ  ดังนั้น  เราจะเขาไปใกลนางโดยเร็ว  
(เขาไปใกลโดยเร็ว)  โอ  ที่รัก  เหตใุดตอนนี้เจายังคงอยูอยางไมทุกขรอน 
ในทามกลางหายนะ | 

 
สาคริกา : (ราชานํ ทฺฤษฏฺวา | สฺวคตมฺ |) กถมารฺยปุตฺระ | ตเทตํ เปฺรกษฺฺย ปุนรป เม  

ชีวิตาภิลาษะ สํวฺฤตฺตะ | (ปฺรกาศมฺ |) ปริตฺรายตํา ปริตฺรายตํา ภรฺตา | 
  

สาคริกา :        (เห็นพระราชาแลว  กลาวกับตนเอง)  เหตุใดจึงเปนสวามี  เมื่อเห็นเขาแลว   
ความยินดีในชีวิตของเราก็ไดเร่ิมตนอีกแลว  (กลาวเสียงดัง)   
ขอนายทานโปรดชวยเหลือ  โปรดชวยเหลือ | 
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ราชา  :  ภีรุ อลํ ภเยน | 
พระราชาอุทยนะ : โอ  เจาผูตกอยูในความกลัวเอย  พอแลวสําหรับความกลัว 
 
   มุหูรฺตมป สหยฺตํา พหล เอษ ธูโมทฺคโม (อคฺรโต ’วโลกฺย |) 
   หหา ธิคิทมํศุก ํชฺวลติ เต สฺตนาตฺปฺรจฺยุตมฺ  | 
   (วิโลกฺย  |) มุหะุ สฺขลสิ กึ กถํ นิคฑสํยตาสิ (ปริกรํ พทฺธฺวา  |)  

ทฺรุตํ นยามิ ภวตีมิตะ ปฺริยตเม’วลมฺพสฺว มามฺ ||17|| 
 

 เพียงชั่วอึดใจ  ขอจงอดทนตอความหนาแนนนี้ที่เกิดขึ้นจากควันเถิด  (มองไป 
ดานหนา)  โธเอย  ผาไหมนี้ที่หลนแลวจากอกของเจากําลังติดไฟ  (มองออกไป)  เหตุใดเจายัง
ตกประหมาอีก  อยางไรกัน  เจายังถูกลามโซไวที่ขาอีกหรือ  (พันเข็มขัด)  เราจะนําเจาออกจากที่นี่  
โอ  ผูเปนที่รักที่สุดเอย  จงพิงเราเถิด ||17|| 
 

  (กณเฺ คฺฤหีตวฺา นิมีลิตากษฺะ สฺปรฺศสุขํ นาฏยนฺ  |) อโห กฺษณานฺเม’ปคโต’ยํ      
สํตาปะ  | ปฺริเย สมาศฺวสิหิ สมาศฺวสิหิ  | 

  
(จับที่คอ  หลับตาลง  แสดงถึงความสุขจากการสัมผัส)  โอโฮ  ความรอน 
อันแผดเผานี้หลีกไปแลวจากเราในชั่วขณะ  โอ  ที่รัก  จงฟนเถิด  จงฟนเถิด | 

 
   วฺยกฺตํ ลคฺโน’ป ภวตี  ํ น ทหตฺเยว ปาวกะ  | 
   ยตะ สํตาปเมวายํ สฺปรฺศสฺเต หรติ ปฺริเย ||18|| 
 

แมเห็นไดชัดวาโดนตัวเจา  แตวาไฟกลับไมเผาเจาเลย   
ในขณะที่การสัมผัสเจานี้กลับนําพาความรอนออกไป  โอ  ที่รักเอย ||18|| 

 

  (อุนฺมีลฺยากษฺณิี ทิโศ’วโลกฺย สาคริกํา จ มกฺุตฺวา  |) อโห มหทาศฺจรฺยมฺ  | 
(ลืมตาขึ้น  มองไปยังทิศ  ปลอยสาคริกา)  โอโห  มหัศจรรย 
 

   กฺวาเสา คโต หุตวหสฺตทวสฺถเมต- 
   ทนฺตะปุรํ (วาสวทตฺตํา ทฺฤษฏฺวา  |) กถมวนฺตินฺฤปาตฺมเชยมฺ  |  
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(เปดตา มองแวบหนึ่งและออกจากออมกอดของสาคริกา) โอ นาประหลาดใจที่สุด  
ไฟนั้นไปไหนเสียแลว  ตําหนักในอยูในสภาพเชนเดิม  (มองไปที่วาสวทัตตา)  อยางไรกัน  นี่แลคือ
บุตรสาวแหงราชาแหงอวันดี 
 
วาสว॰ :  (ราชฺะ ศรีรํ ปรามฺฤศฺย สหรฺษมฺ  |) ทิษฺฏยา’กฺษตศรีร อารฺยปุตฺระ  |  
วาสวทัตตา :      (สัมผัสรางกายแหงพระราชา  ดวยความยินดี)  ดวยโชคดี  สวามีผูมีรางกายอันมิได 

แตกสลายไป | 
 

ราชา  :  พาภฺรวยฺ เอษ  
พระราชาอุทยนะ :  โอ  พาภระวยะเอย  นีค่ือ | 
 
พาภฺรวยฺะ  : เทว อิทานี  ํ ปฺรตฺยุชฺชีวิตาะ สฺมะ | 
พภฺรวฺยะ :     โอ  เทวะ  ตอนนี้พวกเราไดกลับขึ้นมีชีวิตอีกครั้งแลว | 
 
ราชา  :  วสุภูติรย ํ
พระราชาอุทยนะ :  วสุภูติ  นี่คือ | 
 

วสุ॰ :  วิชยตํา มหาราชะ | 
วสุภูติ :         ขอมหาราชาจงมีชัยชนะ| 
 

ราชา  :  วยสฺย 
พระราชาอุทยนะ : เพื่อน | 
 

วิทู॰ :  ชยตุ ชยตุ ภวานฺ |  
วิทูษกะ :        ขอทานผูเจริญจงชนะ  จงชนะ| 
 
ราชา  :  สฺวปฺเน มติรฺภรฺมติ กึ นฺวิทมนิฺทฺรชาลมฺ ||19|| 
พระราชาอุทยนะ :  ความคิดอันดําเนนิไปในความฝน  อะไรกัน  นี่คือมายากล | 
 
วิทู॰ :  โภะ มา สํเทห ํกุรุ | อินฺทฺรชาลเมเวทมฺ | ภณติํ เตน ทาสฺยาะ ปุเตฺรไณนฺทรฺชาลิเกน 
  ยไถโก มม ปนุะ เขโล ’วศฺย ํเทเวน เปฺรกฺษติวฺย อิติ | ตตฺตเทไวตตฺ |  
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วิทูษกะ :        โอ  ทานผูเจริญ  จงอยาสนเทหเลย  นี่แลคือมายากล  เจานักมายากลบุตรแหงนาง 
ทาสีไดกลาวแลววา  ยังมีอีกการละเลนหนึ่งของหมอมฉันที่พระองคจะตองดู 
ใหได  นี่แลคือส่ิงนั้น | 

 
ราชา  :  เทวิ อิยํ ตวฺทวฺจนาทสฺมาภิริหานีตา สาคริกา | 
พระราชาอุทยนะ : โอ  เทวี  นี่คือสาคริกาผูถูกนําตัวมาโดยเราดวยวาจาของเจา |  
 
วาสว॰ :  (สสฺมิตมฺ |) อารฺยปุตฺร ชฺาตํ มยา |  
วาสวทัตตา :  (พรอมรอยยิ้ม)  โอ  สวามี  หมอมฉันทราบแลว | 
 

วสุ॰ :  (สาคริกํา ทฺฤษฺฏวาปวารฺย |) พาภฺรวยฺ สทฺฤศียํ ราชปุตฺรฺยา | 
วสุภูติ :          (มองไปที่สาคริกา  ไปดานขาง)  โอ  พาภระวยะ  ดูคลายราชบุตรี | 
 
พาภฺรวยฺ : อมาตฺย มมาปฺเยตเทว มนสิ วรฺตเต | 
พภฺรวฺยะ :      โอ  อํามาตยเอย  ส่ิงนี้เทียวอยูในใจของเราเชนกัน | 
 
วสุ॰ :  (ราชานมุทฺทิศยฺ |) เทว กุต อิยํ กนยฺกา | 
วสุภูติ :          (กลาวขึ้นตอพระราชา)  โอ  เทวะ  หญิงสาวผูนี้มาแตทางใด | 
 

ราชา  :  เทวี ชานาติ | 
พระราชาอุทยนะ :  พระเทวทีราบ | 
 

วสุ॰ :  เทวิ กุตะ ปุนริยํ กนยฺกา | 
วสุภูติ :           โอ  พระเทวี  หญิงสาวผูนี้มาจากที่ใดฤๅ | 
 

วาสว॰ :  อมาตฺย เอษา ขลุ สาคราตฺปฺราปฺเตติ ภณติวฺามาตฺยเยาคนธฺรายเณน มม หสฺเต   
  นิกฺษิปฺตา | อต เอว สาคริเกต ิศพฺทฺยเต |  
วาสวทัตตา :   โอ  อํามาตยเอย  อํามาตยเยาคันธรายณะไดกลาวแลววา  หญิงผูนี้ไดมาจากสาคร  

(มหาสมุทร)  แลวถูกสงมาแลวในมือของเรา  ดังนั้น  จึงถูกเรียกวา  สาคริกา   
(นางผูมาจากมหาสมุทร)| 
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ราชา  :  (สฺวคตมฺ |) เยาคนฺธรายเณน นฺยสฺตา | กถมเสา มามนิเวทฺย กึจิตฺกริษยฺติ | 
พระราชาอุทยนะ :  (กลาวกบัตนเอง)  ถูกนํามาวางโดยเยาคันธรายณะ  เหตุใดเขาจึงทําสิ่งใดๆ   

โดยมิไดแจงแกเรา | 
วสุ॰ :  (อปวารฺย |) พาภฺรวยฺ ยถา สุสทฺฤศี วสนฺตกสฺย กณฺเ รตฺนมาลา อสฺยาศฺจ  

สาคราตฺปฺราปฺติะ ตถา วยฺกฺตํ สึหเลศฺวรสฺย ทุหิตา รตฺนาวลียมฺ | (ปฺรกาศมฺ |)  
อายุษฺมติ น ขลุ  ราชปุตฺรี รตฺนาวลี ตฺวเมนามวสฺถามุปคตา |  

วสุภูติ :  (ไปดานขาง)  โอ  พาภระวยะ  สรอยอัญมณีที่คอของวสันตกะอันมีลักษณะ 
เหมือนยิ่ง  และนางถูกนําตัวมาจากมหาสมุทร  ดังนั้น  ชัดเจนแลว  นี่คือรัตนาวลี   
บุตรสาวแหงเจาสิงหล  (ดวยเสียงดัง)  โอ  นางผูมีอายุ  นี่คือรัตนาวลี   
พระราชบุตรีมิใชหรือ  ทานทรุดโทรมลงไปถึงเพียงนี้แลว | 

 
สาค॰ :  (วสุภูติ วิโลกฺย สาสฺตฺรมฺ |) กถมมาตฺโย วสุภูติะ |  
สาคริกา :      (มองไปที่วสุภูติ  พรอมน้ําตา)  อันใดกัน  ทานอํามาตยวสุภูติ | 
 
วสุ॰ :  (สาสฺรมฺ |) หา หโต ’สฺมิ มนฺทภาคฺยะ | (ภเูมา นิปตติ |) 
วสุภูติ :        (พรอมน้ําตา)  โอ  ขาพเจาผูไรวาสนาถูกฆาเสียแลว  (ทรุดลงไปกับพื้น) | 
 
สาค॰ :  หา ตาต หา อมฺพ กุตฺราสิ เทหิ เม ปฺรติวจนมฺ | (อิติ วสุภูเตรุปริ ปตนฺตี 
   โมหมุปคตา |)  
สาคริกา :      โอ  พระบิดา  โอ  พระมารดา  พวกทานอยูไหน  โปรดตอบขาเถิด   

(กลาวจบตกลงไปบนวสุภูติ  เปนลม)| 
 
วาสว॰ :  (สสํภฺรมมฺ |) อารฺย กฺจกุินฺ อิยํ สา มม ภคิน ีรตฺนาวลี |  
วาสวทัตตา :  (ดวยความมึนงง)  โอ  ทานมหาดเล็กผูอริยะ  นี่คือรัตนาวลี  นองสาวของเราหรือ | 
 
พาภฺร॰ :  เทวิ อิยเมว สา | 
พภฺรวฺยะ :      โอ  เทวี  นางนั้นแล | 
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วาส॰ :  (รตฺนาวลีมาลิงฺคฺย |) ภคินิ สมาศฺวสิหิ สมาศฺวสิหิ |  
วาสวทัตตา :   (สวมกอดรัตนาวลี)  โอ  นองสาวเอย  จงฟนเถิด  จงฟนเถิด | 
 
ราชา  :  กถมุทาตฺตวํศสฺย สึหเลศฺวรสฺย วิกฺรมพาโหราตฺมเชยมฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  อยางไรกัน  นี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขของพระเจาวิกรมพาหุ  เจาแหงสิงหล   

ตระกูลอันสูงศักดิ์ | 
 
วิทู॰ :  (รตฺนมาลํา สฺปฺฤศนฺ สฺวคตมฺ |) ปฺรถเมว มยา ชฺาตํ น ขลุ สามานฺยชนสฺเยทฺฤศะ 
  ปริจฺฉโท ภวตตีิ |  
วิทูษกะ :         (สัมผัสสรอยอัญมณี  กลาวกับตนเอง)  เราเองรูเปนคนแรกวา  เครื่องประดับอันมี 

ลักษณะเชนนี้มิใชของสามัญชนแน | 
 
วสุ॰ :  (อุตฺถาย |) อายษฺุมติ สมาศฺวสิหิ สมาศฺวสิหิ | นนฺวยิํ ชฺยายส ีเต ภคินี ทะุขมาสฺเต | 
  ตตฺปริษฺวชสฺไวนามฺ | 
วสุภูติ :  (ลุกขึ้น)  โอ  นางผูมีอายุ  จงฟนเถิด  จงฟนเถิด  พี่สาวของทานตอนนี้นั่งอยูบน 

ความทุกข  ดังนั้น  จงสวมกอดนางเถิด | 
 
สาค॰ :  (สมาศฺวสฺย วาสวทตฺตํา ทฺฤษฏฺวา สฺวคตมฺ |) กฺฤตาปราธา ขลฺวหํ เทวยฺา น ศกฺโนมิ 
  มุขํ ทรฺศยิตุมฺ | (อิตฺยโธมุขี ติษฺติ |)  
 

สาคริกา :        (ฟนแลว  มองไปที่วาสวทัตตา  กลาวกับตนเอง)  เราไดทําการกาวลวงแลว  ไม 
สามารถแสดงหนาตอเทวีได  (กลาวจบ  ยังคงกมหนาอยู) | 

 
วาสว॰ :  (สาสฺตฺรํ พาหู ปฺรสารฺย |) เอหฺเยหฺยตนิิษฺ ุเร อิทานีมป ตาวตฺสฺเนหํ ทรฺศย | (อิติ  

กณฺเ คฺฤหณฺาติ | รตฺนาวลี สฺขลิตํ นาฏยติ |) (อปวารฺย |) อารฺยปุตฺร ลชฺเช  
ขลฺวเนนาตฺ  มโน นฺฤศํสตฺเวน | ตทปนยาสยฺา พนฺธมมฺ |  

 
 

วาสวทัตตา :   (พรอมหนาตา  กางแขนทั้งสอง)  จงมาเถิด  จงมาเถิด  เจาผูหัวดื้อ  ตอนนี้ขอจง 
แสดงความสเนหาเถิด  (กลาวจบ  กอดที่คอ  รัตนาวลีแสดงทาทางโอนเอน)   
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(ไปดานขาง)  โอ  สวามี  หมอมฉันอับอายดวยความโหดรายของตนเองนี้  ดังนั้น   
ไดโปรดปลดพันธนาการของนางเถิด | 

 
ราชา  :  (สปริโตษมฺ |) ยถาห เทวี | (อิติ ตถา กโรติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  (ดวยความยินดียิ่ง)  ตามที่เทวีไดกลาวแลว  (กลาวจบ  ทําเชนนั้น) | 
 
วาสว॰ :  อารฺยปุตฺร อมาตฺยเยาคนฺธรายเณไนตาวนฺตํ ขลุ กาลํ ทุรฺชนีกฺฤตาสฺมิ | เยน ชานตาป 
  น นเิวทิตมฺ |  
วาสวทัตตา :   โอ  สวามี  หมอมฉันถูกทําใหเปนทุรชนตลอดเวลาที่ผานมานี้โดยอํามาตย 

เยาคันธรายณะ  ผูที่แมจะรูแตก็ไมแจงบอก | 
 

(ตตะ ปฺรวิศติ เยาคนฺธรายณะ |) 
(หลังจากนั้น  เยาคันธรายณะก็เขามา) 

 
เยาคนฺธ॰ :  เทวฺยา มทวฺจนาทฺยทาภยฺุปคตะ ปตฺยุรฺวิโยคสฺตทา 
   สา เทวสฺย กลตฺรสํฆฏนยา ทุะขํ มยา สฺถาปตา | 
   ตสฺยาะ ปฺรีติมยํ กริษยฺติ ชคตสฺฺวามิตฺวลาภะ ปฺรโภะ 
   สตฺยํ ทรฺศยิตุ  ํ ตถาป วทนํ ศกฺโนมิ โน ลชฺชยา ||20|| 
 

ตอนนั้น  ดวยคําพูดของขาพเจา  เมื่อการแยกจากของเทวีกับพระสวามีเปนที่รูไปทั่ว  
เทวีนั้นจักไดรับความทุกขยิ่งจากการจบเจอกันของภรรยาอื่น  การไดมาซึ่งความเปนเจาแหงโลก
ของพระสวามีจะทําความปติใหแกเทวี  นี่แลคือความสัตย  แตขาพเจาก็มิอาจแสดงหนาไดเพราะ
ความอับอาย ||20|| 
 
 

  (กฺษณํ วจิินฺตยฺ |) อถ วา กึ กฺริยเต | อีทฺฤศมตฺยนฺตมานนีเยษวฺป นิรนุโรธวฤฺตฺติ  
สฺวามิภกฺตวิฺรตมฺ | (วิโลกฺย |) อยํ เทวะ | ยาวทุปสรฺปามิ | (อุปสฺฤตฺย |)  
ชยตุ ชยตุ เทวะ |  เทว กษฺมฺยตํา ยนฺมยา เทวสยฺานิเวทยฺ กฺฤตม ฺ| 
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เยาคันธรายณะ :  (ครุนคิดอยูขณะหนึ่ง)  ฉันควรทําเชนไร  พรตแหงภกัดีตอนายทานเปนเชนนี้คือ   
การตัดสินความอันไมแบงแยกแมในหมูผูที่ไดควรแกการใหความเคารพสูงสุด   
(มองไปดานหนา)  นีแ่ลคือนายทาน  เราจะเขาไปหา  (เขาไปแลว)  ขอพระองค 
จงมีชัย  จงมีชยั  โอ  เทวะ  ขอทานจงใหอภัย  ที่ขาพเจาไดทําไปแลวโดยมิไดแจง
กลาวแกพระองค 
 

ราชา  :  เยาคนธฺรายณ กถย กิมนเิวทยฺ กฺฤตมฺ | 
พระราชาอุทยนะ โอ  เยาคนัธรายณะเอย  จงกลาวเถิดวา  ส่ิงในที่เจาทําแลวโดยมไิดแจงกลาว | 
 
เยาคนฺธ  : กโรตฺวาสนปรคิฺรหํ เทวะ | สรฺวํ วิชฺาปยามิ | 
เยาคันธฺรายณะ :  ขอพระองคนั่งลงเถิด  ขาพเจาจักเลาเรื่องทั้งหมด 
 

(สรฺเว ยถาสฺถานมุปวิศนฺติ |) 
(ทุกคนนั่งลงบนอาสนะของตน) 

 
เยาคนฺธ  : (กฺฤตาฺชลิะ |) เทว ศฺรูยตาม ฺ| อิยํ สิหลศฺวรทุหิตาสิทฺเธนาทิษฺฏา ยถา โย ’สฺยาะ  

ปาณึ คฺรหีษยฺต ิส สารฺวเภาโม ราชา ภวิษยฺติ | ตตสฺตตฺปฺรตฺยยาทสฺมาภะิ สฺวามฺยรฺถํ 
 พหุศะ ปฺรารฺถฺยมาเนนาป สึหเลศฺวเรณ เทวฺยา วาสวทตฺตายาศฺจิตฺตเขทํ ปริหรตา 
 ยทา น ทตฺตา | 

 

เยาคันธฺรายณะ :  (พนมมือ)  โอ  เทวะ  จงฟงเถิด  ธิดาแหงเจาสิงหลผูนี้  ไดถูกทํานายโดยสิทธะวา  
ผูใดจักจับมือของนาง (แตงงาน)  ผูนั้นจักเปนราชาแหงแผนดินทั้งหมด  ดังนั้น  ดวย
เหตุนั้น  แมพวกเราจะรองขอเพื่อนายทานหลายครั้ง  แตเมื่อเจาแหงสิงหลผูตองการ
หลีกเลี่ยงความเศราโศกแหงเทวีวาสวทัตตาไมยกให | 

 

ราชา  :  ตทา กิมฺ | 
พระราชาอุทยนะ :  แลวอะไรตอ | 
 

เยาคนฺธ  : ตทา ลาวาณเกน วหนฺินา เทว ีทคฺเธติ ปฺรสิทฺธิมุตฺปาทฺย ตทนฺติกํ พาภฺรวยฺะ 
   ปฺรหิตะ | 
เยาคันธฺรายณะ : ตอนนั้น  หลังจากเปนที่เล่ืองลือวา  เทวีถูกเผาโดยไฟแหงลาวาณกะ   

ในที่สุดพาภระวยะก็ถูกสงไป | 
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ราชา  :  ตตะ ปรํ ศฺรุตํ มยา | อเถยํ เทวฺยา หสฺเต กิมนุจินฺตยฺ สฺถาปตา | 
พระราชาอุทยนะ :  หลังจากนั้นเราไดฟงแลว  เจาคิดอยางไรจึงสงใหมาอยูในมือของเทวี  | 
 
วิทู॰ :  โภ อนาขฺยาตมปฺเยตชฺชฺายต เอว ยถา อนตฺะปุรคตา สุเขน เต นยนปถํ คมิษฺยตีติ |  
วิทูษกะ:  ทานผูเจริญ  แมวาจะมิไดกลาวออกไปแตส่ิงนี้ก็รูไดชัดแจง  เมื่อนางเดินไปมาใน 

ตําหนักใน  ก็อาจจะไปเจอกับคลองจักษุแหงพระองคไดโดยงาย| 
 
ราชา  :  (วิหสฺย |) เยาคนฺธรายณ คฺฤหตีาภิปฺราโย ’สิ วสนฺตเกน | 
พระราชาอุทยนะ (หัวเราะ)  โอ  เยาคันธรายณะเอย  แผนของเจาถูกจับแลวโดยวสันตกะ| 
 
เยาคนฺธ  : ยทาชฺาปยติ เทวะ | 
เยาวคันธฺรายณะ:  เปนตามที่พระองครับสั่ง | 
 
ราชา  :  ไอนฺทฺรชาลิกวฤฺตฺตานโฺต ’ป มนฺเย ตวฺตฺปฺรโยค เอว | 
พระราชาอุทยนะ :  แมเร่ืองของนักมายากล  เราคิดวา  กเ็ปนสิ่งที่เจาวางแผน | 
 
เยาคนฺธ  : เทว เอวมฺ | อนยฺถานฺตะปุเร พทฺธายา อสฺยาะ กุโต เทเวน ทรฺศนมฺ | อทฺฤษฺฏายาศฺจ 
  วสุภูตินา กุตะ ปริชฺานมฺ | (วิหสฺย |) ปริชฺาตายาศฺจ ภคินฺยาะ สํปฺรติ ยถากรณยี ํ
  ตตฺร เทวี ปฺรมาณมฺ | 
เยาคันธฺรายณะ : โอ  เทวะ  เชนนั้นแล  มิเชนนั้น  พระองคจะไดเห็นนางผูถูกมัดอยูในตําหนักในได 

อยางไร  และหากนางไมถูกเห็น  ทานวสุภูติจะมองออกไดอยางไร  (หัวเราะ)   
และเมื่อมองออกโดยพี่สาวแลว  ตอนนี้  เทวีจะเปนผูประมาณวาจะควรทําเชนไร| 

 

วาสว॰ :  (สสฺมิตมฺ |) อารฺย สฺผุฏเมว กึ น ภณสิ ยถา ปฺรติปาทยาสฺไม รตฺนาวลีมิติ |  
วาสวทัตตา :  (พรอมรอยยิ้ม) โอ  ทานผูอริยะ  เหตุใดจึงไมกลาวใหชัดเจนวา ยกรัตนาวลี 

ใหแกเขา | 
 
วิทู॰ :  ภวติ สุษฺ ุ ตฺวยา ชฺาโต ’มาตฺยสฺยาภปิฺรายะ |  
วิทูษกะ :      โอ  นางผูเจริญ  ทานรูแผนของอาํมาตยเปนอยางดี | 
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วาสว॰ :  (หสฺตํ ปฺรสารฺย |) เอหิ รตนฺาวลิ เอหิ | เอตาวทป ตาวนฺเม ภคินิกานุรูป ภวตุ |  
(รตฺนาวลี สฺไวราภรไณรลํกฺฤตฺย หสฺเต คฺฤหตีฺวา ราชานมปุสฺฤตฺย |)  
อารฺยปุตฺร ปฺรตีจฺไฉนามฺ |  
 

วาสวทัตตา :   (ยื่นมือ)  จงมาเถิด  โอ  รัตนาวลี  จงมาเถิด  แมในตอนนี้  ขอความเหมาะสมใน 
ฐานะพี่สาวจงมีแกฉันเถิด  (ตกแตงรัตนาวลีดวยอาภรณทั้งหลายของตน   
จูงมือ  เขาไปใกลพระราชา)  โอ  สวามี  ขอจงยอมรับผูนี้เถิด| 

 
ราชา  :  (สปริโตษํ หสฺเตา ปฺรสารฺย |) โก เทวยฺาะ ปรฺสาโท น พหุ มนฺยเต |  
พระราชาอุทยนะ :  (ดวยความยินดยีิ่ง  ยืน่มือทั้งสอง)  ความพอใจอันใดเลาของเทวีทีเ่รา 

ไมใหความเคารพยิ่ง| 
 
วาสว॰ :  อารฺยปุตฺร ทูเร ขลฺเวตสฺยาะ ปตฺฤกุลมฺ | ตตฺตถา กุรุ ยถา น พนฺธุชนํ สฺมรติ | (อิติ 
  สมรฺปยติ |)  
วาสวทัตตา :   โอ  สวามี  ตระกูลฝงบิดาของนางอยูไกล  ดังนั้น  ขอทานโปรดจงทําในลักษณะที่ 

นางจะไมจดจําญาติๆ ของนาง  (กลาวจบจึงมอบให) | 
 
ราชา  :  ยถาชฺาปยติ เทวี | (รตฺนาวลี คฺฤหฺณาติ |) 
พระราชาอุทยนะ :  ตามที่เทวีบัญชา  (จับรัตนาวลี)| 
 

วิทู॰ :  (นฺฤตฺยนฺ |) หี หี โภะ ปฺฤถฺวี ขลฺวิทานี  ํ หสฺตคตา ปฺริยวยสฺยสฺย |  
วิทูษกะ :        (กําลังเตนรํา)  โฮ  โฮ  ทานผูเจริญ  ตอนนี้  โลกไดเขามาสูมือของเพื่อนรักแลว | 
 

วสุ॰ :  อายุษฺมติ สฺถาเน เทวีศพฺทมทุวฺหสิ | 
วสุภูติ :          โอ  นางผูมีอายุ  ทานอยูในฐานะแหงเทวีแลว | 
 

เยาคนฺธ  : อิทานี  ํ สผลปริศฺรโม ’สฺมิ สํวฺฤตฺตะ | เทว ตทุจฺยตํา กิ เต ภูยะ ปฺริยมุปกโรมิ | 
เยาคันธฺรายณะ: ตอนนี้  ขาพเจาเปนผูมีผลอันสุกงอมแลว  โอ  เทวะ  ขอจงกลาว  ขาพเจาจักทํา 

ส่ิงใดอันเปนที่ตองการแกทานอีก |   
 

ราชา  :  กิมตะปรมป ปฺริยมสฺติ | ยตะ  
  ส่ิงใดที่เปนทีต่องการยิ่งกวานี้อีกหรือ  เหตเุพราะ| 
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   นีโต วิกฺรมพาหุราตฺมสมตํา ปฺราปฺเตยมุรฺวตีเล 
   สารํ สาคริกา สสาครมหีปฺราปฺตฺเยกเหตะุ ปฺริยา | 
   เทวี ปฺรีติมุปาคตา จ ภคินีลาภาชฺชิตาะ โกสลาะ 
   กึ นาสฺติ ตฺวยิ สตฺยมาตฺยวฺฤษเภ ยสฺไม กโรมิ สฺปฺฤหามฺ ||21|| 
 

วิกรมพาหุถูกนําไปใหสูความเสมอกันกับตัวเรา  สาคริกาผูเปนที่รัก  ผูเปนทรัพย
สมบัติบนผืนโลก  ผูเปนเหตุหนึ่งเดียวสําหรับการไดมาซึ่งโลกทั้งใบ  เราก็ไดรับแลว  เทวีก็มีความ
ปติยินดีเพราะไดรับนองสาวคืนมา  เมืองโกสลก็ถูกปราบแลว  ในขณะที่มีเจาเปนยอดพฤษภในหมู
อํามาตย  ยังมีส่ิงใดอีกหรือที่เราควรจะปรารถนา ||21|| 
 

  ตถาปทมสฺตุ | (ภรตวากฺยมฺ |) 
 และขอจงเปนดังนี้  (ภรตพากย  คํากลาวอวยพรจากนักแสดง)| 

 

   อุรฺวีมุทฺทามสสฺยํา ชนยตุ วิสฺฤชนฺวาสโว วฤฺษฺฏิภิษฺฏา- 
   มิษฺไฏสฺไตฺรวษิฺฏปานํา วิทธตุ วิธิวตฺปฺรีณนํ วิปฺรมุขฺยาะ | 
   อากลฺปานฺตํ จ ภูยาตฺสมุปจิตสุขะ สํคมะ สชฺชนานํา 
   นิะเศษํ ยานตฺุ ศานฺตึ ปศุนชนคิโร ทุรฺชยา วชฺรเลปาะ ||22|| 
 

ขอพระอินทรผูโปรยปรายอยูซ่ึงฝนอันเปนที่ตองการ  จงทําใหกําเนิดพื้นดินที่เต็ม
ไปดวยขาวกลา  ขอใหยอดแหงพราหมณทั้งหลายจงทรงไวซ่ึงการบําเรอแหงเทพเจาทั้งหลายดวย
พิธีกรรมอันบัญญัติไวแลวนั้น  ขอพึงมีการสังคมแหงคนดีทั้งหลายอันยังใหความสุขงอกงามไป
จนถึงสิ้นกัลป  ขอใหล้ินทั้งหลายของคนชั่วที่ไมอาจบังคับไดโดยงายและแข็งเหมือนหินจงไปสู
ความสงบทั่วทั้งหมด ||22|| 
 
 

(อิติ นิษกฺฺรานตฺาะ สรฺเว |) 
(กลาวจบ  ทั้งหมดออกไป) 

 

อิตฺไยนฺทฺรชาลโิก นาม จตุรฺโถ ’งฺกะ | 
องกที่ 4  อันมชีื่อวา นักมายากล  จบเทานี้ | 

 

อิติ ศฺรีหรฺษเทวสฺย กฺฤติะ สมาปฺเตยํ รตฺนาวลี นาม นาฏิกา | 
บทละครชื่อรัตนาวลีอันประพันธโดยศรีหรรษเทวะจบเทานี้ | 



บทท่ี 3 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบทละครรัตนาวลี  
 
 

ละครสันสกฤตกลาวกันวามีกําเนิดมาจากพระเวทคือ พระพรหมเปนผูสรางละคร
สันสกฤตขึ้นตามคํารองขอของเทวดาทั้งหลาย เพื่อทําใหเกิดความบันเทิงและความเพลิดเพลินขึ้น
ในโลก พระพรหมไดนําลักษณะสําคัญของพระเวททั้ง 4 มาประกอบกันขึ้นเปนละครสันสกฤต คือ 
นําคําพูดเจรจามาจากคัมภีรฤคเวท การขับรองมาจากคัมภีรสามเวท กิริยาทาทางมาจากคัมภีร
ยชุรเวท และรสจากคัมภีรอาถรรพเวท1 

 เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลีและวรรณคดี
ประเภทบทละคร  ดังนั้นในบทนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมาของผูแตง  เนื้อเรื่องยอของบท
ละคร โครงสรางของบทละคร   ตัวละคร  ตัวละครหลัก ฉาก  เวลาในเรื่องและคําประพันธที่ใชใน
บทละครเรื่องรัตนาวลี ซ่ึงมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้  

 
ประวตัิผูแตงบทละครเรื่องรัตนาวลี 
 พระเจาศรีหรรษวรรธนะหรือพระเจาศีลาทิตยทรงครองราชยเมื่อประมาณ พ.ศ.1149-
พ.ศ. 1191 (ค.ศ. 606 – ค.ศ. 648) พระองคเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญ ทําสงครามอยู 36 ป กอนที่จะทรง
สามารถรวบรวมอินเดียเขาเปนปกแผนภายใตการปกครองของกษัตริยเพียงพระองคเดียว หลังจาก
นั้นพระองคทรงใฝพระทัยในสันติภาพ ทรงเปนผูอุปถัมภการศึกษาที่สําคัญ พระเจาศรีหรรษ
วรรธนะทรงเปนทั้งนักประพันธผูมีชื่อเสียง และยังเปนผูอุปถัมภกวีอีกดวย กลาวคือพระองคทรง
เปนผูอุปถัมภกวี เชน พาณะ ซ่ึงไดสรรเสริญพระองคโดยการแตงกาวยะเรื่อง หรรษจริต และ
พระองคทรงแตงบทละครไว 3 เรื่อง ไดแก ปรียทรรศิกา (Priyadarśikā)  นาคานันทะ (Nāgānanda)  
และ รัตนาวลี (Ratnāvalī) ดังนั้นผูศึกษาจะกลาวถึงชีวประวัติตลอดจนผลงานของพระเจาศรีหรรษ
วรรธนะโดยลําดับดังนี ้
 พระเจาศรีหรรษวรรธนะเปนเชื้อสายกษัตริยสืบสันตติวงศตอเนื่องกันมาหลายชั้นแลว 
พระอัยยิกาฝายพระบิดาเปนเจาหญิงราชตระกูลคุปตะ กษัตริยแหงราชวงศของพระเจาศรีหรรษ
วรรธนะนั้นใชนาม “วรรธนะ” เปนนามสําหรับตระกูล พระบิดาทรงพระนามวา พระเจาประภากร
วรรธนะ และพระมารดาพระนามวา พระนางยโศมตี มีพระเชฏฐภาดา คือ ราชยวรรธนะ และมีพระ

                                                 
 1แสง  มนวิทูร, นาฏยศาสตร  รจนาโดยทานภรตมุนีฉบับกรมศิลปากรจัดพิมพ พุทธศักราช  
2541.  (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตรกรมศิลปากร, 2541), 7.  
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กนิษฐภคินีคือ พระนางราชยศรี พระบิดาของพระเจาศรีหรรษวรรธนะครองราชยประมาณ พ.ศ. 
1127 -1148 (ค.ศ. 584-605) พระองคเปนกษัตริยผูใฝสูงในทางอํานาจ เสวยราชย ณ กรุงสถาเนศวร 
ไดทําศึกชนะกษัตริยผูครองแควนใกลเคียงในดินแดนตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย
หลายคราวซึ่งเปนเหมือนกับการสถาปนาราชอาณาจักรขึ้นใหมแทนที่ราชอาณาจักรคุปตะ สําหรับ
ราชภารกิจสุดทายของพระเจาประภากรวรรธนะในทางสงครามคือ ไดสงพระโอรสองคใหญคือ   
ราชยวรรธนะไปปราบพวกหูณะที่ยังหลงเหลืออยูและไดเสด็จทิวงคตในปลายป พ.ศ. 1148 (ค.ศ. 
605)1 

ในสมัยยังทรงพระเยาว พระเจาศรีหรรษวรรธนะไดทรงเห็นความทุกขในพระราชสกุล
ของพระองค พระมารดาของพระองคนั้นเมื่อพระสวามีสวรรคตแลว ก็ไดทรงเผาพระนางเอง 
ส้ินพระชนมตามเสด็จพระสวามี ณ ฝงแมน้ําสรัสดี ราชยวรรธนะ (Rājya vardhana) เชษฐภาดาของ
พระองคก็ถูกพระเจาศศางกะ (Śaśāngka) กษัตริยแหงเคาฑะ (Gauḍa) ปลงพระชนม นอกจากนี้                 
พระนางราชยศรี ( Rajya śrī )กนิษฐภคินีของพระองคทรงประสบความทุกขทรมานอยางแสนสาหัส 
กลาวคือพระเจาคฤหวรมา (Gṛhavaramā) พระสวามีของพระนางถูกกษัตริยของมาลวา (Mālavā)             
ปลงพระชนม พระนางกําลังจะเผาตัวเองใหส้ินพระชนมตามพระสวามีอีกเชนกัน แตพระเจา                 
ศรีหรรษวรรธนะไดทรงชวยพระนางไวทัน ความทุกขความทรมานเหลานี้ยอมกระทบกระเทือนถึง
พระหฤทัยของพระเจาศรีหรรษวรรธนะอยางหลีกเล่ียงไมได พระองคยังทรงเตรียมตัวไมพรอมที่
จะทรงรับราชอาณาจักรฐาเนศวร  หลังจากพระเจาราชยวรรธนะสิ้นพระชนมก็ทรงรับ
ราชอาณาจักรกเนาช (Kanauj) เมื่อพระเจาคฤหวรมาสิ้นพระชนมทั้งสองราชอาณาจักรนี้ไมมี                 
รัชทายาทอื่นอีกแลว นอกจากพระองคผูเดียว ความจริงพระองคมีทรงพระประสงคจะเสด็จออก
ผนวช ประพฤติพรตพรหมจรรยเปนฤษีแตส่ิงแวดลอมและความจําเปนไดบังคับใหพระองค
จําเปนตองทรงรับพระราชอาณาจักรฐาเนศวร และราชอาณาจักรกเนาช ใชแตเทานั้นยังคงบงัคับให
พระองคจําตองทําสงครามทั่วอินเดีย เพื่อรวบรวมอาณาจักรตางๆ ใหเปนเอกราชอันเดียวกัน นี้เปน
ความจําเปนทางการเมือง และวัฒนธรรมแหงยุคที่พระเจาศรีหรรษวรรธนะทรงพระชนมอยู 
พระองคจําตองทรงรับภาระหนักอันนี้ไวเพื่อไมใหเสียราชประเพณี2  

นักจาริกแสวงบุญชาวจีนทานหนึ่งชื่อยวนฉาง กลาววา เมื่อพระเจาศรีหรรษวรรธนะถูก
คณะมนตรีอัญเชิญใหเสวยราชย หลังจากพระเจาราชยวรรธนะสิ้นพระชนม พระองคทรงรูสึก
ลําบากพระราชหฤทัย และไมสามารถจะทรงตัดสินไดวาจะทรงทําอยางไร พระองคก็ไดเสด็จไปที่
รูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ณ ริมฝงแมน้ําคงคา เพื่อทรงขอคําแนะนํา พระองคทรงรูสึกวา 
                                                 

1M.R. Kale, The ratnāvalī of  Śrīharṣa-deva (Varanasi: Motilal Banarsidass, 2004), xiv. 

 2Ibid, x-xiii.  
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เปนเจตจํานงของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวที่ใหพระองคทรงรับภารกิจของประเทศรับใช
พระพุทธศาสนาแตไมควรตั้งพระองคเองเปนมหาราชา ดวยเหตุนี้เอง ทั้งๆ ที่ไมเต็มพระทัย พระเจา
ศรีหรรษวรรธนะก็ทรงรับเปนผูปกครองประเทศแตไมทรงพระนามวา มหาราชา กลับเรียก
พระองคเองเพียงวา ราชบุตรหรือศีลาทิตย1 

 

ราชภารกิจของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ 

 ราชภารกิจแรกของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ คือออกติดตามหาตัวพระภคินีที่หนีไป
ซอนตัวอยูในภูเขาวินธยะใหกับคืนมาสูฐาเนศวร จากนั้นพระนางก็ปฏิบัติตอพระอนุชาดวยความ
ภักดียิ่ง และยังไดโนมนาวพระอนุชาใหเล่ือมใสพระพุทธศาสนาซึ่งพระนางก็ถือมั่นอยูแลว 
พระองคทรงเปนนับถือพุทธมาตั้งแตกําเนิด ทรงรักใครคนดี ดําเนินรอยตามพระเจาอโศกมหาราช 
เอื้อเฟอตอทุกคนทุกศาสนา ทรงสรางบานพัก สรางโรงพยาบาลตามสถานที่ตาง ๆ สรางวิหารและ                
ธรรมศาลาในที่ศักดิ์สิทธิ์ทางดานศาสนามากมาย ทั้งยังทรงตระเตรียมอาหารและยาไวตามสถานที่
เหลานั้นเพื่อคนยากจน และอีกภารกิจหนึ่งที่พระองคยังไมไดกระทําคือ ตามลากษัตริยศศางกะผู
ปลงพระชนมพระเชษฐา แตกษัตริยศศางกะก็ปกครองแควนที่อยูในความปกครองของพระองค
อยางออนนอมถอมตนจึงรอดชีวิตมาได จากนั้นพระองคก็ไดแผอํานาจขยายไปทางเหนือของ
อินเดีย ดวยการทําศึกหลายครั้งจนนักประพันธจีนผูหนึ่งชื่อ ยวนฉาง ที่ไปกราบไหวพระบรมธาตุ
ของพระพุทธเจาในที่ตาง ๆ ไดกลาววา พระองคไดเสด็จผานตะวันออกไปตะวันตกทรงปราบปราม
ผูไมออนนอม ความชนะอันยิ่งใหญของพระองคนั้นสงผลภายใน 6 ป นับตั้งแตขึ้นครองราชย และ
ประกาศพระองคเปนสมเด็จพระมหาราชาธิราช ทรงอํานาจบริบูรณ เมื่อ พ.ศ. 1155 ( ค.ศ. 612) 
ตลอดระยะเวลายาวนาน  30 ปเศษ ก็มีการรบการจัดการบานเมือง การรักษาความสงบ และมุงหมาย
จะแผราชอาณาจักรไปทางทิศใตอีกดวย แตความพยายามอันนี้ไมประสบความสําเร็จ  เพราะ
พระองคพลาดทาเสียทีแกพระเจาปุลเกศินที่ 2 ( Pulakeśin II) กษัตริยแหงจาลุกยะ (Cālukya)               
แควนมหาราษฎร (Mahārāṣṭra)  และเปนครั้งเดียวที่พระองคตองปราชัย จากนั้นพระองคก็จัด
ระเบียบการปกครองโดยการยายเมืองหลวงไปอยูที่เมืองกันยากุพชะหรือกเนาช ตลอดจนไดบํารุง
การศึกษาทั่วราชอาณาจักร พระองคทราบดีวาพระเกียรติยศของพระองคจะปรากฏอยูไดนานก็ตอง
มีกวีประดิษฐานกวีนิพนธขึ้นแทนอนุสาวรียดีกวาคําจารึกยอพระเกียรติในแผนโลหะหรือแผนศลิา 
 พระเจาศรีหรรษวรรธนะทรงเปนทั้งกวีและเปนผูอุปถัมภกวี มีคํากลาววา พระเจา
แผนดินที่ทรงบํารุงอุปถัมภกวีและผูประพันธนั้นหาไมยาก แตพระเจาแผนดินที่ทรงเปนทั้งกวี                          
เปนผูประพันธเองดวยนั้นหายากยิ่ง พระองคทรงเปนอัจฉริยบุคคลที่เปนทั้งผูทรงเดชานุภาพ 

                                                 
 1M.R. Kale, The ratnāvalī of  Śrīharṣa-deva, xii.   
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ยิ่งใหญทั้งเปนผูอุปถัมภกวีและทรงเปนกวีเอง กลาวคือพระราชาธิบดีที่เปนกวีก็เคยมีมาหลาย
พระองคทั้งกอนและหลังพระเจาศรีหรรษวรรธนะ ดังนั้นจึงไมนาสงสัยวาพระองคก็เปนกวีได
เชนกัน โดยมีพาณะเปนพยานเพราะพาณะเปนกวีที่อยูในราชูปถัมภประจําในราชสํานักของ
พระองค และยังมีพยานอื่นๆ อีกที่เปนหลักฐานยืนยันถึงความเปนกวีของพระองค นั่นคือขอความ
ในจดหมายเหตุของนักประพันธชาวจีนชื่อ อ้ีเซง (I – ching)กลาวไววา “พระเจาศีลาทิตย โปรด
หนังสือเปนยิ่งนัก พระองคมีพระดํารัสส่ังใหรวบรวมกาพยไวเปนจํานวนมาก” 
 

 เหตุการณสําคัญในสมัยพระเจาศรีหรรษวรรธนะ 
  หลังจากจักรวรรดิคุปตะสิ้นอํานาจในตอนกลางของคริสตศตวรรษที่ 6 อินเดียตอน
เหนือก็กลายเปนสาธารณรัฐขนาดเล็ก และราชรัฐขนาดเล็กที่ปกครองโดยเจาผูปกครองแหงคุปตะ 
ภายหลังพระเจาศรีหรรษวรรธนะเปลี่ยนจากนับถือศาสนาฮินดูมานับถือศาสนาพุทธ ทรงผนวก
สาธารณรัฐขนาดเล็กทั้งหลายจากปญจาบเขากับอินเดียตอนกลาง และบรรดาตัวแทนรัฐไดยกให
พระองคเปนพระราชาในสภาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 1149 (ค.ศ.606) จึงทรงไดพระนามวา ราชบุตร 
เมื่ออายุเพียง 16 พระชันษา ดวยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระเจาศรีหรรษวรรธนะ
ทรงทํานุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาเปนอยางดี ซ่ึงพระองคทรงนับถือพุทธศาสนานิกาย
มหายาน แตพระเชษฐาทรงนับถือนิกายเถรวาท อยางไรก็ตาม พระองคทรงเกื้อกูลทั้งพุทธศาสนา 
ฮินดู และไชนะ(เชน) ในชวงตนแหงพระชนมชีพดูเหมือนจะทรงนับถือพระสวิตฤ (คือพระอาทิตย )
และภายหลังไดอุปถัมภไศวนิกาย และพุทธศาสนา ตามลําดับ 
 นักจาริ กแสวงบุญภิกษุชาวจีน  ชื่ อ เสวี ยนจั้ ง  ( Xuanzang) 1 ได เดินทางไปยั ง                           
พระราชอาณาจักรแหงพระเจาศรีหรรษวรรธนะเมื่อ พ.ศ. 1179 (ค.ศ. 636) ไดเลาวา พระองคสราง
สถูปเปนจํานวนมากเพื่อถวายเปนพุทธบูชา และยังสนับสนุนมหาวิทยาลัยนาลันทาอันเปน
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาวิชาการดานพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ ในภายหลังมีการคนพบดวงตราสองชิ้นของ
พระองคในซากปรักหักพังของมหาวิทยานาลันทาบงบอกถึงการอุปถัมภมหาวิทยาลัยแหงนี้ และ
เมื่อ พ.ศ. 1184 (ค.ศ. 641) หลังจากพระภิกษุเสวียนจั้งกลับแลว พระเจาศรีหรรษวรรธนะไดสงคณะ
ทูตเดินทางไปสัมพันธไมตรีกับจีนดวย  
 พระเจาศรีหรรษวรรธนะพบภิกษุชาวจีนชื่อเสวียนจั้งครั้งแรกที่ กชังคละ ( Kajangala) 
ใกลราชมหัล (Rājmahal) ขณะที่พระองคเสด็จกลับจากสงครามที่แควนโอริสสา (Orissā)  พระองค
ทรงปฏิบัติตอนักจาริกแสวงบุญชาวจีนผูนี้ดวยความเคารพนับถืออยางสูง และไดทรงนิมนตทานไป
ยังแควนกเนาชหรือกันยากุพชะ ซ่ึงไดจัดใหมีการประชุมพิเศษเพื่อเปนเกียรติแกแขกผูมีเกียรติทาน

                                                 
 1อาจเรียกชือ่อื่น ๆ เชน ฮวนจวง หยวนฉาง  หรือพระถังซัมจัง๋. 
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นี้ ในที่ประชุมนี้มีผูเขาประชุมกันเปนอันมากเชน พระเจาภาสกรวรมา ( Bhāskaravarmā) ราชาแหง
กามรูป (Kamruba) ซ่ึงปจจุบันเรียกวา “อัสสัม” และกษัตริยอ่ืน ๆ ที่เปนประเทศราชของพระเจาศรี
หรรษวรรธนะ และยังมีพระภิกษุเขารวมประชุม 4,000 รูป ในบรรดาภิกษุเหลานี้ 1,000  รูปมาจาก
มหาวิทยาลัยนาลันทา และมีนักบวชไชนะ (เชน) ตลอดจนพราหมณเขารวม 3,000 คน ยวนฉาง
ไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาแหงการโตวาทีในหอคอยสูง 100 ฟุต ในที่ประชุมนี้มีพระพุทธรูป
ทองคําขนาดเทาองคพระเจาศรีหรรษวรรธนะ ไดมีการบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ดวยความเคารพยิ่ง 
 หลังจากเสร็จการประชุมแลว พระเจาศรีหรรษวรรธนะ ทรงเชิญแขกผูมีเกียรติไปที่ 
เมืองประยาค (prayāg) ซ่ึงเปนที่บรรจบกันของแมน้ําคงคา (Gangā) และยมุนา (yamunā) เพื่อ
ประกอบพิธีกรรม นักแสวงบุญชาวจีนผูนี้ ไดบรรยายพิธีกรรมครั้งนี้อยางละเอียด ในพิธีกรรมนี้
พระราชาผูเปนประเทศราช (Vassal) ของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ ตลอดจนนักปราชญของทุก
ศาสนาในอินเดียเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน พิธีในครั้งนี้ใชเวลาถึง 75 วัน วันแรกทําการบูชา
พระพุทธเจา วันที่สองและวันที่สามบูชาเทพเจาแหงดวงอาทิตย และพระศิวะ ตามลําดับ  พระเจา 
ศรีหรรษวรรธนะทรงสละทุกอยางของพระองค จนยวนฉางกลาววา เมื่อพระองคทรงสละหมดแลว 
พระองคทรงขอฉลองพระองคเกา ๆ คือจากพระนางราชยศรีกนิษฐภคินีของพระองค แลวพระองค 
ก็ทรงฉลองพระองคนี้ ไปบูชาพระพุทธเจาในสถานที่ตาง ๆ พระเจาศรีหรรษวรรธนะ ครองราชยอยู 
38 ป และเสด็จทิวงคตในป พ.ศ.1190 (ค.ศ. 647)1   
 

 ความสัมพันธทางการทูต  
 พระเจาศรีหรรษวรรธนะทรงรักษาความสัมพันธทางการทูตกับจักรพรรดิจีนไวเปน
อยางดี พระองคทางสงราชทูตเปนราชสาสนไปยังพระเจาจักรพรรดิจีน ๆ  ก็ทรงสงราชสาสนตอบ
มาเปนการแลกเปลี่ยนกันระหวางอินเดียกับจีนในสมัยพระเจาศรีหรรษวรรธนะ อันเปนผลมาจาก
มิตรภาพระหวางพระองคกับยวนฉาง ความสัมพันธครั้งนั้นถือเปนจุดเดนในประวัติศาสตรแหง
มิตรภาพระหวางจีนกับอินเดียบนพื้นฐานแหงความรักและความนับถือกันและกัน  
 หลังจากที่ไดชมพิธีที่ประยาคแลว ยวนฉางไดพํานักอยูกับพระเจาศรีหรรษวรรธนะ
เปนเวลา 10 วัน จากนั้นก็เดินทางกลับประเทศจีน ภายใตการคุมกันทางทหารโดยพระเจา                   
ภาสกรวรฺมาผูไดรับพระบรมราชโองการจากพระเจาศรีหรรษวรรธนะใหไปสงยวนฉางจนพนเขต
แดน2 

                                                 
1M.R. Kale, The ratnāvalī of  Śrīharṣa-deva, xiii. 

 2Ibid, xiv. 
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 งานดานมนุษยธรรม 
 งานดานมนุษยธรรม พระเจาศรีหรรษวรรธนะทรงบําเพ็ญทานดวยการทรงหามฆา
สัตวเปนอาหาร ทรงสรางโรงทานเพื่อเปนที่แจกอาหาร น้ําดื่ม และยา แกคนจนและคนเจ็บไข  
กลาวกันวาพระองคทรงสนพระทัยในการทําบุญเหลานี้จนทรงลืมบรรทมและเสวย1 
 

 ผลงานบทละคร 
 พระเจาศรีหรรษวรรธนะ นอกจากจะเปนผูอุปถัมภกวีแลว พระองคยังมีพระปรีชาดาน
วรรณคดีไดเปนนักประพันธงานเขียนดวยพระองคเองอีกดวย จนมีกวีหลาย ๆ ทาน ไดออกนาม
ของพระองคไวเปนคําฉันทตาง ๆ มากมาย ดังกวีชื่อมธุสูทนะ (Madhusūdana) ออกนามพระเจา                       
ศรีหรรษวรรษธนะองคนี้วา  
 

     “มาลวราชสฺโยชฺชยินิราชธานีกสฺย กวิชนมูรฺธนฺยสฺย / 
      รตฺนาวลฺยาขยฺนาฏิกากรฺตุรฺ มหาราชศฺริหรฺษสฺย / 
      พระมหาราชศรีหรรษะ เปนผูใหญในบรรดากวีทั้งหลาย ผูทรงแตงนาฏิกาเรื่อง 
      รัตนาวลี ผูเปนราชาแหงแควนมาลวะ มีกรุงอุชชยินีเปนราชธานี /2 
 
 นอกจากนั้น ก็ยังมีขอความที่จารึกบนแผนทองแดงอีก 2 แผน ไดแก พันสเขระบัฏ ที่มี
ลายพระหัตถของพระองคเอง และมธุพันบัฏ มีขอความแสดงไวชัดเจนวา 
 

 “สฺวหสฺโต มม มหาราชาธิราชศฺรีหรฺษสฺย / 
      จากลายมือของเราเอง มหาราชาธิราชศรีหรรษะ” /3 
 

 ลายพระหัตถนั้นงดงามมาก แสดงวาพระองค ไดทรงการศึกษาอยางดีจริง นอกจากนี้ยัง
มีหลักฐานสําคัญยิ่งในเชิงประพันธของพระองคคือ  บทละคร  3 เ ร่ืองไดแก  นาคานันทะ 
ปรียทรรศิกา และ รัตนาวลีแลว  ยังมีบทกวีดานพุทธศาสนาอีกสองเรื่อง ไดแก อัษฏมหาศรี-ไจตยัส
โตตระ (บทสรรเสริญมหาไจตยะทั้งแปด) และสุประภาตัสษโตตระ (บทสรรเสริญอรุณรุง) และ
ตําราไวยากรณชื่อลิงคานุศาสนัม 

                                                 
 1M.R. Kale, The ratnāvalī of  Śrīharṣa-deva,  xiv.  
 2พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ปรียทรรศิกา (กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา, 
2505), 19. 
 3เรื่องเดยีวกัน, 19.  
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 ในฐานะของการเปนผูอุปถัมภกวีของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ นอกจากกวีประจําราช
สํานักของพระองคที่รูจักกันดีอยางพาณะแลว ยังมีกวีอีกทานหนึ่งที่มีความสําคัญตอพระองคและ
สัมพันธกับบทละครเรื่องรัตนาวลีนี้คือ ธาวกะ ซ่ึงเปนกวีในพระราชสํานักของพระเจาศรีหรรษ
วรรธนะเชนเดียวกับพาณะ นักปราชญหลายทานเชื่อวาเขาเปนผูแตงบทละครเรื่องรัตนาวลี แตถวาย
พระเจาศรีหรรษวรรธนะเพื่อทรงใชพระนามในฐานะผูประพันธ ดังขอความของนาโคชิในหนังสือ                           
กาวยประทีโปทท ฺยตะ (Kāvyapradīpoddyota) วา “ธาวกะ กวิะ ส หิ ศฺรีหรฺษนามฺนา รตฺนาวลีมฺกฺฤตวฺา 
พหุ ธนํ ลพฺธวานฺ อิติ ปฺรสิทฺธม”ฺ ความวา “เชื่อกันวา กวีชื่อธาวกะ ไดประพันธเร่ืองรัตนาวลี โดยใช
พระนามศรีหรรษะ ทําใหไดรับทรัพยมากมาย” 1  
 นักปราชญอีกคนหนึ่งชื่อ ปรมานันทะ ไดกลาวอีกวา กวีช่ือ ธาวกะไดขายผลงาน               
ของตนเรื่อง รัตนาวลี ทําใหไดรับความร่ํารวยมากจากพระราชาพระนามวาศรีหรรษะ2  
 นอกจากนี้กวีชาวกัศมีระชื่อ มัมมฏะ (Mammaṭa) ซ่ึงมีชีวิตในราวคริสตศตวรรษที่ 7                 
ไดกลาวไวในหนังสือเรื่องกาวยประกาศ  (Kāvyaprakāśa) วา บทกวีนั้นใหช่ือเสียงและใหความ
รํ่ารวย (กาวฺยํ ยศเส อรฺถกฺฤเต) โดยยกตัวอยางวา ผูมีชื่อเสียง เชน กาลิทาส ผูมีความร่ํารวย เชน                
ธาวกะจากพระเจาศรีหรรษะ เปนตน (กาลิทาสาทินามิว ยศะ ศฺรีหรฺษาเทรฺธาวกาทีนามิว ธนมฺ)3 

 แมวาธาวกะจะมีช่ือในเอกสารตาง ๆ แตผลงานที่แทจริงของเขาไมปรากฏชัดเจน        
โคเวลล (Cowell) ไดกลาววา บทละครนาคานันทะนาจะเปนผลงานของธาวกะ และยังมีตนฉบับอีก
ประมาณสิบเรื่องที่ยังไมไดตีพิมพ และอาจเปนผลงานของธาวกะ ทวาโคเวลลไมไดระบุช่ือเร่ือง
เหลานั้นไว4 
 พระเจาศรีหรรษวรรธนะเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1190 (ค.ศ. 647)  หลังจากนั้น
จักรวรรดิของพระองคก็ส้ินสลายตามไปดวย พระราชอาณาจักรแตกกระจายเปนรัฐนอยใหญใน
เวลาอันรวดเร็ว เหตุการณในสมัยตอมาไมปรากฏชัดเนื่องจากขาดหลักฐานและการจดบันทึก 
เนื้อเร่ืองยอของบทละครเรื่องรัตนาวลี 
 รัตนาวลี เปนละครประเภทนาฏิกามี 4 องก เนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระราชา              
อุทยนะแหงวัตสะกับนางสาคริกา หรือเจาหญิงรัตนาวลีแหงลังกา นางขาหลวงของพระมเหสี

                                                 
 1R. S. Tripathi, History of  Kanauj: To the Moslem Conquest, (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1989), 186. 

 2Ibid., xvii. 

 3Ibid., 185. 

 4Palmer Boyd, Naganada of the Joy of the Snake-World, (London: Trübner & Co., 
1872),  viii. 
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วาสวทัตตา โครงเรื่องไมเกี่ยวของกับเทพนิยาย แตเปนประวัติศาสตร ในเรื่องนี้พระราชาอุทยนะ             
มีมเหสีช่ือ พระนางวาสวทัตตาแตมารักกับนางสาคริกาหรือรัตนาวลีเจาหญิงแหงลังกา ซ่ึงบังเอิญ
ถูกนํามาอยูในพระราชสํานักของพระราชาอุทยนะเพราะเรืออับปาง นางสาคริกาเองก็หลงรัก
พระราชาอุทยนะและวาดรูปพระองค พระนางวาสวทัตตาอิจฉาเมื่อพบภาพนั้นจึงลงโทษนางสาคริกา 
และขูให เ ลิกรักพระราชาอุทยนะ  เมื่ออุปสรรคตาง  ๆ  ผานพนไป  ละครก็จบลงดวยการ
ประนีประนอมกันระหวางพระมเหสีทั้งสององค คือ พระนางวาสวทัตตา และเจาหญิงรัตนาวลี โดย
มีรายละเอียดในแตละองก ดังนี ้
 

องกท่ี 1  
หลังจากจบการใหพร (นานที)  สูตรธาระ (นายโรง) ไดแนะนําบทละครแกผูชมที่จะจัด

แสดงเรื่อง รัตนาวลี ซ่ึงประพันธโดยกษัตริยศรีหรรษวรรธนะ หลังจากการแสดงเริ่มตนอยางถูก
กาลเทศะ  กษัตริยวิกรมพาหุแหงเมืองสิงหล มีพระธิดานามวา รัตนาวลี ผูรู (นักปราชญบัณฑิต)
ทํานายวาใครก็ตามที่ไดอภิ เษกสมรสกับนาง  จะได เปนกษัตริย ผูยิ่ งใหญ   (สารฺวเภามะ )                     
เยาคันธรายณะ รัฐมนตรีของพระราชาอุทยนะไดยินเรื่องเลาลือนี้และไดดําเนินการขอใหเจา
หญิงรัตนาวลีมาอภิเษกสมรสกับเจานายของเขา  พระราชาอุทยนะมีมเหสีแลวคือ พระนาง                  
วาสวทัตตา และดวยความเกรงจะไปละเมิดพระนาง การรองขอนี้จะไมไดรับความยินยอมจาก
กษัตริยวิกรมพาหุ  เยาคันธรายณะไดกระพือขาวลือวาพระนางวาสวทัตตาสิ้นพระชนมใน                       
เปลวเพลิงที่ราวณกะเพียงเพื่อจะไมใหเกิดการคัดคานการอภิเษกสมรส  กษัตริยวิกรมพาหุยินยอม
และสงเจาหญิงรัตนาวลีไปที่เมืองเกาศามพีโดยทางเรือ เรืออับปางกลางมหาสมุทร  อยางไรก็ตาม 
เจาหญิงโชคดีที่ไดรับความชวยเหลือจากพอคาเมืองเกาศามพี  ขณะที่นางลอยคออยูกลางมหาสมุทร   
พอคาจํานางไดจากสรอยคออัญมณี (รัตนมาลา ซ่ึงเปนที่มาของชื่อนางคือ รัตนาวลี) ซ่ึงนางสวมไว
อยูเสมอ รัฐมนตรีเยาคันธรายณะซึ่งไดชวยเหลือเจาหญิงจากพอคา ไมไดเปดเผยตัวตนหรือฐานะ
ของเจาหญิงดวยเหตุผลที่ชัดเจน แตไดนําเจาหญิงรัตนาวลีใหไปอยูในวังของพระราชินี ที่ซ่ึงนาง
จะตองทํางานเปนนางสนมรับใชในชื่อวา สาคริกา  โดยเยาคันธรายณะคิดวา ความสาวความสวย
ของสาคริกาจะเอาชนะใจพระราชาอุทยนะไดในฐานะหญิงสามัญชน พระราชาอุทยนะและวิทูษกะ
ไดบรรยายเทศกาลงานแหงความรักในงานประจําป นางสนมรับใชสองคน คือ มทนิกาและ                
จูตลติกาซึ่งเตนรําและรองเพลงอยูบนเวที  วิทูษกะรูสึกเอนเอียงที่จะรวมเตนรําดวยเชนกัน หลังจาก
ความเพลิดเพลินเล็กนอย นางสนมรับใชก็ไดสงขอความจากพระราชินีถึงพระราชา รองขอใหมาชม                
สวนมกรันทะ พระราชาอุทยนะและวิทูษกะตอบรับคําเชิญ ไมนานพระราชินีเสด็จพระราชดําเนิน
มาพรอมกับนางสนมรับใช กาญจนมาลา สาคริกาและคนอื่น ๆ พระราชินีเกรงวาความสาวความ
สวยของสาคริกาจะเปนที่ตองตาตองใจพระราชา จึงไดสงนางไปเปนขออาง แตสาคริกาผูเต็มไป
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ดวยความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเทศกาลแหงความรักซึ่งไดเฉลิมฉลองในตางแดน ซอนตัวเองอยู
หลังตนไมและมองดู ขณะที่พระราชินีบูชากามเทพ (เทพแหงความรัก) และสาคริกาก็ไดพบกับ
สวามีของพระนางซึ่งสาคริกาไมเคยเห็นพระราชาอุทยนะมากอน จึงตกหลุมรักพระองคทันทีและ
ไดทราบตอมาวา เปนคนเดียวกับพระราชาอุทยนะที่พระราชบิดาสงมาใหเปนคูหมั้นคูหมาย 
ความรักงอกงามอยางมั่นคง ในตอนเย็นเทศกาลจบลงดวยการลงจากเวทีเพื่อออกเดินทางกลับวัง 

 

 องกท่ี 2  
ในการแสดงสลับฉาก (ประเวศกะ) นางสนมรับใชสองคนปาวประกาศวา พระราชาได

ไปในวันที่ไดเยี่ยมชมไมเล้ือยนวมลิกาดวยการพิสูจนการทดลองซึ่งจะทําใหมันออกดอกนอก
ฤดูกาล สาคริกาไดไปแลวที่ซุมใตตนกัทลีพรอมกับอุปกรณวาดรูป  ดังนั้นพวกเราทั้งสองไดรับการ
แนะนําใหรูจักสาคริกาผูซ่ึงปวยเพราะความรักและทําใหหันเหความปรารถนาของนาง ดวยการวาด
รูปเจาเหนือหัวของนางและมองดูรูปวาด  ในสภาพเชนนี้นางถูกสังเกตจากสุสังคตา เพื่อนรักของ
นางผูซึ่งมอบกรงนกของพระราชินีใหดูแล (นกสาลิกา) จากผลของการสนทนาทายที่สุดทําให
สาคริกาไดสารภาพความรักของนางที่มีตอพระราชา มีการสรางเรื่องเพื่อเบี่ยงเบนในฉากนี้โดยขาว
ที่วา ลิงตัวหนึ่งถูกปลอยใหเปนอิสระ เปนที่หวาดกลัวของผูหญิงและเด็ก สาคริกาและนางสนมรับ
ใชสุสังคตาซึ่งอยูกับนาง ทั้งคูออกจากฉากละครดวยความรีบรอน นกสาลิกาบินออกไปจากกรง             
เพราะลิงเปดกรงนก  ตอมาวิทูษกะเขามาพรอมกับขาวความสําเร็จของการทดลองตนไมเล้ือย                   
นวมลิกา ซ่ึงเขาเลาเรื่องใหพระราชาฟง พวกเขาพบนก (สาลิกา) นกแกว ซ่ึงไดยินซํ้า ๆ ซ่ึงคําพูดที่
เต็มไปดวยอารมณของสาคริกาที่นางไดยินอยู และการตอบของสุสังคตากับพวกเขา ไมมีชื่อซ่ึงถูก
อางถึง พระราชาและวิทูษกะไดสนทนาเกี่ยวกับคําพูดเหลานั้นวาผูใดที่เขากลาวถึง พวกเขาเดิน
เตร็ดเตร และพบภาพวาดที่สาคริกาทิ้งไวอยางเรงรีบ ในที่นั้นวิทูษกะจําพระราชาได  เขาทั้งคูไม
สามารถจําสาคริกาซึ่งวาดภาพดานขางเขา ทั้งสองคนไมเคยเห็นมากอน ในขณะเดียวกันสาคริกา
และสุสังคตายอนกลับมาหานกและกระดานวาดรูป และตามหาพระราชากับวิทูษกะ ที่นั่น พวกเขา
ฟงการสนทนาของคนทั้งสอง ในไมชาเรื่องก็กระจางชัดสําหรับทั้งคูวา พระราชาก็ตกหลุมรักหญิงสาว
ที่ไมรูจักอีกดวย  เพราะฉะนั้นสุสังคตาไดแนะนําเพื่อนของนางแกพระราชา  ความกลัว การไปมา
หาสูจากราชินี สาคริกาไดหนีไป   พระนางวาสวทัตตาผูซ่ึงจับสังเกตจากกระดานวาดภาพ รับรูเร่ือง
นี้ของสาวใชจากดานขางของสามีของพระองค ก็กร้ิวโกรธ ไมพอใจอยางแรง เพราะฉะนั้น
พระราชาผูเศราซึมจึงออกไปกับวิทูษกะ 

องกท่ี 3  
ในการแสดงสลับฉาก เกี่ยวของกับนางสนมรับใชสองคน สุสังคตาไดมีการวางแผนให

มีการพบกันระหวางพระราชาและสาคริกาผูซ่ึงปลอมตัวเปนพระนางวาสวทัตตา   สุสังคตาปลอม
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ตัวเปนสาวรับใช กาญจนมาลา พระราชาอุทยนะผูซ่ึงสนิทสนมกับวิทูษกะรูแผนการลวงนี้ ทั้งคูไป
ยังสถานที่นัดพบ  ในขณะที่พระราชินีก็ รู เรื่องนี้และเสด็จพระราชดําเนินไปที่นั่นเชนกัน               
พระราชาอุทยนะและวิทูษกะไดพบกับสาคริกาตัวปลอม พระราชาเขาใจผิดคิดวาเปนสาคริกาและ
มาเขาใจภายหลังวาเปนพระราชินี  จึงพยายามงอนงอขอคืนดี แตพระราชินีก็จากไปดวยความขุนเคอืงใจ
อยางยิ่ง และเมื่อพระองคมาพบสาคริกาตัวจริง (ซ่ึงแตงกายคลายกับพระนางวาสวทัตตา) ซ่ึงกําลัง
จะฆาตัวตายดวยการแขวนคอ และสาคริกาก็ไดมาทราบทีหลังวาเปนพระราชา พระราชาก็เขาใจผิด
คิดวาเปนพระนางวาสวทัตตาจึงเขาไปชวยเหลือ พระองคพบวา ความเขาใจผิดของพระองคนํา
ความปติยินดีมาสูพระองคในการพบกับหญิงผูเปนที่รักอยางไมคาดฝน ตอมาพระราชินีสํานึกผิดที่
อารมณไมดีใสพระองค จึงเตรียมตัวที่จะไปงอนงอพระองคและรูวาพระองคมีใจกับสาคริกา 
พระองครูสึกประหมาและมานก็หยุดลงตรงฉากที่วิทูษกะเดินออกไปพรอมกับสาคริกาโดยมีพระ
ราชินีเดินตามทั้งคูไป 

 

องกท่ี 4 
พระนางวาสวทัตตากระพือขาววา สาคริกาไดถูกสงไปที่อุชชยินีเมืองของพระราชบิดา

ของพระองค ในขณะที่พระนางวาสวทัตตาไดนําสาคริกาไปกักขังในวังอยางลับ ๆ เพื่อไมใหนาง
พบกับผูใด ในการแสดงสลับฉาก นางสนมรับใช สุสังคตาไดใหสรอยคออัญมณีแกวิทูษกะซึ่ง
สาคริกาไดสวมใส และตอมาไดสงมอบใหแกเธอเพื่อเปนของขวัญแกพรหมัน เมื่อตัวของนางเอง
ส้ินหวังกับชีวิตเสียแลว  วิทูษกะไดไปเยี่ยมพระราชาอุทยนะ รายงานใหพระองคทราบวาสาคริกา
ไดบอกวานางถูกสงไปยังอุชชยินีและแสดงสรอยคออัญมณีแกพระองค ชวงเวลานั้นมีขาวเกี่ยวกับ
ความสําเร็จของการเดินทางเพื่อจุดประสงคเฉพาะกับเมืองโกสลซึ่งรุมัณวัตไดสูรบอยู ตอมานัก
มายากลเขามาแสดงมายากลใหพระราชาทอดพระเนตร แตถูกขัดจังหวะโดยการมาถึงของพาภระวยะ
และวสุภูติซ่ึงอยูดวยกองทัพของรุมัณวัตและคืนกลับมายังวังหลวง  วสุภูติไดเห็นสรอยคออัญมณีที่
อยูกับวิทูษกะ  เขาระลึกไดวาครั้งหนึ่งเคยเปนของเจาหญิงรัตนาวลี ตอจากนั้นเขาไดเลาเรื่อง
ทั้งหมดในการยื่นขอเสนอการแตงงานระหวางเจาหญิงรัตนาวลีและพระราชาอุทยนะ แตการเลา
เร่ืองถูกขัดจังหวะจาก  ความตื่นตกใจที่มีเหตุเกิดจากขาวไฟไหมในวัง  พระนางวาสวทัตตาเกรงวา 
สาคริกา (ผูถูกคุมขัง)   จะสิ้นชีพในเปลวเพลิง ดวยทรงหวาดกลัว พระนางจึงขอรองใหพระราชา
ชวยชีวิตนาง พระราชาวิ่งเขาไปชวยและนําสาคริกาออกมาจากเปลวเพลิงอยางปลอดภัย ตอมาจึงถูก
พบวา ไฟไหมลวงตาเกิดจากฝมือของนักมายากล วสุภูติระลึกไดในทันทีวา สาคริกาคือเจาหญิงของ
เขา และเม่ือทุกอยางไดถูกทําใหกระจางอยางสมปรารถนา พระนางวาสวทัตตาเศราใจที่ไดกระทํา
ผิดตอนาง  ซ่ึงไดกลายมาเปนพระญาติของพระองค ตอจากนั้น เยาคันธรายณะไดเขามาชี้แจงวาเขา
มีสวนรวมกับเรื่องนี้ เขาเปนผูสงนักมายากลมาเพื่อที่จะทําใหสาคริกาหลุดพน ทุกคนมีความสุข 
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พระนางวาสวทัตตาทรงยินยอมที่จะใหมีการแตงงานระหวางพระราชากับเจาหญิงรัตนาวลี การ
แสดงละครจบลงดวย  การสวดออนวอนขอใหมีสันติสุข ความรุงเรือง มั่งคั่ง และความสําราญใจ  

 
โครงสรางของบทละคร 

 บทละครรัตนาวลีมีโครงสรางดังนี้ 
 องกที่ 1 มีบทรอยกรอง 25 บท บทสนทนา   78  คร้ัง 
   บทไหวครู (นานที) 
   เบิกโรง นายโรงออกมาเกริ่นนํา (อามุข) 
 องกที่ 2 มีบทรอยกรอง 21 บท บทสนทนา   162  คร้ัง 
   บทเกริ่นนํา (ประเวศกะ) เปนเหตุการณที่เปนตนเคาของความวุนวายโดยเหตุจาก
   ภาพวาดของนางเอก 
 องกที่ 3 มีบทรอยกรอง 19 บท บทสนทนา  116   คร้ัง 
   บทเกริ่นนํา เปนการพบกันระหวางพระเอกกับนางเอกในที่สุด 
 องกที่ 4 มีบทรอยกรอง 22 บท บทสนทนา  198   คร้ัง 
   เปนเหตุการณที่นางเอกถูกเปดเผยฐานะที่แทจริงโดยกลของนักมายากล 

   สงทายดวยการใหพร (ภรตวากยะ)  
   

ตัวละคร 

1.  ตัวละครชาย 
 

  ชื่อตัวละคร   บทบาท 
      สูตรธาระ    นายโรง 

  พระราชาอุทยนะ    พระเอก  เปนเจ าชายแหง เมือง
         เกาศามพี 
  วิทูษกะ (วสันตกะ)    พราหมณ เปนเพื่อนของพระเอก  
  เยาคันธรายณะ    เปนเสนาบด ี

  วิชยวรฺมา     เ ป นหลานของรุ มัณวั ต ผู เ ป น
         องครักษของพระราชา 
  พาภระวยะ    กรมวัง 
  วสุภูต ิ     อํามาตยของพระเจาวิกรมพาหุ  
         ผูเปนกษัตริยแหงเมืองสิงหล 
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  ไอนทรชาลิกะ     นักมายากล 
   
 2.   ตัวละครหญิง 
 

  ชื่อตัวละคร   บทบาท 

  นฏี       ภรรยานายโรง 
  รัตนาวลี (สาคริกา)    นางเอก ธิดาของพระเจาวิกรมพาหุ
         แหงสิงหล 

  วาสวทัตตา    พระมเหสีของพระเจาอุทยนะ 

  กาญจนมาลา    นางสนมของพระนางวาสวทัตตา 
  สุสังคตา      เปนนางสนม และเปนเพื่อนของ
         นางเอก (สาคริกา) 
  จูตลติกา      นางสนมรับใช 
  มทนิกา      นางสนมรับใช 
  นิปุณิกา      นางสนมรับใช 
  ประตีหารี (วสุนทรา)    นางทวารบาล 

 
 ตัวละครหลัก 
 

     ตัวละครหลักในบทละครสันสกฤตเรื่อง รัตนาวลี มีทัง้หมด  4 ตัวละคร ไดแก พระราชา
อุทยนะ วิทูษกะ พระนางวาสวทัตตา และสาคริกา  
 

พระราชาอุทยนะ 
 

บทละครสันสกฤตเรื่อง รัตนาวลี อาจจะตั้งขอสังเกตในตอนแรกไดวา ความสนใจใน
เร่ืองราวของบทละครเรื่องนี้เนนไปที่เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลิกตัวละครเทาใดนัก ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากขอเท็จจริงที่วา การแสดงละครแพรกระจายไป
อยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้นเพียง 2 – 3 วัน ไมไดนานเปนเดือนหรือเปนป ซ่ึงถามีระยะเวลานาน
เปนเดือนหรือเปนป บทละครสามารถจะครอบคลุมการพัฒนาลักษณะของตัวละครไดอยาง
สมบูรณขึ้น 
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ในเนื้อเร่ืองไดชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะเดนของตัวละคร ซ่ึงกวีผูประพันธไดพรรณนาไว  
ตัวละครทั้งหมดมีบุคลิกที่เปนแบบแผน พระเอก คือ พระราชาอุทยนะ แหงเมืองวัตสะ ไดถูก
กําหนดขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงชีวิตในราชสํานักที่มีความสนุกสนานรื่นรมย เหตุการณที่ดึงดูดใจตอ
สาธารณชน ( โลเก  หาริ จ วตฺสราชจริตํ ) ไดทําใหพระองคไดรับความนิยมอยางยิ่ง พระองคเปน
บรรทัดฐานที่ดี มีความเขาใจและทําตามหนาที่และความรับผิดชอบ การรับรูเกี่ยวกับภารกิจทาง
การเมืองของพระองคมีนอยมากเพราะวาบทละครนี้ไมใชบทละครเกี่ยวกับการเมือง ส่ิงที่แสดงให
เห็นถึงความใจกวางของพระองค คือ การยกยองบุคคลที่ไดกระทําการกําราบศัตรู  ในขณะที่
พระองคก็มีความประหลาดใจเกี่ยวกับการกระทําของเยาคันธรายณะ โดยแสดงใหเห็นวา  อํามาตย
ตองปรึกษาพระองคในเรื่องการปกครองทั้งหมดกอนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไป  ไมจําเปนตอง
มองไปที่ความรักอนัลึกซึ้งของพระองค 
 การที่ผูชายมีภรรยาหลายคนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติในประเทศอินเดียในชวงเวลานั้น
และเปนที่ยอมรับไดในการที่พระราชาจะมีใจใหแกหญิงสาวคนใหม พระราชาเปนชายหนุมที่
สงางามมาก เห็นไดจากความเขาใจผิดของนางสาคริกาที่คิดวาพระองคเปนกามเทพ  แมวาพระองค
จะตองอยูในสถานการณที่ถูกบังคับใหตองโกหกก็ตาม เมื่อพระองคตองปฏิเสธวาไมเคยเห็นนาง
สาคริกามากอน พระองคพูดกํากวมและก็ไมไดกลาวคําเท็จไปโดยตรง ในฐานะเปนเจานายที่
จะตองจัดการกับพวกที่มีความอิจฉาและไมอิจฉา พระองคตองมีความรอบคอบ ไมเพียงแตการ
กระทําที่จะสงผลตอความรักครั้งกอนของหญิงคนกอน คือ ไมทํารายจิตใจพระนางวาสวทัตตา ดัง
จะเห็นไดจากการที่พระองคใหเกียรติแกพระนางวาสวทัตตาและใชความพยายามอยางตอเนื่องใน
การประนีประนอมเพื่องอนงอขอคืนดีกับพระนางวาสวทัตตา  คําพูดที่กลาววา    
 มทนิเก คมฺยตํา เทวฺไย นิเวทยิตุมยมหมาคต เอว มกรนฺโททฺยานมิติ |  
 โอ  มทนิกา  ขอทานจงไปแจงแกเทวีวา  เราไดมาแลวสูอุทยานมกรันทะ  | 
 เปนหลักฐานอีกอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความมีมารยาท (การใหเกียรติ) ตอพระนางวาสวทัตตา 
นอกจากนี้พระองคยังเปนเจานายที่ใจดีอีกดวย  

 
วิทูษกะ 

 
วิทูษกะเปนตัวละครตามแบบแผนที่จําเปนของบทละครสันสกฤตสวนใหญ เขาเปน

พราหมณผูเชี่ยวชาญดานพิธีการและเปนพระสหายของพระราชา  เปนเพื่อนที่ซ่ือสัตยของพระเอก 
เขาทําหนาที่ในการกระตุนเสียงหัวเราะบนเวที  มีรูปรางอัปลักษณ เปนที่ขบขันจากการที่ถูกเขาใจ
ผิดวาเปนลิง นอกจากนี้ ภารกิจของเขายังมีสวนสนับสนุนชวยเหลือเร่ืองความรักของพระเอกผูเปน
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เพื่อนของเขาใหมีความกาวหนา  เขาถูกสาวใชทั้งสองคนชักชวนใหเตนรําและรองเพลง แสดงออก
ใหเห็นบุคลิกของเขาวาเปนคนโง คนเซอ เปนคนตะกละ(ชอบกินขนมโมทกะ)  และมีความโลภ 
มักจะไดรับของขวัญ ของกํานัล ในฐานะที่เปนพราหมณ เขาชอบโออวดความรูเกี่ยวกับของพระ
เวทของเขา อยางไรก็ตาม เขาก็ไมไดมีสติปญญาทึบเสียทีเดียว เมื่อถึงสถานการณที่เหมาะสม  เขาก็
สามารถใชปญญาอันเฉียบคมได  อารมณของเขาถูกทําใหรูสึกตื่นเตนไดอยางงายดาย  เขาเปน
คนขี้กลัวงาย  และแสดงออกถึงความยินดีและความสนุกสนานอยางงายดาย เห็นไดชัดจากการทีเ่ขา
เตนรําดวยความสนุกสนานอยางบาคล่ัง  โดยทั่วไปถือวาวิทูษกะเปนตัวละครตลกที่ เปน
องคประกอบบนเวที อยางไรก็ตาม นานๆครั้ง เราจะไดรับรูความคิดชั่วขณะแบบคนชั้นสูงจาก
ความคิดของเขา  แมวาเขาจะไดรับรัตนมาลาเปนของขวัญ  เขาก็ไดมอบแดพระราชาเพื่อทําให
พระองครูสึกเพลิดเพลินใจ และในที่สุดก็คืนรัตนมาลาใหแกเจาหญิงรัตนาวลี  
 

พระนางวาสวทัตตา 
 

วาสวทัตตาผูเปนพระมเหสีแหงพระราชาอุทยนะ พระนางเปนผูมีพระชันษาสูงและสุขุม 
ความรักของพระนางที่ไดมอบแดพระราชาอุทยนะนั้นมีความลึกซึ้งยิ่งกระทั่งตอมาภายหลังองค
พระราชาอุทยนะไดยอมรับดวยพระดํารัสของพระองคที่วา  

ปฺริยา มฺุจตฺยทฺย สฺผุฏมสหนา ชีวิตมเสา 
  ปฺรกฺฤษฺฏสฺย เปฺรมฺณะ สฺขลิตมวิษหฺยํ หิ ภวติ 
 

คนรักของเราผูที่มีความอดทนแนนอนวาจะตองละทิ้ง 
ชีวิตสําหรับความผิดพลาดนี้ เมื่อความรักมาสูจุดสูงสุด 
ก็ไมสามารถที่จะทนไดอีกตอไป 

 
ดวยความที่พระนางวาสวทัตตาตระหนักดีวา พระราชาอุทยนะมีความชื่นชอบในความงาม

ของหญิงสาวแรกรุนจึงทําใหพระนางพยายามกีดกันไมใหพระราชาอุทยนะไดยลโฉมนางสาคริกา 
ถึงแมพระนางวาสวทัตตาโดยธรรมชาติจะเปนคนขี้หึง และคอยขัดขวางทางรักของ

พระราชาอุทยนะอยูเสมอก็ตาม แตพระนางก็เปนคนที่มีรักแทและเปนคนที่ไมโกรธใครนาน ดังจะ
เห็นไดจากครั้งที่พระนางไดกักขังนางสาคริกาไวดวยการลามโซตรวน แตเมื่อไดรับรูวานางสาคริกา
ตกอยูในอันตรายถึงแกชีวิต  พระนางก็ไดสารภาพถึงการกักขังนางสาคริกาในทันที ทําใหนางสาคริกา
รอดพนจากอันตรายมาไดดวยความเมตตาของพระนางวาสวทัตตา และในที่สุดพระนางก็ได
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ยอมรับนางสาคริกาซึ่งเปนคูแขงความรักของพระองคและยอมรับในความรักของนางที่มีตอ
พระราชาอุทยนะ อุปนิสัยของพระนางจึงจัดไดวาเปนพระมเหสีผูใจกวางและมีเต็มเปยมไปดวย
ความรัก 
 

สาคริกา 
 

ถึงแมวาบทละครจะใชชื่อ รัตนาวลีซ่ึงเปนชื่อของนางเอกก็ตาม แตก็ไมมีอะไรที่นาสนใจ
เปนพิเศษเกี่ยวกับลักษณะของนางสาคริกา   นางสาคริกา ไดรับการกลาวพรรณนาวา เปนเจาหญิง
ผูเลอโฉมและออนเยาว เปนผูที่เสนหสามารถดึงดูดบุรุษผูไดยลแคเพียงภาพวาดของนาง ลักษณะที่
โดดเดนของตัวละครนี้กลับเปนความรักของนางที่มอบแดองคราชาอุทยนะซึ่งเปนผูที่นางตกหลุม
รักตั้งแตแรกเห็นราวกับวาองคราชาอุทยนะมีรูปรางสงางามดังกามเทพ  ลักษณะเดนอีกอยางหนึ่ง
ของเธอคือความออนไหวเปนพิเศษ จนเมื่อเธอพบเหตุการณที่ผิดหวัง เธอจึงคิดจะฆาตัวตาย
ในทันที   ส่ิงที่แสดงออกมานี้เปนความออนแอที่ทําลายความเปนนางเอกของตัวละคร   ลักษณะ
นิสัยอยางเดียวของนางซึ่งไมไดกลาวไวโดยตรง คือ การรักษาเกียรติยศของครอบครัวเธอ ทําใหเธอ
ไมเปดเผยฐานะที่แทจริงของเธอใหกับสุสังคตาซึ่งเปนเพื่อนเธอรู 
 
ฉาก 
 
             ฉากของบทละครไดถูกกําหนดเปนเมืองเกาศามพี  ราชอาณาจักรของพระราชาอุทยนะ 
ผูปกครองแควนวัตสราช  เมืองเกาศามพีเปนเมืองที่มีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณ ถูกกลาวถึงใน
รามายณะของวาลมิกิ  เปนหนึ่งในสิบเกาเมืองหลวงของอินเดียโบราณ  
 
เวลาในเรื่อง 

องก 1  
เร่ิมตนในชวงบายของวันหนึ่งใน เทศกาลมทนะ; และนี้จะตองเปนพระจันทรเตม็ดวง

วันของเดือนไชยตระ สําหรับเรื่องนี้ก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนโดยความจริงที่วาดวงจันทรจะขึ้น
หลังจากที่ดวงอาทิตยตกไดมีการกําหนดเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงที่เลาเรื่องอาจใชเวลาถึงสองชั่วโมง
เมื่อดวงอาทิตยตกและจบองก 
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องก 2  
องกที่สอง เวลาขององกนี้ไมสามารถยืนยันไดแนชัด  แตที่มันมีความชัดเจนเพียงพอวา

เกิดในวันรุงขึ้นทันทีหลังจากเหตุการณขององก 2  สําหรับองก 1 สาคริกามอบนกสาลิกาใหสุสังคตา  
ขณะที่เธอไดลืมที่จะเอามันกลับ สุสังคตาจะแสดงที่จุดเริ่มตนขององกที่ 2 ในฐานะที่เปนเพื่อนของ
เธอที่กําลังมองหาเพื่อเรียกคืนนกที่เธอเก็บรักษา นี้จะเปนอยางเห็นไดชัดในวันถัดไป เวลาไมได
กลาวถึงแนนอนทุกที่ แตนาจะเปนชวงบายในวันเดียวกันนั้น  ที่พระราชาไดรูและจะตองเกิดขึ้นใน
ตอนเชาอีกครั้ง สาคริกาถูกอางวาไปที่ตนนวมัลลิกาพรอมดวยกระดานวาดรูป จะตองเกิดในชวง
บายที่นางจะไดมีเวลาพักผอนเพียงพอที่จะทําเหตุการณที่ตามมาได โดยไมหยุดพักและองกนี้จบลง
เวลากอนพระอาทิตยตกดิน 

องกท่ี 3 
เร่ิมตนในตอนเย็นของวันถัดไป มีบางคนคิดวาเหตุการณขององกที่ 2 และองกที่ 3 

เกิดขึ้นในวันเดียวกันมีเพียงชวงเวลาสองหรือสามชั่วโมงระหวางนั้น แตตอนนี้แทบจะไมปรากฏ
แนวโนมสําหรับพระราชาที่จะอธิบายวามีอาการเจ็บปวยที่เกิดจากความรักและไมดีตอสุขภาพ และ
พระนางวาสวทัตตาสงกาญจนมาลามาสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค อยางนอยชวงเวลาของ
วันเปนสิ่งจําเปนสําหรับพระราชาอุทยนะที่จะแสดงใหเห็นสัญญาณของความไมพอใจและพระ
ราชินีของเขาที่จะไดรับความกังวลเกี่ยวกับพระองค การเริ่มตนในชวงเวลากลางคืนและตอเนื่อง
เปนเวลาไมกี่ชั่วโมง ที่จะเกิดเหตุการณเขาใจผิดเกี่ยวกับเครื่องแตงกายในองกนี้ขึ้น ตอมาเมื่อดวง
จันทรเร่ิมสองสวาง ดังนั้นองกนี้จึงจบในชวงปลายในเวลากลางคืน 

องกท่ี 4 
เหตุการณที่เกิดขึ้นตามองกนี้เปนวันถัดไป  อางอิงจากการที่สาคริกาถูกกลาววาจะ

ไดรับการถูกสงตัวไปตอนเที่ยงคืน แสดงใหเห็นวาเปนชวงเวลาเที่ยงคืนระหวางสองวันที่เหตุการณ
ที่เกิดขึ้นตามลําดับขององกที่ 3 และองกที่ 4 เกิดขึ้น  เวลาที่เกิดขึ้นจริงขององกนี้ไมมีหลักฐานแน
ชัด แตอาจจะเกดิขึ้นชวงบายในกรณีที่ไมมีการเอยถึงในทางตรงกันขาม 
 
รูปแบบคําประพันธ 
 
  รัตนาวลีเปนวรรณคดีประเภทบทละครสันสกฤตซึ่งประพันธดวยภาษาสันสกฤต
มาตรฐาน (Standard Sanskrit)  ในรูปแบบของรอยแกว (Prose)โดยมีรอยกรอง (Verse) ที่เรียกวา 
คาถาแทรกผสมอยูดวย  คาถาคือบทรอยกรองในภาษาสันสกฤตนิยมเรียกกันวาฉันท (Prosody)               
อันแปลวา ความพอใจ ความปรารถนา ความตองการหรือความสนุกสนาน ฉันท 1 บทประกอบดวย
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หนวยนับซ่ึงเรียกวาบาท จํานวน 4 บาท แตละบาทมีการกําหนดกลุมพยางคแตกตางกันออกไป
เรียกวาคณะ (gan a) หนึ่งคณะมี 3 พยางค แตละกลุมพยางคมีกําหนดพยางคเสียงหนัก (คุรุ) นิยม
แทนดวยสัญลักษณ − และพยางคเสียงเบา (ลฆุ) นิยมแทนดวยสัญลักษณ ∪ สลับกันไป ฉันทแตละ
ชนิดมีขอกําหนดในการใชคณะแตกตางกันออกไป คณะฉันทมีทั้งหมด 8 คณะดังตอไปนี้ 
  ม คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  − − −    เชน  rajan< / rājānam 

  ย คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  ∪ − −    เชน  skazat!  / sakāśāt 

  ร คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  − ∪ −    เชน  naivka> / nāvikāh 

  ส คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  ∪ ∪ −    เชน  -gvan! / bhagavān 

  ต คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  − − ∪      เชน  zaôai[ / śāstrāni 

  ช คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  ∪ − ∪     เชน  %vac / uvāca 

  ภ คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  − ∪ ∪     เชน  #CDis / icchasi 

  น คณะ ประกอบดวยพยางค 3 พยางค แทนดวย  ∪ ∪ ∪    เชน  hrit / harati1  
 

  เนื่องจากฉันทชนิดหนึ่งๆ ก็มีการกําหนดใชคณะฉันทและขอบังคับจํานวนพยางค   
ของแตละบาทตางกันออกไป ดังนั้นในภาษาสันสกฤตจึงอาจมีจํานวนมากถึง 600 ชนิด2     ซ่ึงคํา
ประพันธในสวนที่เปนรอยกรองในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีจํานวนทั้งหมด 87 บท3  ประกอบดวย
ฉันทลักษณทั้งหมด 13ชนิด ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained (London: 

Trübner & Co., 1869), 1-2. 
2Les Morgan, Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and Figures of Speech 

(n.p.: Mahodara Press, 2011), 33.     

 3ในจํานวนบทรอยกรอง 87 บทในบทละครเรื่องรัตนาวลีประกอบดวยคาถาที่เปนภาษา
ปรากฤต จํานวน 9 บทคือ องกท่ี 1 คาถาที่ 13, 14, 15 องกท่ี 2 คาถาที่ 1, 7 และองกท่ี 4 คาถาที่  7-10,                  
( M.R. Kale, The ratnāvalī of  Śrīharṣa-deva, 1.) 
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ตารางที่ 1 สรุปการใชรูปแบบฉันทลักษณในบทละครสันสกฤตเรื่อง รัตนาวล ี
 

คาถา องกท่ี 1 องกท่ี 2 องกท่ี 3 องกท่ี 4 
1 ศารฺทูลวิกฺรีฑติ คาถาปรากฤต ศารฺทูลฯ ศารฺทูลฯ 
2 ศารฺทูลฯ1 สฺรคฺธรา อนุษฺฏภ วสนฺตติลกา 
3 สฺรคฺธรา ศารฺทูลฯ ศารฺทูลฯ วสนฺตติลกา 
4 ปุษฺปตาคฺรา ศารฺทูลฯ ศิขริณี อนุษฺฏภ 
5 ศารฺทูลฯ ศารฺทูลฯ สฺรคฺธรา สฺรคฺธรา 
6 อารฺยา อนุษฺฏภ วสนฺตติลกา ศารฺทูลฯ 
7 ศาลินี คาถาปรากฤต ศิขริณี คาถาปรากฤต 
8 วสนฺตติลกา ปฺรหรฺษณ ี สฺรคฺธรา คาถาปรากฤต 
9 ศารฺทูลฯ อารฺยา หริณ ี คาถาปรากฤต 
10 สฺรคฺธรา อนุษฺฏภ อารฺยา คาถาปรากฤต 
11 ศารฺทูลฯ ศารฺทูลฯ ศารฺทูลฯ สฺรคฺธรา 
12 วสนฺตติลกา อารฺยา อารฺยา ศารฺทูลฯ 
13 คาถาปรากฤต ศิขริณี ศารฺทูลฯ ศิขริณี 
14 คาถาปรากฤต มาลินี วสนฺตติลกา สฺรคฺธรา 
15 คาถาปรากฤต อุปชาติ ศิขริณี อนุษฺฏภ 
16 สฺรคฺธรา ปฺฤถฺวี อนุษฺฏภ มาลินี 
17 ศารฺทูลฯ วสนฺตติลกา มาลินี ปฺฤถฺวี 
18 อนุษฺฏภ อนุษฺฏภ ศารฺทูลฯ อนุษฺฏภ 
19 อารฺยา อารฺยา ศารฺทูลฯ วสนฺตติลกา 
20 อนุษฺฏภ ศิขริณี - ศารฺทูลฯ 
21 อารฺยา ศารฺทูลฯ - ศารฺทูลฯ 
22 อนุษฺฏภ - - สฺรคฺธรา 
23 ศารฺทูลฯ - - - 
24 อารฺยา - - - 
25 ศารฺทูลฯ - - - 

                                                 
 1ยอจาก ศารฺทูลวิกฺรีฑิต. 
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 ทั้งนี้ มีการใชฉันทลักษณแตละชนิด เรียงลําดับจากการใชมากไปหานอย ดังนี้ 
  1. ศารทูลวิกรีฑิตะ (शादर्लिव डतू /śārdūlavikrīd ita) แปลวา การเลนของเสือ มีจํานวน 
33 บท เปนฉันทที่ใชมากที่สุดในเรื่องนี้ เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางคคือ 1 บาทมี 19 พยางค 
18 พยางคแรกบังคับคณะฉันท 6 คณะไดแก  ม คณะ ส คณะ  ช คณะ ส คณะ ต คณะ และ ต คณะ 
พยางคสุดทายบังคับเสียงคุรุ1 มีผังบังคับดังนี้ 
   − − −  ∪ ∪ −  ∪ − ∪  ∪ ∪ −  − − ∪  − − ∪ − |  
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทศารทูลวิกรีฑิตะดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 

ปาทาคฺรสฺถิตยา มุหุะ สฺตนภรณานีตยา นมรฺตํา 
ศมฺโภะ สสฺปฺฤหโลจนตฺรยปถํ ยานฺตฺยา ตทาราธเน  | 
หฺรีมตฺยา ศิรสีหิตะ สปุลกสฺเวโททฺคโมตฺกมฺปยา 
วิศฺลิษฺยนฺกุสุมาฺชลิรฺคิริชยา กฺษิปฺโต’นฺตเร ปาตุ วะ ||1|| 

         รัตนาวลี 1.1 
 

 สวฺยาไชะ ศปไถะ ปฺริเยณ วจสา จิตฺตานวุฤฺตฺตฺยาธิก ํ
 ไวลกฺษเฺยณ ปเรณ ปาทปตไนรฺวากฺไยะ สขีนํา มุหุะ | 
 ปฺรตฺยาปตฺติมปุาคตา น หิ ตถา เทวี รุทตฺยา ยถา 
 ปฺรกฺษาลฺเยว ตไยว พาษฺปสลิไละ โกโป ’ปนีตะ สฺวยมฺ ||1|| 
         รัตนาวลี 4.1 
 
  2. สรัคธรา ( धरा/sragdharā) มีจํานวน 10 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางค
คือ 1 บาทมี 21 พยางค บังคับคณะฉันท 7 คณะไดแก ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ 
และ ย คณะ2 มีผังบังคับดังนี้ 

− − −  − ∪ −  − ∪ ∪   ∪ ∪ ∪  ∪ − − ∪ − − ∪ − − |  

   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทสรคธราดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
 

                                                 
1Les Morgan, Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and Figures of Speech, 

157. 

 2Ibid, 168.  
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  กณฺเ กฺฤตฺตาวเศษํ กนกมยมธะ ศฺฤงฺขลาทาม กรฺษ- 
  นฺกานฺตวฺา ทฺวาราณิ เหลาจลจรณรณตกฺึกณิจีกวาละ | 
  ทตฺตาตฺตงฺโก ’งฺคนานมนุสฺฤตสรณิะ สํภฺรามาทศฺวปาไละ  
  ปฺรภฺรษฺโฏ ’ยํ ปฺลวงฺคะ ปฺรวศิติ นฺฤปเตรฺมนฺทิรํ มมนฺทุรายาะ ||2|| 
  

         รัตนาวลี 2.2 
 

  อธฺวานํ ไนกจกะ ปฺรภวติ ภุวนภฺรานฺติทีรฺฆํ วิลฑฺฒย 
  ปฺราตะ ปฺราปฺตุ  ํ รโถ เม ปุนริติ มนาสิ นฺยสฺตจินฺตาติภาระ | 
  สํธฺยามฺฤษาวศษิฺฏสฺวกรปริกรสฺปษฺฏเหมารปงฺกฺต ิ
  วฺยากฺฤษฺยาวสฺถิโต ’สฺตากฺษติิภฺฤติ นยตไีวษ ทิกฺจกฺรมรฺก ||5|| 
         รัตนาวลี 3.5 
 

3. อารยา (आयार्/āryā) มีจํานวน  9 บท เปนฉันทที่มีกําหนดมาตราพฤติ บาทคี่มี 12 
มาตรา บาทคู มี 18 และ 15 มาตราตามลําดับ1  

ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทอารยา ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
  ทฺวีปาทนยฺสฺมาทป มธฺยาทป ชลนิเธรฺทิโศ’ปฺยนฺตาตฺ  |  
  อานีย ฌฏิติ ฆฏยติ วิธิรภิมตมภิมุขีภูตะ ||6|| 
         รัตนาวลี 1.6 
 

  ลีลาวธูตปทฺมา กถยนฺตี ปกษฺปาตมธิกํ นะ | 
  มานสมุไปติ เกยํ จิตฺรคตา ราชหํสีว ||9|| 
         รัตนาวลี 2.9 
 

  ตีวฺระ สฺมรสํตาโป น ตถาเทา พาธเต ยถาสนฺเน | 
  ตปติ ปฺราวฺฤษ ินิตรามภฺยรฺณชลาคโม ทิวสะ ||10|| 
         รัตนาวลี 3.10 
 

                                                 
1Les Morgan, Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and Figures of Speech,  

140.     
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4.  อนุษฏภ (अन टभु ु /्anustubh) หรือ โศลก ( लोक/śloka) มีจํานวน 9 บท เปนฉันทที่
มีหลายรูปแบบ รูปแบบที่ใชกันมาก คือรูปแบบที่มีการกําหนดพยางคคุรุและลฆุ 1 บาทมี 8 พยางค 
4 บาทนับเปน 1 บท ปรกติพยางคที่ 5 ของทุกบาทควรเปนลฆุ พยางคที่ 6 ควรเปนคุรุ พยางคที่ 7 จะ
เปนคุรุหรือลฆุก็ไดสลับกันไป1 แตอยางไรก็ตาม พยางคที่ 7 นี้ ในบาทคี่ (บาทที่ 1 กับบาทที่ 3) นยิม
คุรุ ในบาทคู (บาทที่ 2 กับบาทที่ 4) นิยมลฆุ สวนพยางคอ่ืนนอกจากนี้จะเปนคุรุหรือลฆุก็ไดซ่ึงจะ
แทนดวยสัญลักษณ × ฉันทอนุษฏภนั้นมีผังบังคับซึ่งเปนลักษณะที่นิยมดังนี้  
   ×××× ∪ − − ×     ×××× ∪ − ∪ × |2   
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีนั้นประพันธดวยฉันทอนุษฏภดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
  อนงฺโค ’ยมนงคฺตฺวมทฺย นินทฺิษฺยติ ธฺรุวมฺ  |  
  ยทเนน น สํปฺราปฺตะ ปาณิสฺปรฺโศตฺสวสฺตว  ||22|| 
         รัตนาวลี 1.22 
 

  สฺปฺฤษฺฏากฺษรมิทํ ยสฺมานฺมธุรํ สฺตฺรีสฺวภาวตะ | 
  อลฺปางฺคตฺวาทนิรฺหฺราทิ มนฺเย วทติ สาลิกา ||6|| 
         รัตนาวลี 2.6 
 

  มนศฺจลํ ปฺรกฺฤตฺไยว ทุรฺลกฺษยฺํ จ ตถาป เม | 
  กาเมไนตตกฺถํ วิทฺธํ สมํ สรฺไวะ ศิลีมุไขะ ||2|| 
  

         รัตนาวลี 3.2 
 

  กณฺาศเฺลษํ สมาสาทฺย ตสฺยาะ ปฺรภฺรษฺฏยานยา | 
  ตุลฺยาวสฺถา สขีเวยํ ตนุราศฺวาสฺยเต มม ||4|| 
         รัตนาวลี 4.4 
 

5. วสันตติลกา (वस त तलका/Vasantatilakā) หรือ วสันตติลก (वस त तलक/ 

vasantatilaka) มีจํานวน 9 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางคคือ 1 บาทมี 14 พยางค 12 พยางค

                                                 
1V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, 1036. 
2Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained, 4. 
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แรกบังคับคณะฉันท 4 คณะไดแก ต คณะ ภ คณะ ช คณะ และ ช คณะ 2 พยางคทายบังคับเสียงคุรุ1 
มีผังบังคับดังนี้ 
   − − ∪  − ∪ ∪  ∪ − ∪  ∪ − ∪ − − |  
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทวสันตติลกาดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 
  วิศฺรานฺตวิคฺรหกโถ รติมาฺชนสฺย  
  จิตฺเต วสนฺปฺริยวสนฺตก เอว สากฺษาตฺ |  
  ปรฺยุตฺสุโก นิชมโหตฺสวทรฺศนาย  
  วตฺเสศฺวระ กุสุมจาป อิวาภฺยุไปติ ||8||  
         รัตนาวลี 1.8 
 

  ทฺฤษฺฏึ รุษา กฺษิปสิ ภามินิ ยทฺยปมํา  
  สฺนิคฺเธยเมษยฺติ ตถาป น รูกฺษภาวมฺ  | 
  ตฺยกตวฺา ตฺวรํา วฺรชฺ ปทสฺขลิไตรยํ เต 
  เขทํ กริษฺยติ ครุุนิตรํา นิตมฺพะ ||17|| 
         รัตนาวลี 2.17 
 
  ยาโต ’สฺมิ ปทฺมนเยน สมโย มไมษ 
  สุปฺตา มไยว ภวตี ปฺรติโพธนยีา | 

ปฺรตฺยายนามยมิตีว สโรรุหิณยฺาะ 
  สูรฺโย ’สฺตมสฺตกนิวษิฺฏกระ กโรติ ||6|| 
         รัตนาวลี 3.6 
 
  อมฺโภชครฺภสุกุมารตนุสฺตถาเสา 
  กณฺคฺรเห ปฺรถมราคธเน วิลีย | 
  สทฺยะปตนฺมทนมารฺคณรนฺธฺรมารฺเค- 
  รฺมนฺเย มม ปฺริยตมา หฺฤทยํ ปฺรวิษฺฏา ||2|| 
 
         รัตนาวลี 4.2 

                                                 
1Ibid, 133. 
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6.  ศิขริณี (िशखिरणी/ śikhari ī) จํานวน 6 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางค17 

พยางค 4 บาทเหมือนกัน บังคับคณะฉันท 5 คณะไดแก ย คณะ ม คณะ น คณะ ส คณะ ภ คณะ สอง
พยางคสุดทายบังคับเสียงลฆุและคุรุ1 มีผังบังคับดังนี้ 

∪ − − − − − ∪ ∪ ∪  ∪ ∪ −  − ∪ ∪ ∪ −     |  
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทศิขริณี ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

  ปริมฺลานํ ปนสฺตนชฆนสงฺคาทุภยต: 
  สฺตโนรฺมธฺยสฺยานฺตะ ปริมิลนมปฺราปฺย หริตมฺ  | 
  อิทํ วฺยสฺตนยฺาสํ ศฺลถภุชลตากฺเษปวลไนะ 
  กฺฤศางฺคยาะ สํตาป วทติ นลินีปตฺรศยนมฺ ||13|| 
         รัตนาวลี 2.13 
 

  วิวฺฤทฺธึ กมฺปสยฺ ปฺรถยติตรํา สาธฺวสวศา- 
  ทวิสฺปษฺฏํา ทฺฤษฺฏึ ติรยติตรํา พาษฺปปฏไละ | 
  สฺขลทฺวรฺณํา วาณี  ํ ชฑยติตรํา คทฺคทตยา  
  ชรายาะ สาหายฺยํ มม หิ ปริโตโษ ’ทฺย กุรุเต ||13|| 
         รัตนาวลี 4.13 
 

7.  มาลินี (मािलनी/mālinī) มีจํานวน 3 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางคคือ 1 
บาทมี 15 พยางค บังคับคณะฉันท 5 คณะ ไดแก น คณะ น คณะ ม คณะ ย คณะ และ ย คณะ2 มีผัง
บังคับดังนี้ 
   ∪ ∪ ∪  ∪ ∪ ∪  − − −  ∪ − −  ∪ − − |  
 
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทมาลินีดังตัวอยางตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 

                                                 
 1Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained, 148.  

2Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained, 138.  
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  สฺถิตมุรสิ วิศาลํ ปทฺมินีปตฺรเมต: 
  ตฺกถยติ น ตถานฺตรฺมนฺมโถตฺถามวสฺถามฺ  | 
  อติคุรุปริตาปมฺโลปตาภฺยํา ยถาสฺยาะ 
  สฺตนยุคปริณาหํ มณฺฑลาภฺยํา พฺรวีติ ||14||  
         รัตนาวลี 2.14 
 
  อลมลมติมาตฺรํ สาหเสนามุนา เต 
  ตฺวริตมยิ วิมุจ ตฺวํ ลตาปาศเมตมฺ | 
  จลิตมป นิโรทฺธุ  ํ ชีวิตํ ชีวิเตโศ 
  กฺษณมหิ มม กณฺเ พาหุปาศํ นิเธหิ ||17|| 
         รัตนาวลี 3.17 
 

8.  ปฤถวี (प वीृ /pṛthvī) มีจํานวน 2 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางค 17  
บังคับคณะฉันท 5 คณะไดแก ช คณะ ส คณะ ช คณะ ส คณะ ย คณะ สองพยางคสุดทายบังคับเสียง
ลฆุกับคุรุ1 มีผังบังคับดังนี้ 

∪ − ∪   ∪ ∪ −  ∪ − ∪   ∪ ∪ −  ∪ − − ∪ −       |  
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทปฤถวี ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 

  ทฺฤศะ ปฺฤถุตรีกฺฤตา ชิตนีชาพฺชปตฺรตฺวิษ- 
  ศฺจตุรฺภิรป สาธุ สาธฺวิติ มุไขะ สมํ วฺยาหฺฤตมฺ  | 
  ศิรําสิ จลิตานิ วิสฺมยวศาทฺ ธฺรุวํ เวธสา 
  วิธาย ลลนํา ชคตฺรยลลามภูตามิมามฺ ||16|| 
         รัตนาวลี 2.16 
 
  มุหูรฺตมป สหยฺตํา พหล เอษ ธูโมทฺคโม (อปฺรโต ’วโลกฺย |) 
  หหา ธิคิทมํศุก ํชฺวลติ เต รสฺตนาตฺปฺรจฺยุตมฺ  | 
  (วิโลกฺย  |) มุหะุ สฺขลสิ กึ กถํ นิคฑสํยตาสิ (ปริกรํ พทฺธฺวา  |)  

ทฺรุตํ นยามิ ภวตีมิตะ ปฺริยตเม’วลมฺพสฺว มามฺ ||17|| 
         รัตนาวลี 4.17 

                                                 
 1Ibid., 124.  
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  9.  ประหรรษิณี (प्रहिषर्णी/prahars in ī) มีจํานวน 1 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวน
พยางคคือ 1 บาทมี 13 พยางค 2 พยางคแรกบังคับคณะฉันท 4 คณะไดแก ม คณะ น คณะ ช คณะ 
และ ร คณะพยางคสุดทายบังคับเสียงคุรุ1 มีผังบังคับดังนี ้
   − − −  ∪ ∪ ∪  ∪ − ∪  − ∪ − − |  
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทประหรรษิณีดังตัวอยาง
ตอไปนี ้
 
  ทุรฺวารํา กุสุมศรวฺยถํา วหนตฺฺยา 
  กามินฺยา ยทภหิิตํ ปุระ สขีนามฺ | 
  ตทฺภูยะ ศิศุศุกสาริกาภิรุกฺต ํ
  ธนฺยานํา ศฺรวณปถาติถิตฺวเมติ ||8|| 
         รัตนาวลี 2.8 
  
  10.  หริณี (हिरणी/harin ī) มีจํานวน 1 บท  เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางคคือ 1 บาท
มี 17 พยางค 15 พยางคแรกบังคับคณะฉันท 5 คณะไดแก น คณะ ส คณะ ม คณะ ร คณะ และ ส 
คณะ พยางคที่ 16 เปนเสียงลฆุ พยางคสุดทายเปนเสียงคุรุ2 มีผังบังคับดังนี้ 
   ∪ ∪ ∪  ∪ ∪ −  − − − − ∪ −  ∪ ∪ − ∪ − |  
   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทหริณีดังตัวอยางตอไปนี ้
 

 ปฺรณยวิศทํา ทฤฺษฺฏึ วกฺเตฺร ททาติ น ศงฺกิตา 
  ฆฏยติ ฆนํ กณฺาศฺเลเษ รสานฺน ปโยธเรา | 
  วทติ พหุโศ คจฺฉามีติ ปฺรยตนฺธฺฤตาปฺยโห 
  รมยติตรํา สํเกตสฺถา ตถาป หิ กามินี ||9|| 
         รัตนาวลี 3.9 

 
  11. ปุษปตาครา (पि पता ाु /puṣpitāgrā) มีจํานวน 1 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวน
พยางคคือบาทที่ 1 และ 3 มี 12 พยางค บังคับคณะฉันท 4 คณะไดแก น คณะ น คณะ ร คณะ และ           

                                                 
1Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained, 121. 
2Ibid., 174. 
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ย คณะ และบาทที่ 2 และ 4 มี 13 พยางค บังคับคณะฉันท 5 คณะไดแก น คณะ ช คณะ ช คณะ                  
ร คณะ พยางคสุดทายบังคับเสียงคุรุ1 มีผังบังคับดังนี ้

∪ ∪ ∪  ∪ ∪ ∪  − ∪ −   ∪ − −     
∪ ∪ ∪  ∪ − ∪   ∪ − ∪   − ∪ − −    |  

   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทปุษปตาครา ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
 

 ชิตมุฑุปตินา นมะ สุเรภฺโย ทฺวิชวฺฤษภา นรุิปทฺรวา ภวนตฺุ  | 
 ภวตุ จ ปฺฤถิวี สมฺฤทฺธสสฺยา ปฺรตปตุ จนฺทฺรวปุรฺนเรนฺทฺรจนฺทฺระ ||4|| 

          รัตนาวลี 1.4 

 
 12.  ศาลินี (शािलनी/śālinī) มีจํานวน 1 บท เปนฉันทที่มีกําหนดจํานวนพยางค 11 

พยางค บังคับคณะฉันทไดแก ม คณะ ต คณะ ต คณะ สองพยางคสุดทายเปนเสียงครุ2  มีผังบังคับ
ดังนี้ 

− − −    − − ∪    − − ∪   − −  |  
 ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทศาลินี ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
  ปฺรารมฺเภ ’สฺมินฺสฺวามิโน วฺฤทฺธิเหเตา 
  ไทเวเนตฺถํ ทตตฺหสฺตาวลมฺเพ |  
  สิทฺเธรฺภฺรานฺตินาสฺติ สตฺยํ ตถาป 
  สฺเวจฺฉาจารี ภตี เอวาสฺมิ ภรฺตุะ ||7|| 
         รัตนาวลี 1.7 

13. อุปชาติ (उपजा त/upajāti)  มีจํานวน 1 บท สวนใหญเปนฉันทที่มีกําหนดจํานวน
พยางคคือ 1 บาทมี 11 พยางค และเปนฉันทที่ผสมกันระหวางฉันทตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป สวนใหญ
นิยมผสมกันระหวางอินทรวัชรา (इ व ा/indravajrā) กับอุเปนทรวัชรา (उपे व ा/upendravajrā)3 
   อุปชาติเปนฉันทที่นิยมผสมกันระหวางอินทรวัชรากับอุเปนทรวัชรา ดังนั้นฉันท  
อุปชาติแตละบาทจึงอาจมีผังบังคับอยางใดอยางหนึ่งผสมกันไปดังนี้ 
   − −  ∪ − −  ∪ ∪ − ∪ − − |   ∪ − ∪ − −  ∪ ∪ − ∪ − − | 
                                                 
 1Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained, 126.  
 2Ibid., 108.  

 3Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained,115. 
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   ในบทละครเรื่องรัตนาวลีมีรอยกรองที่ประพันธดวยฉันทอุปชาติดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
 
  ปริจฺยุตสฺตตฺกจุกุมฺภมธฺยา- 
  ตฺกึ โศษมายาสิ มฺฤณาลหาร  | 
  น สูกฺษฺมตนฺโตรป ตาวกสฺย 
  ตตฺราวกาโศ ภวตะ กิมุ สฺยาต ฺ||15|| 
         รัตนาวลี 2.15 
 
บทละครรัตนาวลีกับทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต 
 

ทฤษฎีทางวรรณคดีสันสกฤต เกิดขึ้นพรอมๆ กับการประพันธวรรณคดีสันสกฤต เมื่อ
กวีประพันธวรรณคดีขึ้นมา ยอมมีการวิเคราะห หรือวิจารณผลงานของตนเองและผลงานของผูอ่ืน 
รวมถึงขอแนะนําอันเหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของงาน จุดเดน จุดดีของผลงานนั้น ๆ ความ
คิดเห็นหรือทรรศนะเหลานี้ของกวี ไดรับการพัฒนามาเปนทฤษฎีทางวรรณคดีสันสกฤตเพื่อตัดสิน
วา วรรณคดีนั้นมีความงดงามทางดานวรรณศิลปและมีคุณคาเพียงใด ทฤษฎีตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือบาง
ทฤษฎีอาจถูกลบลางไปตามระยะเวลาและความเหมาะสม ทายที่สุดมีทฤษฎีทางวรรณคดีสันสกฤต
ที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญยิ่งตอการประพันธวรรณคดี จํานวน  8 ทฤษฎ ีไดแก 

   
1. ทฤษฎีอลังการ วาดวยความงามในการประพันธ 

  2.    ทฤษฎีรส วาดวยอารมณของผูอาน 
  3.    ทฤษฎีคุณ  วาดวยลักษณะเดนของการประพันธ  

4.    ทฤษฎีธวนิ วาดวยความหมายแฝงในการประพันธ  
5. ทฤษฎีรีติ วาดวยลีลาในการประพันธ  
6. ทฤษฎีวโกรกติ  วาดวยภาษาในการประพันธ  
7. ทฤษฎีอนุมิติ วาดวยการอนุมานความหมายในการประพันธ  
8.    ทฤษฎีเอาจิตยะ วาดวยความเหมาะสมในการประพันธ  

 
ทฤษฎีทั้ง 8  ทฤษฎี เรียกรวมกันวา อลังการศาสตร ซ่ึงเปนวิชาวรรณคดีศึกษาของ

สันสกฤตที่มีมาแตโบราณ  ทฤษฎีที่กลาวมาแตละทฤษฎีไมไดแยกจากกันโดยเด็ดขาด อาจมี
ลักษณะรวมกัน ซ่ึงเปนความเหลื่อมลํ้ากันอยูของงานในวรรณคดีสันสกฤต แตกตางไปจาก
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วรรณคดีไทยที่แตละทฤษฎีตองแยกจากกันเด็ดขาด มีกฎเกณฑตายตัว แลวจึงนําไปวิเคราะห แต
งานในวรรณคดีสันสกฤตใหความสําคัญในเรื่องมิติของความสัมพันธ  การทําใหเกิดการพัฒนา
ผลงานที่ดีที่สุดออกมา จึงทําโดยเอาผลงานเปนตัวตั้งแลวจึงนําทฤษฎีลงไปวิเคราะห ผลงานชิ้น
หนึ่งจึงมีทฤษฎีรองรับมากกวาหนึ่งทฤษฎี ขึ้นอยูกับมุมมองของผูวิเคราะหดวย  ดังนั้นในการศึกษา
บทละครสันสกฤตเรื่อง รัตนาวลี ของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ จึงตองศึกษาวา มีทฤษฎีใดบางที่
เหมาะสมในการวิเคราะหบทละครดังกลาว ซ่ึงทฤษฎีทั้ง 8 ทฤษฎีที่กลาวขางตน ผูวิจัยไดเลือก
วิเคราะห 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีอลังการ และทฤษฎีรส เพราะทฤษฎีอลังการเนนการศึกษาถึงการ
ตกแตงบทประพันธของกวี สวนทฤษฎีรสเนนการศึกษาถึงปฏิกิริยาทางอารมณของผูอาน ซ่ึงทั้ง
สองทฤษฎีจะทําใหเขาใจถึงความสามารถในเชิงการประพันธของกวี ความสัมพันธของกวี
ผูประพันธกับผลงานที่ประพันธและผูอาน ทฤษฎีอลังการและทฤษฎีรสมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. ทฤษฎีอลังการ   
 
         อลังการ  หมายถึง  เครื่องประดับตกแตงบทประพันธใหมีความงดงาม ไพเราะ ไดแก  
การใชถอยคําที่ไพเราะ และโวหารที่มีความหมายลึกซึ้ง อลังการมี 2 ประเภท  คือ ศัพทาลังการ  
หรืออลังการทางเสียง เปนวิธีตกแตงคําประพันธใหมีเสียงที่ไพเราะ และอรรถาลังการ  หรือ
อลังการทางความหมาย เปนวิธีตกแตงคําประพันธดวยกลวิธีที่ทําใหความหมายเดนชัดและลึกซ้ึง
มากยิ่งขึ้น  
 

ตําราอลังการมีจํานวนมากนอยแตกตางกันไปในแตละเลมขึ้นอยูกับการแบงอยาง
หยาบไปถึงละเอียด ในระยะแรกนิยมแบงอยางกวางๆ จึงมีจํานวนนอยกวาในระยะหลังๆ แต
อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา อลังการไมเคยหางหายไปจากวรรณคดีสันสกฤต วาคภฏะ ไดอธิบาย
ความสําคัญของอลังการไวใน อลังการศาสตร วา “อลังการ อันไมมีอยูแลวไซร คําประพันธแมที่
ปราศจากโทษทั้งหลาย และประกอบไปดวยคุณทั้งหลาย ก็ยังไมสงา เหมือนรูปรางหญิงอันสักแต
ปราศจากลักษณะที่ชั่ว และกอบดวยลักษณะที่ดีแตเทานั้น ก็ยังไมสงาฉะนั้น”  
 
          ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกตําราอลังการศาสตร ของ วาคภฏะ ซ่ึงแปลโดย ป.ส. ศาส
ตรี (2485) มาเปนหลักในการวิเคราะหบทละครสันสกฤต เรื่อง รัตนาวลี ของพระเจาศรีหรรษ
วรรธนะ เนื่องจากมีการแจกแจงจํานวนอลังการทางเสียงและอลังการทางความหมายไมมากหรือ
นอยจนเกินไป นอกจากนี้ผูศึกษายังใชตําราอลังการอื่นๆในการวิเคราะหรวมดวย ไดแก นาฏย
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ศาสตร ของ ภรตมุนี กาวยาลังการ ของ ภามหะ และไดนําคําอธิบายอลังการตางๆ ของกุสุมา 
รักษมณี (2549) มาเปรียบเทียบรวมกันดวย  
 อลังการแบงเปน 2 ประเภท  คือ 1.ศัพทาลังการ หรืออลังการทางเสียง และ2. อรรถาลัง
การ  หรือ อลังการทางความหมาย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ศัพทาลังการ คือ อลังการทางเสียง ทําใหเสียงในบทประพันธมีความไพเราะ  
งดงาม อลังการทางเสียงที่สําคัญ  ไดแก   
 

ยมก   
 

วาคภฏะ ไดใหความหมายของคํา “ยมก” วา “ยมกมฺ” คือการกลาวซ้ํา ซ่ึง บาท คํา  
หรือตัวอักษรของคําไวติด ๆ กันหรือไมติด ๆ กัน ณ ที่เบื้องตน ตอนกลาง หรือเบื้องปลาย (ของบท
หรือบาท) และใหความหมายตางกัน  
          กุสุมา  รักษมณี  กลาวไววา ยมก คือ การเลนคําโดยใชคําที่มีเสียงเหมือนกันทุกพยางค 
หรือบางพยางค แตส่ือความหมายตางกันในคําประพันธวรรคเดียวกันหรือบทเดียวกัน  
 
          อนุปราส  
 

วาคภฏะ ไดใหความหมายของคํา “อนุปราส” วา “อนุปราส” คือ การใชซํ้าซึ่งอักษร
อันมีเสียงคลายๆกันนั้น ชื่อ อนุปฺราสะ  
          กุสุมา  รักษมณี  กลาวไววา อนุปราส คือ การเลนเสียงโดยการใชซํ้าเสียงพยัญชนะใน
คําประพันธวรรคเดียวกัน (อาจเปนพยัญชนะเดี่ยวหรือพยัญชนะซอนก็ได) สวนใหญมีเสียงสระ
ตางกัน  
 
 2. อรรถาลังการ คือ อลังการทางความหมายเปนวิธีการประพันธที่เพิ่มความหมายที่
ลึกซึ้งและเดนชัดใหแกบทประพันธ โดยใชโวหารแบบตาง ๆ มาเปรียบเทียบหรือแฝงนัยแทนการ
กลาวอยางตรงไปตรงมา  ประเภทของอลังการ ทางความหมายมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1.อุปมา   
 
 วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อุปมา” วา “อุปมา” คือลักษณะที่กลาวความเหมือน 
ระหวางอุปมานและอุปไมย ดวยใช “ปฺรตฺยย” “อวฺยย” คําที่มีความหมายวา เหมือนกันเปนตน และ
สมาส เชน  
 “ใบหนาของหญิงสาว คนมีคิ้วเหมือนธนูกามเทพนั้น เหมือนดวงจันทร ตาทั้งคูเหมือน
ดอกนีลุบลคูหนึ่ง ริมฝปากเยาะเยยลูกตําลึงสุก” 
 
 ตัวอยางที่ยกมา อุปมาน คือ ส่ิงที่เปนหลักในการเปรียบเทียบ ไดแก ดวงจันทร ธนู
กามเทพ และดอกนีลุบล สวนอุปไมย คือส่ิงที่นําไปเปรียบเทียบ ไดแก ใบหนา คิ้ว และตา 
 

สวน กุสุมา รักษมณี  กลาววา อุปมา คือการนําส่ิงที่กวีตองการแสดงลักษณะเดนไป
เปรียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเดนนั้นเปนที่รูจักหรือเปนที่ยอมรับกันแลว โดยมีคําที่มีความหมาย
ทํานองวา เหมือน คลาย เปนคําแสดงความเปรียบเทียบ เชน ดวงหนานางนวลกระจางดุจดวงจันทร 
เปนตน  
 
 องคประกอบของอุปมา 
 

อุปมาเต็มรูปแบบ (ปูรโณปมา) จะมีองคประกอบครบ 4 ประการดังนี้ 
1. ส่ิงที่เปนหลักในการเปรียบเทียบ (อุปมาน) 
2.   ส่ิงที่กวีนําไปเปรียบ (อุปไมย) 
3.   ลักษณะเดนที่รวมกัน (สาธารณธรรม  หรือ สาธรรมยะ) 

  4.   ศัพทที่บงการเปรียบเทียบ (อุปมาประติปาทก)  
 

สวนอุปมาที่มีองคประกอบไมครบองค 4 ประการเรียกวา ลุปโตปมา 
 
 2. รูปกะ หรือ รูปกัม  
 วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “รูปกะ (รูปกมฺ)” วา “รูปกมฺ” คือ อลังการที่กลาวอุปมา
และอุปไมยเปนส่ิงหนึ่งส่ิงเดียวกัน เพราะมีลักษณะเหมือนกัน จะกลาวคําที่หมายถึงอุปมาและ
อุปไมยรวมเขาเปนสมาสหรือไมรวมก็ได จะกลาวลักษณะเพียงสวนเดียวหรือทั้งหมดก็ได เชน 
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 “นางปศาจคือเวลากลางคืน มีผมอันสยายแลวคือความมืด มีสรอยลูกประคําอันแลว
ดวยกระดูกคือดาว และมีเสียงคํารามใหญ คือ เสียงนกเคาแมว ไดเดินออกจากที่แหง” 
 
  ตัวอยางที่ยกมา อุปมา คือ นางปศาจ  ผม สรอย ลูกประคําอันรอยดวยกระดูกและเสียง
คํารามใหญ อุปไมย คือ เวลากลางคืน ความมืด ดาว และเสียงนกเคาแมว  
       สวน กุสุมา รักษมณี (2549 : 28)  ไดกลาวไววา รูปกะ คือ การเปรียบเทียบทํานอง
เดียวกับอุปมา แตกลาวเสียใหมวาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง เชน ดวงหนาของนางคือดวงจันทร 
ความหมายจึงลึกซึ้งกวาอุปมา เพราะมิใชเพียงแตดวงหนาเหมือนดวงจันทรเทานั้น แตเปนดวง
จันทรเลยทีเดียว จึงสามารถแทนที่ดวงจันทรได 
 
          3. อุปมารูปกะ  
 
       กุสุมา รักษมณี  ไดกลาวไววา อุปมารูปกะ คือ การเปรียบเทียบโดยใชถอยคําเหมือนรูปกะ 
แตมิไดหมายถึงความลึกซึ้งเทากับรูปกะที่วาสิ่งหนึ่งอาจแทนอีกสิ่งหนึ่งได เพียงแตตองการเปรียบ
เชนเดียวกับอุปมาวา อุปไมย (ส่ิงที่กวีตองการกลาวถึง) มีลักษณะเหมือนอุปมาน (ส่ิงที่เปนหลักใน
การเปรียบ) เทานั้น เชน 
 
 พระบาทของพระวิษณุคอืไมหลาสําหรับวัดวิวัฒนาการของสวรรค 
 
      ตัวอยางที่ยกมา กวีมิไดตองการจะกลาววาพระบาทของพระวิษณุเปนไมหลา หรือ
แทนที่ไมหลาได เพราะสองสิ่งนี้มิไดมีศักดิ์ศรีเสมอกัน กวีเพียงแตเทียบวาพระบาทของพระวิษณุ
เปนเกณฑใชวัดความเปลี่ยนแปลงของสวรรค เชนเดียวกับไมหลาที่เปนเกณฑวัดสิ่งตางๆ 
 

4. อุปเมโยปมา  
 

ภามหะ ใหความหมายของคํา “อุปเมโยปมา” วา “การกลาวอุปมานและอุปไมย 
เปรียบเทียบสลับกันไปมา” เชน  
 
     “ใบหนาของเธอซึ่งมีกล่ินหอมและงดงามดูเหมือนกับดอกบัว  และดอกบัวก็
เหมือนกับใบหนาของเธอ” 
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สวน กุสุมา รักษมณี  ไดกลาวไววา อุปเมโยปมา คือ การเปรียบเทียบแบบอุปมา 2 ทาง 
นอกจาก ก เหมือน ข แลว ในทางกลับกัน ข ก็เหมือน ก ดวย เชน 
      “ดวงหนาของนางเหมือนดวงจันทร 
      และดวงจันทรก็เหมือนดวงหนานาง” 
 
      5. อนันวยะ  
  
       มีคําจํากัดความวา “การกลาววาสิ่งนั้นมีลักษณะคลายกันกับสิ่งนั้นเอง เพราะสิ่งที่กลาว 
นั้น ไมมีส่ิงใดที่จะมีลักษณะคลายกันได เชน 
 
       “ใบหนาของเธอที่มีแหวนคือริมฝปากสีแดง ความสวางของฟนและคุณสมบัติของ
ดวงตาทั้งคูที่เหมือนดอกบัวสีน้ําเงิน  อาจพูดไดวาเปรียบเหมือนกับใบหนาของเธอนั่นเอง” 
   สวน กุสุมา รักษมณี  ไดกลาวไววา อนันวยะ คือ การเปรียบเทียบทํานองเดียวกับ
อุปมา แตเทียบสิ่งหนึ่งกับตัวของมันเอง เพราะไมมีส่ิงใดที่คูควรพอที่จะนํามาเปรียบดวยได 
อุปมานและอุปไมยจึงเปนสิ่งเดียวกัน เชน 
      “ดวงหนาของนางเปรียบไดกับดวงหนาของนางเทานั้น” 
 

6. วยติเรก  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “วยตเิรก” วา “ระวางสองสิ่งอันเหมือนกันดวยลักษณะ 
อะไรอยาง ๑ ส่ิงหนึ่งมีแสดงเปนที่เดนกวากันในอลงการใด อลงการอันนั้นชื่อวา “วฺยติเรก” 
อุทาหรณ เชน  
       “จะวาพระเจาชัยสิงหกับราชสีห มีเดชเหมือนกันก็เอาเถอะ แตทหารของศัตรูไดหนี
การทําสงครามกับฝายหนึ่งแลว ก็รีบเขาปาโดยไมเกรงกลัวอีกฝายหนึ่ง” 
  
        ตัวอยางที่ยกมาเปรียบพระเจาชัยสิงหเทาเทียมกับราชสีหในเรื่องเดช แตพระเจาชัย 
สิงหมีเดชเหนือกวาราชสีห เพราะศัตรูเกรงกลัวพระองคแตไมเกรงกลัวราชสีห ศัตรูไดพากันหนี
การทําสงครามกับพระองคเขาไปในปาของราชสีห 
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        สวน กุสุมา รักษมณี ไดกลาวไววา วยติเรก คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะ
เหมือนกัน แตยกใหส่ิงหนึ่งเหนือกวาอีกสิ่งหนึ่ง อาจเปนอุปไมยเหนือกวาอุปมาน หรือในทาง
กลับกันก็ได เชน 
      ดวงหนาของนางงามผุดผองทุกเวลา 
      แตดวงจันทรงามเฉพาะเวลากลางคืนเทานั้น 
 
      ตัวอยางที่ยกมา เปรียบวาดวงจันทรกับดวงหนานางมีความงดงามเหมือนกัน แตดวง
หนานางเหนือกวาดวงจันทรตรงที่มีความงดงามอยูตลอดเวลา แตดวงจันทรงดงามเฉพาะเวลา
กลางคืนเทานั้น 
 
      7. ประติวัสตูปมา  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ประติวัสตูปมา” วา “ในอลงการอันใด ปรากฏวา ส่ิงหนึ่ง
เหมือนกันกับอีกส่ิงหนึ่ง ถึงแมไมไดใชคําเชน “เหมือน”เปนตน อลงการอันนั้นเปน “ปรฺติวสฺตูป
มา” อุทาหรณ เชน 
 
      (“พระเนมินาถ) พระองคเดียว ไดเปนที่นาอัศจรรยในยทุวงศ ถึงแมวาในวงศนั้นไดมี
วีรบุรุษเปนจํานวนมาก กลีบในดอกลําเจียกจะมีกล่ินหอมไดทั้งหมดหรือ” 
      
      ตัวอยางที่ยกมาไดเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกันกับสิ่งหนึ่ง ในที่นี้ เปรียบเทียบ
พระเนมินาถเหมือนกันกับกลีบดอกลําเจียกที่มีกลิ่นหอม โดยกลีบดอกลําเจียกไมไดมีกล่ินหอม
ทุกกลีบในดอกเดียวกันเหมือนกับวีรบุรุษในยทุวงศที่มีเปนจํานวนมากแตมีคุณสมบัตินาอัศจรรย
นั้น มีเพียงพระเนมินาถ 
 
      สวน  กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไวว า  ประติว ัสตูปมา  คือ  การเปรียบเทียบดวย
ขอความ 2 ประโยค ในลักษณะคูขนานกัน เพื่อแสดงใหเห็นความเหมือนกันของอุปมานกับ
อุปไมย แมวาจะไมปรากฏคําวาเหมือนหรือคลาย ผูฟงก็หมายรูไดดวยการอนุมาน เชน 
 
  “ดวงจันทรเปนเลิศในสวรรค 
   ดวงหนาของนางเปนเลิศในโลก” 
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     ตัวอยางที่ยกมาแสดงใหเห็นถึงความเหมือนกันของดวงจันทรและดวงหนาของนาง
ตางก็มีความเปนเลิศในแตละดินแดนเชนเดียวกัน โดยไมใชคําเปรียบวา “เหมือน” 
 

8. อุตเปรกษา  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อุตเปรกษา”วา “การสมมติขึ้นกลาววาส่ิงหนึ่งเปนอีก
ส่ิงหนึ่งนั้น เมื่อประกอบไปดวยคํา เชน ประหนึ่งวา เปนตน เปนอลงการ ช่ือ อุตฺปเรกษา” อุทาหรณ 
เชน  
      “หนอแสงพระจันทร อันแผออกไป ตามทองฟานิดหนอย ปรากฏประหนึ่งวาเปนฟน
ของยักษ คือ ความมืดอันไดกลืนโลกเขาไปแลว หัวเราะดวยความพอใจ” 
 

สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไววา อุตเปรกษา คือ การกลาวโดยแสดงจินตนาการให
เกินจริงวาสิ่งหนึ่งมีลักษณะประหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง เชน 

 
  “ไฟทําตัวประหนึ่งเปนดอกทองกวาวแดงฉานอยูบนยอดไม 
   มองลงมาวาปาไหมไปแลวเทาใด” 
 
    ตัวอยางที่ยกมา แสดงจินตนาการวา ไฟมีลักษณะประหนึ่งเปนดอกทองกวาวอยูบน
ยอดไมมองลงมาวาฟไหมปาไปแลวเทาใด 
    จิรพัฒน  ประพันธวิทยา  อธิบายไววา “จินตนาการแบบกวีที่มองเห็นวัตถุอยางหนึ่ง
เปนวัตถุอีกอยางหนึ่งเนื่องจากวัตถุสองอยางนั้นมีลักษณะรวมกัน”  
 
      9. อติศยะ หรือ อติศโยกติ  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อติศยะ”วา “การกลาวสิ่งที่ไมนาจะเปนไปไดเพื่อ
แสดงความประเสริฐของวัตถุตางๆนั้น นักปราชญวาเปนอลงการซึ่ง “อติศยะ” อุทาหรณ เชน 
  

“ขาแตพระราชา การบรรทมของพระนารายณส้ินสุดลง เพราะเสียงนากลัวอันเกิดแต
การประทบกันระวางยอดภูเขาอันกลิ้งอยูในมหาสมุทรทั้งหลาย ที่มีคล่ืนอันการถอนใจของบรรดา
หญิงฝายศัตรูอันพระองคไดสังหารแลวนั้น พัดใหนูนขึ้นสูง”  
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ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงศัตรูจํานวนมหาศาลที่พระราชาไดทรงสังหารแลว แมจะมีเปน

จํานวนมากแตไมอาจมากเทากับที่กลาวอยางไมนาเปนไปได  
 

สวน กุสุมา  รักษมณี ไดกลาวไววา “อติศโยกติ” คือ การกลาวใหเกินจริงดวยวิธีการ
เดียวกับอุตเปรกษา แตไมใชคําวาประหนึ่ง (iva) เชน 

 
        “จงอวดผิวเรืองรองของนางเถิด 
        ทองจะหมองลงทันที 
       จงเงยหนาขึ้นมาเถิด 
        ทองฟาจะมีดวงจันทรถึงสองดวง” 
 
 ตัวอยางยกมาเปนการกลาวชมความงามของผิวพรรณและใบหนาของนางวามีความ
งดงามมาก ผิวพรรณเปลงปลั่ง เรืองรอง จนทําใหทองหมอง และใบหนาก็เทียบเทากับพระจันทร
อีกหนึ่งดวง ซ่ึงเปนการกลาวที่เกินความจริงอยางมาก เพราะผิวพรรณของคน ไมมีทางที่จะเปลง
ปล่ัง สุกสวางไปกวาทองคําได และพระจันทรไมอาจมีสองดวงไดเชนเดียวกัน 
 

10. ตุลยโยคิตา 
        
                 วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ตุลยโยคิตา” วา “จะใหอุปมาไดระดับกับอุปไมย จึง
กลาวการกระทําอันสิ่งทั้งคูก็ทําอยูเหมือนๆกัน และพรอมกันๆ นั้น ในอลังการใด อลังการอันนั้น 
คือ “ตุลฺยโยคิตา” อุทาหรณ  เชน  
 

“ความเปนใหญของทานและของพระอาทิตยปรากฏขึ้นในโลกนี้ เพื่อประโยชนทําให
หนทางที่ดีอันความมืดไดลบแลวนั้น กลับชัดเจน” 
 
   ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงความเปนใหญก็เหมือนกับการขึ้นของพระอาทิตย  พระ
อาทิตยขจัดความมืดและทําใหผูคนเห็นทางเดินไดชัดเจน ในที่นี้ ความมืด หมายถึง ความไมรูและ
หนทางเดิน ก็หมายถึง แบบแผนอันดีงามในการปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นความเปนใหญของบุคคลผู
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มีประโยชนนั้นก็ยอมทําใหความรูไมหายไปและผูอ่ืนก็จะไดแบบแผนอันดีงามในการปฏิบัติตาม
จากผูนั้น 
   สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวตางออกไปวา ตุลยโยคิตา คือ การเปรียบเทียบใหเห็นวา
ของสองสิ่ง (หรือมากกวานั้น) มีคุณลักษณหรือการกระทําที่สงผลไดเหมือนกัน แตมีนัยวาส่ิงหนึ่ง
เหนือกวาอีกสิ่งหนึ่ง เชน 
 
      “ใครเลาที่ไดสัมผัสความนุมละมุนของผิวนางแลว 
      จะไมรูสึกวามะลิ รัศมีจันทร และผิวหยวกกลวยกระดางเกินไป” 
 
      ตัวอยางที่ยกมา ไดแก ดอกมะลิ รัศมีจันทร และผิวหยวกกลวย กวีตองการจะปรยีบ
เทียบวา ผิวนางนุมละมุนเหมือนสิ่งเหลานี้ เมื่อสัมผัสจะรูสึกเนียนมือหรือเมื่อมองดูจะรูสึกนวลตา 
แตกวีตองการจะเปรียบเทียบผิวนาง ยกใหเหนือกวาสิ่งเหลานี้ 
 
      11. สมาโสกติ  
 
             วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “สมาโสกติ” วา “อยากจะกลาวถึงสิ่งหนึ่งแตไปพูด
ถึงส่ิงๆหนึ่งอันมีลักษณะเหมือนๆ  กัน  จึงสามารถทําใหนึกถึงสิ่งที่หมายนั้น  เรียกวา  สมา
โสกฺติะ หรือ อนฺโยกติะ อุทาหรณ เชน  
 
       “ผึ้งหนุมผูติดใจตนบัว ไมคิดถึงกิ่งมะมวง  ไมไปสู “ชาติ”ไมเกาะลําเจียก ทําแต
รองอยางเดียว” 
 
       ตัวอยางที่ยกมา กลาวถึงเรื่องของแมลงผึ้งตัวผูที่ติดใจแตบัวจนไมนึกถึงพืชชนิด
อื่นๆ ในที่นี้ กวีหมายถึงชายหนุมผูมีความรักและลุมหลงแตภรรยาของตนเพียงผูเดียว จนไมสนใจ
หรือใสใจหญิงคนอื่นๆ  
 
 
       สวน กุสุมา  รักษมณี ไดกลาวไววา สมาโสกติ คือ การเปรียบเทียบโดยกลาวถึงสิ่ง
หนึ่ง แตหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง ซ่ึงมิอาจกลาวออกมาไดตรงๆ เชน 
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                 “ยอดอโศกไหวระริก เมื่อหมูภมรดุดน้ําหวานจากเกสร” 
 
ตัวอยางที่ยกมานั้นกวีกลาวถึงตนอโศก แตหมายถึง หญิงสาวและภมร หมายถึงชาย

หนุม 
 
      12. ภรานติมาน 
 
       วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ภรานติมาน” วา “ในอลงการอันใด มีการตัดสินเอาวา  
ส่ิงๆหนึ่งเปนสิ่งอีกสิ่งหนึ่งอันมีลักษณะคลายกัน อลงการอันนั้นเปน ภฺรานฺติมานฺ อุทาหรณ เชน 
 

“หมูแมลงภูโผลงที่ใบหนาดวยสําคัญวาเปนดอกบัวทอง โผลงที่ตาดวยสําคัญวาเปน
ดอกนีลุบลและโผลงที่(ปากอันกําลัง) ยิ้มดวยสําคัญวาเปนดอกกุมุท” 
 
                ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงแมลงภูทั้งหลายไปอยูที่ใบหนา เพราะเขาใจวาเปนดอกบัวทอง 
ไปอยูที่ตาเพราะเขาใจวาเปนดอกนีลุบล และไปอยูที่ปากที่กําลังยิ้มเพราะเขาใจวาเปนดอกกุมุท จึง
เขาไปดอมดมเพราะสําคัญวาเปนดอกไม แสดงใหเห็นวาสวนตางๆของรางกายมีความงดงาม
เหมือนกับดอกไมชนิดตางๆ 
 

13. สโหกติ  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “สโหกติ” วา “ที่กลาววา เหตุและผลเกิดขึ้นพรอมๆ กัน 
เพื่อแสดงความสามารถของ “พระเอก”นั้น เปนอลงการชื่อ สโหกฺติะ” อุทาหรณ  เชน 
 
 “ผูประกอบดวยศรีผูนั้น  ฉวยเกาทัณฑขึ้นพรอมดวยเกียรติของศัตรูทั้งหลาย โคง
เกาทัณฑพรอมดวยความทะนงของศัตรู และดึงสายธนูเขามาพรอมดวยทรัพยสมบัติของศัตรู” 
 
 ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงการรบ โดยปกติแลวตองรบชนะเสียกอน แลวจึงไดทําลาย
เกียรติ ความทะนงของศัตรูและทรัพยสมบัติของศัตรู แตในที่นี้ กวีตองการแสดงวาคนผูนี้มี
ความสามารถมากแมแตการเตรียมรบแตละขั้นตอนก็ทําใหเกิดผลอยางหนึ่งอยางใดแกศัตรูพรอมๆ 
กัน  
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สวน กุสุมา รักษมณี  ไดกลาวไววา สโหกติ  คือ การกลาวดวยถอยคําเพียงคําเดียวถึง

การกระทําของสิ่ง 2 ส่ิงที่เกิดขึ้นพรอมๆ กัน เชน 
 

  “ความรักเบงบานพรอมกับดอกบัว” 
 
 ตัวอยางที่ยกมา คําวา เบงบาน เปนถอยคําเพียงคําเดียวที่บอกลักษณะของดอกบัวที่
บาน พรอมกับความรักที่เพิ่มพูนขึ้นพรอมๆกัน 
 

14. เศลษะ (ศลิษฏะ)  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “เศลษะ” วา “ที่พูดประโยค ๆ เดียว แตอาศัยการแปลคํา
ทั้งหลาย ตามที่มันปรากฏอยูนั้นเอง หรือ (แยกออกไวใหเปน) คนละอยางกัน หมายความไปหลาย
อยางนั้น ทานวาเปน อลงการชื่อ “ศฺเลษะ” อุทาหรณ เชน  
 
      สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไววา เศลษะ หรือ ศลิษฏะ คือ การเลนคําดวยการใชคํา
เดียวที่มี 2 ความหมาย อาจเปนคําพองรูปและพองเสียง เชน กษิติ แปลวาแผนดินก็ได แปลวา
การทําลายก็ได มาตาแปลวามารดาก็ได แปลวา ผูสราง ผูใหกําเนิดก็ได หรืออาจเปนคําที่มีสอง
ความหมาย เพราะการแบงคําตางไป เชน   กุปตา แปลวา โกรธ แต กุ-ปตา แปลวา บิดาแหงโลก 
และ อน-อันต แปลวา ไมส้ินสุด แต อ-นันต แปลวา ไมคอมหัว ตัวอยางเชน 
 
  พระวิษณุตรัสแกพระลักษมีวา  “เทวี นางกําลังโกรธ (กุปตา)” 

 พระนางทูลวา   “พระองคตางหาก กุปตา (เปนบิดาแหงโลก)” 
       พระวิษณุ :    “นางเปนมารดา (มาตา) ของสัตวโลก” 

 พระลักษมี :   “มไิด พระองคตางหากเปนมาตา (ผูใหกําเนิด)  
        ซ่ึงไมมีใครทัดเทียม” 
       พระวิษณุ :    “นางเปนผูไมส้ินสุด (อนันตา) ในการโตเถียง” 
  พระลักษมี :   “พระองคทรงเปนอนันตา(ผูไมคอมหัวใหใคร)” 
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นักวรรณคดีสันสกฤตบางทาน เชน มัมมฏะ เกศวมิศร ไดจัดเศลษะเปนอลังการทาง
เสียง สวน วาคภฏะ ชยเทวะ และคนอื่นๆ ไดจัดไวเปนอลังการทางความหมาย แต วิศวนาถ 
จัดเศลษะไวทั้งอลังการทางเสียงและอลังการทางความหมาย 
 
  15. ทีปกะ หรือ ทีปกัม 
 
       วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ทีปกะ” วา “ในอลงการอันใด ความหมายของ
ประโยค (หลายประโยค) สัมพันธกันอยูกับความหมายของคําๆเดียว (หรือแปลโดยอีกนัย ๑ 
สัมพันธกันอยูกับคําตางๆ อันหมายความอยางเดียวกัน) อันอยูตอนตน ตอนกลาง หรือตอนปลาย 
(บท) อลงการอันนั้นชื่อวา ทีปกมฺ  
  
     วาคภฏะ แบงทีปกะ เปน 2 ประเภท ไดแก  
 
     1. ความหมายของประโยคหลายประโยคสัมพันธกันอยูกับความหมายของคําๆเดียว
หรือกริยาตัวเดียว อุทาหรณ เชน  
 
   “ขาแตพระผูเปนเจา เกียรติของทานอันทํา (ผูฟง) ใหบริสุทธิ์นั้น พวกคนธรรพไดกลาว
สรรเสริญบอยๆ ในสวรรค และพวกกินนร (ไดกลาวสรรเสริญบอยๆ) ในถํ้าของเขาหลวงทั้งหลาย” 
 
 ตัวอยางที่ยกมา คําวา “ไดกลาวสรรเสริญบอย ๆ” เปนกริยาเพียงตัวเดียว แตใชกับ
ประโยคแรกและประโยคหลัง ในที่นี้ ใชเปนกริยาตัวเดียว โดยมีประธานทั้งสองตัว คือ พวกคนธร
รพและพวกกินนร 

1.ความหมายของประโยคหลายประโยคสัมพันธกับคําตาง ๆ ที่มีความหมายอยาง
เดียวกนั อุทาหรณ เชน 
 วิราชนฺเต ตมิสฺราณิ  ทฺโยตนฺเต ทิวิ ตารกาะ 
 วิภานฺติ กุมุทศฺเรณฺยะ โศภนฺเต นิศิ ทีปกาะ 
 
 “ในเวลาค่ํา ความมืดปรากฏอยางงาม  ดาวทั้งหลายปรากฏอยางงามบนฟา  บรรดาแถว
ดอกกุมุทปรากฏอยางงามและประทีปทั้งหลายปรากฏอยางงาม 
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 ตัวอยางที่ยกมามีคํากริยาหลายคํา ไดแก วิราชนฺเต, ทฺโยตนฺเต, วิภานฺติ และ โศภนฺเต 
แตทุกคํามีความหมายวา “ปรากฏอยางงาม”ซ่ึงเปนความหมายอยางเดียวกัน 
 

สวน กุสุมา รักษมณี  ไดกลาวไววา  ทีปกะ คือ การกลาวดวย ขอความที่มีสวนขยาย
เพียงหนึ่ง แตมีกริยาหลายๆ ตัว หรือมีกริยาเพียงตัวเดียว แตมีสวนขยายมากกวาหนึ่ง  เชน 

 
 “เขาบันดาลใหทะเลสาบมีฝูงหงส ตนไมมีดอกไม ดอกบัวมีฝูงภมร ฯลฯ” 
 
 ตัวอยางที่ยกมามีคํากริยา “บันดาลให” เปนกริยาหลักของประโยค ทะเลสาบมีฝูงหงส 
ตนไมมีดอกไม และ ดอกบัวมีฝูงภมร ทุกประโยคมีความสัมพันธกับกริยา “บันดาลให” 
 

16. ยถาสังขยัม หรือ ยถาสังขยะ  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ยถาสังขยัม” วา “ฝายอลงการอันใด เหลาสิ่งที่กลาว มี
เร่ืองรอยกรองขึ้นไวตามลําดับของมัน อลงการอันนั้นชื่อ “ยถาสงฺขยมฺ  อุทาหรณ  เชน 
 

“เราคดิวาสายบัว  ใบไมออนและดอกบัว ไดแพแขนอันนิ่มนวลทั้งคู ความสงาของเทา
อันเสมือนดอกบัว และใบหนาอันงดงามนั้น (โดยลําดับ) แลวปองราย จึงมาเพิ่มความเดือนรอน
ใหแกกายในยามวิบัติ คือ ยามพรากคู 
 

ตัวอยางที่ยกมา กลาวถึงสายบัวที่นํามาเปรียบกบัแขน ใบไมออนที่นํามาเปรียบกับเทา 
และดอกบัวที่นํามาเปรียบกับใบหนาตามลําดับ 
 

สวน กุสุมา รักษมณี   ไดกลาวไววา ยถาสังขยะ คือ การกลาวถึงส่ิงตางๆ โดยใชลําดับ
เดียวกับที่เคยกลาวถึงไวแลวในคําประพันธบทเดียวกัน เชน 

 
 
“พระองคสถิตอยูในใจของบุคคล 3 จําพวก : 

       ศัตรู นักปราชญ สตรี 
ดวยความกลาหาญ ความถอมพระองค ความสงางาม 
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  ทรงกําราบใหสยบเพราะความทุกขทรมาน ความจงรัก และความหลงใหล” 
 

ตัวอยางที่ยกมาตามลําดับนั้นกลาวถึงพระราชาวา พระองคชนะใจศัตรู นักปราชญ  
และสตรี ทําใหศัตรูมีความทุกขทรมานดวยความกลาหาญ ทําใหนักปราชญมีความจงรักภักดีดวย
ความถอมพระองค ทําใหสตรีมีความหลงใหลดวยความสงางามของพระองค  
 

17. อรรถานตรันยาสะ  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อรรถานตรันยาสะ” วา “การแทรกเรื่องอื่นเขามาอาง
เปนหลักฐาน เพื่อใหเห็นจริงตามที่ไดกลาวไวกอนแลวนั้น เปนอลงการชื่อ  “อรฺถานฺตรนฺยาสะ” นัน่
เปนสองอยางโดยที่ใชคําพูดอันมีความหมายสองแง หรือไมมีความหมายสองแง  อุทาหรณ  เชน 
 

“เนื่องจากการดื่มเหลา ตาของพวกหญิงอัน (ตามธรรมดา) งามเหมือนดอกนีลุบล ได
กลายเปนสีแดง การพูดก็ผิดปกติไป สุรานุภาพเปนอันเหลือที่จะคาดรูลวงหนาวาจะแสดงออกมา
ประการใด มิใชหรือ” 
 
  ตัวอยางที่ยกมาเปนการแทรกเรื่องอ่ืนเขามาอางเปนหลักฐานโดยใชคําที่มีความหมาย
สองแง คือ คําวา “สุรานุภาพ” แปลวา อานุภาพของเหลา มาจากคําวา สุรา + อนุภาว  ซ่ึงแปลได 
อีกอยางวา อานุภาพของเทวดา เพราะทั้งอานุภาพของเหลาและอานุภาพของเทวดา ไมสามารถคาด
เดาหรือรูลวงหนาไดวาจะเปนอยางไร 
 
  สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไววา อรรถาตรันยาสะ คือ การหาหลักฐานมายืนยันสิ่ง
ที่กลาวถึง อาจปนการยกหลักทั่วไปมาสนับสนุนกรณีเฉพาะ  หรือยกกรณีเฉพาะมาสนับสนุนหลัก
ทั่วไปก็ได หลักทั่วไปที่นิยมยกมาอางมักเปนคําพังเพยหรือสุภาษิต เชน 
 
  “คนโงเทานั้นที่ปรารถนาสิ่งที่เกินไขวควา ใครบางนอกจากเด็กนอยจะหลงควา
ดวงจันทรในสระน้ํา” 

ตัวอยางที่ยกมา ประโยคในวรรคแรกเปนหลักทั่วไป ประโยคในวรรคหลังเปนกรณี
เฉพาะที่ยกมายืนยันคํากลาวประโยคในวรรคแรก 
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  18. นิทรรศนะ  
 
        ภามหะ ใหความหมายของคํา “นิทรรศนะ” วา “เมื่อจะอธิบายการกระทําบางอยาง
โดยเฉพาะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผูคนรูกันอยูแลว” เชน  
 
    “เมื่อดวงอาทิตยฉายแสง เงายอมเกิดขึ้น เมื่อสอนผูคนใหรํ่ารวยเพิ่มขึ้น ก็มักจะ
นําไปสูการลมสลาย”  
 
    ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงแสงของดวงอาทิตยที่ทําใหเกิดเงา ซ่ึงผูคนโดยทั่วไปยอมรู
กันอยูแลวนํามาเปรียบเทียบกับการร่ํารวยเพิ่มขึ้น ซ่ึงอํานาจของเงินอาจนําไปสูความเลวรายตางๆ 
จนกระทั่งเกิดการลมสลายของสังคม 
 
          สวนกุสุมา  รักษมณี ไดกลาวไววา นิทรรศนะ  คือ การเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับ
การกระทําหรือส่ิงที่เปนอุทาหรณ เชน  
 
       “เพราะความปรารถนาเพียงเพื่อเสวยสุขในโลกนี้   
       ฉันจึงใชชีวิตอยางเปลาประโยชน  
       ฉันไดขายดวงมณีไปเสียแลวดวยราคาของกระจก” 
 

ตัวอยางที่ยกมากลาวถึง การขายดวงมณีดวยราคาของกระจก คือ อุทาหรณซ่ึงนํามา
เปรียบเทียบใหเห็นวา การใชชีวิตอยูอยางเปลาประโยชนเปนการลดคุณคาของชีวิต 
 
  19. วิเศโษกติ  
      
      กุสุมา  รักษมณี   กลาวไววา วิเศโสกติ คือ การกลาวถึงสาเหตุ แตไมมีผลที่ควรจะมี 
เพื่อแสดงลักษณะพิเศษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน 
 
      “ความรักเทานั้นที่พิชิตไตรโลกได 
      แมจะถูกพระศิวะทําลายราง แตพลังไมถูกทําลาย” 
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 ตัวอยางที่ยกมา กลาวถึงความรัก (กามเทพ) ถูกพระศิวะเผารางมอดไหม จนไมมีราง 
ไดช่ือวา ผูไมมีราง (อนงค) แตถึงกระนั้นก็ยังมีพลังมหาศาลจนสามารถเอาชนะโลกทั้งสามได ใน
คํากลาวนี้มีเหตุคือ รางของกามเทพถูกทําลาย ผลที่ควรจะมี คือพลังถูกทําลายไปดวย แตกลับไม
เปนเชนนั้น ลักษณะพิเศษที่แสดง คือ อานุภาพของความรัก 
 

20. วิภาวนา  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “วิภาวนา” วา ในอลงการอันใด มีผลปรากฏปราศจาก 
เหตุ อลงการอันนั้นชื่อ วิภาวนา เพราะแสดงถึงคุณอันประเสริฐมาแตกําเนิด   
 
      สวนกุสุมา  รักษมณี ไดกลาวไววา วิภาวนา คือ การกลาวถึงผลทั้งๆ ที่ไมมีสาเหตุ เพื่อ
แสดงลักษณะพิเศษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน กวีกลาวถึงหญิงสาววา 
 
      “แบบบางทั้งที่มิไดตรากตรํา 
      ตื่นตระหนกทั้งที่ปราศจากสิ่งนากลัว 
      สวยงามทั้งที่ปราศจากอลังการ” 
 
      ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงรูปรางที่แบบบาง อาการตื่นตระหนก และความสวยงาม 
เปนผลที่เกิดโดยไมมีสาเหตุ ซ่ึงนาจะเปนการตรากตรํา ส่ิงนากลัว และอลังการ ตามลําดับ ลักษณะ
พิเศษที่แสดงคือความสาวของนาง เพราะยังสาวอยูรูปรางจึงแบบบาง แววตาทาทางจึงตื่นตระหนก 
และความสวยงามจึงมีตามธรรมชาติ 
 
      21. วิโรธ  
 
           วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “วิโรธ” วา “ประโยคที่พอไดยินก็ฟงพิรุธ  (แต
ภายหลัง) ปรากฏวา  ที่แทไมพิรุธดังนี้  ทานวาเปนอลงการชื่อ “วิโรธะ”  ความพิรุธนั้น มีเนื่องมาแต
ศัพทบาง อรรถบาง อุทาหรณ เชน  
     “ในเมื่อพระองคไดประทับบนสิงหาสน  เศียรของพวกอรินทรก็ถูกกดลงไป เมื่อ
ทรงยิงลูกศรออกไปเปนแถวในการสงคราม พระเกียรติก็ไปสูที่สุดทิศทั้งหลาย” 
 



172 
 

 

     ตัวอยางที่ยกมาก็ฟงพิรุธวาเมื่อประทับบนสิงหาสนทําไมเศียรของศัตรูถูกกดเมื่อยิง
ลูกศรออกไป ทําไมพระเกียรติจึงไปสูที่สุดทิศทั้งหลาย แตหากเขาใจวาการที่เศียรถูกกดและพระ
เกียรติไปสูที่สุดทิศทั้งหลายเปนผลโดยออมจากการประทับสิงหาสนและยิงลูกศรไมใชผลโดยตรง
ก็จะไมเกิดความพิรุธ 
 
     สวน กุสุมา  รักษมณี   ไดกลาวไววา วิโรธ คือการกลาวถึงลักษณะหรือการกระทํา
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขัดแยงกับที่ควรเปนตามธรรมชาติ เชน 
 
     “ลมที่พัดจากยอดเขามัลยะเปนไฟปา  
       แสงจันทรรอนแรง เสียงหึ่งๆ ของภมรทําใหหัวใจสลาย” 
 

ตัวอยางที่ยกมา กวีกลาวถึงลม  แสงจันทร และเสียงของหมูภมรทั้งหลาย มีลักษณะ
ของการกระทําที่ขัดแยงกับธรรมชาติ ลมที่พัดมาจากยอดเขามัลยะควรจะใหลมเย็นที่พัดพากลิ่น
ของดอกไมโชยมา แสงจันทรที่นวลเย็นตาแตกลับรอนแรง เสียงรองหึ่งๆ ของภมรที่ดังเบาๆ กลับ
ทําใหหัวใจแตกสลายได เพราะการตองพรากจากผูเปนที่รัก ส่ิงตางๆ จึงเปลี่ยนไปในทางตรงกัน
ขาม 
 

22. ปรยาโยกติ หรือ ปรรยาโยกตะ  
 
     วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ปรยาโยกติ หรือ ปรรยาโยกตะ” วา “ถาหากสิ่งที่
ตองการกลาวจะปรากฏจากขอความอันไมไดรอยกรองไวเปนเรื่องสิ่งนั้น (โดยตรง) เปนอลังการชื่อ 
ปรฺยาโยกฺติะ อุทาหรณ เชน 
  
  “ขาแตพระผูเปนเจา ในการสงครามใหญๆ ฝูงมาในทัพของทานและพวกหญิงฝายศตัรู 
ชิงดีกัน คือ ฝายหนึ่งไดใชกีบคุยฝุนใหกระจายออกไปและอีกฝายหนึ่งไดใชน้ําตารวบฝุนเหลานั้น” 
 

ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงฝูงมาในกองทัพและหญิงฝายศัตรูเกิดการชิงดีชิงเดนกัน แตส่ิง
ที่กวีตองการสื่อ คือ การใหเขาใจและตระหนักถึงพระบรมเดชานุภาพของพระราชาที่กวีตองการ
สดุดีวาประเสริฐอยางยิ่ง 
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    สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไววา ปรรยาโยกตะ คือ การกลาวโดยออม แสดงเจตนา
หนึ่ง แตมีเจตนาอื่น (ซ่ึงมักเปนเจตนาไมดี) แฝงอยู เชน 
 

“เราจะไมกินอาหารนี้จนกวาพราหมณจะไดกินกอน” 
 

ตัวอยางที่ยกมานี้ อาจทําใหมีผูเขาใจวา ผูกลาวคําพูดนี้เปนคนใจบุญและออนนอมถอม
ตน ไมยอมกินอาหารกอนนักบวช แตที่จริงแลวแฝงเจตนาอื่น คือ ผูพูดตองการทดสอบวาอาหาร
นั้นมียาพิษปนอยูหรือไม 
 

23. อปรัสตุตประศังสา  
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อปรัสตุตประศังสา” วา “ในอลงการอันใด กลาว 
สรรเสริญ แมส่ิงที่เขาไมสรรเสริญกัน นักปราชญวา อลงการอันนั้นคือ  “อปฺรสฺตุตปฺรศํสา” 
อุทาหรณเชน  

“ในโลกนี้ มีคน (จําพวก)  เดียวเทานั้น อยูเย็นเปนสุข คือคนขอทาน ผูสําราญอยูตาม
อําเภอใจ นอนตามอําเภอใจ พูดตามอําเภอใจ ไมกลัวเจา ไมกลัวโจร” 
 

ตัวอยางที่ยกมา กวีกลาวสรรเสริญชีวิตของคนขอทานวามีความสุขเพียงใด ซ่ึงโดย
ปกติผูคนโดยทั่วไปคงไมสรรเสริญความเปนขอทาน 
   
  สวน กุสุมา  รักษมณี ไดกลาวไววา อปรัสตุตประศังสา คือ การกลาวสรรเสริญโดย
ออม ส่ิงที่ตองการสรรเสริญมิไดถูกเอยถึง แตเปนที่เขาใจวาเปนตนเหตุของคํากลาวนั้น  เชน   
 
 
 
        “เมื่อสีดาปรากฏราง ดวงจนัทรดูราวลูบไลดวยอัญชัน 
      นัยนตานางเนื้อทรายไมมีชีวิตชีวา ทองดูหมองคล้ํา 
      กิ่งปะการังเหมือนรุงอรุณที่หมองมัว เสียงนกโกลิกาก็แหบเครือ 
      รําแพนหางกลับกลายเปนจุดดอยของนกยูง” 
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      ตัวอยางที่ยกมา กวีกลาวสรรเสริญความงามของนางสีดาแตมิไดกลาวชมตรงๆ 
หากแตกลาววาเมื่อสีดาปรากฏตัวทําใหทุกอยางที่เคยงดงามและไพเราะดอยคาลงไป 
      
      24. วยาชัสตุติ  
 
           กุสุมา  รักษมณี  กลาวไววา วยาชัสตุติ คือ การกลาวสรรเสริญที่มีเจตนาแทจริงเปน
การติเตียน หรือกลาวติเตียนที่มีเจตนาแทจริงเปนสรรเสริญ เชน 
 
      “นี้คือคําสดุดีอยางสูงสงสําหรับเจา” 
 
      “เมฆเอย เจาชวยเหลือพญายมอยางดีในการสังหารคนพเนจร” 
 
      ตัวอยางที่ยกมานี้เปนคํากลาวนี้สรรเสริญเมฆที่ชวยเหลือพญายม แตแทจริงกวีติ
เตียนที่เมฆไมปรากฏตัว ทําใหคนพเนจรซึ่งพลัดพรากจากคนรัก และปรารถนาจะไดเห็นกลุมเมฆ
เพื่อจะฝากสารไปถึงนางอันเปนที่รัก ตองผิดหวังและระทมทุกขจนตรอมใจตาย 
 
      25. อากเษปะ  
 
       วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อากเษปะ” วา “อลงการอันใด กลาวหรือใหเขาใจการ 
ปฏิเสธ  ปราชญเรียกอลงการอันนั้นวา “อากฺเษปะ” อุทาหรณ เชน   
 
      “ผูใดชอบไปอยูในนรก ผูนั้นจงคอยแตจะเบียดเบียน พูดเท็จและขโมยเถิด” 
 
       ตัวอยางที่ยกมาตองการใหเขาใจวาเปนการปฏิเสธ โดยตองการบอกวา หากไมชอบ
ไปอยูในนรก ก็จงอยาเบียดเบียน พูดเท็จและขโมย 
 
       สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไววา อากเษปะ คือ การกลาวปฏิเสธแตเจตนาที่แทจริง
มิใชการปฏิเสธ เชน 
  

“ฉันมิใชแมส่ือหรอก ไมใชหนาที่ของฉันที่จะบอกวานางรักทาน” 
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ตัวอยางที่ยกมานั้น ผูพูดปฏิเสธวาตนมิไดทําหนาที่เปนแมส่ือ แตแทจริงแลวตองการ

จะสื่อความในใจของหญิงสาวใหแกชายหนุม 
 

26. อปหนุติ  
 
                วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อปหนุติ ” วา “ฝายอลงการอันใด ในชั้นตน ปฏิเสธวา
ส่ิง ๆ หนึ่งไมเปนสิ่งนั้นแลว กลาวยืนยันวา มันเปนสิ่งอีกสิ่งหนึ่งอันมีลักษณะเหมือนกัน (กับสิ่งที่
ไดปฏิเสธแลว) อลงการอันนั้นคือ “อปหฺนุติ” อุทาหรณ เชน  
 
       “นี่ไมใชความมืดในเวลากลางคืน อันเข็มคมแทงไมเขา และอันทําใหตาบอด แตเปน
ฝุนที่ทัพของกามเทพอันออกเดินทางเวลาพลบค่ําไดคุยขึ้น” 
 
       ตัวอยางที่ยกมาในตอนแรกปฏิเสธวาไมใชเวลากลางคืนที่เข็มแทงไมเขาและตามืด
บอดแตภายหลังบอกวาเปนเวลากลางคืนเพราะบอกวาเปนฝุนที่ทัพกามเทพออกเดินทางไดคุยขึ้น 
กามเทพออกเดินทางในเวลากลางคืนเพราะเวลากลางคืนคนรักจะนึกถึงกัน 
  
       สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไววา อปหนุติ คือ การกลาวแสดงจินตนาการโดย
ปฏิเสธความเปนจริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นเสีย เชน 
 
       “นี่คือดวงจันทรไมใชดวงหนาของนางดอก” 
 

27. ชาติ หรือ สวภาโวกติ  
 
                 วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ชาติ หรือ สวภาโวกติ” วา “ชาติ คือ การพรรณนา
สภาพของบุคคลหรือของธรรมชาติ นบัวางามเปนพิเศษ ณ ที่กลาวถึงคนชั้นต่ํา คนมีความกลัวและ
เด็กเปนตน” เชน  

“หญิงชาวดง คนงามดวยสายรัดเอวทําอยางหนาทึบดวยขนหางนกยูงและผาหมทําดวย
เปลือกไม “ภูรฺชะ” อันเปนสีตางๆ และมีสรอยคอรอยขึ้นดวยเมล็ดตะกล่ํา เดินเยื้องกรายเลนอยูใน
ปา” 
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สวน กุสุมา  รักษมณี  ไดกลาวไววา สวภาโวกติ (ชาติ) คือ การกลาวถึงส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง
ตามสภาพที่เปนอยูโดยธรรมชาติ โดยไมนําความรูสึกของกวีเขาไปแทรกมากนัก  อาจมีการใช
ภาพพจนบางเล็กนอย มักเปนบทพรรณนาสัตวหรือตนไม  เชน 
  
     “นกกระเต็นบินเหินขึ้นฟา  กระพือปกขึ้นลง   
                 มองเล็งลงมา  ชั่วพริบตา  ก็โฉบลงในน้ํา 
                 แลวโผกลับขึ้นไปพรอมกับปลาในกรงเล็บ” 
  

28. สาระ หรือ สารัม 
 
      วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “สาระ หรือ สารัม” วา “ที่ตัดสินวาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปน
ของแกนสาร แลวกลาวจาระไนอีกตอไปตามแตจะทําไดวา ส่ิงนั้นสิ่งนี้เปนของแกนสารยิ่งๆขึ้นไป
ดังนี้ ทานวาเปนอลงการ ชื่อ “สารมฺ” อุทาหรณ  เชน 
 
     “ในสังสารวัฏฏ ความเปนมนุษยเปนของแกนสาร สวนความเปนมนุษย  การมีสกุลดี
เปนของแกนสาร สวนการมีสกุลดี ความเปนผูมีธรรมเปนของแกนสารและสวนความเปนผูมีธรรม 
การมีใจกรุณาเปนของแกนสาร” 
   
      29. สมุจจยะ 
 

วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “สมุจจยะ” วา “ที่กลาวสิ่งอันประเสริฐ หรือ เลวทราม  
หลายสิ่งไวในแหงเดียวกันนั้น ทานวาเปนอลงการชื่อ  สมุจฺจยะ 
 
  สมุจจยะ  แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
  
                1. กลาวถึงสิ่งอันประเสริฐหลายส่ิงไวดวยกัน อุทาหรณ เชน 
  
                “นครอณหิลฺลปาฏลมฺ  พระราชาผูเปนโอรสพระเจากรรณเทพ (คือพระเจาชัยสิงห) 
และชางชื่อศรีกลศเปน (ของประเสริฐเหมือน) แกวมณีในโลกนี้” 
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     2. กลาวถึงสิ่งอันเลวทรามหลายสิ่งไวดวยกัน อุทาหรณ เชน 
 
      “บุคคลผูอยูในคาม มีผูที่ไมรูผิดไมรูชอบเปนผูนํา มีหญิงอันเปนที่ตั้งแหงเดียวของ
ความคดโกงทั้งหลายเปนภรรยา ปวยเปนนิตย และอยูในบังคับของผูอ่ืนนั้น ถึงวามีชีวิตก็เทากับคน
ตาย” 
       30. สังศยะ   
 

วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “สังศยะ” วา “ที่แสดงความคิดวา ส่ิงนั้นจะเปนสิ่งนี้  
หรือส่ิงนี้ เพราะมีลักษณะเหมือนกันทั้งนั้น เปนอลงการชื่อ “สํศยะ” ไดอาศัยเหตุผลแกขอสงสัยลง
ไปแลว กเ็รียกวา นิศฺจยานฺตะ (คือ ขอสงสัยอันมีการตัดสินเปนอวสาน) อุทาหรณ เชน 
 

“ไดเห็นพระแสงดาบอันอยูในพระหัตถนั้นแลว พวกกวีเกิดมีความคิด ตางๆ กันวา 
ดาบเลมนี้จะเปนผมของราชลักษมีของศัตรู หรือวาจะเปนควันของไฟ คือพระเดช” 
 
                 ตัวอยางที่ยกมา เมื่อกวีเห็นพระแสงดาบในพระหัตถก็เกิดความคิดตางๆ กันวา เปนผม
ของศัตรูบาง เปนควันไฟบาง แตไมไดตัดสินวาเปนสิ่งใดกันแน (ตามธรรมเนียมปฏิบัติของผูรบ
ชนะ จะเหนี่ยวเอาผมมวยของเชลยไปอยูในอํานาจของตน สวนควันไฟ คือ พระเดช ในที่นี้ 
หมายความวา การถือดาบอยูในมือยอมมีเดชอยูในตน) สวน  สังศยะ ที่มีการตัดสิน  เรียกวา นิศฺจ
ยานฺตะ เชน 
  
  “ถาพระองคนี้เปนพระอินทร ทําไมไมมีพระเนตรหนึ่งพัน ถาเปนพระนารายณ ทําไม
พระองคไมทรงมีส่ีกร ออนึกไดแลว พระองคผูทรงมีไกกลาอยูเบื้องบนธุชของราชรถนี้ คือ พระเจา
ชัยสิงห โอรสพระเจาศรีกรรณเทพ มาประทับอยูแถวหนาในการสงคราม” 
 

ตัวอยางที่ยกมา กวีนึกสงสัยวาพระองคนี้เปนพระอินทรบาง เปนพระนารายณบางแต
สุดทายก็ตันสินวาคือ พระเจาชัยสิงห พระราชโอรสของพระเจาศรีกรรณเทพ แสดงใหเห็นวา
พระองคมีความงาม หรือ ความเกงกลาสามารถเหมือนพระอินทรหรือพระนารายณ 
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                 31. สมาหิตะ หรือสมาหิตัม 
  
                 วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “สมาหิตะ หรือสมาหิตัม” วา “ในอลงการอันใด การ
กระทําที่กลาว บังเอิญเพิ่มมีหตุอ่ืนมาแตตนดวย อลงการอันนั้นคือ “สมาหิตมฺ” อุทาหรณ เชน  
 

“เวลาค่ํา ครั้นหญิงผูมีมานะ นึกอยากจะไปสูที่อยูของคูรัก นกยูงบนตึก อันเสียงดัง
สนั่นของเมฆฝนไดปลุกใหตื่นแลว ก็ไดรองขึ้นทันที” 
 

ตัวอยางที่ยกมา หญิงสาวนึกอยากจะไปหาคนรักเปนการกระทําขั้นตน แลวก็มีเหตุ
บังเอิญเพิ่มขึ้นมาคือ เมื่อนึกอยากจะไปหาคนรัก นกยูงก็รองขึ้นทันที ซ่ึงเสียงรองของนกยูงก็เปน
เหตุใหคิดถึงคนรัก เพราะนกยูงจะรองเมื่อเห็นเมฆฝน ฤดูฝนเปนฤดูที่คนจะคิดถึงคนรักเชนเดียวกบั
ฤดูใบไมผลิ 
 
 32. ปริวฤตติ 
 

วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “ปริวฤตติ” วา “ที่กลาวการแลกเปลี่ยนส่ิงหนึ่งกับอีกสิ่ง
หนึ่งอันสมกันหรือไมสมกันนั้น เปนอลงการชื่อ “ปริวฺฤตฺติะ” อุทาหรณ เชน 
 

“พระราชาองคใดไดประทานการประหรณแลว ทรงรวบเอาชีวิตของศัตรูในการ
สงคราม องคนั้นก็ทรงไดรับเครื่องประดับของสตรีฝายศัตรูเหลานั้น และประทานความทุกขแกเขา
ไปพรอมๆ กัน” 

 
ตัวอยางที่ยกมาเปนการแลกเปลี่ยนอันไมเหมือนกันและไมสมกัน เพราะพระราชา

พระราชทานของที่ไมดีใหแกศัตรูคือ ความทุกข และรับเอาของที่ดีคือ เครื่องประดับของสตรีฝาย
ศัตรู 
  
     33. เหตุ 
  
  วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “เหตุ” วา “กลาวถึงใครที่ทําการอันใด ก็แสดงเหตุผล 
ประกอบไปดวยวา  ผูนั้นนาจะทําเชนนั้นไดดังนี้ นักปราชญวาเปนอลงการชื่อ เหตุะ อุทาหรณ เชน 
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“พระจันทรผูเปนพี่นองกับพิษ ลมอันพัดมาแตทิศพญายม และตนไมอันมีใบผลิออก
แลว (แปลโดยอีกนัย ๑ วา ตนไมอันเกิดตองการกินเนื้อข้ึนแลว) สามสิ่งนี้ยอมฆาคนเดินทาง” 
 
 ตัวอยางที่ยกมาแสดงใหเห็นวา พระจันทรฆาคนไดเพราะเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร
พรอมกับพิษ เหตุที่ลมพัดมาจากทิศพญายมคือ ทิศใตฆาคน คือ คราวิญญาณได ตนไมที่ผลิใบฆา
คนไดเพราะตองการกินเนื้อ ดังนั้นตนไมที่ตองการกินเนื้อยอมฆานักเดินทางที่มาพักใตตนไมได 
  
                 34. อนุมานัม 
  
                 วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “อนุมานัม” วา “อลงการอันใด บังเกิดความรูถึง 
“เจาของเครื่องหมาย” อันอยูในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต ดวยอาศัย “เครื่องหมาย” อันประจักษ 
อลงการอันนั้น ช่ือ อนุมานมฺ  

อนุมานัม แบงออกเปน  3 ประเภท ไดแก 
1. อนุมานัมถึงเจาของเครื่องหมายในอดีต เชน 

 
“แมน้ําทั้งหลาย ไดเกิดขึ้นจากนํ้าอัน (พระเนมิฯ) ผูเปนเจาไดสรงในเวลา (ประสูติ) 

เปนแน  ถาไมเชนนั้น  ไฉนบุคคลไดอาบในแมน้ําเหลานี้แลวบริสุทธิ์ขึ้น” 
 

ตัวอยางที่ยกมาเปนการอนุมานเกี่ยวกับเจาของเครื่องหมายในอดีตวา น้ําสรงของพระ
เนมิฯ ทําใหคนที่ใชน้ําสรงอาบตอๆ มา นั้นมีความบริสุทธ์ิขึ้น ดังนั้นแมน้ําที่ทําใหผูอาบมีความ
บริสุทธิ์คงจะเกิดจากน้ําสรงพระเนมิฯ นั่นเอง 
 

2.  อนุมานัมถึงเจาของเครื่องหมายในอนาคต เชน 
   
                  “เพื่อนเอย มีแสงสวางปรากฏขาวทางทิศตะวันออกเมื่อใด เราคิดวา พระจันทรผูทรชน
จักไดโผลขึ้นเมื่อนั้น” 
 

ตัวอยางที่ยกมาเปนการอนุมานเกี่ยวกับเจาของเครื่องหมายในอนาคตวา เมื่อเห็นแสง
สวาง สีขาวพระจันทรยอมจะตองโผลตามมาในอนาคตซึ่งเปนการคาดการณลวงหนาเพราะผูกลาว
ไมกลาที่จะมองดูเพราะเมื่อเห็นพระจันทรจะยิ่งทําใหเพิ่มความคิดถึงคนรักมากขึ้น 
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3.  อนุมานัมถึงเจาของเครื่องหมายในปจจุบัน เชน 
          

“พระจันทรผูแพความงามของใบหนา ไดเปนทาสของหญิงคนนี้ ถามิฉะนั้น ทําไมจึง
ไปขมเหงดอกบัวอันมีความผิดเพียงแตไดขโมยความงามของตาของนาง” 
 

ตัวอยางที่ยกมาเปนการอนุมานเกี่ยวกับเจาของเครื่องหมายในปจจุบันวา เพราะขาทาส
ยอมเขาขางเจานายของตนเสมอ เหตุนี้พระจันทรจึงเปนขาทาสของเธอดวย ไปขมเหงดอกบัวซ่ึง
งดงามเหมือนตาของนาง (จึงโทษวาดอกบัวขโมยความงามของตาของนางไป โดยการทําใหดอกบัว
หุบ โดยปกติดอกบัวบานในตอนเชา และหุบในตอนเย็น) 
                 
   35. สังกระ 
 
 วาคภฏะ ใหความหมายของคํา “สังกระ” วา “การจนาอลงการเหลาที่กลาวแลวไว
รวมกันหลายอยาง ช่ือ “สงฺกระ” 
 
 “บุคคลชื่อ โสม ผูนั้น ไดมีนักปราชญช่ือ ศรีวาคภฏะะ เปนบุตรเหมือนอยางพระจันทร
ผูเปนประหนึ่งไขมุก  อันติดอยูกับเปลือกหอยคือ พรหมาณฑ มีกองแสงสวางคือ พระพุธเปนบุตร 
 

ตัวอยางที่ยกมาเปนอลังการหลายชนิดพรอมกัน ไดแก รูปกะ (อันติดอยูกับ เปลือก 
หอยคือ พรหมาณฑ ) อุปมา (เปนบุตรเหมือนอยางพระจันทร) เศลษะ (มีกองแสงสวางคือ พระพุธ
เปนบุตร และชาติ (บุคคลชื่อ โสม ผูนั้น ไดมีนักปราชญช่ือ  ศรีวาคภฏะะ เปนบุตร) 
 

2. ทฤษฎีรส 
 
ทฤษฎีรสในวรรณคดีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีรสในการละคร โดยในตํารานาฏยศาสตร 

ของภรตมุนี ซ่ึงถือวาเปนตนตํารับของทฤษฎีรส ประพันธในพุทธศตวรรษที่ 6 ไดกลาวถึงรสใน
การละครไววา 
 
      โบราณาจารยกลาวไวในขอนี้วา คําวา รสหมายถึงสิ่งอะไร แลวทานก็ตอบวา ที่เรียกวา 
รสนั้น หมายถึงสิ่งที่รูไดเพราะการชิมหรือกิน  รสนั้นชิมหรือกินอยางไร  ผูชิมหรือผูกิน เมื่อกิน
อาหารที่ปรุงขึ้นดวยเครื่องปรุงตางๆ  ที่วายอมชิมหรือกินซึ่งรสทั้งหลาย (การกินอาหารก็คือการกิน
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รสนั้นเอง)  และคนที่มีใจคอเปนปกติดี   กินรสเขาไปแลวก็เบิกบานสําราญใจเปนตน ความขอนี้มี
อุปมาฉันใด ผูดูละครที่มีใจเปนปกติ ก็มีอุปไมยฉันนั้น คือ กินรส ที่เปน สถายีภาวะ  ประกอบดวย
การแสดงวาจา  อวัยวะ และตัวเดิมในเนื้อเรื่อง อันเปนเสมือนกับขาวที่แสดงภาวะตางๆ  (มีรส
ตางๆ)   ก็ยอมเบิกบานสําราญใจเปนตน เพราะฉะนั้นขาพเจา (ภรต) จึงกลาวแถลงวา นาฏยรส (รส
ที่เกิดจาการแสดงละคร) 
 

รส ในที่นี้   จึงหมายถึง  การรับรูทางอารมณของผูชมจาการไดรับชมการแสดงละคร
ซ่ึงเปรียบเทียบไดกับการรับรูรสชาติของอาหารของผูกินผานทางการกินอาหาร โดยเปรียบเทียบสิ่ง
ที่ประจําอยูในอาหารนั้นๆ วาเปนสถายีภาวะ กลาวคือ  
 

“เกลือมีสถายีภาวะเปนความเค็มฉันใด รสที่ไดรับของผูที่กินเกลือคือรสเค็มฉันนั้น”  
 

สถายีภาวะ จึงอาจกลาวไดวาเปนอารมณพื้นฐานของมนุษยหรือเปนภาวะหลักที่เกิด
ขึ้นอยูเปนประจํา เมื่อกลาวถึงนาฏยรส สถายีภาวะของรสในการละครมี 8 ประกอบดวย 
 

1. รติ    คือ  ความรัก  
2. หาสะ  คือ  ความขบขัน  
3. โศกะ  คือ ความโศกเศรา  
4. โกรธะ  คือ  ความโกรธ  
5. อุตสาหะ คือ  ความพยายาม  
6. ภยะ  คือ  ความกลัว  
7. ชุคุปสา  คือ  ความเกลียดชัง  
8 .วิสมยะ  คือ  ความอัศจรรยใจ  

 
ดังนั้นเมื่อกินสถายีภาวะดังกลาวเขาไป ก็ยอมจะไดรับรส 

 
 รสที่กลาวถึงในนาฏยศาสตร มี 8 รส ไดแก 1. ศฤงคารส คือ  รสของความรัก 2. หาสยรส คือ  
รสของความสนุกสนาน 3. กรุณารส คือ รสของความเมตตากรุณา 4. เราทรรส คือ รสของความ
โกรธแคน 5. วีรรส คือ รสของความกลา 6. ภยานกรส คือ รสของความเกรงกลัว 7. พีภัตสรส คือ 
รสของความเบื่อหนายหรือขยะแขวง และ 8 อัทภุตรส คือ รสของความอัศจรรยใจ 



182 
 

 

  
สถายีภาวะ และรสที่สัมพันธกันโดยลําดับ คือ ศฤงคารรส มี รติ เปนสถายีภาวะ 

หาสยรส  มี หาสะ เปนสถายีภาวะ กรุณารส มีโศกะ เปนสถายีภาวะ เราทรรส มีโกรธะ เปนสถายี
ภาวะ พีภัตสรส มีชุคุปสา เปนสถายีภาวะ และ อัทภุตรส มี วิสมยะ เปนสถายีภาวะ  
 
 นอกจาก สถายีภาวะ แลว ยังมี วยภิจารีภาวะ หรือสัญจารีภาวะ ซ่ึงเปนภาวะเสริม คือ 
ทําใหสถายีภาวะเดนชัด หรือเปนภาวะที่ทําใหเกิดการแปรเปลี่ยนของรส วยภิจารีภาวะจะเกิดใน
บางคราวเทานั้น มีทั้งสิ้น 33 ประการไดแก 
  

1) นิรเวท  คือ  ความไมมีศรัทธา  ความไมแยแส  
2) คลานิ คือ  ความเหนื่อย  
3) ศังกา  คือ  ความสงสัย  
4) อสูยา  คือ  ความอิจฉาริษยา  
5) มทะ  คือ  ความมัวเมา  
6)  ศรมะ  คือ  ความออนเพลีย  
7) อาลัสยะ    คือ  ความเกียจคราน  
8) ไทนยะ  คือ  ความอับจน  
9) จินตา  คือ  ความวิตก  
10) โมหะ คือ  ความหลง  
11) สมฤติ  คือ  ความจําได  
12) ธฤติ  คือ  ความมั่นคง  
13) วรีฑา คือ  ความอาย  
14) จปลตา  คือ  ความหวั่นไหว ความไมมั่นคง  
15) หรรษะ  คือ  ความยินดี  
16) อาเวคะ  คือ  ความสะเทือนใจ  
17) ชฑตา  คือ  ความเฉยชา  
18) ครรพะ คือ  ความหยิ่งจองหอง  
19) วิษาทะ  คือ  ความสิ้นหวัง 
20) อุตสุกยะ คือ  ความโหยหา  
21) นิทรา  คือ  ความงวง  



183 
 

 

22) อปสมาระ คือ  ความสิ้นสติ ความเปนลมแนนิ่ง  
23) สุปตะ    คือ  ความหลับ  
24) วิโพธะ    คือ  ความตื่น  
25) อมรรษะ   คือ  ความโกรธแคน  
26) อวหิตถะ  คือ  ความเสแสรง  
27) อุครตา      คือ  ความโหดราย  
28) มติ   คือ  ความรู  
29) วยาธิ   คือ  ความปวยไข  
30) อุนมาทะ  คือ  ความบาคลั่ง  
31) มรณะ   คือ  ความตาย  
32) ตราสะ   คือ  ความหวาดกลัว ความพรั่นพรึง  
33) วิตรรกะ  คือ  ความใครครวญ 

 
การจะรู  รส ไดนั้น ตองไดรับ สถายีภาวะ หรือในบางกรณีก็ไดรับวยภิจารีภาวะ รวม

ดวยดังไดกลาวไปแลวขางตน ซ่ึงการจะเกิดภาวะเกิดภาวะตองอาศัยวิภาวะและอนุภาวะ  วิภาวะ คอื 
เหตุของภาวะ  หมายถึง  บุคคล เหตกุารณส่ิงแวดลอมที่เปนสาเหตุใหเกิดภาวะนั้นกับตัวละคร  
 

วิภาวะมี 2 ลักษณะ คือ  
 

1. อาลัมพนะ หมายถึง   ตัวตนเหตุที่ทําใหเกิดภาวะซึ่งอาจจะเปนตัวละครในเรื่อง เชน 
ความรักระหวางชายหญิง อาลัมพนะ ก็คือชายและหญิงนั่นเอง และ  
 

2. อุททีปนะ หมายถึงเหตุเสริมที่ทําใหเกิดภาวะ ซ่ึงอาจจะเปนฉากและบรรยากาศ
แวดลอมที่ยั่วยอมใหเกิดอารมณ เชน   ฤดูใบไมผลิ แสงจันทน  ดอกไม เปนปจจัยที่ทําใหเกิด
อารมณรัก  
 

สวนอนุภาวะ คือ ผลของภาวะ หมายถึง  การแสดงออกที่ทําใหรูวาเกิดภาวะดังกลาว
ขึ้นแลว เชน การยิ้ม พูดคําหวาน  เอียงอาย  เปนตน เปนอนุภาวะของความรัก 
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ในนาฏยศาสตรไดแบงรสทั้ง 8 รส ออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 
    กลุมที่ 1 คือ รสที่เปนตนเหตุของรสอื่นไดแก ศฤงคารรส เราทรรส วีรรส และพีภัตสรส   
 
    สวนกลุมที่ 2 คือ รสที่เปนการกระทําตามหรือคลอยตาม ไดแก หาสยรส กรุณารส อัทภุต
รส และภยานกรส  
 
    รสทั้งสองกลุมดังกลาวมีความสัมพันธกัน ดังนี้ หาสยรส เกิดเพราะ ศฤงคารรส 
กลาวคือ  

เมื่อเกิดความรักก็ยอมเกิดความสนุกสนานตามมา กรุณารส เกิดเพราะ เราทรรส 
กลาวคือ เมื่อเกิดความโกรธแคนก็ยอมเกิดความกรุณาตามมา อัทภุตรส เกิดเพราะ วีรรส กลาวคือ 
เมื่อเกิดความกลาก็ยอมเกิดความอัศจรรยใจตามมา และภยานกรส เกิดเพราะ พีภัตสรส กลาวคือ 
เมื่อเกิดความขยะแขยงก็ยอมเกิดความกลัวตามมา  
 
    นอกจากรสทั้ง 8 รสที่กลาววาพระพรหมเปนผูสรางแลว ยังมีรสที่ 9 ที่ภรตเปนผูกลาว
เพิ่ม ไดแก  ศานตรส คือ รสของความสงบ มี ศามะ คือ ความมีใจสงบเปนสถายีภาวะ ซ่ึงผูรูบาง
ทานก็ไมนับศานตรสเปนรส เพราะกลาววาทุกรสลวนเกิดจากศานตรสเปนที่ตั้ง จึงนับรสมีเพียง 8 
รสเทานั้น 
   วาคภฏะ ผูเขียนตําราอลังการศาสตร กลาวถึงรสวรรณคดีสันสกฤตไวในปริเฉทที่ 5 
สรุปไดวา อาหารถึงแมวาสุกดี  ถาขาดเกลือแลว อาหารไมอรอยฉันใด  กาพยปราศจาก “รส”ก็ไม
อรอยฉันนั้น รส ประกอบดวย สฺถายีภาวะ วิภาวะ อนุภาวะ สาตฺตวิกะ และ วฺยภิจารี ซ่ึงสงเสริมให
เดนขึ้น นักปราชญกลาววา รส มี 9 อยาง คอื ศฺฤงฺคาร วีระ กรุณา หาสฺยะ  อทฺภุตะ ภยานกะ  เราทฺระ  
พีภตฺสะ  และ ศานฺตะ   
 
  “ศฺฤงฺคาร” คือ รสของการที่สามีภรรยาปฏิบัติตอกันและกันดวยความรักใคร มี 2 อยาง 
คือ สํโยคศฺฤงฺคาร และ วิปฺรลมฺภศฺฤงฺคาร ศฺฤงฺคารสองอยางนั้น มีเปนไปในระหวางสามีภรรยา  คูที่
อยูดวยกันและคูที่พรากจากกัน โดยที่มีเปนไปอยางลับหรืออยางจะแจง  ในเรื่องศฺฤงฺคารนี้ พระเอก
ที่ทานยกยอง คือ ชายผูประกอบไปดวยรูปและเสาวภาคย มีสกุล ชํานิชํานาญ หนุม สุภาพ พูดคําทั้ง
ที่ไพเราะ และจริง  มีเกียรติ และมีคุณความดีตาง ๆ ขณะสามีภรรยาที่รักกัน  ฝายใดฝายหนึ่งถึงแก
กรรมลง ศฺฤงฺคาร ช่ือ กรุณา ก็เกิดขึ้น (วิธีแสดง”กรุณา”) นี้ก็แตพรรณนาถึงเรื่องที่แลวมาแลว  
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  “วีรรส” มีความเพียรเปน “สถายีภาวะ และเปนสามอยางโดยที่ไดเนื่องมาแตความเพียร
ในธรรม การรบ หรือการใหทาน  
 
  “กรุณารส” เกิดแต “สถายีภาวะ” คือ ความโศก จะใหบังเกิดรสนี้ ควรนึกถึงการเหลานี้ 
คือ ไหว การรองไห หนาซีดลง สลบ พูดถอมตัว รําพึงรําพันและหลั่งน้ําตา 
  
  รสชื่อ “หาสฺย” นั้น  ปราชญวามีความรูสึกขบขันเปน “สถายีภาวะ” ความขบขันเกิดจาก
การเห็นวา  กิริยาทาทาง  รางกาย  หรือการแตงตัวพิลึก  
  “อทฺภุตรส” มีความรูสึกประหลาดใจเปน “สถายีภาว”ความรูสึกประหลาดใจก็มีเกิดขึ้น
ดวยไดเห็นหรอืไดยินถึงสิ่งที่ไมนาจะเปนไปได  
 
  “ภยานกรส”มีความกลัวอันเกิดแตการเห็นส่ิงที่นาเกลียดนาสยดสยองนั้นเปน“สถายี
ภาวะ” ความกลัวนั้นก็มักกลาวเปนลักษณะหญิง  คนชั้นเลว และเด็ก 
   
  “เราทรฺรส” มีความโกรธเปน “สถายีภาวะ” ความโกรธก็เกิดแตการที่ศัตรูดูหมิ่น  ใน
โอกาสนั้น “พระเอก” ประพฤติอยางนาหวาดกลัว  ฉุนเฉียว  และไมอดโทษ  ในโอกาสนั้น  ทาน
พรรณนาถึงการที่ “พระเอก” ตบแขนของตนเอง  พูดชมตนเอง  คัดคานผูอ่ืน  ขอดคิ้ว  ดาวาทาทาย
และฆาฟนศัตรูดวย  
 
   “พีภตฺสรส” มีความเกลียดชังเปน “สถายีภาวะ” ความเกลียดชังก็เกิดขึ้นโดยทันที พอได
ยินถึงสิ่งที่ไมชอบและมีอาการคือ ถมน้ําลายและทําหนายูยี่  เปนตน  ยกเวนแตมหาบุรุษจะไมทํา
เชนนั้น 
 
  “ศานฺตรส” มีความรูชอบอันมีอาการไมปรารถนาสิ่งใดๆนั้น  เปน “สถายีภาวะ” ความรู
ชอบก็เกิดแตการสละความรักความเกลียด 
    
 ในสวนของรสวรรณคดีสันสกฤต กุสุมา รักษมณี (2549: 124-129) ไดกลาวไว สรุปไดวา 
การเกิดรสทั้ง 9 มีภาวะตางๆ เปนองคประกอบ ดังนี้ 
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  1. ศฤงคารรส  คือ  ความซาบซึ้งในความรัก  เกิดจากความรัก 2 ประเภท คือ ความรัก
ของผูที่ไดอยูดวยกัน (สัมโภคะ) และความรักของผูที่อยูหางจากกัน (วิประลัมภะ) ความรักแบบ        
สัมโภคะนั้นมีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือ การอยูกับผูที่ถูกตาตองใจ การอยูในบานเรือนหรือสถานที ่        
ที่สวยงาม  การอยูในฤดูกาลที่เอ้ือตอการแสดงความรัก การแตงตัวงดงาม การลูบทาดวยของหอม 
และประดับดวยมาลัย  การเที่ยวชมสวนหรือเลนสนุกสนาน การดูหรือฟงสิ่งที่เจริญหูเจริญตา เปน
ตน การแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) ไดแก พูดจาออนหวาน จริตกิริยาแชมชอย ชมายชายตา ยิ้ม
แยมแจมใส  เปนตน  สวนความรักแบบวิประลัมภะนั้นมีเหตุของภาวะ คือ การพลัดพรากจากกัน                
การแสดงผลของภาวะ  ไดแก ทาทางหมดอาลัยตายอยาก สงสัย วิตกกังวล กระสับกระสาย               
พรํ่ารําพัน เปนตน 
 2. หาสยรส  คือ ความสนุกสนาน เปนรสที่เกิดจากการไดรับรูความขบขัน นาฏยศาสตร
แบงความขบขันออกเปน 2 ลักษณะ คือ ความขบขันที่เกิดแกผูอ่ืน หมายถึง การพูดหรือทําใหผูอ่ืน
ขบขันซึ่งสวนมากมักจะเปนไปโดยตนเองไมรูตัว และความขบขันที่เกิดแกตนเอง รูสึกขันตนเอง
หรือขันผูอ่ืน   วิภาวะของความขบขัน ไดแก การแตงตัวแปลกๆ เชน ชายแตงตัวอยางหญิง สวม
เส้ือผารุมราม รุงรัง  แตงตัวผิดกาลเทศะ  หรือแตงตัวมากเกินไป ฯลฯ การทําทาแปลกๆ เชน เดิน
งกๆ เงิ่นๆ ลมลุกคลุกคลาน หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ําๆ ซากๆ ฯลฯ  การพูดแปลกๆ เชน พูดผิดๆ 
ถูกๆ  พูดรัวจนฟงไมไดศัพท  พูดดวยสําเนียงจากไปจากคนสวนใหญหรือพูดซ้ําซาก ฯลฯ อนุภาวะ
ไดแก การยิ้มหรือหัวเราะ ซ่ึงนาฏยศาสตรกลาวไว 6 ลักษณะ คือ ยิ้มนอยๆ ไมเห็นไรฟนและแยม
ปากพอเห็นไรฟน  เปนลักษณะของคนชั้นสูง  หัวเราะเบาๆ และหัวเราะเฮฮาเปนลักษณะของคนชัน้
กลาง หัวเราะงอหายและหัวเราะทองคัดทองแข็งเปนลักษณะของสามัญชนทั่วไป  วยภิจาริภาวะ ซ่ึง
เปนภาวะเสริมของความขบขัน ไดแก ความเสแสรง ความเกียจคราน หรือความงวงงุน ความริษยา 
เปนตน บางภาวะเชน ความรุนแรง อาจเปนตัวแปรได รสท่ีควรจะเกิดจากภาวะขบขันจึงไมใช 
หาสยรส แตกลายเปนคนกรุณารสเพราะความสงสารผูถูกกระทํา 
 
  3. กรุณารส คือ ความสงสาร เปนรสที่เกิดจากการไดรับรูความทุกขโศก ซ่ึงมี 3 อยาง คือ  
ความทุกขโศกที่เกิดจากความยุติธรรม เกิดจากความเสื่อมทรัพย และเกิดจากเหตุวิบัติ โดยอาจมี
ภาวะเสริมคือความไมแยแส ความเหนื่อยออน ความวิตก ความโหยหา ความตื่นตระหนก ความ
หลง  ความออนเพลีย ความสิ้นหวัง ความอับจน ความปวยไข ความเฉยชา ความบาคลั่ง ความสิ้น
สติ  ความพรั่นพรึง  ความเกียจคราน  ความตาย ฯลฯ วิภาวะของความทุกขโศก คือ การพลัดพราก
พรากจากคนรักโดยไมมีโอกาสกลับมาพบกัน ทรัพยสมบัติเสียหาย ถูกแชงดา ถูกฆา ถูกลงโทษ 
กักขัง         จองจํา ถูกจองเวร ประสบเคราะหกรรมตกทุกขไดยาก เปนตน อนุภาวะของความทุกข
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โศกพึงแสดงออกดวย การรองไหครํ่าครวญ แตการรองไหนั้นเปนลักษณะของคนชั้นต่ําและสตรี
เทานั้น  สําหรับคนชั้นสูงและชั้นกลางเมื่อประสบทุกขโศกจะตองกลั้นไวในใจไมใหรองไหคร่ํา
ครวญ  นอกจากนั้นอาจมีอนุภาวะอื่น เชน การทอดถอนใจ ทุมทอดตัว ตีอกชกหัวฯลฯ หรือมี
ปฏิกิริยา (สาตตวิกภาวะ)  เชน นิ่งตะลึงงัน ตัวส่ัน สีหนาเปลี่ยน น้ําตาไหล เสียงเปลี่ยน เปนตน 
 
 4. เราทรรส คือ ความแคนเคือง เปนรสที่เกิดจากการรับรูความโกรธ ตัวละครผูมีความ
โกรธเปนเจาเรือน มักไดแก รากษส ทานพ คนฉุนเฉียว เปนตน อาจมีภาวะเสริม คือ ความตื่น
ตระหนก  ความแคน  ความหวั่นไหว ฯลฯ  วิภาวะของความโกรธ ไดแก การพูดใสความ พูดใหเจ็บ
ใจ ดูหมิ่น  กลาวเท็จ อาฆาตจองเวร กลาวคําหยาบ ขมขู  อิจฉาริษยา ทะเลาะทุมเถียง ตอสู ฯลฯ             
อนุภาวะของความโกรธ  ไดแก การเฆี่ยน ตัด ตี ฉีก บีบ ขวาง ทําใหเลือดตก ฯลฯ และอาจมี
ปฏิกิริยา คือ เหงื่อออก ขนลุก ตัวส่ัน เสียงเปลี่ยน เปนตน เนื่องจากความโกรธนั้นมีหลายอยาง 
ไดแก ความโกรธที่เกิดจากศัตรู เกิดจากผูใหญ เกิดจากเพื่อนรัก เกิดจากคนรับใช  และเกิดขึ้นเอง 
การแสดงความโกรธจึงมีตางกันไปดวย เชน เมื่อผูใหญทําใหโกรธ ผูแสดงพึงกมหนาเล็กนอย มี
น้ําตาคลอเบา อัดอั้นตันใจ ฯลฯ  แตเมื่อคนรับใชทําใหโกรธ อาจชี้นิ้ว ตวาด ถลึงตา  ฯลฯ 
 
 5. วีรรส คือ ความชื่นชม เปนรสที่เกิดจากการรับรูความมุงมั่นในการแสดงความกลา
หาญอันเปนคุณลักษณของคนชั้นสูง  ความกลาหาญมี 3 อยาง คือ กลาให (ทานวีระ) กลาประพฤติ
ธรรมหรือหนาที่ (ธรรมวีระ) และกลารบ (รณวีระ) อาจมีภาวะเสริม คือ ความมั่นคง ความพินิจ
พิเคราะห  ความจองหอง  ความตื่นตระหนก ความรุนแรง  ความแคน ความระลึกได ฯลฯ วิภาวะ
ของความมุงมั่น  ไดแก การเอาชนะศัตรู การบังคับอินทรียของตนได การแสดงพละกําลัง ฯลฯ อนุ
ภาวะของความมุงมั่น ไดแก  ทาทีมั่นคง เฉลียวฉลาดในการงาน เขมแข็ง ขะมักเขมน พูดจาแข็งขัน 
เปนตน 
 
  6. ภยานกรส คือ ความเกรงกลัว เปนรสที่เกิดจากการรับรูความนากลัว ซ่ึงแบงเปน                        
3 ประเภท คือ เกิดจากความหลอกลวง เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการขมขู อาจมีภาวะเสริม  
คือ  ความสงสัย  ความหลง  ความอับจน ความตื่นตระหนก ความเฉยชา ความพรั่นพรึง ความสิ้น
สติ  ความตาย ฯลฯ วิภาวะของความนากลัว ไดแก การวิ่งหนี การสงเสียงรอง เปนตน และอาจมี
ปฏิกิริยา เชน อาการตะลึงงัน เหงื่อออก ขนลุก ตัวส่ัน สีหนาเปลี่ยน เสียงเปลี่ยน น้ําตาไหล หรือ
เปนลม 
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  7. พีภัตสรส คือ ความเบื่อ ความรําคาญ ขยะแขยง เปนรสที่เกิดจากการรับรูความนาเบื่อ  
นารังเกียจ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ เกิดจากสิ่งนารังเกียจที่ไมสกปรก เชน เลือด และสิ่งนารังเกียจที่
สกปรก เชน อุจจาระ หนอน อาจมีภาวะเสริม  คือ ความสิ้นสติ ความตื่นตระหนก ความหลง              
ความปวยไข ความตาย เปนตน วิภาวะของความนาเบื่อ นารังเกียจ ไดแก ส่ิงไมสบอารมณหรือไม
ตองประสงค ส่ิงชวนสลดใจ ส่ิงสกปรก เปนตน อนุภาวะของความนาเบื่อ นารังเกียจ คือ การทําทา
ทางขยะแขยง นิ่วหนา อาเจียน ถมน้ําลาย ตัวส่ัน เปนตน 
 
  8. อัทภุตรส คือ ความอัศจรรยใจ เปนรสที่เกิดจากการไดรับรูความนาพิศวง มี 2 ประเภท  
คือ เกิดจากสิ่งที่เปนทิพย หรืออภินิหาร และเกิดจากสิ่งที่นารื่นรมย อาจมีภาวะเสริม คือ ความตื่น
ตระหนก ความหวั่นไหว ความยินดี ความบาคลั่ง ความมั่นคง เปนตน วิภาวะของความนาพิศวง  
ไดแก การพบเห็นสิ่งที่เปนทิพย การไดรับสิ่งที่ปรารถนา การไปเที่ยวในสถานที่ที่งดงาม นาร่ืนรมย
เชน อุทยาน วิหาร การเห็นส่ิงที่เปนมายา หรือมีเวทมนตรฯลฯ อนุภาวะของความนาพิศวง คือ             
การทําทาประหลาดใจ หรืออุทานดวยความแปลกใจ เปนตน อาจมีปฏิกิริยา เชน การนิ่งตะลึงงัน  
เหงื่อออก ขนลุก น้ําตาไหล ฯลฯ 
  9. ศานตรส  คือ ความสงบใจ เปนรสที่เกิดจากการไดรับรูความสงบของตัวละคร 
ศานตรสในนาฏยศาสตรก็มีแตในตนฉบับบางฉบับเทานั้น ทั้งยังมีลักษณะของการแตงเติมมากกวา
ศานตรสคงเปนอิทธิพลของคติทางพุทธที่ถือวาความสงบเปนสิ่งประเสริฐ เปนทางสูนิพพาน กวี
พุทธสวนมากจึงถือวา ศานตรสเปนรสที่เดนกวารสอื่นทั้ง 8 และภาวะสงบ (ศานตะ) ก็เปนภาวะ
เดน ดังปรากฏในโศลกบทที่ 103  ซ่ึงเปนสวนที่เพิ่มเขามาในนาฏศาสตรบางฉบับวา “ภาวะอาศัย
เหตุการณของตน ๆ แลวเกิดขึ้นจากศานตะ และเมื่อยังไมประสบเหตุการณอยางใดแลวก็แฝงตัวอยู
ในศานตะนั้นเองอีก” 
 
 รสวรรณคดีที่กลาวมาทั้งหมด 9 รสนั้น ศฤงคารรส จัดเปนวิการะรูป หรือ วิกฤตรูป หมายถึง 
รูปที่เปลี่ยนแปลงได เชน จากความรักกลายเปนความเกลียดชัง เปนตน สวน ศานตรส เปน ปรกติรูป 
หมายถึง รูปที่เปนพื้นธรรมดา ไมเปล่ียนแปลง จึงสงบ ไมเปลี่ยนเปนรสอื่น วิการะรูปเกิดจากปรกติรูป  
โดยวิการะรูปนั้นก็แฝงตัวอยูในปรกติรูปนั่นเอง กลาวคือ ศฤงคารรส หรือ รสอ่ืน ๆ จะเกิดขึ้นเมื่ออาศัย
ปจจัยเหตุการณตาง ๆ ของตนเกิดขึ้นจากศานตรส เมื่อยังไมพบปจจัยเหตุการณใดก็ยังคงแฝงตัวอยู
ในศานตรสนั่นเอง จึงเกิดความเห็นวา ศานตรส เปนบอเกิดแหงรสอื่นและไมนับรวมเปนรส 

 



 
บทท่ี 4 

วิเคราะหอลังการและรสในบทละครเรื่อง รัตนาวล ี
 

 การที่ผูชมละครจะไดรับรสจากละครมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับกวีผูประพันธละครซึ่ง
เปนเจาของอารมณ ประสานกับความสามารถของผูแสดงซึ่งจําลองอารมณของกวีมาแสดง และ
สภาพจิตใจของผูดูละคร การเกิดรสในการอานวรรณคดีก็เชนกัน นอกจากกวีผูประพันธงานแลว 
ตัวบทประพันธจะตองสามารถจําลองอารมณของกวีออกมาไดอยางชัดเจน ภาษาซึ่งเปนสื่ออารมณ
จึงมีความสําคัญมาก1 ฉะนั้นบทนี้ผูศึกษาตองการจะศึกษาถึงอลังการและรสทางวรรณคดีในผลงาน
บทละครของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ เร่ืองรัตนาวลี ฉบับรจนาเปนภาษาสันสกฤตของ M.R. Kale 
ฉบับพิมพคร้ังที่ 10 ตีพิมพไวเมื่อคริสตศักราช 1977  มาศึกษาดังตอไปนี้ 
 

ความหมายและความเปนมาของทฤษฎีอลังการ 
อลังการเปนคําสันสกฤตมาจากคําวา อลมฺ + กฺฤ ธาตุ + ฆณฺ ปจจัย แปลวา การประดับ

ตกแตงหรือเครื่องประดับซึ่งหมายถึง เครื่องประดับทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม2 วาดวยการ
ประดับตกแตงคําประพันธใหไพเราะงดงาม มีความหมายลึกซึ้งกินใจ มีหลักเกณฑตางๆ ทั้งในดาน
การใชเสียง การใชคําและการใชความหมายของคําหรือของขอความ รวมตลอดถึงการประพันธให
ดีและวิธีการพิจารณาคําประพันธดวย ป.ส. ศาสตรี ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของอลงัการในการแตง
หนังสือตางๆ วา 

 

คราวนี้เราจะกลาวถึงประมวลอลังการอันไมมีอยูแลวไซร คําประพันธแมแตท่ี
ปราศจากโทษทั้งหลายและประกอบไปดวยคุณท้ังหลาย ก็ยังไมสงาเหมือนรูปรางหญิงอัน
สักแตปราศจากลักษณะที่ช่ัว และกอปรดวยลักษณะที่ดี แตเทานั้นก็ยังไมสงาฉะนั้น3 

 

                                                            

 
1กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, (กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 26.   
2จิรพัฒน ประพันธวิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม ชมรมศิษยเกาจารึกบัณฑิตวิทยาลัย 

กลุมคีตวรรณกรรมภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: บริษัท 
อมรินทร พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, 2530), 8.    

3วาคภฏ, อลังการศาสตร, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี (กรุงเทพฯ: บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส 
จํากัด, 2550), 18.   
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อลังการจึงมีความจําเปนเสมอกับเสื้อผาอาภรณและเครื่องประดับกายตางๆ ของสตรี
หรือบุคคลทั่วไป ถาแตงกายดีประดับรางกายสวยงาม ก็จะทําใหบุคคลนั้นดูงามสงาขึ้นกวาเดิม    
ภามหะ และรุทรฏะ4 ก็ไดเปรียบเทียบอลังการในการประพันธไววา เหมือนภูษณะ คือ เสื้อผา
อาภรณหรือเพชรนิลจินดา หรือ เครื่องประดับอ่ืนๆ ของงานประพันธ อีกทั้งกวีอ่ืนๆ ไมวาในภาษา
กรีก ละติน หรือสันสกฤต ตางก็เห็นพองกันวา เครื่องประดับหรืออลังการนี้เปนสิ่งจําเปนที่ขาด
ไมไดสําหรับกวีนิพนธ กวีนิพนธตองอาศัยพึ่งพาอลังการไมใชอลังการอาศัยกวีนิพนธ  

เคาของอลังการในวรรณคดีสันสกฤตนั้นมีมาตั้งแตสมัยพระเวทแลว แตไมแนวาฤษีที่
แตงคัมภีรพระเวทจะมีความรูสึกนึกคดิดานอลังการหรือไม เนื่องจากมีความเชื่อสืบตอมาวา คัมภีร
พระเวทนั้นเปนสิ่งที่ฤษีทั้งหลายไดยินมาโดยตรงจากพระเจา ในคัมภีรฤคเวท มัณฑละที่ 1 สูกตะที่ 
4 ฤจที่ 1 เปรียบเทียบ (อุปมา) พระอินทรกับแมโคนมที่ดี และในมัณฑละเดียวกัน สูกตะที่ 48 ฤจที่ 
5 เปรียบเทียบอุษา เทพีแหงอรุณกับหญิงผูงดงาม ผูชํานาญในการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอยาง เปนตน5 

ภรตมุนี กลาวไวใน คัมภีรนาฏยศาสตร วา 
 

อุปมา  ทีปกํ  ไจว  รูปกํ  ยมกํ  ตถา / 
กาวฺยไสฺยเต  หฺยลงฺการาศฺ  จตฺวาระ  ปริกีรฺติตาะ //  (อัธยายที่ 17 โศลกที่ 43) 

“อุปมา ทีปก รูปก และยมก เหลานี้คือ อลังการะ 4 ประการของกวีนิพนธ ท่ีไดกลาว
มาถึงแลว” 

 

จากขอความขางตนนี้แสดงวากอนหนาภรตมุนีมีอลังการเพียง 4 ชนิดเทานั้น แตตําราที่
เกี่ยวกับอลังการมีมากมาย ซ่ึงนาฏยศาสตรของภรตมุนีถือวาเปนตําราเกี่ยวกับอลังการศาสตรเลม
แรก ซ่ึงแตงขึ้นในราวคริสตวรรษที่ 16 แต พี.วี. กาเน (P.V. Kane) ถือวา อัคนิปุราณะเปนตํารา
อลังการศาสตรเลมแรก7 ในสมัยตอๆ มาไดมีผูคนควาศึกษา และแตงตําราวาดวยอลังการศาสตรขึ้น
อีกเปนจํานวนมาก เชน กาวยาลังการของภามหะ  กาวยาทรรศะของทัณฑิน กาวยมีมางสาของราชเศขร 
ทศรูปของธนัญชัย กาวยประกาศของมัมมฏะ  วาคภฏาลังการของวาคภฏะ และ สาหิตยทรรปณะ

                                                            
4Antony B.S., A Study of Alaṃkāras in Sanskrit Mahākāvyas and Khaṇḍakāvyas 

(Delhi: Amar Printing Press, 1977), 49. 
5จิรพัฒน ประพันธวิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม ชมรมศิษยเกาจารึกบัณฑิตวิทยาลัย 

กลุมคีตวรรณกรรมภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 8. 
6Mammaṭa, Mammaṭa’s Kāvyaprakāśa, tr. A.B. Gajendragadkar (Bombay: C.K. Dhotre, 

1970), 35.  
7P.V. Kane, History of Sanskrit Poetics, 4th ed (Delhi: Motilal Banrsidass, 1971), 3. 
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ของวิศวนาถ เปนตน  แสดงใหเห็นวานับตั้งแตสมัยของภรตมุนีเปนตนมา อลังการมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
จนทําใหเราคิดไดวาวรรณคดีนั้น ไมมีสวนไหนเลยที่วางเปลาไปจากอลังการ 
 
ลักษณะและประเภทของอลังการ 

อลังการในวรรณคดีสันสกฤตแบงออกเปน 2 ประเภท8 คือ 
1.  ศัพทาลังการ คือ อลังการที่มุงความงามทางดานเสียง 
2.  อรรถาลังการ คือ อลังการที่มุงความงามทางดานความหมาย  

ในแตละสมัย จํานวนของอลังการจะมีมากนอยตางกันเชน ในคัมภีรนาฏยศาสตรใน
คริสตศตวรรษที่ 1 มีอลังการทางเสียงเพียงชนิดเดียว แตในคริสตศตวรรษที่ 11 ในตําราของโภชะ  
มีอลังการทางเสียงมากที่สุดถึง 24 ชนิด9 สวนอลังการทางความหมายปรากฏในคัมภีรนาฏยศาสตร
เพียง 3 ชนิดแตในคริสตศตวรรษที่ 16 ในตําราของอัปปยทีกษิตะ ช่ือ กุวลยานนฺท มีอลังการทาง
ความหมายมากที่สุดถึง 123 ชนิด10   

วรรณคดีแตละเรื่องผูประพันธอาจใชอลังการแตกตางกันออกไปมากบางนอยบาง
ตามแตละลักษณะและประเภทของวรรณคดี  เร่ืองรัตนาวลีเปนละครประเภทนาฏิกามี  4 องก  
เนื้อเร่ืองเกี่ยวกับความรักของพระราชาอุทัยนะ แหงวัตสะกับนางสาคริกา หรือเจาหญิงรัตนาวลีแหง
ลังกา  นางขาหลวงของพระมเหสีวาสวทัตตา  โครงเร่ืองไมเกี่ยวของกับเทพนิยาย  แตเปน
ประวัติศาสตรซ่ึงอลังการที่พบในรัตนาวลีนั้นมีดังตอไปนี้ 
 1. ศัพทาลังการ อลังการทางเสียง คือ การเลนคําใหเกิดความไพเราะของเสียงในบท
ประพันธ มีลักษณะเปนการซ้ําคําหรือซํ้าเสียงพยัญชนะในตําแหนงตางๆ ของบทประพันธ เชน ตน
บท กลางบท ทายบท หรือ ตนบาท กลางบาท ทายบาท เปนตน อันเปนผลใหบทประพันธนั้นๆ มี
เสียงไพเราะนาอาน นาฟง เพิ่มความสงางดงามใหแกบทประพันธ ศัพทาลังการที่ปรากฏในบท
ละครสันสกฤตเรื่องรัตนาวลี มีดังนี้ 
 

 

                                                            

 8บางแหงวา มี 3 ประการ คือ ประการที่ 3 เปน ศพฺทารฺถาลงฺการ ไดแก อลังการที่มุงความงาม
ท้ังดานเสียงและความหมาย ดูรายละเอียดใน V.S. Apte, The Practical Sanskrit English Dictionary 
(Revised & Enlarhed Edition) (Delhi: Motilal Banarsidas, 1965), 156.   

 9 K. Krishnamachariar, History of  Classical Sanskrit Literature (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1974), 721. 

 10A.K. Warder, Indian Kavya Literature, 4 vols (Delhi: Motilal Banarsidass, 1972), 117.   
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1.1 ยมก วาคภฏ ใหคําจํากัดความไวใน อลังการศาสตร วา 
 

สฺยาตฺ ปาทปทวรฺณานา-    มาวฺฤตฺติะ สํยุตายุตา / 
ยมกํ  ภินฺนวาจฺยานา-          มาทิมธฺยานฺตโคจรมฺ //11  
 

ยมก ก็คือการซ้ํา บาท บท (คํา) และวรรณะ (อักษร) ที่มีความหมายแตกตาง 
กัน การซ้ํานั้นจะอยูติดกันหรือไมติดกันก็ได ยมกจะอยูเบื้องตนทามกลางหรือท่ีสุดของบาท
ก็ได 

กุสุมา รักษามณี12 กลาววา ยมก คือการเลนคําโดยใชคําที่มีเสียงเหมือนกันทุก
พยางค หรือบางพยางคแตส่ือความหมายตางกันในคําประพันธวรรคเดียวกันหรือบทเดียวกัน  

ตัวอยางจากบทละครเรื่องรัตนาวลี  องกที่ 1 โศลกที่ 9 
 

  ราชฺยํ นิรฺชิตศตฺรุ โยคฺยสจิเว นฺยสฺตะ สมสฺโต ภระ  
  สมฺยกฺปาลนลาลิตาะ ปฺรศมิตา เศโษปสรฺคาะ ปฺรชาะ |  
  ปฺรทฺโยตสฺย สุตา วสนฺตสมยสฺตฺว เจติ นามนฺา ฆฺฤติ  ํ  
  กามะ กามมุไปตฺวยํ มม ปนุรฺมนฺเถ มหานตฺุสวะ ||9||  
      รัตนาวลี 1.9 
  ราชอาณาจักรไรซ่ึงศัตรูใดมายึดครอง ภาระทั้งหลายก็ไดมอบหมายให 

อํามาตยผูมีความสามารถ  ประชาชนทั้งหลายผูมีอุปสรรคทั้งปวงสงบดีแลวก็ 
ไดรับการใสใจดวยการปกครองโดยชอบ รวมไปถึงพระธิดาแหงปรัทโยตะ  
(เปนชายาของเรา) วสันตฤดูและตัวเจาดวย  ขอพระกามเทพจงบรรลุถึง 
ความพึงพอใจตามชื่อของเทศกาล  แตเรานั้นคิดวางานฉลองเทศกาลอันยิ่งใหญนี้ 
เปนของเราเอง 
 

ตัวอยางที่ยกมานี้ คําที่เปนตัวหนา คือ ยมก ในคําวา กามะ กับ กามมฺ คําแรก
แปลวา กามเทพ สวน กาม คําหลังแปลวา อยางแทจริง 

 
 

                                                            
11วาคภฏ, อลังการศาสตร, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 24. 
12กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 27.   
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ตัวอยางบทละครรัตนาวลี องกที่ 4  
  

วาสว॰ : อมาตฺย เอษา ขลุ สาคราตฺปฺราปฺเตติ ภณิตวฺามาตยฺเยาคนฺธรายเณน มม หสฺเต  
              นิกฺษปิฺตา | อต เอว สาคริเกติ ศพฺทฺยเต |   
 วาสวทัตตา : โอ  อํามาตยเอย  อํามาตยเยาคนัธรายณะไดกลาวแลววา  หญิงผูนี้ไดมา
  จากสาคร (มหาสมุทร)  แลวถูกสงมาแลวในมือของเรา  ดังนั้น  จึงถูก 

เรียกวา  สาคริกา  (นางผูมาจากมหาสมุทร)| 
  

ตัวอยางทีย่กมานี้มี ยมก การเลนคําซ้ํากันระหวาง สาคร กับ สาคริกา 
 

 

1.2  อนุปราส วาคภฏ ใหคําจํากัดความไวใน อลังการศาสตร วา 
 

ตุลฺยศฺรุตฺยกษฺราวฺฤตฺต-ิ รนุปฺราสะ สฺผุรทฺคุณะ / 
อตตฺปทะ สฺยาจฺเฉกานาม ฺลาฏานํา ตตฺปทศฺจ สะ //13 
 

การใชซํ้าซ่ึงอักษรอันมีเสียงคลายๆ กันนั้น ชื่อ “อนุปฺราสะ”  (เมื่อประกอบ) มี 
“คุณ” อันรุงโรจน “เฉกานุปฺราส” (อนุปราส อันนักปราชญนิยมใช) ไมเปนการกลาวคําเดียวกัน
นั้นเองซ้ําๆ “ลาฏานุปฺราส” (อนุปราส ที่ชาวลาฏนิยมใช) เปนการกลาวคําเดียวกันซ้ําไป 

 
กุสุมา รักษามณี14 กลาววา อนุปราส คือ การเลนเสียงโดยการซ้ําเสียงพยัญชนะใน

คําประพันธวรรคเดียวกัน (อาจเปนพยัญชนะเดี่ยวหรือพยัญชนะซอนก็ได) สวนใหญมีเสียงสระ
ตางกัน 

ตัวอยางจากบทละครเรื่องรัตนาวลี 
 

   1.2.1  เฉกานุปราส คือ การซ้ํากลุมพยัญชนะแตเพียงครั้งเดียว ตัวอยางของ                      
เฉกานุปราส ในบทละครรัตนาวลี คือ  
 
 

                                                            
13วาคภฏ, อลังการศาสตร, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 23. 
14กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 27-28. 
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     alamalamatimātraṃ sāhasenāmunā te 

     tvaritamayi vimuñaca tvaṃ latāpāśametaṃ | 
     calitamapi niroddhuṃ jīvitaṃ jīviteśo 

     kṣaṇamiha mama kaṇṭhe bāhupāśaṃ nidhehi ||17|| 
     รัตนาวลี 3.17 

 

   1.2.2  วฤตตยานุปราส คือ การซ้ําเสียงพยัญชนะตัวเดียวหรือกลุมพยัญชนะ
มากกวา  1 คร้ังขึ้นไป ตัวอยางของวฤตตยานุปราส ในบทละครรัตนาวลี คือ 
 
                          jitamuḍupatinā namaḥ surebhyo  
    dvijavṛṣabhā nirupadravā bhavantu 
          bhavatu ca pṛthivī samṛddhsasyā pratapatu  

    candravapurnarendracandraḥ ||4|| 
รัตนาวลี 1.4 

 

                                    ตัวอยางจากโศลกขางตนนี้ มีการเลนเสียงโดยการซ้ําเสียงพยัญชนะ นฺทฺร  
(ndra)ใน candravapurnarendracandraḥ และเสียงพยัญชนะ ป (p), ต (t) ใน pratapatu 

 
     yāto’smi padmanayena samayo mamaiṣa 
     suptā mayaiva bhavatī pratibodhanīyā | 
     pratyāyanāmayamitīva saroruhiṇyāḥ 
     sūryo’stamastakaniviṣṭakaraḥkaroti ||6|| 

    รัตนาวลี 3.6 
    ตัวอยางจากโศลกขางตนนี้ มีการเลนเสียงโดยการซ้ําเสียงพยัญชนะ ม (m), ย (y) 
ใน yāto’smi padmanayena samayo mamaiṣa 
     
     nīto vikramabāhurātmasamatāṃ prāptoyamurvītale 

     sāraṃ sāgarikā sasāgaramahīprāptyakahetuḥ priyā | 
     devī prītimupāgatā ca bhaginīlābhājjitāḥ kosalāḥ 

     kiṃ nāsti tvayi satyamātyavṛṣabhe yasmai karomi ||21|| 
     รัตนาวลี 3.21 

 

  ตัวอยางจากโศลกขางตนนี้ มีการเลนเสียงโดยการซ้ําเสียงพยัญชนะ  ส (s), ค (g) 
และ  ร (r)ใน sāraṃ sāgarikā sasāgara 
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1.3  ศรุตยนุปราส  หมายถึง การซ้ําเสียงพยัญชนะที่อยูในฐานที่เกิดอันเดียวกัน 
ตัวอยาง ศรุตยนุปราส ในบทละครรัตนาวลี  เชน 

 

pādāgrasthitayā muhuḥ stanabhareṇanītayā namratāṃ 

śambhoḥ saspṛhalocanatrayapathaṃ yāntyā tadārādhane | 

hrīmatyā śirasīhitaḥ sapulakasvedomotkampayā 

viśliṣyankusumañjalirgirijayā kṣipto’ntare pātu vaḥ ||1|| 

     รัตนาวลี 1.1 
 

kodheddhairhasṭipātraimuhurupaśamitā vahayo’mī trayo’pi 

trāsārtā ṛtvijo’dhaścapalagaṇahṛtoṣṇīṣapadyāḥ patanti | 

dakṣaḥ stautyasya patnī vilapati karuṇaṃ vidrutaṃ cāpi devaiḥ 

śsannityāttaddāso makhamathanavidhau pātu dveyai śivo vaḥ ||3|| 

     รัตนาวลี 1.3 
ตัวอยางทีย่กมานี้มีการซ้ําเสียงพยัญชนะในพยัญชนะวรรคทันตชะ คือ t, th, d, dh, n, s  

และเสียงพยัญชนะในวรรคโอษฐชะ p ,bh ,m ,v 
 

 2.  อรรถาลังการ  อลังการทางความหมาย คือการใชโวหารเปรียบเทียบ หรือโวหาร
แฝงความหมายเพื่อใหมีการตีความไดลึกซึ้งตางๆ กันไป ในระยะแรกๆ มักเปนโวหารงายๆ ซ่ึง
เปรียบวาสิ่งหนึ่งดีงาม เหมือนอีกสิ่งหนึ่ง เชน อุปมา เปนตน อนึ่ง อรรถาลังการนั้นมีจํานวน
มากมายแตกตางกันไป15 ในแตละคัมภีรดังที่กลาวมาขางตน  ซ่ึงอรรถาลังการที่ปรากฏมากชนิด
ที่สุดมีกลาวไวในตําราของอัปปยทีกษิตะที่มีมากสุดถึง 123 ชนิด อนึ่ง ในที่นี้ผูศึกษาจะกลาวถึง
อรรถาลังการที่สําคัญที่ปรากฏในบทละครเรื่องรัตนาวลี ดังนี้  

2.1  อุปมา คําวา อุปมา ตามหลักไวยากรณสันสกฤต เปนคํานามเพศหญิงประกอบรูป
ศัพทมาจากธาตุ “มา” ซ่ึงแปลวา วัด ตวง เปรียบ และลงอุปสรรค “อุป” เขาไปขางหนาไดรูปเปน 
“อุปมา” แปลวา การเปรียบเทียบ ความเหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 15กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 28. 
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วาคภฏ ใหคําจํากัดความ อุปมา ไวในอลังการศาสตร วา 
 

อุปมาเนน สาทฺฤศย- มุปเมยสฺย ยตฺร สา / 
ปฺรตฺยยาวฺยยตุลฺยารฺถ- สมาไสรุปมา ยถา //16 
 

“อุปมา” คือลักษณะที่กลาวความเหมือนระหวางอุปมานและอุปไมย ดวยใช  
“ปฺรตฺยย” “อวฺยย” คําที่มีความหมายวา เหมือนกันเปนตน และสมาส 

 

กุสุมา รักษามณี17 กลาววา อุปมา คือการนําส่ิงที่กวีตองการแสดงลักษณะเดนไป
เปรียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเดนนั้นเปนที่รูจักหรือเปนที่ยอมรับกันแลว โดยมีคําที่มีความหมาย
ทํานองวา เหมือน คลาย เปนคําแสดงความเปรียบเทียบ เชน ดวงหนานางนวลกระจางดุจดวงจันทร 
เปนตน  

องคประกอบของอุปมา 
อุปมาเต็มรูปแบบ (ปูรโณปมา) จะมีองคประกอบครบ 4 ประการดังนี้ 

1. ส่ิงที่เปนหลักในการเปรียบเทียบ (อุปมาน) 
2. ส่ิงที่กวีนําไปเปรียบ (อุปไมย) 
3. ลักษณะเดนที่รวมกัน (สาธารณธรรม) 
4. ศัพทที่บงการเปรียบเทียบ (อุปมาประตปิาทก)  

สวนอุปมาที่มอีงคประกอบไมครบองค 4 ประการเรียกวา ลุปโตปมา 
 
ตัวอยางจากบทละครเรื่องรัตนาวล ีองกที่ 3 โศลกที่ 11 

 

  ราชา  : (อุปสฺฤตฺย |) ปฺริเย สาคริเก | 
   ศีตําศุรฺมุขมุตฺปเร ตว ทฺฤโศ ปทฺมานุกาเรา กเรา 
   รมฺภาครฺภนภิํ ตโถรุยุคลํ พาหู มฺฤณาโลปเมา | 
   อิตฺยาหฺลาทกราขิลางฺคิ รภสานฺนิะศงกฺมาลิงฺคฺย มา- 
   มงฺคานิ ตฺวมนงฺคตาปวิธุราณเฺยหฺเยหิ นิรฺวาปย ||11|| 

พระราชาอุทยนะ : (เขาไปใกล)  โอ  สาคริกา  นางผูเปนที่รักเอย 

                                                            

  16วาคภฏ, อลังการศาสตร, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 31. 
     17กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 28. 
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 ใบหนาของเจาคือพระจันทร  ดวงตาทั้งสองคือบัวอุบล  มือทั้งสองมีลักษณะ
คลายบัวปทมา  สะโพกทั้งคูของเจาคลายภายในแหงตนกลวย  แขนทั้งสองมีอุปมาดุจราก
บัว  โอ  นางผูมีองคาพยพทั้งหมดอันมอบปติสุขเอย  จงมาเถิด  จงมาเถิด  หลังจากที่
สวมกอดเราอยางรุนแรงโดยไรความกลัวแลว  จงทําใหอวัยวะทั้งหลายที่ถูกแผดเผาดวย
ความรักสงบเย็นเถิด ||11|| 
     รัตนาวลี 3.72 

 

ตัวอยางที่ยกมาจากโศลกขางตนกวีใชการอุปมาสวนตางๆ ของรางกายหลาย
แหงดังนี้ 
 
การกลาวถึงใบหนา องคประกอบของอุปมาในโศลกขางตน คือ 

อุปมาน  พระจันทร 
อุปเมยะ  ดวงหนา 
สาธารณธรรม ความนวลผอง 
อุปมาประติปาทกะ ทฺฤโศ 
 

การกลาวถึงดวงตา องคประกอบของอุปมาในโศลกขางตน คือ 
อุปมาน  ดอกบัว 
อุปเมยะ  ดวงตา 
สาธารณธรรม ความสดใส งดงาม 
อุปมาประติปาทกะ ทฺฤโศ 
 

การกลาวถึงมือ องคประกอบของอุปมาในโศลกขางตน คือ 
อุปมาน  ดอกบัวที่บานตอนกลางวัน 
อุปเมยะ  มือ 
สาธารณธรรม ความเรียว ออนนุม ลดหล่ันเปนระเบียบ 
อุปมาประติปาทกะ ทฺฤโศ 
 

การกลาวถึงแขน องคประกอบของอุปมาในโศลกขางตน คือ 
อุปมาน  ปลายยอดบวั 
อุปเมยะ  แขน 
สาธารณธรรม ความเรียว กลมกลึง ออนชอย  
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อุปมาประติปาทกะ ทฺฤโศ 
 

ตัวอยางจากบทละครรัตนาวลี องกที่ 1 โศลกที่ 18 
 

  มูเล คณฺฑูษเสกาสว อิว พกุไลรฺวาสฺยเต ปุษปฺวฺฤษฺฏยา  
  มธฺวาตามฺเร ตรุณฺยา มุขศศิน ิจิราจฺจมฺปกานฺยทฺย ภานฺติ  |  
  อากรฺณฺยาโศกปาทาหติษุ จ รณตํา นิรฺภรํ นปูุราณํา  
  ฌงฺการสฺยานุคไีตรนุรณนมวิารภฺยเต ภฤฺงฺคสารฺไถะ ||18||  
 

น้ําเกสรดอกไมจํานวนหนึ่งถูกสาดรดลงบนโคนรากดุจดงัถูก 
  ประพรมดวยฝนดอกไมแหงตนพกุละ  ดอกจัมปกะทั้งหลายยิ้ม 
  แยมวันนีห้ลังจากผานไปเนิน่นาน  ในขณะที่ใบหนาดุจดวงจันทร
  ของหญิงสาวยงัคงมีสีแดงก่ําเพราะฤทธิ์แหงน้ําเมา  และเมือ่ไดยิน
  เสียงกระทบกนัของกําไลขอเทาจากหญิงสาวอันเปนดุจสญัญาณ 
  ตอตนอโศก  ฝูงผ้ึงจึงเริ่มเลียนแบบเสียงนัน้ดวยเพลงที่คลายคลึง 
  กัน  ||18|| 

 
ตัวอยางจากบทละครรัตนาวลี องกที่ 1 โศลกที่ 25 

 
  เทวี ตวฺนฺมุขปงฺกเชน โศภาตริสฺการิณา  
  ปศฺยาพฺชานิ วนิิชึตานิ สหสา คจฺฉนฺติ วิจฺฉายตามฺ  |  
  ศฺรุตฺวา ตฺวตฺปริวารวารวนิตาคีตานิ ภฺฤงฺคางคฺนา  
  ลียนฺเต มุกุลานฺตเรษุ ศนไฺกะ สํชาตลชฺชา  ||25|| 
 

 โอ  เทวี  จงมองดูเถิด  ดอกบัวทั้งหลายเมื่อถูกความงามของ
ใบหนาดุจดวงจันทรของเจาบดบังยอมปรากฏความเศราหมองในทันที  ผ้ึง
ตัวเมียทั้งหลายเมื่อไดยินเพลงของหญิงคณิกาอันเปนบริวารของเจา  ยอม
รีบหลบไปในดอกตูมจนหมดสิ้น  ดุจวาถูกทําใหเจ็บปวดดวยความเขนิอาย
อันมีมาแตกําเนิด  ||25|| 
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ตัวอยางที่ยกมานี้ ใช อลังการอุปมา เพราะมีการเปรียบเทียบอยางชัดเจนวามี
ใบหนาดุจดวงจันทร 

 

2.2 อุปมารูปกะ  คือ การเปรียบเทียบโดยใชถอยคําเหมือนรูปกะ แตมิได
หมายความลึกซึ้งเทากับรูปกะที่วาส่ิงหนึ่งอาจแทนอีกสิ่งหนึ่งได เพียงแตตองการเปรียบ
เชนเดียวกับอุปมาวา อุปไมย (ส่ิงที่กวีตองการกลาวถึง) มีลักษณะเหมือนอุปมาน (ส่ิงที่เปนหลักใน
การเปรียบ) เทานั้น ตัวอยางที่พบในบทละครเรื่องรัตนาวลี องกที่ 1 โศลกที่ 8 เชน 

 

วิศฺรานฺตวิคฺรหกโถ รติมาฺชนสฺย  
จิตฺเต วสนฺปฺริยวสนฺตก เอว สากฺษาตฺ |  
ปรฺยุตฺสุโก นิชมโหตฺสวทรฺศนาย  

        วตฺเสศฺวระ กุสุมจาป อิวาภฺยุไปติ ||8||  
     รัตนาวลี 1.8 

พระผูเปนใหญแหงวัตสะ  ผูยังใหคําเลาลือเกี่ยวกับรางกายเหือดหายไป   
ผูประกอบดวยรติ คือ ความรัก  ผูสถิตในหัวใจของปวงชน  ผูเปนที่รักแหง 
วสันตกะ  ไดมาปรากฏตอหนาพวกเราแลว  พระองคผูมีความกระหายอยาก 
ทอดพระเนตรทัศนางานมหรสพของตน  พระผูเปนดุจกามเทพไดเสด็จ 
ขึ้นไปแลว||8||     
  
จากตัวอยางขางตนกวีมิไดที่ตองการจะกลาววา ธนูของพระราชาเปนดอกไม หรือ

แทนที่ดอกไมได กวีเพียงแตตองการแสดงวา พระราชาที่เพิ่งเสด็จกลับมาจากการสูรบซ่ึงถือธนูอยู
ในมือ เมื่อเห็นงานมหรสพก็มีความปรารถนาที่จะเขาไปชม จนไมทันไดเก็บอาวุธ ซ่ึงเมื่อเดินเขาไป
ทามกลางมหรสพ  ธนูที่พระราชาถืออยู ที่เคยเปนอาวุธสําหรับประหัตประหารจากการสูรบ แตดวย
บรรยากาศอันเริงร่ืนชื่นมื่น อาวุธนั้นก็ไมไดมีความนากลัวกลับกลายเปนธนูดอกไมตามบรรยากาศ
ที่แวดลอม 

ตัวอยางจากบทละครรัตนาวลี องกที่ 1 โศลกที่ 20 
 

  ปฺรตฺยคฺรมชฺชนวิเศษววิิกฺตกานฺติะ  
  เกาสุมฺภราครุจิรสฺผุรทํศุกานฺตา |  
  วิภฺราชเส มกรเกตนมรฺจยนฺต ี 
  พาลปฺรวาลวิฏปปฺรภวา ลเตว  ||20|  
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 ดวยผิวกายของเจาที่กระจางใสเพราะการสรงสนานและดวย
เครื่องประดับของเจาที่สองประกายงดงามเคียงคูกับดอกเกาสุมภะสีแดง  
เจาผูกําลังถวายบูชาแดพระผูมีจระเขเปนธงชัยจึงปรากฏดุจเถาวัลยออนที่ 
ขึ้นบนตนไมและผลิใบใหม  อันถูกชําระใหสะอาดโดยประพรมน้ําและ
งดงามดวยสีอันสองสวางดุจดอกเกาสุมภะ||20|| 
 

       ตัวอยางจากบทละครรัตนาวลี องกที่ 4  
 

วส॰ :  (ราชานํ ทฺฤษฺฏวา |) เอษ ขลุ  นิรฺโรตฺกณฺาปรกิฺษามามป ศฺลาฆนียลาวณฺยํา ตนุ  ํ 
              สมุทฺวหนฺนุทิต อิว ทวฺิตียาจนฺโทฺร ’ธิกตรํ โศภเต | ปฺริยวยสฺย | ตทฺยาวเทน 

             มุปสรฺปามิ | (อุปสฺฤตฺย |) สฺวสฺติ ภวติ | ทิษฺฏยา ทฤฺษฺโฏ ’สิ เทวีหสฺตคเตนาป                  
             มยา ปุนรปฺเยตาภฺยามกฺษิภยฺามฺ | 

  
วสันตกะ :  (มองไปที่พระราชา)  นี่แลคือเพื่อนรักผูมีรูปรางอันงดงามจนเปนที่เล่ืองลือ 

         แมจะเหือดแหงดวยความกระสับกระสายอันลึกซึ้ง  กําลังสองประกายอยู 
         ดุจพระจันทรในปกษที่สองที่กําลังขึ้นแตสวางไสวกวานั้น ดังนั้นเราจะ 
        เขาไปใกลเขา | (เขาไปใกลแลว)  ขอความสวัสดีจงมี  ดวยโชคดี  ขาพเจา 
        ผูซ่ึงเคยตกไปอยูในมือของพระเทวียังไดเห็นทานดวยดวงตาทั้งสองนี้ | 
 

 2.3 อุตเปรกษา  คือ การกลาวโดยแสดงจินตนาการใหเกินจริงวาสิ่งหนึ่งมีลักษณะ 
ประหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง 

 วาคภฏะ ใหคําจํากัดความ อุตเปรกษาไวในอลังการศาสตร วา 
 

กลฺปนา กาจิเทาจิตฺยาทฺ- ยตฺรารฺถสฺย สโต’ นฺยถา / 
ทฺโยทิเต วาทิภิะ ศพฺไท- รุตฺปฺเรกฺษา สา สฺมฺฤตา ยถา //18 
 
 

การสมมติขึ้นกลาววาสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งนั้น เมื่อประกอบไปดวยคํา     

                                                            
18กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 38. 
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เชน “ประหนึ่งวา” เปนตน เปนอลังการชื่อ “อุตฺปฺเรกฺษา”  
ตัวอยางจากบทละครเรื่องรัตนาวล ี องกที่ 1 โศลกที่ 4 

 
 ชิตมุฑุปตินา นมะ สุเรภฺโย ทฺวิชวฺฤษภา นรุิปทฺรวา ภวนตฺุ  | 
 ภวตุ จ ปฺฤถิวี สมฺฤทฺธสสฺยา ปฺรตปตุ จนฺทฺรวปุรฺนเรนฺทฺรจนฺทฺระ ||4|| 

รัตนาวลี 1.4 
        ขอชัยชนะจงมีแดพระผูเปนใหญแหงดวงดาว ขอความนอบ
นอมจงมีแดสุระ (เทวดาทั้งหลาย)  ขอใหพฤษภแหงทวิชะทั้งหลาย 
(พราหมณ) จงปราศจากอันตรายทั้งปวง  ขอพระแมปฤถวีจงมีขาวกลางอก
งามทุกเมื่อ ขอจอมกษัตริยผูรุงเรืองดุจดวงจันทรและมีรูปรางงดงามดุจดวง
จันทร (พระเจาศรีหรรษวรรธนะ) จงสวางรุงเรือง ||4||  
 
 

ตัวอยางที่ยกมานี้ กวีใช อลังการ อุตเปรกษา จินตนาการเปรียบเทียบพระราชาผูมี 
ความสงางาม และรางกายที่งดงามของพระองคเหมือนกับพระจันทรซ่ึงนับวาเปนสิ่งที่สูงสงงดงาม 
เชนเดียวกับพระราชาซึ่งเปนบุคคลที่สูงศักดิ์และประกอบไปดวยรัศมีแหงเกียรติยศที่สงางาม 

 

         ตัวอยางจากบทละครรัตนาวลี  องกที่ 1 โศลกที่ 10 
 
                          (สมนฺตาทวโลกฺย |) อโห ปรํา โกฏิมธิโรหติ ปฺรโมทะ เปาราณามฺ |  

 ตถา หิ | กีรฺไณะ ปษฺฏาตเกาไธะ กฺฤตทิวสมุไขะ กุงฺกุมโกฺษทเคาไรรฺ   
                         เหมาลํการภาภิรฺภรนมิตศิไขะ เศขไระ ไกงฺกิราไตะ |  
                         เอษา เวษาภิลกฺษฺย สฺววิภววิชิตาเศษวิตฺเตศโกศา  
                      เกาศามฺพี ศาตกุมฺภทฺรวขจิตชเนไวกปตา วภิาติ ||10||  
 
        โอโห ความปราโมทยแหงชาวเมืองทั้งหลายไดทวีขึ้นไปถึงขีดสุดแลว  เปนดังนี้
ดวยกองแหงผงกุงกุมที่ถูกโปรยกระจายไปทั่ว  อันมีสีเหลืองดุจหญาฝร่ัน  ยังเวลากลางวันใหดู
เหมือนประดุจยามสนธยา  ดวยประกายระยิบระยับแหงเครื่องประดับทอง   และดวยความพิโรธ
แหงดอกอโศกที่คอมตัวลงต่ําเพราะน้ําหนักของมัน  เมืองเกาศามพีนี้อันมีคายิ่งกวาทรัพยสมบัตใิดๆ 
ของเจาแหงสมบัติดวยของมีคาอันเห็นไดชัดจากเครื่องแตงกาย(ของประชาชน)  เมืองนี้ปรากฏเปน
สีเหลืองทองเพราะประชาชนยังใหปกคลุมไปดวยทองคํา ||10|| 
        ตัวอยางจากบทละครรัตนาวลี  องกที่ 4 โศลกที่ 6 
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  อสฺตฺรวฺยสฺตศิรสฺตฺรศสฺตฺรกษโณตฺกฺฤตฺโตตฺตมางฺเค กฺษณ ํ
  วฺยูฒาสฺฤกฺสริติ สฺวนตฺปฺรหรเณ วรฺโมทวฺลทฺวหฺนนิิ | 
  อาหูยาชิมุเข สโกสลปติรฺภงฺคปฺรตีปภว- 
  นฺเนเกไนว รุมณฺวตา ศรศไตรฺมตฺตทฺวิปสฺโถ หตะ ||6|| 
 

   ขณะนั้น  เมื่อกองกําลังหลักถูกตีพาย  ศีรษะถูกตัดดวยการลากอาวุธไปกระทบกับ 
เครื่องปองกันศีรษะที่โดนธนูยิง  ธารแหงเลือดออกเปนสาย   อาวุธทั้งหลายสงเสียง  
ประกายไฟพุงออกจากเกราะ  เขา (รุมัณวัต) ไดเรียกแลวซ่ึงเจาแหงโกสล ณ สงครามเปด  
ดวยรุมัณวัตเพียงผูเดียว  เขา (เจาแหงโกสล) ถูกฆาแลวขณะที่ประทับบนชางตกมัน ||6|| 
 

2.4  ทีปกะ คือ การกลาวขอความที่มีสวนขยายเพียงหนึ่ง แตมีกิริยาหลายๆ ตัว หรือมี
กิริยาเพยีงตัวเดียว แตมีสวนขยายมากกวาหนึ่ง19 

 
วาคภฏ ใหคําจํากัดความ ทปีกะ ไวในอลังการศาสตร วา 

 
อาทิมธฺยานฺตวรฺตฺเยก- ปทารฺเถนารฺถสงฺคติะ / 
วากยฺสฺย ยตฺร ชาเยต ตทุกฺตํ ทีปกํ ยถา //20 
 

ในอลังการอันใด ความหมายของประโยค (หลายประโยค) สัมพันธกันอยูกับ 
ความหมายของคําๆเดียว (หรือแปลโดยอีกนัยหนึ่ง สัมพนัธกันอยูกับคาํตางๆ อันหมายความอยาง
เดียวกัน) อันอยูตอนตน ตอนกลาง หรือตอนปลาย (บท) อลังการอันนั้นชื่อวา “ทีปกมฺ”  

 
 
 

ตัวอยางจากบทละครเรื่องรัตนาวลี  องกที่ 1 โศลกที่ 4 
 

                                                            
19คําวา ทีปกะ แปลวา ดวงประทีป คําท่ีมีความหมายหลักเปรียบดังใจกลางของดวง

ประทีป ขอความตางๆ เปนเปลวไฟที่แผจากจุดนั้น  (กุสุมา  รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 32.) 

20วาคภฏ, อลังการศาสตร, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 40. 
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 ชิตมุฑุปตินา นมะ สุเรภฺโย ทฺวิชวฺฤษภา นรุิปทฺรวา ภวนตฺุ  | 
 ภวตุ จ ปฺฤถิวี สมฺฤทฺธสสฺยา ปฺรตปตุ จนฺทฺรวปุรฺนเรนฺทฺรจนฺทฺระ ||4|| 

รัตนาวลี 1.4 
 

ขอชัยชนะจงมีแดพระผูเปนใหญแหงดวงดาว  ขอความนอบนอมจงมีแดสุระ 
(เทวดาทั้งหลาย)  ขอใหพฤษภแหงทวิชะทั้งหลาย (พราหมณ) จงปราศจากอันตรายทั้งปวง 
ขอพระแมปฤถวีจงมีขาวกลางอกงามทุกเมื่อ ขอจอมกษัตริยผูรุงเรืองดุจดวงจันทรและมีรูปราง
งดงามดุจดวงจันทร (พระเจาศรีหรรษวรรธนะ) จงสวางรุงเรือง ||4||  

 
ตัวอยางโศลกขางตนปรากฏการใชทีปกะคือ การใชกิริยาเพียงตัวเดียวในบาทแรก คือ             

จงปราศจากอันตรายทั้งปวง  (นิรุปทฺรวา ภวนฺตุ) แตมีสวนขยายมากกวาหนึ่งนั่นคือพราหมณ
ทั้งหลายและพฤษภทั้งหลาย ซ่ึงมีความสัมพันธกับกริยา จงปราศจากอันตรายทั้งปวง   

 
 ตัวอยางบทสนทนาของนิปณุิกาที่ตอบคําถามของสุสังคตา ในองกที่ 2  
   

นิปุณิกา : สขิ ทฺฤษฺฏา มยา เต ปฺริยสขี สาคริกา คฺฤหีตจิตฺรผลกวรฺตกิาสมุทฺคกา สมุทฺ
                     วิคฺเนว กทลีคฺฤหํ ปฺรวิศนฺตี | ตทฺคจฺฉ ตฺวมฺ | อหมป เทวยฺาะ สกาศํ คมิษยฺมิ | 
 นิปุณิกา : เพื่อนเอย  ฉนัไดเหน็สาคริกา  เพื่อนรักของเธอถือกระดานวาดรูป  พูกนั
  และกลองสี  ดรูาวกับวากําลังตื่นเตน  กําลังเขาไปสูเรือนแหงกลวย  
  ดังนั้นเธอจงไปเถิด  ฉันเองก็จักไปเฉพาะพระพักตรของพระเทว ี| 
  

ตัวอยางทีย่กมานี้ใช ทีปกะ คอืใชคํากริยาตวัเดยีวคือ  คฺฤหีต หมายถึง ไดถือแลว แลว
ตามดวยคาํขยาย คือ คําวา  จิตรฺผลก วรฺตกิา  สมุทฺคกา ซ่ึงหมายถึง กระดานวาดรูป  พูกนั และกลองสี 
ตามลําดับ โดยมีความสัมพนัธกับกริยา คฤฺหีต   

ตัวอยางจากบทละครรัตนาวลี องกที่ 2  
 

 วิทูษกะ  : หี หี โภะ อาศจฺรฺยมาศฺจรฺยมฺ | สาธุ เร ศฺรีขณฺฑทาส ธารฺมิก สาธุ | เยน ทตฺต
  มาเตฺรไณว เตน โทหเทเนทฤฺศี นวมาลิกา สํวฺฤตฺตา  เยน นิรนฺตโรทฺภินฺนกุ
  สุมคุจฺฉโศภิต วิฏปา อุปหสนฺตีว ลกษฺฺยเต เทวีปริคฺฤหี ตํา มาธวีลตามฺ | ตทฺ
  ยาวทฺคตวฺา ปฺริยวยสฺยํ วรฺธยปิฺยามิ | (ปริกฺรมโยวโลกฺย จ |) เอษ ขลุ 
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   ปฺริยวยสฺยสฺตสฺย โทหทสฺย ลพฺธปฺรตฺยยตยา ปโรกฺษามป ตํา นวมาลิกาํ 
  ปฺรตฺยกฺษามวิ กุสุมิตํา เปฺรกษฺมาณะ   หรฺโษตฺผุลฺลโลจน อิติ เอวาคจฺฉต ิ| 
  ตทฺยาวเทนมุปสรฺปามิ |  

(ตตะ ปฺรวิศติ ยถานิรฺทิษฺโฏ ราชา |) 
  

 วิทูษกะ : โห  โห  ทานผูเจริญ  อัศจรรย  อัศจรรย  สาธุ  ศรีขัณฑทาส  ผูทรงธรรม  
  สาธุ  ในขณะที่ถูกใหปุยนั้น  ตนนวมาลิกาเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด  
  มีลักษณะโสภาดวยดอกและชอที่แทงขึ้นมาอยางไมมีชองวาง  ดุจวากําลัง
  ยิ้มออนๆ  กับเถาวัลยมาธวีอันที่ทรงโปรดของเทวี  ดังนั้น  เราจะไปและ
  แสดงความยินดีแดเพื่อนรัก  (เดินไปรอบๆ และมอง)  นี่แลคือเพื่อนรัก  ผู
  มีดวงตาเบงบานดวยความยินดีที่ไดจองมองตนนวมาลิกานั้นกําลังออก
  ดอกดวยไดรับปจจัยคือปุยของเขา แมจะเลยพนสายตาไปแลวแตก็ดุจยัง
  อยูตอหนา  กําลังเดินมาทางนี้  ดังนั้น  เราจะเดินเขาไปใกลเขา  | 
                                         (หลังจากนั้น  พระราชาผูไดรับการบรรยายดงัขางตนเขามา) 
   

ตัวอยางโศลกขางตนปรากฏการใชทีปกะคือ การใชกิริยาเพียงตัวเดียวในบาทแรก คือ             
เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด  (สํวฺฤตฺตา) แตมีสวนขยายมากกวาหนึ่งนั่นคือลักษณะและความ
งดงามของการเติบโตของตนนวมาลิกา 

 

2.5  สมาโสกติ หรืออันโยกติ คือ การเปรียบเทียบโดยการกลาวถึงส่ิงหนึ่ง แตหมายถึง
อีกสิ่งหนึ่ง มิไดกลาวถึงสิ่งนั้นตรงๆ ตรงกับคําวา นามนัย (Metonymy) ตามตําราวรรณคดีไทย 
ตอไปนี้  

 

ตัวอยางในบทละครรัตนาวลี  องกที่ 1  
 

สํปฺราปฺตํ  มกรธฺวเชน มถนํ ตฺวตฺโต มทรฺเถ ปุรา 
ตทฺยุกฺตํ (กึ ยกุตฺํ) พหุมารฺคคาํ มม ปุโร นิรฺลชฺช โวทุ  ํ (โวทุสฺ) ตว | 
ตาเมวานนุยสฺวภาวกุฏิลํา เห กฺฤษฺณกณฺฐครฺหํ 
มฺุเจตฺยาห รุษา ยมทฺริตนยา ลกฺษฺมีศฺว ปายาตฺส วะ  || 

รัตนาวลี 1 
พระธิดาแหงภูเขา (ปารวตี) ผูมีโชคดี  ตรัสแลวอยางแคนเคืองกับเทพเจาองคใดวา  
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“เมื่อกอนนี้  เพื่อหมอมฉัน พระผูมีธงมกระ (มกฺร) เปนเครื่องหมาย (กามเทพ) ถูกทานทําลายแลว 
โอ ! พระผูปราศจากความอาย  เหมาะสมแลวหรือที่จะแบกนางผูมีการไหลไปหลายทาง (พระแมคง
คา) ตอหนาหมอมฉัน  ขาแตพระผูมีพระศอสีดํา โปรดจงปลอยการกอดหมอมฉันเสียเถิด และเอา
ใจนางผูมีความลดเลี้ยวเปนธรรมชาตินั่นเทียว || 
 

ตัวอยางที่ยกมา มีการกลาวถึงพระผูมีธงมกระเปนเครื่องหมายซึ่งหมายถึงพระกามเทพ  
พระผูมีพระศอดําซึ่งหมายถึงพระศิวะ และกลาวถึงนางผูมีการไหลไปหลายทางและนางผูมีความลด
เล้ียวเปนธรรมชาติแตหมายถึงพระแมคงคา ซ่ึงเปนลักษณะของการเปรียบเทียบแบบสมาโสกต ิ
 

 ตัวอยางบทสนทนาของสาคริกาในบทละครรัตนาวลี  องกที่ 2  
 
สาคริกา : (นิะศไฺวสฺย |) หฺฤทย ปฺรสีท ปฺรสีท | กิมเนนายาสมาตฺรผเลน ทุรฺลภชนปฺ 
 รารฺถนานุ พนฺเธน | อนฺยฺจ | เยไนว ทฺฤษฺเฏน ต อีทฺฤศะ สํตาโป นนุ วรฺธ 
 เต ตเมว ปนุรป เปฺรกฺษิตุมภลิษสีตฺยโห เต มูฒตา | กถํ จาตินฺฤศํส ชนฺมตะ  
 ปฺรภฺฤติ สหสํวรฺธิตมิมํ  ชนํ ปริตฺยชฺย กฺษณมาตฺรทรฺศนปริจิตํ ชน 
 มนุคจฺฉนฺน ลชฺชเส | อถ วา กสฺตว โทษะ | อนงฺคศรปตนภีเตน ตวฺไยวมทฺย  
 วฺยวสิตมฺ | (สาสฺเนมฺ |) ภวตุ | อนงฺคํ ตาวทุ ปาลปฺสฺ เย  
 (อฺชลึ พทฺธวา |) ภควนฺกุสุมายุธ นิรฺชิตสกลสุราสุโรภตฺูวา สฺตฺรีชนํ 
 ปฺรหรนฺกถํ น ลชฺชเส | (วจิินตฺฺย |) อถ วา อนงฺโค’สิ | (ทีรฺฆํ นิะศวฺสฺย|) สรฺวถา มม 
 มนฺทภาคินยฺา มรณเมวาเนน ทุรฺนิมิตฺเตโนปสฺถิตมฺ | (ผลกมวโลกฺย |) ตทฺยาวนฺน 
 โก’ปหาคจฺฉติ ตาวทาเลขฺยสมรฺปตํ ตมภิมต ํชนํ เปฺรกฺษยฺ ยถาสมหีิตํ กริษฺยามิ | 
 (สาวษฺฏมฺภเมกมนา ภูตวฺา นาฏเยน ผลกํ คฺฤหีตฺวา นะิศฺวสฺย |) ยทฺยป  

เม’ติสาธฺว เสน เวปติ อยมติมาตฺรมคฺรหสฺตสฺตถาป นาสฺติ ตสฺย ชนสฺยานฺโย  
ทรฺศโนปาย อิติ ยถาตถาลิขฺไยนํ เปฺรกษฺิเย | (อิติ นาฏเยน ลิขติ |)  

สาคริกา : (หายใจออก)  หัวใจเอย  จงพอใจเถิด  จงพอใจเถิด  ประโยชนอะไรกับ 
 ความปรารถนานี้  อันมีตอผูที่มิอาจเขาถึงไดโดยงายและมีผลคือความ 
 เจ็บปวดทรมาน  นอกจากนั้น  โอนี่คือความโงเขลาของเจา  เจาปรารถนา 
 จะไดเห็นอีกครั้งผูที่เมื่อเจาเห็นแลว  ความเจ็บปวดรวดราวของเจาจัก 
 เพิ่มพูนขึ้น  เหตุใดเจาจึงไมรูสึกอับอาย  โอ  หัวใจอันโหดรายเอย  เจาละ 
 ทิ้งบุคคลที่เล้ียงดูเจามาแตเกิดแลวจะตามหาบุคคลซึ่งเจารูจกัเพียงแค 
 มองเห็นชั่วขณะ  หรือนี่เปนความผิดใดของเจา  วันนี้เจามีทาทางเชนนี้ 
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 เพราะกลัวลูกศรแหงพระกามเทพตกใส  (มีน้ําตานองหนา)  จงเปน 
 เชนนั้นเถิด  เราจะสวดภาวนาตอพระกามเทพ  (ประณมมือข้ึน) โอ  พระผู 
 มีพระภาค  ผูมีดอกไมเปนอาวุธ  หลังจากทานไมพายแพแกเทวะและอสูร 
 ทั้งหมดแลว  ทานกําลังประหารสตรีอยู  เหตุใดทานจึงไมละอาย  (คิดอยู 
 ภายใน)  หรือเหตุใดทานจึงไมมีรูปราง  (หายใจออกยาว)  ความตายยอม 
 เปนของฉันผูไรซ่ึงโชคดวยประการทั้งปวง  ดวยสังเกตจากนิมิตรายที่ได 
 เขามาใกลฉันแลว  (มองดูที่กระดานวาดรูป)  ดังนั้น  ตราบเทาที่ไมมีผูใด 
 มายังที่นี่  ตราบนั้นฉันจะจองมองบุคคลนั้นอันจินตนาการขึ้นและวาดลง 
 แลว  แลวจักทําตามสิ่งที่ตนปรารถนา  (รวบรวมสติในการเพง  ทําทีวา 
 หยิบกระดานวาดรูป  ถอนหายใจ)  แมวามือดานหนานี้จะสั่นเทาเนื่องจาก 
 ความประหมายิ่ง  แตวาเพราะไมมีอุบายอื่นอันจะไดเห็นคนผูนี้อีก   
 หลังจากเขียนตามเทาที่ทําไดแลว ฉันจะจองมองรูปนั้น (กลาวจบ 
 จึงทําทาวาดรูป) | 
 
 ตัวอยางที่ยกมานี้ กวีใชคําศัพทแทนคําวา พระกามเทพอยางหลากหลาย เชน คําวา 
อนงค  ผูไมมีรูปราง คําวา ภควนฺกุสุมายุธ พระผูมีพระภาคผูมีดอกไมเปนอาวุธ 

 
  2.6 อรรถานตรันยาสะ (arthāntaranyāsa) คือการใชถอยคําแสดงเหตุหรือหา
หลักฐานมายืนยันเพื่อสนับสนุนสิ่งที่กลาวถึง อาจเปนการยกหลักทั่วไปมาสนับสนุนกรณีเฉพาะ 
หรือยกกรณีเฉพาะมาสนับสนุนหลักทั่วไปก็ได เชน 

ตัวอยางบทละครรัตนาวลี  องกที่ 1 โศลกที่ 6 
อารฺเย ทูรสฺถิเตเนตฺยลมุทฺเวเคน  | ปศฺย | 

  ทฺวีปาทนยฺสฺมาทป มธฺยาทป ชลนิเธรฺทิ โศ’ปฺยนฺตาตฺ  |  
  อานีย ฌฏิติ ฆฏยติ วิธิรภิมตมภิมุขีภูตะ ||6|| 

รัตนาวลี 1.6 
โชคชะตาอันเรากําลังเผชิญอยูยอมนอมนําและเชื่อมตอส่ิงที่เราตองการ 
 มาไดในบัดดล  แมจากทวีปอื่น  จากใจกลางแหงทองมหาสมุทรหรือ 
แมแตจากประเทศอื่น ||6|| 

 



207 
 

 

  ตัวอยางที่ยกมานี้ เปนตอนที่สูตรธาระ (นายโรง) พูดกับภรรยาในบทที่จะนําเขา
เร่ืองรัตนาวลี ปลอบใจภรรยาวา อยากังวลถึงการที่ตองอยูหางไกลจากสิ่งที่รักหรือปรารถนาเลย 
เพราะไมวาสิ่งปรารถนาจะอยูไกลสักเพียงใดไมวาจะกลางมหาสมุทรลึก เกาะอันหางไกล หรือทวีป
อ่ืน โชคชะตาจะสามารถพาใหไดมาประสบพบเจอได เหมือนกับเหตุการณของพระราชาอุทยนะ
กับรัตนาวลีที่อยูคนละประเทศแตก็มีเหตุใหไดมาพานพบกันได 
 
  ตัวอยางบทละครรัตนาวลี  องกที่ 4 โศลกที่ 1 
 
  สวฺยาไชะ ศปไถะ ปฺริเยณ วจสา จิตฺตานวุฤฺตฺตฺยาธิก ํ
  ไวลกฺษเฺยณ ปเรณ ปาทปตไนรฺวากฺไยะ สขีนํา มุหุะ | 
  ปฺรตฺยาปตฺติมปุาคตา น หิ ตถา เทวี รุทตฺยา ยถา 
  ปฺรกฺษาลฺเยว ตไยว พาษฺปสลิไละ โกโป ’ปนีตะ สฺวยมฺ ||1|| 

 
ดวยการกลาวคําสบถทั้งหลายที่กํากวม  ดวยวาจาอันออนหวาน ยิ่งกวานั้น ดวยความรูสึก 

พึงพอใจแหงจิตใจ  ดวยความหดหูอันยิ่งยวด  ดวยการลดลงไปที่เทา หรือแมแตดวยคําพูดทั้งหลาย
ของเพื่อนทั้งหลาย  เทวีไมไปแลวสูความสงบราบเรียบดวยส่ิงเหลานี้  รวมถึงการรองไหก็เชนกัน  
ดุจเดียวกับการลางมือ  ดวยการปลอยใหน้ําตาไหลหลั่ง  ความโกรธจะถูกชําระลางใหหายไปดวย
ตนเอง  ||1|| 
 
 2.7 สวภาโวกติ  คือ การกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสภาพที่เปนอยูโดยธรรมชาติ โดยไม
นําความรูสึกของกวีเขาไปแทรกมากนัก อาจมีการใชภาพพจนบางเล็กนอย  

ตัวอยางในบทละครรัตนาวลี  องกที่  1 
 

|(วิโลกฺย  |)  ตตฺกิมเนน  | เปฺรกฺษสฺว  ตาวทสฺย  มธุมตฺตกามินีชนสฺวยํคฺราห-                
คฺฤหีตศฺฤงฺคกชลปฺรหารนฺฤตฺยนฺนาครชนชนิตเกาตูหลสฺย สมนฺตตะ ศพฺทายมานมรฺทโลทามจรฺ
จรีศพฺทมุขํรรถฺยามุขโศภิโน ปฺรกีรฺณปฏวาสปฺุชาปฺชริ ตทศาทิศามุขสฺย สศฺรีกตํา มทนมโหตฺ
สวสฺย | 

รัตนาวลี 1 
 

 ขอพระองคโปรดทอดพระเนตรความงดงามของเทศกาลแหงความรักอันยิ่งใหญนี้  
ซ่ึงมีความนาสนใจ ถูกทําใหเกิดขึ้นโดยชาวเมืองผูฟอนรําโดยการฉีดน้ําออกจากที่ฉีดน้ําซึ่งสตรีผู
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นารักผูกําลังมึนเมาถือไวดวยมือตนเอง เปนเทศกาลที่มีความงดงามอยูบริเวณหนาถนน ซ่ึงอื้ออึงไป
ดวยเสียงจรจรีผสมผสานกับเสียงกลองกองกังวาน   เปนเทศกาลที่ทั่วทุกทิศถูกทําใหเปนสีเหลือง 
ดวยกอนแหงน้ําหอมอันมีช่ือเสียงที่ถูกโปรยลง | 
  ตัวอยางบทละครรัตนาวล ี องกที่ 1 โศลกที่ 11 

 
  ธารายนฺตฺรวิมกฺุตสํตตปยะปรูปฺลเต สรฺวตะ  
  สทฺยะ สานฺทฺรวิมรฺทกรฺทมกฤฺตกฺรีเฑ กฺษณ ํปฺรางฺคเณ |  
  อุทฺทามปฺรมทากโปลนิปตตฺสินฺทูรราคารุไณะ  
  ไสนฺทูรีกฺริเต ชเนน จรณนยฺาไสะ ปุระ กุฏฏิมมฺ ||11||  
 

ในอุทยานอันทวมทนไปดวยกระแสธารแหงน้ําที่พุงออกมาจากน้ําพุอยางตอเนื่อง 
และที่ที่มีกิจกรรมรื่นเริงอยูบนโคลนอันเกิดจากการคาที่เกิดขึ้นพรอมกันและใกลกัน  ทางเดินนั้น
กลายเปนสีแดงเพราะผูคนย่ําไปดวยเทาของตน  ซ่ึงก็เปนสีแดงเพราะสีจากผงกุงกุมที่รวงลงมาจาก
แกมของสตรีผูเดินไปมาอยางอิสระ||11|| 
 
 ตัวอยางที่ยกมานี้ ใช อลังการ สวภาโวกติ  โดยบรรยายถึงบรรยากาศของเทศกาลแหง
ความรักที่ผูคนออกมาละเลนกันตามทองถนน  

 
  ตัวอยางบทละครรัตนาวลี  องกที่ 1 โศลกที่ 23 

 
  อสฺตาปาสฺตสมสฺตภาสิ นภสะ ปารํ ปฺรยาเต รวา- 
  วาสถานี  ํ สมเย สมํ นฺฤปชนะ สายํตเน  สํปตนฺ  |   
  สํปฺรตฺเยษ สโรรุหทฺยุติมุษะ ปาทําสฺตวาเสวิตุํ  
  ปฺรีตฺยุตฺกรฺษกฤฺโต ทฺฤศามุทยนสฺเยนฺโทริโวทฺวกีฺษเต ||23 || 

 

พระอาทิตยไดเดินทางไปสูสุดขอบฟาแลว  ดวยแสงทั้งหมดที่สองกระทบ 
ยอดเขา ณ ยามแหงสนธยานี้  ที่ประชุมแหงราชาที่รวมกันอยูในสภานี้ตางรอคอยที่จะชื่นชม
พระบาทแหงทาน  ราชาอุทยนะ  ผูขโมยความรุงเรืองแหงดอกบัวทั้งหลายไปหมดสิ้น  ผูมอบ
ความปติยินดีใหแกดวงตาดุจเดียวกับรังสีแหงดวงจันทรอันนําความรมเย็นมาใหแกดวงตา  
||23|| 
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  ตัวอยางบทละครรัตนาวลี  องกที่ 4 โศลกที่ 14 
 

  หมฺรฺยาณา เหมศฺฤงฺคศฺริยมิว นิจไยรจิษามาทธานะ 
  สานฺทฺโรทฺยานทฺรุมาคฺรคฺลปนปศุนิตาตยฺนฺตตีวฺราภิตาปะ | 
  กุรฺวนกฺีฑามหธฺีรํ สชลชลธรศฺยามลํ ธูมปาเตา- 
  เรษ ปฺโลษารฺตโยษิชฺชน อิห สหไสโวตฺถิโต ’นฺตะปุเร ’คฺนิะ ||14|| 
 

 ไฟนี้เกิดขึ้นแลวในตําหนักในอยางรวดเร็ว  ดุจวาสรางความงามใหแกยอดทองคําแหง
อาคารทั้งหลายดวยกลุมแหงเปลวทั้งหลาย  มีความรอนอันยิ่งยวดโดยดูไดจากความเหี่ยวเฉาของ
ยอดตนไมในอุทยานอันเขียวขจี  ทําใหภูเขาอันนาร่ืนรมยกลายเปนสีดําดุจเมฆฝนดวยการปลอย
ควัน  และยังใหหญิงสาวเจ็บปวดดวยกระบวนการเผาไหม ||14|| 

 
ตัวอยางที่ยกมานี้ ใชอลังการ สวภาโวกติ บรรยายสภาพเหตุการณขณะเกิดไฟไหมใน

วัง ซ่ึงทําใหเกิดขึ้นโดยนักมายากล 
  
 สรุปไดวา บทละครรัตนาวลีปรากฏอลังการครบถวนทั้งอลังการทางเสียงและอลังการ
ทางความหมาย  แสดงใหเห็นวากวีไดใชอลังการทั้งสองประเภทคือ ศัพทาลังการ  หรืออลังการทาง
เสียง ตกแตงคําประพันธใหมีเสียงที่ไพเราะ และอรรถาลังการ  หรืออลังการทางความหมาย ตกแตง
คําประพันธดวยกลวิธีที่ทําใหมีความหมายเดนชัด ลึกซึ้งงดงามมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้  อลังการ ยังเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดรส  เมื่อแสดงใหเห็นถึงอลังการในบท
ละครดังรายละเอียดที่กลาวมาแลว  ลําดับตอไปผูศึกษาจึงแสดงใหเห็นถึง “รส” ในบทละคร
รัตนาวลี  
 
ความหมายและความเปนมาของทฤษฎีรส 
 ในบรรดาสวนประกอบของวรรณคดี อันไดแก วัสตุ อลังการ และรส รสนับวาเปนสิ่ง
ที่สําคัญที่สุด และถือเปนหัวใจของนักประพันธ21 รสในวรรณคดีตามที่ปรากฏในนาฏยศาสตร มีอยู
ดวยกัน 8 อยาง แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก รสที่เปนเหตุของรสอื่น มี 4 คือ ศฤงคารรส 
(รสแหงความรัก) เราทรรส (รสแหงความแคนเคือง) วีรรส (รสแหงความกลาหาญ) และพีภัตสรส 

                                                            

 21วาคภฏ, อลังการศาสตร, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 136. 
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(รสแหงความชิงชังเบื่อระอา) กลุมที่ 2 คือรสที่คลอยตาม มี 4 รส ไดแก หาสยรส (รสแหงความ
สนุกสนาน) กรุณารส (รสแหงความสงสาร) อัทภุตรส (รสแหงความอัศจรรยใจ) และภยานกรส 
(รสแหงความกลัว)22 
 คําวา “รส” นี้เมื่อพูดถึงแลวก็อาจสืบสาวถอยหลังไปไดจนถึงยุคพระเวทเลยทีเดียว 
ฤคเวท คําวา รส หมายถึง น้ําโสม23 ในอถรรพเวท คําวารส หมายถึง น้ําจากสมุนไพร24 น้ําจากเมล็ด
ธัญพืช25 และที่ปรากฏมากก็คือคําวา รสชาติ ตอมาในยุคอุปนิษัท คําวา รส ในความหมายวา น้ําจาก
สมุนไพรหรือจากเมล็ดธัญพืช ไมปรากฏที่ใช แตความหมายวา รสชาติ นั้นยังมีใชอยู เชนในคําวา รู
รสดวยล้ิน และในคัมภีรไตตตริยะ คําวา รส มีความหมายเจาะจงขึ้น เพราะเปนรสชาติที่มาพรอม
กับปติสูงสุด อันเปนอันติมสัจจะ26 นักทฤษฎีละครสันสกฤต อาศัยความหมายวารสชาติจากคัมภีร
อุปนิษัทนี้ มาใชกับรสที่ผูชมไดจากการชมละครที่มีจิตเปนสหฤทัยอยูแลว ในที่สุดก็จะไดรับ
รสชาติเหมือนกับนักพรตผูเพงสมาธิ 
 รสคือปฏิกิริยาทางอารมณที่เกิดขึ้นในใจของผูอาน เมื่อไดรับรูอารมณที่กวีถายทอดไว
ในวรรณคดี นักวรรณคดีตามทฤษฏีรสมีความเห็นวา วรรณคดีเกิดขึ้นเมื่อกวีมีอารมณสะเทือนใจ 
แลวถายทอดความรูสึกนั้นออกมาในบทประพันธ อารมณนั้นจะกระทบใจผูอาน ทําใหเกิดการรับรู 
และเกิดปฏิกิริยาทางอารมณเปนการตอบสนองสิ่งที่กวีเสนอมา รสจึงเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจ
ของผูอาน มิใชส่ิงที่อยูในวรรณคดี ซ่ึงเปนเพียงอารมณที่กวีถอดถายลงไวและเปนตัวทําใหเกิดรส
เทานั้น27 
 อารมณพื้นฐานของมนุษยมีดวยกัน 9 ชนิด ไดแก รติ (ความรัก)  หาสะ (ความขบขัน)  
โศกะ (ความทุกขโศก)  โกรธะ (ความโกรธ)  อุตสาหะ (ความมุงมั่น)  ภยะ (ความนากลัว)  ชุคุปสา 
(ความนารังเกียจ) วิสมยะ (ความนาพิศวง) และศมะ (ความสงบ) กวีจะตองทําใหผูอานรับรูวามีภาวะ
                                                            

 22วาคภฏ, อลังการศาสตร, แปลโดย ป.ส. ศาสตรี, 25. 
  

23दधानः कलशे रसम.् A. Sankaran, Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit 

(Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1973, อางถึงในกุสุมา รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทย
ตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 117. 

 
24उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन.(ขอใหอายุยืนยาวขึ้นดวยน้ําจากสมุนไพร) อางถึงในกุสุมา 

รักษมณี, การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 117. 
 

25 आहाष धान्यं रसं. (ขาไดน้ําจากเมล็ดธัญพืช) อางถึงในเรื่องเดียวกัน, 118. 
 

26 रसो वै सः, रसं ेवायं लब्ध्वा नन्दी भवित. (สิ่งนั้นคือรสแนเทียว เมื่อรับรูรสชาติแลวความ
ปติก็เกิด) อางถึงในเรื่องเดียวกัน, 119. 

 
27กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 24. 
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หนึ่งเกิดขึ้นแกตัวละครโดยแสดงสาเหตุของภาวะ (วิภาวะ) ขึ้น จากนั้นตัวละครจะตองแสดงผลของ
ภาวะ (อนุภาวะ)  ใหรูวาเกิดภาวะหนึ่งขึ้นในใจของตัวละครแลว เมื่อผูอานไดรับรูภาวะที่กวีเสนอ ก็
จะเกิดอารมณตอบสนองตอภาวะนั้น เรียกวา รส   จํานวนของรสที่มีอยูจะเทากับจํานวนของภาวะที่
กวีแสดงไวในผลงานมีทั้งหมด 9 รส ไดแก  ศฤงคารรส (ความรัก) เปนอารมณตอบสนองรติ  
หาสยรส (ความสนุกสนาน) เปนอารมณตอบสนอง หาสะ กรุณารส (ความสงสาร) เปนอารมณ
ตอบสนองโศกะ  เราทรรส (ความแคนเคือง) เปนอารมณตอบสนองโกรธะ  วีรรส (ความชื่นชมใน
ความกลา) เปนอารมณตอบสนองอุตสาหะ  ภยานกรส (ความเกรงกลัว) เปนอารมณตอบสนองภยะ  
พีภัตสรส (ความเบื่อระอา ชิงชัง) เปนอารมณตอบสนองชุคุปสา  อัทภุตรส (ความอัศจรรยใจ) เปน
อารมณตอบสนองวิสมยะและศานตรส(ความสงบใจ)เปนอารมณตอบสนองศมะ28 ซ่ึงรสทาง
วรรณคดีในบทละครรัตนาวลี มีรสที่สําคัญดังนี้ 
  

1.รสหลักในบทละครรัตนาวลี   
 

 รสหลักของบทละครรัตนาวลี คือ ศฤงคารรส  หรือ รสแหงความรัก เพราะความรัก
มักจะเปนจุดเริ่มตนของทุกสิ่งทุกอยาง  สอดคลองกับอุดมการณหรือความปรารถนาของมนุษยตาม
ความเชื่อของศาสนาฮินดูที่เรียกวา ปุรุษารถะ 4 คือ ส่ิงที่มนุษยพยายามปฏิบัติ  แสวงหาหรือบรรลุ
ถึง เปนเปาหมายของชีวิต  เปนคุณคาที่มนุษยยึดถือ 4 ประการ ไดแก อรรถะ (ประโยชน)  กามะ 
(ความรัก) ธรรมะ(หนาที่)  และโมกษะ (การละวาง) ซ่ึงกวีผูประพันธอาจไมกลาวถึงครบทั้งหมด  
ขึ้นอยูกับวาผูใดจะใหความสําคัญกับสิ่งใดมากกวากัน  สิ่งนั้นจะปรากฏอยูในผลงาน ซ่ึงบทละคร
รัตนาวลีนั้นตรงกับปุรุษารถะ 4  ขอกามะ 

ศฤงคารรส  คือ ความซาบซึ้งในความรัก เกิดจากความรัก 2 ประเภท คือ ความรักของผู
ที่ไดอยูดวยกัน (สัมโภคะ) และความรักของผูที่อยูหางกัน (วิประลัมภะ) ความรักแบบสัมโภคะนั้น
มีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือการอยูกับผูที่ถูกตาตองใจ สวนความรักแบบวิประลัมภะมเีหตขุองภาวะ
คือการพลัดพรากจากกัน 
  

 ตัวอยางในบทละครรัตนาวลี องกที่ 3 
 

ราชา :    (อุปสฺฤตฺย กณฺาตฺปาศมปนยนฺ |) อยิ สาหสการิณิ กิมิทมการฺยํ กฺริยเต | 
  (เขาไปใกล  นาํบวงออกจากคอ)  โอ  เจาผูกระทําอยางรบีดวน  เหตใุด 

จึงทําสิ่งอันโงเขลาเชนนี้  | 
 

                                                            

 28 เรื่องเดียวกัน, 24-25.  
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  มม กณฺคตาะ ปฺราณาะ ปาโศ กณฺคเต ตว | 
  อตะ สฺวารฺถะ ปฺรยตฺโน ’ยํ ตยฺชฺยตํา สาหสํ ปฺริเย ||16|| 
 

 ปราณทั้งหลายของเราไปสูแลวที่คอ (สําลัก) เมื่อบวงบาศอยูที่คอของเจา  
ดังนั้น  นี่คือความพยายามเพื่อตนเองของเรา  โอ  ที่รักเอย  จงละทิ้งความโหดรายปาเถ่ือนเถิด ||16|| 
 

สาคริกา : (ราชานํ ทฺฤษฏฺวา |) อมฺโม กถเมษ ภรฺตา | (สหรฺษมาตฺมคตมฺ |) ยตฺสตฺยเมนํ 
เปฺรกฺษฺย  ปุนรป เม ชีวิตาภิลาษะ สํวฺฤตฺตะ | อถไวนํ เปฺรกษฺฺย กฺฤตารฺถา 
ภูตฺวา สุเขไนว ชีวิตํ  ปริตฺยกษฺฺยามิ | (ปฺรกาศมฺ |) มฺุจตุ มฺุจตุ มํา ภรฺตา | 
ปราธีนะ ขลฺวย ํชนะ น ปุนรีทฺฤศมวสรํ มรฺตุ  ํ ปฺราปฺโนติ | | (อิติ ปุนะ 
ปาศํา กณฺเ ทาตุมิจฺฉติ |)  

 

 สาคริกา : (มองพระราชา)  โอวาว  นี่เปนนายทานไดอยางไร  (กลาวกับตนเองดวย 
  ความยินดี)  เปนความสัตยแทวาหลังจากไดเห็นเขาแลว  ความตองการ 
  ในการมีชีวิตอยูของเราเริ่มขึ้นอีกครั้ง  ไมเชนนั้น  มองเห็นเขาแลว   
  ฉันจะถือวาไดบรรลุความประสงคแลวและจักสละชีวิตดวยความสุข   
  (เสียงดัง)  ขอนายทาน  ปลอยหมอมฉันเถิด  ปลอยหมอมฉันเถิด   
  คนผูนี้อยูในอาํนาจแหงผูอ่ืนแลวและจะไมไดรับโอกาสเพื่อความตาย 
  เชนนี้อีก  (กลาวจบ  ตองการจะนําบวงมาคลองที่คอ) 
  
      รัตนาวลี 3.79 
 

ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นถึงความรักที่พระราชาอุทยนะมีตอนางสาคริกา เมื่อพบวานาง
กําลังจะแขวนคอฆาตัวตายก็รีบเขาไปหามปรามและชวยเหลือนางทันที สวนนางสาคริกาเมื่อไดพบ
กับพระราชาอุทยนะก็ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู จัดเปนความรักแบบสัมโภคะ มีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) 
คือ การไดอยูกับคนรัก การแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) คือ ความปติยินดีที่ไดพบหนาคนรัก29   

 
และอีกตอนหนึ่ง 
ราชา  : (สเขทมฺ |) กษฺฏํ โภะ กษฺฏมฺ | 

  กึ เทวฺยาะ กฺฤตทีรฺฆโรษมุษิตาสฺนิคฺธสฺมิตํ ตนฺมุขํ 

                                                            

 29กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 134. 
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  ตฺรสฺตํา สาคริกํา สุสํภฺฤตรุษา กึ ตรฺชฺยมานํา ตยา | 
  พทฺธฺวา นีตมิโต วสนฺตกมหํ กึ จินฺตยามีตฺยโห  
  สรฺวาการกฺฤตวฺยถะ กฺษณมป ปฺราปฺโนมิ โน นิรฺวฺฤติมฺ ||19|| 
 

 พระราชาอุทยนะ : (ดวยความเศรายิ่ง)  ลําบากหนอ  ทานผูเจริญ  ลําบากหนอ 
 ใบหนานั้นของเทวีอันรอยยิ้มแหงความรักถูกขโมยไปเพราะความโกรธอันยาวนาน  
สาคริกาผูตกอยูในความกลัวและกําลังถูกขมขูดวยความโกรธอันบมไวดีแลว  วสันตกะผูถูกมัด
แลวและนําตัวไป  เหลานี้ฉันจะลืมไดอยางไร  โอโฮ  ฉันผูถูกความทุกขในทุกรูปแบบมิอาจไดรับ
ความสบายใจไดเลยแมขณะเดียว ||19|| 

      รัตนาวลี 3.84 
 ตัวอยางที่ยกมาขางตนจัดเปนความรักแบบวิประลัมภะ มีเหตุของภาวะคือการพลัด

พรากจากกัน การแสดงผลของภาวะไดแก ทาทางหมดอาลัยตายอยาก กระสับกระสาย พรํ่ารําพัน 
เปนตน ซ่ึงเปนตอนที่พระราชาอุทยนะตองพลัดพรากจากนางสาคริกาผูเปนที่รักทําใหรูสึกเศรา
สลดใจหมดอาลัยตายอยากและพร่ํารําพันถึงนางดวยความปวดราว 

 

2.รสรองในบทละครรัตนาวลี   
 

 รสรองในบทละครรัตนาวลี คือ วีรรส หรือ รสของความกลา หาสยรส หรือ รสของ
ความสนุกนาน  กรุณารส  หรือ รสแหงความสงสาร พีภัตสรส  หรือ รสแหงความนารังเกียจ ซ่ึงรส
เหลานี้ลวนชวยสงเสริมใหรสของความรักเดนชัดยิ่งขึ้น 
 

วีรรส  คือ ความชื่นชม เปนรสที่เกิดจากการรับรูความมุงมั่นในการแสดงความกลา
หาญ อันเปนคุณลักษณะของคนชั้นสูง ความกลาหาญมี 3 อยาง คือ กลาให (ทานวีระ) กลาประพฤติ
ธรรมหรือหนาที่ (ธรรมวีระ) และกลารบ (รณวีระ) อาจมีภาวะเสริมคือ ความมั่นคง ความพินิจ
พิเคราะห ความจองหอง ความตื่นตระหนก ความรุนแรง ความแคน ฯลฯ วิภาวะของความ
มุงมั่น ไดแก การเอาชนะศัตรู การบังคับอินทรียของตนได การแสดงพละกําลัง ฯลฯ อนุภาวะของ
ความมุงมั่นไดแก ทาทีมั่นคง เฉลียวฉลาดในการงาน เขมแข็ง ขะมักเขมน พูดจาแข็งขัน เปนตน30 

 
 
 

                                                            

 30กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 127. 
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ตัวอยางจากบทละครเรื่องรัตนาวล ี
 วิทู॰ : (ราชานมุตฺตรีเย คฺฤหีตฺวา |) วยสฺย มา ขลฺเววํ สาหสํ กุรุ |  

ราชา  : (อุตฺตรียมฺฤตฺสฺฤชฺย |) ธิงฺ มูรฺข สาคริกา วิปทฺยเต | กิมทฺยาป ปฺราณา  
ธารฺยนฺเต | (อิติ  ชฺวลนปฺรเวศํ ธูมาภิภวํ นาฏยนฺ |) 

 
   วิรม วิรม วหฺเน มฺุจ ธูมานพุนฺธํ 
   ปฺรกฏยสิ กิมุจไฺจรฺรจิษํา จกฺรวาลมฺ | 
   วิรหหุตภุชาหํ โย น ทคฺธะ ปริฺยายาะ  
   ปฺรลยทหนภาสา ตสฺย กึ ตฺวํ กโรษิ ||16|| 
 

 วิทูษกะ :      (จับพระราชาที่เครื่องทรงสวนบน)  โอ  เพื่อนเอย  โปรดอยาทําอยาง
ฉุกละหุกเชนนี้ | 
 (ถอดเครื่องทรงสวนบนทิ้ง)  โธ  เจาโงเอย  สาคริกากําลังเขาสูความวิบัติ  ปราณ
ทั้งหลายจะถูกค้ําจุนไวไดอยางไร  (กลาวจบ แสดงวาเขาไปในกองเพลิงและแสดงวาถูกควันกลบ
เอาไว) | 
 

จงหยุดเถิด  จงหยุดเถิด  โอ  ไฟเอย  จงยกเลิกควันไฟอันตอเนื่องเถิด  เจายังใหวงกลม 
ปรากฏดวยเปลวไฟอันสูงตระหงานเพราะเหตุใด  เราอันไมถูกเผาไหมดวยไฟแหงการลาจากจาก
คนรัก อันเปนไฟแหงการทําลายลาง  แตเหตุใดทานจึงทําเชนนี้กับเรา ||16|| 
      รัตนาวลี 4.104 

 

ตัวอยางที่ยกมาขางตนเปนการแสดงถึงความกลาหาญของพระราชาอุทยนะที่พรอมที่
จะสละชีพของตนเอง เพื่อชวยเหลือนางสาคริกาหญิงผูเปนที่รักที่กําลังจะถูกเปลวเพลิงเผาไหม โดย
ที่ไมเสียดายในชีวิตของตนเอง 

 

 หาสยรส  คือ ความสนุกสนาน เปนรสที่เกิดจากการไดรับรูความขบขัน ซ่ึงมีดวยกัน 2 
ลักษณะตามคัมภีรนาฏยศาสตร คือ ความขับขนที่เกิดแกผูอ่ืน หมายถึง การพูดหรือทําใหผูอ่ืน
ขบขัน ซ่ึงสวนมากมักจะเปนไปโดยตัวเองไมรูตัว และความขบขันที่เกิดแกตนเอง รูสึกขันตนเอง 
หรือขันผูอ่ืน วิภาวะของความขบขัน ไดแก การแตงตัวแปลกๆ เชน ชายแตงตัวอยางหญิง สวม
เสื้อผารุมรามรุงรัง แตงตัวผิดกาลเทศะ การทําทาแปลกๆ การพูดแปลก ฯลฯ31  

                                                            

 31กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 125. 
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 ตัวอยางหาสยรสในบทละครรัตนาวลีมักจะมาพรอมกับตัวตลกหรือตัวละครประกอบ 
ดังเชนในองกที่ 1 ดังบทสนทนาตอไปนี้  
 

 วิทูษกะ  :   โภ วยสฺย อหมปฺเยตโยรฺมธฺเย คตฺวา นฺฤตยฺนฺ คายนฺ มทนมโหตฺสวํ มานยิษ ฺ
ยามิ |  

 วิทูษกะ : โอ  สหาย  แมแตขาพเจา  หลังจากไปสูทามกลางแหงนางทั้งสองนั้นแลว   
  ก็จักรวมเฉลิมฉลองในพิธีบูชาพระกามเทพนี้ดวยการเตนรําและการรอง| 
   

 ราชา :   (สสฺมิตมฺ) วยสฺย เอวํ กฺริยตามฺ | 
 ราชาอุทยนะ : (มีรอยยิ้ม)  เพื่อนเอย  จงทําเชนนั้นเถิด | 
 

 วิทูษกะ   :   (อุตฺถาย เจฏโยรฺมธฺเย  นฺฤตฺยนฺ |) ภวติ มทนเิก ภวติ จูตลติเก มามปฺเยตํา  
จรฺจรี  ํ ศิกฺษยตมฺ |  

 วิทูษกะ  :   (ลุกขึ้น  เตนรําระหวางนางรําทั้งสอง) โอนางมทนิกาผูเจริญ โอนางจูตลติกา 
  ผูเจริญ  โปรดสอนจัรจรีนี้ใหแกขาพเจาดวย | 
 

 อุเภ :   (วิหสฺย |) หตาศ น ขลฺเวษา จรฺจรี |  
 นางสนมทั้งสอง :  (หัวเราะ)  คนเขลาเอย  นี้แลมิใชจัรจรี| 

วิทูษกะ  :   ตตฺ กึ ขลฺเวตตฺ |  
 วิทูษกะ : ถาเชนนั้น นี้คืออะไรเลา  

มทนิกา :   ทฺวิปทีขณฺฑํ ขลฺเวตตฺ  
 มทนิกา : นี้แลคือ “ทวิปทีขัณฑะ”| 

วิทูษกะ  :   (สหรฺษมฺ |) กิเมเตน ขณฺเฑน โมทกาะ กฺริยนฺเต |  
 วิทูษกะ : (ยินดียิ่ง)  ขนมโมทกะทั้งหลายทําขึ้นจากสิ่งนี้หรือ | 

เจฏเยา :   (วิหสฺย |) น หิ น หิ | ปฺยเต ขลฺวิทมฺ |  
 นางสนมทั้งสอง :  (หัวเราะ)  ไมใชเชนนั้น  ไมใชเชนนั้น  ส่ิงนี้คือฉันทอันถูกรอง  
  (บทสวด) | 

วิทูษกะ  :   (สวิษาทมฺ  |) ยทิ ปฺยเต ตทลํ มไมเตน  | วยสฺยสฺย สกาศเมว คมิษฺยามิ  |  
  (คนฺตุมิจฺฉติ |) 
 วิทูษกะ : (ดวยอาการไมพึงพอใจ)  ถาเปนสิ่งที่ถูกรอง (บทสวด) ถาเชนนั้นก็ 
  พอแลวสําหรับขาพเจา  |  ขาพเจาจักไปยังดานหนาของเพื่อน  |   
  (วิทูษกะตองการจะไป) 
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อุเภ :   (หสฺเต คฺฤหีตวฺา |) เอหิ กฺรีฑามะ | วสนฺตก กุตฺร คจฺฉสิ |  
  (อิติ พหวุิธํ วสนฺตกมากรษฺตะ)  
 
 นางสนมทั้งสอง :  (ควาไวดวยมือ)  ทานจงมาเถิด  พวกเราเตนดวยกัน โอ  วสันตกะ  
  ทานจะไปไหน  | (วาแลวดังนี้  นางทั้งสองรั้งวสันตกะไวดวยวิธีการ 
  หลากหลาย) 

วิทูษกะ  : (อากฺฤษฺย หสฺตํ ปฺรปลายฺย ราชานมุปสฺฤตฺย |) วยสฺย | นรฺติโต ’สฺมิ | น หิ น  
หิ |  กฺรีฑิตฺวา ปลายิโต ’สฺมิ |  

 วิทูษกะ : (ดึงมือออก  วิ่งหนี  เขาไปใกลพระราชา)  โอสหาย  ขาพเจาถูกยังให
เตนรํา  ไมเลย  ไมเลย  หลังจากเลนแลว  ขาพเจาจะหนีไป | 

ราชา : สาธุ กฺฤตม ฺ|  
 ราชาอุทยนะ : ทําไดดีแลว | 
         รัตนาวลี 1.15-16 
 

 ตัวอยางที่ยกมากลาวถึงเหตุการณในงานเทศกาลแหงความรักที่มีนางสนมสองคนมา
ทําการแสดงรองและเตน เห็นดังนั้นเพื่อนของพระเอกคือ วิทูษกะ จึงไดเขาไปรวมเตนดวย ถามวา
ส่ิงที่พวกนางรองคืออะไร พวกนางก็บอกวาคือ ทวิปาทีขัณฑะ จากนั้นวิทูษกะก็เลนมุขวา ขัณฑะนี้
ใชกอนกลมๆ ที่เขาใชทําขนมโมทกะหรือไม พวกนางสนมก็ตอบวาไมใชเชนนั้น มันคือบทสวด 
วิทูษกะจึงบอกวาถาเปนบทสวด ตนก็คงไมเห็นมีอะไรจะตองทําแลวไปดีกวา จากนั้นพวกนางสนม
ก็ไดฉุดกระชากแขนใหวิทูษกะเตนดวยกันตอ ฉุดดึงกันไปมาวุนวายจนวิทูษกะพนมาไดแลว
กลับไปทูลกะพระราชาผูเปนสหายวา ตนไปเตนแลวก็หนีมา  
 

 กรุณารส  คือความสงสาร เปนรสที่จากการไดรับรูความทุกขโศก ซ่ึงมี 3 อยาง คือ 
ความทุกขโศกที่เกิดจากความอยุติธรรม เกิดจากความเสื่อมทรัพย และเกิดจากเหตุวิบัติ วิภาวะของ
ความทุกขโศก คือการพลัดพรากจากคนรักโดยไมมีโอกาสกลับมาพบกัน ทรัพยสมบัติเสียหาย ถูก
แชงดา ถูกฆา ฯลฯ อนุภาวะของความทุกขโศกพึงแสดงออกดวยการรองไหครํ่าครวญ32   
 
 
 
  

                                                            

 32กุสุมา  รักษมณี,  การวิเคราะหวรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 126. 
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กรุณารส ในบทละครรัตนาวลี ปรากฏในชวงทายของบทละคร ดังตัวยาง เชน 
  

วาสว॰ : อารฺยปุตฺร มยาตฺมนะ กฺฤเต ภณิตมฺ | เอษา ขลุ มยา นิรฺฆฺฤณเยห นิคเฑน 
สํยมิตา  สาคริกา วิปทยฺเต | ตตฺตํา ปริตฺรายตามารฺยปุตฺระ |  

วาสวทัตตา : โอ  สวามี  หมอมฉันมิไดกลาวเพื่อตนเอง  นี้แลคือสาคริกาผูถูกหมอม 
ฉันลามไวดวยโซที่ขอเทาดวยความไรเมตตา  กําลังเขาสูความวิบัติ   
ดังนั้น  ขอสวามีจงไปชวยเหลือนางเถิด | 

รัตนาวลี 4.104 
 
 ตัวอยางทีย่กมาเปนกรุณารส  เมื่อพระนางวาสวทัตตารูวานางสาคริกาซึ่งถูกนางลามโซ
ไวกําลังจะถูกเปลวเพลิงเผาไหมจึงเกดิความรูสึกสงสารจัดเปนความทุกขโศกที่เกิดจากความอยุติธรรม
ของนาง ดังนัน้จึงไดออนวอนขอรองใหพระสวามีของนางไปชวยเหลือ 
  

 พีภัตสรส  คือ ความเบื่อรําคาญขยะแขยงเปนรสที่เกิดจากการรับรูความนาเบื่อ นา
รังเกียจ ซ่ึงมีสองประเภทคือ เกิดจากสิ่งนารังเกียจที่ไมสกปรก และสิ่งนารังเกียจที่สกปรกคือ
อุจจาระ หนอน อาจมีภาวะเสริมคือ ความสิ้นสติ ความตื่นตระหนก ความหลง ความปวยไข ความ
ตายเปนตน วิภาวะของความนาเบื่อ นารังเกียจไดแก ส่ิงที่ไมสบอารมณ หรือไมตองประสงค ส่ิง
ชวนสลดใจ ส่ิงสกปรก เปนตน อนุภาวะของความนาเบื่อ นารังเกียจคือ การทําทาทางขยะแขยง นิ่ว
หนาอาเจียน ถมน้ําลาย ตัวส่ัน ฯลฯ33  
 พีภัตสรส ในบทละครรัตนาวลี ดังตัวยาง เชน 
 

วิชย॰ :  เทว กฤฺตนิศฺจยศฺจาเสา | 
วิชยวรมัน :   โอ  เทวะ  เขานั้นเองคือผูกอใหเกิดการตดัสิน 

 
  โยทฺธุ  ํ นิรฺคตฺย วินฺธฺยาทภวทภิมุขสฺตตฺกฺษณํ ทิคฺวภิาคา- 
  นฺวินฺธฺเยเนวาปเรณ ทฺวิปปตปิฺฤตนาปฑพนฺเธน รุนฺธนฺ | 
  เวคาทฺพาณานวฺิมฺุจนฺสมทกริฆโฏตฺปษฺฏปตฺติรฺนิปตฺย  
  ปฺรตไฺยจฺฉทวฺาฺฉิตาปฺติทฺวิคณุิตรภสสฺตํ รุมณฺวานฺกฺษเณนํ ||5|| 
 

                                                            

 33เรื่องเดยีวกัน, 128. 
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หลังจากออกจากเทือกเขาวินธัยแลวเพื่อการยุทธ  ในขณะนั้นที่กําลังปดกั้นหนทาง
ทั้งหลายดวยกองแถวแหงพญาชางอันดุจดังเทือกเขาวินธัยอีกเทือกหนึ่ง  การเผชิญหนากันจึงเกิดขึ้น  
รุมัณวัตผูปลอยลูกศรทั้งหลายดวยความรวดเร็วในชั่วขณะนั้น  ผูมีพลทหารอันถูกบดขยี้ดวยกองทัพ
ชางตกมันและมีความโหดเหี้ยมถูกทําใหทวีคูณดวยการเผชิญหนาที่เขาตองการ  ไดเขาไปใกลเขา 
(เจาแหงโกสล) และกลาวทาทายแลว ||5|| 
 

 อป จ 
                       และ 
 

  อสฺตฺรวฺยสฺตศิรสฺตฺรศสฺตฺรกษโณตฺกฺฤตฺโตตฺตมางฺเค กฺษณ ํ
  วฺยูฒาสฺฤกฺสริติ สฺวนตฺปฺรหรเณ วรฺโมทวฺลทฺวหฺนนิิ | 
  อาหูยาชิมุเข สโกสลปติรฺภงฺคปฺรตีปภว- 
  นฺเนเกไนว รุมณฺวตา ศรศไตรฺมตฺตทฺวิปสฺโถ หตะ ||6|| 
 
                       ขณะนั้น  เมื่อกองกําลังหลักถูกตีพาย  ศีรษะถูกตัดดวยการลากอาวุธไปกระทบกับ
เครื่องปองกันศีรษะที่โดนธนูยิง  ธารแหงเลือดออกเปนสาย  อาวุธทั้งหลายสงเสียง  ประกายไฟพุง
ออกจากเกราะ  เขา (รุมัณวัต) ไดเรียกแลวซ่ึงเจาแหงโกสล ณ สงครามเปด  ดวยรุมัณวัตเพียงผูเดียว  
เขา (เจาแหงโกสล) ถูกฆาแลวขณะที่ประทับบนชางตกมัน ||6|| 
      รัตนาวลี 4.93-94 

 

 ตัวอยางที่ยกมานี้แสดงใหเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นในสนามรบทําใหเกิดสิ่งนารังเกียจที่
ไมสกปรกเชน เลือด และมีภาวะเสริมคือความตาย วิภาวะของความนาเบื่อนารังเกียจไดแก ส่ิงชวน
สลดใจเกิดขึ้นจากการที่ราชาแหงโกสลถูกสังหารดวยลูกศรนับรอยขณะประทับอยูบนหลังชาง 
   

  สรุปไดวา ในบทละครรัตนาวลี  มีรสหลัก ไดแก  ศฤงคารรส  หรือ รสแหงความรัก 
สวนรสรองที่มาเสริมรสหลัก ไดแก วีรรส หรือ รสของความกลา หาสยรส หรือ รสของความสนุก
นาน  กรุณารส  หรือ รสแหงความสงสาร พีภัตสรส  หรือ รสแหงความนารังเกียจ 
 บทละครสันสกฤตเรื่อง รัตนาวลี ของพระเจาศรีหรรษวรรธนะ จัดวาเปนบทละครที่มี
วรรณศิลป คือ มีความงามในการใชถอยคําภาษาที่ไพเราะ เนื้อหาที่สนุกสนาน มีตัวละครที่มี
บทบาทโลดแลนไปตามจินตนาการของกวีผูประพันธ ซึ่งทําใหผูอานและผูฟงเกิดความซาบซึ้งใจ  
เกิดอารมณสะเทือนใจกลายเปนรส  ซึ่งทั้งอลังการและรส ตางก็เปนสิ่งที่มีความสําคัญ ที่ทําให
บทละครเรื่องรัตนาวลีนี้มีความงดงามสมบูรณครบถวน    



 

             
บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป  
 บทละครรัตนาวลีเปนบทละครภาษาสันสกฤต มีความยาว 4 องก ประพันธโดย
พระราชาศรีหรรษวรรธนะ ซ่ึงมีพระชนมชีพอยูในชวง พ.ศ. 1143 – 1190 (ค.ศ.590 – 647) ทรงเปน
จักรพรรดิผูครอบครองดินแดนทางตอนเหนือของอินเดีย ระหวาง พ.ศ. 1149 – 1190 (ค.ศ.606 – 
647)  เปนพระโอรสของพระเจาประภากรวรรธนะ และเปนพระอนุชาของพระราชยวรรธนะ พระ
เจา ศรีหรรษวรรธนะยังปรากฏในฐานะผูแตงบทละครสันสกฤตอีกสองเรื่อง คือ ปรียทรรศิกา และ
นาคานันทะ 
 เนื้อหาในเรื่องรัตนาวลีนั้นเปนละครสันสกฤตที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับความรักของ
พระราชาอุทยนะ แหงแควนวัตสะกับนางสาคริกา หรือเจาหญิงรัตนาวลีแหงลังกา นางขาหลวงของ
พระมเหสีวาสวทัตตา โครงเรื่องของละครเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับเทพนิยาย แตเปนละครทางดาน
ประวัติศาสตร  
 เร่ืองยอของรัตนาวลี เลาเกี่ยวกับพระราชาอุทยนะมีมเหสีชื่อ พระนางวาสวทัตตาแตมา
รักกับนางสาคริกาหรือรัตนาวลีเจาหญิงแหงลังกา ซึ่งบังเอิญถูกนํามาอยูในพระราชสํานักของ
พระเจาอุทยนะเพราะเรืออับปาง นางสาคริกาเองก็หลงรักพระราชาอุทยนะและวาดรูปพระองค 
พระนางวาสวทัตตาอิจฉาเมื่อพบภาพนั้นจึงลงโทษนางสาคริกา และขูใหเลิกรักพระราชาอุทยนะ 
เมื่ออุปสรรคตาง ๆ ผานพนไป ละครก็จบลงดวยการประนีประนอมกันระหวางพระมเหสีทั้งสอง
องค คือ พระนางวาสวทัตตา และเจาหญิงรัตนาวลี 
 บทละครรัตนาวลีมี 4 องก ประกอบดวย บทสนทนาเปนรอยแกว และบทรอยกรอง
สลับกัน โดยมีบทสนทนารอยแกว   554  ครั้ง และบทรอยกรอง 87 บท มีตัวละครหลักคือ 
พระราชาอุทยนะเปนพระเอก สาคริกา (เจาหญิงรัตนาวลี)เปนนางเอก วิทูษกะเพื่อนพระเอก สาวใช 
คนรับใช เยาคันธรายณะ วสุภูติ  นักมายากล  เปนตน 
 ภาษาที่ใชในบทละครรัตนาวลีนั้น ใชภาษาสันสกฤตเปนหลัก คือในบทบรรยาย และ
ตัวละครชั้นสูง สวนตัวละครหญิงและคนใชจะใชภาษาปรากฤต อยางไรก็ตาม ตนฉบับที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ไดแสดงไวเฉพาะภาษาสันสกฤต ผูศึกษาจึงไมไดระบุวาสวนใดเปนภาษาปรากฤต   
 บทละครรัตนาวลีใชฉันททั้งหมด 13 ชนิด ฉันทที่นิยมใชเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ไดแก 1) ศารทูลวิกรีฑิตฉันท มีจํานวน 33 บท 2) สรัคธราฉันท จํานวน 10 บท 3) อารยาฉันท 
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จํานวน 9 บท 4) อนุษฏภฉันท  จํานวน 9 บท 5) วสันตติลกฉันท จํานวน 9 บท  6) ศิขริณีฉันท 
จํานวน 6 บท  7) มาลินีฉันท จํานวน 3 บท  8) ปฤถวีฉันท จํานวน 2 บท  9) ประหรรษิณีฉันท 
จํานวน 1 บท  10) หริณีฉันท จํานวน 1 บท  11) ปุษปตาคราฉันท จํานวน 1  บท  12) ศาลินีฉันท 
จํานวน 1 บท และ 13) อุปชาติฉันท จํานวน 1  บท   
  อลังการที่ใชในบทละครรัตนาวลีมีความโดดเดนใน ทั้งในดานศัพทาลังการ (อลังการ
ทางเสียง)ไดแก  ยมก (การซ้ําคํา) อนุปราส (การเลนเสียงซ้ําพยัญชนะ)  และอรรถาลังการ (อลังการ
ดานความหมาย) ไดแก อุปมา (การเปรียบเทียบ)  อุปมารูปกะ (การเปรียบเทียบโดยใชถอยคํา
เหมือนรูปกะแตมิไดหมายความลึกซึ้งเทากับรูปกะ) อุตเปรกษา  (การกลาวโดยแสดงจินตนาการให
เกินจริง) ทีปกะ (การกลาวขอความที่มีกิริยาเพียงตัวเดียว แตมีสวนขยายมากกวาหนึ่ง) สมาโสกติ 
หรืออันโยกติ (การเปรียบเทียบโดยการกลาวถึงสิ่งหนึ่ง แตหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง มิไดกลาวถึงส่ิงนั้น
ตรงๆ) อรรถานตรันยาสะ (การใชถอยคําแสดงเหตุหรือหาหลักฐานมายืนยันเพื่อสนับสนุนสิ่งที่
กลาวถึง) สวภาโวกติ  (การกลาวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสภาพที่เปนอยูโดยธรรมชาติ)  
 ตัวละครสําคัญในเรื่องนี้ไดแก ตัวละครชาย คือ พระราชาอุทยนะ (พระเอก เปนเจาชาย
แหงเมืองเกาศามพี)  วิทูษกะ หรือวสันตกะ(พราหมณผูเปนเพื่อนของพระเอก) เยาคันธรายณะ 
(เสนาบดี)  วิชยวรฺมา (เปนหลานของรุมัณวัตผูเปนองครักษของพระราชา) พภระวยะ (กรมวัง)  
วสุภูติ (อํามาตยของพระเจาวิกรมพาหุผูเปนกษัตริยแหงเมืองสิงหล) ไอนทรชาลิกะ (นักมายากล) 
 ตัวละครหญิงไดแก รัตนาวลี หรือสาคริกา  (นางเอก  ธิดาของพระเจาวิกรม
พาหุแหงสิงหล)  วาสวทัตตา (พระมเหสีของพระราชาอุทยนะ) กาญจนมาลา (นางสนมของพระ
นางวาสวทัตตา) สุสังคตา (เปนนางสนม และเปนเพื่อนของนางเอก (สาคริกา) จูตลติกา, มทนิกา
และนิปุณิกา (นางสนมรับใช) ประตีหารีหรือวสุนทรา (นางทวารบาล)   
  ในการวิเคราะหรสทางวรรณคดี พบวา บทละครรัตนาวลีมีรสหลักไดแก ศฤงคารรส 
(ความรัก) รสรอง ไดแก วีรรส (ความกลาหาญ) หาสยรส (ความสนุกนาน)  กรุณารส (ความ
สงสาร) พีภัตสรส (ความนารังเกียจ) 
 
ขอเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทละครทั้งสามเรื่องที่เชื่อวาพระเจาศรีหรรษวรรธนะ
เปนผูประพันธ เพื่อศึกษาความแตกตางและความเหมือนระหวางบทละครทั้งสาม 
 2. ควรมีการศึกษาการใชคําศัพทและไวยากรณในบทละครรัตนาวลี ซ่ึงผูศึกษาไมได
ศึกษาไวในงานวิจัยช้ินนี้ 
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ตารางเทียบอักษรและหลักการปริวรรต 
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ตารางที่  1   เทียบอักษรเทวนาครี-โรมัน-ไทย 
 

ภาษาสนัสกฤต 
พยัญชนะวรรค 

ก วรรค k!       k        กฺ o!     kh      ขฺ g!      g      คฺ "!     gh     ฆฺ '!      ṅ      งฺ 
จ วรรค c!      c       จฺ D!       ch      ฉฺ j!      j       ชฺ H!      jh     ฌฺ |!     ñ      ฺ 
ฏ วรรค q!       t        ฏ Q!        th       ฺ f!        d       ฑฺ F!      dh    ฒฺ [!      n       ณฺ 
ต วรรค t!        t         ตฺ w!       th       ถฺ d!       d        ทฺ x!      dh     ธฺ n!        n       นฺ 
ป วรรค p!        p        ปฺ )!     ph     ผฺ b!       b      พฺ -!       bh      ภ ฺ m!      m     มฺ 

 

พยัญชนะอวรรค 

y!        y         ย ฺ r!        r       รฺ l!       l       ลฺ v!       v       ว ฺ
อวรรค 

z!      ś         ศฺ ;!        s        ษฺ s!       s      สฺ h!       h      หฺ 
 

สระ 

สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 
     A               £           a                  อ      Aa                   £a         ā                     อา      
     #         i£            i                       อิ      $                   £I      ī                      อี 
     %                  £u            u                      อุ      ^                   £ª      ū                     อู 
     \                 £&       r                        ฤ      §                  £̈      ṝ                      ฤา 

     ¤                  £         l                        ฦ      @                   £e      e                      เอ 

     @e                    £E       ai                    ไอ      Aa e                 £ae      o                     โอ 
     AaE                 £aE       au                   เอา    

 

อนุสวาระและวิสรคะ 
 

เทวนาคร ี โรมัน/ไทย 
A<                 £< am          อํ 
A>      £> ah              อะ 
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หลักการปริวรรต 
 

1.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเครื่องหมายวิราม (  £!   ) อยูใต ถือวาไมมีสระใดผสม
อยูออกเสียงตามลําพังไมได เชน k!  c!  q! t! p! ปริวรรตเปนอักษรโรมันดังนี้  k  c  t   t  p และเมื่อ
ปริวรรตเปนอักษรไทยจะใสเครื่องหมายพินทุ (    ) ไวใตดังนี้ กฺ  จฺ  ตฺ  ฏ  ปฺ  

2.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเครื่องหมายวิรามอยูใต ไมวาจะตามหลังสระใดก็ตาม 
ถือวาพยัญชนะนั้นเปนตัวสะกด เมื่อปริวรรตเปนอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเปนอักษรไทยจะใสเครื่องหมายพินทุไวใต เชน 

-gvan! อักษรโรมัน = bhagavān อักษรไทย = ภควานฺ 
pué;m! อักษรโรมัน = purus am  อักษรไทย = ปุรุษมฺ 

3.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ไมมีเครื่องหมายวิรามอยูใตและไมมีรูปสระใดผสมอยู
จะถือวาพยัญชนะนั้นมีสระ อะ ผสมอยู เชน ' | n [ m เมื่อปริวรรตเปนอักษรโรมันจะใส a 

ผสมกับพยัญชนะนั้น ดังนี้ ṅa  ña  n?a  na  ma และเมื่อปริวรรตเปนอักษรไทยจะไมใส
เครื่องหมายพินทุไวใตดังนี้ ง    ณ  น  ม 

4.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีคร่ึงรูปที่ใชเปนตัวสะกด ไมวาจะตามหลังสระใดก็ตาม   
ถือวาพยัญชนะนั้นเปนตัวสะกด เมื่อปริวรรตเปนอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเปนอักษรไทยจะใสเครื่องหมายพินทุไวใต เชน 

pu:p อักษรโรมัน = pus pa  อักษรไทย = ปุษฺป 
i-]u อักษรโรมัน = bhiks u  อักษรไทย = ภิกฺษุ 

5.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีคร่ึงรูปซึ่งควบกล้ํากับพยัญชนะอื่น ไมไดใชเปนตัวสะกด 
เมื่อปริวรรตเปนอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อปริวรรตเปนอักษรไทยจะใส
เครื่องหมายพินทุไวใต เชน 

]iÇy อักษรโรมัน = ks atriya  อักษรไทย = กฺษตฺริย 
ài[xan อักษรโรมัน = pranidhāna อักษรไทย = ปฺรณิธาน 

6.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ควบกล้ํากับพยัญชนะ ย  ร  ล  ว หรือ ษ และผสมกับ
สระ เอ ไอ โอ เอา เมื่อปริวรรตเปนอักษรโรมันจะเขียนรูปสระตอทายพยัญชนะที่ควบกล้ํานั้น และ
เมื่อปริวรรตเปนอักษรไทยจะเขียนรูปสระไวหนาและ/หรือครอมพยัญชนะควบกล้ํานั้น เชน 

pu{yen อักษรโรมัน = punyena  อักษรไทย = ปุเณฺยน 
]eÇe อักษรโรมัน = ks etre  อักษรไทย = เกฺษเตฺร 
¬ez อักษรโรมัน = kleśa  อักษรไทย = เกฺลศ 
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AñE> อักษรโรมัน = aśvaih  อักษรไทย = อไศฺวะ 
Aaयae อักษรโรมัน = ād?hyo  อักษรไทย = อาโฒฺย 
raÇaE อักษรโรมัน = rātrau  อักษรไทย = ราเตฺรา 

7.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ผสมกับสระ \ ( £&  ) เมื่อปริวรรตเปนอักษรโรมันจะ
เขียนรูปสระ r  ตอทายพยัญชนะ และเมื่อปริวรรตเปนอักษรไทยจะใสเครื่องหมายพินทุไวใต
พยัญชนะที่อยูขางหนาสระ ฤ นั้นเพื่อแสดงวาพยัญชนะและสระ ฤ นั้นออกเสียงควบกล้ํากัน เชน 

g&hpit อักษรโรมัน = gr?hapati  อักษรไทย = คฺฤหปติ 
t&tIy อักษรโรมัน = tr?tīya  อักษรไทย = ตฺฤตีย 
m&g อักษรโรมัน = mr?ga  อักษรไทย = มฺฤค 

8.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีรูป  รฺ  เรผะ ( £› ) ที่เขียนซอนบนพยัญชนะอื่น เมื่อ
ปริวรรตเปนอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะ r และเมื่อปริวรรตเปนอักษรไทยจะใส
เครื่องหมายพินทุไวใตรูปพยัญชนะ ร เชน 

SvgR  อักษรโรมัน = svarga  อักษรไทย = สฺวรฺค 
@eñyR อักษรโรมัน = aiśvarya  อักษรไทย = ไอศฺวรฺย 

9.  เครื่องหมายอวครหะ ( = ) ที่ใชแสดงการสนธิวิสรคะทายคําหนากับสระ อะ ตน     
คําหลังตามหลักการสนธิในภาษาสันสกฤต เมื่อปริวรรตเปนอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช
เครื่องหมาย ( ’ ) แทน เชน 

puÇaE=ip อักษรโรมัน = putro’pi  อักษรไทย = ปุโตฺร’ป 
devae=Ç อักษรโรมัน = devo’tra  อักษรไทย = เทโว’ตฺร  

10.  เครื่องหมายจบประโยคและ/หรือโศลกจะใชเครื่องหมายเดิมที่ตรงกับตนฉบับ
ภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครีดังนี้ 

เครื่องหมายทัณฑะ  | ใชปดทายบาทที่สองของโศลกและ/หรือจบประโยค 
เครื่องหมายทวิทัณฑะ || ใชปดทายบาทที่ส่ีของโศลก จบโศลกและ/หรือจบยอหนา 
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