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 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาวิธีการท่ีกวีสันสกฤตน าเนื้อเรื่องในมหากาพย์มาแต่งเป็นวรรณคดี
ประเภทกาวยะเพื่อให้เห็นขนบนิยมในการประพันธ์วรรณคดีสันสกฤตจากวรรณคดีโบราณและเพื่อประเมิ นค่าความคิด
สร้างสรรค์ตามทรรศนะของกวีสันสกฤต การศึกษาครั้งนี้ได้ยกมหาภารตะมาเป็นกรณีศึกษาว่ากวีรุ่นหลังเลือกน าเรื่องใด 
ลักษณะใดมาสร้างใหม่ และสร้างในลักษณะอย่างไร  กาวยะที่น ามาศึกษาเป็นกาวยะที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากเรื่องมหา
ภารตะจ านวน 9 เรื่อง ได้แก่มหากาวยะ  1 เรื่อง คือ เรื่องกิราตารชุนียะ ของภารวิ และบทละคร 8 เรื่อง คือ กรรณภาระ 
ของภาสะ ทูตฆโฏตกัจ ของภาสะ ทูตวากยะ ของภาสะ ปัญจราตระ  ของภาสะ มัธยมวยาโยคะ ของภาสะ อูรุภังคะ  ของ
ภาสะ อภิชญานศากุนตลาของกาลิทาส และเวณีสังหาร ของภัฏฏนารายณะ 
 ผลการศึกษาพบว่าเป็นขนบทางวรรณคดีท่ีถือว่าผลงานของกวีมีความส าคัญท าให้มีการกล่าวยกย่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีการสืบทอดความคิดจากบูรพกวีและเอ่ยถึงกวีผู้เป็นต้นแบบของกวีรุ่นหลังด้วยความภาคภูมิใจ ความคิด
สร้างสรรค์ตามความคิดของกวีสันสกฤตแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการสร้างเรื่องขึ้นใหม่ ไม่ใช่ สร้างจากเรื่องเดิม หรือ
อาจหมายถึงการน าเรื่องเก่าของบูรพกวีมาสร้างใหม่ก็ได้  ในการน าเรื่องมาแต่งใหม่อาจมีการตีความใหม่ สร้างตัวละคร
ขึ้นมาใหม่ เพิ่มรายละเอียด หรือคิดเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่ ท้ังนี้เพื่อให้มีรสวรรณคดีใหม่  การตามแบบกวีโบราณถือว่าน่า
ภาคภูมิใจเพราะเป็นการเดินตามรอยเท้าและได้นับเนื่องเข้าในกลุ่มเดียวกับบูรพกวีด้วย 
 มหาภารตะเป็นมหากาพย์ท่ีเป็นเรื่องเล่าขนาดยาว มีองค์ประกอบและโครงสร้างซับซ้อน มีอนุภาคต่างๆท่ีท าให้
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เพื่อสร้างรสวรรณคดี ได้แก่ เรื่องอภิชญานศากุนตลา กิราตารชุนียะ เวณีสังหาร และอูรุภังคะ และตัวอย่างเรื่องที่น าเรื่อง
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เรื่องกรรณภาระซึ่งแสดงภาพลักษณ์ใหม่ของกรรณะ 
 การศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของเรื่องมหาภารตะซึ่งเป็นวรรณคดีต้นแบบ และท าให้เห็น
คุณค่าและความส าคัญของวรรณคดีกาวยะสมัยหลังท่ีเป็นงานสร้างสรรค์ ตลอดจนท าให้เข้าใจขนบนิยมในการประพันธ์
และทรรศนะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในวรรณคดีสันสกฤตซ่ึงอาจน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับวรรณคดีตะวันออกชาติ
อื่นได้ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปีการศึกษา 2552 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ 

48105901 : MAJOR : (SANSKRIT) 
KEY WORD :  CONVENTION/ORIGINALITY/SANSKRIT LITERATURE/EPIC/KAVYA 
 KULANIT  KANAREUGSA : POETIC CONVENTION AND THE CONCEPT OF 
ORIGINALITY IN SANSKRIT LITERATURE : A COMPARATIVE STUDY OF EPICS AND 
KAVYAS.. THESIS ADVISOR :  PROF.EMERITUS KUSUMA RAKSMANI,Ph.D..  210 pp. 
 
 

 The purpose of this thesis is to study how Sanskrit poets derived their works of 

kāvyas from the great epic in order to evaluate the Sanskrit poetic convention and the concept 

of originality according to Sanskrit poets. One of the two greatest epics, the Mahābhārata, is 

chosen to compare with the 9 derived kāvyas. They are Kirātārjunīya, a mahākāvya by 

Bhāravi, and 8 dramas : Karnabhāra, Dūtaghatotkaca, Dūtavākya, Pañjarātra, 

Madhyamavyāyoga and Urubhavga by Bhāsa, Abhijñānaśākuntalā by Kālidāsa and 

Venīsajhāra by Bhattanārāyana  

 The study reveals that according to Sanskrit literate, literary works are so significant 

that it appears, as a poetic convention, an appraisal or appreciation in praise of the poets 

especially those who are the idols of later poets. The originality, in view of Sanskrit poets, 

could be found in creating new stories as well as in deriving some stories from those of the 

forefather poets. In the derivation , there may be some reinterpretation, new characterization, 

detail addition or creating new story, all for the purpose of new aesthetic experiences. To 

imitate is considered an honour for the later poets as they follow the footstep of their 

forefathers and thus are included with them 

 The long and complicated epic such as the Mahābhārata contains various motifs and 

narative devices to enlighten the story. It is therefore an Indian literary mine and an 

inspiration for the younger poets in creating the kāvyas. A comparative study of those kāvyas 

with the Mahābhārata may be gleaned that the later poets intended to create a new aesthetic 

experience and also to present a different image of some characters. The examples of the 

former are Abhijñanaśākuntalā, Kirātārjunīya, Venīsajhāra and Urubhavga. Those of the 

latter are Pañjarātra and Urubhavga which present new images of Duryodhana and 

Karnabhāra is that of Karna. 

 The study reveals the significance of the Mahābhārata as an original literary work 

and that of the kāvya as a work of originality. Also, the Sanskrit poetic convention and the 

concept of originality are understood. A further comparative study with other oriental works 

may be considered. 
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 วิทยานิพนธ์นี้ไม่อาจส าเร็จได้หากขาดความเมตตาของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร .
กุสุมา รักษมณี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้สละเวลาอันมีค่าให้ความรู้และค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์ และตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์อย่างละเอียดด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ตลอดจนให้
ก าลังใจและให้แง่คิดอันมีคุณค่าอย่าง ยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและส านึกในความเมตตาของ
อาจารย์จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 
 ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร .กุสุมา รักษมณี คณะกรรมการตรวจ
วิทยานิพนธ์ที่กรุณาตรวจแก้เนื้อหา ส านวนภาษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ท าให้
วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา  รองศาสตราจารย์ ดร .ส าเนียง เลื่อมใส อาจารย์ ดร .ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย 
และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร .กุสุมา รักษมณี ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ด้าน ภาษา และ
วรรณคดีสันสกฤตแก่ผู้วิจัย 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉัตร 
วรรณดี ที่ติดตามซักถามถึงความก้าวหน้าในการวิจัยด้วยความห่วงใยและให้ก าลังใจผู้วิจัยอย่าง
สม่ าเสมอ  
 ขอขอบคุณนายแพทย์วศิน บ ารุงชีพ  ที่ดูแลสุขภาพของผู้วิจัยอย่างดี ยิ่ง คุณโสภิดา 
สัสดีกุล ที่ให้ความช่วยเหลือ ด้านภาษาต่างประเทศ  และอาจารย์บ ารุง ช านาญเรือ กัลยาณมิตร
ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนให้ก าลังใจจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วง 
 กราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่ ที่มอบความรัก ความห่วงใย และก าลังใจ ซึ่งมีค่า
ที่สุดเสมอมา 
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บทที ่1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        วรรณคดีสันสกฤตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ยุคพระเวท  (Vedic Sanskrit) 
มาจนถึงยุควรรณคดีแบบแผน (Classical Sanskrit) ซึ่งด าเนินต่อมาจนปัจจุบัน   ด้วยระยะเวลา
ที่ยาวนานท าให้มีวรรณคดีเกิดขึ้นจ านวนมาก  โดยอาจ แบ่งประเภทวรรณคดีตามเนื้อหาได้เป็น  
4 ประเภทใหญ่ๆคือ  วรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา  เรียกว่า  อาคม (āgama) ได้แก่ คัมภีร์
ส าคัญของยุคพระเวทซึ่งประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท  คัมภีร์พราหมณะ  คัมภีร์อารัณยกะ  และ
คัมภีร์อุปนิษัท ประเภทที่สอง คือวรรณคดีเกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจคัมภีร์พระ
เวทอย่างลึกซึ้ง  เรียกว่า  ศาสตร์  (wāstra) ประเภทที่สาม  คือวรรณคดีที่มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์   
แต่งขึ้นเพื่อสดุดีวีรบุรุษ  เรียกว่า  อิติหาสะ  (itihāsa) และประเภทสุดท้าย  คือวรรณคดีที่มีเนื้อหา
สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ชีวิ ตมนุษย์โดยมุ่งสร้างอารมณ์สุนทรีย์เป็นส าคัญ  เรียกว่า  กาวยะ  
(kāvya)

1
  

 การ แบ่ง ประเภท วรรณคดีข้างต้นเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆไม่เด็ดขาด เนื่องจาก
วรรณคดีส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ สืบทอดมายาวนาน   มีการดัดแปลง  แต่งเติม  และปรับเปลี่ยน ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความนิยมของยุคสมัย2

 ประกอบกับเกณฑ์หรือข้อก าหนดลักษณะ
ของวรรณคดีประเภทต่างๆ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นภายหลังจากมีการแต่งวรรณคดีมาแล้วเป็นเวลานาน  
หรืออาจกล่าวได้ว่าเกณฑ์เกิดจาก การสังเกตและรวบรวมลักษณะของวรรณคดีที่มี มาก่อน3  ด้วย
เหตุน้ีจึงพบเสมอว่าวรรณคดีหลายเรื่องมีลักษณะที่ ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  บางเรื่องมีลักษณะ
ก้ าก่ึง  เป็นได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้  ตัวอย่าง เช่น   รามายณะ  (Ramayana) อาจ
จัดเป็นอิติหาสะได้ในแง่ที่เป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์ มุ่งสดุดีวีรกษัตริย์แห่งวงศ์รฆุ  ในขณะเดียวกัน

                                                      

 1กุสุมา รักษมณี , การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 11. 

 2เรื่องเดียวกัน. 
 

3กุสุมา รักษมณี , “ร้อยกรองกับสิ่งที่เป็นตัวแปร,” ใน วรรณสารวิจัย (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แม่
ค าผาง, 2547), 55.. 
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ก็อาจจัดเป็นกาวยะได้เพราะแต่งด้วยค าป ระพันธ์ที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ 4 และอาจจัดเป็นมหา
กาวยะได้ด้วยเพราะเป็นกวีนิพนธ์ที่ยิ่งใหญ่  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก 5

 ท านองเดียวกับมหา      
ภารตะ  (Mahabharata) ที่อาจจัดเป็นอิติหาสะได้เพราะมีเค้าเรื่องจริง คือมาจากความขัดแย้ง
ระหว่างชนเผ่าโบราณสองเผ่าขอ งอินเดีย  ได้แก่  เผ่ากุรุและเผ่าปัญจาละ 6  และมุ่งสดุดี
พระกฤษณะซึ่งเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ 7 นอกจากน้ีมหาภารตะยังอาจจัดเป็น กาวยะได้
ด้วยเพราะแต่งด้วยค าประพันธ์ที่มีคุณค่าในการสร้างสุนทรียรส 8

 และยังอาจจัดเป็นศาสตร์
เนื่องจากมีเนื้อหาเก่ียวกับกลยุทธ การสงคราม และแนวคิดที่เป็นคติสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเรื่อง9  
 ตามทรรศนะของชาวอินเดียส่วนใหญ่  รามายณะและมหาภารตะจัดเป็นอิติหาสะ 10 
หมายถึงงานเขียนที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือมาจากเรื่องจริง อาจเป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์  เรื่อง
เล่าหรือต านานท้องถิ่น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับเ รื่องทางโลก  และมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีวีรบุรุษ   
โดยทั่วไปถือกันว่าอิติหาสะมีลีลาและวัตถุประสงค์ในการแต่งคล้าย  epic (มหากาพย์ ) ของ
ตะวันตก11ซึ่งเน้นความภาคภูมิและมุ่งสดุดีวีรบุรุษเป็นส าคัญ 

 นักวิชาการทั้งชาวอินเดียและชาวตะวันตกต่างมีความเห็นตรงกันว่า  อิติหาสะเริ่มต้น
ในสมัย   พระเวทโดยในระยะแรกค าว่า  “อิติหาสะ ” เป็นค าที่มีความหมายกลางๆ  ใช้เรียก
เหตุการณ์  ต านาน  และเรื่องเล่าทั่วไปเช่นเดียวกับค าว่า  อตีตะ  (atita) ปุราณะ  (purana) กถา  
(katha) อาขยานะ  (akhyana) เป็นต้น  ไม่ได้มีความหมายเจาะจงเฉพาะเรื่องของวีรบุรุษอย่า ง
ปัจจุบัน12  เอ.เค.วอร์เดอร์ นักบูรพคดีชาวอังกฤษ  มีความเห็นว่า เรื่องเล่าต่างๆที่กระจัดกระจาย

                                                      

 
4กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 11. 

 
5
Birendra Kumar Bhattacharyya, “Introduction” in A Critical Inventory of 

Rāmāyana Studies in The World, vol.1 (New Delhi : Sahitya Akademi, 1991), xx. 

 
6
Arthur A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 2

nd
 ed. (Delhi : Motilal 

Banarasidass, 1971), 239. 

 
7
Ibid., 239-240. 

 
8กุสุมา รักษมณี , “สุนทรียรสในวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ” ใน สันสกฤตวิจารณา (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แม่ค าผาง, 2547), 177-190. 
 

9เรื่องเดียวกัน, 180. 

 
10

C. Kunhan Raja, Survey of Sanskrit Literature, (Bombay : Bharatiya Vidya 

Bhavan, 1962), 10. 

 
11กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 11. 

 
12

M.Krishnamachariar, History of Classical Sanskrit Literature. 3
rd

 ed. (Delhi : 

Motilal Banarasidass, 1974), 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3 
 

อยู่ในวรรณคดีพระเวท  ต่อมาได้พัฒนามาเป็นวรรณคดีอิติหาสะ 13ซึ่งหมายถึงมหากาพย์ 2 เรื่อง 
คือรามายณะและมหาภารตะ  อย่างไรก็ตาม นักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าวรรณคดีอิติหาสะหมายถึง มหากาพย์เท่านั้น   ส่วนอีกฝ่ายเห็นว่า หมายถึงมหา
กาพย์และปุราณะ14   

 พัฒนาการของวรรณคดี มหากาพย์ ครอบคลุมระยะเวลากว่า 450 ปีในช่วงรอยต่อ
ระหว่างสมัยพระเวทกับสมัยวรรณคดีแบบแผน  (ประมาณ  500 ปีก่อน ค .ศ.- 50 ปีก่อน ค .ศ.)15  
ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการในสังคมอินเดียซึ่งมีสาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากโลกตะวันตก  กระแสวัฒนธรรมใหม่ได้น าวิธีคิดแบบ
ใหม่ที่นิยมการต้ังค าถามกับสรรพสิ่งรอบตัวและแสวงหาค าตอบด้วยหลักเหตุผลเข้ามาสู่สังคม
อินเดียซึ่งยังเ ป็นสังคมแห่งความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา มีผลให้ผู้คนในสังคมเริ่มต่ืนตัว
และเริ่มตั้งค าถามเกี่ยวกับอ านาจสูงสุดของเทพเจ้า สิ่งลึกลับ มนตรา คาถาอาคม ที่สืบทอดและมี
อิทธิพลในดินแดนแถบนี้มาช้านานต้ังแต่ก่อนสมัยพระเวท  ในขณะเดียวกันก็เริ่มตระหนักถึง
ศักยภาพของมนุ ษย์ตามวิธีคิดสมัยใหม่ 16

 ส่งผลให้ศูนย์กลางความสนใจของสังคมแปรเปลี่ยน
จากเทพเจ้ามาอยู่ที่มนุษย์ที่มีลักษณะหรือฐานะพิเศษซึ่งได้แก่ กษัตริย์ 17  เกิดเป็นลัทธิอวตารอัน
เป็นการผสมผสานความคิดใหม่เข้ากับความเชื่อตามวัฒนธรรมดั้งเดิม  กษัตริย์ได้รับการยกย่อง
อย่างสูงในฐานะอวตารของเทพเจ้าจึงมีบทบาทส าคัญในสังคมเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ศึกสงคราม การเมืองการปกครอง หรือแม้แต่การประกอบพิธีกรรม บางอย่าง18

  เมื่อบทบาทของ
กษัตริย์เด่นชัดมากจนเป็นที่ประจักษ์จึงมีการสรรเสริญวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของวีรกษัตริย์โดยการ
แต่งเป็นบทร้อยกรอง สั้นๆซึ่งพวกสูตะและกุศีลวะน ามาขับร้องในโอกาสต่างๆ  ต่อมาเมื่อบทขับ
เหล่านี้เป็นที่นิยมแพร่หลาย  กวีจึงแต่งเติมเรื่องราว   ใส่สีสัน   และเพิ่มการพรรณนาที่ประณีต
พิถีพิถันมากขึ้น19

 ส่งผลให้บทขับในระยะหลังไม่เพียงมีขนาดยาวขึ้นอย่างมากแต่ยังมีเนื้อหาและ

                                                      
13

A.K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation 

of Classical Kavya, 2
nd

 ed., rev. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 

1992), 10. 
14

Arthur Anthony Macdonell and Arthur Berriedale Kieth, Vedic Index of 

Names and Subjects, Vol.1 (Delhi : Motilal Banarsidass, 1982), 36. 
15

Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 233.  
16

Raja, Survey of Sanskrit Literature, 80-94. 
17กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 13. 
18

Raja, Survey of Sanskrit Literature, 56-57. 
19กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 13. 
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รูปแบบที่พัฒน ามาไกลจากบทขับในระยะแรกๆมากด้วย   จนกลายเป็นวรรณคดีรูปแบบใหม่ที่
เรียกว่ามหากาพย์ในที่สุด    

 อนึ่ง  เนื่องจากวรรณคดีสันสกฤตแบ่งออกเป็น 2 สมัยใหญ่ๆเท่านั้น คือ สมัยพระเวท
และสมัยวรรณคดีแบบแผน   วรรณคดี มหากาพย์ซึ่งพัฒนาอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างสมัยทั้งสอง
แต่มีลั กษณะค่อนไปทางวรรณคดีแบบแผนจึงมักถูกจัดไว้ในกลุ่มวรรณคดีสมัยแบบแผนด้วย   
ภาพของวรรณคดี มหากาพย์ ที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีสมัยแบบแผนท าให้เกิดความ
เข้าใจไขว้เขวว่าตัดขาดจากวรรณคดีสมัยพระเวทโดยสิ้นเชิงทั้งด้านเวลาแต่งและด้านเนื้อหา  ใน
ความเป็นจริง แม้ไม่อาจ กล่าวได้ว่าวรรณคดี มหากาพย์มีลักษณะใกล้เคียงกับวรรณคดีสมัยพระ
เวท แต่เมื่อพิจารณาแก่นหรือสาระหรือนัยที่แฝงอยู่เบื้องหลังเนื้อเรื่องก็ยิ่งไม่อาจกล่าวว่าตัดขาด
จากวรรณคดีสมัยพระเวท   

 ดังที่กล่าวแล้วว่า  มหากาพย์ เป็นเรื่องที่มุ่งแสดงวีรกรรมของวีรบุรุษ  ไม่เน้นเ รื่อง
ศาสนา ปรัชญา หรือเรื่องของเทพเจ้าอย่างวรรณคดีสมัยพระเวท  แต่ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือ 
วีรบุรุษในวรรณคดี มหากาพย์ มักมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทางใดทางหนึ่งเสมอ เช่น ใน
รามายณะ  พระรามคือพระวิษณุที่อวตารมาปราบยุคเข็ญบนโลก  ส่วนนางสีตาก็คือพระนาง
ลักษมี   ใ นมหาภารตะ  พระกฤษณะซึ่งอยู่เบ้ืองหลังชัยชนะของกษัตริย์ปาณฑพ  แท้จริงก็คือ
อวตารของพระวิษณุ  และกษัตริย์ปาณฑพทั้งห้าก็ล้วนเป็นเชื้อสายของเทพเจ้าทั้งสิ้น   อย่างไรก็
ตาม แม้วีรบุรุษในวรรณคดี มหากาพย์จะมีฐานะสูงส่งเพราะเป็นอวตารหรือเป็นเชื้อสายของเทพ
เจ้าแต่ก็มีอารมณ์ความรู้สึก ตลอดจนมีพฤติกรรมไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไป  อาจกล่าวได้ว่าวีรบุรุษ
ในวรรณคดี มหากาพย์   แท้จริงก็คือภาพของเทพเจ้าที่กวีได้ปรับให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
นั่นเอง   หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมหากาพย์ได้เสนอภาพของเทพเจ้าซึ่งเป็นนามธรรมให้มีลักษณะเป็น
รูปธรรมมากขึ้น   ด้วยเหตุนี้จึงน่าจะกล่าวได้ด้วยว่าบทบาทส าคัญประการหนึ่งของวรรณคดี มหา
กาพย์ก็คือการปรับลักษณะที่เป็นนามธรรมของวรรณคดีสมัยพระเวทให้เป็นรูปธรรมเพื่อน าไปสู่
ลักษณะที่เป็นรูปธรรมอย่างสมบูรณ์ของวรรณคดีสมัยแบบแผน  โดยยังรักษาแนวคิดที่เป็นแก่น
แท้ของวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคง     

 ตามประวัติวรรณคดีที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร วรรณคดี มหากาพย์ที่ตกทอด
มาถึงปัจจุบันมีเพียงสองเรื่องเท่านั้นคือ รามายณะและมหาภารตะ 20ซึ่งเป็นวรรณคดีเอกที่มี

                                                      

20
Maurice Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1. Translated by S. 

Ketkar (Newyork : Russell & Russell, 1972), 313-314. 
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อิทธิพลอย่างสูงต่อการสร้างสรรค์วรรณคดีของกวีสมัยหลัง   ในรามายณะมีโศลกที่มีเนื้อหา คล้าย
ค าพยากรณ์ กล่าวยกย่องรามายณะว่า 

     ตราบใดที่ขุนเขาทั้งหลายยังตั้งตระหง่านและสายน้ าทั้งหลายยังรินไหล  ตราบนั้นเรื่อง
รามายณะก็จะคงอยู่ในหมู่ชนทั้งหลาย21

 

ท านองเดียวกับเรื่องมหาภารตะซึ่งมีข้อความยกย่องมหาภารตะในตอนต้นเรื่องว่า 

 ...มหากาพย์มหาภารตะมีความเลอเลิศอยู่ในท่ามกลางงานวรรณกรรมดุจเดียวกับเนยใส
มีความเลอเลิศอยู่ท่ามกลางนมเปรี้ยว  พราหมณ์มีความเลอเลิศอยู่ในท่ามกลางฝูงชน 
น้ าอมฤตมีความเลอเลิศอยู่ในท่ามกลางเภสัชทั้งหลาย ทะเลมีความเลอเลิศอยู่ใน
ท่ามกลางมหาสาคร และแม่โคก็มีความเลอเลิศอยู่ในท่ามกลางสัตว์ทั้งหลาย...22 

 เรื่องรามายณะได้ชื่อว่าเป็นอาทิกาวยะหรือกวีนิพนธ์เรื่องแรกของอินเดีย   ตามรูปศัพท์               
“รามายณะ ” แปลว่า การไปของพระราม  หมายถึง ประวัติ หรือความเป็นไปของพระราม 23  
กล่าวถึงเหตุการณ์และช่วงเวลาส าคัญในชีวิตของพระรามตั้งแต่ประสูติ อภิเษก ถูกเน รเทศ ผจญ
ภัยในป่า รบชนะพวกราวณะ  จนกระทั่งได้นางสีดาคืนและสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ จบด้วยการ
กลับไปครองแผ่นดินอโยธยาอย่างมีความสุข 

 ส่วนเรื่องมหาภารตะหรือเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับสงครามภารตะ กล่าวถึงการท า
สงครามระหว่างพี่น้องสองตระกูลที่สืบเชื้อสายจากท้าว ภรต ได้แก่ ตระกูลปาณฑพ และตระกูล
เการพ วัตถุประสงค์ของการท าสงครามก็เพื่อชิงเมืองหัสตินาปุระ สงครามคร้ังยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ณ 
ทุ่งกุรุเกษตรและด าเนินไปอย่างดุเดือดนานถึงสิบแปดวัน เมื่อสงครามสิ้นสุดฝ่ายปาณฑพได้รับ
ชัยชนะแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็สูญเสียอย่างใหญ่หลวง   

 วรรณคดีมหากาพย์ ทั้งสองเรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันมีลักษณะเป็นวรรณคดีเรื่องยาว 
โดยเฉพาะมหาภารตะถือเป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลกคือยาวประมาณ 100,000 โศลกและ

                                                      

 
21

yāvat sthāsyanti girayah saritawca mahitale |     

 tāvad rāmāyanakathā lokesu pracarisyati || (Rāmāyana, 1.2.34) 

 
22กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย , ผู้แปล, มหากาพย์มหาภารตะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นา

คะประทีป, 2525), 5-6.  
23

Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1. Translated by S. Ketkar, 

313-314. 
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ยาวกว่ารามายณะเกือบ 5 เท่า  ทั้งสองเรื่องแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆ ในรามายณะเรียกแต่ละ
ตอนว่ากาณฑ์ มี 7 กาณฑ์  ส่วนมหาภารตะเรียกว่าบรรพ มี 18 บรรพ  เนื้อเรื่องของรามายณะ
และมหาภารตะประกอบด้วยเรื่องหลักและเรื่องแทรก (อุปาขยานะ ) เรื่องหลักของรามายณะ 
ได้แก่ เรื่องของพระราม มีเรื่องแทรกปรากฏในกาณฑ์ที่ 1 และ 7 ซึ่งนักวิชาการเห็นว่าเป็นส่วนที่
แต่งเติมภายหลัง เรื่องแทรกที่ ส าคัญและเป็นที่รู้จักทั่วไป ได้แก่ เรื่องความเป็นมาของโศลก ส่วน
มหาภารตะ เรื่องหลัก ได้แก่ การท าสงครามระหว่างตระกูลปาณฑพกับเการพ มีเรื่องแทรกจ านวน
มาก กล่าวกันว่าเรื่องแทรกในวรรณคดีเรื่องนี้มีความยาวรวมกันมากกว่าเรื่องหลักประมาณ 4 เท่า  
เรื่องแทรกในมหาภารตะที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เรื่องศกุนตลา (ศกุนตโลปาขยาน ) เรื่องสาวิตรี (สาวิตร
ยุปาขยาน) เรื่องพระนล (นโลปาขยาน) เรื่องพระราม (ราโมปาขยาน) และเรื่องภควัทคีตา เป็นต้น 

 ตามคติอินเดียเชื่อว่าผู้แต่งวรรณคดีส าคัญสองเรื่องนี้เป็นฤษี  ผู้แต่งรามายณะ ได้แก่ 
ฤษีวาลมีกิ  ผู้แต่งมหาภารตะ ได้แก่ ฤษีวยาส หรือกฤษณะ ไทวปายน วยาส  แต่ เนื่องจากมหา  
ภารตะเป็นวรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องยาวมาก  มีโครงเรื่องซับซ้อน  และใช้เวลาแต่งนานนับศตวรรษ  
ท าให้นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามหาภารตะเป็นผลงานของคนคนเดียวและแต่งเสร็จในคราว
เดียว   ตามทรรศ นะของนักวิชาการตะวันตก ค าว่า “วยาส” ไม่ใช่ชื่อเฉพาะแต่มีความหมายตรง
ตามรูปศัพท์ คือ หมายถึงผู้รวบรวม ผู้เรียบเรียง  และมหาภารตะ มีลักษณะเป็น epic of growth 

คือเป็นงานที่เกิดจากการ รวบรวมเรื่อง เล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายศตวรรษ มีการแต่งเติม 
เปลี่ยนแปลงตลอดมา  ด้วยเหตุนี้ มหาภารตะจึงประกอบด้วยเรื่องเล่าย่อยๆจ านวนมาก24

  

 ดังได้กล่าวแล้วว่า ชาวอินเดียส่วนใหญ่เห็นว่ารามายณะและมหาภารตะเป็น
วรรณคดีอิติหาสะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริง  ความเป็นอิติหาสะส่งผลทั้งต่อกวีและผู้อ่าน  กล่าวคือ 
ท าให้กวีเคารพและไม่สร้างง านในลักษณะที่น าความเสื่อมเสียมาสู่วรรณคดีที่เป็นต้นแบบ  และ
ท าให้ผู้อ่านยอมรับในความสมจริงของเรื่อง เป็นการขจัดอุปสรรคในการเกิดรส ดังที่อภินวคุปตะ
อธิบายว่าเมื่อผู้อ่านไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ รสก็จะไม่เกิด 25    อาจกล่าวได้ว่าความเป็นอิติ
หาสะซึ่งเป็นเรื่องอิงประวัติศาสตร์มีส่วนท าให้รามายณะและมหาภารตะเป็นเรื่องที่นิยมเล่า นิยม
ฟังกันอย่างแพร่หลายในสังคมอินเดีย  

 นอกจากเป็นที่รวม เรื่องเล่าต่างๆอย่างหลากหลายแล้ว รามายณะและมหาภารตะยัง
เป็นที่รวมความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนโลกทัศน์ และวัฒนธรรมฮินดูไว้ด้ว ย ด้วยเหตุนี้

                                                      

 24
Ibid. 

  25กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 140. 
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นักวิชาการทั้งชาวอินเดียและตะวันตกจึงได้กล่าวยกย่องวรรณคดีอิติหาสะทั้งสองเรื่องไว้ใน
ท านองเดียวกันว่า มหากาพย์ทั้งสองเป็นสารานุกรม ดังที่สวามีวิเวกานันทะ  นักวิชาการชาวอินเดีย

กล่าวว่า “รามายณะและมหาภารตะเป็นสารานุกรมเกี่ยวกับชีวิตและความรอบรู้ขอ งชาวอารยัน
โบราณ”26 และดังข้อความที่กล่าวไว้ในอารั มภกถาของเรื่องมหาภารตะว่า “ในเรื่องเกี่ยวกับธรรม 
อรรถ กาม และโมกษะ27ที่มีในมหาภารตะย่อมพบได้ในคัมภีร์ และที่ไม่มีในมหาภารตะ ก็ย่อมไม่มี
ในที่อ่ืนใด”28  

 วรรณกรรมมีลักษณะเป็นสายธารที่มาจากต้นน้ าที่เดินทางมาระยะนาน  เมื่อพบสิ่งใด
ข้างทางอาจจะเก็บตกไปด้วย  น้ าในสายธารจึงไม่เหมือนกับน้ าที่ต้นน้ า  ทั้งที่เป็นสายน้ าเดียวกัน
นั่นเอง29

  หากเปรียบวรรณคดีเป็นสายน้ าดังกล่าว  วรรณคดีสันสกฤตก็เปรียบได้กับแม่น้ าสาย
ยาวที่ไหลมาจากต้นน้ าคือพระเวท การเดินทางของสายน้ าจากพระเวทมาถึง มหากาพย์ ใช้
เวลานานหลายศตวรรษ  ระยะเวลาที่ยาวนานท าให้สายน้ าได้เก็บตกสิ่งต่างๆมามากมายจนท าให้
รามายณะและมหาภารตะกลายเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงรองรับสิ่งที่สายน้ าพัดพามา
เท่านั้น  แต่ยังเป็นที่พักของสายน้ า ให้สายน้ าได้ตกตะกอนก่อนจะส่งต่อสายน้ าใสๆให้แก่ปลายน้ า
คือกาวยะหรือกวีนิพนธ์   

 เมื่อพิจารณาในแง่นี้จะเห็นว่าวรรณคดีเรื่องหนึ่งมิได้มีฐานะเป็นเพียงงานสร้างสรรค์
ของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีฐานะเป็นต้นแบบของวรรณคดีสมัยหลังด้วย  ด้วยเหตุนี้จึงอาจ
กล่าวได้ว่าวรรณคดีมหากาพย์เป็นต้นแบบหลักของวรรณคดีกาวยะ30

 

                                                      

 
26

Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda, vol.4, 10
th
 ed. 

(Almora : Advaita Ashrama, 1972), 101, quoted in  Birendra Kumar Bhattacharyya, 

“Introduction” in A Critical Inventory of Rāmāyana Studies in The World, vol.1 (New 

Delhi : Sahitya Akademi, 1991), xx.  
 

27ธรรมะ หมายถึง การมีชีวิตอยู่อย่างถูกท านองคลองธรรม  อรรถะ หมายถึง การแสวงหาความสุข
จากวัตถุ  กามะ หมายถึง การแสวงหาความสุขจากความ รัก และโมกษะ หมายถึงการหลุดพ้นจากความ
ปรารถนาทั้งปวงในโลกนี้เพื่อความสุขในโลกหน้า. 
 

28
 dharme hyarthe ca kāme ca mokse ca bharatarusabha |   

 yadihāsati tadanyatra yannehāsti na tat kvacit ||  

อ้างถึงใน จ าลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (ม.ป.ท., 2530), 45. 

 
29กุสุมา รักษมณ,ี “ห้าสิบปีของวรรณกรรมไทย.” ใน กุสุมา รักษมณ ี60, (กรุงเทพฯ : ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 118. 

 30
Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation of 

Classical Kavya, 10. 
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 กาวยะมีความหมายตามรูปศัพท์คือ งานของกวี  หมายถึงงานเขียนที่มีวรรณศิลป์ มุ่ง
สร้างอารมณ์สุนทรีย์ มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์โดยสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ใน
แง่มุมต่างๆภามหะ (Bhamaha) นักวรรณคดีในคริสตศตวรรษท่ี 4 ได้แบ่งกาวยะออกเป็น 5 

ประเภท ย่อย ตามรูปแบบคือ  ละคร  (nātya) มหากาวยะ  (mahākāvya) ขันธกาวยะ  
(khandhakāvya) ชีวประวัติ  (akhyāyikā) และนิยาย  นิทาน  (kathā)

31  นอกจากน้ีภามหะยังได้
กล่าวถึงหน้าที่ของ กาวยะว่านอกจากจะต้องก่อให้เกิดความเข้าใจปุรุษารถะ  (purusārtha) หรือ
เป้าหมายชีวิตมนุษย์สี่ประการ ได้แก่ ธรรมะ อรรถะ ก ามะ และโมกษะแล้วยังต้องก่อให้เกิดความ
ปีติแก่ผู้อ่านและสร้างชื่อเสียงแกก่วีด้วย32

 

 อานันทวรรธนะ (Anandavardhana) นักวรรณคดีในคริสตศตวรรษท่ี 9 กล่าวไว้ในธวัน
ยาโลกะ (Dhvanyāloka) ว่า  รสเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดและถือเป็นชีวิตของกาวยะ  ส่วน
วัสดุและอลังการเป็นส่วนประกอบที่ช่วยสร้างรส33 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือกวีสันสกฤตนิยมน า
เรื่องที่คนทั่วไปรู้จักดีอยู่แล้วมาสร้างเป็นผลงานเรื่องใหม่ โดยอาจมีการดัดแปลง แต่งเติม การท่ี
กวีน าเรื่องโบราณมาสร้างใหม่แทนที่จะแต่งเรื่องใหม่ก็เพราะต้องการให้ผู้อ่านได้รับรสอย่าง
รวดเร็ว  เนื่องจากการน าเรื่องและตัวละครที่ผู้อ่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วมาสร้างใหม่ กวีไม่ต้องใช้เวลา
ในการเกริ่นน าเพื่อให้ผู้อ่านรู้จักและคุ้นเคยกับตัวละคร ท าให้กวีสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการได้
ทันที34

 

 เกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (originality) นักวรรณคดีสันสกฤตซึ่งถือว่าความคิด
สร้างสรรค์ มี  2 ลักษณะคือ หมายถึงเรื่องที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่การสร้างจากเรื่องเดิม หรืออาจ
หมายถึงการน าเรื่องเก่ามาสร้างใหม่ก็ได้ 35 เรื่องเก่าที่กวีน ามาสร้างเป็นวรรณคดีเรื่องใหม่ซ้ าแล้ว
ซ้ าอีกนั้น  วอร์เดอร์ อธิบายว่ามักมี การตีความใหม่ สร้างบุคลิกของตัวละครใหม่ มีการประดิษฐ์
เนื้อเรื่องใหม่ ความสามารถในการตีความเรื่องอย่างหลากหลายท าให้กวีสามารถสร้างเรื่องใหม่ได้

                                                      
31

A.K. Warder, Indian Kāvya Literature. Vol.1, Literary Criticism. (Delhi : 

Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1989, 122. 
32

R.S.Tiwary, A Critical Approach to Classical Indian Poetics. (Vanarasi : 

Chaukhambha Orientalia, 1984), 307. 
33

A. Sankaran, Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit. (New Delhi : 

Oriental Books Reprint Corporation, 1973), 79.  
34

Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation of 

Classical Kāvya, 10. 
35

A. K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.6, The Art of Storytelling. 

(Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1992), 207.   
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ไม่รู้จบ และต้องถือว่ากวีมีความคิดสร้างสรรค์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ปรากฏในรายละเอียด
ของเรื่อง โดยเฉพาะปรากฏในการวางโครงเรื่องเพื่อแสดงกระบวนการที่ซับซ้อนของอารมณ์36

  

  ตามประวัติวรรณคดีสันสกฤต กาวยะที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง กวีอาศัยความคุ้นเคยของ
ผู้อ่าน ท่ีมีต่อเรื่องและตัวละครในวรรณคดีเก่า เช่น รฆุวงศ์ (Raghuvajwa)  ของกาลิทาส 
(Kālidāsa) อุตตรรามจริต (Uttararāmacarita) ของภวภูติ (Bhavabhuti) ซึ่งน าเรื่องมาจากรา
มายณะ  และอูรุ ภังคะ  (Urubhavga) กรรณภาระ  (Karnabhāra) ของภาสะ (Bhāsa) เวณีสังหาร 
(Venisajhāra) ของภัฏฏนารายณะ (Bhattanārāyana) ซึ่งน าเรื่องมาจากมหาภารตะ  เป็นต้น 

 เรื่องที่กวีสร้างขึ้นใหม่จากรามายณะและมหาภารตะมีลั กษณะหลากหลาย เช่น เรื่อง  
รฆุวงศ์  กาลิทาส กล่าวถึงประวัติของพระราม รวมทั้งบรรพบุรุษและผู้สืบสันตติวงศ์ภายหลัง
พระราม โดยที่กวีพยายามชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และยืนยาวแห่งวงศ์ของพระราม   เรื่องอุตตร 
รามจริต กล่าวถึงพระรามกลับมาครองกรุงอโยธยาภายหลังจากเอาชนะรา วณะและได้นางสีดา
คืน  ต่อมาไม่นาน  พระรามทรงทราบว่าชาวเมืองต่างพากันคลางแคลงใจในความบริสุทธิ์ของสีดา 
ในที่สุดพระองค์ต้องตัดสินใจเนรเทศสีดาทั้งที่ทรงโศกเศร้าอย่างมาก  ในเรื่องนี้  ภวภูติได้แสดงให้
เห็นคุณธรรมของพระรามในฐานะผู้ปกครองซึ่งยอมสละความสุขส่วนตนเพื่ อความสุขของ
ประชาชน  เรื่องอูรุภังคะ กล่าวถึงการต่อสู้ระหว่างทุรโยธน์กับภีมะ ภีมะได้ใช้คทาตีขาของทุรโยธน์
จนหักเพื่อแก้แค้นที่ทุรโยธน์เคยดูถูกเทราปทีในที่ประชุมด้วยการดีดนิ้วและตบหน้าขาเพื่อเรียก
เทราปทีไปนั่งตัก ในเรื่องนี้ภาสะได้สร้างทุรโยธน์ให้มีลักษณะไม่ต่างจากวีรบุรุษทั่วไปที่สละชีวิตใน
สมรภูมิอย่างอาจหาญ แม้ว่าทุรโยธน์จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนต้องตายแต่การตายของทุรโยธน์ในบท
ละครมีลักษณะสูงส่งและน่ายกย่อง  ส่วนเรื่องเวณีสังหารซึ่งกล่าวถึงภีมะไม่พอใจที่กฤษณะเสนอ
ให้สงบศึก เนื่องจากภีมะได้สาบานไว้แล้วว่าจะแก้แค้นพวกเการพที่ได้ท าร้ายพี่น้องปาณฑพหลาย
ครั้ง แต่ครั้งส าคัญที่สุดก็คือการฉุดกระชากนางเทราปที ชายาของปาณฑพมาประจานกลางสภา  
สภาพของเทราปทีที่ถูกฉุดกระชากจนมุ่นผมหลุดลุ่ยท าให้ภีมะแค้นพวกเการพอย่างที่สุดจึง
สาบานว่าจะขมวดมุ่นผมให้เทราปทีด้วยมือที่เปื้อนเลือดของทุรโยธน์ และทุหศาสัน  บทละครเรื่อง
นี้ กวีคือภัฏฏนารายณะได้น าเหตุการณ์ในมหาภารตะมาขยายความโดยการเพิ่มรายละเอียด    
สิ่งที่กวีต้องการแสดงก็คือความโกรธแค้นอย่างบ้าคลั่งของ ภีมะซึ่งไม่ปรากฏในมหากาพย์  

                                                      
36

Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation of 

Classical Kāvya, 10. 
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  จากการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในการน าเรื่องรามายณะและมหาภารตะ มา
แต่งใหม่นั้น  กวีแต่ละคนมีวิธีการเลือกเหตุการณ์แตกต่างกันไป  และในกรณีที่กวีหลายคนเลือก
เหตุการณ์เดียวกันก็ยังปรากฏว่ากวีแต่ละคนมีวิธีสร้างเรื่องที่แตกต่างกันท าให้เกิดวรรณคดีเรื่อง
ใหม่ๆที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ซ้ าแบบกัน  จึงเป็นประเด็นที่น่าพิจารณา ว่ากวีรุ่นหลังเลือกน าเรื่องใด 
ลักษณะใดมาสร้างใหม่ และสร้างในลักษณะอย่างไร  และตามขนบวรรณคดีสันสกฤต ความคิด
สร้างสรรค์ มีลักษณะอย่างไร ทั้งนี้เพื่อสังเคราะห์ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวรรณคดี
ต้นแบบและวรรณคดีสมัยหลัง  ตลอดจนให้เห็นกระบวนการสืบทอดและสร้างสรรค์วรรณคดี
สันสกฤต ซึ่งน่าจะท าให้เข้าใจแก่นของวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของอินเดีย ได้ ในการศึกษาครั้งนี้
ได้เลือกมหาภารตะโดยพิจารณาว่าเป็นเรื่องยาว  มีองค์ประกอบและโครงสร้างซับซ้อน มีอนุภาค
ต่างๆที่ท าให้เนื้อเรื่องสนุก และมีกลวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางวร รณคดี
ของชาวอินเดียและเป็นแรงบันดาลใจให้กวีรุ่นหลังน าเนื้อหาและแนวคิดไปสร้างสรรค์เป็น
วรรณคดีกาวยะเรื่องใหม่อย่างหลากหลาย 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการเลือกน าวรรณคดีเก่าเรื่องมหาภารตะกลับมาสร้างใหม่  
2. เพื่อศึกษาขนบนิยมในการประพันธ์วรรณคดีสันสกฤตจากวรรณคดีโบราณ 
3. เพื่อวิเคราะห์ประเมินค่าความคิดสร้างสรรค์ตามทรรศนะของกวีสันสกฤต  

ขอบเขตของการวิจัย 

 เนื่องจากกาวยะที่มีที่มาจากมหาภารตะมีอยู่จ านวนมาก ส่วนหนึ่งปรากฏชื่อแต่ต้นฉบับได้
สูญไปแล้ว เช่น มหากาวยะเรื่องอรชุนจริต (arjunacarita) ของอานันทวรรธนะ37 และบทละครเรื่อง
ปาณฑว านันทะ (pāndavānanda) ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผลงานของวิศาขทัตตะ 38 เป็นต้น  ใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกาวยะมาศึกษา 9 เรื่องเท่าที่สามารถหาต้นฉบับได้  แบ่งเป็นมหากาวยะ 
1 เรื่อง และบทละคร 8 เรื่อง ดังนี้ 

                                                      
37

Daneil H.H. Ingalls, The Dhvanyaloka of Anandavardhana With the Locana 

of Abhinavagupta. (Cambridge : Harvard University Press, 1990), 10. 
38

A. K. Warder, Indian Kāvya Literature. Vol.3, The Early Medieval Period 

(Sudraka to Viwākhadatta), 2
nd

 ed., rev. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private 

Limited, 1990), 247-248. 
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วรรณคดีประเภทมหากาวยะ ได้แก่  

1) กิราตารชุนียะ ของภารว ิ  

วรรณคดีประเภทบทละคร ได้แก่  

1) กรรณภาระ ของภาสะ 

2) ทูตฆโฏตกัจ ของภาสะ 

3) ทูตวากยะ ของภาสะ 

4) ปัญจราตระ ของภาสะ 

5) มัธยมวยาโยคะ ของภาสะ 

6) เวณีสังหาร ของภัฏฏนารายณะ 

7) อภิชญานศากุนตลา ของกาลิทาส 

8) อูรุภังคะ ของภาสะ 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. ค าว่า “กาวยะ” ที่ใช้ในงานวิจัยน้ีหมาย ถึง กวีนิพนธ์ที่แต่งด้วยภาษาสันสกฤตหรือแต่ง
ด้วยภาษาสันสกฤตเป็นหลักเท่านั้น 

2. ค าว่า “มหากาพย์” (epic) ในงานวิจัยนี้หมายถึง เรื่องรามายณะและมหาภารตะ 
3. ค าว่า “มหากาวยะ ” (Mahākāvya) ในงานวิจัยนี้หมายถึงกวีนิพนธ์ที่มีลักษณะตรงตาม

ข้อก าหนดของทัณฑิน (Dandin) คือมีเนื้อเรื่องที่มาจากอิติหาสะ ภาษาและกลวิธีแต่งต้อง
วิจิตรบรรจง โดยเฉพาะ เชิงพรรณนา ต้องมีการพรรณนาเมือง ทะเล ภูเขา ฤดูกาล พระ
อาทิตย์ขึ้น งานแต่งงาน สงคราม เป็นต้น วรรณคดีสันสกฤตที่ได้รับยกย่องเป็นมหา      
กาวยะมี 5 เรื่อง ได้แก่ รฆุวงศ์ กุมารสัมภวะ กิราตารชุนีย ศิศุปาลวธะ และไนษธจริต39 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รวบรวมและศึกษาวรรณคดีกาวยะที่สร้างจากมหาภารตะ 
2. เปรียบเทียบ เนื้อหาของกาวยะที่สร้างจากมหาภารตะกับวรรณคดีต้นแบบคือมหา        

ภารตะ 

                                                      

 39มณีปิ่น พรหมสุท ธิรักษ์, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 55.  
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3. ศึกษาข้อมูลจากต ารา งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล 

5. สรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงผลการวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จากการส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นพบว่างานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถแบ่งได้เป็น  2 
กลุ่ม ได้แก ่ 

1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์วรรณคดีสันสกฤต 

  ปี 1972  ในหนังสือชุด Indian Kavya Literature Vol.1 Literary Criticism เอ. เค. วอร์

เดอร์ กล่าวถึงวรรณคดีประเภทกาวยะทั้งมหากาวยะและบทละคร และนิยาย ตลอดจนบทบาท
ของกวี ผู้อ่าน และผู้ชม40 

   ปี 1992 ในหนังสือชุดเดียวกัน Vol.6 The Art of Storytelling กล่าวถึงการประพันธ์
วรรณคดีประเภทเรื่องเล่าทั้งกถาและอาขยายิกา ตลอดจนก าเนิดและพัฒนาการในสมัยต่างๆ41 

  ปี 1990  แดเนียล เอช . เอช.อิงเกลส์  ศึกษาแปลและตีความคัมภีร์ธวันยาโลกะของ
อานันทวรรธนะและคัมภีร์โลจนาของอภินวคุปตะ  โดยอธิบายขนบการสร้างวรรณคดี 
คุณลักษณะของวรรณคดีตามทฤษฎีธวนิ ต ลอดจนทรรศนะของนักวรรณคดีสันสกฤตสมัยต่างๆ 
กล่าวถึงกระบวนการน างานเก่ามาสร้างใหม่ พร้อมทั้งยกตัวอย่างและวิเคราะห์วรรณคดีบาง
เรื่อง42

  

2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความส าคัญของมหาภารตะ  
 นภาพร อัศวะรังษีกุล  (2531) ศึกษาเรื่องมหาภารตะที่ปรากฏในวรรณคดีไทย   ผล

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าเรื่องมหาภารตะได้เข้ามาอยู่ในวรรณคดีไทยนานแล้ว มีหลักฐานปรากฏใน
วรรณคดีสมัยอยุธยา   เรื่องมหาภารตะที่ปรากฏในวรรณคดีไทยนั้นพบทั้งเรื่องหลัก (เรื่องของ
กษัตริย์ปาณฑพ ) และเรื่องแทรก (อุปาขยานะ ) อิทธิพลของวรรณคดีเรื่องนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะ
ในวรรณคดีราชส านักเท่านั้นแต่ยังแพร่ลงไปสู่วรรณคดีชาวบ้านด้วย43 

                                                      

 40
Warder, Indian Kāvya Literature. Vol.1, Literary Criticism. 

 41
Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.6, The Art of Storytelling. 

 42
Ingalls, The Dhvanyaloka of Anandavardhana With the Locana of 

Abhinavagupta. 
  43นภาพร อัศวะรังษีกุล , “การศึกษาเรื่องมหาภารตะที่ปรากฏในวรรณคดีไทย ,”วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531. 
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 ปี 1974  ในหนังสือชุด Indian Kavya Literature Vol.2 ในเรื่อง   The Epic Tradition : 

Itihāsa เอ. เค. วอร์เดอร์  กล่าวถึงความเป็นมาของ วรรณคดีอิติหาสะ เนื้อหาและความส าคัญ 
ตลอดจนพัฒนาการของเนื้อเรื่องตั้งแต่เรื่องที่มีตัวเอกเป็นเทพเจ้าจนมาถึงเป็นมนุษย์44 
  ต่อมาปี 2005 ในเอกสารเรื่อง “Not Without Subtales : Telling Laws and Truths in the 

Sanskrit Epics” อัลเฟรด ฮิลเทอไบเทล ศึกษามหากาพย์ทั้งสองเรื่องของอินเดียคือ มหาภารตะ
และรามายณะ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้ อหาหลักกับเรื่องแทรก (อุปาขยานะ ) เพื่อ
พิจารณาว่าเรื่องแทรกเหล่านั้นมีความส าคัญต่อเนื้อหาหลักอย่างไร  และ ได้พิจารณาเรื่องแทรก
ทั้งด้านโครงสร้าง กลวิธีเล่าเรื่อง รวมทั้งจุดมุ่งหมายในการเล่าเรื่อง45  
  นอกจากน้ี ในหนังสือเรื่อง Rethinking the Mahabharata : A Reader’s Guide to the 

Education of the Dharma King อัลเฟรด ฮิลเทอไบเทล  วิเคราะห์กลวิธีเล่าเรื่องในมหาภารตะ
และตีความประเด็นต่างๆในเรื่อง เช่น ความเป็นธรรมราชาของยุธิษฐิระ และวิเคราะห์กลวิธีการ
เล่าเรื่องแทรก ตลอดจนอายุของมหากาพย์เรื่องนี้46 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของเรื่องมหาภารตะซึ่งเป็นวรรณคดีต้นแบบ 
2. ท าให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวรรณคดีกาวยะสมัยหลัง 
3. ท าให้เข้าใจขนบ นิยมใน การประพันธ์ และทรรศนะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน

วรรณคดีสันสกฤตซึ่งอาจน าไปศึกษาวรรณคดีตะวันออกชาติอ่ืนได้ 

                                                      

 44
Warder, “The Epic Tradition : Itihāsa,” in Indian Kāvya Literature, Vol.2, 

The Origins and Formation of Classical Kāvya, 9-18. 
  45

Alf. Hiltebeitel. “Not Without Subtales : Telling Laws and Truths in The 

Sanskrit Epics,” Journal of Indian Philosophy 33 (2005) : 455-511. 
 46

Alf. Hiltebeitel, Rethinking the Mahabharata : A Reader’s Guide to the 

Education of the Dharma King (Chicago and London : The University of Chicago Press, 

n.d.). 
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บทที ่2 

การสร้างสรรค์วรรณคดีตามทรรศนะของนักวรรณคดีสันสกฤต 

 

1. ความส าคัญของกวีและผลงานของกวี 

 วรรณคดีสันสกฤตเริ่มต้นเมื่อประมาณสามพันปีมาแล้ว หลังจากการต้ังถิ่นฐานของ
ชาวอารยันในดินแดนปัญจาบ วรรณคดีในยุคนั้นเป็นเรื่องของศาสนา ความศรัทธา และการสวด
บูชาเทพเจ้า  วรรณคดีส าคัญในยุคเริ่มแรกนี้ ได้แก่ คัมภีร์ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท อถรรพเวท ซึ่ง
แต่งเป็นค าประพันธ์เพื่อประโยชน์ในการท่องจ า ต่อมาจึงมีคัมภีร์ร้อยแก้วเป็นอรรถาธิบายคัมภีร์
พระเวทให้กระจ่างขึ้น ได้แก่ คัมภีร์พราหมณะต่างๆซึ่งเป็นคู่มือคัมภีร์พระเวทแต่ละคัมภีร์ 
วรรณคดีในยุคพระเวทและพราหมณะนี้อยู่ในรูปของค าสดุดีและบวงสรวงเทพเจ้า เพราะมนุษย์
ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของชีวิตตน และยังไม่ก้าวหน้าทางวิทยาการมากพอที่จะเข้าใจ
ปรากฏการณ์หลายอย่างในธรรมชาติ จึงไม่อาจอธิบายความลี้ลับของธรรมชาติได้ เมื่อไม่อาจ
เข้าใจและเอาชนะธรร มชาติได้ รวมทั้งไม่อาจอธิบายความยิ่งใหญ่ของอ านาจลึกลับได้ มนุษย์จึง
ได้แต่บวงสรวงบูชาเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานของเทพเจ้า ครั้นเมื่อมนุษย์มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์
มากขึ้น ก็เริ่มตั้งปัญหาเกี่ยวกับสัจธรรม จึงเกิดงานเขียนที่เป็นบทวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อและ
แสวงหาสัจธรรม ดังปรากฏในคัมภีร์ประเภทอารัณยกะและอุปนิษัทฉบับต่างๆ  

 นักวรรณคดีสันสกฤตเรียกวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาที่เกิดขึ้นในยุคพระเวท
ว่าวรรณคดีประเภท อาคม (āgama) ได้แก่  คัมภีร์ส าคัญของยุคพระเวทซึ่งประกอบด้วยคัมภีร์พระ

เวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะ และคัมภีร์อุปนิษัท คัมภีร์พระเวทคือ บทสวดที่ท่องจ าต่อกันมา 
แล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์ในภายหลัง แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่  ฤคเวทสัง หิตาคือชุมนุมบท
ประพันธ์ที่บทสดุดีเทพเจ้า  สามเวทสังหิตาคือชุมนุมบทประพันธ์ที่เป็นบทสวดขับร้องที่ใช้สวดใน
พิธีบูชาพระโสม ยชุรเวทสังหิตาคือชุมนุมบทประพันธ์ที่เป็นสูตรส าหรับสวดในพิธีกรรมต่างๆ  และ
อถรรพเวทสังหิตาคือชุมนุมบทประพันธ์ที่เป็นมนตร์หรือคาถา1 คัมภีร์พราหมณะเป็นคู่มือของสังหิ
ตาทั้งหลาย แต่งด้วยร้อยแก้ว เป็นค าอธิบายความหมายของบทสดุดีพระเจ้าว่าบทใดใช้ที่ใด และ

                                                      

 1มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ , ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2551), 3.  
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ประกอบด้วยนิทาน ต านานเกี่ย วกับก าเนิดของยัญพิธีต่างๆ ความส าคัญของพิธีนั้นๆ รวมทั้งบท
สวดและบทสดุดีที่ใช้ในพิธีเหล่านั้น 2 คัมภีร์อารัณยกะ เป็นคัมภีร์ส าหรับผู้บ าเพ็ญตบะอยู่ในป่า  
เน้นเรื่องการตีความและความหมาย ความส าคัญของยัญพิธีต่างๆซึ่งมีความขลัง มีอ านาจลึกลับ 
ใกล้เคียงกับอุปนิษัทซึ่งเป็นเรื่องความคิดเชิงปรัชญา  ส่วนคัมภีร์ อุปนิษัทเป็นหนังสือเชิงปรัชญาที่
เก่าที่สุดในโลก ไม่ให้ความส าคัญกับพิธีกรรม3 

 ด้วยความศรัทธาที่ชาวอินเดียมีต่อคัมภีร์ต่างๆท าให้เชื่อว่าก าเนิดคัมภีร์ในยุคแรกเป็น
ผลงานสร้างสรรค์ของเทพเจ้าที่บันดาลให้กวีหรือฤษีได้ยินและน า มาถ่ายทอดให้มนุษย์ได้รับรู้
ต่อมา ด้วยความเชื่อนี้ชาวอินเดียจึงถือว่าถ้อยค าที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวทเป็นสิ่งที่พึงรักษาไว้ให้
คงอยู่เช่นนั้น มิให้ผิดเพี้ยน นักปราชญ์ทางภาษาจึงวางกฎเกณฑ์เพื่อก าหนดภาษาในคัมภีร์ท าให้
เกิดต าราไวยากรณ์ และเกิดวิชาการและคัมภีร์ต่างๆที่ เนื่องมาจากคัมภีร์พระเวท นักวรรณคดี
เรียกวรรณคดีเกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจคัมภีร์พระเวทอย่างลึกซึ้งว่า  ศาสตร์  
(wāstra) เช่น ต าราไวยากรณ์ของปาณินิชื่ออัษฏาธยายี ต าราดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ เป็นต้น  

 ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มรู้สึกว่าตนสามารถ พิชิตธรรมชาติได้บ้างในบางคร้ังก็พยายาม
แสวงหาวิธีเอาชนะธรรมชาติโดยไม่พึ่งอ านาจเวทมนตร์และการสวดอ้อนวอน มนุษย์เริ่มหัน
กลับมาใส่ใจเหตุการณ์ในอดีต เช่น ประวัติของบรรพบุรุษ อดีตที่เคยรุ่งโรจน์ของวีรบุรุษ เป็นต้น 
ประวัติของวีรบุรุษท าให้มนุษย์เริ่มเกิดความทะนงใจแ ละมีความมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์
ด้วยกันมากขึ้น เริ่มมีการแต่งร้อยกรองและขับล าน าสดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษในโอกาสต่างๆท าให้
เกิดวรรณคดีประเภทอิติหาสะ (itihāsa) ซึ่งมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า เป็นอย่างนั้นจริงๆ (อิติ-

ดังนั้น , ห-แน่นอน , อาส -เป็น ) ถือได้ว่าศูนย์กลาง ความสนใจและความศรัทธาของสังคมเริ่ม
แปรเปลี่ยนจากเทพเจ้ามาสู่มนุษย์ด้วยกัน แต่เป็นมนุษย์ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ มนุษย์ผู้เป็น
อวตารของเทพเจ้า เช่น พระรามผู้เป็นอวตารของพระนารายณ์ หรือพี่น้องปาณฑพผู้สืบเชื้อสาย
จากเทพเจ้า เป็นต้น 

 เมื่อความนิยมขับล าน าสรรเสริ ญวีรบุรุษแพร่หลายมากขึ้น จึงมีการแต่งเติมเรื่องราว 
เพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของตนเข้าไปในบทขับมากขึ้น มีการตกแต่งภาษาด้วยอลังการเพื่อแสดง
ฝีมือของกวี และเน้นการสร้างอารมณ์เพื่อแสดงรสวรรณคดีมากขึ้น ทฤษฎีรสจากบทละครถูก
น ามาใช้ในวรรณคดีมากขึ้น ในท่ีสุดจึงเกิดงานเขี ยนแนวใหม่ที่เน้นวรรณศิลป์ มุ่งสร้างอารมณ์

                                                      

 2เรื่องเดียวกัน, 14.  

 3เรื่องเดียวกัน, 16. 
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สุนทรีย์ มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์โดยสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ  
เรียกว่า กาวยะ (kāvya) ซึ่งมีความหมายตามรูปศัพท์คืองานของกวี อาจมีรูปแบบเป็นนิทาน เช่น 
ปัญจตันตระ หรือเป็นนิยาย เช่น กาทัมพรี หรือเป็นบทกวี เช่น ฤตุสังหาร หรือเป็นบทละคร เช่น 
ศกุนตลา4 หากเป็นกาวยะที่ทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับก็จะเรียกกันว่ามหากาวยะ  เช่น รฆุวงศ์ กุมาร
สมภวะ กิราตารชุนียะ เป็นต้น 

 ตามความคิดของคนอินเดียถือว่ากวีเป็นนักปราชญ์ ดังปรากฏในพจนานุกรมของอมร
โกษ5ว่าค าว่า “กวิ” หรือ “กวี” ปรากฏในหมวดศัพท์พรหมวรรค ร่วมกับกลุ่มศัพท์ที่มีความหมาย
ว่านักปราชญ์ ผู้รู้ เช่นค าว่า โกวิท ธีร ปฺราชฺญ ปณฺฑิต เช่นเดียวกับในคัมภีร์อภิธานวรรณนาซึ่งเป็น
คัมภีร์บาลีที่อธิบายคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 6 ค าว่า”กวิ”หรือ “กวี” ปรากฏในกลุ่มศัพท์  25 ศัพท์ท่ีมี
ความหมายถึงนักปราชญ์ ผู้รู้ คนฉลาด เช่นค าว่า ปณฺฑิต โกวิท สุธี เมธาวี วิทุร พุทฺธ เป็นต้น  

 ในคัมภีร์อภิธานวรรณนาอธิบายศัพท์ กวิ, กวี ว่า 

    กว,ิ กวี (กวิ วณฺเณ+อิ,อี) บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา กวติ วณฺเณตีติ 
กวิ กวี จ ผู้เขียนบทประพันธ์  ชื่อว่ากวิและกวี . กวติ พันธตีติ กวิ กวี จ นักประพันธ์ชื่อว่ากวิ
และกว ี(กุ ปพนฺธสทฺเทสุ+ณ+อิ,อี, ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)7 

และอธิบายความส าคัญของกวีว่าเป็นผู้ท าให้เกิดคาถาทั้งหลายดังนี้ 

 ฉนฺโท นิทาน  คาถาน  อกฺขรา ตาส  วิยญฺชน  
 นามสนฺนิสิตา คาถา กวิ คาถานมาสโย  

 ฉันท์เป็นที่มาของคาถา อักษรท าให้คาถาเหล่านั้นปรากฏ คาถามีบทนามเป็นที่อาศัย นัก
กวีเป็นผู้ประพันธ์คาถาทั้งหลาย8   

                                                      

 4กุสุมา รัก ษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 11. 

 5
Amarasijha, Amarakosah (Varanasi : Caukhambha, 1998), 119-120. 

 6คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาของพระโมคคัลลานเถระเป็นคมัภีร์บาลีท่ีมีต้นแบบมาจากพจนานุกรม
อมรโกษ  
 7พระมหาสมปอง มุทิโต , คัมภีร์อภิธานวรรณนา (กรุงเทพมหานคร : ชมรมนิรุตติศึกษา วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ, ม.ป.ป.), 311.   

 8ส ยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 15/177/52 อ้างถึงใน พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, 
311.  
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 กล่าวได้ว่า ตามรูปศัพท์และตามความคิดของชาวอินเดีย กวีคือนักปราชญ์เพราะเป็น
ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะ การประพันธ์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวอินเดียโบราณ กวีผู้ประพันธ์
วรรณคดี เรื่องเอกมักเป็นฤษี วรรณคดี ในยุคแรกๆ  เช่น พระเวท มักมีประวัติว่าผู้ ประพันธ์ ไม่ใช่
มนุษย์ธรรมดาแต่ถือกันว่า ผลงานดังกล่าว เป็นการสร้างสรรค์ของเทพเจ้า กวีซึ่ง เป็นฤษีผู้มีญาณ
พิเศษเป็นผู้ได้รับฟัง สารจากเทพเจ้า โดยตรงและน าสารที่ได้ฟังจากเทพเจ้ามาถ่ายทอดสู่มนุษย์
ด้วยกัน จึงเรียกวรรณคดีในยุคแรกคือคัมภีร์พระเวทว่าวรรณคดีศรุติหมายถึงสิ่งที่ได้ยิน และถือกัน
ว่ากวีเป็นผู้ได้ยิน และเป็นผู้ถ่ายทอดแต่ไม่ใช่ผู้ประพันธ์  ต่อมาเมื่อมีวรรณคดีประเภทศาสตร์  เช่น 
เวทางค์ 9  อุปเวท 10 ธรร มศาสตร์ 11 รวมทั้ง อิติหาสะ ซึ่งได้แก่คัมภีร์ปุราณะและมหาภารตะ  
ผู้ประพันธ์ก็คือผู้ที่สามารถร าลึกถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วน ามาถ่ายทอด จึงเรียกวรรณคดีพวกน้ี
ว่าสมฤติ หมายถึงสิ่งที่ระลึกได้ ซึ่งผู้ประพันธ์ก็ยังมิใช่คนทั่วไปแต่เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการใช้
สมฤติซึ่งส่วนใหญ่เป็นฤษี  เช่น ฤษีวยาสะเป็นผู้ประพันธ์ วรรณคดีประเภท ปุราณะและ คัมภีร์มหา
ภารตะ การยกย่องกวีว่าเป็นฤษียังปรากฏต่อมาในยุคของวรรณคดีประเภทกาวยะที่เน้นวรรณศิลป์
ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ประพันธ์คือฤษี เช่น ฤษีวาลมีกิผู้ประพันธ์รามายณะและได้ชื่อว่าเป็นอาทิกวี  

 ประวัติกวีสันสกฤตในยุคแรกๆ จนถึงตอนต้นของสมัยกาวยะ ยังมีลักษณะเป็นเรื่องเล่า
หรือเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ตามความเชื่อดังที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากกวี สันสกฤตโบราณไม่นิยม
บอกนามผู้ แต่งไว้ในผลงาน  จนกระทั่งถึงสมัยที่วรรณคดีประเภทกาวยะเฟื่องฟูขึ้น หลักฐาน
เกี่ยวกับตัวกวีจึงปรากฏมากขึ้น กวีเอ่ยนามของตนไว้ในผลงาน โดยเฉพาะใน วรรณคดีประเภทบท
ละครถือเป็นขนบที่จะมีการเอ่ยนามและสรรเสริญกวีในบทปรัสตาวนา (การเบิกโรง ) ก่อนเข้าสู่เนื้อ
เรื่อง นอกจากน้ี บางครั้งกวียังเขียนอัตชีวประวัติไว้ใน ผลงานของตน ด้วย เช่น เรื่องหรรษจริตของ
พาณะ เป็นต้น 

 กวีส่วนมากเป็นพราหมณ์ที่ได้รับการศึกษาอย่างดีทั้งจากคัมภีร์พระเวทและคัมภีร์อ่ืนๆ 
เช่น พราหมณะ ปุราณะ โดยเฉพาะปุราณะซึ่งเป็นแหล่งรวมต านาน นิ ทาน นิยาย พงศาวดาร ฯลฯ 
นอกจากน้ันกวี ยังต้องศึกษาวิชาการต่าง เช่น ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย พิธีกรรม 

                                                      

 9เวทางค์คือคู่มือที่ช่วยผู้ศึกษาพระเวทในการอ่าน การเข้าใจ และการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆที่อ้างไว้
ในพระเวท เป็นการเก็บใจความมาย่อเป็นสูตรส้ันๆ เพื่อสะดวกแก่การท่องจ า จึงเรียกอีกอย่างว่าสูตร  ; มณีปิ่น 
พรหมสุทธิรักษ์, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต, 22.  

 10อุปเวทคือความรูอ้ันดับท่ีสองรองจากพระเวท ; เรื่องเดียวกัน, 22. 

 11ธรรมศาสตร์คือกฎหมาย จารีตประเพณี และสิทธิหน้าที่ของคนในสังคม ; เรื่องเดียวกัน, 23. 
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ปรัชญา รวมทั้งต้องศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกวีโดยตรง ได้แก่ อลังการศาสตร์ ฉันทศาสตร์ 
และหลักภาษา เป็นต้น เรื่องราวและความรู้ในคัมภีร์ต่างๆข้างต้นนี้ถือเป็นวัตถุดิบที่กวีจะน ามาใช้
ในทุกโอกาส 

 โดยมากกวีมักมีโอกาสแสดงความสามารถ ด้านการประพันธ์ในที่ชุม นุมชน โดยมักเร่ิม
จากชุม นุมชนเล็กๆแล้วจึงก้าวสู่การแสดงความสามารถในที่ชุมนุมชนที่ใหญ่ขึ้น กิจกรรมในที่
ชุมนุมชนมักได้แก่ การแสดงละครและมีกิจกรรมการอ่านบทประพันธ์ของกวีบางคนควบคู่ไปด้วย 
กวีอาจได้รับการตกรางวัลโดยเจ้าภาพ หรือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้อุปถัมภ์ เมื่อกวีเริ่มมีชื่ อเสียง
มากขึ้นก็มีโอกาสแสดงผลงานในชุมนุมชนใหญ่ที่อาจมีผู้อุปถัมภ์เป็นเจ้าเมือง ข้าราชส านัก หรือ
พระราชาก็ได้  ส่วนกวีในราชส านักนอกจากต้องอ่านบทกวีในที่ประชุมหน้าที่นั่งแล้ว ยังอาจต้อง
วิพาก ษ์วิจารณ์บทกวีที่ได้ฟัง หรืออาจต้องต่อบทกวีประชันกันหน้าที่นั่งด้วย สิ่ งที่กวีได้รับ
พระราชทานนอกจากรางวัลที่ได้รับเป็นปกติแล้วก็คือบรรดาศักด์ิ เนื้อหาของบทประพันธ์ที่ท าให้
เป็นที่พอพระทัยมักเกี่ยวกับการสดุดีพระเกียรติคุณของพระราชา เพราะกวีก าลังท าหน้าที่
เช่นเดียวกับสูตะในสมัยโบราณที่เคยสดุดีพระราชาในที่ประชุมในยุคก่อนกาวยะเฟื่องฟู 

 ในสมัยโบราณ เมื่อพระราชาออกศึกสูตะจะเป็นผู้ใกล้ชิดและตามเสด็จพระราชาเพื่อจะ
กลับมาขับล าน าเรื่องการสู้รบให้ที่ชุมนุมฟัง ต่อมาผู้ท าหน้าท่ีสรรเสริญพระราชาเปลี่ยนจากสูตะมา
เป็นกวีซึ่งมีความสามารถสูงด้านการประพันธ์ กวีเหล่านี้ต่างจากสูตะ คือมักไม่ได้ติดตามใก ล้ชิด
พระราชาในเวลาออกรบ เมื่อพรรณนาการรบในบทกวีจึงใช้จินตนาการและประพันธ์ไปตามขนบ
โดยเน้นอลังการและถ้อยค าภาษาสูงส่งมากกว่าเนื้อหาเกี่ยวกับการสู้รบ เนื้อหาของบทกวีนอกจาก
จะเน้นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระราชาแล้ว หากกวีคิดจะเสนอแนะเพื่อให้พระราชาทรง
ปรับปรุงเรื่ องใด ก็อาจจะสอดแทรกไว้ในบทกวีในลักษณะเป็นข้อเตือนใจที่ไม่ท าให้พระราชารู้สึก
ว่าก าลังถูกกวีสอนอยู่ กวีราชส านักที่มีชื่อเสียงตามประวัติวรรณคดีสันสกฤต ได้แก่ พาณะแห่งราช
ส านักของพระเจ้า หรรษะ  เป็นต้น  พระราชาบางพระองค์ นอกจากจะเป็นองค์อุปถัมภ์กวีแล้ว ยัง
ทรงมีความสามารถในการประพันธ์และทรงเป็นกวีเองด้วย เช่น พระเจ้าหรรษะผู้เป็นองค์อุปถัมภ์
กวีพาณะทรงเป็นผู้นิพนธ์บทละครเรื่องรัตนาวลี เป็นต้น 

 นอกจากน้ี กวีบางคนเมื่ออยู่ในที่ชุนนุมยังท าหน้าที่เป็นผู้ฟังและวิเคราะห์วิจารณ์งาน
จึงเป็นนักวรรณคดีไปด้วย เมื่อลงมือเขียนงานขอ งตนเองก็จะพิถีพิถัน รักษากฎเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด เพราะได้พบเห็นข้อบกพร่องของผู้อ่ืนมาบ้างแล้ว นักวรรณคดีเหล่านี้นิยมเขียนต าราว่า
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ด้วยข้อปฏิบัติในการประพันธ์งานของตนเอง กวีที่เป็นนักวรรณคดีเช่นนี้ ได้แก่ ทัณฑิน ผู้แต่งต ารา
วรรณคดีชื่อกาวยาทรรศะ และแต่งนิยายเรื่องทศกุมารจริต ฯลฯ 

 เนื่องจากกวีเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้อ่าน กวีจึงมีบทบาทส าคัญที่ท าให้คุณค่าของกาวยะ
เป็นที่ประจักษ์ ดังที่ภามหะกล่าวว่าคุณค่าของกาวยะจะเป็นท่ีประจักษ์อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมี
องค์ประกอบส าคัญครบ 3 ประการ คือ กวี งานประพันธ์ และผู้อ่าน กวีจะต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
ประติภา (pratibhā) และศักติ (wakti) งานประพันธ์จะต้องถึงพร้อมด้วยวัสดุ คือสิ่งที่ประกอบกันเข้า
เป็นวรรณคดี เช่น แนวคิด โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง การด าเนินเรื่อง เป็นต้น อลังการคือถ้อยค าที่ตกแต่ง
แล้วอย่างดี และรสคือสิ่งที่ผู้อ่านรับรู้และเกิดอา รมณ์สุนทรีย์ได้ ส่วนผู้อ่านก็ต้องเป็นสหฤทัยคือผู้มี
จิตใจอ่อนไหวพร้อมที่จะรับรสวรรณคดี12  
 ในส่วนของการสร้างสรรค์นั้น ประติภาและศักติมีความส าคัญ ต่อกวีอย่าง ยิ่งดังที่นัก   
ธวนิถือกันว่า กวีจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับระดับประ ติภาและศักติของตน  ประติภา 
หมายถึง พลังในการจินตนาการในการสร้างสรรค์งาน ถือเป็นพรสวรรค์ท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด นัก
วรรณคดีสันสกฤตถือว่าการรู้ความหมายของค า การใช้ภาษาอย่างมีวาทศิลป์ และอลังการยังไม่
เพียงพอที่จะสร้างสรรค์งานวรรณคดีได้ ผู้สร้างสรรค์วรรณคดีจะต้องมีพลังจินตนาการซึ่ง อานันท
วรรธนะถือว่าประติภาหรือพลังจินตนาการเป็นลักษณะพิเศษ ไม่ใช่ลักษณะธรรมดาของโลก (อโลก
สามานย)  ภามหะได้กล่าวถึงความส าคัญของประติภาว่า การเรียนรู้อาจท าให้คนโง่กลายเป็นผู้รู้
ได้แต่ไม่อาจท าให้ผู้ไร้ประติภาเป็นกวีได้ 

 นอกจากกวีจะต้องมีประติภาแล้ว ยังต้องประกอบด้วยศักติคื อ “ฝีมือในการประพันธ์
และอัจฉริยปัญญาของกวี ”13 นักวรรณคดีถือว่าสิ่งที่สร้างสรรค์จากประติภาของกวีจะไม่มี
ความหมายใดๆหากกวีไม่สามารถสื่อสิ่งนั้นไปยังผู้อ่านได้ เพราะขาดศักติ ศักติมีความหมายกว้าง 
ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆในการถ่ายทอดจินตนาการของกวีออกมาเป็นตัวอักษร ร วมไปถึง
คุณลักษณะหรือความสามารถพิเศษ 3 ประการของกวีที่เหนือกว่าคนทั่วไป 14 ได้แก่ ความสามารถ

                                                      

 
12กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 133.  

 13เรื่องเดียวกัน, 135. 

  14
Daneil H. H.Ingalls, The Dhvanyaloka of Anandavardhana With the Locana 

of Abhinavagupta (Cambridge : Harvard University Press, 1990), 45, อ้างถึงในกุสุมา รักษมณี, 
“สุนทรียรสในวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ,” ใน สันสกฤตวิจารณา, 177-178. 
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ในการคิดสร้างสรรค์ 15 ความสามารถใน การเสริมพลัง 16 และประการสุดท้ายคือความสามารถใน
การใส่สีสัน 17 นอกจากน้ี ตามทรรศนะของนักธวนิ กวียังต้องประกอบด้วย ศักติในการใช้พลัง
ความหมายแนะ (ธวนิ) ทั้งในวัสดุ อลังการ และรสวรรณคดีซึ่งศักติในการใช้พลังความหมายแนะนี้ 
นักธวนถิือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

 คนอินเดียโบราณถือว่าผลงานของกวีมีความส าคัญจึงมักมีการกล่าวยกย่อง ดังปรากฏ
เป็น   ขนบในวรรณคดีละครสันสกฤตว่า ในบทปรสัตวนา (บทเบิกโรง) ก่อนเข้าสู่การแสดงเนื้อเรื่อง 
สูตรธารมักจะออกมากล่าวกับผู้ชมถึงชื่อ กวีผู้แต่งบทละคร ชื่อบทละคร รวมทั้งมีการสรรเสริญกวี 
และสรรเสริญบทละคร เช่น ในบทละครของราชเศขร สูตรธารกล่าวสรรเสริญ ผลงานของกวีว่า
เหมือนน้ าอมฤตดังนี้ 

  ท่านปรารถนาจะดื่มน้ าอมฤตทางโสตประสาทหรือไม่    
  หรือใคร่รู้จักการเจรจาถ้อยค าที่นักปราชญ์ชื่นชมหรือไม่    
  หรือปรารถนาจะเป็นผู้เรียนรู้ได้อย่างสูงยิ่งหรือไม่     
  ไปจนถึงฟากฝั่งของกระแสธารแห่งอารมณ์หรือไป    
  หรือท่านปรารถนาจะลิ้มรสผลไม้แห่งชีวิตที่มีรสหวานที่สุดหรือไม่   
  ถ้าปรารถนาก็จงมาฟังถ้อยค าที่เหมือนกับน้ าอมฤตของกวีราชเศขรนี้เถิด18 

 การสรรเสริญกวี นอกจาก จะปรากฏในบทยกย่องของสูตรธารแล้ว ยังปรากฏ ในค า
ประพันธ์ที่กวีสรรเสริญกวีด้วยกันเอง เช่น ในงานของสุพันธุกล่าวว่า 

  ก่อนที่จะมีใครมาทดสอบความเป็นเลิศของกวีนั้น    
  ถ้อยค าของกวีก็สามารถสร้างความไพเราะแก่โสตประสาทได้แล้ว   
  เช่นเดียวกับมาลัยมะลิซึ่งงามชวนให้มองก่อนที่จะรู้ว่ามีกลิ่นหอมเสียอีก19 

                                                      

 15
prathayitum แปลว่าท าให้ปรากฏ หมายถึงสามารถสร้างโลกในจิน ตนาการซึ่งต่างจากโลกใน

ความเป็นจริง 

 16
sārayitum แปลว่าท าให้วิ่งไป หมายถึง สามารถท าให้ส่ิงที่เกิดซ้ าซากในชีวิตจริงเป็นเรื่องใหม่

ในความคิดของผู้อ่าน  

 17
udbhāsayitum แปลว่าท าให้สวยงาม หมายถึงสามารถท าให้โลกในจินตนาการและโลกใน

ความเป็นจริงมีชีวิตชีวางดงาม  

 18
Daneil H. H.Ingalls, trans., An Anthology of Sanskrit Court Poetry 

(Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1963), 441. 
 19

Ibid, 443. 
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 และในบทที่กวีนามว่าวิทยากรกล่าวไว้ว่า 

  วิทยากรได้สร้างคลังสมบัติของกวีนิพนธ์ที่ไม่มีผู้ใดเทียบเท่าได้   
  กวีเหล่านั้นเปรียบประดุจเทพเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์ชั่วคราว   
  เม่ือสร้างชื่อเสียง เกียรติยศแล้วก็จะกลับไปสู่สวรรค์    
  กวีผู้นี้ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า       
  ขอให้กวีนิพนธ์ทั้งหลายเป็นเครื่องประดับกรรณของคนทั้งหลาย20 

 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กวีอาจกล่าวถึงผลงานของตนด้วยความภาคภูมิใจนั้น บางครั้ ง
กวีก็แสดงความยิ่งใหญ่ของผลงานที่ตนก าลังสร้างสรรค์โดยถ่อมตนว่ามีสติปัญญาน้อยนิดเมื่อ
เทียบกับความส าคัญของเรื่องราวที่จะกล่าวถึง ดังเช่นกาลิทาสกล่าวถึงการประพันธ์มหากาวยะ
เรื่องรฆุวงศ์ว่า 

  อานุภาพของกษัตริย์แห่งสูรยวงศ์นั้นยิ่งใหญ่นัก     
  ส่วนสติปัญญาของข้านี้ก็จ ากัดเหลือเกิน     
  ข้าก็เหมือนคนที่ใฝ่ฝันจะข้ามห้วงน้ าที่ข้ามยากด้วยเรือน้อยฉะนั้น21 

 แต่การกล่าวถ่อมตนเช่นนี้ก็กลับท าให้ผู้อ่านได้เห็นความสามารถของกวีมากขึ้นเพราะ
เมื่อผลงานเช่นรฆุวงศ์ปรากฏเป็นท่ีเลื่องลือแล้ว ผู้อ่านก็ย่อมประจักษ์ว่ากวีนั้นมีฝืมื อมากเพียงใด 
นอกจากน้ันวิธีกล่าวของกาลิทาสยังเป็นการเกริ่นให้ผู้อ่านตระหนักว่าเรื่องราวที่เล่าขานมาแต่
โบราณนั้นเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าสมควรที่จะสืบทอดต่อไปซึ่งนอกจากด้วยการเล่าซ้ าแล้วก็อาจเป็น
การน ามาสร้างสรรค์ใหม่ดังที่กาลิทาสน าเรื่องของพระรามจากคัมภีร์รามาย ณะมาประพันธ์เป็น
มหากาวยะเรื่องรฆุวงศ์ 

 กวีสันสกฤตถือว่าการสืบทอดความคิดและวิธีการจากบูรพกวีเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ กวี
จึงมักจะเอ่ยถึงนามกวีผู้เป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบันดาลใจของตน ดังที่โยเคศวรกวีใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 8 กล่าวถึงการเดินตามกวีรุ่นก่อนว่า 

  เส้นทางนั้นครั้งหนึ่งกวีพาณะ22เคยเดินเป็นประจ าทุกวัน    
  และต่อมากวีภวภูติก็ค้นพบ       

                                                      

 20
Ibid, 446. 

 21
C.R. Devadhar, ed.,Raghuvajśa (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers 

PVT.LTD., 1993), 1.  
 22พาณะเป็นกวีในศตวรรษที่ 7 ส่วนภวภูติ กมลายุทธะ เกศฏะ และศรีวากปติราชะ เป็นกวี
ในศตวรรษที่ 8   
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  กวีกมลายุทธะเดินผ่านจนเจนทาง      
  ส่วนกวีเกศฏะก็ใช้เส้นทางนี้อยู่นาน      
  ธุลีตามทางนั้นกวีศรีวากปติราชะได้สัมผัสอย่างยกย่อง    
  ด้วยความเมตตาของเทพเจ้า เส้นทางนั้นยังคงเปิดส าหรับผู้มีปัญญา23 

 การกล่าวเช่นนี้นอกจากเป็นการยกย่องบูรพกวีแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็น
ความส าคัญของกวีรุ่นหลังว่ามิได้มีฝืมือด้อยกว่าจึงจัดอยู่ในจ าพวกที่เดินไปตามเส้นทางเดียวกับ
กวีผู้ย่ิงใหญ่ในอดีตได้ อาจสรุปได้ว่าตามทรรศนะของกวีสันสกฤตการตามอย่างกวีโบร าณมิได้ถือ
ว่าเป็นการขาดความคิดสร้างสรรค์ 

2. ทรรศนะเรื่องความคิดสร้างสรรค์  

 ในมุมมองของ นักวรรณคดี สากลความคิดสร้างสรรค์หรือความเริ่มแรก (originality) 
หมายถึง การใช้เนื้อเรื่องใหม่ รูปแบบใหม่ ลีลาการเขียนใหม่แทนที่จะปฏิบัติตามประเพณีนิยม
หรือสัญนิยม24

  ทั้งนี้ ในประวัติวรรณคดีตะวันตก แต่ละสมัยก็ยังให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์
หรือความเริ่มแรกไม่เท่ากันเสมอไป ส่วนตามทรรศนะของ นักวรรณคดีสันสกฤต  ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนั้นมีค าเรียกว่าอปูรวะ  ดังที่โสฑฒละกวี
สันสกฤตในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ผู้ประพันธ์นิยายเรื่องอุทยสุนทรีกล่าวถึงผลงานของตนว่าเป็นอปูร
วะ เขาเล่าว่าวันหนึ่งขณะเขาพร้อมกับกวีอ่ืนๆเข้าเฝ้าพระเจ้าวัตสราชหรือท้าวอุทัยน์ ได้มีพ่อค้าผู้
หนึ่งน าไข่มุกมาอวด พระราชาทรงเปรยขึ้นว่าไข่มุกเด่ียวๆจะมีประโยชน์อะไร ถ้าได้ท าเป็น
สายสร้อยก็จะน่าชื่นชมมากกว่า โสฑฒละกลับไปครุ่นคิดถึงค าด ารัสของพระราชา แล้วก็ประจักษ์
ว่าการที่แต่งบทประพันธ์บทเดียวน้ันไม่น่าสนใจมากเท่ากับร้อยเรียงโดยใช้ทั้งร้อยแก้วประสานกับ
ร้อยกรอง การประพันธ์เช่ นนี้เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เช่นเดียวกับการท าเครื่องประดับทองให้
งามยิ่งขึ้นด้ วยอัญมณี หรือการท าให้บทเพลงไพเราะยิ่งขึ้นด้วยเสียงปี่ ความงดงามและความ
ไพเราะที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครได้ชมหรือได้ฟังในรูปนี้มาก่อน จึงนับได้ว่าเป็นงาน
สร้างสรรค์25

 

                                                      

 23
Ingalls, trans., An Anthology of Sanskrit Court Poetry, 446. 

 
24ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

(กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545),  306.         . 

 
25

A. K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.6, The Art of Storytelling. 

(Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1992), 206.   
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 ตามแนวคิดของนักวรรณคดีตะวันตก วรรณคดีแบ่งได้กว้างๆเป็น 2 ประเภท คือ เรื่อง
จริงหรือสารคดี (non-fiction) และเรื่องแต่งหรือบันเทิงคดี (fiction)

26
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

นักวรรณคดีสันสกฤตที่มักอาศัย ความเป็น เรื่องจริงกับเรื่องแต่งในการจ าแนกประเภทวรรณคดี 
เช่น การจ าแนกบทละครประเภทนาฏกะ (nataka) ออกจากบทละครประเภทประกรณะ 
(prakarana)  วอร์เดอร์อ้างถึงวิธีจ าแนกบทละครในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ว่านาฏกะหมายถึงบทละคร
ที่มีเนื้อเรื่องจากเหตุการณ์จริงหรือเรื่องของบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ ส่วนประกรณะหมายถึง
บทละครที่มีเนื้อเรื่องที่กวีคิดแต่งขึ้นมาเอง 27 ในการจ าแนกวรรณคดีร้อยแก้วประเภทกถากับ
อาขยายิกาก็เช่นกั น ภามหะนักวรรณคดีในศตวรรษท่ี 4 อธิบายไว้ในต าราชื่อกาวยาลังการว่า 
อาขยายิกาเป็นงานประพันธ์ร้อยแก้วท่ีมีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงซึ่งเรียกว่าวฤ ตตะ 
(vrtta) ส่วนอมรสิงหะนักภาษาในศตวรรษท่ี 6 อธิบายว่าอาขยายิกาเป็นงานประพันธ์ที่มีเนื้อเรื่อง
เป็นเรื่องโบราณที่กวีเคยได้ยินได้ฟังมาซึ่งเรียกว่าอุปลัพธะ (upalabdha) ซึ่งต่างกับกถาซึ่งมีเนื้อ
เรื่องเป็นเรื่องที่กวีคิดขึ้นเองซึ่งเรียกว่ากัลปนา (kalpanā)

28
 ต่อมาในศตวรรษท่ี 12 กษีรสวามิน

ผู้เขียนอรรถาธิบายผลงานของอมรสิงหะได้อธิบายเพิ่ม เติมว่าเรื่องราวที่ได้ยินไ ด้ฟังมา 
(upalabdha) ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง (vrtta) ส่วนเรื่องที่คิดแต่งขึ้นจากจินตนาการเป็นเรื่องที่
ประดิษฐ์ขึ้นมา (utpādya)

29
 

 อย่างไรก็ตาม วิธีการประพันธ์ที่จ าแนกไว้ข้างต้นนี้ก็มิอาจแบ่งได้อย่างเด็ดขาดเสีย
ทีเดียว ในวรรณคดีเรื่องหนึ่งๆอาจได้เนื้อเรื่อง มาจากผลงานของบูรพกวีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นจริง เช่น มหาภารตะ แต่กวีก็น ามาปรุงแต่งใหม่ด้วยการตีความใหม่บ้าง สร้างตัวละครเอก
ขึ้นมาใหม่บ้าง เพิ่มรายละเอียดบ้าง คิดเนื้อเรื่องขึ้นมาใหม่บ้าง หรือสร้างเนื้อหาใหม่ ให้มีรส
วรรณคดีใหม่บ้าง 30 วิธีการต่างๆ นี้ท าให้งานเก่าน้ันมีความใหม่สดขึ้นมาได้ซึ่งถือว่าเป็นการใช้
ความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับความเริ่มแรก (originality) ตามทรรศนะของนักวรรณคดีตะวันตก 

                                                      

 
26ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,  

181, 286.          
  

27
A.K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation 

of Classical Kavya, 2
nd

 ed., rev. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 

1992), 148.  
 

28
Amarasijha, Amarakosah, 31.  

 
29

A.K. Warder, Indian Kāvya Literature. Vol.1, Literary Criticism. (Delhi : 

Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1989, 182. 
  

30
Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation of 

Classical Kavya, 2
nd

 ed., rev., 10. 
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 ในการน าเนื้อหาเดิมมาท าให้ใหม่สดนั้น นักวรรณคดีสันสกฤตเน้นความส าคัญของ
ประติภา ดังที่ อานันทวรรธนะ นักวรรณคดีสัน สกฤตในศตวรรษท่ี 9 กล่าวไว้ในต าราวรรณคดี
เรื่องธวันยาโลกะว่า เนื้อหาของกวีนิพนธ์จะไม่มีวันสิ้นสุดหากกวีมีประติภา โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า
แม้บูรพกวีจะได้เขียนถึงเรื่องใดไว้แล้ว แต่กวีรุ่นหลังผู้มีประติภาก็อาจน ามาสร้างเป็นเนื้อหาใหม่
ได้ อานันทวรรธนะถือว่าประติภาห รือจินตนาการมีความส าคัญมากในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ 
หากไม่มีจินตนาการ เนื้อหาของกวีนิพนธ์ก็ย่อมไม่มี 31 อภินวคุปตะ นักวรรณคดีในสมัยต่อมาได้
อธิบายประเด็นนี้เพิ่มเติมไว้ในต าราวรรณคดีของเขาชื่อโลจนาว่า เนื้อหาที่บูรพกวีได้กล่าวไว้แล้ว
นั้น กวีรุ่นหลังอาจน ามาสร้างสรรค์ใหม่ได้ตราบใดที่รู้จักใช้การสรรค าซึ่งได้แก่ส านวนโวหาร (ukti) 
ค าที่เหมาะเจาะ (paripāka) การถักทอ (gumpha) และการเรียบเรียง (ghatana) เรื่องที่ประพันธ์นั้น
ก็จะเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาได้32 

 อภินวคุปตะเน้นเรื่องการสร้างสรรค์โดยกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งว่าสุนทรียร สเกิดข้ึนได้จาก
การสร้างสรรค์คือการสร้างโลกจินตนาการให้ต่างไปจากโลกจริง  (prathayitum) การท าให้สิ่งที่เกิด
ซ้ าซากในชีวิตจริงเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้อ่าน (sārayitum) และการท าให้สิ่งที่เกิดขึ้นท้ังในโลกจริ ง
และโลกจินตนาการมีสีสันงดงาม  (udbhāsayitum) สอดคล้องกับที่ อานันทวรรธนะกล่าวว่างาน
ประพันธ์ที่มีเนื้อหาเหมือนเดิมแต่หากแต่งเติมให้เกิดรสก็ถือเป็นงานประพันธ์ที่มีคุณค่าได้
เช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเดิมที่ผลัดใบใหม่ในฤดูใบไม้ผลิ33 

 กล่าวได้ว่ากวีสันสกฤตถือว่าการน าเนื้อหาเดิมๆมาใช้ น้ันไม่ได้ท าให้คุณค่าของงาน
ของตนด้อยลง แตก่ลับเป็นการเปิดโอกาสให้ตนซึ่งเป็นคนรุ่นหลังได้แสดงฝีมือในการประพันธ์ ดัง
ปรากฏว่ากวีสันสกฤตหลายคนนิยมน าเนื้อหาจากบูรพกวีมาสร้างสรรค์ใหม่จนเป็นที่นิยมกันมาก 
เช่น กาลิทาสผู้แต่งรฆุวงศ์ ได้เนื้อหาจากรามายณะ และอภิชญานศากุนตลา ได้เนื้อหาจากมหา
ภารตะ ภารวิผู้แต่งกิราตารชุนียะ ได้เนื้อหาจากมหาภารตะ มาฆะผู้แต่งศิศุปาลวธะ ได้เนื้อหาจาก
มหาภารตะ เป็นต้น การสร้างสรรค์ลักษณะนี้นักวรรณคดีเช่นอานันทวรรธนะและกุนตกะ 
(คริสต์ศตวรรษท่ี 11) มีความเห็นว่าเป็นเพราะกวีต้องการให้ผู้อ่านได้รับรสอย่างรวดเร็ว  เนื่องจาก

                                                      

 31
Daneil H. H.Ingalls, The Dhvanyaloka of Anandavardhana With the Locana 

of Abhinavagupta. (Cambridge : Harvard University Press, 1990), 702. 

 32
Ibid, 703.  

 33
sarve nāva ivābhānti madhumāsa iva drumah (Dhvanyaloka 4.4) อ้างถึงใน กุสุมา 

รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 138.   
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การน าเรื่องและตั วละครที่ผู้อ่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วมาสร้างใหม่ กวีไม่ต้องใช้เวลาในการเกริ่นน า
เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักและคุ้นเคยกับตัวละคร ท าให้กวีสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการได้ทันที  อีกทั้งการ
อ้างเรื่องโบราณย่อมท าให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความสมจริง  เมื่อเรื่องมีความสมจริง  ผู้อ่านก็
ย่อมไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือคัดค้านจึงสามารถรับรสได้อย่างเต็มที่34 

                                                      

 
34กุสุมา รักษมณ,ี “ได้อะไรจากการศึกษานิทาน,” ใน  ปกรณัมนิทาน (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แม่ค า

ผาง, 2547), 189-190. 
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บทที ่3 

โครงสร้างและการด าเนินเรื่องของมหากาพยม์หาภารตะ 

1. ความเป็นมาและลักษณะรูปแบบ 

 มหาภารตะ เป็นมหากาพย์สําคัญของอินเดียที่แต่งด้วยภาษาสันสกฤต  คําว่า  “มหา   
ภารตะ” เป็นรูปคําที่ตัดมาจากคําเต็มว่า “มหาภารตาขยานะ” [มาจากศัพท์ มหตฺ (ใหญ่) + ภารต1

(สงครามภารตะ ) + อาขฺยาน  (เรื่องเล่า )] หมายถึง เรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับสงครามภารตะ 2  
เนื้อหากล่าวถึงการทําสงครามระหว่างพี่น้องสองตระกูลแห่งจันทรวงศ์  ได้แก่ ตระกูลปาณฑพและ
เการพโดยมีจุดประสงค์เพื่อชิง นครหัสตินาปุระ  ทั้งสองฝ่ายต่างรวบรวมพันธมิตรจํานวนมากเข้ า
ร่วมรบทําให้เกิดเป็น สงคราม ครั้งยิ่งใหญ่แห่งดินแดนภารตะ  สงคราม ครั้งนี้ อุบัติ ข้ึน  ณ ทุ่งกุรุ
เกษตรและดําเนินไปอย่างดุเดือด นานถึง  18 วัน  มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วน เมื่อสิ้นสุด
สงคราม ฝ่ายปาณฑพได้รับชัยชนะ ส่วนฝ่ายเการพเสียชีวิตทั้งหมด 

 มหาภารตะมีกําเนิดมาจา กบทเพลงหรือลํานําที่ใช้ขับร้องสรรเสริญวีรบุรุษในสมัย
โบราณ  ประมาณปลา ยสมัยพระเวทหรือราว 3,000 ปีมาแล้ว บท ขับร้องดังกล่าวเรียกว่าคาถา
นราศํสีซึ่งเป็นลํานําที่เก็บเนื้อหาสาระมาจากเรื่องที่เล่าสืบกันมาตั้งแต่ดึกดําบรรพ์ซึ่งเรียกว่า
อาขยานะหรืออิติหาสะ 3  ในระยะแรกเรื่อ งมหาภารตะเป็น เรื่องที่ มุ่งแสดงวีรกรรมของวีรบุรุษ
ท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ากฤษณะ ต่อมาชื่อเสียงของกฤษณะเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น  กวีจึง
นิยม นําเรื่องของกฤษณะ ไปแต่งบทสรรเสริญ พร้อมกับ แต่งเติมเรื่องราวให้กว้างขวางและ
มหัศจรรย์มากขึ้น  จนในที่สุดพระกฤษณะก็ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อวตารปางหนึ่งของเทพ เจ้า 
และจากเรื่องราวของพระกฤษณะ กษั ตริย์จันทรวงศ์สายยทุหรือยาทพ  กวีก็นําเรื่องราวของ
กษัตริย์จันทรวงศ์สา ยอ่ืน ได้แก่  เการพและปาณฑพ  ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง ในฐานะญาติสนิทของ
พระกฤษณะเข้ามาผูก และร้อย เป็นเรื่องราว ท่ีสัมพันธ์กันโดย มีเรื่องสงครามเป็นแกนกลางและ

                                                      

 1คําว่า ภารต  (bhrata) แปลว่า ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระภรต  (พระภรตเป็นโอรสของท้าวทุษ
ยันต์กับนางศกุนตลา เป็นวีรบุรุษแห่งจันทรวงศ)์   
 2

Maurice Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1. Translated by S. 

Ketkar (Newyork : Russell & Russell, 1972), 297.  

 3
Ibid., 313-317. 
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กําหนด ให้พระกฤษณะมีบทบาทสําคัญใน สงครามด้วย  ด้วยเหตุนี้สงค รามภารตะ 4จึง เป็น
สงครามที่ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษและถือเป็นเรื่องศักด์ิสิทธิ์5 

 ชาวอินเดียส่วนใหญ่ถือว่าการทําสงครามระหว่างฝ่ายปาณฑพ กับเการพในเรื่องม หา
ภารตะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมกับฝ่ายอธรรม ซึ่งในที่สุดฝ่ายธรรมก็เป็นฝ่ายได้ชัยชนะ  ด้วย
เหตุน้ี  มหาภารตะจึงมีชื่อว่า  “ชัย” (jaya) แปลว่า  ชัยชนะ  หมายถึง  ชัยชนะของฝ่ายท่ียึดมั่นใน
ธรรม6 ในที่นี้ก็ คือฝ่ายปาณฑพ 7 ตามขนบวรรณคดีอินเดียถือว่า “ชัย” เป็นชื่อที่เก่าที่สุดของเรื่อง
มหาภารตะ8  คําว่า “ชัย” ที่ใช้เป็นชื่อเรื่องปรากฏในหลายโศลก เช่น 

   มหากาพย์ซึ่งชื่อว่าชัยนี้อันผู้ปรารถนาชัยชนะพึงฟัง เขาย่อมชนะโลกและพึงชนะแม้ศัตรู
ทั้งปวง9 

 นอกจาก จะมีชื่อว่า “ชัย” ดังกล่าวแล้ว มหาภารตะยังมี ชื่อว่า “ภารตะ ”อีกด้วย ดัง
ปรากฏในโศลกบทหนึ่งว่า  

     เขาแต่งภารตสํหิตาอันประกอบด้วย  24,000 บทโดยปราศจากอุปาขยานะ  อัน
นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าภารตะ10  

 

 

                                                      

 4สงครามภารตะเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง 
แต่ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 5ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, “มหาภารตะ” เอกสารประกอบการประชมุทางวิชาการเรื่อง “มหากาพย์มหา
ภารตะ : ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” จัดโดยคณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ชมรมบาลีสันสกฤต, 20-21 พฤศจิกายน 2543, 3. 

 6สารานุกรมบริเทนนิกา. พิมพ์ครั้งที ่15. ค.ศ.1980. อ้างถึงใน กรุณา-เรืองอุไร กุศลาศัย (ผู้แปล
และเรียบเรียง), มหากาพย์มหาภารตะ (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2525), 
อารัมภบท.  
 7อาร์เธอร์ เอ . แมคโดแนล อธิบายต่างจากนักวิชาการคนอื่นๆว่า  เนื้อหาของมหาภารตะในระยะ
เริ่มแรกกล่าวถึงความสูญเสียของฝ่ายเการพซึ่งเป็นฝ่ายที่มีคุณธรรม แต่ต้องพ่ายแพ้เล่ห์เหล่ียมของพวกปาณฑ
พซึ่งมีกฤษณะเป็นกําลังสําคัญ  ดูเพิ่มเติมใน  Arthur A. Macdonell, A History of Sanskrit 

Literature, 2nd ed. (Delhi : Motilal Banarasidass, 1971), 240.  

 8
S.B. Roy, Date of Mahabharata (New Dehlhi : The Academic Press, 1976), 

101. 

 
9
jaya nmetihso ’yaj rotavyo vijigu     

 mahj vijayate sarvj atrj cpi parjayet (1.56.19)
 
 

 
10

caturvijatishasrj cakre bhratasajhitm    

 upkhynair vin tvad bhrataj procyate budhai (1.1.61) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28 

 

จากโศลกบทนี้  นักวิชาการ จํานวนหนึ่ง เห็นว่า “ภารตสํหิตา ” หรือ “ภารตะ” หมายถึง  เรื่องมหา    
ภารตะ ฉบับด้ังเดิม ซึ่งเชื่อกันว่า ฤษีวยาสะ เป็นผู้ แต่งโดยไม่มีอุปาขยานะ 11จึงมีความยาวเพียง 
24,000 โศลก  ต่อมาเมื่อมีการเติมอุปาขยานะจํานวนมากเข้าไปในเนื้อเรื่องจนทําให้เนื้อเรื่องมี
ความยาวประมาณ 100,000 โศลก12อย่างปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาเรียกมหากาพย์เรื่องนี้ว่า “มหา   
ภารตะ”13 ข้อสันนิษฐานน้ีสอดคล้องกับเรื่องเล่า เรื่องหนึ่งในบรรพแรกของมหาภารตะซึ่งกล่าวถึง
ที่มาของชื่อ “มหาภารตะ ” ว่า   ครั้งหนึ่งมหาฤษีตนหนึ่งนําพระเวททั้งสี่และเรื่องภารตะขึ้นวาง
เทียบกันบนตาชั่งคนละข้าง  ผลปรากฏว่ามหาภารตะมีขนาดและน้ําหนักมากกว่าพระเวท  ต้ังแต่
นั้นเป็นต้นมามหาฤษีก็เรียกมหากาพย์เรื่องนี้ว่า “มหาภารตะ”14

 

 อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางคน เช่น เดวิท ชูลมัน (David Shulman) มีความเห็นต่าง
จากที่กล่าวมาคือ เห็นว่า “ภารตสํหิตา ” หรือ “ภารตะ” ไม่ใช่มหาภารตะฉบับด้ังเดิมที่ฤษีวยาสะ
แต่ง แต่น่าจะ หมายถึง เรื่องมหาภารตะฉบับย่อ ที่ใช้สําหรับการแสดง   เป็นฉบับที่เ กิดจากการนํา
มหาภารตะฉบับเต็มมาตัดอุปาขยานะออกทั้งห มด เหลือเพียง 24,000 โศลก  ทั้งนี้โดยสันนิษฐาน
จากข้อความ “โดยปราศจากอุปาขยานะ  (upkhynair vin)” ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่าเป็น

                                                      

 11คําว่า “อุปาขยานะ” (อุป+อาขยานะ) แปลว่า เรื่ องเล่าเล็กๆ เรื่องเล่าย่อยๆ นิยมเรียกว่า “เรื่อง
แทรก”  
 12ซิลเวียน เลวี่ เห็นว่าการออกแบบโครงสร้างมหาภารตะให้มีความยาว  100,000 โศลกก็เพื่อ
แข่งขันกับวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องศตสหัสริกปรัชญาปารมิตา (atasahasrika Prajpramit) ดูเพิ่มเติม
จาก ALF. Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and Truth in The Sanskrit Epics,” 

Journal of Indian Philosophy 33 (2005) : 456.  
  ตั้งแต่หลังสมัยนาคารชุนเรื่อยมาถึงสมัยของหริภัทร  อรรถกถาส่วนใหญ่ นิยมเรียกเรื่องศตสหัสริก
ปรัชญาปารมิตา ว่าอัษฏสหัสริกปรัชญาปารมิตา (Astasahasrika Prajpramit)  ปัจจุบันชื่ออัษฏสหัสริก
ปรัชญาปารมิตาจึงเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่รู้จักมากกว่าชื่อศตสหัสริกปรัชญาปารมิตาซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิม  ดูเพิ่มเติม
ใน Min Bahadur shakya, “Digitization of Sanskrit Buddhist Texts in Nepal,” [Online], 

Available  from http://pnclink.org/annual/annual2002/pdf/0921/5/e210503.pdf/ 
 

13
Kisari Mohan Ganguli, trans. & Pratap Chandra Roy, publisher, The 

Mahabharata (New Delhi : Munshiram Manoharlal, [1884-96] 1970), 6. and Aurobindo 

Ghosh, [Sri Aurobindo], “Notes on the Mahabharata” in On the Mahabharata, 1991 : 9 

Cited by Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and Truth in The Sanskrit Epics,” 

457.  

 14
catvra ekato ved bhrataj caikam ekata 

 samgatai suraribhis tulm ropitaj pur 

 mahattve ca gurutve ca dhriyamaj tato’dhikam || (1.1.208) 

 mahattvd bhravattvc ca mahbhratam ucyate 

 niruktam asya yo veda sarvappai pramucyate  || (1.1.209)  
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ข้อความทีแ่สดงนัยว่าเคยมี  อุปาขยานะมาก่อนแล้วถูกตัดออกภายหลัง  แต่ความเห็นดังกล่าวไม่
ค่อยเป็นทีย่อมรับ15  

 นอกจากน้ี  นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น เอส. บี. รอย (S.B. Roy) แสดงความเห็นว่า
มหา    ภารตะฉบับด้ังเดิมที่ฤษีวยาสะแต่งน่าจะมีโครงสร้างที่เรียบง่ายที่สุดและไม่มีความซับซ้อน  
นักวิชาการกลุ่มนี้สันนิษฐานว่า  รูปแบบด้ังเดิม ของเรื่องมหาภารตะน่าจะไม่มีท้ังส่วนนําและอุปา 
ขยานะ  ตลอดจนไม่มี เนื้อหาส่วนที่กล่าวถึงผู้แต่งและผู้เล่า (ทั้งใน ส่วนนําและในส่วนอื่น ๆของ
เรื่อง) ไม่มีเนื้อหาส่วนที่กล่าวว่าพระกฤษณะเป็นอวตารของเทพเจ้า ไม่มีคํายกย่องพระศิวะ และ
ไม่มีคําสอนจํานวนมากอย่างปัจจุบัน16  ด้วยเหตุนี้นักวิชาการกลุ่มนี้จึงเชื่อว่ามหาภารตะที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และเรื่อง ”ภารตสํหิตา” หรือ “ภารตะ” ไม่ใช่มหาภารตะฉบับด้ังเดิม แ ต่เชื่อว่ามหาภารตะ
ฉบับด้ังเดิมน่าจะเป็นฉบับที่กล่าวกันว่ามีความยาว 8,800 โศลกซึ่งฤษีวยาสะเป็นผู้แต่งโดยมีพระ
คเณศเป็นผู้จาร17แต่ปัจจุบันไมป่รากฏต้นฉบับ18

 

 มหาภารตะได้ชื่อว่าเป็น มหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลก และถือเป็นวรรณกรรมเรื่องใหญ่
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 19 ตามขนบวรรณคดีอินเดียถือว่ามหากาพย์เรื่องนี้ แต่งด้วย
คําประพันธ์ร้อยกรองที่เรียกว่า โศลก จํานวน 100,000 โศลก (หรือประมาณ 2,000 อัธยายะ หรือ
ประมาณ 220,000 บรรทัด) ดังที่กล่าวว่า            

     เพราะเหตุที ่ 100,000 แห่งโศลกอันยอดเยี่ยมนี้ถูกแต่งแล้ว ธรรมในโลกทั้งปวงย่อม
ดําเนินไป20 

 

 

 

                                                      

 15
David Shulman, “Toward a Historical Poetics of the Sanskrit Epics,” Chap.1 of 

The Wisdom of Poets : Studies in Tamil, Telugu, and Sanskrit (Delhi : Oxford University 

Press, [1991] 2001), 9-17 Cited by Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and 

Truth in The Sanskrit Epics,” 457.  

 16
Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and Truth in The Sanskrit 

Epics,” 458.  

 17
Roy, Date of Mahabharata, 101.  

 18
Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and Truth in The Sanskrit 

Epics,” 458. 

 19
C. Kunhan Raja, Survey of Sanskrit Literature, (Bombay : Bharatiya Vidya 

Bhavan, 1962), 58. 
 

20
ktaj atasahasraj hi loknm idam uttamam    

 lokatantrasya ktsnasya yasmd darma pravartate (12.322.36) 
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แต่จากการศึกษาของนักวิชาการพบว่า มหาภารตะ ท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน ล้วน มีความยาว ไม่ถึง                  
100,000 โศลก21 ฉบับที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการวิจัยนีก็้มคีวามยาวเพียง 75,836 โศลกซึ่งน้อยกว่า
จํานวนท่ีกล่าวไว้ในมหาภารตะถึง 24,164 โศลก  แต่ถึงกระนั้นมหาภารตะก็ยังถือเป็นวรรณกรรม
ที่ยาวที่สุดในโลก และยาวกว่ามหากาพย์อีเลียตและโอดีสซีของกรีกรวมกัน  8 เท่า22  เหตุท่ี เรื่อง     
มหาภารตะมีความยาวมาก ก็เนื่องมาจาก มหาภารตะ มีพัฒนา การอยู่ ในวัฒนธรรมมุขปาฐะ           
มานานหลายศตวรรษก่อนจะเข้าสู่วัฒนธรรม ลายลักษณ์23  ในวัฒนธรรมมุขปาฐะ การเล่าเรื่อง
แต่ละครั้งของผู้เล่าแต่ละคนมักมีการ เปลี่ยนแปลงและ แต่งเติมเรื่องราว ไปตามวัตถุประสงค์ ของ        
แต่ละโอกาส  เนื้อหาที่ผู้เล่านิยมเติมเข้ามาในเนื้อเรื่องมักเป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในสังคมในช่วงเวลา
น้ัน24  มอริส  วินเทอร์นิ ตซ์ นักบูรพคดีชาว ออสเตรีย อธิบายว่า เนื้อหาที่ เพิ่มเติมเข้ามาในมหา      
ภารตะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  อุปาขยานะ  (เรื่องแทรก ) และนีติ (คําสอน)25 ซึ่งมีท่ีมาจาก
วรรณคดีโบราณและวรรณคดีท่ีร่วมสมัยกับมหาภารตะ อุปาขยานะส่วนใหญ่นํามาจาก คัมภีร์พระ
เวทและวรรณคดี ปุราณะต่างๆ  ส่วนนีตินํามาจากคัมภีร์พระเวท และคัมภีร์อุปนิษัท เป็นต้น 26 
ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานหลายศตวรรษดังกล่าวทําให้ มหาภารตะ รวบรวม เรื่องเล่ าและคําสอน       
โบราณ ของอินเดียไว้ จํานวนมาก  ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบ              
ธรรมเนียมวัฒนธรรม นิทาน ตํานาน หรือแม้แต่เรื่องที่มุ่งแสดงความคิดที่ลึกซึ้งเชิงปรัชญา       
ศาสนา และเรื่องในสาขาอ่ืนๆ  

                                                      

 
21

Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and Truth in The Sanskrit 

Epics,” 455.  

 
22เสาวภา เจริญขวัญ , วรรณคดีสันสกฤต  (เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526), 86.                
 23

Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and Truth in The Sanskrit 

Epics,” 456.  

 24ศิราพร ณ ถลาง , ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน -นิทานพื้นบ้าน , 
(กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชา การ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548), 36. และ
ประคอง นิมมานเหมินท์ , นิทานพื้นบ้านศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 38. 
 25

Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1, 372, 391, 405. 

 26
A.K.Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation of 

Classical Kavya, 2nd ed., rev. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1992), 

10. and K. Ayyappa Paniker, Indian Narratology (Delhi : Indira Gandhi National Centre for 

the Arts, 2003). 
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 ตามการแบ่งประเภทวรรณคดีของอิ นเดีย  มหาภารตะจัดเป็น วรรณคดี ประเภท
สมฤติ27 ซึ่งโดยทั่วไป ถือเป็นวรรณคดี ชั้นรอง  แต่ในความรู้สึกของ ชาวอินเดีย  มหาภารตะ เป็น
วรรณคดีสําคัญและมีความ หมายยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าคัมภีร์ใดๆ ดังปรากฏคํากล่าวยกย่องมหา
กาพย์เรื่องนี้หลายครั้ง เช่น   

ในบรรดามหากาพย์ทั้งหลาย มหาภารตะเลิศที่สุด... 

     บุคคลแม้ได้ฟังเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้ว ย่อมไม่ปรารถนาจะฟังเรื่องอ่ืน แม้จะเป็นเรื่องที่ควร
ฟัง ประดุจผู้ที่เคยได้ยินเสียงแห่งนกโกกิลา ย่อมไม่ยินดีต่อเสียงอันกระด้างของกา 

     บาปทั้งปวงอันเกิดด้วยใจ  วาจา  หรือกาย  ย่อมสูญสิ้นไปพลันเม่ื อสดับ   มหากาพย์
เรื่องนี้28

 

และตามประวัติวรรณคดีสันสกฤต ในภายหลัง มหาภารตะก็ได้รับยกย่องเป็นพระเวทที่ 5
29 ดังมี

ข้อความในมหาภารตะว่า “มหาภารตะอันเขาเรียกว่าพระเวทที่ 5”30  

 ด้วยความศรัทธายิ่งใหญ่ที่ชาวอินเดียมีต่อวรรณกรรมและกําเนิดวรรณกรรมทําให้ชาว
อินเดียส่วนใหญ่ เชื่อว่าผู้แต่งมหาภารตะคือฤษีวยาสะ  หรือกฤษณไทวปายนวยาส ะ หรือเวทวยา
สะ31 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบุคคลเดียวกับ ผู้แต่งคัมภีร์ฤคเวท และวรรณคดีปุราณะทั้ง ปวง32  ในมหา   
ภารตะมีข้อความ ที่แสดงความ ชื่นชมฤษีวยาสะในฐานะผู้แต่งหลายครั้ง เช่น กล่าวว่า เรื่องมหา   

                                                      

 27ตามขนบวรรณคดีอินเดียมีวิธีแบ่งประเภทวรรณคดีหลายวิธี หากแบ่งตามความเป็นมาและ
ความ สําคัญของเรื่องจะได้วรรณคดี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.วรรณคดีประเภทศรุติ หมายถึงวรรณคดีที่ถือว่า
เทพเจ้าเป็นผู้แต่ง (รจนา ) กวี (ในยุคแรกๆคือฤษี ) เป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวนั้นจากเทพเจ้าและบันทึก 
(ลิขิต) เรื่องราวนั้นจากการได้ฟังจากเทพเจ้าโดยตรง ด้วยเหตุนี้วรรณคดีประเภทน้ีจึงถือว่าศักดิ์สิทธิ์และได้รับ
การยกย่องอย่างสูง วรรณคดีที่จัดเป็นศรุติ  ได้แก่ คัมภีร์พระเวท 2.วรรณคดีประเภทสมฤติ หมายถึง วรรณคดีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นจากการจดจําต่อกันมา ไม่ใช่เรื่องที่ได้ฟังจากเทพเจ้าโดยตรง ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ธรรมดาจึงไม่มีความสําคัญเท่ากับประเภทศรุติ 
 28

Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1. 304-305. 

 29
Ibid., 410. 

 30
vedn adhypaym sa mahbhrata pacamn 

 ...(1.57.74) 

 31ฤษีวยาสะเป็นตัวละครสําคัญตัวหน่ึงในเรื่องมหาภารตะซึ่งตามขนบวรรณคดีอินเดียถือว่าเป็นผู้
แต่งคัมภีร์ฤคเวท คัมภีร์ปุราณะทั้งหมด และมหาภารตะ ในเรื่องมหาภารตะกล่าวถึงประวัติของฤษีวยาสะว่า 
เป็นบุตรของฤษีปราศรกับนางสัตยวตี มีชื่อเมื่อแรกเกิดคือ กฤษณ ไทฺวปายนวยาสะ (กฤษฺณ แปลว่า ดํา 
หมายถึง มีผิวคล้ํา ส่วนไทฺวปายน แปลว่า ผู้อยู่เกาะ ) เหตุที่มีชื่อเช่นน้ีเนื่องจากฤษีวยาสะเกิดที่หมู่เกาะกลาง
แม่น้ํา ภายหลังได้ชื่อว่าเวทวยาสะ เพราะเชื่อกันว่าเป็นผู้แต่งคัมภีร์ฤคเวท 
 32

Raja, Survey of Sanskrit Literature, (Bombay : Bharatiya Vidya Bhavan, 

1962), 35. 
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ภารตะเกิดจาก  “หัวใจที่เปี่ยมด้วยคุณความดี ท่ีเป็นด่ังมหาสมุทรของ มหาฤษี ”33 และเกิดจาก 
“ความคิดทั้งหมดเพียงหนึ่งเดียวของบุตรแห่งนางสัตยวตี”34 เป็นต้น 

 อย่างไร ก็ตาม นักวิชาการตะวันตกส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามหาภารตะที่ปรากฏใน
ปัจจุบันมีความยาวมากและมีโครงสร้างซับซ้อน รวมทั้งเนื้อเรือ่งครอบคลุมระยะเวลายาวนานเกิน
กว่าจะเป็นผลงานของคนคนเดียวและเกินกว่าจะแต่งเสร็จในคราวเดียว  ประกอบกับลีลา สํานวน
ภาษา คําศัพท์ ความเปรียบ ฯลฯ ไม่สม่ําเสมอ ระดับ ภาษาแตกต่างกัน อย่างชัดเจน นอกจากน้ี
เนื้อหาบางตอนยังขัดแย้งกันเอง อีกด้วย นักวิชาการกลุ่มนี้จึงเสนอว่า  คําว่า“วยาสะ” (วิ+อาส) ไม่
น่าจะเป็นชื่อผู้แต่ง แต่น่าจะเป็นคําที่หมายถึงผู้รวบรวมตรงตามความหมายของศัพท์35    

 แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ทําให้ไม่อาจระบุ ผู้แต่งและสมัยที่แน่นอนของ
มหาภารตะได้ แต่จากหลักฐานที่พอจะสืบสาวได้ทําให้นักวิชาการที่ศึกษามหาภารต ะส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่ามหากาพย์เรื่องนี้ใช้เวลาแต่งนานกว่า 800 ปี  ส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําสงคราม
ของพี่น้องตระกูลปาณฑพ และเการพซึ่งเป็นเรื่องหลักน่าจะเป็นส่วนที่แต่งก่อนคือเริ่มแต่ง
ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตศักราช  หลักฐานเก่าแก่ที่สุดเก่ียว กับเรื่องมหาภารตะเท่าที่นักวิชาการ
พบในปัจจุบันล้วนเป็นหลักฐานในสมัย หลังพระเวท ได้แก่ คัมภีร์กัลปสูตร 36 สางขยายนเศราต
สูตร (XV, 16) และอาศวลายนคฤยสูตร  (III.4.4) (งานในศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตศักราช ) เป็นต้น 
รวมทั้งตําราไวยากรณ์สันสกฤตของปาณินิซึ่งแต่งเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตศักราชก็ นําชื่อตัวละครท่ี
คาดว่าน่าจะมาจาก เรื่องมหาภารตะมาเป็นตัวอย่างในการสร้างคํา  เช่น ภีมะ ยุธิษฐิระ วิทูร เป็น
ต้น37

  

 นอกจากน้ียังพบร่องรอยของมหาภารตะ ในคาถาชาดกในพระไตรปิฎก ภาษาบาลี ซึ่ง
สันนิษฐานว่าแต่งราวศตวรรษท่ี 4-3 ก่อนคริสตกาลด้วย แต่เนื้อ หาคลาดเคลื่อนและ ค่อนข้าง
สับสน เช่น กล่าวว่านางกัณหา (กฤษณา) มีสามี 5 คน คือ อัชชุนะ (อรชุน) นกุละ ภีมเสน ยุธิฏฐิ

                                                      

 33
mana sgarasajbhtaj  mahare puyakarmaa 

 ...(1.53.34) 

 34
mahare pjitasyeha sarvaloke mahtmana                                              

 pravakymi mataj ktsnaj vysasymita tejasa (1.1.23)  
 35

Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1, 313-314. 

 36กุสุมา รักษมณี , นิทานอุทาหรณ์ในวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 48.  
 37

Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1, 450. 
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ละ (ยุธิษฐิระ ) และสหเทพ แต่นางกัณหาไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี  กลับไปเป็นชู้กับคนรับใช้ค่อม เป็น
ต้น38  เหตุท่ีเนื้อหาของเรื่องมหาภารตะที่พบในคาถาชาดกในพระไตรปิ ฎกมีความคลาดเคลื่อน
ดังกล่าว วิน  เทอร์นิทซ์แสดงความเห็นว่าอาจเนื่องมาจากมหาภารตะซึ่งมีกําเนิดในอินเดีย
ตะวันตกไม่ ค่อย    แพร่ไปสู่ อินเดียตะวันออกซึ่งเป็นดินแดนของพุทธศาสนาจึงยังไม่ค่อยเป็นที่
รู้จักของคนแถบนั้น39  

 แม้ว่าร่องรอยของมหาภารตะ ที่ปรากฏในวรรณคดีต่างๆที่อ้างข้างต้นจะเป็นเพียงการ
อ้างถึงชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมหาภารตะเพียงเล็กน้อย อีกทั้งในวรรณคดีบางเรื่อง เนื้อเรื่องมหา
ภารตะยังมีความสับสนอีกด้วย แต่ร่องรอยเหล่านี้ก็ช่วยในการสันนิษฐาน ของนักวิชาการ และทํา
ให้นักวิชาการ ส่วนใหญ่ เชื่อว่า มหาภารตะเริ่มแต่งปร ะมาณศตวรรษท่ี  4 ก่อนคริสตศักราชหรือ
ย่างช้าที่สุดไม่น่าจะเกินศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตศักราช และมีการเปลี่ยนแปลงมาทีละน้อยตลอด
มาจนกระทั่งมีเนื้อหาสมบูรณ์ดังที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อประมาณคริสตศตวรรษท่ี 440  

  ประวัติและพัฒนาการของเรื่องมหาภารตะ ก่อนบันทึกเป็นลายลัก ษณ์มักถูกเล่าขาน
ในลักษณะของตํานาน เรื่องเล่า ซึ่งส่วนใหญ่ มักมีความ เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า  เนื่องจาก วรรณคดี
สันสกฤตเป็นวรรณคดีที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความศรัทธาอย่างลึกซึ้งที่กวีมีต่อเทพเจ้า กวีอินเดียเชื่อ  
ว่าวรรณคดี มีกําเนิดมาจากเทพเจ้า  ในความรู้สึกของกวีอินเดีย วรรณคดีจึงเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ท่ี
สมควรยกย่อง 41 เรื่องมหาภารตะถือเป็นวรรณคดีสําคัญและได้รับยกย่องเป็นพระเวทที่ 5 จึงมี
ตํานานเล่าถึงประวัติความเป็นมาในลักษณะดังกล่าวด้วย ดังปรากฏใน บรรพที่ 12 ศานติบรรพว่า 

แต่เดิมพระพรหมสร้างมหาภารตะให้มีความยาว 100,000 อัธยายะ42 แต่ถูกย่อให้สั้นลงถึง 4 ครั้ง 
คือ ครั้งแรก พระศิวะย่อเหลือ 10,000 อัธยายะ ครั้งต่อมา พระอินทร์ย่อเหลือ 5,000 อัธยายะ ครั้ง 

 

 

                                                      

 38พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  ฉบับหลวง , พระสุตตันตปิฎก  เล่ม 19, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2521), 97-98. อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณ,ี นิทานอุทาหรณ์
ในวรรณคดีสันสกฤต, 49-50.  
 39

Winternitz, A History of Indian Literature, Vol.1, 452. 
 40

Ibid., 446. 

 41กุสุมา รักษมณี , การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต  (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 18.  
 

42
tato ’dhyyasahasrj ataj cakre svabuddhijam    

 yatra dharmas tathaivrtha kma caivnuvarita || (12.59.29) 
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ที่สาม ฤษีพฤหัสปติย่อเหลือ 3,000 อัธยายะ และครั้งสุดท้าย ฤษีอุศนะ43ย่อเหลือเพียง 1,000 อัธ
ยายะ44  

 ตามทรรศนะของนักวิชาการ มหาภารตะมีการเ ปลี่ยนแปลงตลอดมา ในลักษณะของ 
epic of growth โดยมากนิยมแบ่งพัฒนาการของมหาภารตะออกเป็น 3 ระยะ45

 

  ระยะท่ี 1 มหาภารตะมีความยาว 8,800 โศลก รอยเห็นว่ามหาภารตะสํานวนนี้คือ
สํานวนด้ังเดิมซึ่งเชื่อกันว่าฤษีวยาสะเป็นผู้แต่ง โดยมีพระคเณศเป็นผู้จาร  ภายหลังเป็นที่รู้จักใน
ชื่อ “ชัย” แมคโดแนลอธิบายว่าเนื้อหาของมหาภารตะในระยะแรกนี้กล่าวถึงชะตากรรมของพวก
เการพซึ่งเป็นฝ่ายที่ยึดมั่นในคุณธรรมแต่ต้องพ่ายแพ้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงของกฤษณะ  ในสมัยนี้พระ
พรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุด เมื่อตรวจสอบเทียบ หาระยะเวลา จากวรรณคดีบาลี พบว่าพระพรหมมี
สถานภาพนี้แล้ วในสมัยพุทธกาล  แมคโดแนล จึงสรุปว่ามหาภารตะฉบับด้ังเดิมน่าจะแต่งราว
ศตวรรษท่ี 5 ก่อน คริสตศักราช         

   ระยะท่ี 2 มหาภารตะมีความยาว 24,000 โศลก มหาภารตะสํานวนนี้เป็นที่รู้จัก
ในชื่อ “ภารตสํหิตา”46เนื้อเรื่องเปลี่ยนจากเดิมคือ พวกปาณฑพกลับเป็นฝ่ายมีคุณธรรม ส่ วนพวก
เการพกลายเป็นฝ่ายชั่วร้าย ในมหาภารตะเริ่มกล่าวถึงพระศิวะและพระวิษณุ ในฐานะเสมอพระ

                                                      

 43อุศนะ (Unas) เป็นชื่อฤษีในสมัยโบราณ ต่อมาเข้าใจกันว่าหมายถึง ศุกระ (ukra) หรือดาว
ศุกร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นบุตรของฤษีภฤคุ และเป็นครูของพวกแทตย ์ 

 44
tatas tj bhagavn ntij prvaj jagrha ajkara                        

 bahurpo vila iva sthur umpati || (12.59.86)   

    yugnm yuo hrsaj vijya bhagav iva     

 sajcikepa tata straj mahrthaj brahma ktam || (12.59.87)  

    vailkam iti proktaj tad indra pratyapadyata                  
 daa dhyya sahasri subrahmayo mahtap || (12.59.88)                
      bhagavn api tac chstraj sajcikepa purajdara    

 sahasrai pacabhis tta yad uktaj bhudantakam || (12.59.89)   

     adhyynj sahasrais tu tribhir eva bhaspati   

 sajcikepevaro buddhy brhaspatyaj tad ucyate ||  (12.59.90)  

     adhyynj sahasrea kvya sajkepam abravt    

 tac chstram amitaprajo yogcryo mahtap ||  (12.59.91) 

 
45นักวิชาการท่ีแบ่งพัฒนาการของมหาภารตะเป็น 3 ระยะดังกล่าว ได้แก่ เอส .บี.รอย และอาร์

เธอร์ เอ . แมคโดนัล แต่นักวิชาการท้ังคู่อ้างอิงหลักฐานต่างกัน คือ รอย ให้ความสําคัญกับตัวบท (text) เป็น
หลัก อธิบายโดยอ้างอิงจากเนื้อเรื่อง  ส่วนแมคโดนัล อ้างอิงหลักฐานภายนอก เช่น หลักฐานจากวรรณคดีบาลี 
จดหมายเหตุราชทูตกรีก และหลักฐานเกี่ยวกับการบริจาคที่ดิน เป็นต้น  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน S.B. Roy, 

Date of Mahabharata, 101. and Arthur A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 

2nd ed., 239-241.  

 46
Roy, Date of Mahabharata, 101.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35 

 

พรหม ซึ่ง จากจดหมายเหตุของราชทูตกรีกประจําเมืองปาฏลิบุตรกล่าวว่า เทพเจ้าทั้งสององค์มี
ฐานะสําคัญเสมอพระ พรหม เมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสตศักราช แมคโด แนลจึงสันนิษฐานว่า 
มหาภารตะระยะที่ 2 น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 300 ปีก่อนคริสตศักราช47 

  ระยะท่ี 3 มหาภารตะมีความยาวประมาณ 100,000 โศลก มหาภารตะในช่วงนี้เป็น
ที่รู้จักในชื่อ “มหาภารตะ”48 ในระยะนี้มีการเติมอุปาขยานะและคําสอนจํานวนมากเข้ามาในเนื้อ
เรื่อง  แมคโดแนล สันนิษฐานว่ามหาภาร ตะน่าจะมีลักษณะดังที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อประมาณ  
คริสตศักราช 350 ทั้งนี้โดยอาศัยหลักฐานจํานวนมากเกี่ยวกับการบริจาคที่ดินในภาคต่างๆของ
อินเดียระหว่างปี คริสตศักราช 450-500 ซึ่งหลักฐานะเหล่านี้ต่างแสดงว่าประมาณกลาง
คริสตศตวรรษท่ี 5 มหาภารตะมีลักษณะดังเช่นปัจจุบันแล้ว49 

 อนึ่ง เอ็ม.เอ. มเหนทเล50นักบูรพคดีชาวอินเดีย  และรอย51กล่าวไว้ในทํานองเดียวกัน
ว่า การเปลี่ยนแปลงและเแต่งเติม เนื้อเรื่องมหาภารตะ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในขั้นตอนการท่องหรือ
การเล่าในวัฒนธรรมมุขปาฐะ เท่านั้น แต่พบว่ามีหลายครั้งที่การเปลี่ยนแปลงหรือแต่งเติม เกิดข้ึน
ในขั้นตอนการเขียนหรือคัด ลอกเพื่อสร้างต้นฉบับ ซึ่งเป็นกระบวนการ ในวัฒนธรรมลายลักษณ์  
อย่างไรก็ตาม มเหนทเลชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดใน วัฒนธรรมลายลักษณ์ สามารถสืบ
สาวและสอบทานได้ง่ายกว่าในวัฒนธรรมมุขปาฐะ เรื่องมหาภารตะ ฉบับภาษาสันสกฤต ที่ปรากฏ
ในปัจจุบัน มีรายละเอียดของเหตุการณ์ หลายเหตุการณ์ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา ในกระบวนการทาง
ลายลักษณ์   เช่น ในเหตุการณ์ที่ กรรณะเข้าร่วมพิธีสยุมพรของเจ้าหญิงเทราปที พบว่ามีการเพิ่ม
รายละเอียด 52ว่า“กรรณะเข้าร่วมพิธีสยุมพรพร้อมกับทุรโยธน์และเจ้าชายกุรุองค์อ่ืนๆเนื่อง จาก

                                                      

 47
Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 2nd ed., 240. 

 
48

Roy, Date of Mahabharata, 101.   

 49
Macdonell, A History of Sanskrit Literature, 2nd ed., 240. 

 50
M.A. Mahendale, “Interpolations in The Mahbhrata,” Annals of the 

Bhandarkar Oriental Research Institute LXXXII (2001) : 193-212. 
 51

Roy, Date of Mahabharata, 102. 

 52รายละเอียดที่เพิ่ มเข้ามาในเหตุการณ์ตอนนี้ไม่ปรากฏในฉบับของอินเดียใต้ทั้งหมด ส่วนฉบับ
ของอินเดียเหนือไม่ปรากฏในฉบับแคชเมียร์ ฉบับไมถิลี และฉบับเบงกอล แต่พบในต้นฉบับตัวเขียนอักษรเท
วนาครี 4 ฉบับ (จากต้นฉบับตัวเขียนอักษรเทวนาครี 14 ฉบับที่ใช้ในการสร้างต้นฉบับปรับปรุง ) และพบใน
ต้นฉบับตัวเขียนภาษาเนปาล 1 ฉบับ (จากต้นฉบับตัวเขียนภาษาเนปาลที่ใช้ทั้งหมด 3 ฉบับ) มเหนทเลจึง
สันนิษฐานว่ารายละเอียดดังกล่าวน่าจะเพิ่มเติมเข้ามาในสมัยหลังมาก จัดว่าค่อนข้างใหม่ ดูเพิ่มเติมได้จาก 
M.A. Mahendale, “Interpolations in The Mahbhrata,” 193-212. 
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ได้รับเชิญจากท้าว ทรุปัท ”53 จากนั้นยุธิษฐิระกล่าวกับปุโรหิตของท้าวทรุปัทว่า หากข้อตกลงถูก
พิชิตแล้ว (บรรลุผล ) ก็ “ไม่อาจอ้างในเรื่องวรรณะ ในเรื่องอาชีพ ในเรื่องตระกูล และในเรื่อง
โคตร”54 เป็นต้น 

 อนึ่ง มหาภารตะ ฉบับ ปัจจุบัน มีลักษณะเป็นมหากาพย์ข นาด ยาวที่แต่งด้วยคํา
ประพันธ์    ร้อยกรองประเภทโศลกเป็นหลัก มีร้อยแก้วแทรกตลอดทั้งเรื่อง  และประกอบด้วยฉันท์
อีกหลายชนิด ได้แก่ ฉันท์โบราณที่ใช้แต่งคัมภีร์พระเวท เช่น ฉันท์ตริษฏุภ  ชคตี ศักวรี อติธฤติ 
ฯลฯ ฉันท์วรรณพฤต (วรฺณวฤตฺต ) เช่น ฉันท์ไวศวเทวี วสัน ตติลกา  มาลินี ประหรรษิณี รุจิรา 
ภุชงคประยาตร รโถทธตา ฯลฯ และฉันท์มาตราพฤต (มาตฺราวฤตฺต ) เช่น ฉันท์ปุษปิตาคร เอาปัจ
ฉันทสิกะ อปรวัก-ตรา ไวตาลิยะ ฯลฯ55  

 ในเรื่องมหาภารตะ  กวีนิยมเรียกมหาภารตะด้วยคําหลายคําซึ่ง ล้วนแต่เป็นคําที่บอก
ลักษณะและแสดง ประเภท ทางวรรณคดี ของ เรื่อง มหาภารตะ ทั้งสิ้น   คําที่พบมาก ได้แก่  คําที่
หมายถึง เรื่องเล่า หรือคําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องล่าประเภทต่างๆ เช่น สํวาท (บทสนทนา ) อาขยานะ  
(เรื่องเล่า) อิติหาสะ (มหากาพย์) ปุราณะ (ตํานาน) จริต (ชีวประวัติ) และกถา (เรื่องแต่ง) เป็นต้น  
คํากลุ่มที่สองที่กวีใช้เรียกมหาภาร ตะ ได้แก่ ชื่อคัมภีร์ทางศาสนาที่มีมาก่อน มหาภารตะ  เช่น เวท 
สํหิตา  อุปนิษัท เป็นต้น  คําที่กวีใช้ทั้งสองกลุ่มแสดงให้เห็นว่ามหาภารตะประกอบด้วยลักษณะ   
ของวรรณคดีประเภทเรื่องเล่าและวรรณคดีประเภทศาสตร์เป็นหลัก  ตามขนบ มหาภารตะจัดเป็น
วรรณคดีมหากาพย์  (ซึ่งเป็นวรรณ คดีเรื่องเล่าประเภทหนึ่ง ) เนื้อหาของมหาภารตะ ประกอบด้วย
เรื่องเล่าและคําสอนจํานวนมาก และ ดําเนินเรื่อง ด้วย บทสนทนา  (สํวาท ) ของตัวละคร  นัก
วรรณคดี บางคน เช่น วินเทอร์นิตซ์ ไม่นับมหาภารตะ เป็นกาวยะ เนื่องจาก ”เมื่อเปรียบเทียบ กับ    
รามายณะซึ่งเป็นวรรณคดีมหากาพย์เรื่องเอ กอีกเรื่องหนึ่งแล้ว วรรณศิลป์ในมหาภารตะดู จะไม่
เด่น"56  

                                                      

 53
Duryodhana purog ca sakar kuravo npa     

 brhma ca mahbhg deebhya samupgaman ||(1.176.14) 

 54
…          

 na tatra vareu kt vivak, na jvailpe na kule na gotre ||(1.185.23) 
 55ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, “มหาภารตะ” เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง “มหากาพย์มหา
ภารตะ : ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2” จัดโดยคณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ชมรมบาลีสันสกฤต, 20-21 พฤศจิกายน 2543, หน้า 4. 

 56
A. K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation 

of Classical Kāvya (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1972), 39.   
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 อย่างไรก็ตาม นักวรรณคดีอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น อานันทวรรธนะ ผู้แต่งคัมภีร์ธวันยาโลกะ
มองว่า มหาภารตะอาจจัดเป็นศาสตร์ได้เพราะแนวคิดสําคัญของเรื่องคือ โมกษะเป็ นเป้าหมาย
สูงสุดในชีวิตมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็จัดเป็น กาวยะได้เพราะประกอบด้วยรสวรรณคดี 57 (รสเด่น
ในเรื่องนี้ ได้แก่ ศานตรส ) ซึ่งอานันทวรรธนะถือว่า รสเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดและเป็น ชีวิต
ของกาวยะ58 นอกจากน้ี เอ.เค. วอเดอร์59

, ราม กรัน ศัรมะ60 และกุสุมา รักษมณี 61เป็นต้น ก็แสดง
ความเห็นในทางเดียวกันว่ามหาภารตะมีความเป็นกาวยะ    

2. องค์ประกอบและโครงสร้าง  

 มหาภารตะเป็นวรรณคดีประเภทเรื่องเล่า (narrative) ซึ่งเจอรัลด์ พริ้นซ์  (Gerald 

Prince) อธิบายว่าหมายถึง การบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นจินตนาการอย่างน้อย  1 

เหตุการณโ์ดยผู้เล่าเรื่อง 1 คน 2 คน หรือมากกว่านั้น62และสื่อออกมาเป็นตัวอักษร เสียง หรือภาพ 
ที่อาจอยู่ในรูปแบบของนิทานมุขปาฐะ กวีนิพนธ์ บันเทิงคดี ภาพเขียน ภาพยนตร์ หรือการ์ตูน 63 
โดยมีข้อสังเกตว่าข้อความจํานวนมากไม่จัดเป็นเรื่องเล่าเนื่องจากไม่ได้นําเสนอเหตุการณ์ใดๆ 
เช่น กุหลาบสีแดง ไวโอเล็ตสีม่วง น้ําตาลหวาน เป็นต้น64

 

 ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของเรื่องเล่าอินเดียก็คือมักไม่ใช่เรื่องเดี่ยวแต่เป็นเรื่องที่
ประกอบขึ้นจากชุดของเรื่องเล่าจํานวนมาก ซึ่งขยายออกจากแกนกลางของเรื่อง การเล่าเรื่องใน
ลักษณะนี้ทําให้เนื้อเรื่องโดยรวมขยายกว้างมาก และเนื้อหามีความหลากหลาย แต่เรื่องเล่ าย่อยๆ

                                                      

 57
Daneil H. H.Ingalls, The Dhvanyaloka of Anandavardhana With the Locana 

of Abhinavagupta (Cambridge : Harvard University Press, 1990), n.p. อ้างถึงในกุสุมา รักษมณี, 
“สุนทรีย รสในวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ,” ใน สันสกฤตวิจารณา, 180. 

 58
A. Sankaran, Some Aspects of Literary Criticism in Sanskrit. (New Delhi : 

Oriental Books Reprint Corporation, 1973), 79. 

 59
Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation of 

Classical Kāvya, 39.   

 
60

Ram Karna Sharma, Elements of Poetry in the Mahbhrata, 2
nd

.ed. (Delhi : 

Motilal Banarsidass, 1988). 

 
61กุสุมา รักษมณี , “สุนทรียรสใน วรรณคดีเรื่อง มหาภารตะ ” ใน สันสกฤตวิจารณา  (กรุงเทพฯ  : 

สํานักพิมพ์แม่คําผาง, 2547), 177-190. 
 62

Gerald Prince, Dictionary of Narratology (n.p.: Scholar Press, 1988), 58-60. 

 63อิราวดี ไตลังคะ , ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546), คํานํา.    
 64

Prince, Dictionary of Narratology, 58-60. 
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ที่นํามาประกอบกันจะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆเท่านั้น บางเรื่องอาจแยกออกได้
ต่างหากโดยไม่มีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องทั้งหมดดังที่ปานิเกอร์65เปรียบเทียบว่า 

     เรื่องเล่าขนาดยาวของอินเดียเป็นเหมือนวัดอินเดียหรือโครงสร้างปราสาทราชวังซึ่งมี
ทางเข้าหล ายทาง มีซุ้มประตูมากมาย มีโครงสร้างย่อยจํานวนมาก ทําให้โครงสร้าง
โดยรวมแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกับการมีวัดขนาดเล็กสําหรับเทพระดับ
รอง หรือวังขนาดเล็กสําหรับเจ้าชายหรือเจ้าหญิงรุ่นเยาว์หรือนางสนม ทั้งนี้เพื่อให้ความ
สําราญแก่ผู้ครอบครองพระราชวัง แต่ส่วน ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่ส่วนสําคัญของเรื่อง วัง
เล็กๆอาจว่างเปล่าหรือถูกทําลายแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่ออํานาจของเทพหรือพระราชาที่
ปกครอง หมู่บ้านของอินเดียก็มีโครงสร้างลักษณะนี้เช่นกัน ... เรื่องชุดก็เช่นเดียวกัน 
เหมือนกับขบวนรถไฟหรือขบวนรถรางที่สามารถแยกออกได้ ไม่ใช่รถยน ต์ตอนเดียวหรือ
เครื่องบิน การกระจายศูนย์กลางลักษณะนี้เหมือนกับประสบการณ์ของมนุษย์ที่เป็นเค้า
โครงของเนื้อเรื่องแบบยาว แม้แต่ภาษาของอินเดียก็มีลักษณะโครงสร้างแบบนี้... 

 ลักษณะโครงสร้างแบบขยายศูนย์กลางดังกล่าวเป็นลักษณะที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน
เรื่องมหาภารตะ ดังจะเห็นว่ามหาภารตะประกอบขึ้นจากชุดของเรื่องเล่าจํานวนมากซึ่งเรื่องเล่า
ส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ในตัว จึงเป็นอิสระ สามารถแยกออกต่างหากได้โดยไม่ทําให้เนื้อเรื่อง
ทั้งหมดเสียหาย  จํานวนเรื่องที่มากที่รวมอยู่ในเรื่องมหาภารตะถือเป็นลักษณะสําคัญประการ
หนึ่งที่แสดงให้เห็นความอุตสาหะของกวีทั้งหลายที่เพียรพยายามรวบรวมเรื่องราวจากหลายแหล่ง
มาไว้ด้วยกันจนทําให้มหาภารตะกลายเป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าได้อย่างดี 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของเรื่องเล่าขนาดมหึมาเรื่องนี้ ในด้านเนื้อหาจะเห็นว่า มหาภารตะมี
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนํา เรื่องหลัก และอุปาขยานะ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) ส่วนน า   คือองค์ประกอบตอนต้นทั้งหมดก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องหลัก เป็นส่วนที่กวี
แต่งขึ้นภายหลังเรื่องหลัก และเนื่องจากเรื่องมหาภารตะเป็นเรื่องเล่าขนาดยาวมาก ส่วนนําของ
มหา   ภารตะจึงประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลาย นักวิชาการมีความเห็นว่าส่วนนําของมหาภารตะ
แต่งในช่วงเวลาต่างกันหลายวาระ เนื้อหาจึงมีความหลากหลาย บ้างเป็นบทไหว้เทพเจ้า บ้างเป็น
การนําเนื้อหาจากปุราณะมาเล่า บ้างกล่าวถึงความเป็นมาเกี่ยวกับสถานที่และโอกาสในการเล่า
เรื่องมหาภารตะ และบ้างก็เป็นการย่อเนื้อเรื่องหลักมาเล่าอย่างสั้นๆเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวม
และเข้าใจเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างรวดเร็วก่อน เป็นต้น  ทั้งนี้อาจลําดับเนื้อหาของส่วนนํา
ของมหาภารตะได้ดังต่อไปนี้ 
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K. Ayyappa Paniker, Indian Narratology, (New Delhi : Indira Gandhi National 

Centre for the Arts, 2003), 7. 
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   ส่วนแรก  โศลกบทแรกของมหาภารตะเป็นบทไหว้ฤษีนารายณะ (Nārāyana) 
ฤษีนระ (Nara) และพระนางสรัสวตี (Sarasvatī) ความว่า 

      หลังจากแสดงความนอบน้อมด้วยการคํานับแก่ฤษีนารายณะ ฤษีนระ  และพระนาง   
สรัสวตีแล้ว ขอจงกล่าวโศลกอันมีนามว่าชัยนี้66  

   ส่วนที่สอง  เป็นส่วนที่กวีก็กล่าวถึง ผู้เล่าเรื่องมหา ภารตะ สถานที่ โอกาส และ
สาเหตุในการเล่าเรื่อง เป็นต้น เมื่อไหว้ฤษีนารายณะ ฤษีนระ และพระนางสรัสวตีแล้ว กวีกล่าวถึง
เหตุการณ์ที่ป่าไนมิษะซึ่งเป็นสถานที่ที่ อุครศรวะเล่าเรื่องมหาภารตะ และกล่าวถึงสาเหตุที่อุครศร
วะเสาติ (ugraśravas-sauti) เล่าซึ่งสรุปได้ 2 ประการคือ สาเหตุประการแรกคือความใคร่รู้ของตัว
ละครอ่ืน ในที่น้ี ได้แก่ เหล่าฤษีที่มาร่วมทําพิธีที่ป่าไนมิษะ  (naimisa) และปรารถนาจะฟังเรื่อง
มหาภารตะจากอุครศรวะจึงขอร้องอุครศรวะว่า “พวกเราปรารถนาจะ ได้ยินเรื่องราวที่เรียกว่า ภา
รตะซึ่งรจนาโดยฤษีวยาสะ สามารถขจัดปีศาจและอํานาจ ชั่วร้ายต่างๆ และถูกบอกเล่าโดย ฤษี
ไวศัมปายนะ  (Vaiśampāyana) โดยคําสั่งของฤษีไทวปายนะเอง  ในพิธีฆ่างูแห่งพระเจ้าชนเมชัย  
(Janamejaya)”67 ส่วนสาเหตุอีกประการหนึ่งเป็นเหตุที่สืบเนื่องมาจากสาเหตุประการแรกคือ  
เมื่อได้รับการขอร้องจากฤษีทั้งหลาย อุครศรวะก็ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากการเผยแพร่
เรื่องมหาภารตะ ดังที่กล่าวว่า  

       ข้าพเจ้าจะประกาศความคิดศักดิ์สิทธิ์ของฤษีวยาสะผู้มีการกระทําที่ได้รับการยกย่อง
จากคนทั้งปวง บางคนเผยแพร่เรื่องราวนี้ แก่สาธารณะ  บางคนกําลังศึกษา บางคนตั้งใจ
จะประกาศเรื่องนี้แก่โลกในภายหลัง เพราะนี่คือแหล่งวิทยาการอันไพบูลย์ ในสามโลก ที่
ถูกครอบครองโดย พราหมณ์ จึง เป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับผู้ ศึกษาทั้งหลายจะได้ ศึกษาคํา
สอนต่างๆ การสนทนาของมนุษย์กับเทพ และบทกวีที่หลากหลาย68 

  ส่วนท่ีสาม  เป็นเรื่องราวที่อุครศรวะได้ฟังจากไวศัมปายนะซึ่งท่องเรื่องมหาภารตะให้พระ
เจ้าชนเมชัยฟังในพิธีฆ่างู  เนื้อหา ในส่วนนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ในยุคสร้างโลกจนกระทั่งกําเนิดวรรณคดี
มหากาพย์ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ประมวลมาจากปุราณะหลายเรื่อง นอกจากนี้มีการกล่าวถึงประวัติการแต่ง
มหาภารตะ  เรื่องย่อของมหาภารตะบางตอนซึ่งเล่าโดยท้าวธฤตราษฏร์  (Dhrtarāstra) และจบด้วยการ
กล่าวยกย่องมหาภารตะ รวมถึงอานิสงส์จากการอ่านมหากาพย์เรื่องนี้ เช่นตอนกล่าวถึงกําเนิดโลกว่า 

                                                      

 66
nryaaj namasktya naraj caiva narottamam 

    devj sarasvatj caiva tato jayam udīrayet || (1.1.0) 

 67
Kisari Mohan Ganguli, trans., The Mahabharata, Adi Parva, Section 1 [Online], 

Available from http://www.sacred-texts.com/hin/m01/m01002.htm. 

 68
Ibid. 
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...เม่ือแสงและความสว่างหายไป ทุกอย่างปกคลุมไปด้วยความมืด มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุของ
การเกิดทั้งหลาย นั่นคือไข่ของเทพ เป็นเมล็ดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมหาทิวยะ และมี
มาตั้งแต่การเริ่มยุค เป็นพรหมที่สว่างสุกใสอย่างแท้จริง เป็นอมตะ เป็นสิ่งมหัศจรรย์และ
ไม่มีสิ่งใดในโลกเสมอเหมือน เป็นต้นเหตุที่มองไม่เห็น เป็นสิ่งที่ธรรมชาติมีส่วนร่วม...69

 

  2)  เรื่องหลัก   ได้แก่ เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างพี่น้องสองตระกูลแห่งจันทรวงศ์คือ
ตระกูลปาณฑพกับเการพ เ รื่องหลักเป็นองค์ประกอบที่ถือว่าสําคัญที่สุดและเป็นส่วนที่กวีแต่งขึ้น
ก่อนส่วนนําและอุปาขยานะ เป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนนํา คือหลังจากเหล่าฤษีในป่าไนมิษะ
ขอร้องให้อุครศรวะเล่าเรื่องการเดินทาง และเล่าเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องกําเนิดโลก เรื่องมหาภารตะ
อย่างย่อ เรื่องอานิสงส์จากการอ่านหรือฟังมหาภารตะ อุครศรวะก็เล่าต่อว่าไวศัมปายนะเล่าเรื่อง
มหาภารตะทั้งหมดให้พระเจ้าชนะเมชัยฟังว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งถือเป็นการ เข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของ
มหาภารตะ 

  อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของเรื่องหลักของมหาภารตะยังเป็นประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง
ในวงวิชาการ ปัจจุบันมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแตกต่างกันเป็น 3 กระแสหลัก คือ 
ความเห็นแรกเห็นว่าเรื่องหลักของมหาภารตะเริ่มต้นที่อุปบรรพ 70ชื่อ อุปริจระ  (uparicara) 

ความเห็นที่สองเห็นว่าจุดเริ่มต้นคืออุปบรรพชื่อ อาสติกะ (āstika) ส่วนความเห็นสุดท้ายเห็นว่า
เรื่องหลักของมหาภารตะเริ่มต้นที่คํากล่าวของพระมนุ71  

  3) อุปาขยานะหรือเรื่องแทรก คือเรื่องที่ตัวละครในส่วนนํา หรือตัวละครในเรื่อง
หลัก หรือแม้แต่ตัวละครในเรื่องแทรกเป็นผู้เล่า แทรกไว้ในเรื่องหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
อุทาหรณ์ เพื่อเปรียบเทียบ หรือเพื่อให้กํา ลังใจตัวละครตัวอ่ืน เป็นต้น อุปาขยานะที่พบในมหา      
ภารตะส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ จบในตัว และเนื้อเรื่องเกือบไม่ มีผลกระทบกับเรื่องหลัก สามารถแยก
เล่าได้โดยไม่ทําให้โครงเรื่องหลักเปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย  เช่น อุปาขยานะเรื่องกรรณะ -ศัลยะ 
หรือ   หํสะ-กากียะอุปาขยานะเป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องหลักในเหตุการณ์ตอนกรรณะนําทัพ
ออกรบ อุปาขยานะเรื่องพระนลเป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องหลักตอนยุธิษฐิระแพ้พนันสกาจน
ถูกเนรเทศให้ออกเดินป่าสิบสามปีพร้อมกษัตริย์ปาณฑพอีกสี่องค์และชายา เป็นต้น 

                                                      

 69
Ibid.  

 70ดูความหมายคําว่า”อุปบรรพ”ในหน้า 5.  

 71
C.V. Vaidya, The Mahabharata : A Criticism (Bombay : A.J.Combridge & Co., 

1905), 2.  
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 มหาภารตะเป็นมหากาพย์ที่มีความย าวมาก เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็นตอนๆในหลาย
ระดับ ทําให้โครงสร้างโดยรวมค่อนข้างซับซ้อน มีรายละเอียดมาก กวีผู้แต่งซึ่งตามขนบถือว่าคือ
ฤษีวยาสะกล่าวเปรียบเทียบโครงสร้างของมหาภารตะกับส่วนต่างๆของต้นไม้ไว้ดังนี้ 

      งานนี้คือต้นไม้ซึ่งมีเนื้อหาคือเมล็ดพันธุ์ ตอนต่าง ๆซึ่งมีชื่อว่าเปาโลมะ 72และอาสติ
กะ73คือราก ส่วนสํภว 74คือลําต้น  บรรพทั้งหลาย 75ชื่อว่าสภาและอารัณยะคือคบไม้ 
บรรพชื่อว่าอรนีคือตาไม้ วิราฏและอุทโยคะคือแก่น ภีษมะคือกิ่งก้าน โทรณะคือใบ 
กรรณะคือดอกที่งดงาม ศัลยะคือกลิ่นหอมของดอก สตรีและไอสิกะคือร่มเงา ศานติคือ
ผล อัศวเมธคือน้ําหวาน และอาศรมวาสิกะคือจุดที่ต้นไม้เติบโต...76

 

 มหาภารตะ มีความยาวมาก เนื้อเรื่องถูก แบ่งออกเป็นตอนๆ  เรียกแต่ละตอนว่าบรรพ   
มีทั้งหมด  18 บรรพ และมีภาคผนวกที่แต่งเพิ่มเติมภายหลังเรียกว่าหริวงศ์  กล่าวถึงประวัติและ
บรรพบุรุษของพระกฤษณะโดยเฉพ าะ77 แต่ละบรรพยังแบ่งออกเป็นบทๆ เรียกแต่ละบทว่า อัธยา
ยะ และในแต่ละอัธยายะยังประกอบด้วยโศลกจํานวนมาก แต่ละอัธยายะมีจํานวนโศลก ไม่เท่ากัน 
ตามขนบถือว่าเรื่องมหาภารตะมีโศลกรวมกันทั้งสิ้น 100,000 โศลก   

 นอกจากการแบ่งเนื้อเรื่องมหาภารตะออกเป็นตอนๆ ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นน้ีแล้ว 
ยังมีการแบ่งอีกลักษณะหนึ่งคือ แบ่งเรื่องมหาภารตะออกเป็น 100 ส่วน (ซึ่งต้องรวมหริวงศ์ด้วยจึง
จะครบ 100 ส่วน) เรียกแต่ละส่วนว่า อุปบรรพ แต่โดยทั่วไปเมื่อจะระบุตําแหน่งของโศลกจะไม่
นิยมกล่าวถึงอุปบรรพ  การระบุตําแหน่งคําประพันธ์ในมหาภารตะนิยมใช้ตัวเลข 3 ชุด เรียงต่อกัน 
ค่ันด้วยเครื่องหมายจุด (.) เช่น 1.1.45 หมายถึง บรรพที่ 1 อัธยายะที่ 1 โศลกที่ 45 เป็นต้น78  แต่
ในเอกสารบางเรื่องอาจมีวิธีระบุตําแหน่งของข้อความหรือโศลกด้วยวิธีที่ต่างไปจากนี้ซึ่งมักจะมี
การอธิบายไว้เฉพาะกรณีในเอกสารเหล่านั้น 

 

                                                      

 72เปาโลมะ (Pauloma) เป็นชื่ออุปบรรพที่ 4 ของเรื่องมหาภารตะ 

 73อาสติกะ (āstika) เป็นชื่ออุปบรรพที ่5 ของเรื่องมหาภารตะ  
 74สํภว (Sajbhava) เป็นชื่ออุปบรรพที ่7 ของเรื่องมหาภารตะ  
 75โดยมากมักใช้คําว่า “book” เพื่อแปลศัพท์ ปรฺว (parva) หรือบรรพ ในที่นี้ผู้วิจัยจึงแปลเป็นไทย
ว่า บรรพ  
 76

Ganguli, trans., The Mahabharata, Adi Parva, Section 1 [Online], Available 

from http://www.sacred-texts.com/hin/m01/m01002.htm. 
 77ในวิทยานิพนธ์น้ีศึกษาเฉพาะมหาภารตะบรรพที่ 1-18  เท่านั้น ไม่รวมหริวงศ ์

 78
J.A.B. van Buitenen, trans and ed., The Mahabharata : The Book of the 

Beginnig (Chicago : The University of Chicago Press, 1973), xlii.  
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 ส่วนอุปาขยานะหรือเรื่องแทรกซึ่งเป็นเรื่องเล่าย่อยๆ ที่ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญส่วน
หนึ่งของมหาภารตะ มีจํานวน 61 เรื่อง79ก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในทุกบรรพ แต่กระจายอยู่ในบรรพ
ต่างๆ 8 บรรพ ได้แก่ บรรพที่ 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13 และ 14 ดังนี้  

 บรรพที่ 1 อาทิบรรพ ประกอบด้วย 19 อุปบรรพ แ บ่งเป็น 225 อัธยายะ มีโศลก 7,043 
โศลก  อุปบรรพที่ 1 อนุกรมณีบรรพ (อัธยายะที่ 1)    
  อุปบรรพที่ 2 บรรพสํครหะ (อัธยายะที่ 2)     
  อุปบรรพที่ 3 เปาษยบรรพ (อัธยายะที่ 3)     
  อุปบรรพที่ 4  เปาโลมบรรพ (อัธยายะที่ 4-12)    
  อุปบรรพที่ 5 อาสติกบรรพ (อัธยายะที่ 13-53)    
  อุปบรรพที่ 6 อาทิวํศาวตรณบรรพ (อัธยายะที่ 54-61)   
  อุปบรรพที่ 7 สํภวบรรพ (อัธยายะที่ 62-123)    
    อุปาขยานะเรื่องที่ 1 ศกุนตลา-อุปาขยานะ   

    อุปาขยานะเรื่องที่ 2 ยยาติ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 3 มหาภิษะ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 4 อณิมาณฑวยะ-อุปาขยานะ  
    อุปาขยานะเรื่องที่ 5 วยุษิตาษวะ-อุปาขยานะ  
  อุปบรรพที่ 8 ชตุคฤหทาหบรรพ  (อัธยายะที่ 124-138)   
  อุปบรรพที่ 9 หิฑิมพวธบรรพ (อัธยายะที่ 139-142)    
  อุปบรรพที่ 10 พกวธบรรพ (อัธยายะที่ 143-152)    
  อุปบรรพที่ 11 จิตฺรรถบรรพ (อัธยายะที่ 153-173)    
    อุปาขยานะเรื่องที่ 6 ตปตี-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 7 วสิษฐะ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 8 เอารวะ-อุปาขยานะ   

                                                      

 
79จํานวนอุปาขยานะในมหาภารตะในวิทยานิพนธ์น้ี ผู้วิจัยรวบรวมไว้ทั้งสิ้น 61 เรื่อง ส่วนอัลเฟรด 

ฮิลเทอไบเทล รวบรวมไว้ใน  “Not Without Subtales Telling Laws and Truths in the Sanskrit 

Epics” 67 เรื่อง ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่รวมเรื่อง อารเณยํ -อุปาขยานะ วิศวะ -อุปาขยานะ กฤตฆนะ -อุปาขยานะ นา
รายณีเย-อุปาขยานะ อุญฉวฤตตยะ-อุปาขยานะ และนกุล -อุปาขยานะ ซึ่งปรากฏในงานของฮิลเทอไบเทล 
เนื่องจากอุปาขยานะท้ัง 6 เรื่องดังกล่าวมีลักษณะเป็นบทสนทนาโต้ตอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาอินเดีย และ
ไม่ใช่เรื่องเล่าจึงไม่ตรงกับลักษณะข้อมูลของงานวิจัยนี ้
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  อุปบรรพที่ 12 เทราปทีสวยํวรบรรพ (อัธยายะที่ 174-189)   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 9 ปัญเจนทระ-อุปาขยานะ  
  อุปบรรพที่ 13 วิวาหิกบรรพ (อัธยายะที่ 190-191)    
  อุปบรรพที่ 14 วิทุราคมนบรรพ (อัธยายะที่ 192-198)    
  อุปบรรพที่ 15 ราชฺยลมฺภบรรพ (อัธยายะที่ 199)    
  อุปบรรพที่ 16 อรฺชุนวนวาสบรรพ (อัธยายะที่ 200-210)   
    อุปาขยานะเรื่องท่ี 10 สุนทอุปสุนท-อุปาขยานะ  
  อุปบรรพที่ 17 สุภัทราหรณบรรพ  (อัธยายะที่ 211-212)   
  อุปบรรพที่ 18 หรณหาริกบรรพ (อัธยายะที่ 213)    
  อุปบรรพที่ 19 ขาณฑวทาหบรรพ (อัธยายะที่ 214-225)   

    อุปาขยานะเรื่องที่ 11 ศารังคกะ-อุปาขยานะ   

 บรรพที่ 2 สภาบรรพ ประกอบด้วย 9 อุปบรรพ แบ่งเป็น 72 อัธยายะ มีโศลก 2,384 โศลก
  อุปบรรพที่ 20 สภาบรรพ (อัธยายะที่ 1)     
  อุปบรรพที่ 21 มันตรบรรพ       
  อุปบรรพที่ 22 ชราสํธวธบรรพ      
  อุปบรรพที่ 23 ทิควิชยบรรพ      

  อุปบรรพที่ 24 ราชสูยกบรรพ      

  อุปบรรพที่ 25 อัรฆยวิหรณบรรพ      

  อุปบรรพที่ 26 ศิศุปาลวธบรรพ      

  อุปบรรพที่ 27 ทยูตบรรพ       
  อุปบรรพที่ 28 อนุทยูตบรรพ 

 บรรพที่ 3 อารัณยบรรพ ประกอบด้วย 16 อุปบรรพ แบ่งเป็น 299 อัธยายะ มีโศลก 
10,263 โศลก          
  อุปบรรพที่ 29 อารัณยกบรรพ       
  อุปบรรพที่ 30 กิรมีรวธบรรพ       
  อุปบรรพที่ 31 ไกราตบรรพ       

   อุปาขยานะเรื่องที่ 12 เสาภวธะ-อุปาขยานะ   

  อุปบรรพที่ 32 อินทรโลกาวิคมนบรรพ      

   อุปาขยานะเรื่องที่ 13 นละ-อุปาขยานะ   
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  อุปบรรพที่ 33 ตีรถยาตราบรรพ       

   อุปาขยานะเรื่องที่ 14 อคัสตยะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 15 ฤษยศฤงคะ-อุปาขยานะ  

   อุปาขยานะเรื่องที่ 16 การตวีรยะ/ ชามทัคนยะ-อุปาขยานะ 

   อุปาขยานะเรื่องที่ 17 สุกันยา-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 18 มานธาตฤ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 19 ชันตุ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 20 เศยนะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 21 อัษฏาวกรียะ-อุปาขยานะ  

   อุปาขยานะเรื่องที่ 22 ยวกรีตะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 23 ไวนยะ-อุปาขยานะ   

  อุปบรรพที่ 34 ชฏาสุรวธบรรพ       
  อุปบรรพที่ 35 ยกษยุทธบรรพ       
  อุปบรรพที่ 36 อาชครบรรพ       
  อุปบรรพที่ 37 มารกัณเฑยสมาสยาบรรพ     

   อุปาขยานะเรื่องที่ 24 มัตสยะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 25 มัณฑูกะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 26 อินทรทยุมนะ-อุปาขยานะ  

   อุปาขยานะเรื่องที่ 27 ธุนธุมาระ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 28 ปติวรตา-อุปาขยานะ   
  อุปบรรพที่ 38 เทราปทีสัตยภามาสํวาทบรรพ    

   อุปาขยานะเรื่องที่ 29 มุทคตะ-อุปาขยานะ   

  อุปบรรพที่ 39 โฆษยาตราบรรพ       
  อุปบรรพที่ 40 มฤคสวัปนบรรพ       
  อุปบรรพที่ 41 ชยัทรถบรรพ       
  อุปบรรพที่ 42 เทราปทีหรณบรรพ      
   อุปาขยานะเรื่องที่ 30 ราม-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 31 สาวิตรี-อุปาขยานะ   
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  อุปบรรพที่ 43 กุณฑลาหรณบรรพ      
  อุปบรรพที่ 44 อารเณยบรรพ        

 บรรพที่ 4 วิราฏบรรพ  ประกอบด้วย 4 อุปบรรพ แบ่งเป็น 67 อัธยายะ มีโศลก 1,824 
โศลก อุปบรรพที่ 45 วิราฏบรรพ       

 อุปบรรพที่ 46 กีจกวธบรรพ       
 อุปบรรพที่ 47 โคครหณบรรพ       
 อุปบรรพที่ 48 วิวาหิกบรรพ 

 บรรพที่ 5 อุทโยคบรรพ ประกอบด้วย 12 อุปบรรพ แบ่งเป็น 197 อัธยายะ มีโศลก 8,132 
โศลก           
  อุปบรรพที่ 49 อุทโยคบรรพ      
     อุปาขยานะเรื่องที่ 32 อินทรวิชย-อุปาขยานะ   

     อุปาขยานะเรื่องที่ 33 ทัมโภทธวะ-อุปาขยานะ  
  อุปบรรพที่ 50 สํชยยานบรรพ      
  อุปบรรพที่ 51 ปรชาครบรรพ      
  อุปบรรพที่ 52 สนัสสุชาตบรรพ      
  อุปบรรพที่ 53 ยานสํธิบรรพ      
  อุปบรรพที่ 54 ภควัทยานบรรพ      
  อุปบรรพที่ 55 กรรโณปนิวาทบรรพ      
  อุปบรรพที่ 56 อภินิรญาณบรรพ      
  อุปบรรพที่ 57 ภีษมาภิเษจนบรรพ      
  อุปบรรพที่ 58 อุลูกถานบรรพ      
  อุปบรรพที่ 59 รถาติรถสํขฺยานบรรพ      

  อุปบรรพที่ 60 อัมโพปาขยานบรรพ      
     อุปาขยานะเรื่องที่ 34 อัมพา-อุปาขยานะ 

 บรรพที่ 6 ภีษมบรรพ ประกอบด้วย 4 อุปบรรพ แบ่งเป็น 117 อัธยายะ มี 5,406 โศลก
  อุปบรรพที่ 61 ชัมพูขัณฑวินิรมาณบรรพ     
  อุปบรรพที่ 62 ภูมิบรรพ      
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  อุปบรรพที่ 63 ภควัทคีตาบรรพ      
  อุปบรรพที่ 64 ภีษมวธบรรพ       

 บรรพที่ 7 โทรณบรรพ ประกอบด้วย 8 อุปบรรพ แบ่งเป็น 173 อัธยายะ มี 8,152 โศลก
  อุปบรรพที่ 65 โทฺรณาภิเษกบรรพ      
  อุปบรรพที่ 66 สํศตปกวธบรรพ      
  อุปบรรพที่ 67 อภิมันยุวธบรรพ      
  อุปบรรพที่ 68 ประติชญาบรรพ      
  อุปบรรพที่ 69 ชยัทรถวธบรรพ      
  อุปบรรพที่ 70 ฆโฏตกัจวธบรรพ      

  อุปบรรพที่ 71 โทรณวธบรรพ      
  อุปบรรพที่ 72 นารายณาสฺวโมกฺษบรรพ 

 บรรพที่ 8 กรรณบรรพ ประกอบด้วย 1 อุปบรรพ แบ่งเป็น 69 อัธยายะ มี 3,871 โศลก
  อุปบรรพที่ 73 กรรณวธบรรพ      
    อุปาขยานะเรื่องที่ 35 ตริปุระวธ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 36  หํสกากียะ-อุปาขยานะ    

 บรรพท่ี 9 ศัลยบรรพ ประกอบด้วย 4 อุปบรรพ แบ่งเป็น 64 อัธยายะ มีโศลก 3,315 โศลก
  อุปบรรพที่ 74 ศัลยวธบรรพ      
  อุปบรรพที่ 75 หทประเวศบรรพ      
  อุปบรรพที่ 76 ตีรถยาตราบรรพ      

    อุปาขยานะเรื่องที่ 37  อินทรนมุจิ-อุปาขยานะ  
    อุปาขยานะเรื่องที่ 38  วฤทธกุมารี-อุปาขยานะ  
  อุปบรรพที่ 77 คทายุทธบรรพ      

 บรรพที่ 10 เสาปติกบรรพ ประกอบด้วย 2 อุปบรรพ แบ่งเป็น 18 อัธยายะ มีโศลก 709 
โศลก           
  อุปบรรพที่ 78 เสาปติกบรรพ      
  อุปบรรพที่ 79 เอษีกบรรพ 

 บรรพที่ 11 สตรีบรรพ ประกอบด้วย 4 อุปบรรพ แบ่งเป็น 27 อัธยายะ มีโศลก 730 โศลก
  อุปบรรพที่ 80 วิโศกบรรพ      
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  อุปบรรพที่ 81 สตรีบรรพ      
  อุปบรรพที่ 82 ศราทบรรพ      
  อุปบรรพที่ 83 ชลประทานิกบรรพ 

 บรรพที่ 12 ศานติบรรพ ประกอบด้วย 3 อุปบรรพ ประกอบด้วย 353 อัธยายะ มีโศลก 
13,037 โศลก          
  อุปบรรพที่ 84 ราชธรรมบรรพ      
    อุปาขยานะเรื่องที่ 39 โษฑศราช-อุปาขยานะ   
        อุปาขยานะเรื่องที่ 40  นารท-ปารวต-อุปาขยานะ  
    อุปาขยานะเรื่องที่ 41 ราม-อุปาขยานะ   
        อุปาขยานะเรื่องที่ 42  มุจุกุนทะ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 43  อุษฏรครีวะ-อุปาขยานะ  
    อุปาขยานะเรื่องที่ 44 ทัณฑะ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 45  ฤษภคีตา-อุปาขยานะ  

  อุปบรรพที่ 85 อาปัทธรรมบรรพ      
  อุปบรรพที่ 86 โมกษธรรมบรรพ      
    อุปาขยานะเรื่องที่ 46 กโปตะ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 47 ชาปกะ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 48  จิรการิ-อุปาขยานะ   
    อุปาขยานะเรื่องที่ 49  กุณฑธาระ-อุปาขยานะ   

 บรรพที่ 13 อนุศาสนบรรพ ประกอบด้วย 2 อุปบรรพ แบ่งเป็น 154 อัธยายะ มีโศลก 
6,546 โศลก         
  อุปบรรพที่ 87 ทานธรรมบรรพ      

   อุปาขยานะเรื่องที่ 50  สุทรรศนะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 51  วิศวามิตร-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 52  ภังคาศวนะ-อุปาขยานะ  

   อุปาขยานะเรื่องที่ 53  อุปมันยุ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 54  มตังคะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 55  วีตหาวยะ-อุปาขยานะ   
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   อุปาขยานะเรื่องที่ 56 วิปุละ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 57  จยวนะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 58  นฤคะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 59 นาจิเกตะ-อุปาขยานะ   

   อุปาขยานะเรื่องที่ 60  กีฏะ-อุปาขยานะ    

  อุปบรรพที่ 88 ภีษมสวรรคาโรหณบรรพ 

 บรรพท่ี 14 อาศวเมธิกบรรพ ประกอบด้วย 1 อุปบรรพ แบ่งเป็น 96 อัธยายะ 2,778 
โศลก 

  อุปบรรพที่ 89 อัศวเมธิกบรรพ 

   อุปาขยานะเรื่องที่ 61  อุตตังกะ-อุปาขยานะ    

 บรรพที่ 15 อาศรมวาสิกบรรพ ประกอบด้วย 3 อุปบรรพ แบ่งเป็น 47 อัธยายะ มีโศลก 
1,072 โศลก   

  อุปบรรพที่ 90 อาศรมวาสบรรพ      
  อุปบรรพที่ 91 ปุตรทรรศนบรรพ      
  อุปบรรพที่ 92 นารทาคมนบรรพ 

 บรรพที่ 16 เมาสลบรรพ ประกอบด้วย 1 อุปบรรพ แบ่งเป็น 9 อัธยายะ มีโศลก 273 

โศลก 

  อุปบรรพที่ 93 เมาสลบรรพ 

 บรรพที่ 17 มหาปรัสถานบรรพ ประกอบด้วย 1 อุปบรรพ แบ่งเป็น 3 อัธยายะ มีโ ศลก 
106 โศลก 

  อุปบรรพที่ 94 มหาปรัสถานิกบรรพ 

 บรรพที่ 18 สวรรคโรหณบรรพ ประกอบด้วย 1 อุปบรรพ แบ่งเป็น 5 อัธยายะ มีโศลก 
194 โศลก          
  อุปบรรพที่ 95 สวรรคาโรหณบรรพ  
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3. เนื้อเรื่อง 

 บรรพที่ 1  อาทิบรรพ  

 อุปบรรพที่ 1-5 หลังจากฤษีวยาสะแต่งมหาภารตะจบแล้วก็ ไม่ได้นํามหากาพย์เรื่องนี้
มาสวดให้ผู้ใดฟังจนกระทั่งเวลาล่วงไปนับร้อยปี เข้าสู่สมัยของพระเจ้าชนเมชัยผู้เป็นเหลนของ
อรชุน (Arjuna) พระองค์โปรดให้ทําพิธีฆ่างูให้สิ้นไปจากโลกเนื่องจากโกรธแค้นที่พระบิดาถูกงูกัด
จนสิ้นพระชนม์ ฤษีวยาสะเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นบาปร้ ายแรงจึงได้เดินทางมาห้ามและ
ปลอบให้พระราชาคลายความโกรธแค้นโดยสั่งให้ไวศัมปายนะ ศิษย์ของตนสวดมหาภารตะถวาย
ต้ังแต่ต้นจนจบ ระหว่างนั้นอุครศรวะซึ่งแอบได้ยินไวศัมปายนะสวดและสามารถจดจําเรื่องได้
ทั้งหมดก็ได้นํามาเล่าต่อให้เศานกะ  (Waunaka) และพระฤษีแห่งป่าไนมิษะฟัง ร วมทั้งได้ถ่ายทอด
เป็นมหาภารตะ 18 เล่ม 

 อุปบรรพที่ 6 ไวศัมปายนะเล่าถึงกําเนิดของต้นวงศ์หรือบรรพบุรุษของพวกเการพและ
ปาณฑพ  โดยเริ่มจากกําเนิดของฤษีวยาสะ บุตรของฤษีปราศร  (Parāśara) กับนางสัตยวตี 
(Satyavatī) และเล่าเรื่องกําเนิดเทวดา อสูร และสิ่งมีชีวิตต่างๆ  

 อุปบรรพที่ 7  เล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 1 ศกุนตลา -อุปาขยานะ 80 (เรื่องของนาง
ศกุนตลา ) และอุปาขยานะเรื่องที่ 2 ยยาติ-อุปาขยานะ  (เรื่องของยยาติ ) อุปาขยานะทั้งสอง
เรื่องมีเนื้อหากล่าวถึงกษัตริย์จันทรวงศ์ (Lunar Dynasty) ต้ังแต่แรกเริ่มแต่เน้นที่บรรพบุรุษสามชั่ว
คนก่อนกษัตริย์ปาณฑพและเการพ  แล้วเล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 3 มหาภิษะ-อุปาขยานะ  (เรื่อง
ของราชฤษีมหาภิษะ) จากนั้นเป็นเรื่องของพระราชาศานตนุ (Wājtanu) (พระโอรสของพระราชา
ประตีปะ ) ซึ่งได้อภิเษกกับพระนางคงคา  (Gavgā) และได้ให้กําเนิดพระโอรสถึง 8 ครั้ง  แต่มี
พระโอรสที่รอดชีวิตเพียงองค์เดียวคือเจ้าชายศานตนพ  เพราะทุกครั้ง เมื่อพระโอรสพ้นจากพระ
ครรภ์  พระนางคงคาก็จะโยนพระโอรสลงในแม่น้ําให้สิ้นพระชนม์ทันที  แต่ครั้งที่ 8 พระราชา
ศานตนทุรงขัดขวางซึ่งถือเป็นจุดจบของชีวิตคู่ระหว่าง พระราชาศานต นุกับพระนางคงคา  และ
นําไปสู่การอภิเษกครั้งใหม่ของพระราชากับนางสัตยวตี การอภิเษกครั้งนี้เกิดขึ้นจากความเสียสละ
อย่างใหญ่หลวงของเจ้าชายศานตนพ คือเสียสละไม่ครองราชบัลลังก์และเสียสละไม่แต่งงาน
ตลอดชีวิต การกระทํานี้เป็นที่มาของสมญา”ภีษมะ”(Bhīsma) (ผู้กล้า)และทําให้เจ้าชายศานตนพ
ได้พรอันประเสริฐจากพระราชบิดาให้สามารถเลือกเวลาสิ้นพระชนม์ได้ตามใจปรารถนา   

                                                      

 80ดูเรื่องย่อของอุปาขยานะทุกเรื่องในภาคผนวก ก  
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 เมื่อวิจิตรวีรยะโอรสองค์สุดท้องของพระราชาศานตนุกับนางสัตยวตีขึ้นครองราชย์ต่อ
จากเชษฐาซึ่งสิ้นพระชนม์ภายหลังพระราชบิดาไม่นาน ภีษมะในฐานะผู้สําเร็จราชการได้ชิง ตัว
ธิดาแห่งเมืองกาศี 3 องค์พี่น้อง คืออัมพา (Ambā) อัมพิกา (Ambikā) และอัมพาลิกา (Ambālikā) 

อัมพิกากับอัมพาลิกาได้ อภิเษกเป็นมเหสีของพระราชาวิจิตรวีรยะ   ส่วนอัมพาถูกส่งตัวกลับ 
เหตุการณ์ครั้ง น้ันทําให้อัมพาต้องถูกคู่หมั้นปฏิเสธก ารอภิเษก นางจึงเจ็บแค้นภีษมะอย่างมาก
และได้มีบทบาทในการแก้แค้นในภายหลัง  วิจิตรวีรยะครองราชย์ได้ไม่นานก็ สิ้นพระชนมทั้งที่ยัง
ไม่มีพระโอรสสืบสกุล ฤษีวยาสะบุตรชายคนโตของนางสัตยวตีกับฤษีปราศรต้องรับหน้าที่นิโย ค กับ
มเหสีหม้ายทั้ง สององค์ของพระราชาวิจิตรวีรยะ เนื่ องจากภีษมะปฏิเสธหน้าที่ดังกล่าวอย่าง
เด็ดขาดเพราะไม่ต้องการเสียคําสัตย์  บุตรของนางอัมพิกาและอัมพาลิกาที่เกิดจากการนิโยค 
ได้แก่ ท้าวธฤตราษฏร์ผู้มีดวงตาท่ีบอดสนิททั้ง  2 ข้างและท้าวปาณฑุผู้มีผิวขาวซีด  ดวาม
ผิดปรกติของเจ้าชายทั้งสองทําให้ต้องมีการนิโยคครั้งที่  3 ระหว่างฤษีวยาสะกับทาสีของนาง
อัมพิกา บุตรที่เกิดจากการนิโยคครั้งนี้มีนามว่าวิทูร เป็นผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาและคุณธรรม  แล้ว
เล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 4 อณิมาณฑวยะ- อุปาขยานะ  (เรื่องของฤษีอณิ มาณฑวย ะ) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความเป็นมาและเรื่องราวในอดีตชาติของวิทูร (Vidūra)   

 ภีษมะได้จัดการให้ท้าว ธฤตราษฏร์อภิเษกกับนางคานธารี มีพระโอรส 100 องค์ซึ่ง
เรียกรวมๆว่า ฝ่ายเการพ มีทุรโยธน์เป็นพี่ชายองค์โต  ส่วนปาณฑุซึ่งอภิเษกกับนางกุนตีและนาง
มาทรีมีร่างกายอ่อนแอและถูกพราหมณ์สาปทําให้ไม่สามารถมีพระโอรสกับมเหสีทั้งสองได้ นาง
กุนตีได้เล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 5 วยุษิตาษวะ-อุปาขยานะ  ให้ท้าวปาณฑุฟังเพื่อให้ท้าวปาณฑุ
คลายความกังวลพระทัย  เมื่อฟังนางกุนตีเล่าจบ  ท้าวปาณฑุได้เลือกธรรมเทพให้เป็นผู้ประทาน
พระโอรสองค์โตนามว่ายุธิษฐิระ 

 หลังจากผ่านความยากลําบากในวัยเยาว์ กษัตริย์ปาณฑพต้องซ่อนตัวเพื่อเอา ชีวิต
รอดจากการติดตามของฝ่ายเการพ เจ้าชายปาณฑพ ทั้งห้าทรงปลอมพระองค์เป็นพราหมณ์เพื่อ
เดินทางไปยังแคว้นปัญจาลตามคําแนะนําของฤษีวยาสะ  ระหว่างทางอรชุนได้ต่อสู้และเอาชนะ
คนธรรพ์นามว่าจิตรรถได้  จิตรรถแนะนําให้ปาณฑพไปเชิญพราหมณ์เธามยะผู้เฉลียวฉลาดใน
การประกอบพิธีเป็นที่ปรึกษา และได้เล่า อุปาขยานะเรื่อง 6 ตปตี-อุปาขยานะ  (เรื่องของนาง  
ตปตี ธิดาของพระอาทิตย์ และเป็นมารดาแห่งวงศ์กุรุ ) เรื่องที่ 7 วสิษฐะ-อุปาขยานะ  (เรื่องของ
ฤษีวสิษฐ์) และเรื่องที่ 8 เอารวะ-อุปาขยานะ (เรื่องของพราหมณ์ผู้เกิดจากขาอ่อน) 
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 จากนั้นเจ้ าชายปาณฑพ ทั้งห้าซึ่งยังปลอมพระองค์เป็นพราหมณ์ได้เข้าร่วมในพิธี
สยุมพรของนางเทราปทีธิดาองค์เดียวของท้าวทรุปัทด้วย  การเลือกคู่ครั้งนี้ผู้ที่มีฝีมือยิงธนูยอด
เยี่ยมที่สุดซึ่งสามารถผ่านการทดสอบตามกติกาเท่านั้นจึงจะได้นางเทราปทีเป็นชายา  ผลปรากฏ
ว่าอรชุนคือผู้ที่ได้นางเทราปทีไปครอง แต่ในที่สุดด้วยคําพูดโดยไม่ต้ังใจของกุนตีทําให้นางเทรา  
ปทีกลายเป็นชายาของกษัตริย์ปาณฑพทั้งห้า  ฤษีวยาสะซึ่งเดินทางผ่านมาได้เล่า อุปาขยานะ

เรื่องที่ 9  ปัญเจนทระ-อุปาขยานะ  (เรื่องของพระอินทร์ทั้งห้า ) ให้ท้าวทรุปัทและทุกคนฟังเพื่ อ
แสดงสาเหตุท่ีทําให้นางเทราปทีต้องมีพระสวามีถึง  5 องค์ในคราวเดียว คําอธิบายของฤษีวยาสะ
ทําให้การอภิเษกของนางเทราปทีได้รับการยอมรับ 

 หลังจากกษัตริย์ปาณฑพสร้างเมืองใหม่นามว่าอินทรปรัสถ์ได้สําเร็จ ฤษีนารทเดินทาง
มาเยี่ยมและได้เล่า อุปาขยานะเรื่องที่ 10 สุนทะอุปสุนทะ-อุปาขยานะ  (เรื่องของอสูร  สุนทะ
และอุปสุนทะ ) เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจกษัตริย์ปาณฑพ พี่น้อง ไม่ให้ผิดใจกันเพราะแย่งชิงนาง      
เทราปที  

 ในตอนท้ายของบรรพที่ 1 กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่ออรชุนและพระกฤษณะเผาป่า
ขาณฑวเพื่อสร้างเมืองอินทรปรัสถ์  การเผาป่ าครั้งนั้นได้ทําลายชีวิตมากมายในป่า  แต่กลับไม่ได้
ทําอันตรายต่อนกศารั งคกะ  ไวศัมปายนะจึงเล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 11 ศารังคกะ-อุปาขยานะ 
(เรื่องของนกศารังคกะ) ให้พระเจ้าชนเมชัยฟัง 

 บรรพที่ 2  สภาบรรพ    

 กล่าวถึงการชุมนุมใหญ่ในนครหัสตินาปุระ   ยุธิษฐิระถูกชักชวนใ ห้เล่นพนันสกากับ
ศกุนิผู้เป็นลุงของฝ่ายเการพและเป็นผู้มีฝีมือทางสกาเป็นเลิศ ด้วยประสบการณ์และกลโกงของ
ศกุนิทําให้ยุธิษฐิระเป็นฝ่ายแพ้จนต้องเสียอาณาจักรและทําให้พี่น้องปาณฑพทั้งหมดรวมทั้งชายา
ต้องตกเป็นทาสของฝ่ายเการพ  ทุรโยธน์ต้องการแสดงอํานาจและปร ารถนาให้ฝ่ายปาณฑพเสีย
หน้าอย่างที่สุดจึงสั่งทุหศาสันนํานางเทราปทีมากลางสภา ทุหศาสันฉุดกระชากนางอย่างไม่ปรานี
แล้วกระชากผ้าส่าหรีที่ปกปิดร่างกายของนางโดยเจตนาให้นางได้รับความอับอายต่อหน้า
ธารกํานัล นางเทราปทีระลึกถึงพระวิษณุ และขอให้พระองค์ประทานควา มช่วยเหลือ ทันใดนั้นผ้า
ส่าหรีของนางก็ยาวออกไปไม่สิ้นสุด ทําให้ทุหศาสันยุติการกระทําดังกล่าว  ส่วนทุรโยธน์ยังอยู่ใน
อารมณ์คะนองจึงเรียกให้นางเทราปทีไปนั่งตัก  ความหยาบคายของทุรโยธน์ ทุหศาสัน ตลอดจน
กรรณะและศกุนิในครั้งนี้ทําให้นางเทราปทีและพี่น้องป าณฑพโดยเฉพาะภีมะเจ็บแค้นอย่างมาก  
นางเทราปทีจึงสาปแช่งทุรโยธน์และพวกดังนี้   
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1) ขอให้ทุรโยธน์ถูกฟาดที่โคนขาด้วยคทาของภีมะเพราะบังอาจเรียกนางไปนั่ง
ตัก 

2) ขอให้ภีมะฉีกอกและดื่มเลือดของทุหศาสันเพราะความประพฤติชั่วช้าที่ได้ทํา
ต่อนาง 

3) ขอให้กรรณะตายด้วยธนูของอรชุน  
4) ขอให้ศกุนิผู้คดโกงตายด้วยหัตถ์ของสหเทพ  

 ในที่สุดท้าวธฤตราษฏร์ได้เข้าไกล่เกลี่ยเหตุการณ์โดยทรงคืนเดิมพันและคืนความเป็น
ไทให้แก่พวกปาณฑพ แต่ขณะที่พวกปาณฑพเดินทางกลับเมืองอินทรปรัสถ์ ท้าวธฤตราษฏร์ซึ่งถูก
ทุรโยธน์ ศกุนิ ทุหศาสัน และกรรณะ ยุยงให้หวาดระแวงพวกปาณฑพ ได้ส่งคนมาเชิญยุธิษฐิระให้
แข่งขันสกากับศกุนิอีกครั้งเพื่อตัดสิน ผลการแข่งขันครั้งสุดท้าย ยุธิษฐิระเป็นฝ่ายแพ้ ทําให้พวก
ปาณฑพรวมทั้งชายาถูกเนรเทศไปอยู่ป่าเป็นเวลา 12 ปี  และในปีที่ 13 พวกปาณฑพจะต้อง
ปลอมตัวไม่ให้ผู้ใดจําได้ มิฉะนั้นจะต้องออกเดินป่าอีก 12 ปี 

 บรรพที่ 3  วนบรรพ 

 หลังจากกษัตริย์ปาณฑพ และชายาออกมาใช้ชีวิตอยู่ในป่า กษัตริย์ผู้ครองนครต่างๆ 
ตลอดจนฤษีผู้บําเพ็ญพรตที่ทราบข่าวผลัดกันมาเยี่ยมเยียนมิได้ขาด  ในตอนต้นพระกฤษณะได้
เล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 12 เสาภวธะ-อุปาขยานะ   เพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่พระองค์ไม่อยู่ในการ
แข่งขันสกาท่ีผ่านมา ต่อมาฤษีพฤหทัศวะได้เล่า อุปาขยานะเรื่องที่ 13 นละ-อุปาขยานะ เพื่อ
เป็นอุทาหรณ์และให้กําลังใจพวกปาณฑพ  ในระหว่างอยู่ป่าพวกปาณฑพต้องผจญกับภยันตราย
มากมาย เช่น เผชิญหน้ากับรากษสที่โหดร้ายนามว่า  กิรมีระซึ่งสุดท้ายได้ถูกภีมะสังหาร  หลังจาก
เหตุการณ์นี้  อรชุนแยกตัวไปบําเพ็ญตบะและต่อสู้กับพระศิวะบนเขาไกลาสจนกระทั่งได้รับอาวุธ
วิเศษเป็นรางวัล  จากน้ันก็ท่องเที่ยวไปบนสวรรค์ของพระอินทร์ผู้เป็นบิดาและพบนางอัปสรอุรวศี
ผู้มีใจรักใคร่อรชุนแต่อรชุนปฏิเสธ ทําให้นางอุรวศีโกรธจึงสาปให้อรชุนต้องกลายเป็นกระเทยใน
ช่วงหนึ่งของชีวิต 

 ในระหว่างที่อรชุนแยกไปบําเพ็ญตบะ  กษัตริย์ปาณฑพอีก 4 องค์และนางเทราปที ก็
เดินทางแสวงบุญ ไปในดินแดนต่างๆ และได้ฟังอุปาขยานะ 9 เรื่อง (เรื่องที่ 14-22) จากฤษีโลมศะ  
เรื่องแรกคือ อคัสตยะ -อุปาขยานะ  (เรื่องของฤษีอคัสตยะ ) ฤษยศฤงคะ -อุปาขยานะ  (เรื่อง
พราหมณ์ฤษยศฤงคะ ) การตวีรยะ -อุปาขยานะ  (เรื่องของอรชุน โอรสแห่งการตวีรยะถูกปราบ )  
สุกันยา -อุปาขยานะ  (เรื่องของนางสุกันยา ) มานธาตฤ -อุปาขยานะ (เรื่องของพระราชา
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มานธาตฤ) ชันตุ-อุปาขยานะ (เรื่องของพระโอรสชันตุ ) เศฺยนะ-อุปาขยานะ  (เรื่องของเหยี่ยว ) 
อัษฏาวกรียะ -อุปาขยานะ  (เรื่องของพราหมณ์อัษฏาวกระ ) และยวกรีตะ -อุปาขยานะ (เรื่อง
ของพราหมณ์ยวกรีตะ) และเมื่ออรชุนกลับมาร่วมเดินทางกับพี่น้องและชายา กษัตริย์ทั้งหมดก็ได้
ฟัง    อุปาขยานะอีก 6 เรื่อง (เรื่องที่ 23-28) จากฤษีมารกัณเฑยยะ ได้แก่ ไวนยะ-อุปาขยานะ 

(เรื่องของพระราชาไวนยะ )มัตสยะ-อุปาขยานะ  (เรื่องของปลา ) มัณฑูกะ-อุปาขยานะ  (เรื่อง
ของกบ ) อินทรทยุมนะ -อุปาขยานะ  (เรื่องของพระราชาอินทยุมน์ ) ธุนธุมาระ -อุปาขยานะ  

(เรื่องของผู้ฆ่าอสูรธุนธุ) และประติวรตา-อุปาขยานะ 

 ต่อมา ฤษีวยาสะได้มาเยี่ยมกษัตริย์ปาณฑพและเล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 29 มุทคละ-

อุปาขยานะซึ่งอธิบายถึงความยอดเยี่ยมของการบําเพ็ญตบะ หลังจากการมาเยือนของฤษีวยา
สะไม่นาน นางเทราปทีก็ถูกชยัทรถผู้เป็นน้องเขยของพวกเการพลักพาตั ว กษัตริย์ปาณฑพจึงออก
ติดตามช่วยเหลือนางเทราปที  ระหว่างนี้ฤษีมารกัณเฑยยะซึ่งเดินทางมาเยี่ยมได้เล่า อุปาขยานะ
เรื่องที่ 30 ราม -อุปาขยานะ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตอนพระรามติดตามนางสีดา เพื่อให้กําลังใจ
กษัตริย์ปาณฑพ และได้เล่าเรื่องของนางสาวิตรี ใน อุปาขยานะเรื่องที่ 31 สาวิตรี-อุปาขยานะ 
เพื่อยกย่องนางเทราปทีว่ามีคุณความดีเช่นเดียวกับนางสาวิตรี  หลังจากภีมะและอรชุนช่วย
เทราปทีและลงโทษชยัทรถแล้ว ในตอนท้ายของบรรพกล่าวถึงยุธิษฐิระแก้ปริศนาธรรมของรากษส
เพื่อช่วยชีวิตน้องชายท้ังสี่ 

 บรรพที่ 4  วิราฏบรรพ 

 เมื่อเข้าสู่ปีที่ 13 ของการถูกเนรเทศ  กษัตริย์ปาณฑพ และชายาปลอมตัวเข้าไปอยู่ราช
สํานักของท้าววิราฏ เมื่อใกล้ครบกําหนด 13 ปี กีจกะผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ของเมืองวิราฏเกิดหลงใหล
ในความงามของเทราปทีซึ่งขณะนั้นปลอมเป็นหญิงรับใช้ของมเหสีของท้าววิราฏ  กีจกะพยายาม
ลวนลามเทราปที  แต่ภีม ะซึ่งปลอมเป็ นพ่อครัวได้เข้าช่วยเหลือและสังหารกีจกะ  ข่าวการตาย
ของกีจกะแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วทําให้ท้าวสุศรมาซึ่งคอยโอกาสเข้าตีเมืองวิราฏรีบยกกองทัพมา
ล้อมเมืองทันที กษัตริย์ปาณฑพจึงเข้าช่วยรบเพื่อปกป้องเมืองวิราฏ ในครั้งนั้นทุรโยธน์นํากองทัพ
ของหัสตินาปุระมาปิด ล้อมเมืองวิราฏเพื่อช่วยเหลือสุศรมาผู้เป็นสหาย อรชุนได้นําทัพเผชิญหน้า
กับกองทัพของหัสตินาปุระซึ่งประกอบด้วยภีษมะ อาจารย์โทรณะ และอาจารย์กฤปะ  ดังนั้นเพื่อ
แสดงความคารวะต่อญาติผู้ใหญ่และครู  อรชุนจึงยิงธนูคาณฑีวะไปตกแทบเท้าของบุคคลทั้งสาม
คนละดอก  แล้วเป่าสังข์อันเป็นสัญญาณว่าระยะเวลาแห่งการเนรเทศตนเองของพวกปาณฑพได้
สิ้นสุดแล้ว 
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 บรรพที่ 5  อุทโยคบรรพ 

 ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายปาณฑพและเการพที่สะสมมานานทวีความรุนแรงและขยาย
วงกว้างขึ้น  ท้ังสองฝ่ายต่างเตรียมทําสงครามและแสวงหาพันธมิตร  อรชุนและทุรโยธน์เดินทา ง
ไปเฝ้าพระกฤษณะที่เมืองทวารกาเพื่อขอให้พระกฤษณะเข้าร่วมกับฝ่ายตน  เมื่อได้กราบทูลให้
พระกฤษณะทรงทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมาเฝ้าแล้ว พระกฤษณะให้อรชุนและทุรโยธน์เลือก
ว่าต้องการสิ่งใดระหว่างตัวพระองค์เพียงลําพังซึ่งยืนยันว่าจะไม่จับอาวุธกับกองทัพอันเกรียงไกร
แห่งทวารกา อรชุนซึ่งได้รับสิทธิให้เลือกก่อนเลือกพระกฤษณะ  ทุรโยธน์จึงได้กองทัพแห่งทวารกา
ไปด้วยความยินดี 

 พระราชาศัลยะแห่งนครมัทระผู้เป็นพี่น้องกับนางมาทรี พระมารดาของเจ้าชายนกุล
และสหเทพได้เตรียมกองกําลังเพื่อเข้าร่วมกับฝ่ายปาณฑพ  แต่ระหว่างการเดินทางทุรโยธน์หลอก
ล่อด้วยถ้อยคําเยินยอและให้การต้อนรับอย่างบุคคลสําคัญทําให้ศัลยะเปลี่ยนใจเข้าร่วมกับฝ่าย
เการพ  ยุธิษฐิระคาดการณ์ล่วงหน้าว่าศัลยะจะได้รับหน้าที่เป็นสารถีขับรถศึกของกรรณะ จึง
ขอร้องให้ศัลยะพูดทําลายความมั่นใจของกรรณะในระหว่า งทําศึก  ศัลยะปลอบใจยุธิษฐิระโดย
การเล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 32 อินทรวิชัย-อุปาขยานะ 

 ก่อนเกิดสงครามฝ่ายปาณฑพได้ส่งทูตไปเจรจาขอเมืองอินทรปรัสถ์คืนจากฝ่ายเการพ
ตามข้อตกลงเมื่อครั้งแข่งขันสกาที่เมืองหัสตินาปุระ  แต่ทุรโยธน์และพวกไม่ยินยอม  ในอุปบรรพ ท่ี 
54 “การมาของพระเจ้า ” กล่าวถึงพระกฤษณะในฐานะทูตของฝ่ายปาณฑพเดินทางมาหัสตินาปุ
ระเพื่อเจรจากับฝ่ายเการพเป็นครั้งสุดท้าย ทุรโยธน์โกรธและเข้าใจว่าพระกฤษณะลําเอียงเข้าข้าง
ฝ่ายปาณฑพจึงสั่งให้จับตัวพระกฤษณะเพื่อไม่ให้พระกฤษณะกลับไปช่วยเหลือฝ่ายปาณฑพ  แต่
พระกฤษณะทรงเป็นวิศวรูปจึงไม่มีผู้ใดสามารถจับหรือคุมขังพระองค์ได้ 

 ในช่วงเวลาที่พระกฤษณะเป็นทูตมาเจรจากับฝ่ายเการพ  ฤษีราม ชามทัคนยะก็
เดินทางมาถึงหัสตินาปุระเช่นกัน ฤษีเตือนทุรโยธน์ให้ลดทิฐิมานะและยอมคืนเมืองอินทรปรัสถ์
ให้แก่ฝ่ายปาณฑพ   โดยได้ยก อุปาขย านะเรื่องที่ 33 ทัมโภทธว -อุปาขยานะ ซึ่งกล่าวถึง
พระราชาทัมโภท-ธวะผู้อวดดีแต่ในที่สุดก็ถูกปราบมาเล่าเป็นอุทาหรณ์  พร้อมกับยํ้าว่าอรชุนและ
พระกฤษณะแท้จริงก็คือฤษีนระและนารายณะผู้ปราบพระราชาทัมโภทธวะนั่นเอง 

 ทุรโยธน์ให้ภีษมะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายตน ภีษมะยอม รับหน้าที่ดังกล่าวแต่มี
เงื่อนไขว่าจะไม่สังหารพี่น้องปาณฑพอย่างเด็ดขาดพร้อมกับบอกเหตุผลที่ตนไม่ยอมสู้
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กับศิขัณฑินโดยได้เล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 34 อัมพา-อุปาขยานะ ซึ่งกล่าวถึงพระธิดาองค์โต
แห่งแคว้นโกศลนามว่าอัมพา ซึ่งได้มาเกิดใหม่เป็นกะเทยชื่อว่าศิขัณฑิน  อนุชาของนางเทราปที 

 บรรพที่ 6  ภีษมบรรพ 

 ภีษมะทําหน้าที่บัญชาการการรบอย่างเข้มแข็งทําให้ฝ่ายปาณฑพสูญเสียทหาร
จํานวนมาก และไม่มีผู้ใดสามารถทําอันตรายภีษมะได้ตลอด 10 วันของการทําสงคราม  ในที่สุด
พระกฤษณะได้ออกอุบายให้ศิขัณฑินเดินนําหน้าอรชุนออกรบ  ภีษมะจึงไม่ยอมใช้อาวุธ  ซึ่งเป็น
การโอกาสให้อรชุนใช้อาวุธได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ภีษมะจึงถูกศรของอรชุนเสียบไปทั่วร่างแต่
ด้วยพรที่ภีษมะเคยได้รับจากพระบิดาให้สามารถเลือกเวลาสิ้นชีวิตได้ตามความปรารถนาทําให้
ภีษมะยังไม่สิ้นใจในทันที  แต่ได้เฝ้ามองการทําสงครามต่อมาจนกระทั่งสิ้นสงครามภารตะ  

 ธฤตราษฎร์ซึ่งตาบอดสนิทโศกเศร้าอย่างมากเมื่อฟังจากสารถีสัญชัยเกี่ยวกับ
สถานการณ์การรบท่ีฝ่ายปาณฑพกําลังได้เปรียบ ด้วยความสงสารลูก ท้าวธฤตราษฏร์จึงถามสัญ
ชัยว่าเหตุใดฝ่ายที่สูญเสียจึงไม่ใช่ฝ่ายปาณฑพ สัญชัยจึงเล่าทุรโยธน์ถามคําถามเดียวกันนี้กับภีษ
มะ อาจารย์โทรณะลาอาจารย์กฤปะ คําตอบที่ทุรโยธน์ได้รับก็คือเพาะทุรโยธน์ทําเรื่องชั่วช้า คด
โกง และนําความหายนะมาสู่ญาติพี่น้อง   

 บรรพที่ 7  โทรณบรรพ 

 เมื่อภีษมะบาดเจ็บสาหัสไม่อาจบัญชาการกองทัพได้  อาจารย์โทรณะจึงรับหน้าที่นี้
แทน ความเชี่ยวชาญของอาจารย์โทรณะทั้งด้านกลศึกและการปรับกระบวนทัพเพื่อหลอกล่อศัตรู
สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายปาณฑพอย่างมาก ด้วยสติปัญญาของอาจารย์โทรณะประกอบกับ
เพทุบายของชยัทรถทําให้อภิมันยุ บุตรชายคนเดียวของอรชุนกับนางสุพัตราต้อ งตกอยู่ท่ามกลาง
วงล้อมของศัตรูเพียงลําพังและถูกสังหารในที่สุด  การสูญเสียอภิมันยุสร้างความเจ็บปวดให้อรชุน
อย่างมาก   

 พระกฤษณะได้ออกอุบายให้ประกาศว่าอัศวถามาบุตรชายของโทรณาจารย์ถูกสังหาร
แล้ว  เมื่อโทรณะได้ยินว่าบุตรของตนเสียชีวิตแล้วก็ปล่อยอาวุธวิเศษหลุดจากมื อ เปิดโอกาส
ให้ธฤษฏะ ทยุมันสังหารได้อย่างง่ายดาย  

 บรรพที่ 8  กรรณบรรพ 

 กรรณะ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทัพต่อจากอาจารย์โทรณะ  ในวันท่ี 17 ของ
สงครามกรรณะสัญญากับทุรโยธน์ว่าจะสังหารอรชุนให้ได้ เช่นเดียวกับอรชุนที่สัญญากับยุธิษฐิระ
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ว่าจะสังหารก รรณะ  กรรณะขอร้องให้ศัลยะเป็นสารถีขับรถศึกของตนออกรบ  และเพื่อทําให้ศัล
ยะเกิดความเชื่อมั่น  ทุรโยธน์จึงเล่า อุปาขยานะเรื่องที่ 35 ตริปุระ -อาขยานะ กล่าวถึงพระ
พรหมทําหน้าที่ขับรถศึกให้พระศิวะจนได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับพวกรากษส ณ เมืองตรีปุระ ศัล
ยะนึกถึงยุธิษฐิ ระซึ่งขอให้ตนทําลายความมั่นใจของกรรณะในขณะทําศึกจึงยอมรับเป็นสารถีให้
กรรณะโดยมีเงื่อนไขว่าระหว่างการทําศึก  ศัลยะสามารถพูดอะไรก็ได้ตามความพอใจของตน 
และเมื่อออกรบศัลยะก็เล่าเรื่องอุปาขยานะเรื่องที่ 36 ห ส-กากียะ-อุปาขยานะเพื่อเปรียบเปรย
ความอหังการของกรรณะที่คิ ดแข่งกับอรชุนว่าราวกับกาท่ีท้าทายหงส์  คําพูดของศัลยะมุ่งโจมตี
จุดอ่อนของกรรณะซึ่งส่งผลให้กรรณะเสียกําลังใจ จนเป็นฝ่ายพลาดพลั้ง  เมื่อล้อรถของกรรณะ
จมโคลน  กรรณะรีบร้องบอกอรชุนไม่ให้ยิงตนโดยอ้างขัติยธรรมและข้อตกลงในการสงคราม  
พระกฤษณะทรงทราบว่าอรชุนกําลังใจอ่อน จึงกล่าวยํ้าถึงความชั่วช้าที่พวกเการพได้ทําไว้กับ
ปาณฑพ โดยเฉพาะกับนางเทราปที  ในที่สุดกรรณะที่ถูกยิงด้วยลูกศรของอรชุนและสิ้นชีวิตใน
สมรภูมิ 

 บรรพที่ 9  ศัลยบรรพ 

 ศัลยะได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพฝ่ายเการพต่อจากกรรณะ  ในเวลานั้นฝ่ายเการพเหลือ
ผู้นําเพียงไม่กี่คน ได้แก่ ทุรโยธน์ อาจารย์กฤปะ ศัลยะ ศกุนิ กฤตวรมัน และภีษมะ  ศัลยะต่อสู้กับ
ยุธิษฐิระจนสิ้นชีวิต  ต่อมาศกุนิก็ถูกสหเทพสังหาร  การตายของศกุนิทําให้ฝ่ายเการพเสียขวัญ
อย่างมาก  ส่วนทุรโยธน์ได้รับบาดเจ็บจึงหลบออกจากสมรภูมิไปซ่อนตัวในกอหญ้ากล างแม่น้ํา  
เมื่อพี่น้องปาณฑพตามมาพบ  ทุรโยธน์กล่าวว่ายินยอมยกเมืองหัสตินาปุระให้พวกปาณฑพ  แต่
ยุธิษฐิระกล่าวเย้ยหยันจนทุรโยธน์เกิดขัติยมานะและเข้าต่อสู้กับภีมะโดยใช้คทาเป็นอาวุธ  การ
ต่อสู้ระหว่างกษัตริย์ทั้งสองค่อนข้างยืดเยื้อ  พระกฤษณะแอบแนะให้ ภีมะใช้คทาตีที่หน้าขาของทุร
โยธน์ซึ่งเป็นการผิดกติกาแต่มีผลให้ทุรโยธน์ล้มลงทันที  เมื่อพลราม พี่ชายของพระกฤษณะซึ่งเป็น
ผู้สอนการใช้คทาให้แก่ภีมะและทุรโยธน์เดินทางมาเห็นภีมะทําผิดกติกาก็กล่าวประณามภีมะ
อย่างรุนแรงแล้วเดินจากไป ส่วนภีมะไม่ได้สังหารทุรโยธน์ในทัน ทีแต่ทิ้งให้ทุรโยธน์นอนรอความ
ตายอยู่ ณ ที่นั้น  

 ไวศัมปายนะได้เล่าอุปาขยานะเรื่องที่ 37 อินทรนมุจิ ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับแม่น้ํา
ซึ่งเข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้ให้พระเจ้าชนเมชัยฟัง และตามด้วย เรื่องที่ 38 วฤทธะกุมารีอุปาขยา
นะ  

 บรรพที่ 10  เศาปติกบรรพ 
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 พวกเการพที่รอดชีวิตแอบเข้าโจมตีค่ายของพวกปาณฑพในเวลากลางคืนแล้วฆ่าทุก
คนในกองทัพ  มีเพียงพี่น้องปาณฑพและพระกฤษณะเท่านั้นที่รอดชีวิต  

 บรรพที่ 11  สตรีบรรพ 

 หลังสงครามสงบ  บรรดาสตรีทั้งหลายต่างพากันมายังสมรภูมิด้วยปรารถนาจะพบ
บุคคลผู้เป็นท่ีรักยังมีชีวิตรอด  เสียงร้องไห้คร่ําครวญของผู้สูญเสียดังระงมไปทั่วสมรภูมิ  

 บรรพที่ 12  ศานติบรรพ 

 ยุธิษฐิระโศกเศร้าและรู้สึกผิดมากที่การครองราชย์ของตนต้องแลกมาด้วยความ
สูญเสียอย่างมหาศาล ความเหนื่อยล้าและหมดกําลังใจทําปรารถนาจะสละราชสมบัติ แต่
พระกฤษณะ ฤษีนารท  ฤษีวยาสะ ร วมทั้งภีษมะและทุกคนต่างขอร้องให้ยุธิษฐิระทําหน้าที่ของ
กษัตริย์ให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนความเสียสละของทุกคน  ยุธิษฐิระจึงรับว่าจะไม่สละราชสมบัติและ
จะทําหน้าที่กษัตริย์ให้ดีที่สุด  

 ในบรรพนี้เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นคําสอนที่ภีษมะสอนยุธิษฐิระ โดยมากเกี่ยวกับ หลักการ
ปกครอง และธรรมะสําหรับผู้ปกครอง อุปาขยานะในบรรพนี้มีมากถึง 11 เรื่อง มีเพียง 2 เรื่องที่
พระกฤษณะเป็นผู้เล่าให้ยุธิษฐิระฟัง ส่วนที่เหลือภีษมะเป็นผู้เล่าให้ยุธิษฐิระฟังขณะที่นอนรอ
ความตายบนเตียงลูกศรท่ามกลางสมรภูมิ  

 อุปาขยานะในบรรพนี้ที่พระกฤษณะเป็นผู้เล่า ได้แก่ เรื่องที่ 39 โษทศราช  กล่าวถึง
คุณความดีของกษัตริย์สิบหกพระองค์ในอดีต พระกฤษณะเล่าเพื่อปลอบใจและเป็นกําลังใจให้
ยุธิษฐิระยอมรับฐานะพระราชาปกครองบ้านเมืองต่อไป นอกจากเรื่องที่ 39 แล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่องที่ 40 นารท-ปารวต อุปาขยานะ  ส่วนอุปาขยานะเรื่องที่ 41 รามอุปาขยานะ  เรื่องที่ 42 
มุจุกุนทะ  อุปาขยานะ เรื่องท่ี 43อุษฏครีวะ อุปาขยานะ เรื่องท่ี 44 ทัณฑะอุปาขยานะ 
เรื่องที่ 45 ฤษภะอุปาขยานะ เรื่องท่ี 46 กโปตะอุปาขยานะ เรื่องท่ี 47 ชาปกะอุปาขยานะ 
เรื่องที่ 48 จิรการิอุปาขยานะ และเรื่องที่ 49 กุณฑธาระอุปาขยานะ ผู้เล่าคือภีษมะทั้งสิ้น 
เล่าเพื่อสอนหลักการปกครองและให้กําลังใจยุธิษฐิระในการเป็นพระราชา 

 บรรพที่ 13  อนศุาสนบรรพ 

 เป็นบรรพที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากบรรพที่ 12 คือยังว่าด้วยการสอนเกี่ยวหลักการ
ปกครอง จริยศาสตร์ ศีลธรรม ธรรมะของผู้ปกครอง ในบรรพนี้ผู้เล่าคือภีษมะเ พียงคนเดียว เปิด
เรื่องด้วยการประกาศอย่างสิ้นหวังของยุธิษฐิระว่าไม่อาจทําใจให้สงบได้ ภีษมะตอบว่ามนุษย์ทุก
คนถูกกําหนดให้อยู่ภายใต้ชะตากรรม จากนั้นยุธิษฐิระต้ังคําถามมากมายให้ภีษมะตอบ เช่น เหตุ
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ใดกษัตริย์วิศวามิตรจึงเข้าถึงความเป็นพราหมณ์ ความดีสูงสุดคืออะไร ผลขอ งกรรม เป็นต้น อุ
ปาขยานะที่ภีษมะยกมาเล่าให้ยุธิษฐิระฟังมีทั้งสิ้น 11 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 50 สุทรรศนะอุปาขยา
นะ เรื่องท่ี 51 วิศวามิตรอุปาขยานะ เรื่องท่ี 52 ภังคาศวนะอุปาขยานะ เรื่องท่ี 53 อุปมันยุ
อุปาขยานะ เรื่องท่ี 54 มตังคะอุปาขยานะ เรื่องท่ี 55 วีตะหาวยะอุปาขยานะ เรื่องท่ี 56 วิปุ
ละอุปาขยานะ เรื่องท่ี 57 จยวนะอุปาขยานะ เรื่องท่ี 58 นฤคะอุปาขยานะ เรื่องท่ี 59 นาจิ
เกตะอุปาขยานะ และเรื่องที่ 60 กีฏะอุปาขยานะ 

 บรรพที่ 14  อัศวเมธิกบรรพ 

 หลังจากสงครามสิ้นสุดไปนานพอสมควร  ยุธิษฐิระได้รับกําลังใจจากผู้คนรอบข้า ง
และได้ฟังคําสอนจากภีษมะทําให้เริ่มทําใจยอมรับกับเรื่องราวที่น่าสลดใจของสงครามภารตะที่
ทําลายชีวิตญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ บุคคลใกล้ชิด และผู้คนอีกมากมายได้แล้ว ในที่สุดยุธิษฐิระ
ก็ทําใจยอมรับฐานะพระราชาปกครองบ้านเมือง โดยเริ่มต้นด้วยการประกอบพิธีอัศวเมธและ
ปล่อยม้า มีฤษีวยาสะเป็นหัวหน้าผู้ประกอบพิธี ส่วนพระกฤษณะผู้เป็นทั้งมิตรแท้และญาติสนิทก็
เดินทางกลับบ้านเมืองของตนคือเมืองทวารกาหรือทวาราวดี เมื่อพระกฤษณะออกเดินทางได้พบ
กับพราหมณ์อุตตังกะ ทําให้เกิดอุปาขยานะ เรื่องที่ 61 คือเรื่องอุตตังกะ  ซึ่งเป็นอุปาขยานะสอง
เรื่องสุดท้ายในมหาภาระตะ  

 บรรพที่ 15  อาศรมวาสิกบรรพ 

 กล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากยุธิษฐิระขึ้นครองราชย์ ท้าวธฤตราษฏร์ก็เสด็จสู่ป่าถือพรต
เป็นวนปรัสถ์พร้อมด้วยนางคานธารี นางกุนตี และวิทูร ผ่านไป 15 ปี ฤษีนารทก็มาแจ้งให้ยุธิษฐิระ
ทราบว่ากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์สิ้นพระชนม์เพราะไฟป่า  

 บรรพที่ 16  เมาสลบรรพ 

 กล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพลรามและพระกฤษณะ รวมถึงการสิ้นวงศ์ยาทพว่า ในงาน
เทศกาล สามพะโอรสของพระกฤษณะแต่งกายเป็นคนท้อง เมื่อพบฤษีทั้งหลายที่มาเยี่ยมเยือน
เมืองทวารกาก็หยอกล้อโดยขอให้ฤษีทํานายว่าบุตรในท้องของตนจะเป็นผู้ชายหรือ ผู้หญิง ฤษี
โกรธมากจึงสาปว่าบุตรในจะเป็นกระบองเหล็กที่จะทําลายวงศ์ยาทพ ทุกอย่างเป็นไปตามคํา
ทํานาย สามพะให้กําเนิดกระบองเหล็ก พระกฤษณะให้นําไปบดให้แหลกละเอียดแล้วนําไปทิ้ง
ทะเล แต่ผงของกระบองก็ลอยกลับมาที่ฝั่งเมืองทวารกา กลายเป็นกระบองที่มีหนามแหลมซึ่ง
ชาวเมืองที่กําลังทะเลาะวิวาทกันนํามาเป็นอาวุธฆ่ากันเอง ส่วนพระกฤษณะถูกสังหารด้วยลูกศร
ของนายพราน จากนั้นเมืองทวารกาก็จมหายอยู่ใต้ท้องทะเล 
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 บรรพที่ 17  มหาปรัสถานิกบรรพ 

 หลังจากทราบจุดจบของเมืองทวารกาและพระกฤษณะ กษัตริย์ปาณฑพก็ทรงสละ
ราชสมบัติ พร้อมทั้งแต่งตั้งพระราชนัดดาขึ้ นเป็นพระราชาแทนยุธิษฐิระ แล้วกษัตริย์ปาณฑพทั้ง
ห้าพระองค์พร้อมพระชายาทรงออกเดินทางไปยังเขาหิมาลัย ท้ังหกพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ไปที
ละองค์ทีละองค์โดยเริ่มจากนางเทราปทีเป็นองค์แรก ตามด้วยสหเทพ นกุล อรชุน และภีมะ  

 บรรพที่ 18  สวรรคาโรหณบรรพ 

 เหลือเพียงยุธิษฐิร ะเพียงคนเดียวท่ียังคงเดินทางมุ่งหน้าไปสวรรค์ พระยมแปลงเป็น
สุนัขมาทดสอบคุณสมบัติของยุธิษฐิระ ในที่สุดยุธิษฐิระก็ผ่านการทดสอบและได้ขึ้นสวรรค์ไป
พร้อมกับสุนัขแปลง  

4. อนุภาคส าคัญ 

 คําว่า “อนุภาค ” (motif) เป็นศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาทางมานุษยวิทยาและคติชน
วิทยา หมาย ถึง หน่วยย่อยที่สุดของเรื่องเล่าที่ได้รับการสืบทอดและดํารงอยู่ในสังคมหนึ่งๆ สิ่งที่
จัดเป็นอนุภาคอาจเป็นตัวละคร วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณ์ก็ได้ แต่จะต้องมีลักษณะพิเศษ 
น่าสนใจ และไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญ81   

 ในทางคติชนวิทยาอนุภาคเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิ ดสร้างสรรค์และ
จินตนาการอันกว้างไกลและไร้ขอบเขตของมนุษย์  อนุภาคที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ปรากฏในเรื่อง
เล่าต่างวัฒนธรรมอาจแสดงถึงความคิด จินตนาการที่เป็นสากลของมนุษยชาติ  ส่วนอนุภาคที่
ปรากฏเฉพาะบางวัฒนธรรมก็อาจแสดงถึงลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้นๆได้
ด้วย82

 

 องค์ประกอบของเรื่องเล่าที่อาจเป็นอนุภาคได้มี 3 ประเภท 83 ได้แก่  ตัวละคร  วัตถุ
สิ่งของ และเหตุการณ์ ดังนี้ 

                                                      

 
81

Stith Thompson, The Folktale (London : University of California Press , 

Ltd,1997), 415-416.  
 82ศิราพร ณ ถลาง , ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต านาน-นิทานพื้นบ้าน, 
(กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 36. 

 83ประคอง นิมม านเหมินท,์ นิทานพื้นบ้านศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 38. 
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  1) วัตถุส่ิงของ  วัตถุสิ่งของที่จัดเป็นอนุภาคจะต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ 
เช่น พรมวิเศษ ดาบวิเศษ ตะเกียงวิเศษ เป็นต้น รวมทั้งประเพณีและความเชื่ อแปลกๆ เช่น การ
เลือกคู่ด้วยการเสี่ยงพวงมาลัย เป็นต้น 
  2) เหตุการณ์หรือพฤติกรรม  เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่จัดเป็นอนุภาคต้องมี
ความพิเศษ เช่น การแปลงร่าง การสาปแช่ง การให้พร น้ําท่วมโลก การสร้างโลก เป็นต้น 
  3) ตัวละคร  ตัวละครที่จัดเป็นอนุภาคจะต้องมีคุณสมบัติห รือลักษณะแปลกหรือ
พิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ฐานะ รูปร่าง นิสัยใจคอ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น อาจเป็นตัวละคร
มนุษย์หรืออมนุษย์ก็ได้ เช่น คนหลังค่อม แม่เลี้ยงใจร้าย แม่มด ยักษ์ เทวดา กินนร กินนรี แมวพูด
ได้ มังกร พญานาค เป็นต้น 

 อนึ่ง อินเดียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแ ห่งเรื่องเล่า โดยเฉพาะเรื่องเล่าประเภทนิทาน 
นักวิชาการส่วนหนึ่งเชื่อว่านิทานและอนุภาคของนิทานทุกเรื่องบนโลกมีถิ่นกําเนิดมาจากอินเดีย 84 
มหาภารตะเป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าโบราณของอินเดียจึงประกอบด้วยอนุภาคจํานวนมากซึ่งปรากฏ
ทั้งในเรื่องหลักและอุปาขยานะตลอดทั้งเรื่อง  การศึกษาอนุภาคของ มหาภารตะ ในวิทยานิพนธ์ น้ี  
ผู้วิจัยเลือกกล่าวถึงเพียงบางอนุภาคที่สําคัญโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับการนํากลับมาสร้าง
เป็นกาวยะเรื่องใหม่เป็นหลัก และแบ่งอนุภาคในมหาภารตะออกเป็น 3 กลุ่มอย่างกว้างๆ ได้แก่  
อนุภาคเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ  อนุภาคเกี่ยว กับเหตุการณ์และพฤติกรรม และอนุภาคเกี่ยวกับตัว
ละคร ดังนี้ 

 4.1  อนุภาคเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ 

  ของวิเศษที่ปรากฏในมหาภารตะมีหลากหลายประเภท เช่น 

 วัชระของพระอินทร์ วัชระหรือสายฟ้าเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพมาก ทําจากกระดูก
ของฤษีผู้มีญานแก่กล้านามว่า ทธีจะ  ในเรื่องกล่ าวว่าเมื่อครั้งวฤตราสูรรุกรานโลกมนุษย์และ
สวรรค์ ทั้งเทวดาและมนุษย์ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัส เทวดาได้รับคําแนะนําจากพระ
พรหมให้ไปขอความช่วยเหลือจากฤษีทธีจะ ฤษีจึงละสังขารเพื่อสละกระดูกของตนให้เหล่าเทวดา
นําไปทําอาวุธวิเศษชื่อว่า วัชระ “...ซึ่งมีหกแฉก มีเสียงก้อง สามารถท าลายแม้ศัตรูที่ทรงพลังที่สุด 

                                                      

 84
K. Krishnamoorathy, “Making of The Indian Novel,” The Journal of Oriental 

Research Madras Vols.LVI-LXII (1986-1992) : .  
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ได้ และด้วยอาวุธนี้ผู้ที่ประกอบยัญพิธีมาก85จะสามารถสังหารวฤตราสูรได้ ”86 หลังจากพระอินทร์
ใช้วัชระสังหารวฤตราสูรแล้ว วัชระก็กลายเป็นอาวุธคู่กายของพระอินทร์ และเป็นท่ีมาของฉายา 
“วัชรี” (ผู้มีสายฟ้า) 

 อาวุธของอรชุน  อรชุนเป็นตัวละครที่มีของวิเศษมากกว่าตัวละครอ่ืนๆในเรื่อง  ของ
วิเศษของอรชุน  ได้แก่  อาวุธเป็นหลัก   ในเรื่องกล่าวว่าอรชุนมีฝีมือเป็นเลิศด้านการใช้อาวุธ
โดยเฉพาะธนู   อาวุธวิเศษที่อรชุนใช้ในโอกาสสําคัญจึงได้แก่  ธนูหรือศร  แต่อาวุธวิเศษที่ใช้ใน
โอกาสทั่วไปก็มีจํานวนมากซึ่ งมีอานุภาพต่างๆกัน  เช่น ศรอัคนิพาณ  (ศรไฟ) วรุณาสตระ  (อาวุธ
ฝน) วายุอัสตระ (อาวุธลม) เมฆาสตระ (อาวุธเมฆ) เภามาสตระ  (อาวุธดิน) บรรพตาสตระ (อาวุธ
ภูเขา) และอันตรธาราสตระ (อาวุธหายตัว)87

 เป็นต้น  อาวุธวิเศษที่เอ่ยชื่อมานี้ไม่ปรากฏที่มา  ส่วน
อาวุธวิเศษที่อรชุนใช้ ในโอกาสสําคัญ  เช่น ศรพรหมเศียรซึ่งโทรณาจารย์เป็นผู้มอบให้โดยกําชับ
อรชุนว่า  “เจ้าจะใช้อาวุธนี้ก็ต่อเมื่อสู้กับเทวดาเท่านั้นนะ  สําหรับมนุษย์ด้วยกันแล้ว  หากเจ้าใช้  
โลกมนุษย์ก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านไปในพริบตา ”88

 นอกจากนี้อรชุนยังมี ธนูคาณฑีวะและ แล่งธนูชื่อ
อักษัย เป็นอาวุ ธสําคัญประจําตัวด้วย   แล่งธนูอักษัย มีความวิเศษคือเป็นแล่งธนูที่บรรจุลูกธนูเต็ม
ตลอดเวลา  ไม่ว่าผู้ใช้จะใช้ลูกธนูไปมากเพียงใด ลูกธนูก็ไม่มีวันหมดจากแล่งธนูนี้ 

 เสื้อเกราะ และต่างหู ของกรรณะ  กรรณะเป็นโอรสแห่ง สูรยเทพ ที่ประทานแก่นาง   
กุนตี  ในวันที่กรรณะเกิด  สูรยเทพประทานของวิเศษให้กรรณะ  2 อย่างคือ  ต่างหูและ เสื้อเกราะ   
ในบทละครเรื่องกรรณภาระของกวีภาสะ  กรรณะกล่าวถึงคุณสมบัติของเสื้อเกราะของตนไว้อย่าง
ชัดเจนว่า  “เสื้อเกราะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับร่างกายเลยทีเดียว เป็นสิ่งที่คุ้มครองร่างกาย
ของข้าพเจ้า ไม่อาจที่ จะถูกทําลายได้ แม้โดยเทวดาและอสูรทั้งหลายผู้เพียบพร้อมด้วยอาวุธ
ทั้งหลาย”89ส่วนต่างหูของกรรณะ  นักวิชาการพยายามอธิบายและเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างต่างหูกับการมีชีวิตอยู่ของกรรณะว่า ตามรูปศัพท์ “กรรณะ” อาจแปลว่า  ผู้มีหู ผู้ใส่ต่างหู90  

                                                      

 85หมายถึงพระอินทร์ ตามตํานานกล่าวว่าพระอินทร์คือผู้ที่ประกอบยัญพิธีครบ 100 ครั้ง 
 

86
Ganguli, trans., The Mahabharata, Vana Parva, Section C [Online], Available 

from http://www.sacred-texts.com/hin/m03/m03100.htm.        

 87กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้แปล, มหากาพย์มหาภารตะ  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสถียรโกเศศ -นา
คะประทีป, 2525), 41. 

 88เรื่องเดียวกัน, 40. 

 89สุชัย ประเสริฐวรรกิจ, แปล, “บทละครเรื่องกรฺณภาร,” ไทย-ภารตะ : 49. 

 90
Kevin Mcgrath, The Sanskrit Hero : Karna in Epic Mahābhārata (Leiden 

and Boston : Brill, 2004), 31. 
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เมื่อกรรณะสละต่าง หูให้แก่พระอินทร์ซึ่งแปลงเป็นพราหมณ์มาเอ่ยขอ  กรรณะก็กลายเป็นผู้ไม่มี
ต่างหู และเมื่อไม่มีต่างหูก็ไม่อาจเรียกได้ว่า  “กรรณะ” ดังที่  เควิน แมคแกรธ  (Kevin McGrath) 
กล่าวว่า “..เมื่อสูญเสียต่างหู กรรณะก็กลายเป็น “วีรบุรุษที่ไม่มีตัวตน ” คือตายน่ันเอง”91 ดังนั้นจึง
อาจตีความว่าต่างหูเป็นสัญลักษณ์หมายถึงชีวิตของกรรณะ  
 ท้ังเสื้อเกราะ และต่างหู ของกรรณะ จึงมีความหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่
ของกรรณะทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่พระอินทร์จะพยายามขอของวิเศษทั้งสองนี้จากกรรณะ
เพราะเมื่อกรรณะไม่มีของวิเศษทั้งสองย่ อมหมายถึงชัยชนะจะเป็นของอรชุนโอรสของพระอินทร์
อย่างแน่นอน 

 หอกวิเศษของพระอินทร์  เมื่อกรรณะตัดเสื้อเกราะของตนมอบให้พราหมณ์แปลง 
(พระอินทร์ ) ก็ได้ขออาวุธวิเศษ ได้แก่ หอกวิเศษเป็นการแลกเปลี่ยน  หอกนี้มีกําลังรุนแรง หาก
แทงถูกผู้ใด ผู้นั้นไม่มีทางรอดชีวิต  แต่มีข้ อจํากัดคือสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนื่องจาก 
พระอินทร์คาดเดาใจกรรณะได้แต่ต้นว่าจะต้องขออาวุธวิเศษเป็นการแลกเปลี่ยนจึงบันดาลให้
หอกวิเศษมีพลานุภาพเพียงครั้งเดียว กรรณะตั้งใจจะใช้หอกวิเศษนี้เพื่อสังหารอรชุน  แต่กฤษณะ
ล่วงรู้ความคิดของกรรณะจึงวางแผนส่งฆโฏตกัจบุตรของภีมะกับนางหิฑิมพาไปเป็นทัพหน้า  ด้วย
ฝีมือและความอาจหาญของฆโฏตกัจทําให้กรรณะเกือบจะพลาดท่าหลายครั้ง  ในที่สุดจึง
ตัดสินใจใช้หอกวิเศษนี้เพื่อสังหารฆโฏตกัจ การใช้หอกครั้งนี้ทําให้หอกวิเศษสิ้นอานุภาพ ไม่อาจ
ใช้สังหารอรชุนได้อีก 

 แม่โคนันทินี  เป็นหนึ่ งในของวิเศษท่ีเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร  มีคุณวิเศษคือ
สามารถบันดาลทุกสิ่งที่เจ้าของปรารถนา บางครั้งจึงเรียกว่ากามเทนุ หมายถึงผู้ให้สิ่งที่ปรารถนา 
ในอุปาขยานะเรื่องวสิษฐ์ กวีบรรยายความวิเศษของแม่โคนันทินีไว้ดังนี้  

      เม่ือนางถูกทักทาย  โดยการกล่าวว่า “โอ..จงให้”  นางก็จะให้ตามที่ปรารถนาเสมอ 
และนางยังให้ผลไม้นานาชนิด อีกทั้งข้าวโพด ทั้งที่เจริญเติบโตจากป่า และทั้งที่ปลูกเอง
ในสวน และในทุ่งนา อีกทั้งนมและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างอเนกอนันต์อัน
เพียบพร้อมไปด้วยผลไม้ 6 ชนิดที่แตกต่าง (ด้านรสชาติ ?) และรสชาตินั้นราวกับเป็นน้ํา
ทิพย์จากสวรรค์ประทาน ...อีกทั้งเพชรนิลจินดาอันมีค่ามากมาย พร้อมทั้งเสื้อผ้าแพร
พรรณนานา92  
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 ในอุปาขยานะเรื่องเดียวกันกล่าวว่าความวิเศษของแม่โคนันทินีเป็นชนวนแห่งความ
ขัดแย้งระหว่างฤษีวสิษฐ์กับกษัตริย์วิศวามิตร เนื่องจากกษัตริย์วิศวามิตรปรารถ นาจะได้แม่โค
นันทินีไปครอบครองจึงพยายามขอซ้ือจากฤษีวสิษฐ์  เมือ่ฤษีไม่ขาย กษัตริย์ก็ขอแลกเปล่ียนด้วย
ทรัพย์สมบัติและดินแดนแต่ฤษีก็ไม่ยังยืนยันคําเดิมเป็นเหตุให้กษัตริย์วิศวามิตรโกรธจึงใช้กําลัง
เข้าฉุดลากแม่โคนันทินีไปต่อหน้าฤษีวสิษฐ์  แต่ก็ไม่อาจนําแม่โคกลับไปได้เนื่องจาก 

...แม่โคแห่งฤษีวสิษฐ์ เม่ือได้ยิน (ฤษีวสิษฐ์ ) กล่าวว่า “เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดหากเจ้าสามารถ
อยู่ได้” ก็ผงกหัวและยกคอขึ้น... ด้วยดวงตาแดงก่ําที่แสดงถึงความเดือดดาล ส่งเสียงร้อง 
“มอ มอ” ซ้ําๆ จากนั้นก็จู่โจมกองทัพของกษัตริย์วิศวามิตรจากทุกทิศทุกทาง ... และจาก
หางของนาง นางปล่อยฝนถ่านที่กําลังลุกไหม้ให้กระจายไปโดยรอบ ... จากหางของนาง 
นางนํามาซึ่งกองทัพแห่งปัลลวะ  จากเต้านมของนางคือกองทัพแห่งทราวิท  และท้าว
สักกะ จากท้องของนางคือกองทัพแห่งยวนะ จากมูลของนางคือกองทัพแห่งสวระ  จาก
ปัสสาวะของนางคือกองทัพแห่งกันชิ... กองทหารของกษัตริย์วิศวามิตรถูกทําลายย่อยยับ
และหลบหนีไปด้วยความตื่นกลัว ... แต่นางก็มิได้สังหารชีวิตผู้ใดในกองทัพของกษัตริย์วิ
ศวามิตรแม้เพียงคนเดียว... 93

 

 4.2  อนุภาคเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

 อนุภาคเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พบในมหาภารตะมีจํานวนมาก ในที่นี้ผู้วิจัย เลือกกล่าวถึง
เพียงอนุภาคสําคัญบางอนุภาคเท่านั้น ได้แก่ 

  ความผิดปรกติของธรรมชาติ 

  ธรรมชาติเป็นเนื้อหาสําคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตมาอย่าง
ต่อเนื่องนับต้ังแต่สมัยพระเวท บทบรรยายธรรมชาติถือเป็นข้อบังคับสําหรับวรรณคดีบางประเภท 
เช่น มหากาวยะ เป็นต้น ตามทรรศน ะของกวีสันสกฤต ธรรมชาติไม่เพียงมีชีวิต แต่ยังมีอารมณ์ 
ความรู้สึก ตลอดจนมีวงจรชีวิต ท่ีเริ่มต้นจากการเกิด ดําเนินไปสู่ความเสื่อมและสูญสลาย
เช่นเดียวกับมนุษย์ ความคิดที่สืบต่อกันมายาวนานดังกล่าวทําให้กวีสันสกฤตมองธรรมชาติ อย่าง
ลึกซึ้งและเห็นความเชื่อมโยงของธรรมชาติในหลายมิติ  ด้วยเหตุนี้ธรรมชาติในวรรณคดีสันสกฤต
จึงมีทั้งธรรมชาติตามสภาพความเป็นจริง และธรรมชาติในลักษณะที่เป็นบุคลาธิษฐาน   
  ในเรื่องมหาภารตะ ธรรมชาติ เป็นเนื้อหาที่กวีสอดแทรกไว้ในองค์ประกอบต่างๆของ
เรื่องไม่ว่าจะเป็นฉาก ตัวละคร เหตุการณ์ หรือแม้แต่ในความ เปรียบต่างๆ รวมถึงความคิดที่แฝง
อยู่เนื้อเรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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  อนุภาคความผิดปรกติของธรรมชาติเป็นอนุภาคที่พบเสมอในวรรณคดีมหากาพย์ โดย
มักปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สําคัญในเรื่อง อนุภาคนี้ปรากฏหลายครั้งในมหาภารตะทั้ง
ในเรื่องหลักและอุปาขยานะ และ ปรากฏในหลายลักษณะ เช่น เป็นลางบอกเหตุ และเป็นผลจาก
อํานาจตบะ  

  ความผิดปรกติของธรรมชาติที่ทําหน้าที่เป็นลางบอกเหตุพบใน ได้แก่ เหตุอาเพศเมื่อ
ทุรโยธน์ประสูติ ความว่า  

       ครั้นครบ 2 ปี นางคานธารีก็ทําตามที่ฤษีวยาสะได้สั่งไว้ ปรากฏว่าจากหม้อเนยใสใบ
แรกมีกุมารประสูติอ อกมาพร้อมกับส่งเสียงร้องเหมือนลา ทันใดนั้นลาทั่วประเทศ อีกทั้ง
สุนัขจิ้งจอก แร้ง และกาต่างก็ส่งเสียงรับกันเซ็งแซ่ ท้องฟ้ามืดมิดไปทั่วทิศทั้งสี่ ลมแรงพัด
กระโชกถี่ๆ เป็นระยะๆ ในป่าเกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างโชติช่วง ยังความประหลาดใจแก่ผู้ที่
ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง กุมารองค์นี้คือทุรโยธน์ โอรสองค์ใหญ่ของท้าวธฤตราษฎร์94 

  ตามความเชื่อของคนอินเดีย สุนัขจิ้งจอก แร้ง กา และลา ถือเป็นสัตว์อัปมงคล การที่
สัตว์ทั้งสี่ชนิด “ส่งเสียงรับกันเซ็งแซ่” ถือเป็นเหตุการณ์ผอัปมงคลที่เกิดขึ้นพร้อมกับการประสูติ
ของทุรโยธน์เป็นลางที่บอกถึงเหตุร้ายท่ีจะบังเกิดในอนาคต ดังที่วิทูรทํานายเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า 
“ดวงชะตาของพระโอรสเป็นกาลกิณี จักเป็นภัยต่ออย่างใหญ่หลวงต่อวงศ์ตระกูล”95   
 

  การสาปแช่ง 

  อนุภาคการสาปแช่งเป็นอนุภาคที่พบในมหาภารตะทั้งในเรื่องหลักและเรื่องแทรก แต่
จะกล่าวถึงเฉพาะในเรื่องหลักซึ่งมีการนําเนื้อเรื่องตอนนั้นกลับมาสร้างใหม่เท่านั้น ดังนี้ 

  อนุภาคการสาปแช่งที่พบ ในเรื่องหลักพบใน ตอนที่อรชุนถูกนางอัปสรอุรวศีสาปให้ใน
ชีวิตช่วงหนึ่ง อรชุนจะต้องกลายเป็นกระเทย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่อรชุนขึ้นไปเยี่ยมเยียน
พระอินทร์บนสวรรค์ ความงามสง่าของ อรชุนเป็นที่ถูกตาต้องใจของเหล่านางอัปสรทั้งหลาย 
โดยเฉพาะนางอุรวศี แต่อรชุนไม่ใส่ใจในไมตรีที่นางอัปสรอุรวศีหยิบยื่นให้ นางจึงสาปแช่งอรชุน
ให้กลายเป็นกระเทยในช่วงหนึ่งของชีวิตซึ่งผลของคําสาปแช่งทําให้อรชุนกลายเป็นกระเทยในช่วง
ที่กําลังหลบหนีการตามล่าของเหล่าของพว กเการพ ในช่วงเวลานั้นอรชุนกลายเป็นกระเทยมีนาม
ว่าพฤหันนลา หลบซ่อนตัวอยู่ในราชสํานักของพระเจ้าวิราฏะแห่งเมืองมัตสยะหรือเมืองวิราฏะ ทํา
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หน้าที่เป็นครูฝึกสอนนาฏศิลป์ ครั้นครบกําหนดการถูกเนรเทศสิบสามปี อรชุนก็กลับมามีร่างกาย
และจิตใจเป็นชายเช่นเดิม 

  อนุภาคการสาปแช่ งยังพบอีกหลายครั้งในเรื่องหลักของมหาภารตะ ได้แก่ตอนที่
พระกฤษณะนําข่าวทุรโยธน์พ่ายแพ้ภีมะในการดวลคทาไปแจ้งแก่ท้าวธฤตราษฏร์และคานธารี ณ 
เมืองหัสตินาปุระ นางคานธารีโกรธแค้นพระกฤษณะอย่างมากเพราะถือว่าเป็นสาเหตุท่ีทําให้ทุร
โยธน์ต้องพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นธรรม และเป็นเหตุให้กษัตริย์เการพองค์อ่ืนๆต้องสิ้นพระชนม์ทั้งหมด 
นางคานธารีจึงสาปแช่งให้พระกฤษณะต้องสิ้นวงศ์ยาทพ และด้วยอํานาจแห่งความซื่อสัตย์ต่อ
พระสวามีที่นางคานธารีบําเพ็ญมาตลอดพระชนม์ชีพโดยใช้ผ้าปิดพระเนตรเพื่อให้นัยน์ตามองไม่
เห็นเช่นเดียวกับท้าวธฤตราษฏร์ผู้เป็นพระสวามี ทําให้นางมีวาจาสิทธิ คําสาปแช่งของนางจึงเป็น
จริงคือ ในที่สุดวงศ์ยาทพของพระกฤษณะก็สูญสิ้นตามคําสาปแช่งของนาง 

  การได้คู่ครอง 

 อนุภาคการได้คู่ครองของ ตัวละคร ในเรื่อง มหาภารตะ มีหลายลักษณะ ปรากฏทั้งใน
เรื่องหลักและอุปาขยานะ ในเรื่องหลักได้แ ก่การได้คู่ครองโดยการ แสดงความสามารถ  เห็นได้จาก
กรณีของอรชุนกับนางเทราปที อรชุนต้องแสดงฝีมือในการยิงธนูเหนือกษัตริย์ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมด
จึงได้นางเทราปทีเป็นชายา นอกจากปรากฏอนุภาคการได้คู่ครองโดยฝ่ายพระเอกแสดง
ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์แล้ว อนุภาคการได้คู่ครองในเรื่องมหาภารตะยังมีความน่าสนใจคือมี
อนุภาคการได้คู่ครองโดยการแบ่งปัน ซึ่งเห็นได้จากกรณีของกษัตริย์ปาณฑพทั้งห้ามีชายาร่วมกัน
คือนางเทราปที  
 อนุภาคการได้คู่ครองในลักษณะอื่นที่พบในเรื่องหลักของมหาภารตะ ได้แก่ การได้
คู่ครองจากการเข้าป่าเพื่อประกอบภารกิจบางประ การของตัวละครฝ่ายชาย และได้พบนางโดย
บังเอิญ แล้วได้นางเป็นชายา  เช่นการที่ภีมะได้นางหิฑิมพาเป็นชายา เป็นต้น การได้นางใน
ลักษณะนี้ใกล้เคียงกับการที่ทุษยันต์ได้นางศกุนตลาในอุปาขยานะเรื่องศกุนตลา ซึ่งเนื้อเรื่อง
กล่าวถึงทุษยันต์เข้าป่าล่าสัตว์ แล้วได้พบนางศกุนตลาในอาศรมพระฤษี เมื่อทราบว่านางมีกําเนิด
จากนางอัปสรก็จัดพิธีวิวาห์แบบคนธรรพ์ อนุภาคการได้คู่ครองในป่าเช่นนี้ยังพบในอุปาขยานะ
เรื่องที่ 6 ตปตีอุปาขยานะซึ่ง พระราชาสังวรณะได้พบนางตปตีและได้นางเป็นชายาในป่าใน
ทํานองเดียวกับเรื่องอื่นที่กล่าวมาแล้ว  

  การปลอมตัว  
  อนุภาคการปลอมตัวปรากฏในเรื่องหลักของมหาภารตะ ครั้งแรกเป็นการปลอมตัวเพื่อ
เข้าร่วมพิธีเลือกคู่ของนางเทราปที ในครั้งนั้นพวกปาณฑพปลอมตัวเป็นพราหมณ์เข้าไปร่วมพิธี
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และนั่งปะปนอยู่ในหมู่พราหมณ์ เมื่อกษัตริย์ทั้งหลายได้แสดงฝีมือจนครบถ้วนหมดแล้วแต่ยังไม่มี
ผู้ใดสามารถ ผ่านการทดสอบและได้รับเลือกจากนางเทราปที อรชุนซึ่งปลอมตัวเป็นพราหมณ์ได้
แสดงฝีมือยิงธนูที่แม่นเหมือนยําเหมือนจับวางอย่างที่คนทั่วไปไม่อาจทําได้ จึงได้นางเทราปทีไป
ครอบครอง การปลอมตัวครั้งนี้ของอรชุนมีเพียงพระกฤษณะเท่านั้นที่จดจําและทราบว่าตัวตนที่
แท้จริงของพราหมณ์หนุ่มคืออรชุน 

  การปลอมตัวครั้งที่สองของพวกปาณฑพเป็นการปลอมตัวเพื่อหนีจากการตามล่าของ
ฝ่ายเการพ ตามข้อตกลงเมื่อครั้งที่ฝ่ายปาณฑพแพ้สกาจนถูกเนรเทศให้ออกเดินป่า 13 ปี ตาม
ข้อตกลง ในปีที่ 13 ของการถูกเนรเทศ กษัตริย์ปาณฑพจะต้องปลอมตัวไม่ให้ผู้ใดจดจําได้ 
มิฉะนั้นจะต้องเริ่มนับการเนรเทศใหม่อีก 13 ปี ในช่วงปีที่ 13 นี้ กษัตริย์ปาณฑพต่างปลอมตัวและ
ซ่อนตัวอยู่ในราชสํานักของพระเจ้าวิราฏะ โดยยุธิษฐิระปลอมเป็นพราหมณ์  ภีมะปลอมเป็นพ่อ
ครัว อรชุนปลอมเป็นครูสอนนาฏศิลป์ ส่วนนกุลและสหเทพปลอมเป็นคนทํางานในราชสํานัก และ              
และนางเทราปทีปลอมเป็นนางข้าหลวงของมเหสีของพระราชาวิราฏ การปลอมตัวของกษัตริย์
ปาณฑพทั้งห้าสิ้นสุดเมื่อพวกเการพยกทัพมาล้อมเมืองวิราฏเนื่องจากแม่ทัพกีจกะของเมืองวิราฏ
ถูกภีมะสังหาร พวกปาณฑพจึงอาสาออกศึกแทน ก่อนรบ อรชุนยิงศรไปตกแทบเท้าภีษมะ 
โทรณาจารย์ และกฤปาจา รย์คนละหนึ่งเพื่อแสดงคารวะ จากนั้นก็เป่าสังข์เพื่อเป็นสัญญานว่า
ช่วงเวลา 13 ปีแห่งการถูกเนรเทศของพวกปาณฑพสิ้นสุดแล้ว และถือเป็นการปิดฉากการปลอม
ตัวครั้งที่สองของกษัตริย์ปาณฑพทั้งห้าด้วย 

 4.3 อนุภาคเกี่ยวกับตัวละคร 

  ดังกล่าวมาแล้วว่า มหาภารตะเป็นวรรณคดีมหากาพ ย์ขนาดยาวมาก มี อุปาขยานะ
แทรกอยูถ่ึง 61 เรื่อง แต่ละเรื่องมีตัวละครมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวละครคนละชุดกับเรื่องหลัก มหา
ภารตะจึง มีตัวละครมาก และหลากหลายประเภท ได้แก่ พราหมณ์ 96 กษัตริย์ 97 ผู้หญิง98 อมนุษย์

                                                      

 96อุปาขยานะท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับพราหมณ ์ ได้แก่ เรื่องวสิษฐะ, เอารวะ, อคัสตยะ, ฤษยศฤงคะ, 
การตวีรยะ-ชามทัคนยะ, สุกันยา, อัษฏาวกรียะ, ยวกรีตะ, ไวนยะ, ราม, ชาปกะ, จิรการ,ิ วิศวามิตร, อุปมันยุ, 
มตังคะ, วีตหาวยะ, วิปุละ, จยวนะ, นาจิเกตะ และ อุตตังกะ 
 97อุปาขยานะท่ีมีเนื้อหา เกี่ยวกับกษัตริย์  ได้แก่ เรื่องศกุนตลา , ยยาติ , มหาภิษะ , ตปตี , นละ , 
มานธาตฤ,  ชันตุ, เศฺยนะ, อินทรยุมน์, ธุนธุมาระ, มุทคละ, ราม, โษฑศราช , นารทะ, มุจุกุนทะ, ทัณฑะ, ฤษภคี
ตา, สุทรรศนะ และ ภังคาศวนะ 

 98อุปาขยานะท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิง ได้แก่ เรื่องวยุษิตาษวะ, ปติวรตา, สาวิตรี และ วฤทธกุมาร ี
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และสัตว์99  ในบรรดาตัวละครจํานวนมากเหล่านี้มีตัวละครจํานวนหน่ึง เท่านั้นที่มีความพิเศษและ
จัดเป็นอนุภาคได้ การศึกษาอนุภาคเกี่ยวกับตัวละครในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยจะศึกษาตัวละครทีละ
กลุ่ม ดังนี้ 

  พราหมณ์    

  พราหมณ์เป็น กลุ่ม ตัวละครที่สําคัญที่สุด กลุ่มหนึ่งในเรื่องมหาภารตะซึ่งปรากฏ
บทบาทชัดเจนทั้งในเรื่องหลักและในอุปาขยานะ   เมื่อกวีนําเรื่องมหาภารตะมาสร้างสรรค์ใหม่ ตัว
ละครพราหมณ์ก็เป็นตัวละครสําคัญที่กวีนํามาใส่ไว้ในงานสร้างสรรค์เรื่องใหม่ด้วย ในการ ศึกษา
อนุภาคเกี่ยวกับตัวละครพราหมณ์จะกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้ 
  1) พราหมณ์ที่มีก าเนิดพิเศษ 

  ตัวละครพราหมณ์ในเรื่องมหาภารตะที่มีกําเนิ ดต่างจากปรกติ มีอยู่จํานวน
มาก พบท้ังในเรื่องหลักและอุปาขยานะ  ได้แก่ ฤษีอคัสตยะบุตรแห่งเทพฝาแฝดมิตราและ วรุณ 
ในมหาภารตะเล่าว่าเมื่อเทพทั้งสองเห็นนางอัปสรอุรวศีก็หลั่งน้ําอสุจิและเก็บรักษาน้ําอสุจิไว้ใน
หม้อ  ต่อมาฤษีอคัสตยะถือกําเนิดจากหม้อใบนี้จึงได้ฉายาว่ากุมภ โยนีแปลว่าผู้มีกําเนิดจากหม้อ 
จากการศึกษาของนเรนทรนาถ บี ปติล  (Narendranath.B. Patil)

100 ฤษีอคัสตยะเป็นฤษีสมัย
โบราณ  มีชื่อปรากฏในคัมภีร์ฤคเวท (VII.33.13) ในทํานองเดียวกับ  พราหมณ์โทรณะผู้เกิดจาก
ถัง 

   ในเอารวะ -อุปาขยานะ  ตัวละครที่มีกําเนิดต่างจากปรกติคือ พราหมณ์      

เอารวะซึ่งเกิดจากบริเวณอูรุ (ขาอ่อน) ของมารดาคือนางอารุษิ  ในเรื่องกล่าวว่าในขณะที่นางอา
รุษิต้ังครรภ์เป็นช่วงเวลาที่วรรณะกษัตริย์ฆ่าล้างวรรณะพราหมณ์ ไม่เว้นแม้แต่ทารกในครรภ์ของ
นางพราหมณ์ทั้งหลาย ด้วยความเป็นห่วงทารกในครรภ์ นางอารุษิจึงซ่อนเอารวะไว้ ที่ต้นขานาน
ถึง 100 ปี อนุภาคการเกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายในลักษณะที่ไม่ ปรกติพบในเรื่องเล่าของ
หลายชาติ บางเรื่องกล่าวถึงเด็กที่เกิดจากน้ําตา บางเรื่องเกิดจากศีรษะ บางเรื่องเกิดจากปาก  

เป็นต้น  ในวรรณคดีสันสกฤต อนุภาคนี้ที่เก่าที่สุดพบในคัมภีร์ฤคเวท (IV-18) กล่าวถึงการเกิด

                                                      

 99อุปาขยานะท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับอมุษย์และสัตว์ ได้แก่  เรื่องอณิมาณฑวยะ, ปัญเจนทระ, สุนทอุป
สุนทะ,  ศารังคกะ, มัตสยะ, มัณฑูกะ, อินทรวิชยะ, ทัมโภทธวะ, ตริปุระ, กรรณะ (หํส-กากียะ), อินทรนมุจิ, 
อุษฏครีวะ,  กโปตะ, กุณฑธาระ, กีฏะ  

 100
Narendranath.B. Patil, Folklore in The Mahbhrata (Delhi : Ajanta 

Publication, 1983),             . 
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ของพระอินทร์จากสีข้างของมารดา 101และในสมัยหลังยังพบในวรรณคดีเรื่องพุทธจริต ของอัศว
โฆษ ตอนกล่าวถึงการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะจากพระปรัศว์ของพระมารดา ดังข้อความว่า  

       จากนั้น  ขณะที่ดาวนักษัตรชื่อปุษยะ  (ปุษฺย ) กําลังเปล่งประกาย  พระกุมารก็ได้
ประสูติจากพระปรัศว์ของพระเทวีผู้ทรงมีพระราชจริยาวัตรอันบริสุทธิ์พระองค์นั้น  เพื่อ
ประโยชน์แก่ชาวโลกโดยไม่มีความเจ็บปวดและไม่มีโรคภัย  

       การประสูติของพระกุมารในลักษณะเช่นนั้นได้เป็นเหมือนกับการประสูติของเอารวะ 
(เอารฺว) ซึ่งประสูติจากพระอูรุ (ขาอ่อน) เหมือนกับการประสูติของปฤถุ (ปฺฤถุ) ซึ่งประสูติ
จากพระหัตถ์ เหมือนกับการประสูติของมานธาตฤ  (มานฺธาตฺฤ) ผู้เปรียบดังพระอินทร์ซึ่ง
ประสูติจากพระเศียร และเหมือนกับการประสูติของกักษีวัต (กกฺษีวตฺ) ซึ่งประสูติจากพระ
กัจฉะ (รักแร้) 102

 

  ในอุปาขยานะเรื่องฤษยศฤงคะ พราหมณ์ฤษยศฤงคะ  บุตรของฤษีวิภาณฑ
กะกัศยปะ (ในเรื่องนิยมเรียกว่าวิภาณฑกะ ) ถือกําเนิดจากนางกวางที่ดื่มน้ําในทะเลสาบที่มีน้ํา
อสุจิของฤษีวิภาณฑกะปนอยู่ ดังที่ฤษีโลมศะเล่าให้ยุธิษฐิระฟังว่า 

...วิภาณฑกบุตรแห่งกัศยปะไปที่ทะเลสาบและบําเพ็ญเพียรเป็นเ วลายาวนาน  ในขณะที่
เขากําลังใช้น้ําล้างปากอยู่นั้น  เขาเห็นเทพธิดาอุรวศีออกมาจากน้ําอสุจิของเขา  และใน
เวลาเดียวกันนางกวางตัวหนึ่งก็มาดื่มน้ําในทะเลสาบด้วยความกระหาย  เพราะเหตุนี้นาง
จึงให้กําเนิดบุตร   นางกวางตัวนี้เป็นบุตรีของเทพ  นางถูกสาปว่า  “เจ้าจงไปเกิดเป็นนาง
กวาง และจงให้กําเนิดบุตรผู้เป็นเทพ แล้วเจ้าจะเป็นอิสระ”...103   

   อนุภาคที่สัตว์เพศเมียต้ังครรภ์เพราะดื่มน้ําที่มีของเหลวจากร่างกายมนุษย์
เพศชายปนอยู่ยังพบในการเกิดของ มัตสยคันธา  (matsyagandh) ผู้เกิดจากปลาที่กลืนน้ําอสุจิ
ของพระราชาวสุ อุปริจาระ (vasu uparicra) ท่ีปนอยู่ในน้ํา และคล้ายกับการเกิดของมกรทวชะ 
(makaradvaja) ในเรื่องรามายณะ ซึ่งเกิดจากจรเข้ที่ดื่มน้ําที่มีเหงื่อของหนุมานหยดลงไป การท่ี
พราหมณ์ฤษยศฤงคะมีกําเนิดพิเศษทําให้มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากคนทั่วไป ดังจะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไป 

  2) พราหมณ์ที่มีรูปลักษณ์พิเศษ 

                                                      

 101
Ibid, 75.  

 102สําเนียง เลื่อมใส, (ผู้แปลและเรียบเรียง), มหากาพย์พุทธจริต (กรุงเทพฯ : ศูนย์
สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 6. 

 103
Ganguli, trans., The Mahabharata, Vana Parva, Section CX [Online], 

Available from http://www.sacred-texts.com/hin/m03/m03110.htm 
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   ตัวละครพราหมณ์ที่มีรูปลักษณ์พิเศษในเรื่องมหาภารตะมีจํานวนมาก  พบทั้ง
ในเนื้อเรื่องหลักและอุปาขยานะ ดังนี้   

   ฤษีวยาสะ  หนวดเครารกรุงรังต่างจากคนทั่วไปจนทําให้ทั้งนางอัมพิกาและ
นางอัมพาลิการู้สึกสะอิดสะเอียนและหวาดกลัวจึงมีผลให้สภาพจิตใจของนางทั้งสองไม่เป็นป รกติ
ในขณะประกอบการนิโยค ด้วยเหตุนี้โอรสที่เกิดจากการนิโยคระหว่างฤษีวยาสะกับนางทั้งสองจึง
มีสภาพร่างกายไม่ปรกติ ทั้งสององค์ คือท้าวปาณฑุร่างกายขาวซีดเพราะขณะประกอบการนิโยค
มารดาหวาดกลัวจนร่างกายซีดเซียว ส่วนท้าวธฤตราษฏร์ตาบอดสนิทเพราะมารดารู้สึกสะอิดสะ
เอียดและรังเกียจจึงหลับตาตลอดการนิโยค 

   รูปลักษณ์พิเศษของ พราหมณ์ฤษยศฤงคะ ในเรื่องฤษยศฤงคะ คือมีเขางอก
บริเวณกลางศีรษะจํานวน 1 เขา ลักษณะพิเศษนี้เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากนางกวางผู้เป็น
มารดา การที่พราหมณ์ ฤษยศฤงคะ มีรูปลักษณ์ต่างจากคนทั่วไปดังกล่าวทําให้ฤษีวิภาณฑกะผู้
เป็นบิดาไม่เคยพาพราหมณ์ฤ ษยศฤงคะออกจากป่า พราหมณ์ ฤษยศฤงคะ จึงบําเพ็ญตบะและ
ปฏิบัติศาสนกิจอย่างพราหมณ์อยู่ในป่าต้ังแต่เด็ก โดยไม่เคยรู้จักมนุษย์คนอ่ืนนอกจากบิดา ด้วย
เหตุน้ีเมื่อพระราชาโลมปาทะแห่งแคว้นอังคะส่งหญิงงามมาหลอกล่อเพื่อพาพราหมณ์ ฤษยศฤง
คะเข้าไปในเมือง พราห มณ์จึงถูกหลอกอย่างง่ายดายเพราะไม่เคยรู้จักผู้หญิงมาก่อนทําให้เข้าใจ
ผิดว่านางเป็นนักบวชในศาสนาอ่ืน ดังที่พราหมณ์ฤษยศฤงคะเล่าให้บิดาฟังว่า 

...วันนี้มีนักบวชคนหนึ่งมาที่นี่ รูปร่างของเขาไม่สูงไม่เตี้ย ผิวเป็นสีทอง ดวงตากลมโตราว
กับดอกบัว ร่างกายของเขาเปล่งประกา ยราวกับเทพ และมีความเรืองรองดังแสงอาทิตย์ 
ผมของเขาสีดํายาวและมีกลิ่นหอมซึ่งมัดรวบไว้ด้วยเส้นทอง ที่คอของเขามีเครื่องประดับสี
ทองดูราวกับอสุนีบาตบนท้องฟ้า และใต้คอของเขามีก้อนเนื้อกลมๆสองก้อนที่ไม่มีเส้นขน 
มีรูปทรงสวยงามนัก เอวของเขาคอดสวยงาม ผิวเรียบเนียน ที่ เอวมีเครื่องประดับคาดไว้
เหมือนสายประคําของข้า ตอนที่เขาก้าวเดินก็มีเสียงกรุ๋งกริ๋งดังตลอดทาง ...ยามที่ข้ามอง
เขา เขาดูราวบุตรแห่งเทพ ข้ามีความสุขยิ่งนัก เขากอดข้า จับผมของข้า และสัมผัสริม
ฝีปากของข้า...เขาบอกว่านี่เป็นการปฏิบัติในศาสนาของเขา...104 

   มีประเด็นทีน่่าพิจารณาก็คือเหตุผลที่พระราชาโลมปาทะต้องการให้พราหมณ์
ฤษยศฤงคะเข้าไปอาศัยในเมืองก็เนื่องมาจาก ครั้งหนึ่งพระราชาโลมปาทะ  เคยกระทําความผิด
ต่อวรรณะพราหมณ์ทําให้ไม่มีพราหมณ์คนใดช่วยเหลือพระองค์ในการ ประกอบพิธีกรรมต่างๆ  
พระอินทร์ผู้ไม่ได้รับเครื่องสังเวยจึงไม่บันดาลฝนให้ตกในดินแดนของพระองค์ ชาวเมืองเดือดร้อน
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มาก และทูลขอให้พระองค์หาทางแก้ไข มีผู้เสนอว่าสมควรเชิญพราหมณ์ฤษยศฤงคะเข้ามาพํานัก
ในเมืองเพราะ “เขาเป็นผู้บําเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดและสวรรค์จะประทานฝนแก่พวกเรา ”105 

นเรนทรนาถ .บี.ปติล 106นักวิชาการชาวอินเดียผู้ศึกษา คติชนวิทยาในมหาภารตะพยายาม
เทียบเคียงและเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าโบราณของชาติต่างๆ ทั้งอินเดีย เยอรมัน รวมทั้งไทย และ
อธิบายว่าเขาสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของการหว่านไถและความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร 
พราหมณ์ฤษยศฤงคะ เป็นสัญลักษณ์ของท้องฟ้า (parjanya) ผู้สามารถบันดาลให้พื ชพรรณอุดม
สมบูรณ์ได้โดยการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดิน ความคิดดังกล่าว
ปรากฏในพิธีกรรมของอินเดียโบราณสมัยพระเวท  

  ในเรื่องอัษฏาวกรียะ พราหมณ์อัษฏาวกระ มีรูปลักษณ์ที่ต่างจากคนทั่วไป
คือ มีร่างกายพิกลพิการ อวัยวะคดงอ 8 ส่วนตามคําสาปแช่งของก โหทะผู้เป็นบิดา ตามเนื้อเรื่อง
กล่าวว่าสาเหตุที่พราหมณ์อัษฏาวกระมีร่างกายคดงอผิดจากคนปกติเพราะเมื่อพราหมณ์อัษฏา
วกระยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา ได้ยินบิดาสอนเหล่าศิษย์สวดพระเวท แต่สอนผิด พราหมณ์
อัษฏาวกระแม้เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาก็ได้ยินเสียงต่างๆและสามารถส วดพระเวทได้แม่นยํา
นักจึงเปล่งวาจาทักท้วงบิดาต่อหน้าบรรดาศิษย์ของบิดา บิดาจึงสาปแช่งให้พราหมณ์มีร่างกายท่ี
คดงอบิดเบี้ยว 8 ส่วน และเพราะร่างกายที่พิกลพิการบิดเบี้ยว 8 ส่วนนี้เองจึงมีนามว่า “อัษฏาวก
ระ” 
  3) พราหมณ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

   คุณสมบัติพิเศษส่วนใหญ่ของพราหมณ์เป็นคุณสมบัติอันเนื่องมาจากการเป็น
ผู้เรียนมาก ศึกษามาก หรืออาจมาจากการถือพรต บําเพ็ญตบะ เป็นต้น ตัวละครพราห มณ์
จํานวนมากในมหาภารตะ จึงมีคุณสมบัติพิเศษที่คล้ายคลึงกัน เช่น รอบรู้และเชี่ยวชาญพระเวท
อย่าง อัษฏาวกระ พราหมณ์ไรภยะ มีฤทธิเพราะอํานาจตบะ เช่น ฤษีวยาสะมีตาทิพย์ ล่วงรู้
เหตุการณ์ใน อดีตและ อนาคต  ฤษีวสิษฐ์ ฤษีวิศวามิตร ฤษีนารท ฤษีนระ เป็นต้น รอบรู้อัศตร
ศาสตร์ เช่น พราหมณ์ปรศุราม โทรณาจารย์ กฤปาจารย์ เป็นต้น  

  กษัตริย์   
  มหาภารตะเป็นวรรณคดีมหากาพย์จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ กษัตริย์ โดยตรง ตัวละคร
กษัตริย์จงึเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดกลุ่มหน่ึงที่มีบทบาทชัดเจนควบคู่กับพราหมณ์ทั้งในเรื่องหลัก
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และอุปาขยานะ  เมื่อกวีนําเรื่องมหาภารตะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเรื่องใหม่ ตัวละครกษัตริย์เป็น
ตัวละครกลุ่มแรกที่กวีนํากลับมาไว้ในผลงานใหม่ด้วยเสมอ การศึกษาอนุภาคเกี่ยวกับตัวละคร
กษัตริย์ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้  

  1) กษัตริย์ท่ีมีก าเนิดพิเศษ 

   การสร้างตัวละครกษัตริย์ให้มีกําเนิดพิเศษเป็นลักษณะที่พบได้ท่ัวไปใน
วรรณคดีมหากาพย์ของชาติต่างๆ ดังที่ ประคอง  นิมมานเหมินท์107 อธิบายว่า   

      การสร้างตัวละครซึ่งเป็นวีรบุรุษให้มีกําเนิดที่พิเศษต่างไปจากคนธรรมดาทั่วไป  โดยมี
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องหรือเป็นเชื้อสายของเทพเป็นการสร้างความเลื่อมใสศรัทธาหรือ
ความชอบธรรมให้แก่ชนชั้นปกครอง วิธีการเช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่พบเสมอในวรรณกรรม
ตํานานหรือเทพปกรณัมของชนชาติต่างๆ เช่น ในเทพปกรณัมของเกาหลี เป็นต้น   

   ในเรื่องมหาภารตะ  ตัวละครเอกหรือฝ่ายวีรบุรุษซึ่งได้แก่ กษัตริย์ปาณฑพ

เป็นตัวละครที่มีกําเนิดสูงเหนือกว่ากษัตริย์ทั่วไปเนื่องจาก เจ้าชายปาณฑพทั้งห้าไม่ใช่คนธรรมดา
สามัญ แต่เป็นอดีตเทพเจ้ากลับชาติมาเกิด ในอุปาขยานะเรื่องที่ 9 ปัญเจนทระ -อุปาขยานะ 
กษัตรยิ์ปาณฑพคืออดีตพระอินทร์ 5 องค์ที่กระทําความผิดฐานล่วงเกินเทพอีศานะ (na) จึงถูก
สาปให้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ก่อนลงมาเกิด พระอินทร์ทั้งห้าขอพรจากเทพอีศานะว่า  

...เม่ือพวกเราจะต้องจากแดนสวรรค์ไปสู่โลกมนุษย์ซึ่งเป็นดินแดนที่หลุดพ้นได้ยาก ขอให้
ธรรมเทพ วายุเทพ อินทรเทพ และเทพฝาแฝดอัศวิน เป็นผู้ให้กําเนิดพวกเรากับมารดาใน
อนาคตของพวกเราด้วยเถิด  หลังจากต่อสู้กับพวกมนุษย์   ทั้งด้วยอาวุธแห่งเทพและ
อาวุธของมนุษย์แล้ว พวกเราจะกลับมาสู่ดินแดนแห่งพระอินทร์อีกครั้ง108

 

   ด้วยเหตุนี้กษัตริย์ปาณฑพจึงมีเทพเจ้าเป็นผู้ให้กําเนิด ในเรื่องกล่าวว่า ท้าว
ปาณฑุไม่สามารถมีโอรสได้เนื่องจากถูกพราหมณ์ในร่างของกวางสาปให้สิ้นใจขณะมี
ความสัมพันธ์กับมเหสี นางกุนตีจึงกราบทูลให้ท้าวปาณฑุทราบว่านางเคยเรียนบทสวดอัญเชิญ
เทพเจ้ามาประทานโอรส  ท้าวปาณฑุขอให้นางกุนตีเชิญพระธรรมเทพ พระวายุ และพระอินทร์  
เทพทั้งสามประทานพระโอรส 3 องค์คือ ยุธิษฐิระ ภีมะ และอรชุนตามลําดับ เมื่อนางมาทรีเห็น
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ดังนั้นก็ปรารถนาจะมีพระโอรสจึงขอให้นางกุนตีสอนบทสวดเชิญเทพ ในที่สุดนางมาทรีก็เชิญเทพ
อัศวินมาประทานโอรสฝาแฝด นามว่านกุลและสหเทพ  

   นอกจา กตัวละครเอกคือปาณฑพทั้งห้าแล้ว ตัวละครกษัตริย์ที่เป็นเทพหรือ
เทวดา ได้แก่ พระกฤษณะ พระราชาศานตนุ ภีษมะ และวิทูร กล่าวคือ พระกฤษณะ เป็นอวตาร
ของพระวิษณุ ดังปรากฏในปัญเจนทระ-อุปาขยานะว่า 

…หลังจากเทพอีศานะลงโทษพระอินทร์ทั้งห้าให้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็ไปพบพระ
วิษณุ จากนั้นกวีบรรยายว่า...หริดึงเส้นขน 2 เส้นจากพระกาย เส้นหนึ่งสีดํา อีกเส้นหนึ่งสี
ขาว แล้วส่งเส้นขนทั้งสองเข้าสู่ครรภ์แห่งตระกูลยาทพ  คือครรภ์แห่งนางเทวกีและนาง
โรหิณี ขนสีขาวเกิดเป็นพลเทพ ส่วนสีดําเกิดเป็นพระเกศวะหรือ กฤษณะ...109

 

  ในอุปาขยานะเรื่องที่ 3 มหาภิ ษะ-อุปาขยานะกล่าวถึงความเป็นมาของ
พระราชาศานตนุ ว่า พระราชาศานตนุ คืออดีตเทวดานามว่ามหาภิษะ ครั้งหนึ่งในการประชุม
เทวดา ขณะที่พระนางคงคาก้าวเข้าสู่ที่ประชุมเกิดลมพัดแรงทําให้อาภรณ์ของพระนางสะบัดและ
เปิดขึ้น เทวดามหาภิษะ จ้องมองพระนางคงคาอย่างไม่ละสายตา พระพรหมจึ งสาปให้มหาภิษะ
มาเกิดในโลกมนุษย์  

  ภีษมะเป็นตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งได้รับยกย่องเป็นวีรบุรุษ  กําเนิดและ
สถานภาพของภีษมะ มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเช่นเดียวกับตัวละครวีรบุรุษส่วนใหญ่ใน
วรรณคดีมหากาพย์  ในมหาภิษะ-อุปาขยานะเล่าเรื่องราวของภีษมะว่า เดิมภีษมะเป็นเทวดาองค์
หนึ่งในกลุ่มเทวดาวสุคณะแต่ร่วม กับเพื่อนเทวดาลักแม่โคนันทินิของฤษีวสิษฐ์ เมื่อฤษี วสิษฐ์จับ
ได้จึงสาปให้มาเกิดเป็นมนุษย์  ภีษมะเกิดเป็นโอรสของพระราชาศานตนุกับพระนางคงคา  และ
เนื่องจากถือกําเนิดจากพระนางคงคาจึงได้ฉายาว่า “คังเคยะ” หมายถึงผู้เกิดจากแม่น้ําคงคา 

  ส่วนวิทูร คืออดีตพระยมซึ่งถูกฤษีอณิมาณฑวยะสาปให้เกิดในวรรณะต่ํา 
เนื่องจากในชาตินั้น ฤษีอณิมาณฑวยะเมื่อครั้งเป็นเด็กเคยรังแกสัตว์เพราะความซุกซน พระยม
กําหนดให้ฤษีต้องรับโทษจากบาปดังกล่าวจึงบันดาลให้ฤษีถูกราชบุรุษจับมาขังคุกและถูก
พระราชาลงทัณฑ์เพราะคว ามเข้าพระทัยผิด ฤษีอณิมาณฑวยะเห็นว่าการตัดสินของพระยมไม่
เป็นธรรมจึงสาปพระยมดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้พระยมจึงมาเกิดเป็นวิทูร บุตรของหญิงรับใช้ (วรรณะ
ศูทร) ในปัจจุบัน 
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   ในวรรณคดีมหากาพย์ นอกจากตัวละครเอกหรือวีรบุรุษจะมีกําเนิดและ
สถานภาพพิเศษแล้ว ตัวละครปรปักษ์ก็ มักจะมีกําเนิดและสถานภาพที่ไม่ธรรมดาเช่นกัน  การที่
กวีสร้างตัวละครปรปักษ์ให้มีความไม่ธรรมดาทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับตัวละครเอกเป็นวิธีการ
หนึ่งที่กวีนิยมใช้เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และความชอบธรรมให้แก่วีรบุรุษ ในเนื้อเรื่องหลักของมหา
ภารตะ ทุรโยธน์และกรรณะเป็นตัว ละครปรปักษ์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างเด่นชัดและตัวละครทั้ง
สองต่างก็มีกําเนิดพิเศษ ดังนี้   

   กําเนิดที่ไม่ธรรมดาของ ทุรโยธน์และกษัตริย์เการพ มีความเกี่ยวข้องกับฤษี  
วยาสะ กล่าวคือ หลังจากท้าวธฤตราษฏร์อภิเษกกับนางคานธารีได้ระยะหนึ่ง ฤษี วยาสะเดินทาง
มาเยี่ยมและได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากนางคานธารี ในเวลานางยังไม่มีโอรสและธิดา ฤษีวยา
สะจึงอวยพรให้นางคานธารีมีโอรส 100 องค์ และธิดา 1 องค์ นางคานธารีต้ังครรภ์นานถึง 2 ปีจึง
คลอดเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่ ฤษีวยาสะแบ่งก้อนเนื้อนันออกเป็น 101 ชิ้นแล้วดองชิ้นเนื้อไว้ใน
หม้อเนยใส 101 ใบ พร้อมกับสั่งให้นางคานธารีเปิดหม้อในอีก 2 ปีให้หลัง เมื่อครบกําหนด 2 ปี 
นางคานธารีก็เปิดหม้อตามคําสั่งของฤษีวยาสะ ทันทีที่เปิดหม้อใบแรกก็มีกุมารประสูติออกมา
พร้อมกับเกิดเหตุอาเพศ ฟ้าดินวิปริต อากาศแปรปรวน และพระกุมารนั้นก็ส่งเสียงร้องเหมือน
เสียงลาทําให้ลาทั่ วราชอาณาจักร อีกทั้งสุนัขจิ้งจอก แร้ง และกาส่งเสียงรับขึ้นพร้อมกันดังเซ็งแซ่ 
จากนั้นเมื่อนางคานธารีเปิดหม้อเนยใสอีก 100 ใบก็พบกุมารอีก 99 องค์ และกุมารี 1 องค์ (คือ
นางทุหศลา ) ตามพรของฤษีวยาสะ  การเกิดของกษัตริย์เการพอาจเรียกได้ว่าเป็นการเกิด 2 หน
เช่นเดียวกับการเกิดของนก เหตุการณ์นี้ประกอบด้วยอนุภาค ย่อยที่น่าสนใจคือการเกิดจากหม้อ
คล้ายกับการเกิดของฤษีวสิษฐ์และฤษีอคัสตยะซึ่งกล่าวมาแล้ว  

   กรรณะ เป็นตัวละครกษัตริย์อีกตัวหนึ่งที่มีกําเนิดและสถานภาพพิเศษ  ใน
เรื่องกล่าวว่า เมื่อนางกุนตีเรียนบทสวดอัญเชิญเทพมาประทาน โอรสจากฤษี    ทุรวาสสําเร็จ นาง
ทดลองวิชาโดยการเชิญสูรยเทพ ผลจากการทดลองวิชาครั้งนี้ทําให้เกิดกรรณะ การประสูติของ
กรรณะมีลักษณะพิเศษคือ ไม่ได้เกิดจากโยนิดังเช่นทารกทั่วไปแต่เกิดจากหูของนางกุนตี  ด้วย
เหตุน้ีจึงได้ชื่อว่ากรรณะ และด้วยเหตุน้ีของขวัญที่สูรยเทพประท านแก่กรรณะเมื่อแรกเกิดจึงเป็น
กุณฑลที่ใช้ประดับหู 110  นางกุนตีเกรงความอับอายท่ีมีโอรสทั้งที่ยังไม่อภิเษกจึงตัดสินใจทิ้ง
กรรณะโดยจับลอยไปในแม่น้ําคงคาพร้อมกับของวิเศษที่สูรยเทพประทานคือ เสื้อเกราะและต่างหู 

                                                      

 110มีพูดไว้ในหนังสือของนเรนทรนาถเพียงคนเดียว ส่วนหนังสือส่วนใหญ่อธิบายว่าชื่อ “กรรณะ”
ได้มาหลังจากกรรณะตัดเส้ือเกราะให้กับพระอินทร์ “กรรณะ” แปลว่า ผู้ตัดเกราะ. 
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เมื่ออธิรถสารถีของกษัตริย์แห่ งอังคะเก็บกรรณะได้จึงให้ชื่อว่า วสุเษณะ แปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อม
สมบัติติดตัว อธิรถช่วยกรรณะจากแม่น้ําคงคาและนํามาเลี้ยงเป็นบุตร จึงอาจกล่าวได้ว่ากรรณะ
เกิดใหม่อีกครั้งจากแม่น้ําคงคา ด้วยเหตุนี้จึงได้ฉายาว่า “คังเคยะ ” (Gavgeya) หมายถึงผู้ที่เกิด
จากแม่น้ําคงคาเช่นเดียวกับภีษมะ 111  กรรณะถือวรรณะตามอธิรถคือวรรณะศูทร  มีอาชีพเป็น     
สูตะ (สารถี ) แต่เนื่องจากกําเนิดและสถานภาพที่แท้จริงของกรรณะคือโอรสแห่งสูรยเทพทําให้
กรรณะมีความสามารถไม่ด้อยไปกว่าน้องๆคือปาณฑพทั้งห้า แต่ต้องถูกกดให้มีสถานภาพต่ํากว่า 
ความรู้สึกนี้ กลายเป็นปมปัญหาที่ฝังอยู่ในใจกรรณะมาตลอด และส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด 
และการเลือกทางชีวิตของกรรณะต้ังแต่ต้นจนจบ   

    มหาภารตะกล่าวถึงตัวละครกษัตริย์ที่มีกําเนิดพิเศษในลักษณะอื่นๆอีก เช่น 
ท้าวธฤตราษฎร์ และท้าวปาณฑุซึ่งแม้จะคลอ ดจากครรภ์ของมารดาเช่นเดียวกับเด็กปรกติแต่
กระบวนการที่ทําให้เกิดการต้ังครรภ์ถือว่าต่างจากปรกติ คือ เกิดจากการ นิโยคระหว่างฤษีวยาสะ
กับนางอัมพิกา และนางอัมพาลิกา   ผลจากการนิโยคทําให้ท้าวธฤตราษฎร์และท้าวปาณฑุมี
รูปลั กษณ์ที่ต่างจากเด็กปรกติด้วย ซึ่งความผิดปรกติของตัวละครสองตัวนี้นําไปสู่ข้อพิพาท
ระหว่างฝ่ายปาณฑพ กับเการพเรื่องสิทธิในการครอบครองดินแดน และความขัดแย้งดังกล่าว
ดําเนินไปสู่จุดแตกหักคือการทําสงคราม ซึ่งจบด้วยความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของทุกฝ่าย  

   กําเนิดที่ไม่ธรรมดายังพบในอุปาขยานะหลายเรื่อง เช่น ในเรื่องอคัสตยะอุ
ปาขยานะกล่าวถึง โอรส 60,000 องค์ของพระเจ้าสาคร เกิดจากผลน้ําเต้า เรื่องนี้คล้ายกับการ
เกิดของกษัตริย์เการพอย่างมาก คือพระเจ้าสาครมีมเหสี 2 องค์คือเจ้าหญิงแห่งแคว้นวิทรรภ์ และ
เจ้าหญิงแห่งแคว้นสีวี แต่ยังไม่มีพระโอรส พระเจ้าสาครจึงเข้าป่าบําเพ็ญเพียรเพื่อขอพระโอรส
และพระธิดา ด้วยอํานาจการบําเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด พระศิวะจึงประทานพรให้พระองค์สม
ปรารถนา หลังจากน้ันไม่นาน มเหสีทั้งสองของพระองค์ก็ต้ังครรภ์และให้กําเนิดพระโอรส เจ้าหญิ ง
แห่งแคว้นสีวีให้กําเนิดบางสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายน้ําเต้า พระเจ้าสาครตัดสินพระทัยจะขว้างน้ําเต้ าทิ้ง
แต่มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นว่าใหเ้อาเมล็ดน้ําเต้าไปเพาะในภาชนะที่อุ่นและเต็มไปด้วยเนยบริสุทธิ์ แล้ ว

                                                      

 111นักวิชาการหลายคน เช่น Georg von Simpson (จอร์จ ฟอน ซิมป์สัน )และ Kevin 

McGrath (เควิน แมคแกรธ ) ตั้งข้อสังเกตว่ากรรณะกับภีษมะมีลักษณะร่วมกันหลายประการ ได้แก่ เป็นผู้ที่
พลาดจากราชบัลลังก์ มีกําเนิ ดที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําคงคาและมีฉายา “คังเคยะ” มีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องฟ้า กล่าวคือภีษมะเคยเป็นเทวดาองค์หน่ึงในกลุ่มเทวดาวสุคณะซึ่งเป็นเทยาเทพหรือเทพประจําท้องฟ้า 
กรรณะก็เป็นโอรสของสูรยเทพซึ่งเป็นเทพประจําท้องฟ้าเช่นเดียวกัน  ได้เรียนวิชาจากฤษีโบราณ เหมือนกัน คือ 
กรรณะเป็นศิษย์ของฤษีปรศุราม ส่วนภีษมะเป็นศิษย์ของฤษีวสิษฐ์ ฤษีพฤหัสปติ ฤษีศุกละ และฤษีปรศุราม.  
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จะได้โอรสถึง 60,000 องค ์พระเจ้าสาครใช้คนถึง 60,000 คนเพื่อดูแลภาชนะ 60,000 ใบ เวลาผ่าน
ไปเนิ่นนาน ในที่สุดโอรส 60,000 องค์ซึ่งมีพละกําลังมหาศาลก็ถือกําเนิดจากภาชนะนั้น 

   นอกจากน้ี ในมานธาตฤ -อุปาขยานะกล่าวถึงพระเจ้ามานธาตฤ ซึ่งเกิดจาก
พระครรภ์ของพระบิดา และได้รับการเลี้ยงดูที่เป็นพิเศษคือพระอินทร์เลี้ยงโดยให้ พระเจ้ามานธา  
ตฤดูดนิ้วมือ ส่วนในชันต-ุอุปาขยานะ กล่าวถึงโอรส 100 องค์ของพระราชาโสมกะ เกิดจากการ
ประกอบพิธีสังเวยด้วยชีวิตของพระโอรสชันตุ ดังที่กวีบรรยายว่า 

...พวกนักบวชลากพระโอรสชันตุลงไปในกองเพลิง ขณะที่ร่างของพระโอรสถูกเผา  บรรดา
พระมารดาได้สูดกลิ่นควันและล้มลง เม่ือพวกนางฟื้นก็พบว่าทุกคนต่างมีทารกอยู่ในครรภ์ 
สิบเดือนผ่านไป พระโอรสทั้ง 100 องค์ของพระราชาโสมกะจึง ประสูติ ส่วนพระโอรสชันตุ
กลับมาเกิด อีกครั้ง เป็นพระโอรสองค์โตโดย ถือกําเนิดจาก พระมารดาองค์เดิม  พระองค์
เป็นที่รักของเหล่าพระมารดาทั้งหลาย บริเวณแผ่นหลังของพระโอรสชันตุมีสัญลักษณ์คือ
แผ่นทอง พระองค์เป็นพระโอรสที่มีความดีงามมากที่สุดในบรรดาพระโอรสทั้งหมด112

 

  2) กษัตริย์ท่ีมีรูปลักษณ์พิเศษ 

   ตัวละครกษัตริย์ในมหาภารตะที่มีรูปลักษณ์พิเศษเป็นตัวละครในเนื้อเรื่อง
หลักเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ท้าวธฤตราษฏร์ ท้ าวปาณฑุ กรรณะ เป็นต้น และน่าสนใจที่ตัวละคร
เหล่านี้เมื่อกวีนําเรื่องมหาภารตะมาสร้างเป็นกาวยะเรื่องใหม่ก็ยังคงรักษารูปลักษณ์พิเศษเหล่านี้
ไว้อย่างครบถ้วน  

   ท้าวธฤตราษฏร์ เป็นตัวละครกษัตริย์ที่มีดวงตาบอดสนิทต้ังแต่แรกเกิด
เนื่องจากในขณะที่มารดาประกอบพิธีนิโยคกั บฤษีวยาสะเกิดความรู้สึกไม่ปกติอันเนื่องมาจาก
รูปลักษณ์ของฤษีวยาสะ ตลอดเวลาของการนิโยคนางจึงไม่ยอมลืมตา ทําให้โอรสที่เกิดจากการ   
นิโยคคือท้าวธฤตราษฏร์ตาบอดสนิท ทํานองเดียวกับ ท้าวปาณฑุซึ่งมีร่างกายซีดขาวเนื่องจาก
ขณะที่มารดาประกอบพิธีนิโยคกับฤษีวยาสะ นางเกิดความ รู้สึกหวาดกลัวทําให้ร่างกายซีดเผือด 
ส่งผลให้โอรสที่เกิดจากการนิโยคในครั้งนั้นคือท้าวปาณฑุมีรูปลักษณ์ผิดปกติ รูปลักษณ์ที่ผิดปกติ
ของกษัตริย์ทั้งสองคือท้าวธฤตราษฏร์และท้าวปาณฑุถือเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่นําไปสู่
สงครามแย่งชิงราชบัลลังก์แห่งหัสตินาปุระในเวลาต่อมา 

   นอกจากท้าวธฤตราษฏร์กับท้าวปาณฑุแล้ว ตัวละครกษัตริย์ที่มีรูปลักษณ์
ต่างไปจากคนทั่วไปได้แก่ กรรณะ  ซึ่งมีเสื้อเกราะและต่างหูติดตัวมาแต่กําเนิด โดยเฉพาะเสื้อ
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เกราะถือเป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของกรรณะ ในอาทิบรรพของมหาภารตะ กวี
ใช้คําฉายา “ปรมาภุต”113 (งดงามอย่างยิ่ง ) เมื่อกล่าวถึงกรรณะเป็นครั้งแรก รูปลักษณ์ที่งดงาม
ของกรรณะเป็นที่ประจักษ์นับแต่กรรณะลืมตาดูโลก เมื่อนางกุนตีประสูติกรรณะและจําเป็นต้อง
ทอดทิ้งกรรณะโดยปล่อยให้ลอยไปในแม่น้ําคงคา ความงดงามอย่างยิ่งของกรรณะเป็นความงาม
ที่ประกอบด้วยความกระจ่าง และความเรืองรองของแสงหรือรัศมีที่เป็น “อมรปฺรภํ”114 คือเป็นแสง
ของเทวดาซึ่งเหนือกว่าความเรืองรองอย่างมนุษย์ทั่วไป จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงความงดงามที่เจิด
จ้า เรืองรองของกรรณะอีกหลายครั้งตลอดทั้งเรื่อง 

   3) กษัตริย์ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 

   ตัวละครกษัตริย์ในมหาภารตะที่มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ ภีษมะ ยุธิษฐิระ 

ภีมะ อรชุน และพระกฤษณะ เป็นต้น  

   คุณสมบัติพิเศษของภีษมะนอกจากจะเป็นความสามารถทางด้านการรบแล้ว 
ความพิเศษอย่างยิ่งของภีษมะคือสามารถเลือกเวลาตายได้ คุณสมบัติข้อนี้ของภีษมะเกิดจากพร
ที่ภีษมะได้รับพระราชทานจากพระบิด า เมื่อครั้งที่ภีษมะประกาศยอมรับข้อเสนอของชาวประมง
จะไม่แต่งงานตลอดชีวิตและจะไม่ยอมครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา ท้ังนี้เพื่อให้พระราชบิดาได้
อภิเษกกับลูกสาวของชาวประมง  

   กษัตริย์องค์ต่อไปที่ทรงมีคุณสมบัติพิเศษคือ ยุธิษฐิระ คุณวิเศษของพระองค์
อยู่ที่ความทรงธรรม คือทั้งรู้หลักธรรม และทรงธรรม คุณสมบัติข้อนี้ของพระองค์สืบเนื่องมาจาก
ความเป็นโอรสของพระยมซึ่งเป็นเทพแห่งความเที่ยงธรรม ยุธิษฐิระเคยใช้ความรู้ธรรมของ
พระองค์ช่วยชีวิตพระอนุชาจากอสูรร้ายถึงสองครั้ง และเพราะคุณสมบัติอันประเสริฐข้อนี้ทําให้
ยุธิษฐิระเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายและองค์เดียวท่ีสามารถเดินไปถึงสวรรค์ได้ท้ังที่ยังมีชีวิตอยู่ 

   นอกจากภีษมะ และยุธิษฐิระซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ 
การรบ การศึกสงครามแล้ว กษัตริย์องค์อ่ืน ได้แก่ ภีมะ อรชุน และพระกฤษณะ ล้วนมีคุณสมบัติ
พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการ ต่อสู้ การรบ การศึกสงคราม การวางกลอุบายท้ังสิ้น กล่าวคือ ภีมะเป็น
กษัตริย์ที่มีพละกําลังมากเพราะเป็นโอรสของพระพาย จึงถนัดในการต่อสู้ใช้กําลัง อรชุนเป็นโอรส
พระอินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่าเทพเทวา อรชุนจึงมีความสามารถในการนําทัพ การรบ การใช้
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อาวุธ ส่วน พระกฤษณะ เป็นอวตารของพระวิษณุ มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาโลกมนุษย์ที่พระ
พรหมสร้างให้สุขสงบ จึงมีความชํานาญในการวางกลศึกต่างๆ  

  ผู้หญิง 

  ตัวละครหญิงที่มีบทบาทเด่นและมีความพิเศษจนสามารถจัดเป็นอนุภาคได้ที่ปรากฏ
ในมหาภารตะและมีการนํากลับมาสร้างใหม่มีจํานวนไม่มากนัก เท่าที่ปรากฏ ได้แก่ นางเทราปที 
นางกุนตี และนางคานธารีซึ่งมีประเด็นที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

1) ผู้หญิงท่ีมีก าเนิดพิเศษ 

   อนุภาคผู้หญิงที่มีกําเนิดพิเศษ ได้แก่ นางเทราปที ซึ่งในเรื่องกล่าวว่านาง
ไม่ได้เกิดจากโยนิเช่นคนธรรมดาสามัญแต่นางผุดขึ้นมาจากเปลวไฟของแท่นบูชาไฟ โดยเกิด
ภายหลังจากธฤษฏทยุมันผู้เป็นพี่ชาย ทันทีที่นางผุดขึ้นจากกองไฟก็เป็นประหนึ่งเทพีผู้มีผิวดํา
สนิท ผมหยักศกดําสนิท นัยน์ตารูปดอกบัว มีกลิ่นกายหอมราวดอกบัวสีน้ําเงิน กลิ่นกายหอมไกล
ไปรอบกายนางถึงสี่กิโลเมตร ความงามของนางไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ทันทีที่นางเกิด มีเสียงดัง
ก้องจากท้องฟ้าว่า ”นางผู้บอบบางนี้จะเป็นผู้ทํางานของพระเจ้า เป็นผู้ทําลายกษัตริย์ทั้งหลาย 
เป็นที่พวกเการพพึงเกรงกลัว ”115 เมื่อสิ้นเสียง ชาวเมืองปัญจาลต่างโห่ร้องและเต้นรําด้วยความ
ยินดี  

2) ผู้หญิงท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 

อนุภาคผู้หญิงที่มีคุณสมบัติพิเศษที่พบในมหาภารตะ ไ ด้แก่ เรื่องของนางกุน
ตีที่สามารถเชิญเทพเจ้าต่างมาประทานโอรส ตามเนื้อเรื่องเล่าว่านางกุนตีเมื่อครั้งยังไม่อภิเษกกับ
ท้าวปาณฑุ เคยต้อนรับฤษีทุรวาสผู้เป็นอาคันตุกะมาเยือนบ้านเมืองของนางอย่างดีจนเป็นที่
พอใจของฤษี ฤษีทุรวาสจึงตอบแทนความมีน้ําใจของนางด้วยการสอนมนต ร์เชิญเทพมาประทาน
โอรสแก่นาง เมื่อเรียนมนตร์จากฤษีทุรวาสแล้ว นางต้องการทดลองวิชาจึงเชิญสูรยเทพมาเป็น
องค์แรก สูรยเทพประทานโอรสแก่นางนามว่ากรรณะ แต่ด้วยความอับอายท่ีมีโอรสทั้งที่ยังไม่
อภิเษก นางจึงนําโอรสใส่ตะกร้าลอยไปในแม่น้ําคงคาและเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ เมื่ ออภิเษกกับ
ท้าวปาณฑุ นางกุนตีได้ใช้มนตร์นี้อีกโดยความเห็นชอบของท้าวปาณฑุ นางเชิญธรรมเทพมา
ประทานโอรสองค์โตนามว่ายุธิษฐิระ เชิญพระพายมาประทานโอรสองค์รอง และเชิญพระอินทร์
มาประทานโอรสองค์ท่ีสามนามว่าอรชุน นางมาทรีมเหสีอีกองค์ของกษัตริย์ปาณฑุขอให้นางกุนตี
สอนมนตร์และได้เชิญเทพอัศวินมาประทานโอรสฝาแฝดนามว่านกุลและสหเทพ 
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นางคานธารเีป็นตัวละครหญิงที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมีวาจาศักด์ิสิทธิ์ซึ่งเป็น
ผลมาจากอํานาจความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระสวามีคือท้าวธฤตราษฏร์ นับแต่อภิเษกเป็น
มเหสีของท้าวธฤตราษฏร์ นางใช้ผ้าปิดตาให้นัยน์ ตามืดสนิทเช่นเดียวกับพระสวามี ด้วยความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดีอย่างแรงกล้านี้ทําให้วาจาของนางศักด์ิสิทธิ์ เห็นได้จากเมื่อพระกฤษณะนํา
ข่าวทุรโยธน์พ่ายแพ้คทาแก่ภีมะมาแจ้งให้ท้าวธฤตราษฏร์และนางคานธารีทราบ นางคานธารี
โกรธพระกฤษณะมากเพราะถือว่าพระกฤษณะเป็นต้นเหตุแห่ งความพ่ายแพ้ของทุรโยธน์และเป็น
สาเหตุให้กษัตริย์เการพอีก 99 พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ รวมทั้งเป็นผู้ทําให้กองทัพเการพพ่ายแพ้
ยับเยิน นางจึงสาปแช่งให้วงศ์ยาทพของพระกฤษณะสิ้นสลาย และเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่นาน
ก็เป็นไปตามคําสาปแช่งของนาง 

5. กลวิธีเล่าเรื่อง 

 5.1 ผู้เล่าและกลวิธีเล่า 

 ผู้เล่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของเรื่องเล่า โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงผู้เล่าจะต้องแยกผู้เล่า
ออกจากผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงเรื่องอย่างเด็ดขาด โดยจะถือว่าผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงเป็นบุคคลที่มี
ตัวตนจริง ส่วนผู้เล่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่แทนผู้แต่งหรือผู้ เรียบเรียงซึ่งโดยปรกติผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียง
มักจะอยู่นอกเรื่องเล่าแต่เป็นผู้คัดเลือกเหตุการณ์ ตัวละคร และวิธีการเล่าเรื่อง ในขณะที่ผู้เล่าอาจ
เป็นตัวละครหลักหรือตัวละครรอง หรือไม่มีตัวละครใดทําหน้าที่เล่าเรื่องเลยก็ได้ แต่สิ่งสําคัญคือ
จะต้องมีการเล่าเรื่องแต่อาจบอกไม่ได้ว่าเป็นการเล่าโดยตัวละครตัวใด ในการศึกษากลวิธีการเล่า
เรื่องมักแบ่งผู้เล่าเรื่องออกเป็น 2 ลักษณะคือผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครและผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัว
ละคร 116แต่ในมหาภารตะปรากฏเฉพาะผู้เล่าที่เป็นตัวละครจึงจะกล่าวถึงเพียงประเภทเดียว
เท่านั้น 

ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละคร  (internal narrative) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เล่าเรื่องที่
เป็นตัวละครหลักและผู้เล่าเรื่องที่เป็นพยาน 

1. ผู้เล่าเรื่องท่ีเป็นตัวละครหลัก  (character narrator) คือผู้เล่าเรื่องที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเรื่อง อาจได้เห็น ได้ยิน แล้วนํามาถ่ายทอด 
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2. ผู้เล่าเรื่องท่ีเป็นพยาน  (witness narrator) คือผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครหลักแต่
เป็นตัวละครที่มีความสําคัญรองลงมาซึ่งเป็นพยานหรือสังเกตการณ์ ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ
ตัวละครหลักและนํามาเล่าโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ในการเล่าเรื่อง ผู้ เล่าเรื่องประเภทนี้จะมี
ทรรศนะจํากัดเพราะไม่สามารถอยู่ในทุกเหตุการณ์ได้ จึงอาจต้องคาดเดาเหตุการณ์ หรือรับฟัง
จากตัวละครหลักอีกทอดหนึ่ง 

 กลวิธีเกี่ยวกับผู้เล่าเรื่องและกลวิธีเล่าเรื่องในมหาภารตะมีความซับซ้อนกว่าที่กําหนด
ไว้ในศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง เพราะผู้แต่งมหาภารตะซึ่งตามขนบเชื่อว่าคือฤษีวยาสะเป็นตัวละคร
ที่มีบทบาทเด่นตัวหนึ่งของเรื่องทําหน้าที่เป็นผู้เล่าทั้งเรื่องหลักและอุปาขยานะหลายครั้ง และการ
เล่าเรื่องโดยใช้วิธีอ้างคําพูดโดยตรงของตัวละครอ่ืน ล้วนแต่สร้างความสับสนและซับซ้อนใน
การศึกษากลวิธีเล่าเรื่องทั้งสิ้น  

 ดังกล่าวมาแล้วว่า เรื่องมหาภารตะในฐานะเรื่องเล่ามีองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนนํา เรื่องหลัก และอุปาขยานะหรือเรื่องแทรก ส่วนน าเป็นองค์ประกอบตอนต้นทั้งหมด
ก่อนเข้าสู่เรื่องหลัก ประกอบด้วยเนื้อหาหลากหลาย ที่สําคัญคือมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวผู้เล่า สถานท่ี
เล่า เหตุผลในการเล่าเรื่อง มีการอ้างถึงที่มาของเรื่อง เรื่องย่อของมหาภารตะ ส่วน เรื่องหลักเป็น
เรื่องการสู้รบของพี่น้องสองตระกูลซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เล่าได้ฟังมาอีกต่อหนึ่ง และ อุปาขยานะหรือ

เรื่องแทรกเป็นเรื่องที่ตัวละครในส่วนนําหรือในเรื่องหลักหรือแม้แต่ตัวละ ครในเรื่องแทรกเองเป็น
ผู้เล่าแทรกขึ้นมา เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของมหาภารตะในฐานะเรื่องเล่าดังที่กล่าวมานี้จะเห็น
ว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนแยกออกจากกันได้อย่างค่อนข้างเป็นอิสระ และแต่ละส่วนดําเนินเรื่อง
ตามลําดับเวลาแบบเรื่องเล่าหรือนิทาน นิยายทั่วไป  

 ผู้เล่าหลัก คือผู้เล่าที่ทําหน้าที่เล่าเนื้อเรื่องหลัก และ/หรือส่วนนํา  

 ฮิลเทอไบเทล 117 ซี.วี.ไวทยะ (C.V. Vaidya)
118และ จอห์น บร็อกคิงตัน (John 

Brockington)
119อธิบายเกี่ยวกับผู้เล่าหลักและกลวิธีเล่าเรื่องของเรื่องมหาภารตะว่าใช้วิธีการเล่า

เรื่องซ้อน 3 ระดับ คือ ระดับแรก  ฤษีวยาสะสวดมหาภารตะให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นพราหมณ์รวม 5 คน 
รวมทั้งไวศัมปายนะฟัง ระดับท่ีสอง ไวศัมปายนะสวดมหาภารตะให้พระเจ้าชนเมชัยฟังในพิธีฆ่างู 

                                                      

 117
Hiltebeitel, “Not without Subtales : Telling Laws and Truth in The Sanskrit 

Epics,” 461. 
 118

Vaidya, The Mahabharata : A Criticism, 1-13. 

 
119

John Brockington, The Sanskrit Epics (n.p. : Brill, 1998), 2-3. 
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ซึ่งการสวดครั้งนี้อุครศรวะเสาติแอบได้ยินโดยบังเอิญ และระดับที่สาม อุครศรวะเสาติสวดมหาภา
รตะที่ตนได้ฟังโดยบังเอิญให้ฤษีที่ป่าไนมิษะฟังตามคําขอร้องของเหล่าฤษี  

 จากคําอธิบายข้างต้นทําให้เห็นว่ามหาภารตะมีลักษณะเป็นเรื่องซ้อนเช่นเดียวกับเรื่อง
เล่าส่วนใหญ่ของอินเดีย ประเด็นที่น่าสนใจคือใครคือผู้เล่าหลักที่แท้จริงของเรื่อง ตามความเห็น
ของผู้วิจัย ผู้เล่าหลักของเรื่องอาจเป็นได้ทั้งอุครศรวะเสาติและไวศัมปายนะ  

 ในการมองว่าผู้เล่าหลักคืออุครศรวะเสาติมีเหตุผลที่สนับสนุนคือ ในส่วนนําของเรื่องมี
หลายครั้งที่กวีกําหนดให้อุครศรวะเสาติเป็นผู้เล่าเรื่องโดยใช้คําสรรพนามแทนตัวว่า “ข้าพเจ้า ” 
เช่นข้อความในบรรพแรก ความว่า 

...เม่ือข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวที่น่ ามหัศจรรย์ที่แต่งในมหาภารตะโดยกฤษณะ ไทวปายนะ 
และที่มีการบอกเล่าเรื่องราวอย่างสมบูรณ์โดยไวศัมปายนะ เรื่องการบูชายัญงูของนักพรต
แห่งราชสํานักพระเจ้าชนเมชัย และมีบรรดาเจ้าชายทั้งหลายมารวมตัวกัน โอรสแห่งป
รีกษิต รวมทั้งได้ไปเยี่ยมชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ข้าพเจ้ าได้เดินทางไปยังดินแดนที่
พราหมณ์ให้ความเคารพและเรียกว่าสามันตปัญจกะซึ่งแต่เดิมเป็นสถานที่ที่มีการต่อสู้
ระหว่างลูกๆของกุรุและปาณฑุ...120 

 การท่ีกําหนดให้อุครศรวะเสาติใช้สรรพนามแทนตัวว่า “ข้าพเจ้า ” ได้รู้เห็น และได้ฟัง
เรื่องมหาภารตะแล้วนํามาถ่ายทอดต่อให้ฤษีในป่า ไนมิษะฟัง โดยที่เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมานั้นไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับตัวอุครศรวะเสาติเลยนั้น ทําให้อุครศรวะเสาติมีลักษณะเป็นผู้เล่าประเภทผู้เล่าที่
เป็นพยาน  แต่เพราะในการเล่าเรื่อง อุครศรวะเสาติไม่สามารถรู้ได้ทุกเหตุการณ์และเพราะมี
ทรรศนะจํากัดจึงจําเป็นต้องเอ่ยอ้ างถึงชื่อของไวศัมปายนะและพระเจ้าชนเมชัยซึ่งเป็นท่ีมาของ
เรื่องที่เล่า ชื่อของไวศัมปายนะและพระเจ้าชนเมชัยจึงปรากฏให้เห็นตลอดทั้งเรื่องมหาภารตะ 

 ส่วนทรรศนะที่ว่า ผู้เล่าหลักคือไวศัมปายนะเล่าถวายพระเจ้าชนเมชัย มีเหตุผล
สนับสนุนคือ ไวศัมปายนะปรากฏในเรื่องมหาภารต ะตั้งแต่ต้นจนจบในฐานะผู้เล่าหลักในขณะที่
อุครศรวะเสาติปรากฏในเรื่องมหาภารตะเฉพาะในส่วนนําเพียงช่วงเดียวซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่
เชื่อว่าส่วนนําเป็นส่วนที่แต่งขึ้นภายหลัง ดังนั้นจึงน่าจะเป็นไปได้ว่าผู้แต่งกําหนดให้ผู้เล่าหลักคือ
ไวศัมปายนะ แต่ต่อมาเมื่อมีผู้แต่งส่ว นนําขึ้นในภายหลังก็ได้เพิ่มตัวละครอุครศรวะเสาติเข้ามาทํา
หน้าที่เป็นผู้เล่าในส่วนนําด้วย พร้อมกับเพิ่มเรื่องซ้อน 3 ระดับที่ฮิลเทอไบเทล ไวทยะ และบร็อกคิง

                                                      

 120
Ganguli, trans., The Mahabharata, Adi Parva, Section 1 [Online], Available 

from http://www.sacred-texts.com/hin/m01/m01002.htm. 
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ตันกล่าวถึงข้างต้นเข้ามาด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้อุครศรวะเสาติจึงปรากฏเฉพาะในส่วน
นําของเรื่องแต่ไม่พบอีกในส่วนเนื้อเรื่องหลัก  

 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้แต่งจะตั้งใจให้ผู้เล่าหลักเป็นไวศัมปายนะหรืออุครศรวะเสาติก็
ตาม มีประเด็นที่น่าพิจารณา 2 ประเด็น  

 ประเด็นแรกคือ สัญชัยเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องหลักในระดับที่
ซ้อนอยู่ในเรื่องที่ไว ศัมปายนะเล่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสัญชัยเป็นตัวละครในเรื่องที่ไวศัมปาย
นะเล่า แม้ว่าสัญชัยจะเป็นตัวละครที่มีตาทิพย์สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าได้ด้วย
อํานาจวิเศษที่ฤษีวยาสะเป็นผู้มอบให้ แต่บทบาท ”ตาทิพย์”ของสัญชัยไม่ได้ทําให้สัญชัยแตกต่าง
จากตัวละครที่เป็นผู้เล่าคนอ่ืนๆ เพราะเรื่องที่สัญชัยเห็นด้วยตาทิพย์เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญ
ชัยโดยตรง สัญชัยเป็นเพียงผู้เห็น ผู้รู้ แต่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นผู้เล่าที่เป็นพยาน 

 อีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือทั้งไวศัมปายนะและอุครศรวะเสาติมีฐานะเป็น ผู้เล่า
ประเภทเดียวกันคือผู้เล่าที่เป็นพยานเพราะทั้งคู่ไม่ใช่ตัวละครหลัก และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเรื่องที่เล่า ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่เล่า แต่เป็นเพียงผู้รู้ ผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และมี
ทรรศนะค่อนข้างจํากัดจึงต้องพึ่งพาผู้เล่ากลุ่มที่สองคือผู้เล่าอุปาขยานะเพื่อช่วยขยายมุมมอง หรือ
ช่วยตนเองเข้าใกล้เหตุการณ์มากย่ิงขึ้น  

 ผู้เล่าอุปาขยานะหรือเรื่องแทรก  เนื่องจากมหาภารตะเป็นวรรณคดีเรื่องยาว   มีตัว
ละครที่ทําหน้าที่เป็นผู้เล่าอุปาขยานะรวม 14 ตัวละคร ได้แก่  
   1)  ไวศัมปายนะ 8 เรื่อง (1-4, 11, 32, 39-40) 
   2)  ภีษมะเล่า 23 เรื่อง (44-52, 54-65, 35-36) 
   3)  ฤษีโลมศะ 8 เรื่อง (14-22) 

   4)  ฤษีมารกัณเฑยะ 8 เรื่อง (23-28, 30-31) 

   5)  พระกฤษณะ 4 เรื่อง (12, 14, 41,42) 

   6)  จิตรรถ 3 เรื่อง (6-8) 

   7)  ศัลยะเล่า 2 เรื่อง (33,38) 

   8)  ฤษีวยาสะ 2 เรื่อง (9, ) 

   9)  นางกุนตี 1 เรื่อง (5) 

   10)  ฤษีนารท 1 เรื่อง (10) 

   11)  ฤษีพฤหทัศวะ 1 เรื่อง (13) 
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   12)  ฤษีอกฤตวรรณะ 1 เรื่อง (15) 

   13)  พราหมณ์ปรศุราม 1 เรื่อง (34)     
             14)   ทุรโยธน์ 1 เรื่อง (47)                                                       

 เมื่อพิจารณาผู้เล่าอุปาขยานะทั้งหมดแล้ว มีประเด็นที่น่าพิจารณาคือผู้เล่าอุปาขยา
นะส่วนใหญ่คือพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้มีสถานภาพสูงในสังคมและมีบทบาทหน้าที่ในการพูดสั่งสอน 
ดังนั้นกวีจึงกําหนดให้พราหมณ์เป็นผู้เล่าเรื่องเป็นส่วนใหญ่  และโดยมากพรา หมณ์จะเป็นผู้เล่า
เรื่องที่ตนได้ยินได้ฟังหรือได้รู้ได้เห็นแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จึงมีทรรศนะจํากัดเกี่ยวกับ
เรื่องอุปาขยานะที่เล่า แม้พราหมณ์บางคนมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวบางเรื่องแต่
ก็แทบไม่มีโอกาสได้เล่าเรื่องของตนเองอย่างเต็มที่ มีเพียงโอกาสตอบคําถามสั้นๆเป็นการเล่า
เสริมเท่านั้น ดังนั้นโดยภาพรวมพราหมณ์ผู้เล่าอุปาขยานะในมหาภารตะจึงเป็นผู้เล่าที่เป็นพยาน
เช่นเดียวกับผู้เล่าหลัก 

 ส่วนผู้เล่าอุปาขยานะเรื่องอื่นๆที่เหลือ มีทั้งที่กษัตริย์ ผู้หญิง (นางกษัตริย์ ) และ
คนธรรพ์ ซึ่งไม่ว่าใครเป็นผู้เล่าก็ตาม ผู้ฟังก็คือกษัตริย์ทั้งสิ้น และผู้เล่าก็เกือบจะไม่ได้เล่าเรื่องของ
ตนเองทั้งหมด แต่จะเล่าเรื่องในตํานาน เรื่องในอดีตที่ตนเคยได้ยินได้ฟัง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโดย
ภาพรวมผู้เล่าเรื่องในมหาภารตะ ทั้งผู้เล่าหลักและผู้เล่าอุปาขยานะมีลักษณะเป็นผู้เล่าที่ เป็น
พยานเป็นส่วนใหญ่ อาจมีผู้เล่าที่มีลักษณะอื่นแต่ก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มีผู้กําหนดไว้ เช่น ฤษี  
วยาสะซึ่งตามขนบเชื่อว่าเป็นผู้แต่งก็เป็นผู้เล่าหลักและผู้เล่าอุปาขยานะด้วย เป็นต้น 

 5.2 วัตถุประสงค์ในการเล่าอุปาขยานะ 

 ดังกล่าวแล้วว่ามหาภารตะเป็นวรรณคดีเรื่ องใหญ่ อุปาขยานะจํานวนมากที่แทรกอยู่
ภายในเรื่องซึ่งมีที่มาต่างกัน เมื่อมาอยู่รวมกัน แม้ว่าแต่ละเรื่องจะมีอิสระ ไม่ขึ้นต่อกัน แต่ก็ย่อมมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและย่อมร้อยโยงเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะที่เป็นเรื่องย่อยของวรรณคดี
เรื่องเดียวกัน  การผูกร้อยเรื่อง ย่อยที่มีที่มาต่างกันย่อมต้องมีการปรับแต่งให้เข้ากับวัตถุประสงค์
ของเรื่องใหญ่ที่กวีวางไว้แต่ต้น เมื่อพิจารณาอุปาขยานะทั้ง 62 เรื่องในมหาภารตะ พบว่ากวีมี
วัตถุประสงค์สําคัญหลายประการ ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 2 ระดับ คือ วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง 
และวัตถุประสงค์ของผู้เล่า 

 วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง ได้แก่ เพื่ออธิบายภูมิหลังของตัวละคร เพื่อชี้ให้เห็น
ความสําคัญของบางวรรณะ เพื่อสอนหลักประพฤติปฏิบัติ เป็นต้น ส่วนวัตถุประสงค์ของผู้เล่า 
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อาจเป็นการเล่าเพื่อให้กําลังใจตัวละครบางตัว หรือเพื่อเปรียบเปรยและตัดกําลังใจตัวละครบาง
ตัว เป็นต้น  ในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ทั้งสองระดับเพียงสังเขป ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง 

1) เพื่ออธิบายภูมิหลังของตัวละคร 

อุปาขยานะที่กวีเล่าเพื่ออธิบายภูมิหลังหรือประวัติความเป็นมาของตัวละครในเรื่อง
มีหลายเรื่อง โดยมากเป็นการอธิบายความเป็นมาหรือปั ญหาที่ยังค้างคาใจผู้อ่านบางประการ
เกี่ยวกับตัวละครสําคัญ เช่นความเป็นมาของพระภรตผู้เป็นต้นวงศ์ภารตะ ได้แก่ เรื่องศกุนตลา 
ความเป็นมาของภีษมะนักรบแห่งตระกูลเการพผู้เป็นที่ยกย่องของกษัตริย์ปาณฑพ ได้แก่ เรื่อง
มหาภิษะ ความเป็นมาของวิทูรปราชญ์ผู้เที่ยงธรรมแต่มีวร รณะต่ํา ได้แก่ เรื่องอณิมาณฑวยะ ข้อ
กังขาเกี่ยวกับการท่ีนางเทราปทีมีสามีพร้อมกันห้าองค์ ได้แก่ เรื่องปัญเจนทระ  เป็นต้น แม้ว่ากวีผู้
แต่งจะสร้างผู้เล่าให้ทําหน้าที่เล่าอุปาขยานะกลุ่มนี้แต่ผู้อ่านย่อมเข้าใจได้ไม่ยากว่าสิ่งที่อุปาขยา
นะกลุ่มนี้บอกล้วนเป็นคําอธิบายที่เป็นความประสงค์ของผู้แต่งที่ตั้งใจบอกผู้อ่านทั้งสิ้น  

เรื่องศกุนตลา  เป็นอุปาขยานะเรื่องแรกในมหาภารตะ ผู้เล่าเรื่องคือไวศัมปายนะ
เล่าให้พระเจ้าชนเมชัยฟัง เนื้อเรื่องกล่าวถึงประวัติของพระภรตว่าเป็นโอรสของท้าวทุษยันต์กับ
นางศกุนตลา ถือเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ปาณฑพและเการพ  

เรื่องมหาภิษะ  ไวศัมปายนะเล่าให้พระเจ้าชนเมชัยฟังว่าเนื้อเรื่องกล่าวถึงศานตนุ
ผู้กระทําความผิดฐานจ้องมองนางคงคาในขณะที่พระนางอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย จึงถูกพระ
พรหมสาปให้ลงมาเกิดพร้อมกับนางคงคา โดยเป็นโอรสของพระราชาประตีปะ ได้พบรักกับนางคง
คา และให้กําเนิดศานตนพหรือภีษมะ อุปาขยานะเรื่องนี้ กวีต้องการบอกที่มาของตัวละครสําคัญ
คือภีษมะหรือศานตนพโอรสแห่งศานตนุกับนางคงคานั่นเอง  

เรื่องอณิมาณฑวยะเป็นอุปาขยานะอีกเรื่องหนึ่งที่ไวศัมปายนะเล่าให้พระเจ้าชนเม
ชัยฟัง เนื้อเรื่องอธิบายถึงอดีตชาติของวิทูรว่าเดิมวิ ทูรคือพระยมผู้เที่ยงธรรมแต่เพราะความเที่ยง
ธรรมจึงตัดสินโทษให้พราหมณ์อณิมาณฑวยะต้องรับผิดอย่างรุนแรงทําให้ถูกพราหมณ์อณิ
มาณฑวยะสาปให้ชาตินี้ต้องมาเกิดเป็นคนในวรรณะศูทรแต่ก็ยังคงลักษณะของปราชญ์ผู้เที่ยง
ธรรมอันเป็นลักษณะนิสัยของพระยมที่ติดตัวมาข้ามชาติ อุปาขยาน ะเรื่องนี้เป็นการอธิบายที่มา
ว่าเหตุใดนักปราชญ์ผู้เที่ยงธรรมเช่นวิทูรจึงเกิดในวรรณะต่ํา หรืออีกนัยหนึ่งก็เพื่อแก้ข้อสงสัยว่า
เหตุใดคนในวรรณะต่ําเช่นวิทูรจึงมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมและเป็นท่ีเคารพ ยกย่องจากกษัตริย์
ปาณฑพและเป็นท่ีเกรงขามของฝ่ายเการพ   
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เรื่องปัญเจนทร ะ เป็นเรื่องที่ฤษีวยาสะเล่าให้พระราชาทรุปัทฟังเพื่อให้ท้าวทรุปัท
คลายความกังวลพระทัยที่นางเทราปทีจะต้องอภิเษกกับกษัตริย์ปาณฑพทั้งห้า เนื้อเรื่องกล่าวถึง
อดีตชาติของกษัตริย์ปาณฑพทั้งห้าว่าเดิมเคยเกิดเป็นพระอินทร์ห้าองค์ แต่ได้กล่าววาจาล่วงเกิน
เทพอีศานทําให้ถูกสาปให้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์โดยให้ถือกําเนิดจากเทพเจ้าต่างๆ ได้แก่ พระยม 
พระพาย พระอินทร์ และพระอัศวิน เกิดเป็นยุธิษฐิระ ภีมะ อรชุน นกุล และสหเทพ ตามลําดับ 
ส่วนนางเทราปทีก็คือพระนางลักษมีที่อวตารลงมาเพื่อเป็นชายาของอดีตพระอินทร์ทั้งห้าพระองค์ 
และเหตุที่ต้องมีพร ะสวามีพร้อมกันถึงห้าพระองค์ก็เพราะพระนางเคยอธิษฐานของให้ได้สามีที่ดี
พร้อม โดยพระนางได้เปล่งวาจาถึงห้าครั้งจึงได้รับผลดังกล่าว 

  2) เพื่อชี้ให้เห็นความส าคัญของบางวรรณะ  

  อุปาขยานะที่กวีเล่าเพื่อชี้ให้เห็นความสําคัญของบางวรรณะมีหลายเรื่อง โดยมาก
เป็นเรื่องที่ ชี้ให้เห็นความสําคัญของวรรณะพราหมณ์และวรรณะกษัตริย์ รวมไปถึงชี้ให้เห็น
ความสําคัญของคัมภีร์และคําสอนของวรรณะพราหมณ์ด้วย อุปาขยานะในกลุ่มนี้ได้แก่ ศารังคกะ 

  เรื่องศารังคกะ  เป็นอุปาขยานะที่ไวศัมปายนะเล่าให้พระเจ้าชนเมชัยฟังหลังจากที่
พระเจ้าชนเมชัยตรัสถามว่าเมื่ อครั้งที่ป่าขาณฑวะถูกเผา พระอัคนิได้กลืนกินสรรพสิ่งจนวอดวาย
แต่เหตุใดกลับมิได้ทําอันตรายแม้เพียงน้อยนิดแก่ลูกนกศารังคกะทั้งสี่ผู้อ่อนแอ เรื่องราวที่ไวศัม
ปายนะเล่ามุ่งตอบคําถามของพระเจ้าชนเมชัย คําตอบก็คือประการแรกพ่อนกศารังคกะผู้เป็น
พราหมณ์แปลงได้ขอร้องต่อเทพอั คนิมิให้ทําร้ายลูกๆของตน และประการที่สองคือลูกนกศารังค
กะทั้งสี่เป็นผู้สวดพระเวทได้ เมื่อถึงคราวอับจน ไร้ที่พึ่งก็พร้อมใจกันสวดสรรเสริญพระอัคนิจนเป็น
ที่พอใจทําให้พระอัคนิเปลี่ยนทิศทางไม่ทําอันตรายแม้เพียงน้อยนิดต่อลูกนกทั้งสี่ผู้อ่อนแอ และยัง
ทําตามทําขอของลูกนก โทรณะที่ขอให้ทําลายเผ่าพันธุ์ของแมวที่ชอบเบียดเบียนนกให้สิ้นสูญอีก
ด้วย จึงเห็นได้ชัดเจนว่าอุปาขยานะเรื่องนี้ผู้เล่าต้องการชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการสวด
สรรเสริญเทพเจ้าของพราหมณ์ 

  เรื่องอคัสตยะ  เป็นอุปาขยานะเรื่องแรกที่ฤษีโลมศะเล่าให้ยุธิษฐิระและกษัตริย์
ปาณฑพอีกสามองค์ (ยกเว้นอรชุนซึ่งแยกไปบําเพ็ญตบะ ) ฟังในขณะเดินป่า เนื้อเรื่องกล่าวถึง
ความสําคัญของพราหมณ์และกษัตริย์ เริ่มตั้งแต่แทตย์รุกรานและวฤตราสูรรุกรานเหล่าเทพ
ทั้งหลาย ผู้ที่ยอมเสียสละกระดูกของตนเพื่อทําวัชระของพระอินทร์จนสามารถปราบวฤตราสูรได้ก็
คือพราหมณ์ ทธีจะ เมื่อวฤตราสูรถูกสังหาร บริวารของวฤตราสูรพากันหนีไปอยู่ใต้ท้องทะเล ผู้ที่
กลืนน้ําทั้งมหาสมุทรจนสามารถทําให้พวกเทพมองเห็นบริวารของวฤตราสูรและสังหารได้สําเร็จก็
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คือฤษีอคัสตยะ เป็นพราหมณ์อีกเช่นกัน ครั้นน้ําในมหาสมุทรเหือดแห้ง ผู้ที่สามารถทําให้น้ําใน
มหาสมุทรกลบัเต็มเปี่ยมได้ดังเดิมก็เชื้อสายกษัตริย์ที่สืบต่อมาอีกหลายรุ่น นามว่าพระเจ้าภาคีรถ 
อุปาขยานะเรื่องนี้ ผู้แต่งตั้งใจชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของวรรณะทั้งสองคือพราหมณ์และกษัตริย์
และชี้ว่าวรรณะทั้งสองเป็นที่พึ่งของสามโลกในกาลต่างๆ 

3) เพื่อสอนข้อประพฤติปฏิบัติ 

อุปาขยานะที่กวีเล่าเพื่อสอนข้อประพฤติปฏิบัติมีอยู่หลายเรื่อง โดยมากเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา อุปาขยานะกลุ่มนี้ ได้แก่  เรื่องยวกรีตะ เรื่องนฤคะ เรื่องนาจิเกตะ เป็นต้น 

เรื่องยวกรีตะ  เมื่อฤษีโลมศะและกษัตริย์ปาณฑพเดินทางไปในป่าจนถึงภูเขากนข
ละ ฤษีโลมศะก็ชี้ชวนให้ดูภูเขาซึ่ งเคยเป็นที่ต้ังของอาศรมของภรัทวาชะและฤษีไรภยะแล้วเล่า
เรื่องยวกรีตะให้กษัตริย์ปาณฑพฟังว่า ยวกรีตะบุตรของฤษีภรัทวาชะปรารถนาจะเชี่ยวชาญพระ
เวทอย่างฤษีไรภยะและบุตรเนื่องจากเห็นว่าผู้คนยกย่องผู้ชํานาญพระเวทมากกว่าผู้บําเพ็ญตบะ 
ยวกรีตะแม้อยากจะชํานาญพระเวทแต่ก็ไม่ขยั นศึกษาท่องบ่นพระเวท กลับพยายามบําเพ็ญตบะ
ด้วยหวังว่าจะใช้อํานาจตบะขอพรจากเทพเจ้าให้ตนเองเป็นชํานาญพระเวท แม้ว่าพระอินทร์จะ
ตักเตือนยวกรีตะแล้วถึงสามครั้ง ยวกรีตะก็ไม่ยอมยกเลิกความตั้งใจ ในที่สุดพระอินทร์ทนต่อ
อํานาจตบะไม่ได้ จําเป็นต้องประทานพรตามที่ยวกรีตะ เมื่อ ยวกรีตะได้เป็นผู้เชียวชาญพระเวท
สมใจก็กลับใช้ในทางที่ผิด เที่ยวระรานฤษีไรภยะและบุตรจนตัวเองต้องตาย ฤษีภรัทวาชะเมื่อรู้ว่า
บุตรของตนถูกฤษีไรภยะและบุตรสังหารก็สาปให้ฤษีไรภยะถูกบุตรของตนเองสังหาร ทุกอย่าง
เป็นไปตามคําสาป แต่บุตรชายอีกคนของฤษีไรภยะเป็นผู้แก้ไขคําสา ปและช่วยเหลือทุกคนให้ฟื้น
กลับมามีชีวิตเหมือน ยวกรีตะก็ได้รับบทเรียนและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการจะเข้าใจพระเวทต้อง
อาศัยความหมั่นเพียรศึกษา ฝึกฝนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และไม่อาจประสบความสําเร็จได้ด้วย
อํานาจแห่งตบะหรือการประทานพรของเทพเจ้าองค์ใด   

เรื่องนฤคะ ผู้เล่าอุปาขยานะเรื่องนี้คือภีษมะเล่าให้กษัตริย์ปาณฑพฟัง เนื้อเรื่อง
กล่าวถึงพระราชานฤคะทรงเกิดเป็นก้ิงก่ายักษ์เอาหัวปักอยู่ในบ่อน้ําเก่าแห่งหนึ่ง ไม่สามารถขึ้น
จากบ่อได้จนกระทั่งพระกฤษณะและอรชุนนําคนไปช่วยเหลือ กิ้งก่ายักษ์จึงพ้นสภาพดังกล่าวและ
กลายสภาพเป็นพระราชานฤคะเสด็จสู่สรวงสวรรค์ สาเหตุที่พระราชานฤคะต้องทรงรับสภาพที่น่า
เวทนาเช่นนี้ก็เนื่องมาจากทรงได้ชื่อว่าลักทรัพย์พราหมณ์เพราะเมื่อทรงมีพระชนม์ชีพ ครั้งหนึ่งแม่
โคของพราหมณ์คนหนึ่งหนีจากคอกมาอยู่กับฝูงโคของพระองค์โดยที่คนเลี้ยงโคของพระองค์ไม่
ทราบ พระองค์พระราชทานโคฝูงนั้นแก่พราหมณ์อีกคนหนึ่ง พราหมณ์ทั้งสองถกเถียงกันเพื่อแย่ง
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แม่โค พระองค์ไม่อาจไกล่เกลี่ยได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด พระองค์จึงทรงได้ชื่อว่าลักทรัพย์พราหมณ์ซึ่งถือ
เป็นบาปหนักจึงได้รับผลกรรมที่หนักหนาเช่นนี้ เห็นได้ชัดว่าอุปาขยานะเรื่องนี้ผู้แต่งเล่าเพื่อสอน
ข้อประพฤติปฏิบัติแก่ผู้อ่านมากกว่าจะเล่าเพียงเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของผู้เล่า
เรื่องคือภีษมะเท่านั้น 

เรื่องนาจิเกตะ อุปาขยานะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภีษมะเล่าให้กษัตริย์ปาณฑพ
ฟัง เนื้อหาของเรื่องตั้งใจสอนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการ บริจาคโค โดยผู้แต่งผูกเรื่องให้นา
จิเกตะเป็นบุตรของพราหมณ์ทําความผิดพลาดเล็กน้อยไม่ได้ดังใจพราหมณ์ผู้เป็นพ่อ จึงถูกพ่อ
สาปให้ไปพบพระยม ครั้นนาจิเกตะสิ้นลมหายใจ พราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็เศร้าโศกเสียใจที่ตนพลั้ง
ปากแช่งลูก ส่วนนาจิเกตะนั้นสิ้นลมหายใจเพียงชั่วคราว ในระ หว่างนั้นได้ไปเฝ้าพระยม พระยม
พาชมสวรรค์ของผู้บริจาคโคแก่พราหมณ์ พร้อมทั้งอธิบายข้อปฏิบัติต่างๆในการบริจาคโคแก่
พราหมณ์ เช่น ควรให้โคแก่พราหมณ์ผู้รู้พระเวท ผู้บําเพ็ญเพียร ผู้ประกอบพิธีบวงสรวง ควร
บริจาคโคพร้อมลูกโค และควรบริจาคพร้อมเครื่องบูชาอื่นๆ เป็นต้น อุ ปาขยานะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่อง
ที่กวีผู้แต่งต้ังใจเล่าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติในการบริจาคโคแก่พราหมณ์แก่ผู้อ่าน 

 วัตถุประสงค์ของผู้เล่า 

1) เพื่อเป็นอุทาหรณ์  

อุปาขยานะกลุ่มนี้ กวีกําหนดให้ผู้เล่าเล่าเพื่อเป็นเปรียบเปรยและค่อนข้างเจาะจงให้
เป็นอุทาหรณ์แก่ตัวละครในเรื่องมากกว่าจะให้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้อ่านโดยทั่วไป อุปาขยานะกลุ่มนี้ 
ได้แก่ เรื่องสุนทะอุปสุนทะ และเรื่องกรรณะอุปาขยานะ (หรือหงสะกากียะ) เป็นต้น 

เรื่องสุนทะอุปสุนทะ  เป็นเรื่องที่ฤษีนารทเล่าให้กษัตริย์ปาณฑพฟังหลังจากทราบ
ข่าวว่ากษัตริย์ปาณฑพได้นางเทราปทีเป็นชายา เพื่อเตือนใจกษัตริย์ปาณฑพไม่ให้เอาอย่างอสูรพี่
น้องสุนทะและอุปสุนทะที่เคยรักใคร่กันมาก แต่สุดท้ายก็มาผิดใจกันจนหันมาฆ่ากันเองเพราะแย่ง
ชิงหญิงงามที่เหล่าเทพเนรมิตขึ้นมา 

เรื่องกรรณะอุปาขยานะ (หรือหงสะกากียะ ) เป็นเรื่องที่ศัลยะเล่าให้กรรณะ ฟัง
ขณะออกศึกโดยศัลยะทําหน้าที่เป็นสารถีขับรถศึกให้กรรณะ เนื้อเรื่องกล่าวถึงกาที่ได้กินอาหาร
ดีๆจากบุตรเศรษฐีจึงลําพองว่าตนเหนือว่านกอ่ืน จึงท้าแข่งความเร็วกับหงส์ ในที่สุดกาต้องพ่าย
แพ้และต้องขอความช่วยเหลือจากหงส์ ศัลยะเล่าเรื่องนี้ให้กรรณะฟังเพื่อเปรียบเปรยแ ละเป็น
อุทาหรณ์แก่กรรณะว่ากรรณะเป็นเสมือนกาที่มีชาติกําเนิดตํ่าแต่ได้รับการชุบเลี้ยงจากฝ่ายเการพ
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จึงลําพองใจคิดว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น แต่ความจริงแล้วกรรณะไม่อาจแข่งวาสนากับหงส์อย่างอรชุน
ได้เลย  

2) เพื่อให้ก าลังใจตัวละคร  

อุปาขยานะกลุ่มนี้ กวีกําหนดให้ตัวละครผู้เล่าเ รื่องเล่าเพื่อให้กําลังใจตัวละครใน
เรื่องเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่น่าเห็นใจบางอย่าง เป็นเรื่องค่อนข้างเจาะจง ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เล่าเรื่องเพื่อตัวละครในเรื่อง ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อผู้อ่านทั่วไป อุปา  
ขยานะในกลุ่มนี้ ได้แก่ เรื่องวยุษิตาษวะ เรื่องนละอุปาขยานะ และเรื่องรามะอุปาขยานะ เป็นต้น 

เรื่องวยุษิตาษวะ  เป็นอุปาขยานะที่นางกุนตีเล่าถวายท้าวปาณฑุ หลังจากที่ท้าว
ปาณฑุถูกกวางแปลงสาปให้สิ้นใจในขณะมีความสัมพันธ์กับมเหสี เนื้อเรื่องของอุปาขยานะเล่าถึง
พระเจ้าวยุษิตาษวะกับพระนางภัทราทรงรั กใคร่กันมาก แต่พระเจ้าวยุษิตาษวะสิ้นพระชนม์ไป
ก่อน พระนางภัทราปรารถนาจะสิ้นพระชนม์ตามพระสวามี แต่เทพเจ้าห้ามไว้ และบันดาลให้พระ
นางทรงครรภ์และมีโอรสได้ถึงเจ็ดองค์ นางกุนตีเล่าเรื่องนี้ถวายท้าวปาณฑุเพื่อปลอบพระทัยและ
ให้กําลังใจท้าวปาณฑุว่าแม้แต่พระเจ้าวยุษิตาษวะซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้ว เทพเจ้ายังประทานโอรส
ให้พระนางภัทราได้ถึงเจ็ดองค์ เทพเจ้าก็ย่อมประทานโอรสแก่นางกุนตีได้เช่นเดียวกับที่ประทาน
แก่พระนางภัทรา ท้าวปาณฑุจึงไม่ควรท้อพระทัยและสิ้นหวัง 

เรื่องนละ เมื่อกษัตริย์ปาณฑพแพ้สกาแก่ศกุนิและพวกเการพจนต้องถูกเนรเทศจาก
เมือง ออกเดินป่า ฤษีพฤหทัศวะไปเยี่ยมเยียนและเล่าเรื่องพระนลถวายกษัตริย์ปาณฑพและชายา
เพื่อปลอบพระทัยและให้กําลังใจ  เนื่องจากเรื่องพระนลใกล้เคียงกับเรื่องราวของกษัตริย์ปาณฑพ  
คือพระนลเสียพนันสกาจนต้องเสียบ้านเมือง และสูญเสียทุกอย่าง แต่ในที่สุดเพราะความเพียร
พยายาม และการได้มิตรดีทําให้พระนลสามารถรู้หัวใจสกาและชิงเอาบ้านเมืองคืนมาได้ ฤษีพฤห
ทัศวะเล่าเรื่องนี้เพื่อให้กษัตริย์ปาณฑพไม่คิดท้อแท้ และให้มีกําลังใจและเอาอย่างพระนลเพื่อจะ
ได้กลับไปครองบ้านเมืองอย่างสง่างามเช่นเดียวกับพระนล  

เรื่องราม ฤษีมารกัณเฑยยะเล่าเรื่อ งรามให้ยุธิษฐิระและกษัตริย์ปาณฑพฟัง
หลังจากทราบว่าเทราปทีถูกชยัทรถจับตัวไปจากอาศรมเพื่อปลอบพระทัยกษัตริย์ปาณฑพและให้
กําลังใจว่า เหตุการณ์จะไม่เลวร้ายแต่จะเป็นเช่นเดียวกับเรื่องราวของพระรามที่นางสีดาถูกรา
วณะลักพาตัวไปจากอาศรม แต่สุดท้ายก็ได้กลับมาครองคู่กันดังเดิม  

 จากการที่มหาภารตะเป็นวรรณคดีที่องค์ประกอบและโครงสร้างซับซ้อน มีเนื้อเรื่อง
ยาวโดยมีอนุภาคต่างๆที่ทําให้เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนุกและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน อีกทั้งยังมีกลวิธีการ
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เล่าเรื่องที่หลากหลาย มหาภารตะจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์แห่งวรรณคดีของชาวอินเดีย ดังมี
ข้อความยกย่องคุณค่าของมหากาพย์เรื่องนี้ไว้ถึง 2 ครั้งในตอนต้นและตอนท้ายเรื่องว่า   

      ในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ อรรถะ กามะ และโมกษะ เรื่องใดมีอยู่ในมหาภารตะย่อมมีใน
คัมภีร์อื่น  เรื่องใดไม่มีในมหาภารตะก็ย่อมไม่มีในที่อื่นใด121

 

และด้วยเหตุผลดังกล่าว  นักวิช าการทั้งตะวันตกและตะวันออกจึงนิยมเปรียบมหาภารตะเป็น
สารานุกรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งความรู้สําคัญที่มีเรื่องให้ศึกษาค้นคว้าได้ไม่สิ้นสุด 122 อีกทั้งยัง
เป็นแรงบันดาลใจให้กวีรุ่นหลังได้เนื้อหาและแนวคิดไปสร้างสรรค์เป็นวรรณคดีเรื่องใหม่อย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะวรรณคดีกาวยะของกวีมีชื่อทั้งหลาย 

                                                      

 
121

dharma crthe ca kme ca moke ca bhartarabha    

 yadihsti tadanyatra yannehsti na tat kvacit (1.56.33, 18.5.38) 

 122
Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda, vol.4, 10th 

ed. (Almora : Advaita Ashrama, 1972), 101, cited by Birendra Kumar Bhattacharyya, 

“Introduction” in A Critical Inventory of Rāmāyana Studies in The World, vol.1 (New 

Delhi : Sahitya Akademi, 1991), xx. 
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บทที่ 4 

กาวยะที่สร้างสรรค์ใหมจ่ากมหาภารตะเพื่อสร้างรสวรรณคด ี

 ตามรูปศัพท์  กาวยะ แปลว่า งานของกวี หมายถึงงานที่ เน้นวรรณศิลป์ มุ่งสร้าง
อารมณ์สุนทรีย์ มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์โดยสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ใน
แง่มุมต่างๆ1 วรรณคดีกาวยะได้แก่งานประเภทกาพย์แบบศิลปนิมิตซึ่งส่วนใหญ่ยึดแก่นเรื่องหลัก
เป็นส าคัญ มักไม่มีการกล่าวถึงเรื่องแทรก ทุกอย่างที่บรรยายจะสัมพันธ์กับแก่นเรื่อง และใช้
ถ้อยค าวิจิตรบรรจง 2 เนื้อหาของวรรณคดีกาวยะ อาจจะคิดขึ้นใหม่หรือน ามาจากเรื่องเดิมที่เล่า
ขานกันมาก็ได้ ดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 แล้วว่ากวีสันสกฤตมิได้ถือว่าการน าเนื้อหาเดิมมาใช้จะท า
ให้คุณค่าของงานลดลงไป แต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้กวีรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือในการประพันธ์
ด้วย จึงปรากฏเป็นท่ีนิยมในการแต่งกาวยะโดยอาศัยเนื้อเรื่องจากวรรณคดีของบูรพกวี การศึกษา
กาวยะเรื่องส าคัญๆจึงจะท าให้เราเข้าใจ แนวคิดและกลวิธีในการเลือกเรื่องมาประพันธ์ซึ่งท าให้
เข้าถึงคุณค่าของวรรณคดีเรื่องต่างๆได้มากขึ้น 
 กาวยะที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาครั้งนี้มีจ านวน  9 เรื่อง ประกอบด้วยมหากาวยะ  1 เรื่อง 
ได้แก่ และบทละคร 8 เรื่อง ได้แก่  
  1) มหากาวยะเรื่องกิราตารชุนียะ (kirātārjunīya) ผู้แต่งคือภารวิ ซึ่งสันนิษฐานว่า
มีชีวิตอยู่ในคริสตศตวรรษท่ี 6

3 กล่าวถึงการต่อสู้ระหว่างพระศิวะซึ่งแปลงเป็นกิราตะหรือ
นายพรานกับอรชุน โดยกวีได้เนื้อเรื่องมาจากมหาภารตะบรรพที่ 3 และน ามาแต่งเป็นกาวยะ
ความยาว 18 กัณฑ์ ในกัณฑ์ที่ 15 กวีแสดงกลวิธีการใช้ถ้อยค าแ บบต่างๆ ดังที่อธิบายไว้ในต ารา
กาวยทรรศของทัณฑิน เช่น บางบทใช้พยัญชนะ น ตัวเดียว และบางวรรคอ่านกลับจากหลังไป
หน้าจะมีพยางค์เหมือนกับที่อ่านจากหน้าไปหลัง เป็นต้น 

                                                 

 
1กุสุมา รักษมณี , การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 11. 

 
2มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 52.  
 

3
A. Berrriedale Keith, A History of Sanskrit Literature (Delhi : Oxford 

University Press, 1973), 116. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90 

 

  2) ปัญจราตระ  (pañcaratra) เป็นนาฏกะประเภทสมวการะ 4ที่แต่งโดยภาสะ 
(Bhāśa) กวีในคริสตศตวรรษที่ 2 โดยได้เนื้อเรื่องมาจากมหาภารตะ บรรพที่ 4 ตอนทุรโยธน์
ยกทัพไปตีเมืองวิราฏะ 
  3) อูรุภังคะ   (ūrubhavga) หรือคทายุทธ (gadāyuddha)

5
 เป็นนาฏกะขนาดสั้น 

ความยาว 1 องก์ ผลงานของภาสะ กวีในศตวรรษท่ี 2 ได้เนื้อเรื่องมาจากเหตุการณ์ตอนทุรโยธน์
ต่อสู้กับภีมะด้วยคทาซึ่งปรากฏ ในบรรพที่ 9 ศัลยบรรพของมหาภารตะจนถึงทุรโยธน์สวรรคตใน
บรรพที่ 10 เสาปติกบรรพ เหตุการณ์ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องหลักของมหาภารตะซึ่ง      
สัญชัยเป็นผู้เล่าถวายท้าวธฤตราษฏร์   

  4) กรรณภาระ  (karnabhāra) หรือกวจทานะ  (Kavacadāna)
6เป็นบทละครองก์

เดียว แต่งโดยกวีภาสะ โดยได้เนื้อเรื่องมาจากเรื่องราวของกรรณะที่กระจายอยู่ในหลายเหตุการณ์
ในมหาภารตะ เหตุการณ์ส าคัญที่กวีภาสะน ามาเป็นต้นแบบของบทละครเรื่องนี้ ได้แก่ เหตุการณ์
ตอนกรรณะเรียนวิชา ในบรรพที่ 12 ศานติบรรพ และเหตุการณ์ตอนกรรณะบริจาคเสื้อเกราะและ
ต่างหู ในบรรพที่ 3 วนบรรพ  

  5) อภิชญานศากุนตลา  (abhijñānaśākuntalā) เป็นบทละครประเภทนาฏกะ มี 7 

องก์ กาลิทาสได้เค้าโครงมาจากเรื่องแทรกในอาทิบรรพของมหาภารตะ ชื่อศกุนตโลปาขยานะ ซึ่ง
กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับก าเนิดของจักรพรรดิอินเดียทรงพระนามว่า “ภรต” ผู้เป็นบรรพบุรุษของ
พวกปาณฑพและเการพ บทละครเรื่องศกุนตลาเป็นผลงานชิ้นเอกของกาลิทาส งานชิ้นนี้แสดงถึง
ความสามารถของกาลิทาสทั้งในด้านการใช้ถ้อยค าที่ประณีต การพรรณนาธรรมชาติ การ
พรรณนาอารมณ์อย่างละเมียดละไม บทเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งชัดเจน การใช้ฉันทลักษณ์ที่
เหมาะสมกับเนื้อความ ตลอดจนความสามารถในการดัดแปลงเรื่องให้เป็นบทละครที่งดงามอย่าง
ยิ่ง จนท าให้บทละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 
                                                 

4โดยทั่วไปละครสมวการะเป็นละครประเภทอิทธิปาฏิหาริย์ที่น าเรื่องราวในเทพประวัติมาแสดงใน 

3 องก์ องก์แรกใช้เวลาประมาณ 12 นาฑิกา องก์ที่สอง 4 นาฑิกา และองก์สุดท้าย  2 นาฑิกา โดยนาฑิกาหน่ึง
เท่ากับครึ่งมุหูรฺตะหรือ 24 นาที ละครประเภทน้ีอาจมีตัวแสดงถึง  12 คน เหตุการณ์ที่น ามาแสดงต้องเป็นเรื่อง
ตื่นเต้น มีการสู้รบ จุดประสงค์ของการแสดงเพื่อเทิดทูนวีรบุรุษของเรื่อง 

5
A.K.Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.2, The Origins and Formation of 

Classical Kavya, 2nd ed., rev. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1992), 

269. 
6
Ibid, 275 ; กวจทานะ (kavacadāna) หมายถึง การที่กรรณะให้เสื้อเกราะเป็นทานแก่พระ

อินทร์ 
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  6) เวณีสังหาร  (venīsajhāra) เป็นนาฏกะขนาดยาว 6 องก์ เป็นผลงานของภัฏฏ
นารายณะ กวีในคริสตศตวรรษท่ี 8 ซึ่งสร้างบทละครเรื่ องนี้จากจินตนาการผสานกับเหตุการณ์
บางตอนจากมหา ภารตะ เช่น เหตุการณ์ตอนนางเทราปทีถูกพวกเการพประจานกลางสภา 
เหตุการณ์ตอนยุธิษฐิระส่งพระกฤษณะเป็นทูตเจรจาขอสงบศึก และเหตุการณ์ตอนภีมะสังหาร
ทุหศาสันและทุรโยธน์ เป็นต้น 

  7)-9) บทละครเรื่อง ทูตวากยะ  (dūtavākya) มัธยม วยาโยคะ 

(madhyamavyāyoga) และทูตฆโฏตกัจ  (dūtaghatotkacam) เป็นนาฏกะขนาดสั้น คือมี
ความยาวเพียง 1 องก์ บทละคร  3 เรื่องนี้เป็นผลงานของกวีคนเดียวกันคือภาสะ กวีในศตวรรษท่ี 
2 เนื้อเรื่องของบทละครเป็นการจินตนาการของกวีจึงไม่ปรากฏในมหาภารตะ 

 เมื่อพิจารณากาวยะทั้ง 9 เรื่องที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาพบว่ามีกาวยะ 4 เรื่องที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรสวรรณคดี ได้แก ่

           1. อภิชญานศากุนตลา   

   2. กิราตารชุนียะ  
   3. เวณีสังหาร  
   4. อูรุภังคะ 

 อนึ่ง กาวยะบางเรื่อง กวีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการคือทั้ง
เพื่อสร้างรสวรรณคดีและเพื่อภาพลักษณ์ตัวละคร ในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวัตถุประสงค์ด้านการ
สร้างรสวรรณคดีเท่านั้น ส่วนวัตถุประสงค์อีกด้านหนึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

อภิชญานศากุนตลา (abhijñānaśākuntalā)
7
 

 ตามประวัติวรรณคดีสันสกฤต วรรณคดีที่มุ่งแสดงศฤงคารรสเป็ นรสเอกมีอยู่จ านวน
มาก อาจกล่าวได้ว่ามากกว่าเรื่องที่แสดงรสอ่ืนเป็นรสเอก โดยเฉพาะในวรรณคดีเอก 6 เรื่องของ

                                                 

 
7ค าแปลบทละครเรื่องศกุนตลาในวิทยานิพนธ์น้ี ผู้วิจัยใช้ฉบับแปลของ  นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต,ผู้แปล, บทละครเร่ืองศกุนตลาของมหากวีกาลิทาส , (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษา
ตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), (เอกสารอัดส าเนา).  
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กาลิทาส ได้แก่ เมฆทูต รฆุวงศ์ วิกรโมรวศี กุมารสมภพ มาลวิภาคนิมิตร และศกุนตลา ล้วนเป็น
วรรณคดีที่มุ่งแสดงศฤงคารรสเป็นรสเอกทั้งสิ้น8 

 บทละครเรื่องอภิชญานศากุนตลาหรือเรื่องศกุนตลาของกวีกาลิทาสได้เนื้อเรื่องมาจาก
อุปาขยานะเรื่องศกุนตลาใน บรรพที่ 1 ของมหาภารตะ 9 ในการน าอุปาขยานะเรื่องศกุนตลามา
แต่งใหม่ กาลิทาสเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องจากเรื่องเดิมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเป็นมาของ
พระภรตผู้เป็นต้นวงศ์ภารตะมาเป็นเรื่ องราวความรักของทุษยันต์กับศกุนตลาโดยกาลิทาสได้เพิ่ม
ตัวละครเข้ามาในบทละครหลายตัว เช่น เพื่อนสนิทสองคนของศกุนตลา วิทูษกะ นางเคาตมี ฤษี  
ทุรวาส ชาวประมง เป็นต้น และปรับเปลี่ยนเหตุการณ์หลายตอนด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ขยาย

ความหรือ เพิ่มรายละเอียด  (expansion)
10 เช่น เพิ่มเหตุการณ์และบทบาทของเพื่อนสองคน

ของศกุนตลา เหตุการณ์ฤษีทุรวาสสาปแช่งศกุนตลา เหตุการณ์แหวนหายและชาวประมงเก็บ
แหวนได้จากท้องปลา เหตุการณ์ทุษยันต์ลืมศกุนตลาเพราะค าสาปแช่งของฤษีทุรวาส เป็นต้น 
เปลี่ยนรายละเอียด  (changing detail)

11 เช่น ในอุปาขยานะ ศกุนตลาลา ฤษีกัณวะไปเข้าเฝ้า
พระราชาทุษยันต์เมื่อโอรสภรตอายุ 6 ขวบ กาลิทาสเปลี่ยนรายละเอียดของเนื้อเรื่องตอนนี้เป็น
ศกุนตลาไปเข้าเฝ้าพระราชาทุษยันต์ขณะที่ตั้งครรภ์พระภรต นอกจากน้ี ในอุปาขยานะเมื่อทุษ
ยันต์ไม่ยอมรับศกุนตลาและพระภรตเป็นภรรยาและโอรส มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นว่าศกุนตลาและและ
พระภรตเป็นภรรยาและโอรสที่ชอบธรรมของพระราชาทุษยันต์ กาลิทาสก็เปลี่ยนรายละเอียดของ 

 

                                                 

 
8กุสุมา รักษมณี , การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, (กรุงเทพฯ : 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 150. 

 
9ดูเนื้อเรื่องย่ออุปาขยานะเรื่องศกุนตลาในภาคผนวก ก อุปาขยานะในมหาภารตะ เรื่องที่ 1 

 
10การขยายความหรือเพิ่มรายละเอียด (expansion) เป็นค าศัพท์ที่ใช้ในการศึกษารายวิชาทาง

คติชนวิทยาและมานุษยวิทยา หมายถึง  การท่ีผู้ถ่ายทอดวรรณกรรมตั้งใจเพิ่มเติมหรือใส่รายละเอียดตอนใด
ตอนหน่ึงเข้ามาในเนื้อเรื่อง 
 

11การเปลี่ยนรายละเอียด (changing detail) เป็นค าศัพท์ที่ใช้ในการศึกษารายวิชาทางคติชน
วิทยาและมานุษยวิทยา หมายถึง  การท่ีผู้ถ่ายทอดวรรณกรรมตั้งใจเปล่ียนแปลงเรื่องราวหรือรายละเอียดของ
เรื่องราวตอนใดตอนหนึ่ง 
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เหตุการณ์ตอนนี้โดยเปลี่ยนจากเสียงสวรรค์เป็นเกิดแสงสว่างเจิดจ้ากลางท้องฟ้ามารับตัว
ศกุนตลาซึ่งก าลังตั้งครรภ์ขึ้นไปบนสวรรค์ เป็นต้น ละความหรือตัดรายละเอียด  (omission)

12 
เช่น ในอุปาขยานะ หลังจากมีเสียงสวรรค์ดังขึ้นแล้ว พระราชาทุษยันต์ทรงอธิบายกับศกุนตลา
และข้าราชบริพาร ณ ท้องพระโรงว่าเหตุที่ไม่ทรงยอมรับศกุนตลาและพระภรตแต่แรกเพราะทรง
ต้องการให้ประชาชนยอมรับในความชอบธรรมของการอภิเษกระหว่างพระองค์กับศกุนตลาและ
ยอมรับในตัวศกุนตลาและพระโอรส เหตุการณ์นี้ไม่ปรากฏในบทละครของกาลิทาส 

 บทละครเรื่องศกุนตลาของกาลิทาสเป็นนาฏกะขนาดยาวคือยาวถึง 7 องก์ ท าให้มี
รายละเอียดของเหตุการณ์มากจึงมีรสวรรณคดีหลายรส แต่รสวรรณคดีที่เป็นรสเอกและถือเป็น
แก่นของเรื่องมีเพียงรสเดียวคือรสรักหรือศฤงคารรส ส่ว นรสอื่นๆ เช่น วีรรส ภยานกรส อัทภุตรส 
เป็นต้น จะผลัดกันเข้ามาเสริมรสเอกให้เด่นชัดย่ิงขึ้นตลอดทั้งเรื่อง13

  

 ในบทละครเรื่องศกุนตลา ภาวะรักของศกุนตลาที่มีต่อทุษยันต์ผู้เป็นพระสวามีที่
จ าต้องพลัดพรากจากกันถือเป็นเนื้อหาหรือวัสดุของเรื่อง มีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือ การพลัด
พรากเพราะเหตุจ าเป็นและเพราะค าสาปแช่งของฤษีทุรวาส กวีสร้างให้เรื่องศกุนตลาเป็นบทละคร
รักในแนววิประลัมภะคือความรักของผู้ที่อยู่ห่างไกลกันหรือรักที่ต้องพลัดพราก ดังจะเห็นว่ากวีเปิด
ฉากรักของทุษยันต์ด้วยความรู้สึกกระสับกระส่าย ทุรนทุรายของทุษยันต์ ซึ่งเป็นอนุภาวะของการ
ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดศกุนตลา ดังที่ทุษยันต์กล่าวกับวิทูษกะว่า “ฉันไม่สามารถที่จะท าให้ใจของตัวเอง
พ้นไปจากความวุ่นวายเกี่ยวกับศกุนตลา เพราะว่า ร่างไปข้างหน้า ใจไม่หยุดนิ่ง ยิ่งวิ่งไปข้างหลัง 
เหมือนผ้าไหมจีนของธงที่ถูกท าให้ทวนลม ”14เช่นเดียวกับศกุนต ลาหลังจากได้พบหน้าราชฤษี    
ทุษยันต์เป็นครั้งแรกก็มีอาการ  

                                                 

 
12การละความหรือตัดรายละเอียด  (omission) เป็นค าศัพท์ที่ใช้ในการศึกษารายวิชาทางคติ

ชนวิทยาและมานุษยวิทยา หมายถึงการท่ีผู้ถ่ายทอดวรรณกรรมตั้งใจตัดเรื่องราวตอนใดตอนหนึ่งออกไป
เนือ่งจาก 1) เห็นว่าเป็นตอนที่ไม่ส าคัญ (omission of the irrelevant) 2) เพราะความไม่คุ้นเคย (omission 

of the unfarmiliar) 3) เพราะความไม่สบอารมณ์ (omission of the unpleasant) 

 
13กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 149.  

 
14ศกุนตลา 1.31. 
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ใบหน้ามีแก้มผอมลง หน้าอกมีถันไม่อวบอูม สะเอวก็เล็กลงกว่าเดิม ไหล่ทั้งสองข้างลู่ลง
อย่างมาก ผิวพรรณซีดขาว หญิงสาวผู้นี้ถูกกามเทพทรมานแล้ว ...เปรียบเหมือนเถาวัลย์
มาธวีถูกสัมผัสด้วยลมที่ท าให้ใบไม้ของมันเหี่ยวแห้งลง15 

 เมื่อความรักของทุษยันต์สมหวังด้วยการจัดพิธีคนธรรพ์วิวาห์กับนางศกุนตลาก็มีเหตุ
ให้ต้องเดินทางกลับพระนคร และจ าต้องทิ้งศกุนตลาไว้เบื้องหลัง อุปสรรคในความรักของคนทั้ง
สองมิได้มีเพียงระยะทางและกาลเวลาเท่านั้น แต่อุปสรรคที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือค าสา ปแช่ง
ของฤษีทุรวาสที่สาปให้ทุษยันต์ลืมศกุนตลา ต่อเมื่อได้เห็นแหวนที่เป็นเคร่ืองระลึกถึงที่ทุษยันต์ให้
ไว้แก่ศกุนตลา ทุษยันต์จึงจะจดจ าเรื่องราวทั้งหมดได้ การที่กวีให้ตัวละครพลัดพรากจากกันและ
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความทุกข์ยากเพื่อพิสูจน์รักแท้เป็นแนวเรื่องที่กวี นิยมใช้แสดงศฤงคารรส
เพราะ “ความเสน่หาเพิ่มพูนขึ้นเพราะความโหยหา เมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ”16และ “ความ
รักที่มีอุปสรรคย่อมแสดงพลังออกมามากกว่าปกติ เช่นกับกระแสน้ าที่มีสิ่งขวางกั้นย่อมหาทาง
ออกและไหลแรงยิ่งขึ้น”17  

 ในกรณีของศกุนตลา อุปสรรคในชีวิตรักของศกุนต ลาเริ่มต้นและด าเนินมาต้ังแต่ก่อน
พระภรตเกิดจนกระทั่งพระภรตอายุได้สิบขวบ หากเปรียบชีวิตรักของศกุนตลากับกระแสน้ าก็เป็น
เหมือนกระแสน้ าที่เชี่ยวกราก มีก าลังแรง และถูกกีดขวางด้วยหินก้อนมหึมา กวีแสดงให้เห็นว่า
ความรักของศกุนตลาที่มีต่อทุษยันต์นั้นมากนัก แม้ว่าจะมีอุ ปสรรคหนักหนาเพียงใด แม้จะต้อง
พลัดพรากจากทุษยันต์นานนับสิบปี แม้ทุษยันต์จะจดจ านางไม่ได้ และแม้ทุษยันต์จะบริภาษนาง
อย่างรุนแรงและไม่ไยดี นางก็ไม่เคยเสื่อมคลายความรักภักดี ที่มีต่อทุษยันต์ การรับรู้ถึงความรักท่ี
หนักแน่นมั่นคงที่ศกุนตลามีต่อทุษยันต์ท าให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งและเป็นเหตุให้เกิดศฤงคารรส 

 แม้ว่าความรักที่เป็นแก่นเรื่องของบทละครศกุนตลาจะได้แก่ความรักประเภท              
วิประลัมภะหรือความรักที่พลัดพรากดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ในอีกมุมหนึ่งกวีก็ได้แสดงให้เห็นถึง
ความสุขใจของตัวละครที่เกิดจากความสมหวังในค วามรักและความอิ่มเอมใจจากการได้อยู่
ร่วมกับคนรักซึ่งในภาษาสันสกฤตเรียกความรักประเภทนี้ว่าสัมโภคะ หมายถึงความรักของผู้ที่ได้
อยู่ด้วยกัน18 ในบทละครศกุนตลาปรากฏความรักประเภทสัมโภคะในองก์ที่ 3 เมื่อทุษยันต์และ
                                                 

 
15ศกุนตลา 3.8. 

 16
M.R. Kale, The Meghaduta of Kalidasa (Delhi : Motilal Banarsidass, 1983)  

อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 151. 

 17กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 151. 

  
18กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 151. 
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ศกุนตลาได้อยู่และพูดคุยกันตามล าพังบนแท่นศิลาใต้ซุ้มเถ าวัลย์หลังจากต่างล่วงรู้ความในใจ
ของกันและกันว่า 

ศกุนตลา :  (แสดงท่าอ่านจดหมาย)  
ท่านผู้มีความโหดร้าย  ฉันไม่ทราบถึงใจท่าน แต่กามเทพได้ท าให้ร่างกายฉันมีความ
ปรารถนาวนเวียนอยู่ในตัวท่าน มีอาการร้อนอย่างมากทั้งกลางวันกลางคืน19  

  

พระราชา : (เข้าไปหาทันที) 

เธอผู้มีร่างกายผ่ายผอม กามเทพไม่เพียงท าให้เธอร้อนเท่านั้น กามเทพก็แผดเผาฉันทั้ง
กลางวันและกลางคืน แน่นอนล่ะ กลางวันไม่ท าร้ายสระบัวเหมือนกับที่ท าอันตราย
พระจันทร์20 

 ดังกล่าวแล้วว่า ความรักระหว่างทุษยันต์กับศกุนตลาถือเป็นแกนกลางหรือแก่นของ
เรื่อง แต่ก็เห็นได้ชัดว่ากวีไม่ได้ละเลยความรักและความรู้สึกละเอียดอ่อนในแง่มุมอื่นๆในเรื่อง เช่น 
ความรักระหว่างพ่อลูก ความรักระหว่างเพื่อน ความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ หรือแม้แต่ความ
ผูกพันระหว่างคนกับต้นไม้  ในวันที่ศกุนตลาจะลาจากอาศรมของฤษีกัณวะเพื่อไปเข้าเฝ้า
พระราชาทุษยันต์ กวีถ่าย ทอดให้เห็นแง่งามของความรัก ความผูกพันเหล่านี้อย่างชัดเจน 
ครบถ้วนและงดงามที่สุด 

ระหว่างฤษีกัณวะกับศกุนตลา 

ฤษีกัณวะ : วันนี้ศกุนตลาจะเดินทางไป คิดถึงเรื่องนี้แล้วหัวใจก็มีแต่ความวิตกกังวล 
ล าคอก็ตีบตันไปด้วยน้ าตาที่จะไหลออกมาแต่ไปกั้นล าคอไว้ มองดูอะไรก็เหมือน กับไม่มี
ชีวิตชีวาเอาเสียเลย เพราะความรักแท้ๆ ตัวเราอยู่ในป่ายังมีความเศร้าครวญหามากมาย
ถึงเพียงนี้ แล้วนี่ผู้คนที่อยู่ครองเรือน เม่ือมีความทุกข์เศร้าใจที่ต้องพลัดพรากจากลูกสาว
อันเป็นสุดที่รักจักต้องพบกับความคับอกคับใจมากมายเพียงไหนหนอ21  

ระหว่างศกุนตลากับลูกกวาง 

ศกุนตลา : (แสดงท่าการเดิน หยุดไป) เอ๊ะ นี่ใครกันเกี่ยวผ้านุ่งของฉันไว้  

                                                 

 
19ศกุนตลา 3.14. 

 
20ศกุนตลา 3.15. 

 
21ศกุนตลา 4.6. 
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(พูด เสร็จก็เหลียวมาดู) 

ฤษีกัณวะ :  ลูกเอ๋ย กวางตัวใดปากของมันถูกปลายหญ้าคาแทงเอา  

ลูกใช้น้ ามันของต้นอิงคุทาจนแผลมันหายกวางตัวนั้นนั่นเองที่ลูกท าคลอด 

มันมา และเลี้ยงข้าวมันมากับมือ มันไม่ยอมหลีกทางเดินให้กับลูก 

ศกุนตลา : ลูกจ๋า เธอติดตามฉันผู้ก าลังทอดทิ้งคนที่อยู่ร่วมกันมาท าไม เธอโตขึ้นมาโดยไม่
มีแม่หลังจากเกิดไม่นาน แม้ตอนนี้ท่านพ่อจะดูแลเอาใจใส่เธอโดยปราศจากฉัน จงกลับไป
เถอะ (พูดเสร็จก็เดินไปร้องไห้ไป)22 

ระหว่างศกุนตลากับเพื่อน 

ฤษีกัณวะ :  (ถอนหายใจ) นี่อนสูยา เพื่อนผู่อยู่ร่วมกันของเธอทั้งสองไปแล้ว จงข่มความ
เศร้าโศกเสียเถอะ แล้วตามฉันกลับไป 

 เพื่อนทั้งสอง : เราสองคนจะเข้าไปสู่ป่าบ าเพ็ญตบะโดยไม่มีศกุนตลาเหมือนกับความว่าง
เปล่าได้อย่างไรล่ะเจ้าคะ 

ฤษีกัณวะ :  กระแสแห่งความรักมักจะแสดงออกอย่างนี้แหละ23 

ระหว่างศกุนตลากับเถาวัลย์วนโยตสนา 

ศกุนตลา : (แสดงท่านึกขึ้นมาได้) พ่อจ๋า ลูกขอไปลาพี่เถาวัลย์วนโยตสนาก่อน 

ฤษีกัณวะ : ฉันเข้าใจ ความรักของเธอที่มีในเถาวัลย์นั้นเหมือนกับว่าเกิดร่วมท้องเดียวกัน 
... 

ศกุนตลา : (แสดงท่าขยับเข้าไปใกล้แล้วกอดเถาวัลย์) นี่วนโยตสนา แม้เธอจะพันต้น
มะม่วงแล้ว ก็จงใช้แขนคือกิ่งที่ยื่นออกมาทางด้านนี้กอดฉันไว้เถิด ตั้งแต่วันนี้ไปฉันต้อง
ห่างไกลเธอไปอย่างแน่นอน24  

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันที่
ศกุนตลามีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยแล้ว ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าความรักที่ศกุนตลามีต่อ
ทุษยันต์นั้นลึกซึ้งและใหญ่หลวงยิ่งกว่าความรักทั้งปวง ในบทละคร กวีไม่ได้บอกว่าศกุนตลารัก

                                                 

 
22ศกุนตลา 4.14.  

 
23ศกุนตลา 4.22.  

 
24ศกุนตลา 4.13. 
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ทุษยันต์มากเพียงใด แต่ผู้อ่านก็สามารถเข้าใจความรู้สึกของศกุนตลาได้ไม่ยากจากการท่ีนาง
เลือกเดินจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่นางรักและคุ้นเคยมาตลอดชีวิตเพื่อก้าวไปหาทุษยันต์ ซึ่งใน
เวลานั้นไม่มีหลักประกันใดเลยว่านางจะสมหวังในความรัก ความรู้สึกของศกุนตลาในเวลาจะจาก
อาศรมพระฤษีเป็นดังที่กล่าวกับปริยัมวทาว่า “เท้าทั้งคู่ของฉันแม้จะมีความกระตือรือร้นที่จะได้
พบสามี ก าลังจะจากอาศรมไป แต่มันไม่ยอมก้าวไปข้างหน้าเพราะท าใจล าบาก”25   

 ท่าทีเย็นชาและวาจาตัดรอนของพระราชาทุษยันต์ในวันที่ศกุนตลามาเข้าเฝ้าไม่เพียง
ท าร้ายความรู้สึกของศกุนตลาอย่างรุนแรงแต่ยังท าร้ายหัวใจของพระราชาทุษยันต์เองเมื่อจดจ า
เหตุการณ์ทุกอย่างได้หลังจากเห็นแหวนที่ชาวประมงได้จากท้องปลา  

พระราชา : (หมุนไปรอบๆอย่างเชื่องช้า) 

ก่อนหน้านั้นการนอนหลับก็ได้ถูกห้ามไว้เพราะการปลุกให้ตื่นโดยลูกกวางตัวน่ารัก แต่เวลา
นี้หัวใจที่ถูกท าลายแล้วได้ถูกปลุกให้ตื่นโดยความทุกข์ใจ26  

 หากบทละครเรื่องนี้จบด้วยการแยกจากกันอย่างถาวรของทุษยันต์กับศกุนตลา รสเอก
ของเรื่องน้ีจะเปลี่ยนจากศฤงคารรสเป็นกรุณารสทันที แต่ในเรื่องนี้ตอนท้ายขององก์ที่  7 หลังจาก
ทุษยันต์ได้ประกอบภารกิจอันยิ่งใหญ่คือช่วยพระอินทร์ปราบอสูรสมกับวรรณะกษัตริย์ที่สูงส่งของ
ตนแล้ว  พระราชาทุษยันต์ ก็ได้กลับมาพบกับศกุนตลาอีกครั้ง รวมทั้งได้พบพระโอรส คือพระภรต 
และได้ครองคู่กับศกุนตลา ท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในความรักแท้ของคนทั้งสองที่ต่างฟัน
ฝ่าอุปสรรคมานานปีและในที่สุดความรักที่มั่นคงก็ท าให้คนทั้งคู่ได้ครองรักกัน ในตอนนี้ทุษยันต์
ทรงเป็นฝ่ายรับผิดกับศกุนตลาว่า 

โอ้เธอผู้บริสุทธิ์ ปล่อยให้ความรู้สึกอันเลวร้ายซึ่งเกิดจากการที่ฉันทอดทิ้งเธอ ขอให้ผ่านพ้น
หัวใจของเธอไป เพราะถึงอย่างไร ที่ส าคัญคือ ความรักของฉันถูกปิดบังด้วยอ านาจแห่ง
ความมืดมิด คนตาบอดสะดุ้งกลัวแม้กระทั่งช่อดอกไม้ ตกใส่ศีรษะของเขา  เพราะเข้าใจผิด
ว่าเป็นงู27 

 บทละครเรื่องศกุนตลาจบอย่างสมบูรณ์โดยมีศฤงคารรสเป็นรสเอก และมีรสอื่นๆ เช่น 
วีรรส ภยานกรส อัทภุตรส ผลัดกันเข้ามาเสริมรสเอก  จะเห็นว่าภาวะมุ่งมั่นปรากฏชัดเจนใน

                                                 

 
25ศกุนตลา 4.12. 

 
26ศกุนตลา 6.7. 

 
27ศกุนตลา 7.24. 
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ถ้อยค าสรรเสริญของฤษีสองตนที่ขอให้พระราชาทุษยันต์ช่วยปราบอสูรที่มาท าลายพิธีของพวก
ฤษี 

ฤษีองค์แรก : โอ ! สง่างามยิ่งนัก ท่านผู้นี้สามารถสามารถบันดาลความม่ันใจให้เกิดขึ้นได้
หรือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ในกรณีของพระราชาผู้ไม่แตกต่างจากฤษีมากนัก เพราะว่า 

 การอยู่ในอาศรมที่ทุกคนจะต้องอยู่ ได้ถูกรับไว้แล้วแม้โดยพระราชาองค์นี้ 
พระราชาแม้องค์นี้ก็สะสมตบะทุกวันด้วยการคุ้มครองรักษาประชาชน ต าแหน่งอัน
ศักดิ์สิทธิ์ว่า พระมุนี ดังนี้ มีค าว่า “ราชา” อยู่หน้าเพียงอย่างเดียว ถูกสวดสรรเสริญโดย
นักร้องคู่หนึ่ง แม้ของพระราชาองค์นี้ ผู้ควบคุม (อินทรีย์)ไว้ได้ย่อมสัมผัสซึ่งสวรรค์ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า28 

 

ฤษีอีกองค์หนึ่ง : ถ้าเช่นนั้น 

 ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดอะไรเลยที่พระร าชาพระองค์นี้พระองค์เดียว ผู้มีแขน
ที่ยาวเหมือนกับสลักบานประตูแห่งพระนคร ย่อมปกครองแผ่นดินที่มีขอบเขตสีด าคือพระ
สมุทรทั้งหมด เพราะว่าเหล่าเทวดาผู้มีเวรที่ผูกไว้กับพวกแทตย์ (อสูร) ย่อมคาดหวังชัยชนะ
ในสงครามโดยอาศัยธนูที่มีสายขึ้นไว้แล้วของพระองค์ และโดยอาศัยวั ชระที่เป็นของพระ
อินทร์29 

… 

ฤษีทั้งสอง : มหาฤษีกัณวะไม่อยู่ที่นี่ พวกมารจึงได้สร้างอุปสรรคในการบูชายัญของพวก
เรา ดังนั้น พวกเขาจึงขอร้องว่าท่านควรจะอยู่ที่อาศรมแห่งนี้สักสองสามวัน พร้อมด้วย
สารถีของท่าน30  

  

 นอกจากน้ีภาวะน่าพิศวงยังปรากฏในตอนทุษยันต์พบพระโอรส และทุษยันต์จับ
เครื่องรางแต่เครื่องรางไม่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นงู กวีแสดงอัทภุตรสในตอนนี้เพื่อให้ผู้อ่านเกิด

                                                 

 
28ศกุนตลา 2.14. 

 
29ศกุนตลา 2.15. 

 
30ศกุนตลา 2.16. 
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ความอัศจรรย์ใจในบุญบารมีของพระราชาทุษยันต์และเพื่อแสดงว่าพระองค์เป็นเพียงบุคคลเดียว
ที่คู่ควรกับนางศกุนตลา31 

หญิงคนที่ 1 : มหาราช ขอจงฟัง หญ้านี้เรียกว่า อปราชิตา ซึ่งเป็นท่ีนับถือของมาริช
ฤษี ในเวลาท าพิธีการเกิดของเขา ยกเว้นพ่อแม่ของเขาและตัวเขาเอง ไม่มีใคร
สามารถน ามันขึ้นได้ถ้ามันตกลงบนพื้นแล้ว     

   

พระราชา : แต่ถ้ามีใครเอาไปล่ะ 

หญิงคนที่ 1 : ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นงู แล้วก็กัดเขา 

พระราชา : การแปลงร่างน่ะ พระนางของท่านเคยเห็นบ้างหรือไม่ 
หญิงทั้งสอง : หลายครั้งเคย  
พระราชา : (ทรงปีติโสมนัสยิ่ง) ฉันจะไม่ดีใจกับความดีเลิศของฉันได้อย่างไร32

 

 แม้ว่าอุปาขยานะเรื่องศกุนตลาจะเป็นที่มาของบทละครเรื่องศกุนตลาของกาลิทาส 
แต่ศฤงคารรส ซึ่งเป็นรสเด่นของบทละครเรื่องนี้กลับมิได้ป รากฏแม้เพียงน้อยนิดในวรรณคดี
ต้นแบบ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกวีผู้แต่งอุปาขยานะซึ่งเป็นต้นแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงประวัติ
ของพระภรตผู้เป็นต้น วงศ์ภารตะจึงไม่เน้นเรื่องความรักของตัวละคร  ในขณะที่กาลิทาสกวีสมัย
หลังให้ความส าคัญกับเรื่องความรักของตัวละครมากกว่าจึงปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้เป็นเรื่องรัก ใน
แนววิประลัมภะจนเป็นที่ซาบซึ้งของผู้อ่าน ดังนั้นวรรณคดีต้นแบบกับงานที่สร้างสรรค์ใหม่จึงอาจ
แตกต่างกันได้ในหลายลักษณะ รวมทั้งอาจให้รสที่แตกต่างกันอย่างมากได้ด้วย  
 

กิราตารชุนียะ (kirātārjunīya)
33

 

 กิราตารชุนียะเป็นมหากาวยะที่แต่งโดยภารวิ (Bhāravi) กวีในคริสต์ศตวรรษท่ี 6 โดย
ได้เนื้อเรื่องมาจากมหาภารตะ บรรพที่ 3 (วนบรรพ) เมื่อกษัตริย์ปาณฑพถูกเนรเทศให้เดินป่า นาน
สิบสามปเีพราะยุธิษฐิระเสียเมืองให้แก่ทุรโยธน์ในการเล่นพนันสกา  ในช่วงเวลาดังกล่าว อรชุนได้
แยกตัวไปบ าเพ็ญตบะเพื่อขออาวุธวิเศษจากพระศิวะ พระศิวะต้องการทดสอบอรชุนจึงแปลงเป็น

                                                 

 
31กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 149. 

 
32ศกุนตลา 7.21. 

 
33การศึกษาเรื่องกิราตารชุนียะในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยใช้ฉบับของ  

M.R.Kale,Kiratarjuniyam (Delhi : Motilal Banarsidass, 1983) 
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พรานป่ามาต่อสู้กับอรชุน และด้วยความอุตสาหะมุ่งมั่นของอรชุนท าให้พระศิวะพอ ใจจึงประทาน
อาวุธวิเศษเป็นรางวัล  

 ในการน าเนื้อเรื่องจากมหาภารตะมาสร้างใหม่ กวีแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น 18 สรรค โดย
เปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดของวรรณคดีต้นแบบ เพียงเล็กน้อยเพื่อท าให้เรื่องกระชับขึ้นท้ังส่วน
ของการเล่าเรื่องและบทสนทนา 34 มีการเพิ่มรายละเอียด ของเหตุการณ์บางตอน เช่น ตอนพระ
อินทร์ส่งนางอัปสรและคนธรรพ์มายั่วยวนอรชุน ในงานของภารวิพรรณนายาวถึง 4 สรรค เพื่อเน้น
ความมุ่งมั่นของอรชุนในการต่อสู้ กับจิตใจของตนเองไม่ให้หลงใหลและเผลอสติไปตาม สิ่งยั่วยวน
ที่น่าพึงพอใจ และตอนอรชุนต่อสู้กับเหล่าพรานป่า ในมหาภารตะกล่าวถึงเพียงอรชุนต่อสู้กับ
นายพรานแปลง (พระศิวะ ) เพียงคนเดียว แต่ในงานของภารวิ มีการเพิ่มเหตุการณ์ให้อรชุนต่อสู้
กับเหล่าลูกน้องของพรานป่าจนได้ชัยชนะแล้วจึงได้ต่อสู้กับหัวหน้านายพรานคือพระศิวะ การเพิ่ม
เหตุการณ์นี้เข้ามาในงานของภารวิก็เพื่อเน้นความเก่งกล้าสามารถของอรชุนให้เด่นชัดยิ่งขึ้น35  

 นอกจากมีการเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว เอ็ม .อาร์ .กาเล (M.R. 

Kale) ยังแสดงความเห็นว่าการสร้างตัวละค รของภารวิมีลักษณะสมจริง และมีความเป็นมนุษย์
มากกว่าตัวละครในมหาภารตะซึ่งเป็นต้นแบบ กาเลเห็น ว่าตัวละครหลายตัวในมหาภารตะมี
ลักษณะเหนือธรรมชาติมากกว่าในงานของภารวิ เช่น ฤษีวยาสะ ภีมะ อรชุน เป็นต้น36 

 เรื่องกิราตารชุนียะเปิดเรื่องโดยไม่มีบทขอพรจากเทพเจ้า 37 ภารวิเริ่ มเรื่องด้วย
เหตุการณต์อนผู้สืบราชการลับที่ถูกส่งไปสืบราชการโดยยุธิษฐิระกลับมารายงานให้ยุธิษฐิระทราบ
ว่า        ทุรโยธน์และพวกเการพก าลังเตรียมก าลังรบอย่างพร้อมสรรพเพื่อพิชิตพวกปาณฑพให้ได้ 
รวมทั้งรายงานถึงความมั่งค่ังและสถานภาพที่มั่นคงของทุรโยธน์ด้วย  ยุธิษ ฐิระแจ้งข่าวนี้แก่อนุชา
ทั้งสี่และชายา นาง เทราปทีต าหนิยุธิษฐิระที่ยอมรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมอย่างสงบเยือกเย็น 
นางเห็นว่ายุธิษฐิระควรเร่งกอบกู้ศักด์ิศรีของกษัตริย์ปาณฑพ ภีมะเห็นด้วยกับเทราปที ฤษีวยาสะ
แนะน าให้อรชุนบ าเพ็ญตบะเพื่อขออาวุธวิเศษจากเทพเจ้าซึ่งจะ ท าให้สามารถเอาชนะฝ่ายเการพ
ได้ อรชุนจึงไปบ าเพ็ญตบะที่ภูเขาอินทรกีล (Indrakīla) เพื่อขออาวุธจากพระอินทร์และพระศิวะ 
พระอินทร์ส่งนางอัปสรมาทดสอบแต่อรชุนไม่ใส่ใจ แม้พระอินทร์จะแปลงเป็นพราหมณ์ชรามา

                                                 

 
34

A.K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.3, The Early Medieval Period 

(Wūdraka to Viśākhadatta, 2nd ed. (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 

1990), 201.      
 

35
M.R. Kale, Kiratarjuniyam (Delhi : Motilal Banarsidass, 1983), xii-xix. 

 
36

Ibid. 
 

37
Ibid. 
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ทดสอบด้วยตนเอง อรชุนก็ไม่เปลี่ยนความต้ังใจ ท าให้พระอินทร์ต้องแสดง ตนและอวยพรพร้อม
ทั้งบอกให้อรชุนบ าเพ็ญเพียรเพื่อขออาวุธวิเศษจากพระศิวะ อรชุนบ าเพ็ญเพียรจนพระศิวะเห็นใจ
แต่ทรงต้องการทดสอบอรชุนก่อน พระศิวะทรงแปลงเป็นหัวหน้าพรานป่าเพื่อลงมาปราบอสูรมูกะ
ซึ่งมาเกิดเป็นหมูป่า อรชุนต่อสู้กับพระศิวะเพราะยิงหมูป่าตัวเดียวกัน อรชุนพย ายามต่อสู้ด้วย
อาวุธทุกอย่างแต่ก็ไม่อาจเอาชนะพระศิวะได้ พระศิวะพอพระทัยในความอุตสาหะและความ
มุ่งมั่นของอรชุนจึงประทานอาวุธวิเศษที่สามารถเอาชนะพวกเการพได้แก่อรชุนเป็นการตอบแทน
ความมุ่งมั่น  

 ภาวะพื้นฐาน (สถายิภาวะ ) ที่กวีต้องการแสดงคือความอุตสาหะมุ่งมั่นของอรชุ นใน
การประพฤติธรรมหรือหน้าที่ (ธรรมวีระ ) อันได้แก่การธ ารงเกียรติยศของตนและวงศ์ตระกูล โดย
การต่อสู้กับจิตใจของตนเองไม่ให้หลงไปตาม สิ่งยั่วยวนและต่อสู้กับการทดสอบอ่ืนๆจากเทพเจ้า
เพื่อให้ไดอ้าวุธวิเศษที่สามารถเอาชนะพวกเการพได้  มีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือความรักเกียรติ
และความต้องการที่จะ ปกป้องและรักษาเกียรติยศของตนเองและวงศ์ตระกูล โดยมีแรงกระตุ้น
ส าคัญคือ ความแค้นเคืองจากการ ถูกสบประมาท ทั้งจากศัตรูและจากนางเทราปทีผู้เป็นชายา 
กล่าวคืออรชุนเป็นนักรบที่มีความเชื่อมั่นในฝีมือและยึดถือศักด์ิศรีของตนอย่างสูง อรชุนจึงถือเป็น
เรื่องน่าอับอายอย่างมากที่ต้องเสียเมืองให้ฝ่ายเการพเพราะ ยุธิษฐิระแพ้ พนันสกาจนเป็นเหตุใ ห้
ปาณฑพพร้อมทั้งชายาต้องออก เดินป่านาน ถึงสิบสามปี และ ยิ่งกว่านั้น นางเทราปทีชายาของ
ปาณฑพยังถูกฉุดกระชากมาประจานกลางสภา นางเทราปทยีกเรื่องนี้มากล่าวเพื่อ เร่งเร้าอรชุนให้
คิดสู้ 

 ความกล้าและพละก าลังของท่าน ช่างไร้ความหมายอย่างน่าละอาย   

 ตราบใดที่มุ่นผมของข้ายังหลุดลุ่ย เพราะฝีมือของทุหศาสนะ    
 ราวกับว่าไม่มีผู้ปกป้องคุ้มครอง ต้องคอยพึ่งแต่โชคชะตาเท่านั้น    
 ท่านยังเป็นอรชุนคนเดิมอยู่หรือ (3.47)

38  

 ความโกรธของอรชุนเม่ือได้ฟั งค าพูดของเทราปทีที่เตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่น่าอับอาย
กลางสภาเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ในทิศอุดร (3.55)

39 

                                                 

 
38

M.R. Kale, Kiratarjuniyam (Delhi : Motilal Banarsidass, 1983) อ้างถึงใน กุสุมา 
รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 163.  

 
39กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 163.  
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 แรงกระตุ้นส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้อรชุนคิดสู้และออกบ าเพ็ญตบะคือค าพูดที่เป็น
คติของภีมะ 

 

 ผู้ที่ถือว่าเกียรติยศคือทรัพย์มหาศาล       
 พึงรักษาเกียรติยศอันยั่งยืนไว้ด้วยชีวิตอันไม่ยั่งยืน (2.19)

40 

 นอกจากเทราปทีจะกล่าวถึงเหตุการณ์น่าอับอายกลางสภาเพื่อเร่งเร้าให้อรชุนออกไป
ต่อสู้แล้ว ยังพูดเตือนสติและให้แง่คิดแก่อรชุนให้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อรักษาเกียรติยศอีกด้วย  โดยเตือน
ให้อรชุนตระหนักว่าอภิมานะ41เป็นประหนึ่งลมหายใจของมนุษย ์(3.41)

42  

       การสูญเสียอภิมานะเหมือนกับช้างที่สูญเสียงา เมื่ออภิมานะถูกบดบังด้วยอ านาจของ
ศัตรูก็เหมือนกับการเริ่มวันที่ถูกบดบังด้วยเมฆท าให้ไม่มีความสว่าง (3.45)

43
 

 ถ้อยค าเปรียบเปรย และเสียดสี มากมายจากปากของนางเทราปที ผู้เป็นชายาย่อมท า
ให้นักรบเช่ นอรชุนเกิดอติมานะจนตัดสินใจออกบ าเพ็ญตบะเพื่อให้ได้อาวุธวิเศษ และจากจุดที่
ตัดสินใจออกบ าเพ็ญตบะ อรชุนก็ได้แสดงความอุตสาหะอย่างเต็มที่และต่อเนื่องจนกระทั่งประสบ
ชัยชนะ 

 ตามความเห็นของเอ .เค.วอร์เดอร์ 44 อรชุนในมหากาวยะเรื่องนี้เป็นตัวละครที่ด าเนิน
ชีวิตตามครรลองข องปุรุษารถะอย่างครบถ้วน คือ อรรถะ (artha) ได้แก่ การแสวงหา ทรัพย์ใน

                                                 

 
40เรื่องเดียวกัน.  

 
41ค าว่า”อภิมานะ”ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า self-respect แปลเป็นไทยว่า ความนับถือตนเอง 

ซึ่งเฟอร์นี วิเคราะห์เรื่องความอับอายว่าแม้ว่าคนส่วนมากจะรู้สึกอับอายคนอื่น แต่ก็มีอยู่บ้างที่มีความนับถือ
ตนเอง (self-respect) จนท าให้รู้สึกอายตนเอง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดและรุนแรงยิ่งกว่าความอับอายคน
อื่นเสียอีก  ความอับอายลักษณะนี้เกิดจากความส านึกว่าตนเองตกต่ าลงกว่ามาตรฐาน  
 วิทยานิพนธ์น้ีใช้ค าว่าอภิมานะ อติมานะ มานะ ความนับถือตนเอง และความเคารพตนเองใน
ความหมายเดียวกัน  ดูเพิ่มเติมใน กุสุมา รักษมณี และคณะ , ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย  

(กรุงเทพฯ : แม่ค าผาง, 2550), 46-48. 
 

42
lokaj vidhātrā vihitasya goptuj ksatrasya musnanvasu jaitramojah | 

  tejasvitāyā vijayaikavrttenighnanpriyaj prānmivābhimānaj ||3.41|| 

 
43

prāpto’bhimānavyasanādasahyaj dantīva dantavyasanādvikāraj | 

 dvisatpratāpāntaritorutejāh śaraddhnākīrna ivādirahanah ||3.45|| 

 
44

A.K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.3, The Early Medieval Period 

(Wūdraka to Viśākhadatta, 208.       
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ความหมายของการกอบกู้สิ่งดีงามให้กลับคืนสู่วงศ์ตระกูล ธรรมะ (dharma) ได้แก่ การมุ่งมั่นใน
การท าหน้าที่ตามวรรณะของตน กามะ (kāma) ได้แก่ การต่อสู้เพื่อนางเทราปทีและเป็นที่เคารพ
เลื่อมใสของนางเทรา ปทีและนางฟ้าทั้งหลาย และสุดท้ายคือโมกษะ (moksa) ได้แก่ การฟันฝ่า
อุปสรรคที่พระอินทร์สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความต้ังใจของอรชุนได้เป็นผลส าเร็จ 

 ในมหากาวยะเรื่องนี้ วิภาวะ  นอกจากได้แก่ความ รักเกียรติและต้องการปกป้อง
เกียรติยศของตนเองและวงศ์ตระกูล ของตัวละครเอก คืออรชุนดังกล่าวมาแล้ว การ พรรณนาฉาก
และบรรยากาศในเรื่ องยังถือเป็นวิภาวะประเภทเหตุเสริม (อุททีปนะ )45ซึ่งมีความส าคัญมากใน
การสร้างรสอีกด้วย   การพรรณนาธรรมชาติจะพบในหลายตอน เช่น เมื่อ อรชุนตัดสินใจออก
บ าเพ็ญตบะโดยมียักษ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากฤษีวยาสะเป็นผู้น าทางไปยังภูเขาอินทรกีละ ในช่วง
แรกของการเดินทาง กวีเป็นผู้บรรยาย การเดินทาง โดยเริ่มด้วยการกล่าวว่าอรชุนออกเดินทางใน
ฤดูใบไม้ร่วง ต่อมายักษ์พรรณนาภาพฤดูใบไม้ร่วงให้อรชุนฟังและแนะว่าเป็นเวลาที่เหมาะส าหรับ
การบ าเพ็ญเพียรเพราะเป็นเวลาแห่งการใหผ้ล และเป็นธรรมเนียมที่ถือกันว่าฤดูใบไม้ร่วงเป็นเวลา
แห่งการเริ่มต้น หลังจากพรรณนาภาพฤดูใบไม้ร่วงแล้ว อรชุนและยักษ์มาถึงภูเขาหิมาลัย ยักษ์จึง
บรรยายภาพภูเขาหิมาลัยโดยเปรียบเทียบกับพระศิวะ  เนื่องจากภูเขาหิมาลัยปรากฏด้าน สว่าง
ด้านหนึ่งเ สมือนรอยแย้มสรวลของพระศิวะ และปรากฏด้าน มืดด้านหนึ่ง เ สมือนหนั งช้างที่พระ
ศิวะทรงครอง   จากนั้นยักษ์ กล่าวกับอรชุน ถึงคุณวิเศษของเขาหิมาลัยว่า เพียงแค่ มองเห็นภูเขา
หิมาลัย ก็สามารถไถ่บาปได้ จากนั้นยักษ์ ชี้ไปยังภู เขาสีทองนามว่า อินทรกีละ ซึ่งเป็น สถานที่ ท่ี
อรชุนจะบ าเพ็ญตบะตามค าแนะน า ของฤษีวยาสะ  เมื่อยักษ์ส่งอรชุนถึงภูเขาอินทรกี ละและอวย
พรอรชุนแล้วก็จากไป 

 เมื่ออรชุนออกบ าเพ็ญตบะ พระอินทร์ผู้เป็นบิดาของอรชุนได้ส่งนางอัปสรพร้อมด้วย
คนธรรพ์มาทดสอบความต้ังใจของอรชุนหลายครั้งแต่อรชุนก็มิได้หวั่นไหว แม้พระอินทร์แปลงเป็น
พราหมณ์ชรามาสนทนา ธรรม ชักชวน ให้อรชุนเลิกคิด แก้แค้นหรือต่อสู้แต่ชวนให้ อรชุนปล่อยวาง

                                                 

 
45วิภาวะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ต้นเหตุ (อาลัมพนะ) และเหตุเสริม (อุททีปนะ) ตัวอย่างเช่น 

ความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาว ตัวต้นเหตุส าคัญคือชายหนุ่ มและหญิงสาว ท้ังสองจึงเป็นวิภาวะที่
เรียกว่าอาลัมพนะ ส่วนบุคคลหรือส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ เช่น พี่เลี้ยง ฉากในสวน การนัดพบในคืน
เดือนเพ็ญ ฯลฯ เป็นเหตุเสริมให้ความรักของทั้งสองเพิ่มพูนขึ้นจึงเป็นวิภาวะที่เรียกว่าอุททีปนะ  ดูเพิ่มเติมใน 

กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 122-123.  
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และละทิ้งทุกอย่างเพื่อเข้าสู่ความสงบหรือ นิพพาน   อรชุนก็ไม่ละ ท้ิงความ ต้ังใจที่มีแต่แรก 
พยายามชี้แจงให้พระอินทร์เข้าใจถึงความตั้งใจของตน อรชุนอธิบายว่า บุคคลที่สูญเสียเกียรติ 
ปราศจากความเคารพตนเองจะถูกเหยียบย่ าและเป็นที่รังเกียจ โชคลาภและเกียรติ ยศจะอยู่กับ
บุคคลนานเท่านานตราบที่บุคคลไม่สูญเสียความเคารพตนเอง และด้วยความเคารพตนเองเท่านั้น
บุคคลจึงจะเป็นคนที่แท้จริง ดังนั้นการขจัดการสูญเสียเกียรติ หรืออีกนัยหนึ่งการกอบกู้เกียรติยศ
ของตนเองและของวงศ์ตระกูลเป็นสิ่งส าคัญเสมอด้วยนิพพาน ค าอธิบายอย่างหนักแน่นของอรชุน
ท าให้พระอินทร์ไม่อาจโต้แย้งใดๆได้อีก ในที่สุดพระอินทร์ก็ยอมปรากฏร่างที่แท้จริงและบอกให้
อรชุนบ าเพ็ญเพียรต่อไปเพื่อขอพรจากพระศิวะซึ่งเป็นผู้ที่สามารถประทานชัยชนะแก่อรชุนได้ 
พร้อมทั้งอวยพรให้อรชุนได้รับชัยชนะ  

 เหตุการณ์ ต้ังแต่อรชุนไม่หวั่นไหวไปกับสิ่ งยั่วยวนท่ีพระอินทร์ส่งมาทดสอบจนกระทั่ง
พระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์ชรามาทดสอบด้วยตนเองแต่ไม่ส าเร็จ มีภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ ) 
หลายประการ ได้แก่ ความต่ืน (วิโพธะ ) ความใคร่ครวญ  (วิตรรกะ ) ความพินิจพิเคราะห์ (มติ) 
ความระลึกได้ (สมฤติ) และความมั่นคง (ธฤติ)  

 อรชุนท าตามค าแนะน าของพระอินทร์คือบ าเพ็ญเพียรเพื่อขออาวุธวิเศษจากพระศิวะ 
เมื่อเผชิญหน้ากับพระศิวะ ซึ่งแปลงเป็นพรานป่า  อรชุนต่อสู้ด้วยอาวุธทุกอย่างที่มีแต่ก็ไม่อาจ
เอาชนะพระศิวะได้ แต่อรชุนก็ไม่ย่อท้อ ยังคงใช้ก้อนหิน ต้นไม้ และก าลังกายของตนต่อสู้กับพราน
ป่าอย่างสุดความสามารถ พระศิวะพอ ใจในความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อของอรชุนจึงทรงประทานอาวุธ
วิเศษและประทานพรแก่อรชุนให้สามารถเอาชนะศัตรูได้ตามที่ปรารถนา 

 เมื่อผู้อ่านได้รับรู้ถึงความอุตสาหะมุ่งมั่นของอรชุนซึ่งแสดงออก (อนุภาวะ) ด้วยค าพูด
และการกระท า มีภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ ) คือความตื่น (วิโพธะ ) ความใคร่ครวญ (วิตรรกะ ) 
ความพินิจพิเคราะห์ (มต)ิ ความระลึกได้ (สมฤติ) และความมั่นคง (ธฤติ) ต้ังแต่ต้นเรื่องจนกระทั่ง
จบเรื่อง ผู้อ่านย่อมรู้สึกชื่นชมในความอุตสาหะอย่างแรงกล้าของอรชุน นั่นคือวีรรสเกิดขึ้นแล้วใน
ใจผู้อ่าน  

 ตามความเห็นของนักวิชา การ ภารวิเป็นกวีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ค า 
นักวิชาการเห็นว่าค าของภารวิ มีนัยที่สามารถตีความได้เป็นสองทางคืออาจตีความให้เป็นวีรรส
หรือศานตรสก็ได้ จนกวีบางกลุ่มถึงกับกล่าวว่าค าของภารวิมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศานตรส 46
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(Wūdraka to Viśākhadatta, 214. 
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แม้ว่าประเด็นนี้จะยังไม่ชัดเจนแต่ประเด็นท่ีเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ ภารวิเป็นกวีที่เลือกใช้ค าโดด
เด่น งดงาม และมีความหมายลึกซึ้งดังที่กวีนามว่าคงคา (Gavgā) กล่าวชมไว้ในผลงานของตนว่า 

  กลิ่นหอมของถ้อยค าของภารวิ       
  ย่อมถูกเปิดเผยโดยการบดให้ละเอียด      

  เฉกเช่นมาลัยดอกพิกุล       

  ย่อมส่งกลิ่นหอมแก่ผู้ประจักษ์47 

เวณีสังหาร (venīsajhāra)
48

 

 ในการน าเรื่องมหาภารตะมาสร้างใหม่ กวี ได้ขยายความหรือ เพิ่มรายละเอียด  ใน
บทละครหลายตอน เช่น เหตุการณ์ภายหลังจากนางเทราปทีถูกพวกเการพลากตัวมาประจาน
กลางสภา ในมหาภารตะกล่าวถึงเพียงว่ากษัตริย์ปาณฑพและชายาถูกเนรเ ทศจากเมืองเป็นเวลา
สิบสามปีแต่ไม่ได้เอ่ยถึงสภาพของนางเทราปที ในขณะที่บทละครกล่าวไว้อย่างละเอียดว่า
หลังจากที่นางเทราปทีถูกทุหศาสันฉุดกระชากจนผมสยายหลุดลุ่ย นางก็ไม่ได้ขมวดมุ่นผมให้
เรียบร้อยอีกเพราะยังคงโศกเศร้า อับอาย และแค้นเคืองกับเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้ น สภาพของ
นางเป็นเหตุให้นางภานุมตีชายาของทุรโยธน์พูดจาเยาะเย้ยดูถูกและเป็นเสมือนเชื้อไฟที่ท าให้
เพลิงแค้นในใจภีมะลุกโชนและทวีความร้อนแรงอยู่ตลอดเวลา รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของนาง
เทราปที รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับนางภานุมตีเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ปรากฏในมหาภารตะ  แต่กลับเป็น
สาระที่กวีภัฏฏนารายณะตั้งใจใส่ไว้ในบทละครเวณีสังหารโดยให้ความส าคัญอย่างมาก ดังจะ
เห็นว่ากวีย้ าเรื่องที่นางเทราปทีถูกลากไปประจานกลางสภาและสภาพของนางที่ผมสยายหลุดลุ่ย
เพราะการกระชากของทุหศาสันในทุกองก์ของบทละคร 49เพื่อย้ าถึงความชั่วช้าของฝ่ายเการพ 
ความเจ็บอายของเทราปที และความโกรธแค้นของภีมะที่เกิดจากการถูกศัตรูเหยียบย่ าศักด์ิศรี 
รายละเอียดที่แตกต่างกันของมหาภารตะกับบทละครในตอนที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นนี้เป็น
ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้รสวรรณคดีของมหาภารตะกับบทละครเวณีสังหารแตกต่างกัน ดังที่
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Ibid., 233.  

 
48การศึกษาเรื่องเวณีสังหารในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยใช้ฉบับของ  M.R. Kale, 

Venīsamhāra (Delhi : Motilal Banarsidass, 1977). 
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A. K. Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.4, The Ways of Originality 

(Bāna to Dāmodaragupta) (Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1983), 

104.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



106 

 

กุนตกะกล่าว ว่ารสวรรณคดีได้เปลี่ยนจากความสงบหรือศานตรสในมหาภารตะไปเป็นความชื่น
ชมหรือวีรรสในบทละครเวณีสังหาร50 

 บทละครเรื่องนี้มีขนาดยาวจึงมีรายละเอียดของเหตุการณ์มาก เหตุการณ์ส าคัญส่วน
ใหญ่ด าเนินไปเพื่อสนับสนุนรสเอกของเรื่องซึ่งนักวรรณคดีจ านวนมาก เช่น สาครนันทิน 
(Sāgaranandin) สารทาตนยะ (Sāradātanaya)   โภชะ (Bhoja) เป็นต้น เห็นว่ารสเอกของเรื่อง
เวณีสังหารมีเพียงรสเดียวคือเราทรรสหรือความแค้นเคือง51 

 ในการน าเรื่องมหาภารตะมาสร้างเป็นบทละครเวณีสังหาร นอกจากกวีจะเพิ่ม
รายละเอียดของเรื่องดังที่กล่าวมาแล้ว กวียังเน้นบทบาทของตัวละครบางตัวให้น่าสนใจและแสดง
อารมณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อัศวถามัน ซึ่งในมหาภารตะ อัศวถามันมีเรื่องวิวาทกับกรรณะ และมี
ความแค้นพวกปาณฑพเพร าะพวกปาณฑพสังหารบิดาของตน เมื่อกวีน าตัวละครนี้มาไว้ในบท
ละครที่สร้างขึ้นใหม่ กวีเน้นความรู้สึกแค้นเคืองของตัวละครท่ีมีต่อพวกปาณฑพและความเจ็บใจที่
มีต่อกรรณะเพื่อให้อารมณ์ของตัวละครตัวนี้ช่วยสร้างภาวะแค้นให้กับบทละครอีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากภาวะแค้นที่เกิดจากความแค้นของภีมะซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง  

 เอ.เค. วอร์เดอร์. อธิบายว่า ชื่อเรื่อง “เวณีสังหาร” หมายถึง การขมวดมุ่นผม  (ของนาง
เทราปที ) ซึ่งสื่อถึงการแก้แค้นและการรักษาศักด์ิศรีของตัวละคร 52เนื่องจาก การท่ีทุหศาสัน  
กระชากมุ่นผมของนางเทราปที จนหลุดลุ่ย เพื่อลากตัวนา งมาประจานกลางสภาตามค าสั่งของ    
ทุรโยธน์ถือเป็นการหมิ่นเกียรติและเหยียดหยามศักด์ิศรีของนางเทราปทีและกษัตริย์ปาณฑพ  
อย่างร้ายแรงที่สุด การขมวดมุ่นผมของนางเทราปทีให้กลับเรียบร้อยดังเดิมจึงมีนัยว่าหมายถึงการ
แก้แค้นและกอบกู้ศักด์ิศรีของนางเทราปทีและกษัตริย์ปาณฑพ กลับคืนมาซึ่งมีความหมายโยงไป
ถึงความตายของทุหศาสันและทุรโยธน์   

 นอกจากน้ี เอ็ม .อาร์ . กาเล (M.R. Kale)
53

 ตีความชื่อเรื่อง “เวณีสังหาร ” ว่ามี
ความหมาย 3 ประการคือ   

  1) venyā samhārah หมายถึง การฉุดคร่า (samhārah) (เทราปที) ด้วยมวยผม  
(venyā)  

                                                 

 
50

Ibid, 102. 
 

51
Ibid, 104.   

 
52

Ibid, 102.    
 

53
M.R. Kale, “Introduction,” in Venīsamhāra (Delhi : Motilal Banarsidass, 

1977), 9. 
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  2) venyā hetubhūtayah samhārah หมายถึง ความพินาศ (samhārah) (ของพวก
เการพ) อันมีสาเหตุ (hetubhūtayah) จากมวยผม (venyā) 

  3) vainyāh samhārah หมายถึง  การเกล้า  (samhārah) มุ่นผม (vainyāh) (ของ     
เทราปท)ี 

 เรื่องเวณีสังหารเปิดเรื่องโดยการสรรเสริญพระกฤษณะและพระนางลักษมีโดย ยกย่อง
พระกฤษณะในฐานะทูตเจรจากับฝ่ายทุรโยธน์ ตามด้วยการสรรเสริญฤษีวยาสะผู้แต่งมหาภารตะ 
ตามด้วยการบอกชื่อผู้แต่งบทละคร ชื่อบทละคร และสรรเสริญบทละคร จากนั้นนายโรงกล่าวยก
ย่องพระกฤษณะว่าจะเป็นผู้น าความสงบสุขไปสู่ดินแดนต่างๆ ทั้งพวกปาณฑพและเการพจะมี
สันติสุขร่วมกัน พวกเการพจะได้ไปสู่สรวงสวรรค์ ส่วนพวกปาณฑพก็จะสูญสิ้นศัตรูทั้งปวง 54การ
กล่าวอวยพรให้สันติสุขบังเกิดแก่โลก และอวยพรให้พวกเการพประสบสิ่งดีงามท าให้ภีมะรู้สึกไม่
พอใจและโกรธมากจึงส่งเสียงตวาดดังมาจากหลังเวที     

เฮ้ย เจ้าคนถ่อย เจ้านักแสดงชั่ว 
เจ้าผู้กล่าวขอพรที่ไร้สาระ 
บุตรของธฤตราษฏร์น่ะหรือจะหลับเป็นสุขได้ตราบที่ข้ายังอยู่ 
พวกมันเบียดเบียนเราทั้งชีวิตและทรัพย์สมบัติ 
ทั้งเผากระท่อม ทั้งเจือยาพิษในอาหาร ทั้งโกงสกา 
และฉุดกระชากชายาของปาณฑพไปกลางสภา55 

 ในเรื่องเวณีสังหาร ความโกรธแค้นอย่างบ้าคลั่งของภีมะที่มีต่อพวก เการพ โดยเฉพาะ
ต่อทุรโยธน์และทุหศาสันถือเป็นเนื้อหาหรือวัสดุของเรื่อง มีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือการถูกพวก
เการพท าร้ายและหมิ่นเกียรติหลายครั้ง แต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือครั้งที่นางเทราปทีชายาของปาณฑพ  
ถูกฉุดกระชากออกมาประจานกลางสภาซึ่งท าให้ภีมะคั่งแค้นทุรโยธน์และทุ หศาสันที่สุด ภาวะ
พื้นฐาน (สถายิภาวะ) ที่กวีต้องการแสดงคือความโกรธแค้นและอารมณ์รุนแรงของภีมะซึ่ง “การท่ี
กวีก าหนดให้ภีมะเป็นผู้แสดงภาวะนี้ก็เพราะภีมะมีอารมณ์ฉุนเฉียว มุทะลุ ดุดัน และด้วยเหตุที่
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Warder, Indian Kāvya Literature, Vol.4, The Ways of Originality (Bāna to 

Dāmodaragupta), 102-104.  
 

55
ah durātmanvrthā mamgalapātaka śailūsāpasada 

 lāksāgrhānalavisānnasabhāpraveśaih 

 prānesu vittanicayesu ca nah prahrtya |  

 ākrtsrpāndavavadhuparidhānakeśāh     

 svasthā bhavanti mayi jīvati dhārtarāstrāh ||1.8|| 
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เป็นบุตรพระพายจึงมีก าลังเหนือกว่าพี่น้องทุกคน ”56 จะเห็นว่าภีมะแสด งอารมณ์ฉุนเฉียว เกรี้ยว
กราดต้ังแต่การปรากฏตัวครั้งแรกด้วยการตวาดนายโรงดังกล่าวข้างต้น 

 ภีมะไม่พอใจมากท่ีรู้ว่ายุธิษฐิระส่งพระกฤษณะเป็นทูตไปเจรจาขอสงบศึกกับพวกเกา
รพ เพราะภีมะเคยสาบานว่าจะแก้แค้นพวกเการพให้สาสมกับเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่พวกเการพท า
กับปาณฑพ ภีม ะไม่ต้องการสงบศึกแต่ต้องการแก้แค้นและท าลายล้างพวกเการพด้วยคทาของ
ตนเองเพื่อทวงศักด์ิศรีของปาณฑพ ภีมะบอกกับสหเทพอย่างเด็ดเดี่ยวว่าหากพระกฤษณะเจรจา
ส าเร็จ เขาจะยอมขัดค าสั่งของพระเชษฐาแม้ว่าจะต้องตัดขาดความเป็นพี่น้องกันในวันหนึ่งก็
ตาม57  

 ความเดือดดาลในใจภีมะทวี ขึ้นเมื่อเห็นสภาพของเทราปทีที่สยายผมหลุดลุ่ยและเดิน
ร้องไห้ นางก านัลทูลภีมะว่านางเทราปทีร้องไห้เพราะถูกนางภานุมตีชายาของทุรโยธน์พูดจาดูถูก
เยาะเย้ยถึงเรื่องที่น่าอับอายกลางสภาว่า “เราได้ยินว่าปาณฑพเจรจาขอหมู่บ้านทั้งห้าคืนแล้วมิใช่
หรือ แล้วเหตุใดนางยังไม่ขม วดผมของนางอีกเล่า ”58 ค าพูดที่แฝงนัยเยาะเย้ย ดูถูกของนางภานุ  
มตีที่ภีมะได้ฟังจากนางก านัลท าให้ภีมะเจ็บแค้นทุรโยธน์และพวกเการพยิ่งนัก สหเทพ
เปรียบเทียบความโกรธของภีมะเมื่อเห็นสภาพของนางเทราปทีว่า “นางเทราปทีเหมือนเชื้อไฟที่
เติมลงในเพลิงแค้นในใจ  ภีมะ และเหมือนฤดูวสันต์ที่ท าให้สายฟ้าแลบเจิดจรัสยิ่งขึ้น ”59ภีมะโกรธ
และเจ็บแค้นทุรโยธน์กับพวกอย่างที่สุดจนถึงกับสาบานต่อนางเทราปทีว่า   

ภีมะผู้นี้จะขมวดผมให้นาง 
ด้วยมือที่แดงฉาน ที่ฉาบทาไว้ด้วยเลือดของทุรโยธน์ 
ผู้ซึ่งต้นขาทั้งคู่ถูกท าให้แหลกด้วยการฟาดด้วยคทาที่น่ากลัวของเรา 

                                                 

 
56กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 158-159. 

 
57

 Bhīmasenah : evaj vijñāpaya | 

 yusmacchāsanalajghanājhasi mayā magnena nāma sthitaj 

 prāptā nāma vigaharnā sthitimatāj madhye’nujānāmapi | 

 krodhollāsitaśonitārunagadasyocchindatah kauravā- 

 nadyaikaj divasaj mamāsi na gururnāhaj vidheyastava ||1.12|| 
58

ayi yājñaseni pañcagrāmāh prārthyanta iti śrūyate |  

tatkasmadidānīmapi te keśā na sajyamyante | 

 …||1.20|| 
 

59
yadvaidyutamiva jyotirārye kuddhe’dya sajbhrtam |  

 tatprāvradiva krsneyaj nūnaj sajvardhayisyati ||1.14|| 
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ที่ถูกควงเป็นวงด้วยแขนทั้งคู่ที่สั่นระรัวของเรา60 

  เมื่อทราบข่าวว่าการเจรจาของพระกฤษณะล้มเหลวและสงครามจะยังด าเนินต่อไป   
ภีมะก็ยินดีและเตรียมตัวท าสงคราม ในตอนต้นขององก์ที่ 4 ในฉากที่ภีมะต่อสู้กับทุหศาสัน        
ภีมะสังหารทุหศาสันด้วยคทา ฉีกอก และดื่มเลือ ดจากอกของทุหศาสันตามค าสาบานที่เคยให้ไว้
กับนางเทราปที สมกับความชั่วช้าที่ทุหศาสันเคยหมิ่นเกียรติของนางเทราปทีด้วยการฉุดกระชาก
และประจานนางกลางสภา ในขณะต่อสู้ ทุรโยธน์พยายามเข้าช่วยทุหศาสันแต่ก็ถูกภีมะฟาดด้วย
คทาจนสลบ สารถีต้องรีบพาทุรโยธน์ออกจากสมรภูมิ  ในฉากนี้ เหตุการณ์ตอนภีมะฉีกอกและดื่ม
เลือดทุหศาสันแสดงภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ) หลายประการ ได้แก่ ความแค้น (อมรรษะ) ความ
รุนแรง (อุครตา) และความบ้าคลั่ง (อุนมาทะ) ของภีมะ 

  ต่อหน้ากรรณะและศัลยะผู้เป็นสหายของพวกเการพ 

  และเบื้องหน้าทุรโยธน์ผู้ถือคันธนู 
  และถือเกียรติยศของตนราวกับทรัพย์สมบัติ 

วันนี้ข้าได้ฉีกอกเจ้าทุหศาสันด้วยเล็บที่แหลมคมของข้า 
ได้ดื่มเลือดอุ่นๆจากอกของมัน 

ผู้ซึ่งเมื่อยังมีขีวิตได้กระชากผมและอาภรณ์ของชายาปาณฑพ61 
 ฝ่ายเการพสูญเสียแม่ทัพและทหารฝีมือดีไปจ านวนมาก เช่น ทุหศาสัน กรรณะ และศัล
ยะ เป็นต้น ยัง เหลือเพียงทุรโยธน์ซึ่งภีมะหมายมั่นที่จะสังหารด้วยตนเองเพื่อแก้แค้นให้ปาณฑพ
และ เพื่อท าตามค าสาบานที่ให้ไว้ต่อนางเทราปที ภีมะท้าสู้กับทุรโยธน์และสามารถสังหารทุรโยธน์
ได้ในที่สุด เมื่อทุรโยธน์สวรรคต ความแค้นของภีมะก็สิ้นสุดลงด้วย ภีมะจึงขมวดผมให้นางเทราปที
ตามที่สาบานไว้กับนาง 
  ที่รัก สัมผัสคราบเลือดบนมือของข้าเถิด 

  เป็นเลือดที่ดื่มจากอกขอดทุหศาสันชั่ว 
  ผู้ฉุดกระชากนางกลางสภา 

                                                 

 
60

cañcadbhujabhramitacanadāmidhāta-   

 sajcūrnitoruyugalasya suyodhanasya | 

 styānāvanaddhaghanaśonitaśonapāni-    

 ruttajsayisyati kacājstava devi mīmah ||1.21|| 

 
61

rājño mānadhanasya kārmukbhrto duryodhanasyāgratah   

 pratyaksaj kurubāndhavasya misatah karnasya śalyasya ca |  

 pītaj tasya mayādya pāndavavadhūkeśāmbrākarsinah   

 kosnaj jīvata eva tīksnakarajaksunnādasrgvaksasah ||4.1|| 
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  และนี่คือเลือดของทุรโยธน์ 
  ซึ่งถูกข้าฟาดขาทั้งคู่ด้วยคทา 
  รอยเลือดนี้ยังใหม่นัก และอาบทั่วร่างกายข้า 
  มันจะดับไฟจากการดูถูกในใจนาง ณ บัดนี้62  
 การรับรู้ภาวะโกรธของภีมะ มีภาวะเสริมคือความแค้น ความรุนแรง และความบ้าคลั่ง 
อันมีสาเหตุมาจากการถูกท าร้ายและหมิ่นเกียรติ ท าให้เกิดผล (อนุภาวะ ) แก่ภีมะคือความแค้น
เคืองและกิริยาวาจาเกรี้ยวกราด ฉุนเฉียว ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ผู้อ่านได้รับรสแห่งความรุนแ รงคือ
เราทรรส63 

 

อูรุภังคะ (ūrubhavga)
64

 

 ในการน าเหตุการณ์ตอนนี้มาสร้างใหม่เพื่อสร้างรส วรรณคดี  กวีใช้วิธีปรับเปลี่ยนเนื้อ
เรื่องโดย การเปลี่ยนรายละเอียด  ซึ่งพบเพียงตอนเดียวคือ หลังจากภีมะท าตามอุบายของ
พระกฤษณะ ฟาดขาของทุรโยธน์หัก แล้วก็ไม่ได้สังหารทุรโยธน์ แต่ปล่อยทุรโยธน์ไว้ในสมรภูมิโดย
มีพลรามอยู่เคียงข้าง เหตุการณ์ต่อจากนี้ในมหาภารตะกล่าวว่าพระกฤษณะเดินทางไปยังนคร  
หัสตินาปุระเพื่อแจ้งข่าวการรบแก่ท้าวธฤตราษฏร์และนางคานธารี  แต่เมื่อได้ฟังเรื่องราวจาก
พระกฤษณะ นางคานธารีรู้สึกเศร้าโศกที่ต้องสูญเสียพระโอรสเก้าสิบเก้ าองค์ในคราวเดียว ส่วน
โอรสองค์เดียวท่ีเหลือคือ ทุรโยธน์ก็ ต้องพ่ายแพ้แก่ภีมะอย่างไม่เป็นธรรม จนต้องบาดเจ็บสาหัส 
ความเศร้าโศกท าให้นางคานธารีโกรธแค้นพระกฤษณะอย่างยิ่งจึงสาปแช่งพระกฤษณะให้สิ้นวงศ์
ยาทพ 

 ในบทละครเรื่องอูรุภังคะ กวีภาสะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ตอนนี้โดยใ ห้ท้าวธฤต
ราษฏร์ นางคานธารี ชายาทั้งสองของทุรโยธน์ และทุรชัยโอรสผู้เยาว์วัยของทุรโยธน์เสด็จยัง
สมรภูมิและเรียกหาทุรโยธน์จนกระทั่งได้พบทุรโยธน์ในสภาพลากร่าง “ที่ดับสูญไปแล้วครึ่งหนึ่ง ”65

                                                 

 
62

krstā yenāsi rājñāj sadasi nrpaśunā tena duhśāsnena   

 styānānyetāni tasya sprśa mama karayoh pītaśesānsrñji|   

 kānte rājñah kurūnāmapi sarasamidaj madgadācurnitoro-   

 ramge’mgesrmuniskttaj tava paribhavajasyāpaśāntyau ||1.41|| 

 
63กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 161. 

 
64การศึกษาเรื่องอูรุภังคะในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยใช้ฉบับของ  K.P.A. Menon, Complete 

Plays of Bhāsa, Vol.1 (Delhi : Nag Publishers,n.d.) 

 
65

bhūmau bhūjābhyāj parikrsyamānāj     

 svaj dehamardhoparataj vahāmi ||30||  
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ไปบนผืนดินของสมรภูมิ การที่กวีเปลี่ยนแปลงเรื่องราวตอนนี้ให้ทุรโยธน์มีโอกาส ได้พบหน้าและ
ร่ าลาบุคคลผู้เป็นท่ีรักทั้งหมดก่อนสวรรคตก็เพื่อแสดงภาวะทุกข์โศกของทุรโยธน์ ภาพของท้าวธ
ฤตราษฏร์ กษัตริย์พระเนตรบอดและนางคานธารีมเหสีผู้มีผ้าปิดพระเนตรที่เปียกชุ่มด้วยน้ าตา 
พยายามเรียกหาพระโอรสในสมรภูมิที่เกลื่อนไปด้วยซากศพย่อมน าความสลดใจมาสู่ผู้ พบเห็น 
และความรู้สึกสลดใจเพราะความสงสารเห็นใจยิ่งทวีขึ้นในใจผู้อ่านเมื่อรับรู้ถึงความทุกข์ทรมาน
ใหญ่หลวงของทุรโยธน์ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสอันเป็นผลจากการต่อสู้ที่
ไม่เป็นธรรม ภาพของทุรโยธน์ที่ล้มลงหลังจากพยายามลุกขึ้นด้วยความยินดีเมื่อได้ ยินท้าวธฤต
ราษฏร์เรียกหา และค าปฏิเสธเมื่อโอรสปรารถนาจะนั่งตัก “โอรสข้า จงล้มเลิกที่ที่เจ้าต้องการนั่ง
เสียเถิด นั่งที่ใดก็ได้ แต่จากวันน้ีเจ้าจะนั่งที่ ที่เจ้าต้องการไม่ได้อีก ”66 ล้วนแสดงถึงสภาพร่างกาย
ของทุรโยธน์ที่เจ็บหนักจนไม่อาจจะให้พระโอรสนั่งตักได้ตามความปรารถนา 

 นอกจากน้ีถ้อยค าที่ทุรโยธน์ร่ าลาพระมารดา “หากข้าพระองค์มีบุญขอให้เกิดเป็นโอรส
ของพระองค์อีกในชาติหน้า ”67 ข้อความร่ าลาและปลอบพระทัยชายาทั้งสอง “...เจ้าจงระลึกถึง
ความรุ่งโรจน์ของข้าด้วยความภาคภูมิใจเถิด ภรรยาของนักรบจงอย่าร้องไห้ ”68 และค าลา
พระโอรส “...เจ้าจงจดจ าบิดาของเจ้า -ทุรโยธน์ผู้เป็นเลิศในความรุ่งเรืองด้วยหัวใจที่เผาไหม้ด้วย
ความภาคภูมิใจเถิด ...”69 ล้วนท าให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนใจเพราะตระหนักว่าทุรโยธน์จะไม่มี
โอกาสกลับมาพบกับกษัตริย์ทั้งหมดอีก การแสดงภาวะทุกข์โศกของทุรโยธน์ในเหตุการณ์ตอนนี้
จึงมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมของทุรโยธน์ซึ่งมีส่วนเอื้อต่อ
วัตถุประสงค์ส าคัญอีกประการหนึ่งของกวีคือ การแก้ไขภาพลักษณ์ในทางลบและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวละครซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

 บทละครเรื่องอูรุภังคะเป็นวรรณคดีสันสกฤตเรื่องหนึ่ง ในจ านวนไม่กี่เรื่องที่มีกรุณารส
เป็นรสเด่น กวีภาสะหยิบยกเหตุการณ์ตอนน้ีมาประพันธ์เป็นบทละครขนาดสั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า
แม้แต่ราชาฝ่ายอธรรมอย่างทุรโยธน์ซึ่งกระท าผิดพลาดมาตลอดชีวิตก็ยังมีบางมุมที่ดีงามและน่า

                                                 

 
66

tyaktvā paricitaj putra ! yatra tatra tvayāsyatām |  

 adyaprabhrti nāstīdaj pūrvabhuktaj tvāsanam ||44|| 

 
67

namaskrtya vadāmi tvāj yadi punyaj mayā krtaj |  

 anyasyāmapi jātyāj me tvameva jananī bhava ||50|| 
 68

yuddhe’stādśvāhinīnrpatayah sajtāpitā nigrahe    

 mānaj mānini ! vīksya me na hi rudantyevamvidhānāj sriyah ||52|| 
 69

ślāghyaśrīrabhimānadīptahūdayo duryodhano me pitā   

 tulyenābhimukhaj rane hata iti tvaj śokamevaj tyaja | 

 …||53||   
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ยกย่อง คือมีความส านึกในความผิดพลาดที่ตนได้กระท าผ่านมา  และมีความมุ่งมั่นในการท า
หน้าที่ตามวรรณะกษัตริย์คือ ต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อและยอมรับผลคือความพ่ายแพ้และความทุกข์
ยากอย่างกล้าหาญ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวถือเป็นคุณสมบัติส าคัญของนักรบดังข้อความที่ทหาร
คนแรกกล่าวยกย่องนักรบที่สิ้นชีพในสมรภูมิ ในตอนต้นเรื่องหลังจบบทส ถาปนาว่า “...แม้ว่า
ชะตาของเหล่านักรบจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่สูญเสียความยอดเยี่ยม และยังคงสง่าภาคภูมิ”70

 

 ภาวะพื้นฐาน  (สถายิภาวะ ) ที่กวีต้องการแสดงคือความทุกข์โศกของทุรโยธน์ซึ่งมีเหตุ
ของภาวะ (วิภาวะ) ที่ส าคัญ 2 ประการคือ ความอยุติธรรมหรือกลโกงของคู่ต่อสู้คือภีมะ และการ
พลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นท่ีรักโดยไม่มีโอกาสได้กลับมาพบกันอีก 

 ในตอนต้น กวีภาสะแสดงให้เห็นว่าความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถูกฟาดด้วยคทา
ของภีมะและสภาพร่างกายที่ต้อง “คลานบนพื้นราวเด็กทารก เหมือนวาสุกิที่ถูกปล่อยจากภูเขา
โดยเทพและปิศาจเมื่อปั่นน้ าอมฤตเสร็จ ถูกท อดทิ้งและเหนื่อยล้า เจ้าอสรพิษร้ายเลื้อยลากกาย
มันหายไปในมหาสมุทร ”71 เป็นความทุกข์โศกอย่างแสนสาหัสของทุรโยธน์ซึ่งมีเหตุคือการใช้กล
โกงของภีมะในการต่อสู้ประลองคทา ดังที่ทหารคนแรกบรรยายว่า “โอรสแห่งปาณฑุถูฝ่ามือกับ
พื้นดิน กัดริมฝีปากด้วยก าลัง ค ารามอย่างเดือดดาล แล้วตวัดแขนทั้งสองอย่างรวดเร็ว ลืมแล้วซึ่ง
ความรักคุณธรรม และทอดทิ้งกติกาการต่อสู้ ท าตามสัญญาณของกฤษณะ ฟาดคทาไปที่ต้นขา
ทั้งสองของทุรโยธน์”72

 

 แม้ว่าทุรโยธน์จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากสภาพ “ร่างกายท่ีดับสูญ
ไปแล้วครึ่งหนึ่ง ”73 แต่ก็มิได้โกรธแค้นหรือต า หนิภีมะ กลับเห็นว่าภีมะกระท าตามค าสาบานเมื่อ
ครั้งที่นางเทราปทีถูกหมิ่นเกียรติ ด้วยเหตุนี้ภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ ) คือความแค้น (อมรรษะ ) 
จึงไม่เกิด เนื่องจากทุรโยธน์ยอมรับชะตากรรมด้วยความสงบซึ่งผู้อ่านสามารถรับรู้ได้จากถ้อยค าที่

                                                 

 
70

aho īdrśyāmapyavasthāyāmavimuktaśobhā virājante ksatriyāh | iha hi, …||23|| 
 

71
nirvrtte’ mrtamanthane ksitidharānmuktah suraih suraih-  

 rākarsanniva bhogamarnavajale śrāntojjhyito vāsukih ||29|| 

 
72

bhūmau pānitale nidhrsya tarasā bāhū pramrjyādhikam  

 sandastosthaputena vikramabalāt krodhādhikaj darjatā |   

 tyaktvā dharmadhrnāj vihāya samayaj krsnasya sajjñāsamaj  

 gāndhārītanayasya pāndutanayenorvorvimuktā gadā ||23|| 
 

73
bhūmau bhūjābhyāj parikrsyamānāj     

 svaj dehamardhoparataj vahāmi ||30|| 
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ทุรโยธน์เตือนสติอัศวถามาเมื่ออัศวถามาเล่าถึงแผนการที่จะเผาค่ายของฝ่ายปาณฑพว่า “...บุตร
แห่งพระอาจารย์ ปลดสายธนูของท่านเสียเถิด”74 

 ความทุกข์โศกของทุรโยธน์เพิ่มมากขึ้นเมื่อได้พบพระราชาธฤตราษฏร์ นางคานธารี 
ชายาทั้งสอง และพระโอรส แม้ว่าทุรโยธน์จะสามารถยอมรับความพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นธรรมได้
อยา่งสงบแต่ก็ไม่อาจกลั้นความสะเทือนใจเมื่อได้พบหน้าบุคคลทั้งหลายผู้เป็นท่ีรักที่สุดในขณะที่
ตนเองก าลังจะตายได้ ผู้อ่านสามารถรับรู้ภาวะทุกข์โศกที่ท่วมท้นและกดทับหัวใจของทุรโยธน์ได้
จากผลของภาวะ (อนุภาวะ ) ซึ่งในตอนนี้ได้แก่ ค ากล่าวของทุรโยธน์เมื่อเห็นชายาทั้งสอง “ก่อน
หน้านี้ช้าไม่เคยรู้สึกถึงความเจ็บปวดของการถูกฟาดด้วยคทา แต่ตอนนี้ข้ารู้สึกอย่างเต็มที่เมื่อ
หญิงสาวเข้ามาในสมรภูมิ และเห็นพวกเธอปล่อยปอยผม ”75 และเห็นได้จากค าร าพันหลังจาก
พยายามจะลุกขึ้นเพื่อแสดงความเคารพพระราชาธฤตราษฏร์แต่กลับล้มลงและทรุดลงบนพื้น 
“อนิจจา นี่เป็นการฟาดครั้งที่สอง วันนี้เมื่อภีมเสนจับผมของข้าและเหวี่ยงคทา เขาไม่เพียงปล้นขา
ทั้งสองไปจากข้า แต่ได้ปล้นการแสดงความเคารพของข้าต่อพระบาทของพระบิดาแห่งข้าด้วย ”76 
และเมื่อตรัสเรียกทุรชัย “โอ้ เจ้ามาแล้ว มาเถิด ความรักของข้าต่อโอรสอยู่ใกล้หัวใจของข้าแต่ว่ า
ตอนนี้กลับเผาไหม้ข้า...แม้แต่ในชะตากรรมเช่นนี้หัวใจของข้าถูกเผาไหม้ด้วยความรักต่อโอรสของ
ข้า”77 ความทุกข์โศกของทุรโยธน์ทวีขึ้นถึงขีดสุดเมื่อทุรชัยปรารถนาจะนั่งตักทุรโยธน์อย่างที่เคย
แต่ทุรโยธน์จ าเป็นต้องห้ามไว้ “โอรสข้า จงล้มเลิกความต้องการจะนั่งในที่ที่เจ้ าต้องการเสียเถิด 
เจ้าจะนั่งที่ใดก็ได้ แต่นับจากวันนี้เจ้าจะนั่งในที่ที่เจ้าต้องการไม่ได้อีกแล้ว”78 

 การรับรู้ภาวะหลัก (สถายิภาวะ ) คือความทุกข์โศกของทุรโยธน์ที่มีเหตุ (วิภาวะ) จาก
ความอยุติธรรม และจากการพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นท่ีรักซึ่งกวีแสดงภาวะดังกล่าวผ่าน ค าพูด
และอากัปกิริยาท่าทางของทุรโยธน์ ย่อมส่งผลให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสงสารและเห็นใจตัวละคร 
นั่นคือเกิดกรุณารสขึ้นแล้วในใจผู้อ่าน  

                                                 

 
74

…dhanumuñcatu bhavān ||61|| 
 

75
pūrvaj na jānāmi gadābighāt-     

 rujāmidānīj tu samarthayāmi |      

 yanme prakāśīkrtamūrdhajāni       

 ranaj pravistānyavarodhanāni ||38|| 

 
76

hataj me bhīmasenena gadāpātakacagrahe | 

 samamūrudvayenādya guroh pādābhivandanam ||41|| 

 
77

putra kumarthamihāgatah | 

 
78

tyaktvā paricitaj putra ! yatra tatra tvayāsyatām | 

 adyaprabhrti nāstīdaj pūrvabhuktaj tavāsanam ||44|| 
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 แม้ว่ากรุณารสจะเป็นรสเด่นของบทละครเรื่องอูรุภังคะ แต่เมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องตั้งแต่
ต้นอย่างละเอียดจะเห็นว่า กวีภาสะไม่ได้แสดงภาวะหลักคือความทุกข์โศกเพียงภาวะเดียว แต่ยัง
แสดงให้เห็นถึงภาวะอุตสาหะ คือความมุ่งมั่น ของทุรโยธน์ในการท าหน้าที่กษัตริย์ด้วย โดยกวี
แสดงภาวะอุตสาหะของทุรโยธน์ควบคู่ไปกับการแสดงภาวะทุกข์โศกมาต้ังแต่ต้น ดังจะเห็นว่า 
เมื่อทุรโยธน์เผชิญหน้ากับภีมะในการต่อสู้ประล องคทา กวีกล่าวถึงทุรโยธน์ว่า “กษัตริย์ผู้นี้ได้รับ
การฝึกฝนมาอย่างดีแต่ภีมะแข็งแรงกว่า ”79 แม้ทุรโยธน์จะเป็นรองภีมะในด้านพละก าลังแต่        
ทุรโยธน์ก็ต่อสู้กับภีมะอย่างแกล้วกล้าและอดทน ดังที่ทหารคนแรกบรรยายว่า “นี่คือจักรพรรดิ ณ 
ดินแดนแห่งความกล้าหาญ เครื่องปร ะดับศีรษะของพระองค์ส่องประกายด้วยเพชรพลอย ด้วย
ความภาคภูมิใจและเกียรติยศ ด้วยบารมี และความทรหด ...”80จนสามารถท าให้ภีมะตกอยู่ใน
สภาพ “เลือดทะลักจากหน้าผากที่ปริแตกและหลายจุดของไหล่ที่ยับเยิน แผ่นอกเต็มไปด้วยเลือด
เกรอะกรังและเลือดที่ไหลจากบาดแผล เจ็บปวดนักด้วยบา ดแผลและเลือดที่ไหลอาบคทา ภีมะ
ส่องแสงเป็นประกายประดุจเขาพระสุเมรุที่ฉาบทาด้วยสีแดงของแร่ธาตุ ”81 และเมื่อทุรโยธน์พ่าย
แพ้ต่อกลโกงของภีมะก็มิได้แสดงอาการคร่ าครวญอย่างคนอ่อนแอแต่กลับตรัสปลอบชายาว่า 

เราท าหน้าที่เสียสละตามที่ กล่าวไว้ตามคัมภีร์และสนับสนุนญาติพี่น้อ ง ช่วยอนุชาทั้งร้อย
พิชิตศัตรู ผู้ใต้ปกครองมิเคยถูกเราหลอกลวง  จงคิดถึงความรุ่งโรจน์ของข้าด้วยความ
ภูมิใจเถิด ภรรยาของนักรบจงอย่าร้องไห้82

 

 เมื่อผู้อ่านรับรู้ถึงภาวะอุตสาหะของทุรโยธน์จากอนุภาวะที่กล่าวมาข้างต้น ความรู้สึก
ชื่นชมในความอุตสาหะมุ่งมั่นในตัวทุรโยธน์ก็ย่อมเกิดขึ้น นั่นคือวีรรสย่อมเกิดขึ้นแล้วในใจผู้อ่าน  

                                                 

 
79

śiksānvito narapatirbalavājstu bhīmah ||19||  
 

80
evaj mahārājāh,       

 vīryālayo vividharalavicitramauli-   

 ryukto’bhimānavinayadyutisāhsaiśca | 

 …||22|| 

 
81

esa sajprahārarudhirasiktāmgastāvadduśyatāj pāndavah | 

 nirbhinnāgralalātavāntarudhiro bhagnājsakūtadvayah   

 bhīmo bhāti gadābhighātarudhiraklilāvagādhvranah   

 śaulo merurivaisa dhātusalilāsāropadigdhopalah ||18|| 
 

82
vedoktairvividhairmakhairabhimatairisti dhrtā bāndhavāh  

 śatrūnāmupari sthitaj priyaśataj na vyajsitāh sājśritāh |  

 yuddhe’ stādaśavāhinīnrpatathah sajtāpitā nigrahe   

 mānaj mānini ! vīksya me na hi rudantyevajvidhānāj striyah ||52||  
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 นอกจากน้ี การบรรยายภาพการสวรรคตของทุรโยธน์ไว้อย่างไม่ธรรมดาว่า ทุรโยธน์  
มอง เห็นภาพของเหล่าวีรบุรุษที่เสียชีวิตในสงคราม หมู่ญาติและพระอนุชาทั้งหมด พร้อมทั้ง
เทพธิดาท้ังหลายประทับบนเทวรถมารอรับ  

...ชีวติของข้าก าลังจะจากไป นี่คือบรรพบุรุษศานตนุผู้น่าเคารพยิ่ง นี่คือเหล่าพี่น้องข้านับ
ร้อยโดยมีกรรณะเป็นพี่ใหญ่ และนี่น่าโกรธกริ้วนักที่อภิมันยุนั่งบนช้างของพระอินทร์ดุว่าข้า 
อุรวศีและเทพธิดาอื่นๆต่างมาเพื่อข้า นี่คือมหาสมุทรที่ปรากฏชัด มีแม่น้ าอันใหญ่อย่างคง
คาและอื่นๆ พระยมส่งเทวรถมาเพื่อรับวีรบุรุษเทียมโดยหงส์นับพันตัวเพื่อมาน าข้าไป83 

 ภาวะที่กวีต้องการแสดงในช่วงนี้คือภาวะน่าพิศวง มีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือนิมิต
งดงามสูงส่งเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไป จะมองเห็น  กวีแสดงภาวะน่าพิศวงเช่นนี้เพื่อให้ผู้อ่านเกิด
ความอัศจรรย์ ใจในผลแห่งคุณความดีที่วีรบุรุษ หรือผู้ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ ในวรรณะของตน
อย่างเคร่งครัด  เมื่อได้รับรู้ ภาวะดังกล่าว และเกิดความรู้สึกชื่นชมย่อมหมายถึงเกิดอัทภุตรสขึ้น
แล้วในใจผู้อ่าน ซึ่งอัทภุตรสนี้เป็นรสที่ช่วย สนับสนุน วีรรสและกรุณารสที่เกิดขึ้นก่อนแล้วใน
เบือ้งต้น โดยรสทั้งสามสืบเนื่องเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกันเป็นอย่างดี 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานเรื่องใหม่จากวรรณคดีเรื่องเดิมนั้น การที่กวีเลือกใช้รูปแบบ
นาฏกะหรือบทละครส าหรับงานที่สร้างใหม่ก็นับว่ามีส่วนในการสร้างรส เพราะบทละครมีหัวใจ
ส าคัญคือรส ดังที่ปรากฏในต ารา นาฏยศาสตร์ ปฐมคัมภีร์ของการละครสันสกฤตว่า “ข้อความใด
ปราศจากรสก็หมดความหมาย ” (นาฏยศาสตร์ 6.34)84 ภาวะต่างๆที่จะท าให้เกิดรสนั้นจะต้อง
อาศัยเหตุของภาวะ (วิภาวะ ) และผลของภาวะ (อนุภาวะ ) ซึ่งหมายรู้ได้ด้วยการแสดงของตัว
ละคร ด้วยถ้อยค า ท่าทาง และปฏิกิริยา ดังมีโศลกว่า 

 

 

 

                                                 

 
83

parityajantīva me prānāh| ime’trabhavantah śantanuprabhrtayo me 

pitrpitāmahāh | etatkarnmagratah krtvā samutthitaj bhrātrśtaj | 

ayamapyairāvataśirovisaktah kākapaksadharo mahendrakaratalamavalambya 

kruddho’bhibhāsate māmabhimanyuh | urvaśyādayo’psaraso māmabhigatāh |ime mahārnavā 

mūrtimantah | etā gamgāprābhrtayo mahānadyah | esa saha strahasaprayukto māj netuj 

vīravāhī vīmānah kālena presitah | ayamayamāyacchāmi ||66||  

  
84

na hi rasādrte kaścid arthah pravartate (6.34); Nagar, R.S.ed.Natyasastra of 

Bharatamuni,with the Commentary Abhinavabharati by Abinavagupta. Delhi : Parimal 

Publications อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณ,ี การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 117. 
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ความหมายอันใดที่น ามาโดยเหตุของภาวะ (วิภาวะ)      

พบเห็นได้โดยผลของภาวะ (อนุภาวะ) รู้ได้โดยการแสดง (อภินยะ) 
ด้วยค าพูด (วาค) ท่าทาง (องคะ) และปฏิกิริยา (สาตตวิกภาวะ) 
อันนั้นท่านเรียกว่าภาวะ  (7.2) 85  

  เมื่อกวีผู้ประพันธ์นาฏกะหรือวรรณคดีบทละครประสงค์จะสร้างรสให้เป็นหัวใจของบท
ละครก็ได้ใช้ฝีมือในการประพันธ์โดยเรียงร้อยถ้อยค าให้เป็นสื่อในการแสดงค าพูด (วาค) ท่าทาง 
(องคะ )  และปฏิกิริยา (สาตตวิกภาวะ ) ของตัวละครแทนการแสดง (อภินัย ) ของผู้แสดง ดังนั้น
ความสามารถในการประพันธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการใช้ความคิดสร้า งสรรค์เพื่อสร้างผลงาน
เรื่องใหม่จากเรื่องเดิม 
 จากการศึกษากาวยะที่สร้างสรรค์ใหม่จากมหาภารตะเพื่อสร้างรสวรรณคดีกล่าวได้ว่า
เหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดรสมี 2 ประการคือ ประการแรก ผู้อ่านคุ้นเคยและรู้ภูมิหลังของตัวละครท่ี
กวีน ามาสร้างใหม่เป็นอย่างดี กวีจึงไม่ต้องใช้เวลาในการท าให้ผู้อ่านรู้จักและเข้าใจตัวละคร อีกทั้ง
การอ้างเรื่องโบราณท าให้เรื่องเกิดความสมจริงซึ่งเอ้ือให้ผู้อ่าน สามารถรับรสได้อย่างเต็มที่ ส่วน
เหตุผลประการที่สอง คือความสามารถในการ เลือกใช้ค า ของกวีท าให้เนื้อหาเดิมมีลักษณะเป็น
เรื่องใหม่ขึ้นมาได้ และท าให้ผู้อ่ านได้รับ รส  นับเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของกวีตามที่        
วอร์เดอร์กล่าวไว้ว่าการน าเรื่องเก่ามาสร้างเนื้อหาใหม่ให้มีรสวรรณคดีใหม่นั้นเป็นวิธีการท่ีท าให้
งานเก่ามีความใหม่สดขึ้นมาได้ ซึ่งถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับความเริ่มแรก 
(originality) ตามทรรศนะของนักวรรณคดีตะวันตก 

                                                 

  
85

Nagar, R.S.ed.Natyasastra of Bharatamuni,with the Commentary 

Abhinavabharati by Abinavagupta. Delhi : Parimal Publications อ้างถึงใน กุสุมา รักษมณี, การ
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บทที่ 5 

กาวยะที่สร้างสรรค์ใหมจ่ากมหาภารตะเพื่อภาพลักษณ์ตัวละคร 

 มหาภารตะเป็นวรรณคดี เรื่องเล่าขนาดยาว มีโครงเรื่องซับซ้อน มีตัวละครมาก ท า
ให้ ตัวละครหลายตัวไม่มีบทบาทหรือมีบทบาทน้อย ในบางเหตุการณ์  เมื่อกวีรุ่นหลังน าเนื้อ
เรื่องบางตอน จากมหาภารตะมาสร้างใหม่จึงนิ ยมน าตัวละครที่มีบทบาทไม่เด่นชัด มาท า

ให้มีบทบาทมากขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนให้ตัวละคร  เช่น ในบทละครเรื่อง
มัธยมวยาโยคะ และทูตฆโฏตกัจ ของกวีภาสะ  กวีน าตัวละครฆโฏตกัจ  โอรสของภีมะที่เกิด
จากมารดาที่เป็นปิศาจนามว่าหิฑิมพา ซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่ องมหาภารตะ
มาสร้างให้มีบทบาทส าคัญในบทละคร โดยในเรื่องมัธยมวยาโยคะ 1 กวีสร้างเรื่องให้ฆโฏตกัจ
ได้พบหน้าบิดาคือภีมะเป็นครั้งแรกโดยที่ภีมะและฆโฏตกัจไม่รู้ฐานะของอีกฝ่ายมาก่อน ใน
เรื่องนี้กวีจึงให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์ของตัวละครฆโฏตกัจเป็นพิเศษ ส่วนในเรื่องทูต   
ฆโฏตกัจ กวีสร้างเรื่องให้ฆโฏตกัจ มีบทบาท เป็นทูตของฝ่ายปาณฑพไปเจรจากับฝ่ายเการพ
ภายหลังจากอภิมันยุถูกฝ่ายเการพสังหาร กวี ก าหนด ให้ตัวละครฆโฏตกัจในฐานะทูตเป็นผู้
วิจารณ์การกระท าที่เลวร้ายหลายอย่างของฝ่ายทุรโยธน์ เช่น การสังหารเด็กอย่างอภิมันยุใน
สงคราม การเผาบ้านของ พี่น้อง และการท าร้ายพี่สะใภ้ต่อหน้าธารก านัล บทบาทของ  
ฆโฏตกัจในบทละครเรื่องนี้ไม่ปรากฏในมหาภารตะเนื่องจากเป็นการจินตนาการขึ้นเองของ
กวีภาสะ  

 นอกจากน้ีในบทละครเรื่องทูตวากยะของกวีภาสะ กวี น าตัวละครพระกฤษณะในมหา       
ภารตะมาเน้นบทบาทความเป็นปุรุโษตมะ หรือความเป็นอวตารของพระวิษณุ ให้เห็นอย่างชัดเจน  
เมื่อทุรโยธน์โกรธและสั่งให้ทหารจับกุมพร ะกฤษณะ พระกฤษณะก็บันดาลตนให้เล็ก ใหญ่ และ
ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งจนทุรโยธน์และทหารไม่อาจจับพระองค์ได้ จากนั้นพระกฤษณะตรัสเรียก
จักรสุทรรศน์เพื่อสังหารทุรโยธน์ แต่สุด ท้ายทรงเปลี่ยนพระทัย ไม่สังหารเพราะทรงเห็น ว่าพระองค์
เสด็จไปหาทุรโยธน์ในฐานะทูตของฝ่ายปาณฑพ 

                                                 

 
1การศึกษาเรื่องมัธยมวยาโยคะในวิทยานิพนธ์น้ี ผู้วิจัยใช้ฉบับของ K.P.A. Menon, Complete 
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 ตัวละคร บางตัว ในมหาภารตะ มีภาพลักษณ์ในทางลบ เมื่อน าเรื่องมาแต่ง
ใหม่กวีแก้ไขภาพลักษณ์ ของตัวละคร ให้ดีขึ้น เช่น บทละครเรื่องศกุนตลา ของกาลิทาส 
กวีน าเนื้อเรื่องมาจากอุปาขยานะเรื่องศกุนตลา ในมห าภารตะ ตัวละครที่กวีต้องการแ ก้ไข
ภาพลักษณ์คือพระราชาทุษยันต์ ซึ่งในมหาภารตะ หลังจากพระราชาทุษยันต์อภิเษกกับนาง
ศกุนตลาแบบคนธรรพ์วิวาห์ในป่าบ าเพ็ญตบะและเสด็จกลับพระนครแล้ว พระองค์ทรงลืม
ศกุนตลาและไม่ทรงกลับมารับศกุนตลาตามที่ทรงสัญญากับนาง เมื่อกาลิทาสน าอุปาขยา นะ
เรื่องศกุนตลามาแต่งเป็นบทละคร ได้เพิ่มตัวละครหลายตัว รวมทั้งฤษีทุรวาส และเพิ่ม
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์ฤษีทุรวาสสาปแช่งศกุนตลาให้ผู้ที่นางคิดถึง (คือทุษ
ยันต์ ) ลืมนาง และเพิ่ม เหตุการณ์แหวนหาย เป็นต้น การที่กวีเพิ่มตัวละครและเหตุการณ์
ดังกล่าวเข้ ามาในบทละครเพื่อแสดงว่าเหตุที่ทุษยันต์ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับศกุนตลาและแสดงที
ท่าหมางเมินเมื่อนางมาเข้าเฝ้านั้นไม่ใช่เกิดจากความไร้สัจจะของพระราชาทุษยันต์แต่เป็น
เพราะอ านาจค าสาปแช่งของฤษีทุรวาสท าให้พระองค์ทรงลืมเลือนศกุนตลาและลืมเรื่องราว
ความรักระหว่างพระองค์กั บนาง นอกจากนี้ในตอนท้ายเรื่องเมื่อพระราชาทุษยันต์พบ
พระโอรสและได้สัมผัสเครื่องรางประจ าตัวพระโอรส เครื่องรางไม่เปลี่ยนสภาพเป็นงูพิษดังที่
เคย เหตุการณ์นี้กวีเพิ่มเข้ามาในเนื้อเรื่องเพื่อแสดงว่าพระราชาทุษยันต์เป็นพระบิดาของพระ
ภรตและเป็นบุคคลเดียวที่คู่ควรกับน างผู้เป็นเลิศอย่างศกุนตลา  

 นอกจากน้ีตัวละครฝ่ายอธรรม ในมหาภารตะ  เมื่อกวีน าเนื้อเรื่องมา แต่งใหม่ก็

แต่งให้ตัวละครเหล่านี้มีคุณความดี  ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ตัวละคร 2 ตัวซึ่งมีบทบาท
เด่น ได้แก่ ตัวละครทุรโยธน์ ในบทละครเรื่องปัญจราตระและอูรุภังคะ ของกวีภา สะ และตัวละคร
กรรณะในบทละครเรื่องกรรณภาระ ของกวีภาสะ ดังนี้ 

ปัญจราตระ  (pañcarātra)2 

 ตัวละครที่กวีภาสะต้องการแก้ไขภาพลักษณ์ในที่นี้คือทุรโยธน์ซึ่งในมหาภารตะ       
ทุรโยธน์ไม่มีความคิดแม้แต่น้อยที่จะคืนหรือแบ่งปันดินแดนให้แก่กษัตริย์ปาณฑพ ในตอนต้น   
ทุรโยธน์ก าชับทหารผู้สืบราชการให้ติดตามหาพวกปาณฑพให้พบเพราะเกรงว่าหากพวกปาณฑพ
สามารถผ่านปีที่ 13 แห่งการถูกเนรเทศไปได้ก็จะกลับมาทวงสิทธิ์ในอาณาจักรของพวกตนคืน
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ตามสัญญาเมื่อครั้งที่ยุธิษฐิระแพ้พนันสกา ทุรโยธน์ก าชับทหารว่าหากพบกษัตริย์ปาณฑพให้
ทหารพยายามเกลี้ยกล่อมกษัตริ ย์ปาณฑพให้กลับเข้าป่าและไม่ให้พอใจในราชสมบัติ เพราะ      
ทุรโยธน์ต้องการครอบครองอาณาจักรทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียว นอกจากน้ีเมื่อทุรโยธน์ทราบข่าวว่า    
แม่ทัพกีจกะแห่งเมืองวิราฏะเสียชีวิต ทุรโยธน์ยังเกิดความโลภในทรัพย์และดินแดนของพระเจ้า    
วิราฏะจึงยอมยกกองทั พเข้าร่วมกับเจ้าชายสุสรมันตีเมืองวิราฏะในทันที จนเป็นเหตุให้กองทัพ
แห่งหัสตินาปุระถูกกองทัพแห่งเมืองวิราฏะซึ่งน าโดยอรชุนตีจนแตกกระเจิง  ภาพลักษณ์ของ       
ทุรโยธน์ในมหาภารตะจึงเป็นภาพลักษณ์ของกษัตริย์หรือพระราชาที่ทะเยอทะยาน โลภมาก เอา
แต่พระทัย และไม่เอ้ือเฟื้อต่อพระญาต ิ

 ในการน าเหตุการณ์ตอนนี้มาแต่งใหม่  กวีน ามาเพียง เค้าโครงแ ละไม่ได้ด าเนินเรื่อง
ตามวรรณ คดีต้นแบบทั้งหมด แต่มีการ ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องหลาย ตอน ทั้งในลักษณะการเพิ่ม
รายละเอียด และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อภาพลักษณ์ของตัวละคร
เป็นส าคัญ  

 เหตุการณ์และรายละเอียดท่ีกวีเพิ่มเข้ามาในเนื้อเร่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ภาพลักษณ์ตัวละคร เช่น เหตุการณ์ทุรโยธน์ประกอบ ยัญพิธี เหตุการณ์ทุรโยธน์ ต้องการมอบคุรุ
ทักษิณาแก่ครู  เหตุการณ์โทรณาจารย์ขอให้ทุรโยธน์มอบดินแดน กึ่งหนึ่งแก่ปาณฑพเพื่อเป็นคุรุ
ทักษิณา  เหตุการณ์ศกุนิ เสนอข้อต่อรอง “ห้าราตรี ” เหตุการณ์ศกุนิโต้เถียงกับโทรณาจารย์ และ
เหตุการณ์ทุรโยธน์ยืนยันจะท าตามสัญญายอมมอบดินแดนกึ่งหนึ่งแก่ปาณฑพ เป็นต้น   

 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อภาพลักษณ์ตัวละคร เช่น การเปลี่ยนแปลงเหตุผล
ของทุรโยธน์ในการไปตีเมืองวิราฏะ จากเดิมในมหาภารตะ ทุรโยธน์ตัดสินใจไปตีเมืองวิราฏะตาม
ค าแนะน าและชักชวนของเจ้าชายสุสรมันเพราะต้องการทรัพย์สมบัติและดินแดนครึ่งหนึ่งของ
เมืองวิราฏะซึ่งเจ้าชายสุสรมันสัญญาว่าหากทุรโยธน์ยกกองทัพไปช่วยรบจะแบ่งทรัพย์สมบัติและ
ดินแดนของเมืองวิราฏะให้แก่ทุรโยธน์ครึ่ง หนึ่ง ส่วนในบทละคร ทุรโยธน์ตัดสินใจไปตีเมืองวิราฏะ
ตามค าแนะน าของภีษมะซึ่งวางแผนติดตามหาพวกปาณฑพให้พบภายในเวลาห้าราตรี จึงชวน   
ทุรโยธน์ไปตีเมืองวิราฏะโดยให้เหตุผลแก่ทุรโยธน์ว่าไปตีเมืองวิราฏะเพราะพระเจ้าวิราฏะไม่เข้า
ร่วมการประกอบยัญพิธีส าคัญของทุรโยธน์  

  ในบทละครปัญจราตระ  องก์ที่ 1 กวีภาสะเปิดเรื่องโดยกล่าวถึงการประกอบยัญพิธี
ศักด์ิสิทธิ์ของฝ่ายเการพ ต่อจากนั้น ตัวละครส าคัญของฝ่ายเการพ คือ โทรณาจารย์ และภีษมะ 
กล่าวสรรเสริญทุรโยธน์ก่อนที่ทุรโยธน์จะมาถึง ดังนี้ 
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โทรณาจารย์ : ข้าควรได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติเม่ือทุรโยธน์ได้ปฏิบัติธรรมแล้วโดยเหตุที่ 

 โทษของศิษย์ย่อมผ่านเลย    
 จากหมู่ญาติมิตรไปสู่อาจารย์    
 เม่ือได้ฝากฝังบุตรให้อยู่ในการดูแลของครูแล้ว  
 ความผิดของบิดามารดาย่อมไม่มี3 

 นอกจากน้ี ภีษมะยังกล่าวชื่นชมทุรโยธน์ว่าทุรโยธน์ใฝ่ใจในการสู้รบท าให้มีชื่อเสียง
เกียรติยศ และความเจริญรุ่งเรือง4 

 เมื่อทุรโยธน์แสดงความต้ังใจที่จะมอบคุรุทักษิณาแก่โทรณาจารย์ ค ากล่าวอย่างอ่อน
น้อมของ ทุรโยธน์ แสดงให้เห็นว่าทุรโยธน์ เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วย คุณธรรมของศิษย์ ท่ีมีความกตัญํู
กตเวทีต่อครูอาจารย ์ 

ทุรโยธน์ : บัดนี้ท่านพึงคิดถึงอะไรอีกเล่า   
 ข้าคือผู้ที่ท่านชี้น า เป็นผู้ที่ท่านรักยิ่งกว่าชีวิต  
 ข้าคือผู้กล้าในหมู่ผู้กล้าทั้งหลาย    
 จงกล่าวตามความประสงค์ของท่านเถิด   
 ว่าท่านปรารถนาจะได้สิ่งใด    
 คทาในมือข้านี้และสิ่งทั้งปวงจะเป็นของท่าน (1.31)

5
 

  …   

                                                 

 
3
Dronah : dharmamālambamānena duryodhanenāhamevānugrhīto nāma | kutah,

 atītya bandhūnavalavghya mitrā-     

 nyācāryamāgacchati śisyadosah !      

 bālaj hyapalyaj gurave pradātu-     

 rnaivāparādho’sti piturna mātuh ||1.21|| 

 
4
Bhīsma :  esa duryodhanah,      

 avāpya rūpyagrahanāt samucchrayaj    

 ranapriyatvādayaśo nipītavān |      

 nisevya dharmaj sukrtasya bhājanaj     

  sa eva rūpena cirasya śobhate ||1.22|| 

 
5
Duryodhana : kimidānīj bhavatā vicāryate,     

 prānādhiko’smi bhavatā ca krtopadeśah     

 śūresu yāmi gananāj krtasāhaso’smi |    

 svacchandato vada kimicchasi kim dadāni     

 haste sthitā mama gadā bhavataśca sarvam ||1.31|| 
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  ทุรโยธน์ : นิจจาเอ๋ย !        
   หากว่าในอดีต ข้าเคยท าให้ท่านสงสัย     
   ว่าข้าอาจไม่ให้สิ่งที่สัญญาไว้      
   ก็จงยื่นมือของท่านซึ่งแกร่งเพราะศรนับร้อยดอก    
   ออกมาเพื่อรับน้ าแห่งค ามั่นสัญญาของข้าเถิด (1.32) 6 

 แม้ว่าคุรุทักษิณาที่โทรณาจารย์ปรารถนาคือดินแดนกึ่งหนึ่งของอาณาจักรเพื่อมอบแ ก่
พวกปาณฑพซึ่งน่าจะท าให้ทุรโยธน์ขัดเคืองใจ แต่ทุรโยธน์ก็ไม่ได้แสดงความขัดเคืองหรือไม่พอใจ 
ผู้ที่ขัดเคืองใจและคัดค้านอย่างเต็มที่กลับเป็นลุงของทุรโยธน์คือศกุนิผู้ทะเยอทะยาน และแฝงด้วย
เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ศกุนิไม่พอใจที่สุดที่เห็นท่าทีของทุรโยธน์โอนอ่อนตามโทรณาจารย์  

 การท่ีกวีเพิ่มเหตุการณ์เรื่องคุรุทักษิณาเข้ามาในบทละคร นอกจากเพื่อแสดงให้เห็นถึง
คุณธรรมของทุรโยธน์ในฐานะศิษย์  และเพื่อแสดงให้เห็นถึง ใจจริงของทุรโยธน์ที่มีต่อพระญาติ
สกุลปาณฑพแล้ว กวียังต้องการชี้ว่าคนที่ทะเยอทะยาน ต้องการครอบครองอาณาจักรอันไพศาล 
และมองโลกอย่างผิดๆ ไม่ใช่ทุรโยธน์แต่  “ตัวร้าย ”ท่ีแท้จริง ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดอ่านของ        
ทุรโยธน์ ท าให้ทุรโยธน์ไขว้เขว ไม่ด ารงในธรรม ก็คือศกุนิผู้เป็นลุงที่ทุรโยธน์ยกย่อง และไว้วางใจ
มากที่สุด ดังที่ภีษมะกล่าวเตือนทุรโยธน์ว่า 

ภีษมะ : ทุรโยธน์หลานเอ๋ย ! หลังจากพิธีสนานนี้แล้ว เจ้าไม่ควรฟังค าของศกุนิ ศัตรูผู้มี
เบื้องหน้าเป็นมิตร หลานจงดูเถิด (1.36)

7
 

 ศกุนิเสนอให้ทุรโยธน์ต่อรองกับโทรณาจารย์ด้วยเงื่อนไข “ปัญจราตระ” หรือ”ห้าราตรี” 
หมายถึง หากสามารถหาพวกปาณฑพพบในเวลาห้าราตรี  ทุรโยธน์จึงจะยกดินแดนครึ่งหนึ่ง
ให้แกพ่วกปาณฑพ แต่หากไม่พบพวกปาณฑพในเวลาดังกล่าว อาณาจักรทั้งหมดก็ยังเป็นของทุร
โยธน์เช่นเดิม ศกุนิเสนอเงื่อนไขเช่นนี้เพราะมั่นใจว่าเวลาเพียงห้าราตรีไม่มีทางติดตามหาพวก
ปาณฑพพบอย่างแน่นอน จึงเชื่อมั่นว่าทุรโยธน์จะไม่ต้องเสียดินแดน 

                                                 

 
6
Duryodhana : hā dhik       

 yadi vimrśasi pūrvajihmatāj me      

 yadi ca samarthayase na dāsyatīti |       

 śaraśatakathanaj prayaccha hastaj      

 salilamidaj karanaj pratigrahānām ||1.32|| 

 
7
Bhīsma : pautra duryodhana ! avabhrthasnānamātrameva khalu tāvat | 

mitramukhasya śatroh śakunervacanaj na śotavyaj | paśya pautra ! ||1.36|| 
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 ค าว่า “ปัญจราตระ ” ซึ่งเป็นชื่อข องบทละครจึงหมายถึงเงื่อนไขหรือข้อต่อรองที่ศกุนิ
เสนอต่อทุรโยธน์ และกลายเป็นข้อตกลงหรือพันธะสัญญาระหว่างทุรโยธน์กับโทรณาจารย์ในที่สุด 
เหตุการณ์ตอนนี้ไม่ปรากฏในมหาภารตะ แต่เป็นส่วนที่กวีภาสะคิดจินตนาการขึ้นเอง ข้อตกลง
หรือเงื่อนไข ”ปัญจราตระ ”ที่ภาสะสร้างขึ้นนี้ ถือเป็นแก่นของเรื่องซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ภาพลักษณ์ของตัวละครทุรโยธน์  

 ในตอนท้ายเรื่อง เมื่อเจ้าชายอุตระน าสารจากยุธิษฐิระมาถวายทุรโยธน์ซึ่งแสดงว่า
พวกปาณฑพปรากฏตัวภายในห้าราตรี แล้ว ทุรโยธน์แสดงความต้ังใจจะรักษาสัจจะ และกตัญํู
ต่อครู แทนเลือกรักษาผลประโยชน์ของตน ทุรโยธน์กล่าวว่า  

  แน่นอนข้าจะคืนราชสมบัติ       
  แก่พวกปาณฑพให้ดังเดิม       
  แม้ผู้คนทั้งหลายจะสูญสิ้นชีพไปแล้ว      
  แต่เมื่อความสัตย์ธ ารงอยู่ ทุกสิ่งก็ยังคงอยู่8 

 การท่ีกวีให้ทุรโยธน์ตัดสินใจเลือกท าตามสัญญาที่ให้ไว้กับโทรณาจารย์เพื่อชี้ ให้เห็นว่า 
แม้แต่สิ่งที่สละได้ยากคือดินแดนครึ่งหนึ่งของอาณาจักร ทุรโยธน์ก็สามารถสละได้เพื่อรักษาความ
ถูกต้อง การเพิ่มเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาในบทละครมีผลให้ภาพลักษณ์ของทุรโยธน์สูงส่งดี
งาม  

 กวีภาสะน าเหตุการณ์ตอนนี้ในมหาภารตะมาแต่งใหม่เป็นบทละครปัญจราตระ เพื่อ
แก้ไขภาพลักษณ์ในทางลบของตัวละครทุรโยธน์โดยมุ่งแสดงให้เห็นว่าทุรโยธน์เป็นเพียงมนุษย์
ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  กระท าทั้งความดีและความชั่วตามเหตุปัจจัยในแต่ละ
สถานการณ์ซึ่งในเรื่องนี้กวีชี้ว่าเหตุปัจจัยที่ท าให้ความคิดของทุรโยธน์ไขว้เขว  ไม่ด าร งอยู่ใน
ครรลองธรรมก็คือค าแนะน าของศกุนิซึ่งเป็นบุคคลที่ทุรโยธน์เชื่อถือและไว้ใจ  แต่ท้ายที่สุดทุรโยธน์
ก็ตัดสินใจอย่างเป็นตัวของตัวเอง  เลือกด ารงในธรรมโดยแสดงความต้ังใจว่าจะรักษาค ามั่น
สัญญาที่ให้ไว้กับอาจารย์โทรณะโดยยกดินแดนครึ่งหนึ่งให้แก่ฝ่ายปาณฑพ  

 ในบทละครเรื่องนี้กวีภาสะสร้างตัวละครทุรโยธน์ให้เป็นคนดีแตกต่างจากใน          
มหาภารตะดังจะเห็นได้จากบทสรรเสริญทุรโยธน์โดยตัวละครตัวอ่ืน เช่น โทรณาจารย์และภีษมะ  
และเห็นได้จากการกระท าของทุรโยธน์ เช่น การยกย่องบูชาครู การรักษาค ามั่นสัญญา เป็นต้น 

                                                 

 
8
bādhaj dattaj mayā rājyaj pāndvebhyo yathāpuraj |   

 mrte’pi hi narāh sarve satye tisthanti tisthati ||3.25|| 
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ข้อเสียประการเดียวที่พบในตัวทุรโยธน์ก็คือการเชื่อถือและไว้วางใจบุคคลที่ไม่สมควรเชื่อถือและ
ไว้วางใจอย่างศกุนิ   

อูรุภังคะ (ūrubhavga)
9
 

 ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องเพื่อภาพลักษณ์ตัวละครนั้นจะเห็นว่า กวีต้องการล้าง
ภาพลักษณ์ “ตัวร้าย” และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวละครทุรโยธน์โดยกา รปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่อง
ให้ทุรโยธน์ยอมรับและรู้สึกส านึกในความผิดท่ีตนกระท าผ่านมา รวมทั้งเสนอบางมุมที่น่าเห็นใจ
ในชีวิตของทุรโยธน์ซึ่งไม่ปรากฏในมหาภารตะ การสร้างเรื่องให้ทุรโยธน์ยอมรับชะตากรรมและ
ความพ่ายแพ้อย่างผู้ส านึกผิดท าให้ภาพลักษณ์ของทุรโยธน์เปลี่ยนจากตั วร้ายกลายเป็นภาพของ
ปุถุชนธรรมดาที่ด าเนินชีวิตผิดพลาดด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่สามารถยอมรับได้และได้รับความเห็น
ใจ การปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว กวีใช้วิธี เปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ  ได้แก่ 
การตัดรายละเอียด และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

 ทุรโยธน์เป็นตัวละครที่มีบทบาทส าคัญที่สุดตัวหนึ่งในเรื่องมหาภารตะ บทบาทและ
ภาพลักษณ์ของทุรโยธน์ในมหาภารตะเป็นที่ประจักษ์ในฐานะตัวละครปรปักษ์ซึ่งมีลักษณะของ 
“ตัวร้าย” อย่างสมบูรณ์ คือเป็นตัวละครที่คิดผิดและท าผิดต้ังแต่ต้นจนกระทั่งจบเรื่อง และต้ังแต่
เกิดจนกระทั่งตาย ในมหาภารตะกวีก าหนดฐานะตัวร้ายท่ีร้ายกาจให้แก่ตัวละครทุรโยธน์ต้ังแต่
แรกเกิด ดังจะเห็นได้จากการบรรยายถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและการเกิดเหตุการณ์
อัปมงคลหลายประการในวันที่ทุรโยธน์ประสูติ 

       ครั้นครบ 2 ปี นางคานธารีก็ท าตามที่ฤษีวยาสะได้สั่ งไว้ ปรากฏว่าจากหม้อเนยใสใบ
แรกมีกุมารประสูติออกมาพร้อมกับส่งเสียงร้องเหมือนลา ทันใดนั้นลาทั่วประเทศ อีกทั้ง
สุนัขจิ้งจอก แร้ง และกาต่างก็ส่งเสียงรับกันเซ็งแซ่ ท้องฟ้ามืดมิดไปทั่วทิศทั้งสี่ ลมแรงพัด
กระโชกถี่ๆ เป็นระยะๆ ในป่าเกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างโชติช่วง ยั งความประหลาดใจแก่ผู้ที่
ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง กุมารองค์นี้คือทุรโยธน์ โอรสองค์ใหญ่ของท้าวธฤตราษฏร์10

 

                                                 

 
9การศึกษาเรื่องอูรุภังคะในวิทยานิพนธ์น้ี ผู้วิจัยใช้ฉบับของ K.P.A. Menon, Complete Plays 

of Bhāsa, Vol.1 (Delhi : Nag Publishers,n.d.) 

 10กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ผู้แปล, มหากาพย์มหาภารตะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสถียร
โกเศศ-นาคะประทีป, 2525), 24. 
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 ตามทรรศนะของกวีสันสกฤต ธรรมชาติมีลักษณะเป็นวัฏฏะเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์ 
คือเริ่มต้นจากการเกิดและด าเนินไปสู่ความสูญสลาย กวีจึงมองว่าธรรมชาติมีชีวิต มีการรับ รู้ มี
อารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างจากมนุษย์ ทรรศนะดังกล่าวท าให้กวีมองเห็นความเชื่อมโยงของ
ธรรมชาติในหลายมิติ และใช้ธรรมชาติเพื่อสื่อความหมายส าคัญหลายประการทั้งในทางที่ดีและ
ไม่ดี จากข้อความที่ยกมาข้างต้น การที่กวีก าหนดให้ธรรมชาติแปรปรวนทั้งท้องฟ้า ลม ไฟ 
ตลอดจนก าห นดให้สัตว์ 4 ชนิด คือ สุนัขจิ้งจอก แร้ง กา และลา ซึ่งชาวอินเดียถือเป็นสัตว์
อัปมงคล “ส่งเสียงรับกันเซ็งแซ่ ” ในเวลาที่ทุรโยธน์ ประสูติเป็นการบอกให้ผู้อ่านทราบถึง
ความส าคัญของทุรโยธน์ในฐานะศัตรูส าคัญของตัวละครเอก 

 ทุรโยธน์ด ารงฐานะและด าเนินบทบาทศัตรูที่น่ากลัวขอ งกษัตริย์ปาณฑพอย่างคงเส้น
คงวาตลอดมา ดังจะเห็นว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของกษัตริย์ปาณฑพล้วนมีทุรโยธน์
เป็นผู้บงการทั้งสิ้น เมื่อครั้งที่กษัตริย์ปาณฑพและเการพยังเยาว์วัย ทุรโยธน์วางแผนกับน้องๆจับ  
ภีมะถ่วงน้ าจนภีมะเกือบตาย เมื่อพวกปาณฑพและนางกุนตี เข้าป่า ทุรโยธน์ ศกุนิ กรรณะ ทุหศา
สัน และพวกเการพส่งทหารไปเผากระท่อมที่พวกปาณฑพและนางกุนตีอาศัย แต่โชคดีที่พวก
ปาณฑพใช้อุบายซ้อนแผนจึงรอดตาย เมื่อฝ่ายปาณฑพสร้างเมืองอินทปรัสถ์ ทุรโยธน์และพวก
แกล้งท้าพนันสกาและใช้กลโกงเอาชนะจนฝ่ายปาณฑพต้องเสียทรัพย์จนหมดตัวแล ะถูกเนรเทศ
จากเมืองนานถึง 13 ปี และเมื่อฝ่ายทุรโยธน์ชนะก็ไม่ละโอกาสที่จะแสดงการดูถูก ดูหมิ่นศักด์ิศรี
ของพวกปาณฑพและชายาต่อหน้าธารก านัล ความขัดแย้งบาดหมางระหว่างสองตระกูลด าเนิน
ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานโดยมีทุรโยธน์เป็นผู้บงการทั้งต่อหน้าและลับหลัง จนในที่สุดคว าม
ขัดแย้งระหว่างญาติสนิทสองตระกูลลุกลามจนเกิดเป็นมหาสงครามที่น าความหายนะมาสู่
บ้านเมืองและกองทัพนับไม่ถ้วน 

 หลังจากที่ความทะเยอทะยานและความถือดีของทุรโยธน์ท าลายชีวิตผู้คนมากมาย 
ทั้งโอรส พี่น้อง ญาติสนิท ครูบาอาจารย์ ทหาร กองทัพ ประชาชน และสรรพสัตว์ทั่วทุกหย่ อม
หญ้า รวมทั้งท าลายตัวเองจนท าให้ทุรโยธน์อยู่ในสภาพ โดดเดี่ยวและสูญเสียทุกสิ่ง  กวีผู้แต่งมหา
ภารตะยังซ้ าเติมและประณามตัวละครตัวนี้ด้วยการให้ตัวละครหลบหนีจากสมรภูมิไปซ่อนตัวอยู่
ในทะเลสาบ จนกระทั่งถูกภีมะตะโกนท้าทายด้วยถ้อยค าดูถูกอย่างรุนแรงจึงยอมออกจากท่ีซ่อน
มาดวลคทากับภีมะและถูกภีมะฟาดที่ขาทั้งสองจนไม่สามารถยืนได้ และถูกภีมะปล่อยให้ตายไป
เองในที่สุด 
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 กวีภาสะหยิบยกเหตุการณ์ตอนทุรโยธน์ต่อสู้กับภีมะจนถึงทุรโยธน์สวรรคตมา
ประพันธ์เป็นบทละครเรื่องอูรุภังคะโดย ละเหตุการณ์ทุรโยธน์หนีจากสมรภูมิไปซ่อนตัวอยู่ใน
ทะเลสาบ และ สร้างตัวละครทุรโยธน์ให้แตกต่างจากในมหาภารตะอย่างชัดเจน ในมหาภารตะ
แม้ว่าทุรโยธน์จะอยู่ในสภาพบอบช้ า บาดเจ็บสาหัสทั้งกายและใจจากการสูญเสียญาติพี่น้องและ
กองทัพ ถูกซ้ าเติมด้วยถ้อยค าดูถูกของภีมะและยุธิษฐิระ และถูกฟาดด้วยคทาของภีมะ แต่        
ทุรโยธน์ไม่เคยหยุดความทะเยอทะยานหรือส านึกในความผิดของตน ยังคงดื้อดึงและปรารถนาจะ
เอาชนะพวกปาณฑพจนลมหายใจสุดท้าย จะเห็นว่าเมื่อกฤปะ กฤตวรมัน และอัศวถามา มาพบ
ทุรโยธน์บาดเจ็ดสาหัสอยู่ ริมทะเลสาบ  และทูลให้ทุรโยธน์ทราบถึงแผนการที่จะเผาค่ายของพวก
ปาณฑพในเวลากลางคืน ทุรโยธน์ซึ่งมีอาการสา หัสจนแทบจะสิ้นใจก็กลับมีก าลังใจและเริ่ม
คาดหวังถึงชัยชนะอีก  และในวาระสุดท้ายก่อนสวรรคต ในขณะที่สติเริ่มเลื่อนลอย ค ากราบทูล
สุดท้ายของอัศวถามาเกี่ยวกับความส าเร็จในการบุกสังหารกองทัพของฝ่ายปาณฑพก็เป็นสิ่งที่
ช่วยดึงสติของทุรโยธน์กลับมาอีกครั้งก่อนจะจากไปด้วยความอิ่มเอมพระทัย 

 บทบาทของทุรโยธน์ในมหาภารตะสิ้นสุดลงเมื่อทุรโยธน์สวรรคต จะเห็นว่าตลอดชีวิต
ของทุรโยธน์ท าเรื่องผิดพลาดหลายเรื่องโดยไม่มีโอกาสได้แก้ไขหรือแม้แต่ส านึกในความผิดของ
ตนแม้แต่เรื่องเดียว ชีวิตที่โดดเด่นของทุรโยธน์ทั้งในฐานะพระโอรสองค์โตแห่งพระราชาธฤต
ราษฏร์ รัชทายาทแห่งหัสตินาปุระ ศิษย์เอกของพลราม และจอมทัพผู้มีกองก าลังสิบเอ็ด
อักเษาหิณีในปกครองจึงปราศจากแก่นสาร และไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นผู้ท าลายวงศ์ตระกูล ท าลายชีวิตของญาติพี่น้อง เพื่อน ครูบาอาจารย์ 
ทหาร และประชาชนนับไม่ถ้วน และเป็นสาเหตุของสงครามที่สร้างความหายนะอย่างใหญ่หลวง 

 อาจเป็นเพราะเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เมื่อกวีภาสะน าเหตุการณ์ตอนนี้มาแต่งใหม่
เป็นบทละคร กวีจึงปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องโดยให้ทุรโยธน์มีโอกาสส านึกในความผิดท่ีตนกระท า จะ
เห็นว่าการบรรยายสภาพเ จ็บหนักและอาการปางตายของทุรโยธน์หลังจากถูกภีมะฟาดอย่างแรง
จนขาหักและนอนรอความตายเป็นภาพที่ไม่แตกต่างกันนักระหว่างมหาภารตะกับบทละคร แต่สิ่ง
ที่กวีต้ังใจให้แตกต่างอย่างที่สุดก็คือความรู้สึกของทุรโยธน์ในเวลานั้น ในมหาภารตะ ทุรโยธน์จม
อยู่กับความแค้นที่ทวีขึ้นทุก ขณะ  แต่ ในบทละคร เมื่อทุรโยธน์ถูกภีมะใช้กลโกงเอาชนะ พลราม
เป็นผู้ที่แสดงความเจ็บแค้นและปรารถนาจะแก้แค้นให้ทุรโยธน์เพื่อสั่งสอนภีมะผู้เป็นศิษย์ ด้วย
ฝีมือของพลรามผู้เป็นครูสอนคทาให้แก่ทั้งภีมะและทุรโยธน์ย่อมเป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถปราบ  
ภีมะได้อย่างแน่นอน แต่ทุรโยธน์กลับขอร้องพลรามไม่ให้ท าร้ายภีมะโดยให้เหตุผลว่าภีมะเพียงท า
ตามค าสาบานเมื่อครั้งที่ชายาถูกพวกทุรโยธน์หมิ่นเกียรติ ค าสนทนาระหว่างทุรโยธน์กับพลราม 
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และค าถามที่ทุรโยธน์ถามพลรามว่า “ท่านคิดว่าข้าถูกโกงอย่างนั้นหรือ ...ข้าถูกโกงโดยภีมเสน
หรือ”11แสดงให้เห็นว่าทรุโยธน์ก าลังใคร่ครวญถึงความถูกต้องและความเป็นธรรมในการต่อสู้ และ
มีความเห็นว่าการกระท าของภีมะไม่อาจถือได้ว่าเป็นการโกง 

 ทุรโยธน์สั่งทุรชัยให้เคารพและเชื่อฟังกษัตริย์ปาณฑพ นางกุนตี นางเทราปที และนาง
สุภัทรา และให้ประกอบพิธีเรียกชื่อทุรโยธน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลร่วมกับกษัตริย์ปาณฑพ 

ทุรโยธน์ : เจ้าต้องเชื่อฟังปาณฑพเหมือนเชื่อฟังข้า ท าตามค าสั่งของมารดา นี่แน่โอรสข้า 
เลิกเสียใจ แล้วจดจ าบิดาของเจ้า -ทุรโยธน์แห่งความเป็นเลิศที่รุ่งโรจน์และหัวใจที่ไหม้ด้วย
ความภูมิใจ ล้มลงในการศึกให้กับศัตรูผู้เท่าเทียม และจงจับแขนอันทรงพลั งของยุธิษฐิระ 
แล้วร่วมกับโอรสแห่งปาณฑพท าพิธีเรียกชื่อข้า12

 

 ค าพูดของทุรโยธน์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทุรโยธน์ไม่ได้ผูกใจเจ็บแค้นพวกปาณฑพอีก
ต่อไปซึ่งน่าจะเป็นเพราะทุรโยธน์ส านึกได้ว่า เหตุที่ตนได้รับชะตากรรมเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความ
ทะเยอทะยานของตนเอง ดังที่กล่าวกับอัศวถามาอย่างผู้ส านึกผิดว่า 

...กษัตริย์มีศักดิ์ศรีเป็นร่างกาย  และด้วยเหตุนี้ข้าจึงยอมรับสงคราม ดูก่อนบุตรพระ
อาจารย์ เม่ือครั้งเล่นพนันกัน ผมของเทราปทีถูกดึงกระชากอย่างไรด้วยมือข้า และอภิมันยุ
ผู้เยาว์วัยถูกสังหารอย่างไร และพวกปาณฑพต้องอยู่ในป่าท่ามกลางสัต ว์ร้ายอย่างไร สิ่ง
เหล่านี้เล็กน้อยนักที่เหล่าขุนศึกปาณฑพท ากับข้า13

 

 เมื่อ อัศวถามัน กราบทูล ทุรโยธน์ ว่าจะเผาค่ายของ พวกปาณฑพ ในเวลากลางคืน        
ทุรโยธน์ไม่มีท่าทางกระตือรือร้นหรือยินดีที่จะได้แก้แค้นพวกปาณฑพอย่างในมหาภารตะ แต่กลับ

                                                 

 
11

vañcita iti maj bhavān manyate |…kij cāhaj bhīmasenena vañcitah |  

 
12

ahamiva pāndvāh śuśrūsayitavyāh, tatrabhavatyāścambāyāh kuntyā nideśo 

vartayitavyah | abhimanyorjananī draupadī cobhe mātrvatpūjayitavye |  paśya putra ! 

 ślāghyaśīrabhimānadīptahadayo duryodhano me pitā    

 tulyenābhimukham rane hata iti tvaj śokamevaj tyaja |   

 sprstvā caiva yudhisthirasya vipulaj ksaumāpasavyaj bhujaj  

 deyaj pāndusutaistvayā mama samaj nāmāvasāne jalaj ||53|| 

 
13

…mānaśarīrā rājānah| mānārthameva mayā nigraho grhītah | paśya guruputra ! 

 yatkrstā karanigrahāñcitakacā dyūte tadā draupadī    

 yadbālo’pi hatastadā ranamukhe putro’bhimanyuh punah |   

 aksavyājajitā vanaj vanamrgairyatpāndvāh sajśritā    

 nanvalpaj mayi taih krtaj vimrśa bho ! darpāhataj dīksitaih ||63|| 
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ห้ามปรามและเตือนอัศวถามันให้ยุติความแค้น “...บุตรแห่งพระอาจารย์ ปลดสายธนูของท่านเสีย
เถิด”14 

 ในมหาภารตะ นอกจากทุรโยธน์จะไม่เคยส านึกผิดแล้ว ทุรโยธน์ ยังเป็นกษัตริย์ที่ถูก    
ภีมะประณามอย่างรุนแรงว่า ”ไร้เกียรติ”เพราะหนีจากสมรภูมิไปซ่อนตัวในทะเลสาบ ซึ่งเท่ากับไม่
ปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์  เมื่อกวีภาสะน าเนื้อเรื่อง จากมหาภารตะมาแต่งใหม่เป็นบทละครอูรุ
ภังคะ กวีภาสะไม่กล่าวถึงเหตุการณ์ ตอนนี้ และยังสร้างตัวละครทุรโยธน์ให้ เป็นกษัตริย์ที่มีความ
มุ่งมั่นในการท าหน้าที่ตามวรรณะของตนอย่างดี ต่างจากมหาภารตะ อีกด้วย  ดังจะเห็นว่าในการ
ต่อสู้ด้วยคทาระหว่างทุรโยธน์กับภีมะ ทุรโยธน์เป็นรองภีมะอย่างมากในด้านพละก าลังแต่ทุรโยธน์
ก็ต่อสู้กับภีมะอย่างแกล้วกล้าและอดทน ดังที่ทหารคนแรกบรรยายว่า “นี่คือจักรพรรดิ ณ ดินแดน
แห่งความกล้าหาญ เครื่องประดับศีรษะของพระองค์ส่องประกายด้วยเพชรพลอย ด้วยความ
ภาคภูมิใจและเกียรติยศ ด้วยบารมี และ ความทรหด ...”15 และเมื่อทุรโยธน์พ่ายแพ้ต่อกลโกงของ  
ภีมะก็มิได้แสดงอาการคร่ าครวญอย่างคนอ่อนแอแต่กลับตรัสปลอบชายาว่า 

เราท าหน้าที่เสียสละตามที่กล่าวไว้ตามคัมภีร์และสนับสนุนญาติพี่น้อง ช่วยอนุชาทั้งร้อย
พิชิตศัตรู ผู้ใต้ปกครองมิเคยถูกเราหลอกลวง  จงคิดถึงความรุ่งโ รจน์ของข้าด้วยความ
ภูมิใจเถิด ภรรยาของนักรบจงอย่าร้องไห้16

 

 เห็นได้ว่าในบทละครเรื่องอูรุภังคะ กวีภาสะไม่ได้เสนอภาพทุรโยธน์ในฐานะ ”ตัวร้าย” 
แต่ได้น าเสนอในลักษณะที่ไม่แตกต่างจากวีรบุรุษคนหนึ่ง กวีแสดงให้เห็นว่าแม้ทุรโยธน์จะเป็น
ฝ่ายอธรรมแต่เมื่อส านึกผิด และยอมรับความผิดพลาดของตนก็เป็นบุคคลที่ยังมีคุณความดีและ
สมควรให้อภัย  

 

                                                 

 
14

…dhanumuñcatu bhavān ||61|| 

 
15

evaj mahārājāh, 

 vīryālayo vividharalavicitramauli- 

 ryukto’bhimānavinayadyutisāhsaiśca | 

 …||22|| 

 
16

vedoktairvividhairmakhairabhimatairisti dhrtā bāndhavāh  

 śatrūnāmupari sthitaj priyaśataj na vyajsitāh sājśritāh |  

 yuddhe’ stādaśavāhinīnrpatathah sajtāpitā nigrahe   

 mānaj mānini ! vīksya me na hi rudantyevajvidhānāj striyah ||52||  
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กรรณภาระ (karnabhāra)
17

  

 เหตุการณ์ส าคัญที่กวีภาสะน ามาเป็นต้นแบบของบทละครเรื่องนี้ ได้แก่ เหตุการณ์
ตอนกรรณะเรียนวิชา ในบรรพที่ 12 ศานติบรรพ และเหตุการณ์ตอนกรรณะบริจาคเสื้อเกราะและ
ต่างหู ในบรรพที่ 3 วนบรรพ เหตุการณ์ตอนกรรณะเรียนวิชา ในศานติบรรพ กล่าวถึงกรรณะในวัย
ศึกษา เคยขอเรียนวิชาจากโทรณาจารย์แต่ถูกปฏิเสธเพราะไม่ใช่วรรณะกษัตริย์ กรรณะจึง
เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ของปรศุรามโดยหลอกลวงปรศุรามว่าตนเป็นพราหมณ์ ปรศุรามจึง
ยอมรับกรรณะเป็นศิษย์ ในร ะหว่างที่กรรณะศึกษาอยู่กับปรศุราม กรรณะเคยฆ่าแม่โคของ
พราหมณ์คนหนึ่งด้วยความพลั้งเผลอ แม้ว่ากรรณะจะพยายามขออภัยพราหมณ์และจะขอชดใช้
ด้วยแม่โคตัวใหม่ พราหมณ์ผู้นั้นก็ไม่คลายความโกรธ และไม่ยอมรับการชดใช้ รวมทั้งได้สาปแช่ง
กรรณะอย่างรุนแรงให้ล้อรถศึกจมโคลนขณะต่อสู้ กับศัตรู และให้ถูกศัตรูท าให้หมดสติและถูกตัด
ศีรษะด้วยอ านาจตบะ กรรณะไม่ได้เล่าเหตุการณ์นี้ให้ผู้ใดฟัง ต่อมาเมื่อกรรณะติดตามอาจารย์
เข้าป่าเพื่อหาผลาหาร ขณะที่อาจารย์หลับบนตักของเขา เขาถูกแมลงตัวหนึ่งกัดที่โคนขา แต่ด้วย
ความเกรงใจอาจารย์จึงอดทนให้แมลงกัดจนเลื อดเปียกชุ่มและเปื้อนอาจารย์ เมื่อพราหมณ์ปรศุ
รามตื่นก็ทราบความจริงว่ากรรณะไม่ใช่พราหมณ์แต่เป็นกษัตริย์จึงสาปแช่งกรรณะให้อาวุธ
สิ้นพลานุภาพเมื่อต้องการใช้ หลังจากสาปแช่งแล้ว ปรศุรามก็ขับไล่กรรณะออกจากส านักเรียน  
ส่วนเหตุการณ์ตอนกรรณะบริจาคเสื้อเกราะและต่างหู ในวนบรรพ เริ่มต้ังแต่สูรยเทพ มาเตือน
กรรณะให้รู้ตัวว่าพระอินทร์ก าลังจะมาขอ เสื้อเกราะและต่างหู จากกรรณะ แต่กรรณะไม่ใส่ใจค า
เตือนของสูรยเทพ โดยให้เหตุผลว่าเขาพร้อมที่จะให้ทุกอย่างแก่พระอินทร์หากจะท าให้ชื่อเสียง
ของเขาขจรขจาย เพราะชื่อเสียงเกียรติยศเป็นสิ่งส าคัญเห นือกว่าสิ่งทั้งปวง พระอินทร์แปลงเป็น
พราหมณ์มาขอบริจาคเสื้อเกราะจากกรรณะ กรรณะตัดเสื้อเกราะให้พระอินทร์โดยขอหอก วิเศษท่ี
มีอานุภาพร้ายแรง เป็นการแลกเปลี่ยน พระอินทร์ยอมรับข้อเสนอของกรรณะ  ทันทีท่ีกรรณะตัด
เสื้อเกราะจากร่าง เหล่าเทวดาทั้งหลายก็โปรยดอกไม้และส่งเสียงสรรเสริญกรรณะ  

 ในการน าเนื้อเรื่องจากมหาภารตะมาแต่งใหม่เป็นบทละครเรื่องกรรณะภาระ กวี
ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องหลายตอนทั้งในลักษณะการตัดรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
และการเพิ่มรายละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขภาพลักษณ์ของตัวละครเอกคือกรรณะ  

 ในบทละคร กวีเปิดตัวกรรณะโดยให้ทหารเป็นผู้บรรยายภาพกรรณะว่า 

                                                 

 
17ค าแปลบทละครเรื่องกรรณภาระในวิทยานิพนธ์น้ี ผู้วิจัยใช้ฉบับแปลของสุชัย ประเสริฐวรรกิจ . 

บทละครเรื่องกรฺณภาร. นิตยสารไทย-ภารต (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.).  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



129 

 

    ราชากรรณะนั้น ผู้มีความฉลาด ผู้สดใสด้วยความสง่างามอันยิ่งยวด ผู้เป็นเลิศใน
สมรภูมิและในด้านความกล้าหาญ ในขณะนี้ (เข้าสู่สมรภูมิ ) ด้วยความโศกเศร้า เหมือน
ดวงอาทิตย์ที่มีแสงตามธรรมชาติถูกบดบังด้วยกลุ่มเมฆ เม่ือฤดูร้อนมาถึง (1.4)

18
 

 ค าบรรยายของทหารสอดคล้องกับถ้อยค าที่กรรณะปรารภกับตนเองว่า 

   ในเวลาแห่งการรบ ความท้อแท้สิ้นหวังก าลังเกิดขึ้นในจิตใจของข้าที่เคยมีความกล้า
หาญดังยมราชยามพิโรธ (1.6)

19
 

 จากค าบรรยายของทหารและค าปรารภของกรรณะท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพกรรณะใน
ฐานะนักรบผู้กล้าหาญซึ่งเคยเข้าสู่สมรภูมิรบด้วยใจฮึกเหิม“ดังยมราชยามพิโรธ” แต่ปัจจุบันอยู่ใน
ภาวะโศกเศร้าและท้อแท้สิ้นหวัง เนื่องจากเหตุผลที่กรรณะอธิบายกับศัลยะต่อมาว่า “อัสตร
ศาสตร์ (วิชายิงและพุ่งอาวุธ ) ที่ข้าได้ร่ าเรียนมา เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เสียแล้ว และข้ายังเป็นผู้ถูก
ห้ามด้วยค าพูดของมารดาอีกด้วย (1.8)”20 หมายถึง อาวุธและวิชาที่กรรณะได้ร่ าเรียนมาสิ้นพลา
นุภาพทั้งหมดตามค าสาปแช่งของปรศุรามผู้เป็นอาจารย์ และกรรณะถูกมารดาคือนางกุนตีขอร้อง
ไม่ให้สังหารกษัตริย์ปาณฑพซึ่งเป็นอนุชาอีกด้วย  

 กรรณะพยายามกล้ ากลืนและ กลบเกลื่อนความรู้สึกโศกเศร้าและท้อแท้สิ้นหวังด้วย
การเล่าเรื่องของตนให้ศัลยะผู้เป็นสารถีฟัง เรื่องที่กรรณะเล่ามีเพียง “ข้าเกิดจากนางกุนตีก่อน แต่
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า เป็นบุตรของนางราธา พวกลูกของราชาปาณฑุเหล่านั้นที่มียุธิษฐิระเป็นต้น
ที่แท้ก็คือน้องของข้ า (1.8)”21และเรื่องที่กรรณะหลอกพราหมณ์ปรศุรามจนถึงพราหมณ์ปรศุราม
ทราบความจริงและสาปแช่งให้อาวุธของกรรณะสิ้นพลานุภาพเท่านั้น แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องกรรณะ
ฆ่าแม่โคของพราหมณ์ เหตุที่กวีไม่กล่าวถึงเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะการฆ่าแม่โคถือเป็นบาปหนัก
ตามความเชื่อของสังคม ฮินดู การท่ีกรรณะฆ่าแม่โคไม่ว่าจะโดยต้ังใจหรือไม่ก็ตามย่อมท าให้
ภาพลักษณ์ของกรรณะเป็นภาพในทางลบ ดังนั้นเพื่อท าให้ภาพลักษณ์ของกรรณะดีขึ้น กวีจึงไม่
น าเหตุการณ์ดังกล่าวมาใส่ไว้ในบทละคร 

                                                 

 
18กรรณภาระ 1.4.  

 
19กรรณภาระ 1.6. 

 
20กรรณภาระ 1.8. 

 
21กรรณภาระ 1.8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



130 

 

 กวีสร้างตัวละครกรรณะให้เป็นคนอหังการ และถือดี แม้ว่าจะอยู่ในภาวะเศร้าโศก
และสิ้นหวัง แต่ความห้าวหาญ ถือดี และความอหังการอันเป็นลักษณะนิสัยก็ยังปรากฏชัดเจนใน
ทุกถ้อยค าของกรรณะ  

  พระราชาทั้งหลายผู้ได้มาถึง (สมรภูมิ) และได้เป็นเป้าลูกศรของข้า อย่าได้รอดชีวิตไปเลย 
ถ้าธนํฺชย (อรชุน) ผู้นั้น ถูกเห็นโดยข้าแล้ว สิ่งที่น่าพึงพอใจส าหรับพวก กุรุจะถูกกระท า 
(โดยข้า) ณ เบื้องหน้ากระบวนทัพ (1.5)

22 

...เม่ือจับกุมธรรมราชา (ยุธิษฐิร) ผู้อุดมด้วยคณะแห่งคุณทั้งหลายที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว และ
ท าให้อรชุนล้มลงไปแล้วด้วยอ านาจของลูกศรที่ยอดเยี่ยมของข้า ข้าจะท าให้ (สมรภูมิ ) 
เป็นที่ที่จะเข้าไปได้อย่างสบาย เหมือนดั่งป่าที่มีราชสีห์ถูกฆ่าแล้ว (1.14)

23
 

 กรรณะเป็นคนอหังการและถือตนว่าเป็นคนมีฝีมือและได้รับการยกย่องจากผู้คนและ
กษัตริย์ทั้งหลาย แต่ขณะเดียวกันกรรณะก็เป็นผู้ที่ให้ความเคารพนบนอบต่อนักบวชและ 
พราหมณาจารย์ เห็นได้จากค าพูดของกรรณะต่อไปนี้ 

วันนี้ข้าพเจ้าผู้ได้บร รลุถึงการยอมรับนับถือในบรรดาผู้ประสบความส าเร็จในโลก , ผู้มี
ดอกบัวคือเท้าถูกท าให้แพรวพราวแล้ว ด้วยมณีบนมงกุฎของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 
แต่ได้เป็นผู้มีศีรษะถูกท าให้บริสุทธิ์แล้ว ด้วยฝุ่นละอองจากเท้าของพราหมณ์ผู้สูงส่ง 
ข้าพเจ้าผู้นี้คือกรรณะ ขอท าความเคารพต่อท่านผู้สูงส่ง (1.16)

24
 

 เมื่อกรรณะได้พบพราหมณ์ชราผู้มาขอรับบริจาค ”ทานที่ย่ิงใหญ่ ” กรรณะไม่ทราบ
ฐานะที่แท้จริงของพราหมณ์ชราว่าคือพระอินทร์ซึ่งแปลงมาเพื่อขอเสื้อเกราะและต่างหูของตน 
กรรณะจึงเสนอจะบริจาคทรัพย์ที่มีค่าอย่างเลิศแก่พราหมณ์แต่พราหมณ์ปฏิเสธ ในตอนนี้ กวีเพิ่ม
บทสนทนาระหว่างกรรณะกับพราหมณ์ รายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาล้วนเน้นถึงความเป็นเลิศของ
ทรัพย์ที่กรรณะเสนอแก่พราหมณ์ เช่น  

กรรณะ – ข้าพเจ้าจะให้สิ่งซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่แก่ท่าน โปรดฟังเรื่องสมบัติของข้าพเจ้าเถิด 

ท่านพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ! ข้าพเจ้าให้จ านวนหนึ่ งพันของโควัยรุ่นที่เป็นมงคล , ที่มีเขาหุ้ม
ด้วยทองค า , ที่หลั่งสายธารของน้ านมที่เหมือนน้ าอมฤตที่มีคุณอันประเสริฐยิ่ง , ที่ตามมา

                                                 

 
22กรรณภาระ 1.5.   

 
23กรรณภาระ 1.14.   

 
24กรรณภาระ 1.16. 
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ด้วยลูกวัวทั้งหลายที่อิ่ม , ที่ควรปรารถนาโดยผู้ขออย่างยิ่งที่จะเป็นสิ่งที่พึงพอใจแก่ท่าน  
(1.18) 

พระอินทร์ – จ านวนหนึ่งพันของโคหรือ ข้าพเจ้าด่ืมนมเพียงชั่วครู่เดียว ข้าพเจ้าไม่ต้องการ 
กรรณะ ! ข้าพเจ้าไม่ต้องการ 

กรรณะ – ท่านที่เคารพไม่ต้องการหรือ ถ้าเช่นนั้นโปรดฟังสิ่งนี้เถิด 

ข้าพเจ้าจะให้แก่ท่านซึ่งจ านวนหลายพันของม้าทั้งหลายซึ่งมีคุณสมบัติที่ดี ซึ่งเกิดใน
ตระกูลกัมโพชที่ได้รับความนิยมยกย่ องซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระราชาทั้งหมด ซึ่งมี
ความเร็วเหมือนลม ซึ่งเสมอด้วยม้าของพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือน าไปสู่ราชบัลลังก์ ซึ่ง
มีภาระหน้าที่ที่สูงส่งที่ได้พบเห็นกันมาแล้วในการรบ (1.19) 

พระอินทร์ – ม้าหรือ ข้าพเจ้าขี่เพียงครู่เดียว ข้าพเจ้าไม่ต้องการ กรรณะ ! ข้าพเจ้าไม่
ต้องการ 

... 

กรรณะ – ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะให้ศีรษะของข้าพเจ้า    

พระอินทร์ – พระเจ้าช่วย ! พระเจ้าช่วย ! 

…(1.21)
25

 

 การเน้นความเป็นเลิศของทรัพย์ที่กรรณะเสนอจะบริจาคแก่พราหมณ์ในเหตุการณ์
ตอนนี้เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของกรรณะที่จะมอบสิ่งที่ดีที่ สุดแก่พราหมณ์ สิ่งที่กรรณะปรารถนา
จะให้แก่พราหมณ์ล้วนเป็นสิ่งมีค่าอย่างเลิศทั้งสิ้น เมื่อยังไม่มีสิ่งใดเป็นที่ต้องใจของพราหมณ์ 
กรรณะก็ถึงกับเสนอว่าจะให้ศีรษะของตนเอง และในที่สุดกรรณะก็เสนอว่าจะให้เสื้อเกราะ
ประจ าตัวแก่พราหมณ์พร้อมด้วยต่างหู 

    เสื้อเกราะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับร่างกายเลยทีเดียว เป็นสิ่งที่คุ้มครองร่างกายของ
ข้าพเจ้า ไม่อาจที่จะถูกท าลายได้ แม้โดยเทวดาและอสูรทั้งหลายผู้เพียบพร้อมด้วยอาวุธ
ทั้งหลาย แม้กระนั้นถ้าเป็นสิ่งที่จะท าให้ท่านพอใจ ก็จะถูกมอบให้ (แก่ท่าน) โดยข้าพเจ้า 
ด้วยความยินดี พร้อมด้วยกุณฑล (ต่างหู) ทั้งคู ่(1.21)

26
 

                                                 

 
25กรรณภาระ 1.18-1.21.   

 
26กรรณภาระ 1.21.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132 

 

 การเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กรรณะเสนอจะมอบแก่พราหมณ์ในตอนนี้ 
ความส าคัญที่กวีต้องการเสนอไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเลิศหรือราคาของวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่กวี
เลือกใช้วัตถุเพื่อสื่อถึงความต้ังใจของผู้ให้ ซึ่งไม่ได้ค านึงถึงแม้แต่ชีวิตของตน คุณสมบัติหรือน้ าใส
ใจจริงของกรรณะคือสิ่งมีค่าที่แท้จริงที่กวีต้องการให้ผู้อ่านมองเห็น 

 เหตุการณ์ตอนนี้ในบทละครต่างจากในมหาภารตะคือ ในมหาภารตะ กรรณะได้รับค า
เตือนจากสูรยเทพมาก่อนแล้วให้ระวังพระอินทร์จะแปลงเป็นพราหมณ์มาขอเสื้อเกราะและต่ างหู 
ท าให้กรรณะทราบล่วงหน้าว่าพราหมณ์ชราคือพระอินทร์แปลง กรรณะมอบเสื้อเกราะและต่างหู
ให้พระอินทร์โดยขอแลกเปลี่ยนกับหอกวิเศษ พระอินทร์ต้องการเสื้อเกราะและต่างหูของกรรณะ
เพื่อช่วยอรชุนจึงตกลงยอมประทานหอกวิเศษแก่กรรณะ ดังนั้นในมหาภารตะการมอบเสื้อเกราะ
และต่างหูให้แก่พระอินทร์จึงมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าการให้ แต่ในบทละคร ไม่มีการ
กล่าวถึงสูรยเทพ กรรณะไม่ได้รับค าเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับพระอินทร์ท าให้ไม่ทราบฐานะที่แท้จริง
ของพราหมณ์ชรา กรรณะบริจาคเสื้อเกราะและต่างหูแก่พระอินทร์โดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยน และ
เป็นการให้ทั้งที่รู้ตัวดีว่าสรรพาวุธและวิชาของตนสิ้นพลานุภาพแล้วตามค าสาปแช่งของอาจารย์ 
ดังนั้นกรรณะทราบดีว่าสิ่งเดียวที่เป็นเครื่องคุ้มภัยและสามารถต่อชีวิตให้ตนเองได้ก็คือเสื้อเกราะ
ที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด และเมื่อใดที่สูญเสียเครื่องกันภัยสุดท้ายนี้ ชีวิตของตนก็ย่อมดับสู ญตามไป
ด้วย แต่กรรณะก็มิได้หวั่นไหว ยังคงยืนยันที่จะมอบ ”ทานที่ย่ิงใหญ่ ”แก่พราหมณ์แม้ว่าทานนั้น
อาจหมายถึงชีวิตของตนเองก็ตาม กรรณะยืนยันกับศัลยะว่า 

    เนื่องจากการหมุนไปของกาลเวลา การศึกษาเล่าเรียนย่อมถึงซึ่งความเสื่อม ต้นไม้
ทั้งหลายที่มีรากถูกยึดไว้อย่างดี ย่อมโค่น และน้ าที่มีอยู่ในสระ ย่อมเหือดแห้ง (แต่ผลบุญ
แห่ง) ทานและยัญบูชาย่อมสถิตอยู่อย่างไรก็อย่างนั้น (1.22)

27 

 กรรณะในบทละครเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในการกระท าของตนอย่างสูง แม้จะเริ่ม
ระแวงว่าการมาของพราหมณ์ชราผู้ขอบริจาคเสื้อเกราะและต่างหู “...เป็นอุบาย ขอ งกฤษณ ผู้
ช่ าชองในการฉ้อฉลนานัปการ ”28 หรือเมื่อศัลยะกล่าวกับกรรณะอย่างมั่นใจว่ากรรณะถูกพระ
อินทร์ลวงเอาเสื้อเกราะและต่างหู กรรณะก็ไม่ได้แสดงความเสียดาย ไม่หวั่นไหว และไม่เสียใจกับ
การตัดสินใจของตนเองแม้แต่น้อย กรรณะยืนยันอย่างมั่นใจว่าตนท าสิ่งที่ถูกต้องแล้ว  

ศัลยะ – โอ พระราชาแห่งอังคะ ท่านถูกลวงแล้วแน่แท้   

                                                 

 
27กรรณภาระ 1.22.   

 
28กรรณภาระ 1.22. 
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กรรณะ – โดยใคร ?       

ศัลยะ – โดยพระอินทร์      

กรรณะ – ไม่ใช่แน่นอน พระอินทร์นั่นแหละถูกข้าพเจ้าลวงแล้วโดยแท้ เพราะว่า  

ปากศาสน (พระอินทร์ ) ผู้ถูกเลี้ยงดูด้วยเครื่องสังเวยในพิธีบูชายัญจ านวนมากโดยผู้มี
ก าเนิดสองครั้งทั้งหลาย (กษัตริย์ , พราหมณ์ , ไวศฺย) ผู้มีอรชุนเป็นสหาย ผู้พิฆาตหมู่มาร
ทั้งหลาย ผู้มีนิ้วมือสากเพราะการลูบช้างของเทวดา (ไอราวต ) เป็นผู้มีความต้องการถูก
สร้างแล้ว โดยข้าพเจ้า (ถูกข้าพเจ้าท าให้เป็นขอทาน) แล้วโดยแท้ (1.23)

29 

 กล่าวได้ว่าในบทละครกรรณภาร ะ  กรรณะเป็นผู้ให้ที่ย่ิงใหญ่เพราะให้อย่างจริงใจ 
ต้ังใจ และให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ดังจะเห็นว่าเมื่อเทวทูตน าหอกวิมลาจากพระอินทร์มา
ประทานให้กรรณะเพราะ  “พระอินทร์ เป็นผู้มีความเสียใจที่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากการรับเอาเสื้อ
เกราะและกุณฑลไป ”30 กรรณะกลับปฏิเสธที่จะรั บหอกวิเศษของพระอินทร์ “เชอะ ! ข้าพเจ้าไม่
รับ (สิ่งหนึ่งสิ่งใด) เมื่อข้าพเจ้าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้ว”31 แต่ในที่สุดกรรณะจ าใจยอมรับหอกนั้นไว้
เพราะเทวทูตขอร้องกรรณะให้เห็นแก่ “ค าพูดของพราหมณ์ ”32 ซึ่งเป็นสิ่งที่กรรณะ “ไม่เคยละเมิด
มาก่อน ”33 เหตุการณ์ตอนนี้ต่างจา กมหาภารตะคือ ในมหาภารตะ กรรณะเป็นฝ่ายเสนอข้อ
แลกเปลี่ยนกับพระอินทร์โดยกรรณะยอมมอบเสื้อเกราะและต่างหูให้พระอินทร์เพื่อแลกกับหอก
วิเศษ ดังนั้นเมื่อพระอินทร์ประทานหอกวิเศษ กรรณะจึงรับหอกวิเศษไว้ด้วยความยินดี 

 เห็นได้ชัดว่าภาพของกรรณะตามจินตนาการของกวีภาสะเป็นภา พของวีรบุรุษผู้
องอาจทั้งด้านการรบและด้านการเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน (ทานวีระ) กรรณะเป็นนักรบที่
แม้จะเกิดความรู้สึกท้อแท้เมื่ออาวุธและสรรพวิชาของตนไร้ผลแต่กรรณะไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรม 
ยังคงยืนยันจะเข้าสู่สมรภูมิเพื่อท าหน้าที่ของตน และแม้จะถูกพระอินทร์ลวงเอาเสื้ อเกราะและ
ต่างหูซึ่งเป็นเสมือนชีวิตของตน กรรณะก็ยังเชื่อมั่นว่าตนได้ท าสิ่งที่ถูกต้องแล้วและไม่เสียใจ ภาพ
ของกรรณะในบทละครเรื่องนี้แม้จะไม่ใช่ภาพของมนุษย์ที่ดีพร้อมสมบูรณ์ทุกด้านอย่างมนุษย์ใน
อุดมคติแต่ก็เป็นภาพของวีรบุรุษผู้องอาจและน่ายกย่อง 

                                                 

 
29กรรณภาระ 1.23.   

 
30กรรณภาระ 1.24.   

 
31กรรณภาระ 1.24. 

 
32กรรณภาระ 1.24.   

 
33กรรณภาระ 1.24.   
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 ประเด็นที่น่าพิ จารณาคือมีการเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองของพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้เล่า
เรื่องในมหาภารตะมาเป็นมุมมองใหม่ของกวี ทรรศนะต่างๆเกี่ยวกับตัวละคร เดิมเป็นทรรศนะ
ของพราหมณ์ เช่น การมองว่ากรรณะไม่ได้อยู่ในวรรณะกษัตริย์ หรือกรรณะและทุรโยธน์เป็นตัว
ละครฝ่ายอธรรม เป็นต้น แต่เมื่อก วีเลือกตัวละครสองตัวนี้มาพิจารณาในมุมมองใหม่ การตัดสิน
ความถูกผิดจึงแตกต่างไปจากเดิมที่ปรากฏในมหาภารตะอย่างชัดเจน 

 จากการวิเคราะห์การสร้างภาพลักษณ์ของตัวละครสองตัวคือ  ทุรโยธน์ในบทละคร
เรื่องปัญจราตระและอูรุภังคะ และกรรณะในบทละครเรื่องกรรณภาระ ท าให้เห็นว่าชีวิตคนมีหลาย
แง่มุม การกระ ท าของคนขึ้นกับเหตุปัจจัยในแต่ละสถานการณ์ บางครั้งท าความดี บางครั้งท า
ความชั่วปะปนกันไป คนเราจึงมีท้ังแง่ดีและแง่ร้าย และแม้แต่ตัวละครฝ่ายอธ รรมก็ยังมีความดีใน
บางแง่มุม การท่ีกวีน าเรื่องของบูรพกวีมาแต่งใหม่ โดย แก้ไขภาพลักษณ์ของตัวละครบา งตัวจึง
เป็นการมองตัวละคร ตัวเดิมในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิ ม ท าให้เนื้อหาเดิมมีลักษณะเป็นเรื่องใหม่
ขึ้นมาได้ 

 นอกจากน้ันยังปรากฏชัดเจนว่า การน าเรื่องเก่ามาสร้างเป็นกาวยะเรื่องใหม่ ทั้งการ
สร้างใหม่เพื่อให้เกิดรสและการสร้างใหม่เพื่อภาพลักษณ์ใหม่ดังที่วิเคราะห์ไว้ แล้วนั้นจะประสบ
ผลส าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับประติภาคือพลังจินตนาการและศักติคือความสามารถของกวี 
โดยเฉพาะความสามารถในการสรรค า ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในเรื่องมัธยมวยาโยคะซึ่ง มีการ
กล่าวถึงรูปลักษณ์ของฆโฏตกัจหลายครั้งผ่านค าพูดของตัวละครอ่ืน เช่น  

ชายชรา : โอ้ ! นี่คือใคร ผมปลิวสะบัดดุจแสงยามเช้า ตาสีเหลืองแวววาวในเบ้าตาที่
โปน กับสร้อยทองบนคอที่ดูราวกับฟ้าแลบ เป็นภาพแห่งผู้ท าลายที่พร้อมจะบดขยี้  
(1.4)

34 
 

 

 

                                                 

 
34

brāhmanah : bhoh ko nu khalvesah |     

  tarunaravikaraprakīrnakeśo       

 bhrukutijjvalapivgalāyalāksah |      

  satadidiva ghanah sakanthasūtro      

 yuganidhane pratimākrtirharasya ||1.4|| 
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บุตรชายคนโต : โอ้ ท่านบิดา ผู้นี้คือใคร ดวงตาราวกับดาวเคราะห์ คู่กับอกกว้างก าย า 
เสื้อผ้าจากไหมสีเหลือง ตัวด ามืดตัดกับฟันขาวยื่น ช่างคล้ายกับพายุเมฆที่ปิดบังพระจันทร์ 
(1.5)

35 

... 

ภีมะ : ใครหนอในป่านี้ ช่างขัดจังหวะการออกก าลังกายโดยเรียกชื่อข้า คนกลาง คนกลาง 
ข้าต้องไปดู (ก้าวไปแล้วมองดูรอบๆ ) โอ ตรงนี้เอง เจ้าหนุ่มรูปงาม หน้าและกรามราชสีห์ 
ดวงตาแวววาว เสียงนุ่มลึก คิ้วสีน้ าตาล จมูกเหยี่ยว และกรามของพญาช้าง ผมปลิวสะบัด 
หน้าอกกว้างแต่เรียวดุจสายฟ้า ก้าวเท้าราวกระทิง แขนยาว ไหล่แข็งแรงด้วยพละก าลัง  
ต้องเป็นบุตรแห่งวีรบุรุษของโลกที่เกิดจากนางปิศาจ (1.26)

36 

จากข้อความที่ยก มาข้างต้น  กวีมีการสรรค า ซึ่งได้แก่การใช้ส านวนโวหาร (ukti) 
เห็นได้จากมีการเปรียบเทียบในข้อความ  “tarunaravikaraprakīrnakeśo”  (ผมปลิวสะบัดดุจ
แสงยามเช้า ) “satadidiva ghanah sakanthasūtro” (สร้อยทองบนคอที่ดูราวกับฟ้าแลบ ) 
“grahayugalanibhāksah” (ดวงตาราวกับดาวเคราะห์ ) และ  “timiranivahavarnah 

pāndrodghattadajstro” (ตัวด ามืดตัดกับฟันขาวย่ืน ช่างคล้ายกับพายุเมฆที่ปิดบัง
พระจันทร์ ) กวีเลือกใช้ค า ที่เหมาะเจาะ  (paripāka) เห็นได้จาก เป็นค าในกลุ่มเดียวกัน  เช่น 
tarunaravikara ( แสงยามเช้า )  tadid (ฟ้าแลบ )  graha ( ดาวเคราะห์ )  jalagarbho 

līyamānendulekhah (เมฆที่ปิดบังพระจันทร์ ) เพื่ออธิบายส่วนต่ างๆของร่างกายของตัวละคร
อย่างเหมาะ สม      นอกจากน้ีกวียัง เรียบเรียง (ghatana) หรือบรรยายลักษณะของตัวละคร

อย่างเป็นล าดับ ท าให้เห็นภาพ ชัดเจนว่า  “เจ้าหนุ่มรูปงาม หน้าและกรามราชสีห์ ดวงตาแวว
วาว เสียงนุ่มลึก ค้ิวสีน้ าตาล จมูกเหยี่ยว และกรามของพญาช้าง ผมปลิวสะบัด หน้าอกกว้าง

                                                 

 
35

prathamah : bhostāta ! ko nu khalvesah |     

 grahayugalanibhāksah pīnavistīrnavaksāh     

 kanakakapilakeśah pīnakauśeyavāsāh |     

 timiranivahavarnah pāndrodghattadajstro    

 nava iva jalagarbho līyamānendulekhah ||1.5|| 
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Bhīsma : bhoh | ko nu khalvetasminvanāntare mama vyāyāmavighnamutpādya 

madhyama iti māj śabdāpayati | bhavatu paśyāmastāvat | (parikramyāvalokya savismayaj) 

aho darśnīyo’yaj purusah | ayaj hi,       

 sijhāsyah sijsdajstro madhunibhanayanah snigdhagambhīrakantho  

 babhrubhūh śyenanāso dviradapatihanurdīpataviśilastakeśah |   

 vyūdhorā vajramadhyo gajavrsabhagatirlambapīnājsabāhuh   

 suvyaktaj rāksasījo vipulabalayulo lokavīrasya putrah ||1.26|| 
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แต่เรียวดุจสายฟ้า ก้าวเท้าราวกระทิง แขนยาว ไหล่แข็งแรงด้วยพละก าลัง  ต้องเป็นบุตรแห่ง

วีรบุรุษของโลกที่เกิดจากนางปิศาจ ” 

  กล่าวได้ว่าวรรณคดีสันสกฤตประเภทกาวยะที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากมหาภารตะทั้ง
เพื่อสร้างรสวรรณคดีและเพื่อภาพลักษณ์ตัวละครดังที่ได้วิเคราะห์มานี้ท าให้เห็นความสามารถ
ของกวีสันสกฤตในการใช้ประติภาและศักติ และท าให้เข้าใจแนวคิดเรื่องความคิด สร้างสรรค์ตาม
ทรรศนะของนักวรรณคดีสันสกฤตได้ดี 
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บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

บทสรุป 

 ตามทรรศนะของนัก วรรณคดีสันสกฤต  กวีคือบุคคลส าคัญเพราะเป็นผู้มีจินตนาการ
และมีความสามารถพิเศษจึงได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าไว้ให้สืบทอดมาถึงคนรุ่นหลัง ดัง
ปรากฏเป็นขนบวรรณคดีว่าในวรรณคดีเรื่องต่างๆ เช่น บทละครหรือมหากาวย ะจะมีค าสรรเสริญ
บูรพกวีอยู่อย่างเด่นชัด นักวรรณคดีสันสกฤตถือว่า ความคิดสร้างสรรค์ (originality) อาจ
หมายถึงการสร้าง เรื่องขึ้นใหม่ ให้แปลกใหม่ไปจากเรื่องที่มีอยู่เดิม  หรืออาจหมายถึงการน าเรื่อง
เก่ามาสร้างใหม่ก็ได้  การน าเรื่องเก่ามาสร้างใหม่ โดยอาจใช้เนื้อหาจากผลงานของบูรพกวี น้ัน นัก
วรรณคดีสันสกฤตถือว่าไม่ได้ท าให้คุณค่าของผลงานด้อยลง แต่เป็นการเปิดโอกาสให้กวีรุ่นหลัง
ได้แสดงฝีมือในการประพันธ์  ด้วยเหตุนี้ในขนบการสร้างวรรณคดีของกวีสันสกฤตจึง มีวรรณคดี
จ านวนมาก ท่ีสร้างขึ้นจากงานของบูรพกวี  การสร้างสรรค์งานในลักษณะเช่นนี้  นักวรรณคดี
สันสกฤตมีความเห็นว่าเป็นเพราะกวีต้องการให้ผู้อ่านได้รับรสอย่างรวดเร็วเนื่องจากการน า เนื้อ
เรื่องและตัวละครที่ผู้อ่านคุ้นเคยดีแล้วมาสร้างใหม่ กวีสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่ต้องการได้ทันทีโดย
ไม่ต้องใช้เวลาในการเกริ่นน าเพื่อให้ผู้อ่านรู้จักหรือท าความคุ้ นเคยกับตัวละคร อีกทั้งการอ้างเรื่อง
โบราณท าให้เรื่องน่าเชื่อถือและมีความสมจริงซึ่งเอ้ือให้ผู้อ่านรับรสได้อย่างเต็มที่  

 วรรณคดีมหากาพย์เรื่องเอกคือ มหาภารตะประกอบขึ้นจากชุดของเรื่องเล่า ที่เป็นเรื่อง
แทรกจ านวนมาก เรื่องแทรกส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์ในตัว สามารถแยกอ อกต่างหากได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อเนื้อเรื่องโดยรวม เรื่องแทรกเหล่านี้ท าให้มหาภารตะกลายเป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่ มี
องค์ประกอบและโครงสร้างซับซ้อน มีเนื้อเรื่องยาว และจากการที่มหาภารตะ มีอนุภาคต่างๆที่ท า
ให้เนื้อเรื่องสนุกและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน อีกทั้งมีกลวิธีการเล่ าเรื่องที่น่าสนใจ มหาภารตะจึงเป็น
เสมือนขุมทรัพย์ทางวรรณคดีของชาวอินเดียและเป็นแรงบันดาลใจให้กวีรุ่นหลังน าเนื้อหาและ
แนวคิดไปสร้างสรรค์เป็นวรรณ คดีกาวยะเรื่องใหม่อย่างหลากหลายซึ่งมีทั้งที่เป็นมหากาวยะและ
บทละคร 
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 จากการศึกษากาวยะ 9 เรื่องพบว่า ในการน าเรื่องมหาภารตะมาสร้างใหม่  กวีมี
วัตถุประสงค์ส าคัญ  2 ประการคือ เพื่อสร้างรสวรรณคดีและเพื่อภาพลักษณ์ตัวละคร  ในการน า
เรื่องเก่ามาสร้างใหม่เพื่อให้เกิดรสวรรณคดีนั้น กวีน่าจะมีความคิดว่า ผู้อ่านมีความคุ้นเคยและรู้
ภูมิหลังของตัวละครท่ีปรากฏในเรื่องเก่าอยู่แล้วเป็นอย่างดี กวีจึงไม่ต้องใช้เวลาในการท าให้ผู้อ่าน
รู้จักและเข้าใจตัวละคร ในเรื่องที่สร้างใหม่อีก นอกจากน้ัน การอ้างเรื่องโบราณ ก็ท าให้เนื้อเรื่องมี
ความสมจริงซึ่งเอ้ือให้ผู้อ่านสามารถรับรสได้อย่างเต็มที่  

 ส่วนการน าเรื่อง เก่ามาสร้างใหม่เพื่อภาพลักษณ์ตัวละครนั้ น กวีนิยมน าตัวละครที่มี
บทบาทไม่มากนักมาท าให้มีบทบาทมากขึ้น และตัวละครบางตัวในเรื่องเดิมท่ีมีภาพลักษณ์ในทาง
ลบ เมื่อน าเรื่องมาแต่งใหม่กวี มักแก้ไขภาพลักษณ์ของตัวละครให้ดีขึ้น ท าให้เห็นว่า  ชีวิตคนมี
หลายแง่มุม แม้แต่ตัวละครฝ่ายอธรรมก็ยังมีความดีงามในบางแง่มุมให้พิจารณา  อย่างไรก็ตาม การน า
เรื่องเก่ามาสร้างสรรค์ใหม่จะเกิดผลงานที่ทรงคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อกวีเป็นผู้มีประติภาคือพลังจินตนาการ
และศักติคือความสามารถ โดยเฉพาะศักติในการสรรค าซึ่งได้แก่ส านวนโวหาร ค าที่เหมาะเจาะ การถัก
ทอ และการเรียบเรียง เรื่องที่ประพันธ์นั้นก็จะเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาได้ 

 การศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของเรื่องมหาภารตะซึ่งเป็นวรรณคดี
ต้นแบบ และท าให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของวรรณคดีกาวยะสมัยหลังที่เป็นงานสร้างสรรค์ 
ตลอดจนท าให้เข้าใจขนบนิยมในการประพันธ์และทรรศนะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน
วรรณคดีสันสกฤตซึ่งอาจน าไปศึกษาเปรียบเทียบกับวรรณคดีตะวันออกชาติอ่ืนได้  

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง”ขนบการประพันธ์และทรรศนะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในวรรณคดี
สันสกฤต : ศึกษาเปรียบเทียบจากวรรณคดีมหากาพย์กับวรรณคดีกาวยะ” น้ีศึกษาโดยยกเรื่อง
มหาภารตะมาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ควรมีการศึกษาจากมหากาพย์ของสันสกฤตอีกเรื่องหนึ่งคือ
เรื่องรามายณะ เพื่อให้เห็นขนบการประพันธ์วรรณคดีสันสกฤตในกรณีที่สร้างสรรค์จากวรรณคดี
มหากาพย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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 อุปาขยานะเรื่องที่ 1 ศกุนตลา-อุปาขยานะ (1.62.1 - 1.69.51) 

 ท้าวทุษยันต์แห่งหัสตินาปุระเสด็จไปล่าสัตว์แล้วล่วงเข้าไปในเขตอาศรมของฤษีกัณวะ 
ขณะนั้นฤษ ีกัณวะไม่อยู่ ทุษยันต์ได้พบนางศกุนตลาก็พอพระทัยในความงามของนาง และเมื่อได้
ทราบความเป็นมาของนางว่านางเป็นธิดาของนางฟ้าเมนกาซึ่งเกิดในป่าและฤษีกัณวะน ามาเลี้ยง
เป็นลูกก็ได้พูดจาเกลี้ยกล่อมให้นางยอมเป็นชายาด้วยวิธีคนธรรพวิวาห์ นางศกุนตลา ถามทุษ
ยันต์ถึงความถูกต้องของการแต่งงานแบบคนธรรพ์และสถานะของบุตรที่เกิดจากการแต่งงานแบบ
นี้  ทุษยันต์ชี้แจงว่าการแต่งงานแบบคนธรรพ์เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับกษัตริย์  และให้
สัญญาว่าจะยกราชบัลลังก์ให้แก่บุตรชายของศกุนตลา พร้อมทั้งยืนยันว่าเมื่อกลับถึงเมืองจ ะส่ง
ไพร่พลมารับนาง 

 เมื่อทุษยันต์กลับไปแล้วก็ไม่ได้ท าตามสัญญา  นางศกุนตลาต้ังครรภ์และให้ก าเนิดบุตรชาย
ที่อาศรมของฤษีกัณวะ จนกระทั่งกุมารอายุได้ 6 ขวบ  ฤษีกัณวะจึงให้ศกุนตลาพร้อมด้วย กุมารไป
เฝ้าทุษยันต์โดยมีศิษย์สองคนของฤษีกัณว ะเดินทางไปด้วย  เมื่อศกุนตลาพา โอรสไปเฝ้าทุษยันต์ 
ณ ท้องพระโรงเมืองหัสตินาปุระ  นางได้เตือนทุษยันต์ให้ระลึกถึงสัญญาที่ได้ให้ไว้กับนางที่อาศรม
ของฤษีกัณวะ  ทุษยันต์ ท าเป็นจ า นางไม่ได้จึงปฏิเสธว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับนาง มาก่อน   
ศกุนตลาทั้งเจ็บอาย เศร้าโศก และโ กรธแค้นจึงได้กล่าวบริภาษทุษยันต์อย่างยืดยาวว่าเปรียบ
เหมือนคนต่ าทราม ไม่ยอมรับสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป ทั้งที่รู้แก่ใจว่าความจริงเป็นอย่างไร  และ
อย่าคิดว่าไม่มีใครล่วงรู้เพราะแท้จริงแล้ว  พระเจ้าย่อมทรงรู้เห็นทุกอย่างและพระเจ้าจะไม่อวยพร
แก่คนเช่นนี้อย่างแน่นอน  นอกจากน้ีศกุนตลายังชี้ให้เห็นความส าคัญของภรรยาและบุตรชายที่มี
ต่อสามีและบิดาตามล าดับ  และลงท้ายว่าหากทุษยันต์ไม่ปรารถนาจะรับนางเป็นชายาก็ไม่เป็นไร
แต่จะไม่รับเด็กเป็นบุตรไม่ได้  แต่ทุษยันต์ก็ยังคงยืนกรานปฏิเสธและติเตียนเรื่องก าเนิดของ
ศกุนตลา  อย่างไรก็ตามศกุนตลาได้ขอให้ทุษยันต์รักษาค าสัตย์เพราะเป็นสิ่งประเสริฐสุด  จากนั้น
นางก็ออกไปจากราชส านัก  ทันใดนั้นมีเสียงสวรรค์บอกว่าศกุนตลาเป็นชายาของทุษยันต์  และ
บุตรของนางก็คือโอรสจองทุษยันต์  ทุษยันต์ดีพระทัยมาก ตรัสแก่บรรดาผู้ เข้าเฝ้าในท้องพระโรง
ซึ่งได้ยินเสียงสวรรค์ด้วยว่าเหตุที่พระองค์ไม่ยอมรับนางศกุนตลาแต่แรกนั้นก็เพราะเกรงประชาชน
จะสงสัยในก าเนิดของเด็กว่าไม่บริสุทธิ์  จากนั้นทุษยันต์ก็น าศกุนตลาและโอรสเข้ามา  และชี้แจง
แก่นางว่าพระองค์ประสงค์จะให้ประชาชนยอมรับความบริสุทธิ์ของนางและยอมรับว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์ กับนางเป็นการแต่งงานที่ถูกต้อง  และ กุมารซึ่งพระองค์จะแต่งตั้ง
เป็นรัชทายาทนั้นมีก าเนิดบริสุทธิ์  ส าหรับค าพูดของศกุนตลาที่เนื่องมาจากความโกรธนั้น  
พระองค์ให้อภัยหมดสิ้น  แล้วโปรดให้แต่งตั้งโอรสซึ่งประทานนามว่าพระภรตเป็นรัชทายาทต่อไป 
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 อุปาขยานะเรื่องที่ 2  ยยาติ-อุปาขยานะ (1.91.1 – 1.91.22) 

 ขณะที่หญิงสาวหลายคนก าลังเล่นน้ าอยู่ในทะเลสาบในสวนของคนธรรพ์ นามจิตรถ  พระ
อินทร์ก็แปลงเป็นสายลมท าให้อาภรณ์ของพวกนาง ปะปนกัน  เหล่าหญิงสาวขึ้นจากน้ าและตรง
มาสวมใส่อาภรณ์ซึ่งปะปนกัน  นางศารมิษฐา  (Warmisthā) ธิดาของวฤษปรรวัน (Vrsaparvan) 

สวมใส่อาภรณ์ของเทวยานี  (Devayānī) ได้อย่างพอเหมาะพอดีโดยไม่ ทราบว่าอาภรณ์นั้นไม่ ใช่
ของตน เทวยานีกับศารมิษฐาจึงเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง  นางศารมิษฐาได้กล่าวพาดพิงถึง
บิดาของนางเทวยานีว่าเป็นเพียงผู้ขับบทเพลงสรรเสริญผู้อื่น หรือเป็นเพียงผู้รับทานเท่านั้น  
เทวยานีโกรธ มากจึงกระชากอาภรณ์ของนางคืนมา  นางศารมิษฐา จับนาง เทวยานี โยนลงในบ่อ
แล้วกลับบ้าน ด้วยความเข้าใจ ว่านางเทวยานีตายแล้ว   ต่อมาพระราชา ยยาติ  (Yayāti) โอรส
ของนหุษะ (Nahusa) เสด็จมาล่าสัตว์และมาถึงสถานที่ที่เทวยานีถูกผลักตกลง ไปในบ่อ พระราชา
ทรงพบเทวยานีซึ่งงดงามราวและสว่างโชติช่วงอยู่ในบ่อน้ าจึงทรงช่วยดึงนางขึ้นมาแล้วพระราชาก็
จากไป เทวยานี เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ ศุกระ (Wukra) ผู้เป็นบิดาฟัง บิดา จึงบอกว่า เทวยานีไม่ใช่
ธิดาของผู้ร้องขอทานหรือผู้รับทาน แต่เป็นธิดาของผู้ที่ ไม่บูชาผู้ใด  เป็นผู้ที่ทุกคนให้การเคารพบูช า 
ในที่สุดวริษปารวันบิดาของศารมิษฐาถูกศุกระสั่งให้มาพบเทวยานี เทวยานีจึงบอกความประสงค์
ของนางต่อวริษปารวันว่านางต้องการให้ศารมิษฐาพร้อมนางก านัลอีกหนึ่งพันคนคอยเฝ้าติดตาม
รับใช้นาง และต้องติดตามนางไปทุกหนทุกแห่ง ศารมิ ษฐาก็รับจะท าตามความประสงค์ของ
เทวยาน ี

 หลังจากผ่านพ้นไประยะหนึ่ง นางเทวยานีพร้อมด้วยนางศารมิษฐาและนางก านัลพันคนไป
ยังสถานที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อส าราญ ขณะนั้นราชใจายยาติเสด็จมา  ณ ท่ีนั้น ได้พบและพูดคุยกับ
นางเทวยานีจนทราบว่านางเทวยานีเป็นธิดาของท้าว ศุกระราชาของเหล่าอสูร ส่วนนางศารมิษฐา
เป็นธิดาอสูรวริษปารวัน นางเทวยานีได้กล่าวยกย่องราชายยาติ และยอมรับพระราชา ยยาติผู้เคย
ช่วยดึงนางขึ้นจากบ่อน้ าและได้สัมผัสมือนางเป็นพระสวามี ฝ่ายศุกระก็ยินยอมยกนางเทวยานีให้
เป็นชายาของพระราชายยาติด้วยความยินดี  

 ต่อมายยาติลักลอบมีความสัมพันธ์กับนางศารมิษฐาโดยที่นางเทวยานีไม่รู้เพราะนาง    ศาร
มิษฐาโกหกว่านางต้ังครรภ์กับฤษีผู้ทรงธรรม  ยยาติมีโอรสกับนางเทวยานีสององค์ และมีโอรสกับ
นางศารมิษฐาสามองค์  องค์สุดท้องนามว่าปุรุ  (Puru) จนกระทั่งนางเทวยานีได้พบโอรสทั้งสาม
ของศารมิษฐาจึงทราบความจริง ว่าศารมิษฐาลักลอบมีความสัมพันธ์กับพระสวามีของนาง นาง
ต่อว่าศารมิษฐา และโกรธแค้นพระราชายยาติจึงกลับไปหาบิดาของนาง เมื่อ ศุกระทราบว่ายยาติ
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ไม่ซื่อสัตย์ต่อเทวยานี จึงสาปให้ยยาติสิ้นความเป็นหนุ่มและถึงความชราภาพในทันที แต่ ตามค า
สาปให้โอกาสยยาติสามารถแลกเปลี่ยนความชราภาพกับโอรสองค์ใดก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า โอรส
องค์นั้นจักได้เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ อีกทั้งจะ มีอายุยืนยาว มีชื่อเสียงเลื่องลือ
และมีลูกหลานมากมาย  ยยาติเรียกโอรสทั้งห้ามาถามทีละองค์ว่า จะมีใครยอมรับความชราแทน
พระองค์ โอรสสี่ องค์แรกปฏิเสธ แต่โอรสองค์สุดท้อง คือปุรุผู้มีจิตใจสูงส่งทรงยินยอมรับความชรา
แทนพระบิดา 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 3  มหาภิษะ-อุปาขยานะ (1.91.1 – 1.91.22) 

 พระราชามหาภิษะ (Mahābhisa) แห่งวงศ์อิกษวากุผู้เป็นราชาแห่งโลกทั้งปวงได้ ถือก าเนิด
ในสวรรค์เพราะอ านาจแห่งวาจาสัตย์ที่ทรงยึดถืออย่างเคร่งครัด และผลแห่งการประกอบยัญพิธี
อันได้แก่ พิธีอัศวเมธ 1,000 ครั้งและพิธีราชสูยะ 100 ครั้ง วันหนึ่งขณะที่ราชฤษี มหาภิษะและ
เทวดาทั้งหลายก าลังร่วมกันสวดสรรเสริญพระพรหมอยู่ ณ ที่ประชุมเทวดา พระนางคงคา ราชินี
แห่งแม่น้ าได้เดินทางมาถึงที่ประชุม  ทันใดนั้นสายลมได้พัดอาภรณ์ของนางเปิดออก  เทวดา
ทั้งหมดต่างพากันก้มหน้า มีเพียงมหาภิษะองค์เดียวท่ีจ้องมองนา งอย่างไม่ละสายตา  พระพรหม
จึงสาปใหม้หาภิษะและนางคงคาลงมาเกิดในโลกมนุษย์โดย มหาภิษะจะต้องได้รับความเจ็บปวด
ทรมานเพราะนางซ้ าแล้วซ้ าอีก ต่อเมื่อ มหาภิษะรู้สึกโกรธแค้นจึงจะพ้นค าสาป  เมื่อถูกพระพรหม
สาป  มหาภิษะ ต้ังความปรารถนาจะเกิดเป็นโอรสของพระราชา ประตีปะ  (Pratīpa) ผู้ยิ่งใหญ่ 
จากนั้นทั้งมหาภิษะและนางคงคาต่างแยกกันกลับไปยังที่อยู่ของตน ระหว่างทางคงคาได้พ บกับ
เทวดาวสุคณะซึ่ งได้เล่าให้ นางฟังด้วยอาการเศร้าโศกว่า  ขณะที่ฤษีวสิษฐ์  (Vasistha) ก าลังนั่ง
ประกอบพิธีบูชาในเวลาสนธยา เทวดาวสุคณะไม่ทันเห็นพระฤษีจึงได้ก้าวข้าม ไป พระฤษีโกรธ
มากจึงสาปให้ลงไปเกิดในโลกมนุษย์   เทวดาวสุคณะได้อ้อนวอนคงคาเพื่อขอไปเกิดเป็นโอรสของ
นางกับราชาศานตนุ พระราชโอรสแห่งมหาราชา ประตีปะ   และได้ขอค ามั่นจากคงคาว่าทันทีที่
พระโอรสพ้นจาก ครรภ์ นางจะต้องโยน โอรสทิ้งลงในแม่น้ าเนื่องจากพวกตนไม่ปรารถนาจะ
ด ารงชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ต่อไป  อย่างไรก็ตามโอรสองค์ท่ี 8 ของนางจะมีชีวิตรอด และเป็นผู้ที่มี
พละก าลังมหาศาล แต่จะไม่มีบุตร   

 อุปาขยานะเรื่องที่ 4 อณิมาณฑวยะ-อุปาขยานะ (1.101.1 – 1.101.28) 

 ฤษีตนหนึ่งนามว่ามาณฑวยะ (Māndavya) เป็นผู้เคร่งครัดในการประกอบศาสนกิจและ
การบ าเพ็ญเพียรด้วยการไม่พูดต่อเนื่องมานานหลายปี วันหนึ่งมีโจร หมู่หนึ่งได้หอบสมบัติของ
พระราชาที่เพิ่งปล้นมาได้ วิ่งหนีราชบุรุษมาทางอาศรมของฤษีมาณฑวยะ พวกโจรหนีเข้าไปใน
อาศรมและรีบซ่อนตัวก่อนที่ราชบุรุษจะตามมาพบ  เหล่าราชบุรุษ ถามฤษีมาณฑวยะ แต่ไม่ได้
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ค าตอบใดๆ จึงเข้าค้น อาศรมและพบโจรพร้อมทั้งของกลางอยู่ในอาศรม  เหล่าราชบุรุษเข้าใจว่า
ฤษีมาณฑวยะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกโจรจึงจับฤษีพามาให้พระราชาสอบสวน  พระราชาสั่งลง
ทัณฑ์ฤษมีาณฑวยะฐานสมคบโจรปล้นพระราชทรัพย์  ราชบุรุษมัด ฤษีไว้กับหลักโดยให้อดอาหาร 
แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่ด้วยอ านาจตบะท าให้ฤษีมาณฑวยะไม่ตาย ทั้งยังสามารถเชิญฤษีอ่ืนๆ
มาหาตนในคุกหลวงได้ด้วย รา ชบุรุษน าความไปทูลพระราชา  พระราชาจึงเสด็จมายังคุกหลวง
เพื่อขออภัยและปล่อยพระฤษีเป็นอิสระ รับสั่งให้ราชบุรุษถอด เครื่องจองจ าฤษีออก  แต่แม้ราช
บุรุษจะพยายามเพียงใดก็ไม่อาจถอดออกได้ทั้งหมด  ด้วยเหตุนี้ฤษี มาณฑวยะจึงได้สมญาว่าอณิ
มาณฑวยะ หมายถึง มาณฑวยะกับหลักผูกนักโทษ หลังจากได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ  ฤษี
มาณฑวยะได้ไปหาพระยมเพื่อถามถึงสาเหตุที่ท าให้ตนประสบความทุกข์ยากที่ผ่านมา พระยม
กล่าวว่า ในวัยเด็ก ฤษี มาณฑวยะได้แทงแมลงเล็กๆตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนปลายหญ้า  บาปในครั้ง
นั้นส่งผลให้พระฤษีต้องประสบความทุกข์อย่างสาหัสดังกล่าว เมื่อได้ฟังค าของพระยม ฤษี
มาณฑวยะโกรธมากและบอกกับพระยมว่า การกระท าผิดของเด็กที่มีอายุไม่ถึง 14 ปีไม่ถือเป็น
บาป  ส่วนบาปที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการฆ่าพราหมณ์ซึ่ง เป็นบาปหนักยิ่งกว่าการฆ่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนใด
ในโลก  ดังนั้นการที่พระยมตัดสินให้ฤษี มาณฑวยะผู้เป็นพราหมณ์ต้องรับโทษดังกล่าว ฤษีจึงเห็น
ว่าเป็นการกระท าที่รุนแรงเกินกว่าความผิด  จึงสาปพระยมให้เกิดในวรรณะศูทรซึ่งก็คือวิทูรแห่ง
วงศ์กุรุ ด้วยเหตุนี้วิทูรจึงเป็นผู้ที่ต้ังมั่นในความเที่ยงธรรม รอบรู้ด้านการปกครอง และสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ เป็นผู้ปราศจากความโลภ ความโกรธ อีกทั้งมองการณ์ไกล และมีจิตใจสงบ เป็นผู้อุทิศ
แล้วเพื่อความสุขแห่งวงศ์กุรุ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 5 วยุษิตาศวะ-อุปาขยานะ (1.112.1 – 1.112.34) 

 เมื่อครั้งโบราณกาล มหาราชาผู้ให้ก าเนิดวงศ์ปุรุ พระนามว่า วยุษิตาศวะ (Vyusitāśva) ผู้
ด ารงพระองค์อยู่ในความสัตย์และศีลธรรม พระองค์มีมเหสีผู้งดงามและเป็นท่ีรักย่ิงนามว่าภัทรา 
(Bhadrā) ธิดาแห่งกักษีวัต ทั้งสองพระองค์รักกันมากจนแทบจะไม่ทรงห่างกันเลย  ต่อมา  มหา
ราชาสิ้นพระชนม์จากไปทั้งที่ยังไม่มีโอรส  นางภัทราทรงโศกเศร้าอย่าง มาก  วันหนึ่งนางคร่ า
ครวญถึงความทุกข์ของหญิงหม้าย ทรงร าพันถึงพระสวามีและปรารถนาจะ ตายตามไป แต่มีเสียง
สวรรค์ห้ามไว้ และได้มอบทายาทให้นางถึง 7 องค์  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 6  ตปตี-อุปาขยานะ (1.160.1 – 1.163.23) 

 ตปตี (Tapatī) เป็นธิดาของเทพวิวัสวัต  (Vivasvat) หรือสูรยเทพ  เป็นน้องสาวของเทพสาวิ
ตริ (Sāvitrī) ความงามของนางตปตีเป็นที่กล่าวขานไปทั่วทั้งสามโลกว่าไม่มีหญิง ใดเสมอเหมือน 
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เมื่อถึงเวลาที่ สมควรมีคู่ครอง เทพวิวัสวัตได้พิจารณาบุคคลที่จะเป็นสามีของตปตีอย่างพิถีพิถัน 
ในที่สุดก็ตกลงใจที่จะยกนางให้พระราชาสังวรณะ (Sajvarana) ผู้ตั้งมั่นในศีลธรรม  

 ครั้งหนึ่งพระราชาสังวรณะะเสด็จเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ ม้าของพระองค์เหนื่อยล้า หิว  กระหาย
และตายในที่สุด  พระราชา จึง ต้องเดินทางด้วยพระบาท  พระองค์เสด็จไปอย่างไร้จุดหมาย  
ระหว่างทางทรงพบหญิงสาวที่มีความงามเหนือกว่าหญิงใดที่พระอง ค์เคยพบ จึงเสด็จตามนางไป 
แต่ไม่นานหญิงสาวผู้นั้นก็หายไป ท าให้พระราชาเศร้าพระทัยจนพระสติเลื่อนลอยและล้มลง  หญิง
สาวปรากฏกายอีกครั้ง พระราชาได้ขอนางแต่งงานตามแบบคนธรรพ์  นางรับรักพระราชาแต่ทูล
ว่าผู้ที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งงานของนางมีเพียงบิดาของนางเท่ านั้น  ก่อนจากไปได้ทูล
พระราชาว่านางชื่อตปตี เป็นธิดาของเทพวิวัสวัต เป็นน้องสาวของเทพสาวิตริ  และขอให้พระราชา
บ าเพ็ญตบะเพื่อให้บิดาของนางยินยอมยกนางให้ จากนั้นนางก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า   

 เมื่อพระราชาได้สติก็ทรงเริ่มต้นนมัสการและสดุดีสูรยเทพทั้งกลางวันและกลางคืน 
จนกระทั่งวันที่12 ของการบ าเพ็ญตบะ ฤษีวสิษฐ์ซึ่งรู้ด้วยอ านาจตบะว่าพระราชา สังวรณะะก าลัง
จะสูญเสียการรับรู้ ฤษีจึงได้ไปเฝ้าเทพวิวัสวัตเพื่อทูลขอนางตปตีไปเป็นมเหสีของพระราชา สังวร
ณะะ  วิวัสวัตเทพยอมยกธิดาให้ ตามค าขอของฤษี ฤษีจึงพานางมาอยู่กับพระราชาในโลกมนุษย์   

พระราชาดีพระทัยมาก ปรารถนาจะพักผ่อนให้ส าราญพระทัยกับพระมเหสีตามล าพัง ณ เชิงเขา
เป็นเวลา 12 ปี  ระหว่างนั้นอาณาจักรของพระราชา สังวรณะ เกิดภัยแล้งอย่างหนัก ผู้คน ท้ิง
บ้านเรือนและอพยพไปสู่ถิ่นอ่ืน อาณาจักรกลายเป็นดินแดนแห่งความตายที่เต็มไปด้วยวิญญาณ  

ฤษีวสิษฐ์ จึงกราบทูลให้พระราชาเสด็จกลับมาประทับในบ้านเมืองของพระองค์ บ้านเมืองก็
กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่ง เหล่าเทวดาได้บันดาลให้ฝนตกท าให้สามารถปลูกพืชได้  จากนั้น
พระราชาและพระมเหสีได้ท าการบวงสรวงเป็นเวลา  12 ปีเช่นเดียวกับการบวงสรวงของพระอินทร์
กับนางศจ ี

  อุปาขยานะเรื่องที่ 7 วสิษฐ์-อุปาขยานะ (1.164.1 – 1.168.25, 1.173.1 – 

1.173.24) พระราชาผู้ยิ่งใหญ่นามค าธิ (Gādhi) เป็นโอรสของพระเจ้า กุศิกะ (Kuśika)  มีโอรส
องค์หนึ่ง คือวิศวามิตร   ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  ในขณะที่เจ้าชายวิศวามิตรออกล่าสัตว์  ทรงรู้สึก
เหนื่อยอ่อนและกระหายน้ า พระองค์และข้าราชบริพารได้เดินทางไปถึงที่พักของฤษีวสิษฐ์ผู้ให้การ
ต้อนรับอาคันตุกะอย่างดีเลิศด้วยอาหาร น้ า ผลไม้เลิศรสที่ได้จากการบันดาลของแม่วัววิเศษผู้
สามารถให้ทุกสิ่ งที่ปรารถนา   เจ้าชายวิศวามิตรปรารถนาจะได้แม่โค นันทินี (Nandinī) จึงขอจาก
ฤษีวสิษฐ์แต่ฤษีปฏิเสธ  เจ้าชายจึงขอแลกเปลี่ยนกับโคจ านวนหนึ่งหมื่นและพระราชอาณาจักร 
แต่ฤษีก็ยังคงปฏิเสธ  ในที่สุดเจ้าชายวิศวามิตร ก็ใช้ก าลังบังคับและเฆี่ยนตีแม่โค นันทินีเพื่อจะน า

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



150 

 

 

กลับไป  แม่โคนันทินีร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดและตัดพ้อฤษีวสิษฐ์อย่างรุนแรง ฤษีวสิษฐ์จึง
พูดกับแม่โคนันทินีว่าไม่ได้ปรารถนาจะเสือกไสแม่โค นันทินีให้แก่เจ้าชาย แต่ไม่อาจช่วยเหลือแม่
โคได้เพราะหน้าที่ของพราหมณ์คือการให้อภัย และบอกแม่โคว่า “จงอยู่เถิด หากเธอสามารถอยู่
ได้” เมื่อแม่โคนันทินีได้ฟังดังนั้นก็ผงกหัว ส่งเสียงร้องซ้ าๆ แล้วเข้าจู่โจม ไพร่พลของเจ้าชายวิศวา
มิตรอย่างรวดเร็ว โดยบันดาลให้มีอาวุธและกองทัพใหญ่ จนไพร่พลของวิศวามิตรต้องพ่ายแพ้และ
บาดเจ็บกลับไปแต่ก็ไม่มีผู้ใดถูกสังหาร  

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้เจ้าชายวิศวามิตรตระหนักว่าความองอาจแกล้วกล้าอย่างแท้จริง
คือความแกล้วกล้าของพราหมณ์ ไม่ใช่กษัตริย์  และความเข้มแข็งที่แท้จริงก็คือความเข้มแข็งที่
เกิดจากการบ าเพ็ญตบะ  ดังนั้นเจ้าชายวิศวามิตรจึงละทิ้งราชสมบัติแล้วหันมาบ าเพ็ญตนเป็นฤษี
จนได้เป็นพราหมณ์ในที่สุด 

 ในช่วงเวลาที่ฤษีวิศวามิตรบ าเพ็ญตบะอยู่ในป่า  มีพระราชาแห่งวงศ์อิกษวากุองค์หนึ่งนาม
ว่ากัลมาษปาทะ เสด็จเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์  ทรงรู้สึกเหนื่อยล้า หิวกระหาย มาก ระหว่างทางได้พบ
ฤษีศักตริ (Waktri) บุตรชายคนโตในจ านวนบุตร 100 คนของฤษีวสิษฐ์เดินสวนทางมา  พระราชา
บอกให้ฤษศัีกตริหลีกทาง แต่ฤษีไม่ยอมหลีก ด้วยความหิวและความโกรธ พระราชาจึงทรงเฆี่ยนตี
ฤษี ฤษีศักตรก็ิกล่าวบริภาษพระราชาว่าป่าเถื่อนเยี่ยงรากษส  แล้วสาปพระราชาให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่
ด้วยการกินเนื้อมนุษย์เช่นเดียวกับรากษส  เมื่อสิ้นค าสาป  ฤษีวิศวามิตรผู้ป รารถนาจะได้
พระราชาพระองค์นี้เป็นผู้ติดตามก็เดินทางมาถึงสถานที่นั้นในเวลาเดียวกับฤษีวสิษฐ์   ฤษีวิศวา
มิตรรีบก าบังตนด้วยอ านาจตบะและคอยฟังเรื่องราวอยู่ ณ ที่นั้นโดยไม่มีผู้ใดมองเห็น   

 เมื่อทรงทราบว่าฤษีศักตริเป็นบุตรของฤษีวสิษฐ์  พระราชาจึงได้อ้อนวอนให้ฤษีถอนค าสาป
แต่ฤษีศักตริก็มิได้ท าตามค าขอของพระราชา  ระหว่างนั้นฤษีวิศวามิตรผู้คาดหวังประโยชน์ของตน
ได้สั่งให้รากษสนามว่ากิงกระ (Kivkara) เข้าสิงร่างของพระราชา ขณะที่ทรงด าเนินต่อไปในป่า  
พระองค์ได้พบพราหมณ์ผู้หิวโหยเอ่ยขออาหารจากพระองค์  พระองค์จึงรับสั่งให้พราหมณ์ผู้นั้น
คอยพระองค์อยู่ ณ ที่นั้นแล้วจะน าอาหารมามอบให้   เมื่อเสด็จถึงที่พักได้สั่งให้พ่อครัวน าอาหาร
และเนื้อไปให้พราหมณ์ที่ก าลังรอคอยอยู่กลางป่า  แต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน พ่อครัวไม่
สามารถหาเนื้อมาท าอาหารได้  พระราชาผู้ถูกรากษสเข้ าสิงจึงรับสั่งให้น าเนื้อมนุษย์ไปมอบแก่
พราหมณ์ผู้นั้น  เมื่อพ่อครัวน าอาหารท่ีประกอบจากเนื้อมนุษย์ไปให้พราหมณ์  พราหมณ์ก็รู้ได้
โดยญาณว่าอาหารท่ีพ่อครัวน ามาเป็นอาหารท่ีไม่คู่ควรให้พราหมณ์บริโภค ด้วยความโกรธ  
พราหมณ์จึงสาปแช่งให้พระราชาชื่นชอบการบริโภคเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นไปตามค าสาปของฤษีศักตริ  
รากษสกิงกระในร่างของพระราชาแปลงเป็นเสือสังหารฤษีศักตริอย่างโหดร้ายและกินเนื้อฤษีเป็น
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อาหาร  ส่วนฤษีวิศวามิตรเตือนให้ กิงกระสังหารบุตรคนอ่ืนๆของฤษีวสิษฐ์ด้วย  ในไม่ช้ารากษส กิ
งกระก็สังหารบุตรคนอ่ืนๆของฤษีวสิษฐ์ตามค ายุยงของฤษีวิศวามิตร  เมื่อฤษี  วสิษฐ์รู้ว่าบุตร
ทั้งหลายของตนถูกสังหารอย่างทารุณก็โศกเศร้าอย่างที่สุดและพยายามฆ่าตัวตาย แต่ ก็ไม่ตายดัง
ปรารถนา  สุดท้ายฤษีจึงกลับสู่อาศรมด้วยใจที่เจ็บปวด  

 ระหว่างทาง ฤษีวสิษฐ์ได้พบนางอทฤศยันตี ภรรยาของศักตริ นางได้ร าพันถึงความ
โศกเศร้าที่ต้องสูญเสียสามีพร้อมกับบอกฤษีว่านางและฤษีศักตริมีบุตรชายอายุ 12 ปี  เมื่อฤษีว
สิษฐ์ได้ฟังดังนั้นก็คลายจากความโศกเศร้า และล้มเลิกความคิดฆ่าตัวตายในทันที    

 วันหนึ่งฤษีวสิษฐ์ได้พบรากษส กิงกระ ผู้อยู่ในร่างของพระราชา กัลมาษปาทะ  
(Kalmāsapāda) ในป่า กิงกระตรงไปหาฤษีวสิษฐ์และนางอทฤศยันตี  (adrśyantī) เพื่อจะกินเป็น
อาหาร  ฤษีวสิษฐ์ได้สวดพระเวทและพรมน้ าศักด์ิสิทธิ์เพื่อปลดปล่อยพระราชาให้เป็นอิสระจาก
รากษสกิงกระ  เมื่อพระราชาทรงฟื้นคืนสติก็ได้ท าความเคารพฤษีวสิษฐ์และตั้งปฏิญญาว่าจะไม่ดู
หมิ่นพราหมณ์และจะนมัสการพราห มณ์ตลอดไป จากนั้นพระราชาได้ขอให้ฤษีวสิษฐ์มอบบุตรผู้
ถึงพร้อมด้วยความงาม ความส าเร็จ และความดี ฤษีวสิษฐ์รับว่าจะให้ตามค าขอของพระราชา   

 อุปาขยานะเรื่องที่ 8 เอารวะ-อุปาขยานะ (1.169.1 – 1.172.17) 

 หลังจากที่นางอทฤศยันตีได้น าบุตรชายผู้เป็นเชื้อสายของฤษีศักตรินามว่าปราศร  
(Parāśara) (ผู้พลิกฟื้นชีวิตจากความตาย) มาอาศัยอยู่กับฤษีวสิษฐ์ผู้เป็นปู่  ฤษีวสิษฐ์ก็คลายจาก
ความเศร้าโศกและทุ่มเทความรักทั้งหมดแก่หลาน  ด้วยความเยาว์วัยท าให้ปราศรเข้าใจว่าฤษีว
สิษฐ์เป็นพ่อของตน  วันหนึ่งนางอทฤศยันตีได้บอกความจริงกับปราศรว่าฤษีวสิษฐ์เป็นปู่ ไม่ใช่พ่อ 
ปราศรเสียใจมาก ฤษีวสิษฐ์จึงเล่าเรื่องราวที่วรรณะกษัตริย์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พราหมณ์ให้หลานฟัง
ดังนี้ 

 ในพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ของพระราชากีรตวีรยะผู้เป็นศิษย์ของฤษีภฤคุ พระราชา
ได้ถวายน้ าโสมและเครื่องพลีกรรมจนพระพรหมพอใจ พระราชาเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้ไปเกิดใน
สวรรค์ ต่อมาเหล่ากษัตริย์ผู้เป็นเชื้อสายพระราชากีรตวีรยะปรารถนาทรัพย์สมบัติของพวก
พราหมณ์(เผ่าพันธุ์ของฤษีภฤคุ) เมื่อพวกพราหมณ์ทราบก็รีบน าทรัพย์สมบัติไปซ่อนแต่พวก
กษัตริย์สืบจนรู้ที่ซ่อนและได้ชิงเอาสมบัติเหล่านั้นไปจนหมด  พวกกษัตริย์ต่างโกรธแค้นในความมี
เล่ห์เหลี่ยมของพวกพราหมณ์จึงได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พราหมณ์ทั้งแผ่นดินไม่เว้นแม้กระทั่งทารกใน
ครรภ์  เหล่าภรรยาพราหมณ์ที่ก าลังตั้งครรภ์ต่างพากันหนีตายไปซ่อนในภูเขาในเขตป่าหิมวัตซึ่ง
ยังไม่มีผู้ใดเข้าไปถึงและพวกนางก็ได้ให้ก าเนิดทารกผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพราหมณ์  ณ ท่ีน้ัน   
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 เมื่อพวกกษัตริย์ทราบว่านางพราหมณีทั้งหลายหนีไปซ่อนตัวและให้ก าเนิดสายเลือดของ
พราหมณ์อยู่ ณ ภูเขาในป่าหิมวัตจึงได้ติดตามไปด้วยหวังจะท าลายเผ่าพันธุ์พราหมณ์ให้หมดสิ้น  
เมื่อไปถึง กษัตริย์ทั้งหลายได้เห็นเอารวะ (Aurva) ทารกเพศชายคนหนึ่งซึ่ง เกิดออกมาจากอูรุ (ขา
อ่อน) ของมารดา และทันใดนั้นดวงตาของกษัตริย์ทั้งหมดก็บอดสนิทเพราะความสว่างเจิดจ้าและ
ร้อนแรงของทารกน้อย  เมื่อตาบอด พวกกษัตริย์ต่างได้รับความทรมานอย่างมากท าให้รู้สึกส านึก
ในความผิดบาปที่ได้กระท าลงไปและหวังจะท าความดีเพื่อลบล้างความผิด  จึงขอร้องให้นาง
พราหมณีทั้งหมดกลับบ้านเมืองไป  พร้อมให้ค ามั่นว่ากษัตริย์จะอยู่ร่วมกับพราหมณ์อย่างสันติ      

 นางพราหมณีกล่าวแก่กษัตริย์ทั้งหมดว่าตลอดเวลากว่าร้อยปีที่หนีตาย นางได้ดูแลและ
ปกป้องเอารวะไว้ในอูรุข้างหนึ่งของนาง ทารกน้อยรับรู้และมีความทรงจ าเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่
โหดร้ายจึงมีความโกรธแค้นและปรารถนาที่จะสังหารพวกกษัตริย์เป็นการทดแทนบ้าง และด้วย
พลังที่เอารวะได้รับจากสวรรค์ท าให้ดวงตาของเหล่ากษัตริย์เหมือนถูกแผดเผาจนบอ ดสนิท ดังนั้น
หากกษัตริย์ทั้งหลายสวดอ้อนวอนและกระท าสักการะทารกผู้นี้ ดวงตาท่ีมืดบอดก็อาจจะมองเห็น
ได้ดังเดิม  เมื่อกษัตริย์ทั้งหมดท าตามค าแนะน าของเหล่าพราหมณี  ดวงตาของพวกเขาก็กลับ
มองเห็นได้อีกครั้ง 

 เอารวะเติบโตขึ้นพร้อมกับความเคียดแค้นและมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะท าลายล้าง
โลก จึงมุ่งบ าเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัด 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 9 ปัญเจนทระ-อุปาขยานะ (1.189.1 – 1.189.49) 

 ฤษีวยาสะเล่าให้ท้าวทรุปัทฟังว่า  ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหล่าเทวดาทั้งหลายหวาดเกรงว่า
มนุษย์จะเป็นอมตะเนื่องจากในช่วงเวลานั้นไม่มีมนุษย์สิ้นชีวิตแม้แต่คนเดียว เทวดาจึงพากันไป
เฝ้าพระประชาปติผู้สร้างจักรวาล พระองค์รับสั่งว่าเนื่องจากพระยมก าลังประกอบพิธีบวงสรวง ณ 
ป่าไนมิษะท าให้ไม่อาจปลิดชีวิตมนุษย์ได้แต่เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระยมก็จะมีพละก าลังมากขึ้นท าให้
สามารถปลิดชีวิตมนุษย์ได้มากขึ้นด้วย  เทวดาทั้ง หลายจึงเดินทางไปยังบริเวณที่พระยมประกอบ
พิธี ณ ฝั่งแม่น้ าภาคีรถะในป่าไนมิษะ   ณ ที่นั้นพระอินทร์เห็นหญิงสาวคนหนึ่งก าลังร้องไห้  น้ าตา
ของนางกลายเป็นดอกบัวสีทองไหลมาตามสายน้ า  นางขอให้พระอินทร์ตามนางไป ณ  สถานที่
แห่งหนึ่ง พระอินทร์ได้พบองค์มหาเทพซึ่งปรากฏในรูปลักษณ์ของชายหนุ่มประทับเล่นสกาเหนือ
บัลลังก์ทอง  พระอินทร์ไม่ทราบว่าชายหนุ่มผู้นั้นคือองค์มหาเทพจึงพูดจาล่วงเกินท าให้องค์
มหาเทพโกรธและจับพระอินทร์ไปขังในถ้ าเพื่อรอเวลาที่จะส่งไปเกิดในโลกมนุษย์  ภายในถ้ ามี
พระอินทรซ์ึ่งก าลังรอการลงโทษอยู่ก่อนแล้ว 4 องค์ ในที่สุดพระอินทร์ทั้ง 5 องค์ถูกองค์มหาเทพ
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สาปให้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นกษัตริย์ปาณฑพ 5 องค์พี่น้อง  พร้อมกันนี้องค์มหาเทพได้
แต่งตั้งพระศรีให้ลงมาเกิดเป็นชายาของพระอินทร์ทั้ง 5 องค์ โดยมีนามในโลกมนุษย์ว่าเทราปที   
สาเหตุที่เป็นพระศรีต้องมาเกิดเช่นนี้เนื่องจากในชาติก่อนพระศรีเกิดเป็นธิดาของฤษีและบ าเพ็ญ
ตนเช่นเดียวกับฤษีทุกประการ การบ าเพ็ญตบะของนางท าให้องค์มหาเทพพอใจมากจึงปรากฏ
พระองค์ต่อหน้านาง ด้วยความต่ืนเต้นนางได้พลั้งปากขอพรอย่างเดียวกันจากองค์มหาเทพถึง 5 

ครั้งว่า “ขอให้มีสามีผู้เพียบพร้อม”  ด้วยเหตุนี้ในชาตินี้นางเทราปทีจึงได้กษัตริย์ปาณฑพทั้งหมด
เป็นสามีในคราวเดียว 

 เมื่อพระวิษณุทราบจากองค์มหาเทพเกี่ยวกับการลงไปเกิดของพระอินทร์  พระวิษณุได้ดึง
โลมา 2 เส้นออกจากพระวรกาย  เส้นโลมาสีด าลงมาเกิดเป็นพระกฤษณะ ส่วนเส้นสีขาวลงมาเกิด
เป็นพลเทพ  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 10 สุนทะ-อุปสุนทะ-อุปาขยานะ (1.201.1 – 1.204.30) 

 ฤษีนารทเล่าให้ยุธิษฐิระและกษัตริย์ปาณฑพฟังว่า 

 ในอดีตมีอสูรทรงพลังตนหนึ่งนามว่านิกุมภะ  ถือก าเนิดในวงศ์มหาอสูรหิรัณยกศิปุ  นิกุมภะ
มีบุตรสองตนนามว่า  สุนทะ (Sunda) และอุปสุนทะ  (Upasunda) สองอสูรพี่น้องมีนิสัยเหี้ยมโหด
ดุดัน จิตใจชั่วช้า  ทั้งสองมีความเห็นเหมือนกันทุกเรื่อง  ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงด้วยกัน  
และร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเสมอ  ทั้งสองไม่เคยขัดแย้ง ไม่มีความเห็นแตกต่าง  และไม่เคยไปไหน
เพียงล าพังตนเดียวโดยไม่มีอีกตนไปด้วย  ด้วยบุคลิกและลักษณะนิสัยที่เหมือนกัน  ทั้งคู่จึง
เปรียบเสมือนคน คนเดียวกันที่แยกออกเป็นสองร่าง  สองพี่น้องๆค่อยๆเติบโตพร้อมพละก าลัง
มหาศาล ทั้งคู่ปรารถนาที่จะปราบสามโลกให้ราบคาบ เมื่อเวลาแห่งการเริ่มต้นได้มาถึง  สองพี่น้อง
จึงมุ่งสู่เทือกเขาวินธัยเพื่อบ าเพ็ญเพียรอย่างเข้มงวดจริงจัง  ด้วยหวังจะได้ผลบุญจากการบ าเพ็ญ
เพียร  และด้วยอ านาจแห่งความเพียรของสองอสูรท าให้บังเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์คือเทือกเขา
วินธัยได้ปล่อยไอน้ าออกมาจากทุกซอกทุกมุมเพราะภูเขาได้ ถูกเผาผลาญให้ร้อนรุ่มจากอ านาจ
แห่งการบ าเพ็ญเพียร เทวดาทั้งหลายต่างพากันวิตกกังวลจึงคิดขัดขวางการบ าเพ็ญเพียรของอสูร
ทั้งสอง โดยการน าทรัพย์สินมีค่าและสตรีงามเลิศมาหลอกล่อ   แต่ทั้งคู่ก็ยังยึดมั่นในปณิธานของ
ตน  ไม่ได้สะทกสะท้านหว่ันไหวแม้แต่น้อย ในที่สุดภาพมายาทั้งหลายก็อันตรธานไปทุกครั้ง 

 ท้ายที่สุดองค์มหาเทพผู้ซึ่งต้องการความสุขสงบก็ได้ลงมาหาอสูรสองพี่น้องเพื่อประทานสิ่ง
ท่ีท้ังสองปรารถนา   เมื่อเห็นองค์มหาเทพ  สุนทะและอุปสุนทะจึงลุกออกจากท่ีนั่งของตน และขอ
พรจากองค์มหาเทพให้พวกตนได้รอบรู้เชี่ยวชาญในศัสตราวุธทุกประเภท ตลอดจนการลวงตาลวง
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ใจผู้คนได้  ขอให้ทรงพลังมหาศาล  ให้แปลงร่างเป็นสิ่ง ใดได้ตามปรารถนา  และขอให้เป็นอมตะ  

พระพรหมประทานพรทุกข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวก็คือความเป็นอมตะ   สุนทะและอุปสุนทะจึง
เปลี่ยนค าขอเป็นขออย่าให้พวกตนเกรงกลัวสิ่งถูกสร้างใดๆเลย  ทั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวและไม่
เคลื่อนไหว เว้นแต่จะขลาดกลัวกันเอง’ มหาเทพประทานพรตามค าขอของสองอสูร 

 หลังจากได้รับพรจากองค์มหาเทพ  อสูรทั้งสองก็ยุติการบ าเพ็ญเพียร  และเปลี่ยนมาสวม
มงกุฎ  ใส่อาภรณ์และเครื่องประดับ หรูหรา และเริ่มหลงในพรที่พวกตนได้รับ  ทั้งสองควบคุมดวง
จันทร์ให้ลอยเด่นเหนือเมืองของตนทุกราตรี ใช้ชีวิตสรวลเสเฮฮาตามชอบใจ   สองพี่น้องผู้ซึ่ง
กระหายจะควบคุมสามโลกได้ปรึกษากันและมีบัญชาให้กองก าลังตรียมพร้อม   เมื่อได้รับแรงหนุน
จากสหายและญาติมิตร ผู้อาวุโสของตน   ทั้งสองก็กรีธาทัพสู่สมรภูมิในยามราตรีอย่างผู้กระหาย
สงคราม  เทวดาทั้งหลายล่วงรู้ถึงการยกทัพของสองอสูรต่างพากันละทิ้งสวรรค์มุ่งสู่วิมานแห่งองค์
มหาเทพเพื่อหลบภัย  อสูรสองตนก็เข้า ครอบครองอาณาเขตของพระอินทร์  และได้ปราบวงศ์วาน
ต่างๆของยักษ์รากษส นาค ต้ังแต่สวรรค์จรดบาดาล  สุนทะและอุปสุนทะมีใจก าแหงได้ออกค าสั่ง
อย่างเฉียบขาดว่าผู้ใดท าการบูชาสักการะบวงสรวงเทวดาอันเป็นการท าให้เทวดามีพละก าลัง
เพิ่มขึ้น  ผู้นั้นถือเป็นศัตรูของพวกตนจะต้องถูกสังหาร ค าสาปแช่งด้วยความค่ังแค้นของเหล่าฤษี
ไม่ส่งผลใดๆเลยต่ ออสูรทั้งสองเพราะอ านาจพรขององค์มหาเทพ   อสูรทั้งสองตนผู้มุ่งมั่นท าลาย
ล้างเริ่มจ าแลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆ เริ่มจากเป็นช้างตกมัน เป็นเสือ สิงโต เข้าสังหารบรรดาฤษี 
กษัตริย์ พราหมณ์ จนโลกเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า 

 ในที่สุด  องค์มหาเทพทรงเรียกวิศวกรมันผู้เป็นช่างแห่ งสรวงสวรรค์เข้าเฝ้าและมีบัญชาให้
เทพวิศวกรมันสร้างหญิงสาวที่งามเลิศคนหนึ่งที่สามารถดึงดูดหัวใจชายทั้งหลา ยได้ หลังจากนั้น
เทพวิศวกรมันได้บรรจงสร้างนางสวรรค์ที่งดงามยิ่งกว่านางใดในหล้า  ไม่มีแม้อณูใดในเรือนร่าง
ของนางที่จะไม่ดึงดูดหัวใจของผู้ที่ได้พบเห็น  และสิริที่ประกอบขึ้นเป็นนางท าให้นางมีความงาม
อย่างพิเศษ องค์มหาเทพประทานนามว่าติโลตตม า (Tilottamā) และทันทีที่นางมีชีวิต   องค์
มหาเทพได้มอบหมายให้นางไปย่ัวยวนอสูรสุนทะและอุปสุนทะ และท าให้อสูรทั้งสองผิดใจกัน
เพราะความงามของนาง    

 นางติโลตตมาปฏิบัติตามบัญชาขององค์ม หาเทพโดยการยั่วยวนสุนทะและอุปสุนทะให้
หลงใหลในความงามของนาง และด้วยอ านาจแห่งกามราคะท าให้สองอสูรพี่น้องลืมความรัก
ความผูกพันที่มีต่อกัน และตรงเข้าประหัตประหารกันจนร่างของทั้งคู่ชุ่ม โชกด้วยโลหิตและตายใน
ที่สุด 
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 องค์มหาเทพปรากฏกายพร้อมเหล่าเทวดาและฤษี ทรงปรบหัตถ์ให้และประทานพรให้นาง
ข้อหนึ่งคือนางจะท่องไปได้ทั่ว และความงามของนางจะยิ่งล้ า หลังจากประทานพรแก่นางติโลตต
มา  องค์มหาเทพก็เนรมิตสามโลกให้พระอินทร์ดังเดิม  แล้วกลับสู่นิวาสถานของแห่งพระองค์ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 11 ศารังคกะ-อุปาขยานะ (1.220.1 – 1.225.19) 

 มหาฤษีนามว่า มันทปาละ (Mandapāla)เป็นผู้เที่ยงธรรมและมุ่งมั่นในการบ าเพ็ญตบะ  เมื่อ
สิ้นชีวิตและละจากร่างมนุษย์ก็ได้ไปสู่แดน พรหม แต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนการกระท าความดี
ของตนอย่างที่คาดหวัง มหาฤษีจึงถามเหล่าเทวดาที่นั่งรายล้อมเทพเจ้าแห่งความตายถึงสาเหตุที่
ท าใหต้นไม่อาจบรรลุถึงสวรรค์ได้ทั้งที่ได้อุทิศตนเพื่อการบ าเพ็ญตบะและการท าความดีตลอดมา  

เทวดาชี้แจงว่าเพราะฤษีไม่มีบุตร มหาฤษี  มันทปาละ  ได้ฟังเช่นนั้นจึงคิดหาหนทางที่จะท าให้ตน
สามารถมีบุตรจ านวนมากในเวลาน้อยที่สุดได้ หลังจากไตร่ตรองแล้ว ฤษีก็ประจักษ์ว่านกเป็นสัตว์
ท่ีได้รับการประสาทพรให้มีลูกหลานมาก ฤษีจึงแปลงเป็นนกศารังคกะและมีความสัมพันธ์กับนาง
นกชื่อว่าชริตา (Jaritā) จนนางมีลูกถึง 4 ตัวซึ่งล้วนแต่เป็นผู้สวดคัมภีร์พระเวท ได้ ฤษีได้ทิ้งลูกๆไว้
ในป่าขาณฑวกับนางนกผู้เป็นแม่ตั้งแต่ลูกนกยังอยู่ในไข่เพื่อไปอยู่กับ ลปิตา  (Lapitā) แม่นกตัว
ใหม่  ทิ้งให้นางนกชริตาเฝ้าเลี้ยงดูลูกๆเพียงล าพังจนลูกออกจากไข่และลืมตาดูโลก  

 วันหนึ่งขณะที่ฤษีมันทปาละท่องเที่ยวไปในป่าได้เห็นไฟก าลังไหม้ป่าขาณฑวะ ฤษีนึกเป็น
ห่วงลูกๆจึงสวดสรรเสริญพระอัคนิและอ้อนวอนให้ไว้ชีวิตลูกๆของตน เมื่อพระอัคนิรับปากว่าจะ
ท าตามค าขอร้อง ฤษีจึงมิได้กลับไปที่รังในทันทีแต่ได้มุ่งหน้าไปหานางนกลปิตา  

 ในขณะที่เพลิงโหมกระหน่ า ลูกนกทุกตัวต่างตกอยู่ในความทุกข์โศกและหวาดกลัว นาง
นกชริตาก็เศร้าโศกและทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสเพราะตระหนักว่าลูกๆทั้งหมดยังเล็กนัก ไม่มีทั้งขน
และเท้า ย่อมไม่อาจหนีรอดจากมรณภัยครั้งนี้ และนางก็ไม่อาจช่วยเหลือลูกๆได้ครบทุกตัวอย่าง
แน่นอน เมื่อหมดหนทางและไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะช่วยลูกตัวใด นางนกจึงร้องไห้คร่ าครวญและ
ตัดสินใจปกป้องลูกๆไว้ใต้ปีกและยอมตายไปพร้อมกัน  แต่ลูกนกต่างขอให้แม่นกหนีไปก่อนที่จะ
ไฟจะลามมาถึง เพื่อจะได้ด ารงเผ่าพันธุ์ต่อไป  ด้วยความสงสารลูก กลัวว่าลูกๆจะทรมานเพราะ
ความร้อนของเปลวเพลิง นางนกจึงบอกให้ลูกๆลงไปซ่อนตัวในรูหนูใกล้ๆ แล้วนางจะปิดปากหลุม
ด้วยเศษผงและกิ่ งไม้  เมื่อเพลิงสงบ นางจะเอาเศษผงที่ปิดปากหลุมออก  แต่ลูกๆเห็นว่าพวกตน
ยังเล็กอยู่  อาจจะเป็นอาหารของหนูซึ่ง ถือว่าน่าอับอาย ลูกนกจึงเลือกที่จะตาย ในกองไฟ  ในที่สุด
เมื่อมองไม่เห็นทางรอด ลูกนกศารังคกะทั้งสี่จึงร่วมกันสวดสรรเสริญพระอัคนิซึ่งท าให้พระอัคนิ
พอใจอย่างมากและหวนนึกได้ถึงค าสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ฤษี มันทปาละ  พระอัคนิจึงเปลี่ยนทิศทาง
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และไม่ท าอันตรายเหล่านกศารังคกะ พร้อมกันนั้นได้ให้พรแก่โทรณะ ลูกนกตัวสุดท้องซึ่งเป็นท่ี
โปรดปรานเป็นพิเศษอีกด้วย ลูกนกโทรณะได้ขอให้พระอัคนิเผาผลาญแมวและพงศ์พันธุ์ของแมว
ให้สิ้นสูญ พระอัคนิก็ได้ด าเนินการตามค าขอนั้น 

 ส่วนฤษีมันทปาละแม้จะอยู่กับนางนกลปิตาแต่ใจกลับรู้สึกกังวลและห่วงใยลูกๆย่ิงนักท าให้
ไม่มีความสุข  เมื่อฤษีปรารภให้ ลปิตาฟังเกี่ยวกับความกังวลใจดังกล่าว  นางนก ลปิตากลับรู้สึก
ระแวงว่า พ่อนกก าลังคิดถึง แม่นก ตัวแรก นางนกจึงกล่าวตัดพ้ อด้วยความริษยาและ ขอเลิก
ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับฤษีในที่สุด  

 หลังเพลิงเผาผลาญป่า ขาณฑวะ  นางนกชริตาก็รีบกลับมาที่รัง  เมื่อพบว่าลูกๆทั้งหมดรอด
ชีวิตและไม่ได้รับบาดเจ็บ  นางก็ตรงเข้ากอดลูกๆซึ่งก าลังร้องไห้ ลูกนกทุกตัวต่างดีใจที่ได้เห็นแม่  
รีบโผเข้าหาอ้อมกอดของแม่ทันที  ในเวลาเดียวกันนั้น  ฤษีมันทปาละก็มาถึงแต่กลับไม่มีลูกนกตัว
ใดดีใจเมื่อได้เห็นพ่อ   ฤษีได้พบหน้าลูกนกทั้งสี่เป็นครั้งจึงชวนพูดคุยแต่ไม่มีลูกตัวใดยอมพูดด้วย 
นางนกได้พูดกระทบกระเทียบพ่อนกด้วยความน้อยใจ  ฤษีมันทปาละจึงร าพึงว่า ไม่มีสิ่งใดในโลก
ที่สามารถท าลายความสุขของสตรีได้เท่ากับภรรยาอีกคนและชู้ลับ  แม้แต่อรุณทตีผู้ประพฤติดีก็
ยังมีจิตระแวงฤษีวสิษฐ์ผู้มีใจบริสุทธิ์และซื่อสัตย์ต่อความดีของภรรยาเสมอมา  นางได้สบประมาท
ฤษีวสิษฐ์กลางสวรรค์ ส่งผลให้นางกลายเป็นดาวดวงเล็กๆเสมือนไฟผสมควัน  ที่สามารถมองเห็น
ได้บ้าง ไม่เห็นบ้าง หลังจากฤษีร าพึงแล้วลูกนกทั้งสี่ก็เข้ามาท าความเคารพและพูดคุยกับฤษี 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 12 เสาภวธะ-อุปาขยานะ (3.15.1 – 3.23.51) 

 กฤษณะเล่าว่า  ตนได้สังหารกษัตริย์ศิศุปาละ  (Wiśupāla) ผู้ที่ไม่พอใจเมื่อเห็นว่ากฤษณะ
ได้รับการยกย่อง เมื่อศิศุปาละสิ้นชีพ ศัลยะประกาศว่าจะขอแก้แค้นแทน กฤษณะพบศัลยะที่เกาะ
กลางมหาสมุทร  และท้าให้ศัลยะออกมาต่อสู้กับตน  แต่เมื่อทราบข่าวการเล่นโกงในการแข่งขัน
สกา กฤษณะก็รีบเดินทางมาหายุธิษฐิระ    

 กฤษณะบรรยายลักษณะของเมืองเมื่อมีเหตุการณ์สู้รบว่าเต็มไปด้วยธงรบ  ป้อมปราการ 
นักรบ ก าแพง หรือเครื่องกล  ถนนทุกสายเต็มไปด้วยกับดัก ท าให้เห็นภาพของการเตรียมการ
ป้องกันเมืองเป็นอย่างดี  

 ตอนนี้ยังคงบรรยายบรรยากาศในสนามรบเช่นเดิม  เป็นการสู้รบระหว่าง ศัลยะ กับปรัทยุม
นะ (Pradyumna) ด้วยอาวุธธนู ในที่สุดศรเล่มหนึ่งก็ปักเข้าที่หัวใจของศัลยะ จนล้มลง เหล่าทหาร
เสียขวัญก าลังใจ ถอยร่นออกไป แต่ศัลยะลุกขึ้นมาได้ใหม่ ระดมอาวุธใส่ปรัทยุมนะโดยถูกเข้าที่
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คอจนร่างทรุดลง สร้างความยินดีปรีดาแก่ศัลยะ และเขายังทิ่งแทงอาวุธเข้าใส่ร่างนั้นซ้ าอีก 
จนปรัทยุมนะสิ้นลมแน่นิ่ง  

 กล่าวถึงบรรยากาศความโศกเศร้าเมื่อปรัทยุมนะเสียชีวิตแต่ไม่ทันที่รถศึกจะเคลื่อนศพ
ของปรัทยุมนะ ออกไปได้ไกล ปรัทยุมนะก็ฟื้น และคว้าคันศรของตน คิดจะต่อสู้อีกครั้ง แต่สารถี
ทัดทานว่าไม่สามารถต้านทานก าลังข้าศึกได้ แต่ปรัทยุมนะไม่ยอม สั่งให้เลี้ยวรถกลับ เพื่อรักษา
ศักด์ิศรีในสนามรบ ซึ่งมีค่าย่ิงกว่าชีวิต และยืนยันที่จะกลับไปรบในสนามรบอีกครั้ง   หลังจากที่
วสุเทพกลับเข้ามายังสนามรบและต่อสู้กับศัลยะอีกครั้ง จนกระทั่งศัลยะสลบไป ปรัทยุมนะได้เข้า
โจมตีอีกครั้ง แต่ชะตาก าหนดว่าศัลยะจะสิ้นใจด้วยน้ ามือของกฤษณะ ปรัทยุมนะจึงยอมลดคันธนู
ลง’  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 13 นละ-อุปาขยานะ (3.50.1 – 3.78.23) 

 พระนล (Nala) เป็นกษัตริย์รูปงามแห่งเมืองนิษัท  มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการขับรถม้า  
ได้อภิเษกกับนางทมยันตี (Damayantī) ธิดาของกษัตริย์เมืองวิทรรภ์  โดยนางทมยันตี  ได้เลือก
พระนลในพิธีสยุมพรของนาง  พระนลและนางทมยันตีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีโอรส หน่ึง
องค์และธิดาหน่ึงองค์  ต่อมาด้วยเหตุที่พระนลชอบเล่นพนันสกาจึงถูกผีร้ายกลีเข้าสิงจนแพ้พนัน
สูญเสียราชอาณาจักรและทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พระอนุชา  และถูกเนรเทศให้ไปอยู่ป่าพร้ อมด้วย
นางทมยันตี ชายาผู้จงรักภักดี  ทั้งสององค์ระหกระเหินอยู่ในป่าด้วยความทุกข์ยากและอดอยาก  
ต่อมาพระนลได้ละทิ้งนางทมยันตีในขณะที่นางหลับด้วยความเหนื่อยล้า  พระนลและนางทมยันตี
ซึ่งพรากจากกันต่างต้องผจญภัยในป่า  ในที่สุดนางทมยันตีก็ได้ไปพ านักอยู่ในราชส านักข องราชา
แห่งเจทิ  ครั้นพระบิดาของนางทราบข่าว ก็รับนางกลับคืนบ้านเมือง  ฝ่ายพระนลเมื่อพเนจรอยู่ใน
ป่าได้ช่วยชีวิตพญานาค ตนหนึ่ง พญานาคจึงตอบแทนบุญคุณช่วยให้พระนลพ้นจากการติดตาม
รังควานของผีร้ายกลิ  โดยให้พระนลแปลงเป็นคนเตี้ยค่อมชื่อวาหุก  แ ละเข้าไปเป็นสารถีของท้า ว
ฤตุบรรณแห่งอโยธยาซึ่งช านาญในการเล่นสกา  ส่วนนางทมยันตีได้วางแผนเพื่อให้ได้พบพระนล
โดยให้พระบิดาจัดพิธีสยุ มพรครั้งที่สองขึ้น ท้าวฤตุบรรณ ทราบข่าวจึงตั้งใจจะไปร่วมพิธีแต่ต้อง
อาศัยสารถีผู้ช านาญเป็นพิเศษจึงจะไปทัน  พระนลจึงท าหน้าที่สารถี  ในที่สุดพระนลและนางทม
ยันตีก็ได้พบกันและพระนลก็กลับร่างเป็นคนเดิม  จากนั้นพระนลซึ่งได้เรียนวิธีเล่นสกาจากท้าวฤตุ
บรรณก็ได้ไปท้าพนันกับพระอนุชาจนได้บ้านเมืองคืน   
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 อุปาขยานะเรื่องที่ 14  อคัสยะ-อุปาขยานะ (3.94.1 – 3.108.19) 

ฤษีอคัสตยะ  (Agastya) ผู้มีพลังที่ ไม่มีผู้ใดเทียบ ได้อยู่ในยุค ท่ีอสูรวฤตระ  (Vrtra) เป็น
เจ้าของพวกแทตย์ที่โหดร้าย แทตยม์ีศสัตราวุธคุ้มครองตนเองจึงพากันท าความเดือดร้อน ก่อกวน
พวกเทพอย่างหนัก  เหล่าเทพทั้งหลาย คิดจะสังหารอสูรวฤตระจึงไปหาพระพรหม  พระพรหมแนะ
ให้ไปหาฤษีผู้ยิ่งใหญ่นามว่าฤษีทธีจะ (Dadhīca) ฤษีทธีจะยอมสละกระดูกของตนให้แก่พวกเทพ
เพื่อน าไปท าศัสตราวุธที่ทรงพลังนามว่า วัชระซึ่งมีหกแฉก มีเสียงก้อง และสามารถท าลายแม้แต่
ศัตรูที่ทรงพลังที่สุดได้ และเมื่อได้ วัชระมาแล้วก็สามารถสังหารอสูรวฤตระได้ พวกแทตย์ต่างก็หนี
ไปยังก้นทะเลซึ่งเป็นที่อยู่ของพระวรุณและ ร่วมกันวางแผนท าลายสามโลก โดยในตอนกลางวัน
พวกแทตย์ได้ออกมาสังหารฤษีและหนีกลับไป อยู่ก้นทะเล ท าให้ไม่มีคน หาพบ เทพทั้งหลายและ
หวาดกลัวจึงมารวมตัวกันและ หาวิธีรับมือต่อภยันตรายท่ีก าลังมาถึง  บรรดาเทพไปขอค าแนะน า
จาก พระวิษณุ  พระวิษณุ แนะน าให้ไปหา ฤษีอคัสตยะ  และ ขอร้องให้ ฤษีอคัสตยะ ด่ืมน้ าใน
มหาสมุทรให้หมดเพื่อที่เหล่าเทพจะสามารถมองเห็นเหล่าแทตย์ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลได้ ฤษีอคัสต
ยะยอมช่วยเหลือท าใหเ้หล่าศัตรขูองเทพถูกสังหารจนหมด แต่เมื่อเทพขอให้ฤษีอคัสตยะปล่อยน้ า
ทะเลกลับ คืน ฤษีอคัสตยะก็ไม่อาจคืนน้ าให้ได้เพราะว่าได้ กลืนน้ าไปหมดแล้ว พระพรหมตรัสว่า
ต้องใช้เวลาอีกนาน ทีเดียวกว่ามหาสมุทรจะมีน้ าเต็ม ดังเดิม และน้ าจะเต็มได้โดยการกระท าของ
สายสกุลฝ่ายชายของกษัตริยภ์าคีรถ   

กล่าวถึงพระเจ้าสาครทรงมีมเหสีสองพระองค์ซึ่งมีรูปโฉมงดงามมาก องค์หนึ่งคือเจ้าหญิง
เชื้อสายวิทรรภะ ส่วนอีกองคห์น่ึงเชื้อสายสีพี  มเหสีทั้งสองปรารถนาโอรสจึงทรงบ าเพ็ญเพียรอย่า
เคร่งครัด  เทพเจ้ากล่าวแก่พระนางทั้งสองและพระเจ้าสาครว่า พระองค์ จะมีโอรสที่กล้าหาญและ
น่าภาคภูมิใจหกหมื่น องค์ซึ่งจะถือก าเนิดจาก มเหสีองค์ หนึ่ง ส่วนมเหสีอีกองค์หนึ่งจะให้ก าเนิด
โอรสเพียงองค์เดียวท่ีมีความกล้าหาญและจะสืบสกุลต่อไป  ต่อมาพระมเหสีเชื้อสายวิทรรภะทรง
ให้ก าเนิดสิ่งที่มีรูปร่างเหมือนน้ าเต้า ส่วนมเหสีเชื้อสาย สีพีให้ก าเนิดพระโอรสที่งดงามราวกับเทพ 
พระมเหสีเชื้อสายวิทรรภ์ทรงคิดจะ ขว้างน้ าเต้าทิ้งแต่ได้ยินเสียงดังจากท้องฟ้าว่าให้ น าเมล็ด
น้ าเต้าไปเพา ะในภาชนะอุ่นๆ ท่ีมีเนยบริสุทธิ์ เต็ม และจะได้โอรสถึงหกหมื่นองค์  พระนางทรงท า
ตามเสียงนั้นจึงได้โอรสหกหมื่นองค์ซึ่งเป็นคนโหดร้ายไร้เมตตา  ต่อมาพระเจ้าสาคร ทรงประกอบ
พิธีอัศวเมธ  และปล่อยม้าอุปการ ม้า ของพระองค์ วิ่งไปทั่วโลกโดยมี พระโอรสทั้งหกหมื่นคอย
คุ้มครอง  เมื่อม้าเดินทางมาถึง อดีตทะเลที่ปัจจุบันปราศจากน้ า จู่ๆม้าก็หายไป โอรสทั้งหกหมื่น
ต่างพากันตามหาจนทั่วแต่ไม่พบจนกระทั่ง มาถึงที่อยู่ของพระวรุณคือท้องทะเล โอรสทั้งหมดก็ใช้
อาวุธขุดทะเลเพื่อตามหาม้า ในที่สุดก็เห็นม้าก าลังเดินอยู่ กับฤษีกปิละ (Kapila) จึงเข้าแย่งชิงม้า 
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ฤษีกปิละะโกรธมากจึงท าให้เกิดไฟเผาผลาญ โอรสทั้งหกหมื่นองค์ จนหมด โอรสอีก องค์หน่ึงของ
พระเจ้าสาครที่เกิดจากมเหสี เชื้อสายสีพีนามว่า อังศุมัน (Ajśumat) ไปยังบริเวณที่ถูกขุดขึ้นมา
และมองเห็นฤษีกปิละกับม้าตัวนั้น เขาแสดงความเคารพฤษีกปิละและขอม้าคืน ฤษีกปิละยินดีคืน
ม้าให้ ต่อมาอังศุมันได้ปกครองแผ่นดิน มีโอรสนามว่า ทิลีปะ (Dilīpa) เมื่อทิลีปะได้ยินเรื่องราวที่
เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของ ตนก็รู้สึกเสียใจและหาวิธีที่จะท าให้ บรรพบุรุษทั้งหกหมื่นของตน ได้ไป
สวรรค์ พระองค์มีโอรสนามว่าภาคีรถซึ่งบ าเพ็ญเพียรจนพระนางคงคาได้แสดงตนให้เห็น พระเจ้า
ภาคีรถขอร้องพระนางคงคา ให้น าบรรพบุรุษ ของพระองค์ ไปสวรรค์ พระนาง คงคารับว่า จะท า
ตามที่ พระเจ้าภาคีรถ ขอโดยมีข้อตกลงว่า เมื่อนางตกลงมาจากสวรรค์ จะต้อง มีคนคอยรับนาง  
พระเจ้าภาคีรถรับว่าจะเป็นผูรั้บพระนางคงคาซึ่งตกจากสรวงสวรรค์ไว้ เอง  พระนางคงคาจึงไปยัง
ที่ที่บรรพบุรุษของพระเจ้าภาคีรถอยู่และท าให้น้ าเต็มทะเลได้ในไม่ช้า    

 อุปาขยานะเรื่องที่ 15 ฤษยศฤงคะ-อุปาขยานะ (3.110.1-3.113.25) 

 ฤษยศฤงคะ  (Rsyaśrvga) เป็นบุตรของฤษีกัศยปะที่เกิดจากนางกวาง เหตุที่มีนาม
ว่าฤษยศฤงคะก็เนื่องมาจากมีเขางอกจากบริเวณศีรษะ  ฤษยศฤงคะบ าเพ็ญตบะอยู่ในป่าต้ังแต่
เล็กจนโต  ครั้งหนึ่งเมืองอังคะเกิดฝนแล้งเนื่องจากพระราชาโลมปัท ผู้ครองเมืองเคยกระท าผิดต่อ
พราหมณ์ท าให้พระอินทร์ไม่ยอมบันดาลฝนให้ตกในดินแดนของพระองค์  ชาวเมือง ขอให้
พาฤษยศฤงคะ เข้ามาอยู่ในเมื องเพื่อสวรรค์จะได้บันดาลน้ าฝนแก่ผู้บ าเพ็ญเพียร  พระราชาและ
เหล่าอ ามาตย์จึงออกอุบายส่งโสเภณีที่ฉลาดหลักแหลมไปหลอกล่อพาตัวฤษยศฤงคะเข้ามาอยู่ใน
เมือง หลังจากนั้นไม่นานเมืองอังคะก็เกิดฝนตก  พระราชา ประทานทรัพย์และธิดาชื่อสันตะให้แก่
ฤษยศฤงคะ และโปรดให้ท าทางไปถึงอาศรมเพื่อให้ฤษีกัศยปะเดินทางมาเยี่ยมบุตรชายได้สะดวก  
เมื่อฤษีกัศยปะเห็นบุตรชายและสะใภ้ครองคู่อย่างมีความสุขก็หายโกรธและยอมยกโทษ
ใหฤ้ษยศฤงคะที่หนีจากอาศรม 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 16 การตวีรยะ, ชามทัคนยะ-อุปาขยานะ (3.115.1-3.117.18) 

 ในอดีต อรชุนผู้ครองแคว้นหิหายะ เป็นผู้มีฝีมือในการต่อสู้อย่างยากที่จะหาผู้ใดเทียมได้แต่
อรชุนมีนิสัยเป็นอันธพาล เที่ยวระรานทั้งมนุษย์ เทวดา และอสูรจนเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามโลก  
พระวิษณุจึงหารือกับพระอินทร์เพื่อหาทางปราบอรชุน 

 ขณะนั้นพระราชา คาธิแห่งกานยกุพชะ (kānyakubja) ประทับอยู่ในป่าและทรงให้ก าเนิด
พระธิดาที่งดงามยิ่ง นามว่าสัตยวตี พราหมณ์ ฤจีกะ  (Rcīka) หลงรักสัตยวตีจึงขอนางจาก
พระราชาคาธิ  พระราชารับสั่งให้พราหมณ์น าสินสอดมาสู่ขอตามธรรมเนียมกษัตริย์ ฤจีกะไปขอ
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ความช่วยเหลือจากพระวรุณท าให้สามารถหาสินสอดมา สู่ขอนางสัตยวตีได้  ในวันแต่งงานของ
สัตยวตีกับ ฤจีกะ  มีพราหมณ์มาร่วมพิธีจ านวนมาก ฤษีภฤคุ  (Bhrgu) บิดาของ ฤจีกะให้พรแก่
ลูกสะใภ้ นางจึงขอให้นางและมารดาให้ก าเนิดบุตรชาย  ก่อนที่ฤษีภฤคุจะจากไปได้บอกข้อปฏิบัติ
เพื่อให้ได้บุตรแก่สัตยวตี พร้อมก าชับว่านางกับมารดาจะต้อ งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และห้าม
ปฏิบัติสลับกันอย่างเด็ดขาด 

 ฤษีภฤคุกลับมาเยี่ยมลูกสะใภ้อีกครั้ งและรู้ด้วยญาณว่าสัตยวตีกับมารดาปฏิบัติสลับกัน 
ฤษีจึงบอกกับลูกสะใภ้ว่าการปฏิบัติผิดพลาดครั้งนี้จะส่งผลให้บุตรของสัตยวตีแม้จะเกิดในวรรณะ
พราหมณ์แต่จะมีความเป็นนักร บอย่างเต็มเปี่ยม ส่วนบุตรของมารดาของนางซึ่งมีวรรณะกษัตริย์
จะเป็นกษัตริย์ผู้มีคุณธรรม สัตยวตีวิงวอนพ่อสามีขอให้บุตรของนางเป็นพราหมณ์ที่มั่นคงในวิถี
พราหมณ์ ส่วนลักษณะนักรบขอให้หลานเป็นผู้รับแทน ฤษีภฤคุให้พรตามนั้น 

  ต่อมาไม่นาน นางสัตยวตีให้ก าเนิดบุตรชายนา มว่าชมทัคนิ (Jamadagni) ผู้ยึดมั่นในวัตร
ปฏิบัติของพราหมณ์ ชมทัคนิแต่งงานกับนางเรนุกาแล้วอาศัยอยู่ในอาศรมในป่า ทั้งคู่ให้ก าเนิด
บุตรชาย 5 คน รามเป็นคนสุดท้องซึ่งเก่งกาจเหนือพี่ๆ  วันหนึ่งขณะที่นางเรนุกาไปอาบน้ าที่แม่น้ า 
นางเห็นคนธรรพ์จิตรรถก าลังเล่นน้ ากับภรรย า เมื่อนางเห็นร่างกายของจิตรรถ นางก็ไม่อาจ
ควบคุมความปรารถนาของตนเองได้ นางกลับอาศรมด้วยความกริ่งเกรงสามี ชมทัคนิ สังเกต
ท่าทางของนางก็เข้าใจได้ทันทีว่าจิตของนางไม่บริสุทธิ์  พราหมณ์โกรธมากจึงบริภาษนางอย่าง
รุนแรง ขณะนั้นบุตรชายทั้ง 4 คนกลับมาถึงบ้าน ชมทัคนิเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้บุตรชายฟังแล้วสั่งให้
บุตรชายแต่ละคนตัดสินความผิดของมารดา ทุกคนต่างเสียใจจนไม่อาจกล่าวค าใดได้ ด้วยความ
โกรธ ชมทัคนิสาปแช่งบุตรชายของตนให้กลายร่างเป็นสัตว์ ในเวลานั้นรามกลับมาถึงบ้าน ชมทัค
นิสั่งให้รามฆ่ามารดา รามจึงใช้ขวานตัดศีรษะมารดาของตนทันที เมื่อความโกรธของ ชมทัคนิสงบ
ลงก็อนุญาตให้รามขอพร รามจึงขอให้มารดากลับมีชีวิตอีกครั้ง และขอให้ตนไม่ถูกหลอกหลอน
จากการกระท าอันโหดร้ายท่ีตนได้กระท าต่อมารดา ให้ตนพ้นจากบาป ให้พี่ชายทุกคนกลับคืนร่าง
เดิม ให้ปราศจากคู่แข่งในสนามรบ และให้มีชีวิตยืนยาว ชมทัคนิให้พรตามค าขอนั้น 

  วันหนึ่ง อรชุนและพี่น้องเดินทางมาถึงอาศรมของ ชมทัคนิ  นางเรนุกาต้อนรับอย่างดี แต่
อรชุนและพี่น้องไม่พอใจการต้อนรับนั้นจึงฉุดกระชากแม่โคไปจากอาศรม รามกลับมาทันเห็น
เหตุการณ์ได้ยิงศรไปตัดแขนของอรชุนท าให้อรชุนสิ้นใจทันที พี่น้องของอรชุนโกรธแค้ นมาก จึง
อาศัยช่วงเวลาที่รามไม่อยู่ บุกท าร้ายและสังหารชมทัคนิซึ่งบ าเพ็ญเพียรอยู่ในอาศรม รามกลับมา
พบศพของบิดา รู้สึกเสียใจมาก จึงสาบานว่าจะฆ่าบุตร ของการตวีรยะ  (Kārtavīrya) ให้สิ้น ราม
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ออกเดินทางติดตามบุตรของการตวีรยะแล้วท าตามค าสาบาน จากนั้นจึงบ าเพ็ญเพียรอย่าง มุ่งมั่น
เพื่อบรรเทาความอาฆาตแค้น 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 17 สุกันยา-อุปาขยานะ (3.122.1-3.125.23) 

 พราหมณ์จยวนะ (Cyavana) บ าเพ็ญเพียรโดยการนั่งสงบนิ่งเป็นเวลานานจนจอมปลวกปก
คลุมไปทั่วร่าง วันหนึ่งธิดาแห่งเทพ ศรยาติ  (Waryāti) นามว่าสุกันยา  (Sukanyā) เดินเล่นมายัง
บริเวณที่พราหมณ์จยวนะนั่งบ าเพ็ญเพียร  ด้วยความงามของนางท าให้พราหมณ์รู้สึกหว่ันไหวจึง
เรียกขานชื่อนางอย่างอันแผ่วเบา  แต่นางไม่ได้ยินเสียงนั้น มองเห็นเพียงดวงตาของพราหมณ์แต่
ไม่รู้ว่าคือสิ่งใดจึงใช้หนามแหลมทิ่มเข้าไปในดวงตาน้ันท าให้พราหมณ์เจ็บปวดม ากจนลุแก่ความ
โกรธซึ่งส่งผลให้เทพศรยาติและกองทัพบาดเจ็บโดยไม่ทราบสาเหตุ ในที่สุด เทพศรยาติได้ทราบว่า
เหตุท่ีกองทัพบาดเจ็บก็เนื่องมาจากความโกรธของพราหมณ์จยวนะอันมีสาเหตุมาจากธิดาของ
พระองค์ เทพ ศรยาติจึงยินดียกนาง สุกันยาให้เป็นภรรยาของพราหมณ์เพื่อท าให้พราหมณ์หาย
โกรธตามที่พราหมณ์เรียกร้อง  นาง สุกันยาเมื่อเป็นภรรยาของพราหมณ์ก็ประพฤติดีงาม ไม่เคย
คิดนอกลู่นอกทาง 

 วันหนึ่งเทพฝาแฝดนามว่าอัศวิน ผ่านมาเห็นนางสุกันยาขณะเปลื้องผ้าอาบน้ าเกิดนึกรักจึง
พูดจาหว่านล้อมให้นา งทอดทิ้งสามีผู้เป็นพราหมณ์ชรา แต่นางปฏิเสธ เทพอัศวินจึง บอกว่าจะ
รักษาให้สามีของนางกลับมาเป็นหนุ่มเช่นเดิม นางจึงกลับไปหารือกับสามี พราหมณ์จยวนะ  
ขอให้นางรับข้อเสนอของเทพอัศวิน เทพอัศวินได้พาพราหมณ์ลงไปชุบตัวในสระน้ าพร้อมกับเทพ
ฝาแฝด เมื่อขึ้นจากสระน้ าก็ปรากฏเ ป็นชายหนุ่มผู้งดงามเหมือนกันท้ังสามคน เทพอัศวินให้นาง
เลือกว่าคนใดคือสามีของนาง นางพยายามพิจารณาอย่างละเอียดท าให้สามารถเลือกได้ถูกต้อง 
เทพอัศวินจึงจากไป  หลังจากน้ันพราหมณ์จยวนะก็บูชาเทพอัศวินด้วยน้ าโสมเช่นเดียวกับที่บูชา
พระอินทร์และเทพองค์อ่ืน แต่พระอินทร์เกิดความริษยาและไม่ต้องการให้เทพอัศวินได้รับการบูชา
ด้วยน้ าโสมเช่นเดียวกับตนจึงขู่พราหมณ์ไม่ให้ถวายน้ าโสมแก่เทพอัศวิน  แต่พราหมณ์จยวนะเป็น
ผู้รู้พระเวทอย่างเชี่ยวชาญจึงแบ่งภาคที่เป็นอสูรร้ายเข้าท าร้ายพระอินทร์  ในที่สุดพระอินทร์
ขอร้องพราหมณ์ไม่ให้สังหารตนโดยสัญญาว่าจะไม่ขัดขวางการถวายน้ าโสมแก่เทพอัศวินอีก 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 18 มานธาตฤ-อุปาขยานะ (3.126.1 - 3.126.43) 

 พระราชายุวนาศวะ  (Yuvanāśva) แห่งวงศ์อิกษวากุเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในโลกทั้งสาม 
แต่พระองค์ไม่มีพระโอรส วันหนึ่งทรงเข้าป่าเพื่อบ าเพ็ญเพียรอย่างฤษีและทรงประกอบพิธีขอ
โอรสให้แก่เสาทยุมนิ (Saudyumni) พราหมณ์ตั้งเหยือกน้ าศักด์ิสิทธิ์ที่ผ่านการท าพิธีเพื่อให้บุตรไว้
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บนแท่นบูชาโดยคาดว่าภรรยาของเสาทยุมนิจะดื่ม แต่พระราชายุวนัสวะซึ่งไม่ทรงทราบว่าน้ าใน
เหยือกเป็นน้ าศักด์ิ สิทธิ์ได้เสวยจนหมดท าให้พระองค์ทรงให้ก าเนิดพระโอรส 100 ปีต่อมาพระ
อินทร์ลงมาเยี่ยมพระโอรสและให้พระโอรสดูดนิ้วมือ ด้วยเหตุนี้พระอินทร์จึงประทานพระนามแก่
พระโอรสว่ามานธาตฤหมายถึงผู้ดูดนิ้ว  พระโอรสมานธาตฤทรงเติบโตอย่างเปี่ยมด้วยพละก าลัง  
ความรู้ และความดี ต่อมาได้เป็นมหาราชาแห่งโลกทั้งสาม  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 19  ชันตุ-อุปาขยานะ (3.127.1 - 3.128.19) 

 พระราชาโสมกะ  (Somaka) มีมเหสี 100 องค์แต่มีโอรสเพียงองค์เดียวนามว่าชันตุ  (Jantu) 

ซึ่งเป็นที่รักของพระราชาและพระมเหสีทุกองค์อย่างยิ่ง พระราชาทรงเป็นทุกข์เพราะปรารถนาจะมี
โอรส 100 องค์  เมื่อทรงปรึกษาพราหมณ์  พราหมณ์ผู้หนึ่งกราบทูลแนะน าให้พระราชาตั้งมั่นใน
ศีลธรรมและประกอบพิธีบวงสรวงด้วยร่างของเจ้าชายชันตุ  ในวันประกอบพิธี พระมเหสีทุกองค์
ต่างพากันยื้อตัวเจ้าชายจากพวกพราหมณ์แต่ก็ไม่อาจช่วยชี วิตเจ้าชายไว้ได้ ขณะที่เพลิงเผาร่าง
ของเจ้าชาย พระมเหสีทั้งหมดได้สูดกลิ่นควันท าให้ทรงตั้งครรภ์และให้ก าเนิดพระโอรสใน เวลา 10 

เดือนต่อมา  พระโอรสชันตุกลับมาเกิดเป็นพระโอรสองค์โตโดยประสูติจากพระมารดาองค์เดิม  มี
สัญลักษณ์เป็นแผ่นทองติดที่หลังของเจ้าชาย   ในบรรดาพระโอรสทั้งหมด  เจ้าชายชันตุประเสริฐ
ที่สุด 

 เมื่อพระราชาโสมกะเสด็จสวรรคตทรงพบพราหมณ์ผู้ถวายค าแนะน าให้พระองค์ประกอบ
พิธีบวงสรวงซึ่งละโลกไปก่อนก าลังถูกเพลิงเผาผลาญอยู่ในขุมนรก พราหมณ์ร้องให้พระราชาช่วย 
พระราชาทรงทราบจากพระยมว่าพราหมณ์ก าลังรับผลจากการแน ะน าให้พระราชาเผาพระโอรส  
พระราชาทรงขอรับโทษแทนพราหมณ์แต่พระยมตอบว่าไม่มีใครสามารถมีความสุขหรือทุกข์
ทรมานจากการกระท าของผู้อ่ืน  พระราชาจึงขอรับโทษในนรกเช่นเดียวกับพราหมณ์   และเมื่อ
พระราชาและพราหมณ์ได้รับโทษอย่างสาสมแล้ว พระยมก็ปลดปล่อยทั้งสองเป็นอิสระ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 20 เศยนะ-อุปาขยานะ (3.130.1 - 3.131.32) 

 นานมาแล้ว ขณะที่พระราชาอุศีนระ  (Uśīnara) ก าลังประทับ ณ บริเวณที่เรียกว่าวินศนะ  
(vinaśana) นกพิราบตัวหนึ่งบินหนีเหย่ียวมาเกาะที่พระเพลาของพระราชาเพื่อขอให้พระองค์ทรง
ช่วยชีวิต  พระราชาทรงสงสารจึงขอร้องให้เหยี่ยวปล่อยนกพิราบโดยจะทรงจัดหาอาหารอ่ืนๆมา
ให้เหยี่ยวเป็นการแลกเปลี่ยน  เหยี่ยวขอ ประทานเนื้อของพระราชามีน้ าหนักเท่ากับน้ าหนักตัวของ
นกพิราบ พระราชาจึงทรงเฉือนเนื้อจากพระวรกายครั้งแล้วครั้งเล่า  ในที่สุดเหยี่ยว ก็ทูลว่าตนคือ
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พระอินทร์  ส่วนนกพิราบคือพระอัคนิ  จากนั้นพระอินทร์และพระอัคนิกล่าวสรรเสริญและประทาน
พรแก่พระราชาแล้วกลับสู่สวรรค์ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 21 อัษฏาวกรียะ-อุปาขยานะ (3.132.1 - 3.134.39) 

 ในอดีตมีพราหมณ์คนหนึ่งนามว่า อุททาลกะ (Uddālaka) เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระเวท 
อุททาลกะมีบุตรชายนามว่าเศวตเกตุ (Wvetaketu) บุตรสาวนามว่าสุชาตา (Sujātā) และมีศิษย์ท่ี
คอยดูแลปรน นิบัติอย่าง ใกล้ชิดนามว่า  กโหฑะ  (Kahoda) ซึ่งต่อมาแต่งงานกับนางสุชาดาจึงมี
ฐานะเป็นบุตรเขยของอาจารย์ อุททาลกะด้วย  เมื่อนางสุชาดาต้ังครรภ์ ทารกในครรภ์เป็นผู้รู้พระ
เวทอย่างดีเยี่ยม ครั้งหนึ่งขณะที่ กโหฑะสอนศิษย์สวดพระเวท ทารกในครรภ์ของนางสุชาดาได้ส่ง
เสียงทักท้วงว่า กโหฑะสวดไม่ถูกต้องท าให้ กโหฑะ ได้รับความอับอาย กโหฑะจึงสาปให้ทารกมี
อวัยวะที่คดงอ 8 ส่วน  ด้วยเหตุนี้ทารกน้อยจึงเกิดมามีร่างกายท่ีคดงอบิดเบี้ยว ท าให้ได้ชื่อ
ว่าอัษฏาวกระ (Astāvakra) 

 ก่อนถึงก าหนดคลอดอัษฏาวกระ นางสุชาตารู้สึกกังวลใจอย่างมากเพราะครอบครัวยากจน  
พราหมณ์ กโหฑะ จึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อทูลขอ ประทานทรัพย์  กโหฑะ จ าเป็นต้อง
แข่งขันโต้คารมกับวันทิน (Vandin) นักปราชญ์แห่งราชส านักผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและวาทศิลป์  ผล
การแข่งขันกโหฑะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จึงถูกจับโยนลงทะเล  เมื่อพราหมณ์ อุททาลกะทราบข่าวความ
พ่ายแพ้ของศิษย์ก็สั่งให้บุตรสาวเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ห้ามเอ่ยถึงอีก ด้วยเหตุนี้ อัษฏาวกระจึง
ไม่เคยได้ยินเรื่องของบิดา และด้วยความเยาว์วัยท าให้เข้าใจผิดว่าพราหมณ์ อุททาลกะ เป็นบิดา
และพราหมณ์เศวตเกตุ เป็นพี่ชายของตน  จนกระทั่งอัษฏาวกระอายุ 12 ปีจึงทราบความจริง
เกี่ยวกับบิดา   

 อัษฏาวกระเดินทางไปยังราชส านักพร้อมกับเศวตเกตุ และท้าแข่งกับวันทิน  ในที่สุดอัษฏา
วกระเป็นฝ่ายชนะ  ท าให้ วันทินถูกโยนลงทะเลเช่นเดียวกับที่วันทินเคยกระท ากับผู้แพ้ทุกคน  
ส่วนอัษฏาวกระได้พบบิดาที่พลัดพรากกันไปนาน  และเมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน  กโหฑะก็สั่งให้
บุตรชายลงไปแช่ในแม่น้ า  หลังจากอัษฏาวกระช าระร่างกายและขึ้นจากแม่น้ า  ร่างกายที่บิดเบี้ยว
คดงอก็กลับหายเป็นปรกติ  ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาแม่น้ าแห่งนี้ก็ได้รับการเรียกขานว่าสมังคะ  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 22 ยวกรีตะ-อุปาขยานะ (3.135.1 - 3.139.24) 

 ในบรรพกาล ภรัทวาชะผู้มุ่งมั่นในการบ าเพ็ญตบะกับฤษีไรภยะ (Raibhya) ผู้เชี่ยวชาญพระ
เวทเป็นเพื่อนรักกัน  ฤษี ภรัทวาชะมีบุตรชาย 1 คนคือยวกรีตะ (Yavakrīta)  ส่วนฤษีไรภยะมี
บุตรชาย 2 คนคืออรวาวสุและปราวสุ (Parāvasu) เมื่อยวกรีตะเติบโตขึ้นก็สังเกตเห็นว่าคนส่วน
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ใหญ่ให้ความเคารพยกย่องผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในพระเวทแต่มักดูถูกเหยียดหยามผู้บ าเพ็ญตบะ 
ด้วยเหตุนี้ยวกรีตะจึงทุ่มเทและอุทิศตนบ าเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดด้วยหวังจะใช้พลังแห่งตบะท า
ให้ตนมีความรู้เชี่ยวชาญในพระเวท  ด้วยความมุ่งมั่นในการบ าเพ็ญตบะท าให้พระอินทร์ไม่อาจ
ทนนิ่งเฉยอยู่ได้จึงมาปรากฏต่อหน้ายวกรีตะและอนุญาตให้ยวกรีตะขอพร   ยวกรีตะขอความรู้ใน
พระเวทที่ไม่มีพราหมณ์ใดเคยรู้มาก่อน พระอินทร์เตือนยวกรีตะว่า ความรู้ ความเชี่ยวชาญในพระ
เวทเกิดจากการศึกษาอย่างพากเพียรและอดทนจากครูผู้ช านาญ แต่ไม่อาจเกิดขึ้นจากอ านาจ
ตบะ  แล้วพระอินทร์ก็จากไปโดยไม่ยอมประทานพร  เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ถึง 3 ครั้ง  แต่ในที่สุด
ด้วยพลังแห่งตบะที่แข็งแกร่งของยวกรีตะท าให้พระอินทร์ต้องยอมประทานพร 

 ฤษีภรัทวาชะ เตือนบุตรชายไม่ให้ประมาทโดยยกเรื่องของเมธาวีผู้ได้รับพรจากเทวดาแต่
กลับต้องสิ้นชีพเพราะความยโสและความประมาทมาเป็นอุทาหรณ์  พร้อมกับสั่งให้ยวกรีตะอยู่
ห่างจากครอบครัวของฤษีไรภยะ  แต่ยวกรีตะมีนิสัยด้ือรั้น อวดดี จึงละเมิดค าสั่งของบิดา  ไปก่อ
เรื่องในอาศรมของฤษีไรภยะ และถูกภูตของฤษีตามสังหารในที่สุด การสูญเสียยวกรีตะท าให้
ฤษีภรัทวาชะเสียใจอย่างมากจึงเดินเข้าสู่กองไฟตายตามไปด้วย ก่อนตายฤษีได้สาปแช่งฤษีไรภ
ยะให้ถูกบุตรชายของตนเองสังหาร  เหตุการณ์ด าเนินไปตามค าสาปแช่งของฤษีภรัทวาชะ  ปรวาสุ
บุตรชายของฤษีไรภยะได้สังหารบิดาของตนเพราะความเข้าใจผิด  แต่ด้วยการบ าเพ็ญเพียรอย่าง
จริงจังของอรวาวสุบุตรชายอีกคนของฤษีไรภยะ ท าให้ได้รับพรจากเทพเจ้าจึงสามารถช่วยฤษีไรภ
ยะ ฤษีภรัทวาชะ และยวกรีตะให้ฟื้นคืนชีวิตได้อีกครั้ง  และทุกคนต่างลืมความแค้ น  กลับมามี
ไมตรีต่อกันเช่นเดิม  ส่วนยวกรีตะหลังจากได้รับบทเรียนก็ท าให้เข้าใจและไม่คิดที่จะได้ความรู้
ความเชี่ยวชาญพระเวทด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอีก  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 23 ไวนยะ-อุปาขยานะ (3.183.1 - 3.183.32) 

 ฤษีอัตริ (Atri) ตัดสินใจละทิ้งความมั่งค่ังทุกอย่างไปบ าเพ็ญเพียรในกระท่อมไม้ในป่าพร้อม
กับภรรยาและบุตร เมื่อภรรยาต าหนิที่เขาไม่เข้าเฝ้าพระราชาไวนยะ  (Vainya) เพื่อทูลสรรเสริญ
พระองค์ซึ่งจะท าให้ได้รับประทานเงินทองเป็นรางวัลมาจุนเจือครอบครัว ฤษีอัตริก็เปลี่ยนใจจะเข้า
เฝ้าพระราชาตามความต้องการของภรรยาและบุตร แต่ฤษีเคาตมะกล่าวต าหนิอย่างรุนแรงว่าหาก
ฤษีอัตริท าเช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนประจบสอพลอ ไม่มีความจริงใจ ในที่สุดผู้ที่ไขข้อสงสัยและ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของฤษีทั้งสองก็คือสนาตกุมาร  ซึ่งอธิบายว่า  พลังของเหล่าพราหมณ์ทั้งหลาย
เมื่อผนวกกับพลังของกษัตริยห์รือพลังของกษัตริยร์วมกับพลังของพราหมณ์  ก็สามารถท าลายล้าง
ศัตรูไดท้ั้งสิ้น  เมื่อได้ฟังค าอธิบายดังนั้น ฤษีอัตริจึงเข้าเฝ้าพระราชาอัตริและทูลสรรเสริญพระองค์
อย่างจริงใจตามความรู้ความสามารถของตนท าให้พระราชา พอพระทัยจึงประทานทรัพย์ศฤงคาร  
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เหรียญทองค า ร้อยเหรียญและทองค าสิบล้านโกฏิ แก่ฤษีอัตริ  ฤษีอัตริน าทรัพย์กลับบ้านและแบ่ง
ใหแ้กภ่รรยาและบุตรชาย และส ารองไว้เพื่อตนเอง จากนั้นก็เข้าป่าและบ าเพ็ญเพียรต่อไป 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 24 มัตสยะ-อุปาขยานะ (3.185.1 - 3.185.54) 

 ไววัสวัตมนุหรือมนุ โอรสแห่งวิวัสวัตเป็นผู้บ าเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัด วันหนึ่งมีปลาน้อยตัว
หนึ่งมาหยุดที่ริมน้ าตรงหน้าและขอให้มนุช่วยให้พ้นจากการไล่ล่าของปลาใหญ่ มนุสงสารจึงน าไป
ปล่อยในแหล่งน้ าแห่งใหม่และเลี้ยงดูอย่างดี เมื่อเวลาผ่านไปปลาน้อยมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเต็ม
แหล่งน้ า มนุน าปลาน้อยไปปล่อยในแหล่งน้ าแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  แต่ในระยะเวลาไม่นาน
ปลาน้อยก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนเต็มแหล่งน้ าอีก มนุน าไปปล่อยในแม่น้ าคงคา แต่เหตุการณ์ก็ยัง
เป็นเช่นเดิม ปลาน้อยเติบโตจนเต็มแม่น้ าคงคา จึงขอร้องให้มนุน าไปปล่อยในทะเล เมื่อมนุปล่ อย
ปลาน้อยลงสู่ทะเล ปลาบอกมนุว่าในไม่ช้าจะเกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่ ให้มนุต่อเรือขนาดใหญ่ 
คัดเลือกบัณฑิต 7 คนขึ้นเรือ เตรียมเชือกเส้นใหญ่และเมล็ดพืชพันธุ์ดีเก็บไว้ในเรือ  พร้อมทั้งก าชับ
ว่าจะปรากฏตัวอีกครั้งเป็นสัตว์มีเขา ให้มนุจดจ าให้ได้  มนุท าตามค าแนะน าของปลาทุ กประการ  
ต่อมาไม่นานเกิดน้ าท่วมใหญ่ มนุน าเรือออกสู่ทะเล ได้พบปลาตัวหนึ่งมีเขา จึงใช้เชือกคล้องที่เขา
ของปลา ปลาว่ายน้ าพาเรือฝ่าพายุฝนและน้ าท่วมเป็นเวลานานนับร้อยปี  ขณะนั้นดินแดนต่างๆ
ถูกน้ าท่วมกลายเป็นทะเล  สิ่งมีชีวิตพากันจมน้ าตายจนหมด  ในที่สุดปลาได้พาเรื อมาหยุดที่ยอด
เขาหิมวัตซึ่งเป็นสถานที่เดียวบนโลกที่น้ าไม่ท่วม  ปลาบอกทุกคนให้ผูกเรือไว้ที่ยอดเขา  ด้วยเหตุนี้
บริเวณดังกล่าวจึงได้ชื่อว่าเนาพันธนะหมายถึงท่าเรือ (ที่ผูกเรือ)  จากนั้นปลาได้แสดงตนว่าเป็น
พระพรหม  ทรงมอบหมายให้มนุเป็นผู้ให้ก าเนิดสรรพชีวิตอีกครั้ ง ทั้งมนุษย์ เทวดา อสูร และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  พร้อมกับประทานพรให้มนุเป็นผู้อยู่เหนือมายาทั้งปวงและสามารถปฏิบัติภารกิจที่
ยิ่งใหญ่ได้ส าเร็จ      

 อุปาขยานะเรื่องที่ 25 มัณฑูกะ-อุปาขยานะ (3.190.1 - 3.190.82) 

 พระราชาปริกษิตแห่งวงศ์อิกษวากุได้เสด็จล่าสัตว์  ด้วยความเหนื่อยล้าและหิวโหย 
พระราชาทรงขี่ม้าเข้าไปในป่ารกทึบและมืดมิด ขณะที่พระองค์ประทับพักผ่อน ณ บริเวณสระน้ า
ใหญ่ทรงได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะและได้พบหญิงงามคนหนึ่งก าลังเก็บดอกไม้พร้อมกับร้องเพลง 
ด้วยความงามของนาง พระราชาจึงขอนางเป็นชายา นาง ทูลขอค าสัญญาจากพระราชาว่า 
พระราชาจะต้องไม่ให้นางมองเห็นน้ าอย่างเด็ดขาด เมื่อพระราชาทรงให้ค ามั่น นางจึงยอมเป็น
ชายาของพระองค์   
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 หลังจากพระราชาทรงพานางกลับวังได้ไม่นาน  เหล่าข้าราชบริพารซึ่งสงสัยในก าเนิดของ
พระมเหสีได้ออกอุบายท าให้นางเห็นน้ าและลาจากพระราชา  พระราชาทรงเศร้าพระทัยอย่างมาก 
รับสั่งให้วิดน้ าในสระที่พระองค์ลงเล่นกับชายาก่อนที่นางจะหายตัวไป เมื่อวิดน้ าออกจากสระจน
หมดก็พบเพียงกบตัวหนึ่ง พระราชาจึงรับสั่งให้ฆ่ากบทุกตัว   

 ในที่สุดราชากบได้กราบทูลพระราชาว่า นางที่พระราชาทรงติดตามหา แท้จริงก็คือธิดาของ
ตนนามว่าสุโสภณามีนิสัยชอบหลอกลวงชายหนุ่ม ราชากบยกนางให้เป็น ชายาของพระ  ราชา
ปริกษิตอย่างถูกต้องเพื่อแลกกับการท่ีพระราชาเลิกฆ่ากบ   ต่อมาพระมเหสีสุโสภณาให้ก าเนิด
โอรส 3 องค ์ วันหนึ่งพระโอรสองค์โตเสด็จเข้าป่าเพื่อล่ากวางและทรงทราบจากสารถีว่ามีเพียงม้า
วามิของวามเทพ เท่านั้นที่จะท าให้พระองค์ตามล่ากวางได้ทัน  จึงเสด็จไปขอยืมม้าวามิจากวาม
เทพโดยทรงสัญญาว่าเมื่อเสร็จภารกิจแล้วจะน าม้าวามิมาคืน  แต่เจ้าชายทรงละโมบต้องการเก็บ
ม้าวามิไว้เสียเองจึงไม่น าม้าไปคืน  เมื่อฤษีเดินทางมาขอม้าคืน เจ้าชายตรัสดูถูกและลบหลู่ท าให้
ฤษีโกรธและสั งหารเจ้าชาย  ต่อมาเจ้าชายองค์รองได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทต่อจากเชษฐาและ
พยายามสังหารฤษีวามเทวะด้วยธนู  ขณะฤษีก าลังจะกล่าวค าสาปแช่ง ชายาของรัชทายาทองค์
ใหม่ได้ขอขมาและขอให้ฤษีอภัยให้สวามีโดยสัญญาว่าจะห้ามปรามองค์รัชทายาทไม่ให้ท าเช่นนี้
อีก  ฤษีจึงยอมอภัยและเดินทางกลับอาศรมพร้อมกับม้าวามิ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 26 อินทรยุมน์ (3.191.1 - 3.191.28) 

 พระราชาอินทรยุมน์  เคยอยู่ในสวรรค์แต่ครั้นสิ้นฤทธิ์ก็ตกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกมนุษย์ 
ครั้งหนึ่งพระราชาเสด็จมาหาฤษีมารกัณเฑยะแล้วตรัสถามว่า “ท่านรู้จักพระราชาอินทรยุมน์
หรือไม่ ” เมื่อฤษีตอบปฏิเสธ พระราชาทรงถามหาผู้ที่มีอายุมากกว่าฤษี ฤษีจึงน าเสด็จไปพบนก
เค้าแมวนามว่า         ปราวารกรรณะ  (Prāvārakarna) ซึ่งอาศัยอยู่ ณ เขาหิมวัต พระราชาทรง
แปลงเป็นม้าแล้วไปยังเขาหิมวัต เมื่อทรงพบนกเค้าแมว ปราวารกรรณะ  พระราชาก็ตรัสถามด้วย
ค าถามเดียวกับที่ถามฤษีมารกัณเฑยะ แต่ผลก็เป็นเช่นเดิม ปราวารกรรณะไม่รู้จักพระราชาอินทร
ยุมน์ พระราชาประสงค์จะพบผู้ที่มีอายุมากกว่า ปราวารกรรณะ  ทั้งฤษี นกเค้าแมว และพระราชา
เดินทางไปยังทะเลสาบอินทรยุมน์ซึ่งมีนกกระเรียนนามว่า นาฑิชังฆะ  (Nādījavgha) ผู้มีอายุ
มากกว่านกเค้าแมว ปราวารกรรณะ อาศัยอยู่ พระราชาตรัสถามค าถามเดิม แต่ค าตอบของนก
กระเรียนก็ไม่ต่างกับฤษีและนกเค้าแมว ในที่สุดนกกระเรียน นาฑิชังฆะได้ร้องเรียกเต่านามว่า อกู
ปาระ  (Akūpāra) ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนั้นมานาน เมื่อ อกูปาระ ผู้มีอายุมากที่ สุดได้ฟัง
ค าถามของพระราชาก็ตอบว่าพระราชาอินทรยุมน์เป็นผู้เคร่งครัดในการประกอบยัญพิธี พระองค์
ทรงประกอบพิธีบูชาบวงสรวงนับพันครั้งและประทานโคจ านวนมากแก่พราหมณ์ แม้แต่ทะเลสาบ
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อินทรยุมน์ที่ตนอาศัยก็เกิดจากรอยขุดของโคที่พระองค์ ประทานแก่พราหมณ์ ทันทีที่ อกูปาระเล่า
จบก็มีราชรถปรากฏต่อหน้าพระราชาอินทรยุมน์และมีเสียงดังจากฟ้าว่า สวรรค์เป็นดินแดนแห่ง
คนดี ตราบใดความดีที่ได้กระท ายังมีผู้จดจ าได้ บุคคลผู้ท าความดีนั้นก็สมควรอยู่บนสวรรค์  
ท านองเดียวกัน ผู้ที่กระท าความชั่ว  ตราบใดที่ความชั่วที่ท ายังมีผู้จดจ าได้ ตราบนั้นก็ต้องอยู่ ใน
นรก บุคคลจึงควรเร่งท าความดีและละทิ้งบาปทั้งปวง อินทรยุมน์ได้พาฤษีมารกัณเฑยะ นกเค้า
แมวกลับมาส่งดังเดิมแล้วจึงจากไปสู่สวรรค์ซึ่งเป็นดินแดนที่คู่ควรกับพระองค์ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 27 ธุนธุมาระ (3.192.1 – 3.195.39)  

 ในยุคที่โลกก าลังจะถูกท าลายด้วยน้ า มีงูใหญ่ตัวหนึ่งหลับอยู่บนแผ่นไม้ ล าตัวโอบรัดโลก
ไว้ทั้งใบ พระวิษณุ ประทับหลับอยู่เหนือดอกบัว และมีดอกบัวอีกดอกหนึ่งผุดขึ้นจากพระนาภีของ
พระองค์ กลางดอกบัวปรากฏพระพรหมบรรทมหลับใหลอยู่ อสูรนามว่ามธุ  (Madhu) และไกฏภะ 
(Kaitabha) เห็นพระพรหมและพระวิษณุงดงางามเรืองรองจึงเข้าไปเขย่าดอกบัวที่ประทับของพระ
พรหมอย่างแรงเพื่อปลุกให้พระพรหมตื่น ก้านบัวที่สั่นไหวเพราะถูกเขย่าท าให้พระวิษณุต่ืนบรรทม 
เมื่อทอดพระเนตรเห็นอสูรทั้งสองก็โปรดให้ทั้งคู่ขอพร แต่ด้วยความอหังการ อสูรทั้งสองตอบพระ
วิษณุอย่างท้าทายว่าพวกตนจะเป็นฝ่ายให้พรแก่พระวิษณุ ให้พระองค์ขอพร พระวิษณุจึงขอเป็นผู้
สังหารอสูรทั้งสอง อสูรมธุและ ไกฏภะเป็นผู้ยึดถือสัจจะจึงยอมให้พรตามที่พระวิษณุขอ  อสูรทั้ง
สองจึงถูกพระวิษณุสังหาร 

 บุตรชายของมธุกับไกฏภะมีนามว่าธุนธุ (Dhundhu) โกรธแค้นพระวิษณุอย่างมาก ต้องการ
ท าลายสามโลก จึง ไปบ าเพ็ญเพียรอยู่อยู่ใต้ทะเลทรายซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอาศรมของฤษีนามว่าอุต
ตังกะ (Uttavka) ทุกสิ้นปีอสูรธุนธุจะต่ืนขึ้นมาหายใจท าให้แผ่นดินไหวนานถึง 7 วัน บริเวณนั้นจะ
ปกคลุมด้วยหมอกทราย สร้างความเดือดร้อนให้เหล่าฤษีอย่างยิ่ง 

 ครั้งหนึ่ง พระวิษณุ ทรงปรากฏพระองค์ และประทานพรแก่ฤษีอุตังกะผู้เคร่งครัดในการ
บ าเพ็ญเพียรด้วยความภักดีต่อพระองค์ พระวิษณุตรัสว่า พระราชาแห่งวงศ์อิกษวากุพระนามว่า
กุวลัศวะโอรสแห่งพระราชาวริหทัศว์จะเสด็จมาเป็นผู้ปราบอสูรธุนธุโดยฤษีอุตังกะจะเป็นผู้
ช่วยเหลือ ต่อมาพระราชาวริหทัศว์ทรงสละราชสมบัติและแต่งตั้งพระโอรสกุวลัศวะเป็นพระราชา
ต่อจากพระองค์ ฤษีอุตังกะรีบเข้าเฝ้าพระราชาทั้งสองเพื่อกราบทูลเรื่องของอสูรธุนธุและพระด ารัส
ของพระวิษณุ พระราชากุวลัศวะพร้อมด้วยพระโอรส 21,000 องค์ ฤษีอุตังกะและกองทหาร
เดินทางไปยังทะเลทรา ยและขุดผืนทราย 7 วันจึงพบร่างของอสูรธุนธุ การปราบอสูรธุนธุครั้งนี้ท า
ให้พระราชากุวลัศวะต้องสูญเสียพระโอรสเกือบทั้งหมด เหลือเพียง 3 องค์เท่านั้น เมื่อปราบ
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อสูรธุนธุส าเร็จ พระราชากุวลัศวะก็ได้รับการขนานนามว่าธุนธุมาร (Dhundhumāra) (หมายถึง
ความตายของธุนธุ) 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 28 ประติวรตา-อุปาขยานะ (3.196.1 – 3.206.34) 

 มีผู้ทรงศีลผู้หนึ่งนามว่า เกาศิกะ  (Kauśika) ผู้บ าเพ็ญเพียรภาวนาและอุทิศตนให้กับ
การศึกษาคัมภีร์พระเวท  วันหนึ่งมี นางนกกระสาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนปลายไม้และท าให้ร่างของ
พราหมณ์เปรอะเปื้อน  พราหมณ์โกรธ นางนกมากและคิดจะท าให้นางนกบาดเจ็บ  ด้วยสายตา
ชิงชังท าให้นางนกน้อยตกลงสู่พื้นและสิ้นใจในทันที  พราหมณ์รู้สึกเวทนาสงสารนางนกย่ิงนักและ
รู้สึกเศร้าเสียใจ  เขาก็ได้เข้าไปยังห มู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อหาของบริจาคท่ี บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขารู้จักมา
ก่อน แม่บ้านก าลังง่วนอยู่กับการ ท าความสะอาด โถที่บรรจุของบริจาคทานอยู่นั้น  สามีของนาง
กลับเข้ามาด้วยความหิวย่ิงนัก  ภรรยาเห็นสามี กลับมาก็ ไม่สนใจพราหมณ์  ต่อมา  นึกได้ว่า
พราหมณ์ยังคงก าลังคอยรับของบริจาคจากนางอยู่ จึงรีบเข้าไปเอาของที่จะบริจาคทาน แล้วยื่น
ของให้ พราหมณ์โกรธมาก กล่าวว่า นางมุ่งดูแลแต่งานบ้าน ไม่ใส่ใจต่อเหล่าพราหมณ์  แม้แต่องค์
อินทร์เองก็ยังก้มค านับให้เหล่าพราหมณ์  แต่นางกลับตอบว่านางมิได้ละเลยเหล่าพราหมณ์  แต่
เห็นว่าสามีอยู่เหนือปวงเทพทั้งปวง  สามีเป็นเทพสูงสุดส าหรับนาง   นางจึงปรนนิบัติรับใช้สามี  
นางขอให้พราหมณ์ไปที่มิถิลานคร แล้วถาม ถึงเรื่องผู้ล่าสัตว์ปีกป่าที่มีคุณความดี  ณ กรุงมิถิลา  
ต่อมา พราหมณ์ได้สนทนากับพรานป่าถึงการท าความดีซึ่งพรานป่ากล่าวว่าเขาท าแต่สิ่งชั่วร้าย  
แต่เป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิต บรรดาสัตว์ต่างๆก็ได้รับกรรมเช่นกัน เพราะถูกน าไปท าเป็นอาหารของ
เทพ แขกเหรื่อ และบริวาร และกล่าวว่า รูปแบบของคุณธรรมความดีนั้นละเอียดอ่อน  หลากหลาย 
และไร้ขอบเขต   และเชื้ อเชิญให้พราหมณ์ไปพบ บิดามารดาของเขา  เขาปรนนิบัติบิดามารดา
เช่นเดียวกับที่ท าแก่เทพเทวา พราหมณ์จึงกล่าวให้พรแก่พรานป่า เมื่อพราหมณ์กลับถึงบ้าน  เขาก็
มุ่งความสนใจไปที่บิดามารดาผู้แก่เฒ่าและคอยปรนนิบัติรับใช้อย่างดี 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 29 มุทคละ-อุปาขยานะ (3.246.1 – 3.247.47) 

 กษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงนามมุทคละ  (Mudgala) เป็นกษัตริย์ที่ซื่อสัตย์  ต้ังมั่นในความดี  ทรง
บ าเพ็ญตนในหลักศีลอย่างเคร่งครัด ทรงปฏิบัติตามวิถีของมุนี ทรงแจกจ่ายอาหารด้วยความ
กระตือรือร้น ทรงเป็นผู้มีหัวใจบริสุทธิ์ยิ่งนัก อีกทั้งมีความอดทนและเที่ยงธรรม  แม้แต่ชาวสวรรค์ก็
ยังยกย่อง พระองค์ ครั้งหนึ่ งเทวทูต ปรากฎเฉพาะพระพักตร์พระ องค์ เพื่อเชิญขึ้นไปใช้ชีวิตบน
สวรรค์ พระราชา ถามถึงชีวิตบนสวรรค์ เมื่อทรงทราบว่ามีทั้ งความสุขและความทุกข์ พระองค์ก็
ทรงปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตบนสวรรค์เพราะทรงปรารถนาชีวิตที่เป็นสุขแท้จริงและเป็นนิรันดร์   พระองค์
จึงทรงท าสมาธิและปฏิบัติวัตรของพระองค์ต่อไป 
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 อุปาขยานะเรื่องที่ 30 รามะ-อุปาขยานะ 

 ท้าวทศรถ (Daśaratha) มีโอรสสี่องค์คือราม ลักษมณะ ศัตรุฆนะ และภรต  รามเป็นโอรส
ของนางเกาศัลยา  พระภรตเป็นโอรสของนางไกเกยี (Kaikeyī)   ส่วนลักษมณะและศัตรุฆนะเป็น
โอรสของนางสุมิตรา   ฝ่ายท้าวชนกกษัตริย์แห่งวิเทหะมีธิดาชื่อนางสีตาซึ่งเป็นมเหสีของพระราม   

 ท้าวปุลัสตยะ  (Pulastya) มีโอรสกับนางปุษโปตกตา  (Puspotkatā) ชื่อกุมภกรรณะ  
(Kumbhakarna) และ      ราวณะ (Rāvana) กับนางมาลิ นี (Mālinī) มีโอรสชื่อวิภีษณะ 
(Vibhīsana) และกับนางรา กา (Rākā)มีโอรสแฝดชื่อขร  (Khara) และสูรปนขา  (Wūrpanakhā) 
วิภีษณะมีความงดงามโดดเด่นกว่าใครๆ  และยังเป็นผู้บ าเพ็ญเพียรอยู่เสมอ   ราวณะมีสิบเศียร  
เป็นผู้เคร่งศาสนาและมีพลังและความสามารถมาก  ส่วนกุมภกรรณะเป็นผู้ที่มีพลังมากที่สุดใน
ด้านการศึกสงคราม  ขรมีความสามารถด้านการยิงธนูและเป็นศัตรูกับพวกพราหมณ์เพราะเขากิน
เนื้อ และสูรปนขามักเป็นต้นเหตุของปัญหาต่อผู้บ าเพ็ญตบะทั้งหลาย  พวกเขาต้ังใจบ าเพ็ญเพียร  
พระพรหมจึงประทานพรแก่พวกเขา ราวณะเป็นผู้ที่ไม่มีใครเอาชนะได้ ต่อมาราวณะได้ครองลังกา
แต่ก็ค อยเบียดเบียนเทพต่างๆเสม อ เหล่า เทพพากัน ไปเฝ้าพระพรหม เพื่อขอความคุ้มครอง   
พระองค์กล่าวว่าจะมีผู้มีพละก าลังมาปราบราวณะ  

 ท้าวทศรถทรงมอบราชสมบัติให้ พระราม  แต่นาง ไกเกยี มีความริษยาจึงขอให้พระองค์
เนรเทศพระรามเข้าป่าทัณฑกะเป็นเวลาสิบสี่ป ีพระรามตัดสินใจเข้าป่าเพื่อมิให้บิดาผิดค าสัญญา  
พระองค์พร้อมด้วยน้องชายคือ ลักษมณะและ ชายา ของพระองค์คือ นางสีตา ติดตามไปด้วย    
บริเวณที่พระองค์อยู่นั้ นมีรากษส พระองค์ได้สังหาร รากษสเหล่านั้นและลงโทษนางสูรปนขา  นาง
ไปฟ้องราวณะ ราวณะโกรธแค้นมากจึงคิดจะไปแก้แค้นพระราม   ราวณะเดินทางไปหาสหายเก่า  
มารีจเพื่อขอความช่วยเหลือ  มารีจปลอมตัวเป็นกวางสีทองไปล่อพระราม  และยังปลอมเสียงเป็น
พระรามล่อให้ ลักษมณะออกไปหา  ราวณะ มาจับตัว นางสีตา ไป  แต่มีพญาแร้งนามว่า  ชฏายุ 
(jatāyu) เข้ามาขัดขวางเพื่อช่วยนางสีตา แต่ก็ถูกราวณะตัดปีกทิ้งทั้งสองข้าง  ราวณะน านางสีตา
ไปขังไว้ที่กรุง ลังกา   ส่วนพระรามเมื่อสังหารกวาง มารีจแล้วก็กลับ ไปยังอาศรม เ มื่อรู้ว่าถูกลวง 
ชฏายุเล่าเรื่องที่เกิดข้ึนให้ฟัง พระรามและพระลักษมณะได้สังหารรากษสตนหนึ่งและช่วยชีวิตขอ ง
วิศวาวสุ (Viśvāvasu) ซึ่งบอกให้ทั้งสององค์ไปขอความช่วยเหลือจากพญาวานร สุครีวะ  พระราม 
ลักษมณะ และพญาวานรและบรรดาพันธมิตรทั้งวานรและหมีมารวมตัวกันและสร้างสะพานข้าม
ไปกรุงลงกา ท าสงครามกับราวณะ ในที่สุดพระรามก็สังหารราวณะได้ แต่เมื่อช่วยนางสีตาได้แล้ว 
พระองค์กลับไม่ยอมรับนางเพราะคิดว่านางมีมลทินแล้ว  บรรดาเทพต่างๆจึงมาขอร้อง  นางกล่าว
ยืนยันความบริสุทธิ์ของนาง พระองค์จึงยอมรับนางและไปปกครองเมืองอโยธยา   
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 อุปาขยานะเรื่องที่ 31 สาวิตรี-อุปาขยานะ (3.277.1 – 3.283.16) 

 สาวิตรี (Sāvitrī) เป็นธิดาองค์เดียวของราชาอัศวปติซึ่งไม่มีโอรส เมื่อสาวิตรีอายุสมควรจะ
มีคู่  พระบิดาได้ให้นางเดินทางไปตามเมืองต่างๆพร้อมด้วยพราหมณ์ 8 คนเป็นเวลา 1 ปีเพื่อเลือก
คู่เอง  ในที่สุดสาวิตรีได้ตัดสินใจเลือกเจ้าชายสัตยวาน  (Satyavat) โอรสของกษัตริย์พระเนตรบอด
ซึ่งถูกอ ามาตย์ชิงราชบัลลังก์  ต้องหนีไปอยู่ป่าพร้อมด้วยมเหสีและโอรส  การที่สาวิตรีเลือก
เจ้าชายสัตยวานก็เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณธรรม  เอาใจใส่ปรนนิบัติพ่อแม่    แม้ นางจะทราบใน
เวลาต่อมาว่าสัตยวานจะต้องตายภายใน 1 ปี  นางก็ไม่เปลี่ยนใจ  คงยืนยันที่จะอภิเษกกับ
เจ้าชายสัตยวาน  หลังจากอภิเษกแล้ว  นางก็ติดตามเจ้าชายออกไปอยู่ป่า  ปรนนิบัติสามีและ
บิดามารดาของสามีตามหน้าที่ภรรยา  ทั้งไม่ยอมเปิดเผยความลับที่ว่าสัตยวานจะตายภายใน 1 

ปี  เมื่อ วาระสุดท้ายของสัตยวานมาถึง พระยม มาน าชีวิตของสัตยวานไป นางติดตามพระยมไป
อย่างไม่ย่อท้อและด้วยคุณธรรม สติปัญญาและวาทศิลป์เป็นเลิศของนาง  พระยมจึงได้ให้พรแก่
นาง  ในที่สุดเพราะความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ปฏิภาณในการทูลขอพรจากพระยมจึงท าให้ทุก
คนได้รับความสุขคือ  พระบิดาของเจ้าชายสัตยวานหายพระเนตรบอดและได้ราชบัลลังก์คืน  พระ
บิดาของนางสาวิตรีก็มีโอรสสืบราชสมบัติ  และเจ้าชายสัตยวานก็ได้ชีวิตคืน   

 อุปาขยานะเรื่องที่ 32 อินทรวิชัย-อุปาขยานะ 

 ครั้งหนึ่ง ตวัษฏฤ (Tvastr) เทพแห่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและเป็นบรรพบุรุษของเทพทั้งปวงได้
บ าเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด  ด้วยความชิงชังพระอินทร์ท าให้พระองค์สร้างโอรสสามเศียรและซึ่ง
อยากได้ต าแหน่งของพระอินทร์อย่างมาก พระอินทร์รู้สึกวิตกกังวลจึงสั่งให้บรรดานางฟ้ามา
ยั่วยวนบุตรแห่งตวัษฏฤ แต่ก็ไม่เป็นผล พระอินทร์จึงใช้อสุนีบาตฟาดไปยังโอรสสามเศียรจนถึงแก่
ความตาย วันหนึ่ง พระองค์มองเห็นวฤตระ (vrtra) ที่ชายหาดจึงตัดสินใจใช้ฟองคลื่นขนาดใหญ่ที่
รวมกับอสุนีบาตฟาดใส่วฤตระ ท าใหว้ฤตระตาย แต่พระองค์ก็รู้สึกผิดและขังตัวเองท าให้โลกแห้ง
แล้ง เทพเป็นทุกข์จึงไปขอให้นหุษะมาเป็นกษัตริย์แห่งเทพทั้งหลายแทน แต่นหุษะก็หลงในอ านาจ
ตนเองและท าให้บรรดาเทพต่างหวาดกลัว  นหุษะปรารถนาจะได้ชายาพระอินทร์ นางจึงต้องไป
ขอใหฤ้ษีพฤหัสปติปกป้อง ต่อมานางได้มาตามหาพระอินทร์ที่เกาะใหญ่แห่งหนึ่ง พบพระอินทร์อยู่
ตรงใจกลางเกสรดอกบัว นางอ้อนวอนให้พระองค์กลับไปปกครองดินแดนดังเดิม  พระอินทร์พร้อม
เหล่าเทพจึงร่วมกันก าจัดนหุษะออกจากสวรรค์ 
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 อุปาขยานะเรื่องที่ 33 ทัมโภทภวะ (5.94.1 –  5.94.45) 

 กษัตริย์องค์หนึ่งนามว่า ทัมโภทภวะ  (Dambhodbhava) ทรงเรียกพราหมณ์และกษัตริย์เข้า
เฝ้าทุกวัน แล้วตรัสถามด้วยค า ถามเดิมๆว่าในบรรดาศูทร แพศย์ กษั ตริย์ และพราหมณ์ ใครคือผู้
ที่เก่งกาจในการรบยิ่งกว่าหรือทัดเทียมกับพระองค์  ทรงถามทั้งๆที่ทรงทราบค าตอบดีว่าไม่มีผู้ใด
ท่ีเก่งทัดเทียมกับพระองค์ แต่ที่ถามซ้ าๆเช่นนี้ทุกวันก็เพื่อย้ าถึงความเก่งกล้าสามารถของตนเองซึ่ง
ท าให้พระองค์สบายพระทัย   

 วันหนึ่ง  ด้วยความเบื่อหน่ายที่ต้องตอบค าถามเดิมๆ พราหมณ์จึงทูลพระราชาว่ามีผู้ที่
เก่งกาจกว่าพระราชาอยู่ 2 คน คือ ฤษีนระ  (Nara) และนารายณะ  (Narayana) ซึ่งก าลังบ าเพ็ญ
เพียรอยู่ ณ ภูเขาคันธมาทน์  เมื่อได้ฟังค าบอกเล่าของพราหมณ์  พระราชาก็ยกทัพไปยังอาศรม
ของฤษีทั้งสองและ   รบเร้าที่จะต่อสู้ ประลองฝีมือ กับฤษี  แม้ว่าฤษีทั้งสองปฏิเสธแต่พระราชาก็
ยังคงรบเร้า   ในที่สุดฤษีนระยอมรับค าอ้อนวอนของพระราชาโดยฤษีได้ต่อสู้กับกองทัพอันเกรียง
ไกรของพระรา ชาเพียงล าพัง มีอาวุธคือใบหญ้าในก ามือเท่าน้ัน  กองทัพของพระราชาไม่อาจท า
อันตรายใดๆแก่ฤษี แม้แต่น้อย  แต่ใบหญ้าของฤษีนระ กลับสร้างความเจ็บปวดให้แก่กองทัพของ
พระราชาอย่างสาหัส  พระราชาผู้ยโสทรงคุกพระชงฆ์และกราบแทบเท้าของฤษีทั้งสอง ฤษีนระจึง
ให้พรและสอนพระราชาให้เคา รพพราหมณ์ ยึดมั่นในคุณธรรม เลิกดูถูกดูแคลนและปรารถนา
สิ่งของของผู้อ่ืน ต้องรู้จักควบคุมจิตใจ ให้อภัย ใช้ปัญญา และต้องภูมิใจในตัวเอง ฯลฯ พระราชา
กราบแทบเท้าฤษีแล้วลากลับไปปกครองบ้านเมืองของตน 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 34 อัมพา-อุปาขยานะ (5.170.1 - 5.193.66) 

 ภีษมะเล่าถึงสาเหตุที่เขาไม่สังหารศิขัณฑิน (Wikhandin) ในสนามรบว่า เมื่อพระราชา
ศานตนุสวรรคต ภีษมะได้ให้พี่ชายของตนคือจิตรางคทาครองบัลลังก์ต่อไป และเมื่อจิตรางคทา
ตาย ภีษมะ ก็แต่งตั้งวิจิตรวีรยะ (Vicitravīrya) ให้เป็นกษัตริย์ปกครอง และด้วยความต้องการให้
วิจิตรวีรยะได้มีภรรยาที่เหมาะสม ภีษมะจึงเสาะหาบุตรีจากตระกูลที่เหมาะสม เมื่อได้ยินว่ามีสตรี
สามนางธิดาของพระเจ้ากาศี (Kāśī) นางมีความงามมาก  คือ อัมพา (Ambā)  นางอัมพิกา 
(Ambikā) และนางอัมพาลิกา (Ambālikā) ภีษมะพาพวกนางมาที่หัสตินาปุระ พี่คนโตคือนาง
อัมพาได้ขอร้องภีษมะว่าตนมีคนรักแล้วคือกษัตริย์ศัลยะจึงขอให้ปล่อยตัวนางไป   ภีษมะยอม
ปล่อยนางไปหาคนรักแต่เมื่อนางอัมพากลับไป กษัตริย์ศัลยะกลับไม่ยอมรับนางเพราะถือว่านางมี
มลทินแล้ว นางอั มพาเสียใจมาก  นางไม่สามารถกลับไปหาบิดาและยังถูกศัลยะปฏิเสธอีก นาง
โกรธแค้นภีษมะที่เป็นต้นเหตุจึงต้ังใจบ าเพ็ญเพียรเพื่อแก้แค้น นางไปที่อาศรมของฤษีและเล่า
เรื่องราวให้ฟัง เหล่าฤษีไม่อยากให้นางอยู่บ าเพ็ญเพียรแต่จะให้นางกลับไปอยู่กับบิดา ต่อมาราช
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ฤษีโหตระวาหนะเดินทางมาถึงและได้ยินเรื่องราวของนางก็รู้สึกสงสารและแนะน าให้ไปหาปรศุ
รามซึ่งจะเป็นผู้ปัดเป่าความทุกข์ของนาง ปรศุรามจึงไปเจรจากับภีษมะขอให้รับตัวอัมพาไว้
เพราะภีษมะเป็นผู้ที่ท าให้เกิดเรื่องทุกอย่างขึ้น แต่ภีษมะไม่ยอม ปรศุรามรบกับภีษมะและผลัดกัน
แพ้ผลัดกันชนะเป็นเวลานาน ในที่สุดมีพราหมณ์บอกให้ภีษมะใช้อาวุธท่ีจะท าปรศุรามหลับไป แต่
เมื่อภีษมะจะใช้อาวุธนั้นจริงๆเหล่าเทพก็มาห้ามปรามจึงไม่ได้ใช้ ในที่สุดไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะ ปรศุ
รามบอกนางอัมพาว่าไม่สามารถเอาชนะภีษมะได้ นางโกรธมากและตั้งใจว่าจะบ าเพ็ญเพียรและ
แก้แค้นภีษมะด้วยตนเอง  นางเฝ้าบ าเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานาน  

 วันหนึ่ง พระอุมาปรากฏตัวขึ้น นางอัมพาจึงร้องขอให้ช่วย พระอุมาจึงให้พรว่า นางจะได้อยู่
ในร่างของชายและสามารถสังหารภีษมะได้ นางได้มาเกิดเป็นศิขัณฑิน ธิดาของกษัตริย์ทรุปัทซึ่ง
เคย  อ้อนวอนต่อมหาเทพ ขอให้มีทายาท เมื่อมเหสีตั้งครรภ์และคลอดธิดาก็กลับทูลท้าวทรุปัทว่า
ทายาทนั้นเป็นโอรส จึงไม่มีใครรู้เพศที่แท้จริงของทายาท พระราชาตั้งชื่อทายาทว่าศิขัณฑิน เมื่อ
เติบใหญ่ขึ้น ก็เลือกธิดากษัตริย์เมืองหนึ่งให้มาสมรสกับศิขัณฑิน  ต่อมาธิดากษัตริย์ล่วงรู้ความ
จริงว่าศิขัณฑินก็เป็นหญิงเหมือนกับนางจึงรู้สึกอับอายมาก บิดาของนางก็โกรธแค้นและประกาศ
ท าสงครามกับท้าว ทรุปัท ศิขัณฑินเสียใจว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างจึงออกจากเมืองไปอยู่ใน
ป่าลึกซึ่งเป็นที่อยู่ของยักษ์ผู้มีจิตเมตตา เมื่อยักษ์ได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็สงสารจึงตัดสินใจสลับเพศ
กัน จากนั้นศิขัณฑินในร่างของเพศชายก็กลับไปในเมืองและพิสูจน์ว่าตนเป็นชาย ท าให้เรื่องทุก
อย่างคลี่คลายลง  ต่อมาจอมยักษ์รู้เรื่องการสลับเพศจึงสาปแช่งให้การสลับเพศนั้นเกิดขึ้น
ตลอดไป หากศิขัณฑินตายจึงจะสามารถกลับสู่ร่างเดิมได้ ศิขัณฑินรู้เรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจมาก  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 35 ตริปุระ-อุปาขยานะ 

 ครั้งหนึ่งทั้งเทพและอสูรต่างก็ต้องการที่จะก าจัดซึ่งกันและกัน  ท าให้เกิดสงครามน าโดย
หัวหน้าอสูรและโอรสทั้งสามซึ่งบ าเพ็ญเพียรและอ้อนวอนขอเหล่าบรรพบุรุษให้ช่วยเหลือพวกเขา
พ้นจากความตายโดยมนุษย์ จอมเทพกล่าวแก่พวกเขาว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยได้  แต่พวกเขายัง
เพียรขอร้องอยู่ตลอด ต่อจากนั้นก็เริ่มสร้างเมือง   เมืองที่หนึ่งเป็นทอง เมืองที่สองเป็นเงิน และ
เมืองที่สามเป็นเหล็กด า  เมืองทองสร้างขึ้นในสวรรค์ เมืองเงินตั้งอยู่ในท้องฟ้า และเมืองเหล็กอยู่
ในโลกมนุษย์  ในที่สุดบุตรของจอมอสูรก็เริ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทั้งสามโลกเพื่อหวังที่จะ
ครอบครองโลก  

อุปาขยานะเรื่องที่ 36 [กรรณะ-อุปาขยานะ]หํสะ-กากียะ-อุปาขยานะ 
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สัญชัยเล่าให้ท้าวธฤตราษฏร์ฟังว่า เมื่อกรรณะ ยืนเหนือรถศึกเพื่อเตรียมเข้าสู่สงคราม มี
ลางร้ายเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ดาวตก ลมพัดแรงจนม้าศึกของฝ่ายเการพล้มกลิ้ง ซากกระดูก
โปรยเป็นสายจากฟากฟ้า สรรพาวุธของฝ่ายเการพลุกเป็นไฟ ธงชัยไหวระริก ฝูงสัตว์นองน้ าตาฟูม
ฟาย เป็นต้น แต่ฝ่ายเการพกลับไม่มีผู้ใดพิจารณาลางร้ายเหล่านั้น  ทหารเการพทั้งหมดร้อง
ตะโกนด้วยความมั่นใจว่ากรรณะจะสามารถพิชิตพวกปาณฑพได้  ขณะที่รถเคลื่อนเข้าสู่สงคราม  
กรรณะกล่าวกับศัลยะอย่างล าพองในความเก่งกล้าของตน และพูดดูถูกอรชุนและกษัตริย์
ปาณฑพ  ศัลยะต าหนิกรรณะด้วยถ้อยค าที่รุนแรง  และเยาะเย้ยเรื่องชาติก าเนิดของกรรณะที่ไม่
ทัดเทียมกับอรชุน  แล้วยกนิทานเรื่องกาแข่งกับหงส์มาเป็นอุทาหรณ์ว่า   

 กาตัวหนึ่งได้กินอาหารดีๆจากบุตรเศรษฐีเป็นประจ าจึงล าพองว่าตนเหนือกว่านกอ่ืน  เมื่อ
หงส์ฝูงหนึ่งบินผ่านมา บุ ตรชายพ่อค้าแกล้งยุว่ากามีความสามารถเหนือกว่านกทั้งปวง หากแข่ง
กับหงส์ย่อมสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย  กาหลงเชื่อจึงท้าจ่าฝูงให้บินแข่งกับตนโดยโอ้อวด
ว่าสามารถบินได้ถึงร้อยเอ็ดท่า  หงส์รับค าท้าแต่กล่าวว่าตนบินได้เพียงท่าเดียวแต่ก็ได้ไปมาแล้ว
ทั่วโลก  เมื่อแข่งกันไประยะหนึ่งกาเริ่มหมดแรงจึงตกลงในมหาสมุทร การ้องให้หงส์ช่วยพร้อมกับ
สัญญาว่าจะไม่โอ้อวดหรือดูถูกผู้อื่นอีก  ศัลยะต้องการเปรียบเปรยว่ากรรณะ มีชาติก าเนิดต่ า
เช่นเดียวกับกาแต่ได้รับการชุบเลี้ยงจากฝ่ายเการพจึงหลงล าพองคิดว่าตนเก่งกล้ากว่าผู้อื่น  ถึง
อย่างไรกรรณะก็เป็นเพียงกาไม่อาจเทียบได้กับหงส์อย่างอรชุน 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 37 อินทรนมุจิ-อุปาขยานะ 

 ไวศัมปายนะเล่าเรื่องการบวงสรวงแม่น้ าสรัสวตี  (Sarasvatī)ว่า ครั้งหนึ่งแม่น้ าสรัสวตี ถูกวิ
ศวามิตรสาปแช่งด้วยความโกรธเกรี้ยว  จึงหลั่งโลหิตลงในสายน้ าของตนที่เป็นมงคลและดีเลิศใน
บรรดาสายน้ าทั้งหลาย  รากษสมากมายมาอยู่อาศัย  ณ ท่ีน้ันอย่างมีความสุข  เพื่อด่ืมโลหิตที่ไหล
หลั่งมานั้น   เวลาผ่านไป  บรรดาฤษีผู้แก่กล้าในเพียรภาวนาต่างพากั นมายังแม่น้ าสรัส วตีเพื่อพัก 
พวกเขาเห็นน้ าในแม่น้ า สรัสวตี ปนเป้ือนด้วยโลหิตและเหล่ารากษสจ านวนมากก าลังด่ืมกินน้ า  
บรรดาฤษีผู้มีตบะแก่กล้าจึงพยายามที่จะช่วยเหลือแม่น้ า สรัสวตีให้พ้นจากสภาพดังกล่าว  แม่น้ า
สรัสวตีได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เหล่าฤษีทราบ  แล้วทั้งหมดก็บูชาองค์มหาเทพด้วยกา ร
บ าเพ็ญเพียร  ต้ังสัตย์อธิ ษฐาน  อดอาหาร  ละเว้นสิ่งต่างๆ  และทรมานกาย เพื่อช่วยปลดเปลื้อง
แม่น้ าสรัสวตอัีนศักด์ิสิทธิ์ เหล่ารากษสที่อาศัยอยู่  ณ ท่ีน้ันทุกข์ทรมานจากความหิว  เมื่อเห็นเหล่า
ฤษีท าให้แม่น้ า สรัสวตีบริสุทธิ์ จึงได้ขอการคุ้มครองจากฤษีเหล่านั้น  เมื่อได้ยินค าวิงวอนดังกล่าว
จากเหล่ารากษส บรรดาผู้ทรงศีลจึงสรรเสริญแม่น้ าเพื่อจะช่วยเหลือรากษสเหล่านั้น  โดยกล่าวว่า
อาหารท่ีคนจามรด อาหารท่ีมีหนอนและแมลงปนเปื้อน อาหารท่ีอาจจะผสมปนเปกับอาหารเหลือ
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จานอ่ืนๆ อาหารท่ีมีเส้นผมอยู่ อาหารท่ีคลุกเคล้าน้ าตา และอาหารที่ถูกเหยียบย่ า ผู้ใดรับประทาน
อาหารน้ันจะถือได้ว่าก าลังกินอาหารของพวกรากษส  เมื่อเข้าใจความคิดของพวกฤษีแล้วแม่น้ าที่
ประเสริฐยิ่งนั้นจึง แปลงร่างเป็นอีกสายน้ าหนึ่งชื่อ อรุณา  เมื่อได้อาบน้ าในล าน้ าสายใหม่นั้นแล้ว   
เหล่ารากษสก็ละร่างของตนขึ้นสู่สวรรค์ 

 ต่อจากนั้นไวศัมปายนะเล่าเรื่ องของอสูรนมุจิ (Namuci) ด้วยความเกรงกลัว พระอินทร์  
อสูรนมุจิเข้าไปในรัศมีของสุริยเทพ พระอินทร์จึงเป็นเพื่อนกับนมุจิและสัญญา ว่าจะไม่สังหารนมุจิ
ทั้งในน้ า บนบก กลางวัน และกลางคืน  แต่วันหนึ่งพระอินทร์ ก็ตัดคออสูรโดยใช้ฟองน้ าเป็นอาวุธ  
ศีรษะของนมุจิจึงสาปแช่งพระ อินทร์  พระอินทร์ เข้าเฝ้าองค์มหาเทพและทูลพระองค์ด้วยความ
ทุกข์ใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  พระองค์ให้ พระอินทร์ ท าการ บวงสรวงแล้วอาบน้ าในล าน้ าอรุณาตาม
พิธีกรรมต่างๆที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยพระอินทร์ ให้พ้นบาป   ต่อมาพระอินทร์จึงบวงสรวง  ณ แม่น้ า
สรัสวต ีและปลดเปลื้องบาปจากการสังหารนมุจิ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 38 วฤทธะ-อุปาขยานะ 

 ฤษีลือนามผู้มีพลังอ านาจมากนามว่ากุ ณิคารคะ  (Kuni-Garga)ได้สร้างบุตรสาวผู้มีคิ้วสี
ทองขึ้นมาคนหนึ่ง  แล้วฤษีก็ละสังขารขึ้นสู่สวรรค์  นางคงบ าเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเคร่งครั ดโดย
อดอาหาร  บูชาปิตฤและทวยเทพ  แม้บิดาของนางต้ังใจจะให้นางมีสามี  แต่นางก็ยังไม่ประสงค์  
เนื่องจากนางยังไม่พบผู้ใดคู่ควรแก่นาง   นางบ าเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด จนร่างกายผ่ายผอม ใน
ที่สุด เมื่อนางชราภาพลงมากจนไม่อาจเคลื่อนไหวได้ นางก็เตรียมใจที่จะไปสู่โลก หน้า   เมื่อนารท 
(Nārada) เห็นว่านางก าลังจะละร่างจึงกล่าว กับนางว่านาง จะยังไม่มี ความสุข เนื่องจากยัง มิได้
ช าระตนเองด้วยการเข้าพิธีวิวาห์   นางซึ่งขณะนี้เป็นหญิงชราแล้วจึง ไปยังหมู่ฤษีและกล่าวว่า หาก
ใครวิวาห์กับนาง   ผู้นั้นจักได้การบ าเพ็ญจิตของ นางกึ่งหนึ่ง  ฤษีตนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของกั ณวะจึง
ตอบรับนาง และเข้าสู่พิธีวิวาห์ และบอกว่านางต้องอยู่กับเขาเพียงราตรีเดียวเท่านั้น  นางตอบรับ
สัญญานั้นและเข้าสู่พิธีวิวาห ์ แท้จริงแล้ว บุตรของกัณวะรับวิวาห์กับนางตามกฎที่ตั้งไว้และตามที่
ได้หลั่งน้ าบริสุทธิ์ตามก าหนดเพื่อการบวงสรวงลงบนเพลิง ราตรีนั้นนางกลายเป็นดรุณีแรกรุ่นมีผิว
เปล่งปลั่ ง แต่งกายอย่างชาวสวรรค์  ประดับด้วยอาภรณ์ทิพย์ และมาลาสวรรค์  ประพรมร่างกาย
ด้วยน้ าหอม ทิพย์ เมื่อเห็นนาง งดงาม  บุตรของ กัณวะจึงปรีดายิ่งและอยู่ร่วมกับนางในราตรีนั้น   
เมื่อยามเช้ามาถึง  ก่อนจากไปนางกล่าวว่า ผู้ท่ีต้ังจิตมั่นในน้ านี้หนึ่งราตรี  และเซ่นไหว้บูชาน้ า  จะ
ได้รับผลบุญ  น่ันหมายถึง  เขาจะต้องท าตามค าสัตย์อธิษฐานว่าจะรักษาเพศพรหมจรรย์นานห้า
สิบแปดปี  กล่าวจบนางก็จากไปสู่สวรรค์  ส่วนฤษีผู้เป็นสามีกลับไม่มีความสุข  เนื่องจากเฝ้าหวน
คิดถึงแต่ความงามของนาง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



175 

 

 

 

 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 39 โษทศราช-อุปาขยานะ (12.29.1 - 12.29.141) 

 อรชุนขอให้พระกฤษณะช่วยปลอบใจยุธิษฐิระผู้ก าลังเศร้าโศกเพราะการสูญเสียหมู่ญาติ 
พระกฤษณะจึงปลอบยุธิษฐิระโดยยกเรื่องที่ฤษีนารทกล่าวกับสฤญชยะเมื่อครั้งที่สฤญชยะ
สูญเสียบุตรชายว่า  

 ฤษีนารทกล่าวถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ 16 พระองค์ในอดีตซึ่งท าคุณความดีมากจนได้รับยก
ย่องทั้งจากมนุษย์และเทวดา  แต่ในที่สุดทุกพระองค์ต่างก็ ไม่รอดพ้นจากความตาย  พระราชา 16 
พระองค์ ได้แก่ 1) พระราชามารุตโอรสแห่งอวิกษิต 2) วฤหทรฎะแห่งนครอังคะ 3)พระราชาสีพี
แห่งกุสินารา  4) พระภรต  โอรสแห่งทุษยันต์ 5) พระรามโอรสแห่งทศรถ 6) พระราชาภาคีรัฐ  7) 
พระราชาทิลีปะ 8) พระราชามานธาตฤ 9) พระราชายยาติ โอรสแห่งนหุษะ 10) พระราชาอมวาริษ 
โอรสแห่งนภัค 11) พระราชาศัสวิน โอรสแห่งจิตรเสน 12) พระราชาคยะ โอรสแห่งอมุรตรัย 13) 
พระราชารันติเทพ โอรสแห่งสันกฤติ 14) พระราชาศักครา แห่งวงศ์อิกษวากุ 15) พระราชาปริธุ 
โอรสแห่งวีนา และพระราชาองค์สุดท้ายก็องค์ที่ 16)................. เมื่อฤษีนารทกล่าวจบ สฤญชยะก็
คลายจากความโศกเศร้า  ฤษีนารทให้พรแก่ สฤญชยะว่าจะคืนบุตรชายให้แก่ สฤญชยะโดยให้มี
นามใหม่ว่าสุวรรณษฐิวินเป็นผู้งดงามดั่งลูบไล้ด้วยทองค าและจะมีอายุยาวนานนับพันปี 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 40 นารท-ปารวตะ-อุปาขยานะ 

 ฤษีนารทและฤษีปรวต (Parvata) ผู้เป็นลุงกับหลานตามล าดับได้ลงจากสวรรค์มาหาความ
ส าราญในโลกมนุษย์ ทั้งสองสัญญากันว่าจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันทุกเรื่อง ไม่ปิดบังกันและกัน หาก
ผู้ใดผิดสัญญาจะต้องค าสาปของอีกคนหนึ่ง ทั้งสองเดินทางมาพบ พระราชาองค์ หนึ่งซึ่งให้การ
ต้อนรับอย่างดี ทรงพาธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามนามว่าสุกุมารี  (Sukumarī) มารับใช้ฤษีท้ังสองด้วย 
ฤษีนารทหลงรัก พระธิดาสุกุมารีแต่ไม่กล้าเปิดเผยให้ผู้ใดทราบแม้แต่ฤษีปารวต ฤษีปารวต ล่วงรู้
ความคิดของฤษีนารทก็โกรธที่ปิดบังและผิดสัญญาจึงสาปฤษีนารทว่า พระธิดาสุกุมารีจะแต่งงาน
กับฤษีนารทแต่นางและทุกคนจะมองเห็นฤษีนารทเป็นลิง เมื่อฤษีนารทได้ฟังค าสาปแช่งเช่นนั้นก็
โกรธจึงสาปแช่ งฤษีปารวตบ้างว่าถึงแม้ฤษีปารวตจะ ท าความดีมาก เพียงใดก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ 
จากนั้นฤษีปารวตก็รอนแรมไปในโลกมนุษย์ ส่วนฤษีนารทอยู่ครองเรือนกับพระธิดาสุกุมารีตามค า
สาป จนกระทั่งฤษีท้ังสองได้ หวนกลับมาพบกันต่างก็เห็นใจในความล าบากของกันและกันจึงต่าง
ถอนค าสาป เมื่อฤษีนา รทกลายร่างกลับเป็นมนุษย์ตามเดิม พระธิดาเข้าใจผิดว่าไม่ใช่สวามีก็
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หวาดกลัว ฤษีปารวต จึงอธิบายเรื่องราวทั้งหมด นางจึง ยอมอยู่ร่วมกับฤษีนารทต่อไปอย่างมี
ความสุข ส่วนฤษีปารวตก็กลับขึ้นสวรรค์ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 41 ราม-อุปาขยานะ 

 พระราชาคาธิมีธิดานามว่า  สัตยวตี   (Satyavatī) พระองค์ทรงยกนางให้เป็น ภรรยาของ
พราหมณ์ฤจีกะผู้เป็นเชื้อสายของฤษีภฤคุ (Bhrgu)  พราหมณ์ฤจีกะ (Rcīka) ได้บูชาพระราชาคาธิ 
ด้วยนมและข้าว และกล่าวกับสัตยวตีว่าขอให้นางมีบุตรที่มีพละก าลังมหาศาลในหมู่กษัตริย์   และ
เป็นบรรพบุรุษแห่งพราหมณ์ 

 วันหนึ่งพระราชาคาธิเสด็จมาพร้อมด้วยมเหสี นางสัตยวตีถวายอาหารแด่มารดา แต่มารดา
กลับน าอาหารน้ันคืนให้ธิดา เมื่อสัตยวตีเสวยอาหารน้ันก็ให้ก าเนิดบุตรร่างกายอัปลักษณ์ซึ่งต่อมา
จะเป็นผู้ก าจัดกษัตริย์    บุตรผู้นี้เป็นคนดุร้ายและใจอ ามหิต  ส่วนมารดาของนางให้ก าเนิดบุตรซึ่ง
ต่อมาจะเป็นพ ราหมณ์ผู้บ าเพ็ญเพียร   ต่อมาสัตยวตีให้ก าเนิดโอรสเชื้อสายฤษีภฤคุท่ีอุทิศตัวใน
การบ าเพ็ญเพียร นามว่าชมทัคนิ ส่วนพระราชาคาธิ บุตรของพระเจ้ากุสิกะก็ได้โอรสนามว่าวิศวา
มิตร  ฤษีชมทัคนิมบีุตรที่เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นโอรสที่มีความรู้และความสามารถ  
โอรสนั้นคือ รามผู้สังหารกษัตริย์     ขณะเดียวกัน  โอรสของการตวีรยะ นามว่า อรชุน   เป็นผู้ครอง
ไหหยะ  และเป็นเชื้อสายกษัตริย์    เป็นผู้มีก าลังมหาศาลและมีแขนนับพันแขน   มีชัยชนะใน
สงคราม และด้วยความกระหายในเครื่องสังเวยท าให้เทพแห่งไฟเผาบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของ
คนและสัตว์ต่างๆ  รวมถึงป่าและภูเขาด้วย  ด้วยความช่วยเหลือของกษัตริย์แห่งไหหยะ  ท าให้เกิด
ลมพัดแรงและไฟลุกโหมกระพือขึ้น  รวมถึงที่อยู่ขององค์ อปวะ องค์อปวะจึงได้กล่าวสาปแช่งว่า
พระราม  (แห่งเชื้อสายฤษีภฤคุ ) จะเป็นผู้ตัดแขนของเขา   โอรสของเขาได้จับลูกวัวของ ชมทัคนิ  
และท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง ชมทัคนิ  และไหหยะ    รามโอรสของ ชมทัคนิจึงตัดแขนของอรชุน
และน าลูกวัวกลับไป    โอรสของอรชุน ใช้หอกพุ่งไปที่ฤษี   และท าให้ ศีรษะของฤษีตกลงมา   ราม
โกรธมากได้หยิบอาวุธขึ้นมาสังหารเชื้อสายของกี รตวีรยะและ   ไหหยะท าให้แผ่นดินนองเลือด   
หลายพันปีต่อมา  หลานของฤษีวิศวามิตร  และโอรสของฤษีไรวยะ  นามว่า ปราวสุ (Parāvasu)ได้
กล่าวต าหนิราม   กษัตริย์ที่เหลืออยู่ได้ทวีจ านวนขึ้น และอาศัยอยู่บนโลกมากมาย แต่รามก็สังหาร
พวกเขาอีกจนสิ้นไม่เว้นแม้แต่เด็ก   แต่นางกษัตริย์บางองค์ก็สามารถปกป้อง โอรสของตนเอาไว้ได้
โดยซ่อนไว้ในทะเล  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 42 มุจุกุนทะ-อุปาขยานะ 
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 ราชามุจุกุนทะ  (Mucukunda)ผู้มีชัยเหนือโลกทั้งปวงมุ่งหน้าไปหาพระเจ้าอลก า (alakā) 

เพื่อทดสอบพลังอ านาจของพระองค์ ราชาไว ศรวณะ  (Vaiśravana) ทรงสร้างกองทัพรากษสอัน
เกรียงไกรจากอ านาจตบะ เพื่อท าลาย กองทัพของพระราชามุจุกุนทะ พระราชามุจุกุนทะได้รับ
ความช่วยเหลือจากฤษีวสิษฐท าให้กองทัพรากษสของพระราชาไวสรวันถูกท าลายจนสิ้น 
พระราชามุจุกุนทะรู้ว่าอ านาจแห่งกษัตริย์นั้นแท้จริงแล้วมาจากที่เดียวกับพราหมณ์แต่ถูกแยกเป็น
สองสายคือ อ านาจตบะและมนตราถูกมอบให้แก่พราหมณ์ ในขณะที่อ านาจกองทัพอันเกรียงไกร
และศัสตราวุธถูกมอบแก่กษัตริย์ หากพระราชารวมพลังอ านาจทั้งสองเข้าด้วยกันก็จักปกปักรักษา
คุ้มครองประชาราษฏร์ของพระองค์ได้  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 43 อุษฏครีวะ-อุปาขยานะ (12.113.1 – 12.113.21) 

 ภีษมะยกบทสนทนาระหว่างมหาสมุทรกับแม่น้ ามาเป็นอุทาหรณ์แก่ยุธิษฐิระ เนื้อเรื่อง
กล่าวถึงมหาสมุทรเห็นแม่น้ าโค่นถอนต้นไม้ใหญ่และพัดพาไปตามสายน้ าแต่ไม่เคยท าลายต้น
หวายเล็กๆที่อยู่ริมฝั่งจึงสงสัยและถามแม่น้ าว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  แม่น้ าอธิบายว่าต้นไม้
ใหญ่ยืนต้นต้านทานกระแสน้ าเมื่อน้ ามีก าลังแรงก็ย่อมท าให้ไม้ใหญ่หักโค่นเป็นธรรมดา  แต่ต้น
หวายโอนอ่อนไปตามกระแสน้ า  เมื่อกระแสน้ าไหลผ่านไป ต้นหวายก็สามารถกลับคืนรูปเดิมได้  
ไม้ใหญ่เปรียบได้กับคนที่ดึงดันไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจที่เหนือกว่าแต่ไม่ช้าก็ต้องพ่ายแพ้  ส่วนต้น
หวายเปรียบเหมือนคนฉลาด ท่ีประเมินก าลังของตนเองและศัตรูอย่างดี จึงเข้าใจเรื่อง กาละและ
โอกาส ไม่หักหาญด้ือดึงท าใหอ้ยู่รอดได้ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 44 ทัณฑะ-อุปาขยานะ 

 กษัตริย์องค์หนึ่งนามว่าวสุโหมะ (Vasuhoma)ทรงบ าเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด วันหนึ่งพระ
เจ้ามานธาตฤเสด็จมาเยี่ยมและทรงปรารภว่าปรารถนาจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับก าเนิดการลง
ทัณฑ์ พระเจ้าวสุโหมะจึงตรัสเล่าว่าในอดีตพระพรหมผู้เป็นบรรพบุรุษแห่งโลกทั้งปวงปรารถนาจะ
บวงสรวงแต่หาผู้กระท าพิธีที่มีคุณสมบัติเช่นพระองค์ไม่ได้ พระพรหมจึงทรงครรภ์ด้วยพระองค์เอง
เป็นเวลานานนับพันๆปี วันหนึ่งทรงจามท าให้ทารกในครรภ์กระเด็นหลุดออกมาท างพระเศียร 
ทารกนั้นมีอ านาจยิ่งใหญ่มาก  ต่อมาได้เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงบรรพบุรุษ การลงทัณฑ์ก็
หายไป ท าให้โลกเกิดโกลาหลเพราะไม่มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรท ากับไม่ควรท า สัตว์
ทั้งหลายท าร้ายกันเอง ไม่มีการควบคุมใดๆ คนทั้งหลายพากันร้องขอให้ พระวิษณุ เมตตาท าให้
ความวุ่นวายโกลาหลสูญหายไป พระวิษณุจึงประทานการลงทัณฑ์ และพระนางสรัสวตีทรงสร้าง
ทัณฑนีติหรือศาสตร์แห่งการลงทัณฑ์ประทานแก่เทพทั้งหลายสืบมา 
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 อุปาขยานะเรื่องที่ 45 ฤษภะ-อุปาขยานะ 

 พระราชาผู้ปราดเปรื่องและเป็นปราชญ์แห่งพงศ์พันธุ์ไหหยะนามว่าสุมิตระ (Sumitra)เสด็จ
ออกไปล่าสัตว์ ทรงแทงกวางด้วยศรที่แหลมคม กวางหนีไปขณะมีลูกธนูติดไปด้วย พระราชาผู้ทรง
พลัง ในที่สุดกวางก็หายตัวไปในป่าใหญ่ พระราชายังคงไล่ล่ากวางต่อไปจนถึงอาศรมของฤษี ด้วย
ความเหนื่อยอ่อนและหิวโหย เมื่อทรงรับการต้อนรับจากนักพรตแล้วก็ทรงสอบถามเหล่านักพรต
ถึงการช าระล้างบาป  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 46 กโปตะ-อุปาขยานะ 

 นายพรานล่านกผู้โหดร้ายคนหนึ่งเดินทางพเนตรไปในป่า เขาถูกขับไล่ออกจากตระกูล
เนื่องจากความโหดร้ายของเขา วันหนึ่งขณะที่เขาล่าสัตว์อยู่ในป่า เกิดพายุใหญ่ ฝนฟ้าคะนอง ใน
ชั่วพริบตาน้ าก็ท่วม นายพรานตัวสั่นด้วยความเหน็บหนาวและความกลัว  เขาเห็นนางนกตัวหน่ึง
อยู่บนพื้นดิน ตัวแข็งทื่อด้วยความหนาวในสภาพเดียวกับตน  ชายใจบาปมองดูนกตัวนั้นแล้วจับ
มันใส่กรง 

 ฝ่ายพ่อนกและลูกนกคอยแม่นกที่ออกไปหาอาหารต้ังแตเ่ช้าและถูกนายพรานจับไว้ ด้วย
จิตเมตตานางนกบอกพ่อนกให้ช่วยนายพรานซึ่งนอนอยู่ด้วยความเหน็บหนาวและหิวโหย  พ่อนก
จึงก่อไฟให้นายพรานโดยหาใบไม้แห้งมากองรวมกัน นายพรานเมื่ออบอุ่นแล้วก็ร้องขออาหาร พ่อ
นกไม่รู้จะท าอย่างไรจึงบินเข้ากองไฟยอมเป็นอาหารให้นายพราน นายพรานเริ่มคิดได้ว่าตนช่าง
โหดเหี้ยมนักจึงตัดสินใจปล่อยนางนกที่จับขังไว้ให้เป็นอิสระ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 47 ชาปกะ-อุปาขยานะ 

 พราหมณ์ผู้หนึ่งบ าเพ็ญเพียรอย่างเคร่ดครัดเพื่อให้บรรลุถึงพรหม เทพธิดาสาวิตรีปรากฏตัว
ตรงหน้าแต่พราหมณ์ผู้นี้กลับสวดมนต์นิ่งเฉย ไม่พูดกับนางเลย นาง พอใจและประทานพร เมื่อ
พราหมณ์บรรลุธรรม พระพรหมและธรรมเทพต่างยินดี ธรรมเทพจะประทานดินแดนแห่งความสุข
ทั้งมวลแก่พราหมณ์ แต่พราหมณ์ไม่รับ ต่อมาเทพอ่ืนๆพากันมาหาพราหมณ์และจะประทานสิ่ง
ต่างๆใหแ้ต่พราหมณ์ไม่รับ กษัตริย์องค์หนึ่งเสด็จมาและตรัสว่าจะประทานสิ่งของแก่พราหมณ์แต่
พราหมณ์ก็ไม่รับ ฝ่ายพราหมณ์ก็ต้องการจะถวายสิ่งของแก่กษัตริย์แต่กษัตริย์ไม่รับ เพราะถือตน
ว่าเคยเป็นแต่ผู้ให้มิใช่ผู้รับ  ทั้งสองจึงถกเถียงกัน ในท่ีสุดท้ายสิ่งที่พราหมณ์ได้รับคือดินแดนแห่ง
ความสุข  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 48 จิรการิ-อุปาขยานะ 
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 จิรการ ิ (Cirakāri) ถือก าเนิดในวงศ์อังคิรัส เป็นผู้คิดไตร่ตรองอยู่นานก่อนลงมือท าการใดๆ
เสมอจึงถูกเรียกขานว่าจิรการิ ครั้งหนึ่ง ฤษีเคาตมะ บิดาของจิรการิพบว่าภรรยาของตน คือมารดา
ของจิรการิท าผิดจึงสั่งจริการิด้วยความโกรธให้สังหารมารดา แต่จิรการิคิดพิจารณาอยู่นานว่าสิ่งที่
บิดาสั่งให้ท านั้นถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ จะหลีกเลี่ยงที่จะสังหารมารดาตนเองได้อย่างไร จิรการิ
พร่ าพรรณนาถึงคุณงามความดีของบิดามารดา ท าใหไ้ม่ลงมือสังหารมารดา ฝ่ายฤษีเคาตมะเมื่อ
สงบใจได้และคลายความโกรธแล้วก็คิดได้ว่าไม่สมควรสังหารภรรยาจึงรีบกลับมาที่อาศรม เมื่อ
พบว่าจิรการิยังไม่สังหารมารดาก็ดีใจมากจึงสรรเสริญจิรการิเป็นผู้รอบคอบและคิดไตร่ตรองก่อน
ลงมือปฏิบัติเสมอ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 49 กุณฑธาระ-อุปาขยานะ 

 พราหมณ์ยากจนผู้หนึ่ง ต้ังใจแสวงหาความมั่งคั่งโดยการบวงสรวงบูชาเทพต่างๆ  วันหนึ่ง
พราหมณ์เห็นเมฆนามว่า กุณฑธาร ะ (Kundadhāra) เป็นผู้ติดตามเทพ ก็รู้สึกต่ืนเต้นมากและคิด
ว่าจะบูชาเทพองค์ น้ี พราหมณ์ได้ บ าเพ็ญเพียรโดยกินแต่ผลไม้และรากไม้  ต่อมาเปลี่ยนไป กิน
ใบไม้เป็นอาหาร  และเมื่อเลิกกินใบไม้ก็ดื่มแต่น้ าเพื่อประทังชีวิต  และต่อมาก็ไม่กินอะไรเลย  แม้
กระนั้น ร่างกายก็ยังแข็งแรง ด้วยการอุทิศตนในการบ าเพ็ญเพียรและท าความดี  พราหมณ์ได้รอน
แรมไปในท่ีต่างๆ โดยบ าเพ็ญเพียรอย่างเคร่งครัด  และด้วยพลังที่ได้รับจากการท าความดีและการ
บ าเพ็ญเพียรจึงบรรลคุวามประสงค์สูงสุด เหล่าเทพเจ้า พราหมณ์ ยักษ์ และสาธุชนทั้งหลายต่างก็
ยกย่องสรรเสริญ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 50 สุทรรศนะ-อุปาขยานะ 

 หญิงงามนางหนึ่งชื่อ สุทรรศนะ (Sudarśana) เป็นธิดาของทุรโยธน์ (Duryodhana)เทพอัคนิ
หลงใหลในตัวนางมาก และในที่สุดก็ได้นางมาครอง  นางให้ก าเนิดโอรสซึ่งมีชื่อเดียวกันกับนางว่า
สุทรรศนะ  (Sudarśana) ต่อมาพระโอรสได้อภิเษกกับโอฆวตี พระธิดากษัตริย์ โอฆวัต ทั้งคู่ใช้ชีวิต
เยี่ยงคฤหัสถ์  พระโอรสสั่งสอนนางว่า  จะต้องต้อนรับแขกเป็นอย่างดี  เพราะไม่มีความดีใดจะสูง
ส่งไปกว่าการต้อนรับผู้มาเยือน  

 วันหนึ่งมีพราหมณ์ มาเยือน  ด้วยความที่นางเชื่อฟังค าสั่งสอนของสามี  นางจึงท าตามค า
เรียกร้องของพราหมณ์ที่ต้องการให้นาง เป็นของพราหมณ์  เมื่อสามีกลับมาและรู้ว่านาง ท าเช่นนั้น 
แทนที่จะโกรธกลับกล่าวแสดงความยินดีที่เห็นแขกมีความปิติ  โดยเชื่อว่าได้ประกอบ กรรมดีที่
ยิ่งใหญ่ อันเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ปรารถนา  
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 ในที่สุด  พราหมณ์แจ้งว่า  แท้จริงตนคือพระธรรมเทพ  มาเพื่อทดสอบ สุทรรศนะว่าเป็นผู้ที่
เอาชนะตัณหา ความปรารถนา และความโกรธได้  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 51 วิศวามิตร-อุปาขยานะ 

 ยุธิษฐิระปรารถนาจะทราบว่าหากความเป็นพราหมณ์เป็นสิ่งที่เป็นได้ยากส าหรับวรรณะทั้ง
สาม เหตุใดฤษีวิศวามิตรผู้ซึ่งฆ่าโอรสทั้งหนึ่งร้อยของฤษีวสิษฐ์สามารถเป็นพราหมณ์ได้ ภีษมะจึง
เล่าตอบว่า เก่ียวกับก าเนิดของฤษีวิศวามิตร  ในอดีต พระราชาคาธิ โอรสแห่งกุสิกะไม่มีโอรสและ
ปรารถนาจะมีโอรสอย่างยิ่ง พระองค์เสด็จเข้าป่าเพื่อบ าเพ็ญพรต ในขณะที่อาศัยในป่าทรงให้
ก าเนิดธิดาท่ีมีความงามอย่างหาที่ติมิได้นามว่าสัตยวตี ความงามของนางท าให้ ฤจีกะ  โอรส
แห่งจยวนะ เชื้อสายพราหมณ์หลงรักและหวังจะแต่งงานด้วย ฤจีกะ มาขอนางสัตยวตีจาก
พระราชาคาธิ พระราชาคิดว่าฤจีกะเป็นคนยากจนจึงเรียกสินสอดเป็นม้าพันตัวท่ีวิ่งเร็วราวสายลม 
มีสีเหลืองนวลราวพระจันทร์และมีหูสีด าข้างเดียว ฝ่ายฤจีกะได้รับความช่วยเหลือจากพระวรุณจึง
สามารถหาสินสอดมามอบแก่พระราชา คาธิจนได้แต่งงานกับนางสัตยวตี ทั้งนางสัตยวตีและ
มารดาของนางต่างปรารถนาจ ะมีโอรส ฤจีกะจึงให้พรให้ทั้งสองนางได้โอรส พร้อมทั้งบอกวิธีการ
และบทสวดแก่นางสัตยวตีและมารดาของนางเป็นการเฉพาะแต่ละคนและย้ าว่าไม่ให้สองนาง
ปฏิบัติสลับกัน แต่นางสัตยวตีกับมารดามิได้เชื่อฟัง ทั้งสองปฏิบัติสลับกันคือนางสัตยวตีปฏิบัติ
วัตรของมารดา ส่วนมารดาก็ปฏิบั ติวัตรของนางสัตยวตี เมื่อ ฤจีกะทราบจึงบอกภรรยาว่าเหตุท่ี
ไม่ให้ปฏิบัติสลับกันก็เพราะวัตรของมารดาจะท าให้ได้โอรสเป็นกษัตริย์ที่ห้าวหาญ เข้มแข็ง ไม่มี
ผู้ใดเทียบได้ ส่วนวัตรของนางสัตยวตีจะท าให้ได้โอรสเป็นพราหมณ์ที่เชี่ยวชาญพระเวท สง่างาม
ไม่มีผู้ใดเกิน แต่เมื่อปฏิบัติสลับกันเช่นนี้ โอรสของสัตยวตีก็จะเป็นกษัตริย์ ส่วนโอรสของมารดาก็
จะเป็นพราหมณ์  เมื่อสัตยวตีได้ฟังดังนั้นก็เสียใจ อ้อนวอนสามีว่าขออย่าให้กษัตริย์มาเกิดในกาย
นาง แต่ในที่สุดนางก็ให้ก าเนิด วิศวามิตร กษัตริย์เป็นพราหมณ์ ส่วนมารดาก็ให้ก าเนิดฤษีชาม ทัค
นิ พราหมณ์ผู้เก่งกล้าอย่างกษัตริย์ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 52 ภังคาศวนะ-อุปาขยานะ 

 พระราชาภังคาสวนะ (Bhavgāsvana) ไม่มีโอรสและธิดาจึงได้ท าพิธีบวงสรวง พระอัคนิ ท า
ให้พระอินทร์ ไม่พอใจ  ขณะที่พระราชาทรงล่าสัตว์  พระอินทร์วางแผนล่อลวง ให้พระราชา ติดตาม
นางผู้หนึ่งไปจนถึงทะเลสาบ แล้วพระราชาก็กลายร่างเป็นสตรี พระราชาจึงตัดสินใจบ าเพ็ญเพียร
อยู่ในป่า ต่อมามีโอรสอีก 100 องค์ในขณะเป็นสตรี เมื่อโอรสทั้งหลายที่พระองค์ทรงมีเมื่อครั้ง เป็น
บุรุษกับโอรสที่ทรงมี เมื่อครั้ง เป็นสตรีมาพบกันก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข  พระอินทร์ ไม่พอใจ ท่ี
เห็นพระราชายังคงมีความสุข  จึงแปลงเป็นพราหมณ์ไปยุแหย่เหล่าโอรส เพื่อให้แย่งชิงอ านาจกัน   
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เมื่อพระราชาทรงทราบจาก พระอินทร์ ซึ่งแปลงเป็น พราหมณ์ ว่า เป็นเพราะพระ ราชา เคยสร้าง
ความไม่พอใจให้พระอินทร์เมื่อครั้งมีการบวงสรวง  พระราชาจึงทูลขอโทษพระอินทร์ พระอินทร์ก็
อภัยให้  และให้โอรสของพระองค์ที่เสียชีวิตฟื้นคืนชีพตามค าขอ  เมื่อพระอินทร์ถามว่าต้องการจะ
ครองความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย  พระราชาขอที่จะเป็นเพศหญิง  และมีความสุขกับ การเป็น
สตรตีลอดมา  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 53 อุปมันยุ-อุปาขยานะ 

 ยุธิษฐิระได้สนทนากับภีษมะถึงเรื่องราวของ มหาเทพผู้เป็นที่รักของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและ
บรรดาเทพทั้งปวง  ยุธิษฐิระบ าเพ็ญเพียรที่เขาหิมวัตซึ่งเป็นสถานที่สวยงามและมีบรรดาฤษีต่างๆ
บ าเพ็ญเพียร ฤษีตนหน่ึงนามว่าอุปมันย ุ(Upamanyu)ได้อุทิศตนแก่มหาเทพด้วยการบ าเพ็ญเพียร
อย่างคร่งครัด ต่อมาองคม์หาเทพพร้อมด้วยมเหสีคือพระนางอุมา  และบรรดาเทพต่างๆ ได้ปรากฏ
ตัวต่อหน้าอุปมันยุและอ านวยพร  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 54 มตังคะ-อุปาขยานะ (13.26.1 – 13.30.16) 

 มตังคะ (Matavga)เป็นบุตรของนางพราหมณ์กับศูทรช่างตัดผมจึงจัดเป็นผู้ไม่มีวรรณะหรือ
จัณฑาล  แต่มตังคะเข้าใจผิดว่าตนเป็นพราหมณ์เพราะได้รับการประกอบพิธีอย่างพราหมณ์   วัน
หนึ่งด้วยความโมโห มตังคะ ใช้สายบังเหียนเฆี่ยนลาหนุ่ม แม่ลารู้สึกสงสารลูกจึงปลอบลูกว่า
แม้ว่ามตังคะจะได้รับการประกอบพิธีอย่างพราหมณ์แต่เพราะมตังคะเป็นจัณฑาล ไม่ใช่พราหมณ์
จึงปราศจากความรัก ความเมตตาต่อสัตว์ที่ยังเยาว์  เมื่อได้ฟังค าต าหนิที่รุนแรงของ แม่ลา มตังคะ
จึงขอให้นางลาเล่าความจริงเกี่ยวกับก าเนิดของตน  หลังจากรู้ความจริงมตังคะ ก็มุ่งหน้าเข้าป่า
เพื่อบ าเพ็ญเพียรด้วยปรารถนาความเป็นพราหมณ์ พระอินทร์มาปรากฏองค์หลายครั้งเพื่อ
ประทานพร  แต่ทุ กครั้งมตังคะจะขอให้ตนได้เป็นพราหมณ์ซึ่งพระอินทร์ไม่ประทานให้  และบอก
ให้มตังคะล้มเลิกความพยายามเพราะความเป็นพราหมณ์ไม่อาจได้มาด้วยการบ าเพ็ญเพียรแต่ได้
เพราะชาติก าเนิดเพียงประการเดียว ในที่สุดมตังคะยอมรับและล้มเลิกความปรารถนาที่จะเป็น
พราหมณ์จึงขอพรจากพระอินท ร์ว่าขอให้ตนมีความสุขกับทุกสิ่งที่ตนปรารถนา  ขอให้ท่องไปใน
ท้องฟ้า เป็นที่รักของพราหมณ์และกษัตริย์ และขอให้มีชื่อเสียงยืนยงในโลก  พระอินทร์ประทาน
พรใหต้ามค าขอ 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 55 วีตหาวยะ-อุปาขยานะ 
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 ขณะที่ยุธิษฐิระสนทนากับภีษมะ  ยุธิษฐิระถามถึงการได้สถานะพราหมณ์อันยากย่ิง ภีษมะ
จึงเล่าเรื่องของ วีตหาวยะ  (Vītahavya) ราชาผู้ก าเนิดมาในวรรณะกษัตริย์แล้วได้รับสถานะ
พราหมณ์ด้วยความเมตตาของฤษีภฤคุ ดังนี้ 

 ครั้งหนึ่งพระเจ้าทิโวทาส (Divodāsa) ตรัสแก่ฤษีภรัทวาชะว่า โอรสของพระเจ้าวีตหาวยะ
ราชาได้สังหารเด็กและบุรุษในบ้านเมืองของพระองค์ ฤษีภรัทวาชะปลอบใจพระเจ้าทิโวทัศโดยท า
พิธีบวงสรวงให้พระองค์ทรงมีโอรสที่สามารถต่อสู้กับ ฝ่ายวีตหาวยะ ได้ โอรสองค์น้ี ชื่อว่าปราณ
ธารณะ (Prānadhārana) ทันทีท่ีถือก าเนิดมา ก็มีร่างกายเติบ ใหญ่เท่ากับเด็กชายอายุสิบสามขวบ
และเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทและการใช้ศัสตราวุธต่างๆ อีกทั้งฤษีภรัทวาชะยังได้เข้าไปอยู่ในร่าง
ของโอรส พระเจ้าทิโวทาสทรงแต่งตั้งเจ้าชายองค์น้อยให้เป็นยุ พราช และสู้รบกับฝ่ายวีตหาวยะ 
กระทั่งฝ่ายวีตหาวยะพ่ายแพ้ พระเจ้าวีตหาวยะหลบหนีไปพึ่งฤษี เจ้าชายปราณธารณะก็ติดตาม
ไปยังอาศรมฤษีด้วยเพื่อขอ ตัวพระราชา แต่ฤษีตอบว่า ท่ีอาศรมไม่มีราชา มีเพียงเหล่าพราหมณ์ 
เจ้าชาย ปราณธารณะ ก็เชื่อว่าเป็นสัตย์จริง  และ กลับไป  พระเจ้า วีตหาวยะ จึง ได้รับสถานะ
พราหมณ์ด้วยวาจาสิทธิ์ของฤษีนั่นเอง  

 อุปาขยานะเรื่องท่ี 56 วิปุละ-อุปาขยานะ 

 ยุธิษฐิระ มีความสงสัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของบุรุษกับสตรี  จึงถามภีษมะว่าเหตุใดเมื่อมี
ความพึงใจในกันจึงยังมีการหลอกลวงกัน  โดยเฉพาะสตรีที่มักเป็นฝ่ายหลอกลวงบุรุษ  ภีษมะจึง
เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิปุละให้ฟัง  

 ฤษีตนหนึ่งชื่อเทวศรมัน (Devaśarman) มีภรรยาชื่อรุจี (Rucī) ผู้มีความงามเป็นเลิศ  ฤษีจึง
ปกป้องนางจากความชั่วร้ายทุกชนิด ฤษีเทวศรมันสั่งศิษย์โปรดชื่อวิปุละ (Vipula)ให้คุ้มครองนาง
รุจีในขณะที่ฤษีออกไปท าพิธีบวงสรวงเพื่อให้ปลอดภัยจากพระอินทร์ที่จะแปลงกายมาล่อลวงนาง
ไปเป็นของตน  วิปุละสามารถบังคับมิให้ ภรรยาของฤษีหลงใหลไปกับสิ่งล่อลวงของ พระอินทร์ได้
โดยจ าเป็นต้องแทรกเข้าสู่ร่างกายของนาง  จึงกลายเป็นบาปที่มิได้บอกแก่ฤษีผู้เป็น อาจารย์  ด้วย
บาปดังกล่าว ท าให้วิปุละ ถูกผู้คนสาปแช่ง  เทวศรมันก็ทราบแต่ ก็ให้อภัย ศิษย์เนื่องจากท าไปโดย
มิได้มีเจตนาร้ายเคลือบแฝง และเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ท้ังเทวศรมัน  ภรรยา และวิปุละได้ขึ้น
สวรรค์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสรวงสวรรค์   

 อุปาขยานะเรื่องที่ 57 จยวนะ-อุปาขยานะ 

ฤษีจยวนะ (Cyavana) เป็นผู้รักษาค าสัตย์และเป็นผู้ปราศจากบาป เป็นที่รักของบรรดาสัตว์
น้ าทั้งหลาย  วันหนึ่งขณะที่ ชาวประมง เหวี่ยงแห จับปลา  ได้ลากร่างของฤษีจยวนะ ข้ึนมาด้วย  
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ฤษีจยวนะจับผมของชาวประมงมัดติดกันเป็นการลงโทษ  ชาวประมงร้องขอความเมตตา  และ
สัญญาจะท าตามค าบัญชาของฤษีทุกประการ  ด้วยความหวาดกลัวชาวป ระมงพากันไปเข้าเฝ้า
พระเจ้านหุษะเพื่อทูลเรื่องนี้ 

เมื่อพระเจ้านหุษะ (Nahusa) สดับเรื่องราวของฤษีจยวนะ  พระองค์ก็รีบเสด็จไปหาฤษีทันที
และถามถึงความประสงค์ของฤษี  ฤษีจยวนะทูลว่า ตนต้องการให้จ่ายค่าปลาเท่าจ านวนของปลา
ที่ชาวประมงจับได้  พระราชา ให้หนึ่งพันเหรียญ  แต่ฤษีตอบว่ายังไม่ได้รวมค่าตัวของ ตน พระ
เจ้านหุษะจึงเพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหนึ่งล้านเหรียญ  แต่ฤษีจยวนะกล่าวว่า ตนไม่สมควร
ถูกซื้อด้วยเงินล้านเหรียญ และไม่ต้องการเงินแม้ว่าจะมากกว่านี้  พระราชารู้สึกโศกเศร้ามาก  และ
ขอให้ฤษีต้ังราคาค่าตัวฤษีด้วยตนเอง ในที่สุดพระองค์ก็ทรงได้ค าตอบว่า  ฤษีมีค่าเท่ากับราคาของ
วัวตัวหนึ่ง เนื่องจากวัวเป็นรากฐานของความมั่งค่ัง และการปราศจากบาปทั้งปวง 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 58 นฤคะ-อุปาขยานะ (13.69.1 – 13.69.33) 

 ครั้งหนึ่งเหล่าชายหนุ่มแห่งตระกูลยาทพได้พบบ่อน้ าขนาดใหญ่ซึ่งมีกิ้งก่าขนาดมหึมาตัว
หนึ่งอยู่ในบ่อ  พวกเขาพยายามหาทางช่วยกิ้งก่าตัวนั้นออกจากบ่อแต่ไม่ส าเร็จจึงพากันไป เฝ้า 

พระกฤษณะเพื่อขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ  พระกฤษณะเสด็จไปยังปากบ่อและช่วยก้ิงก่ายักษ์
ได้ส าเร็จ  พระองค์ตรัสถามกิ้งก่ายักษ์ และได้รู้ ว่า กิ้งก่าตัวนี้คือจิตของพระราชานฤคะ  (Nrga) ผู้
เคยรุ่งเรื องในกาลก่อน เหตุที่ทรงได้รับผลเช่นนี้ทั้งที่ทรงบริจาคทรัพย์มากมายแก่พราหมณ์ก็
เนื่องมาจากครั้งหนึ่งแม่โคของพราหมณ์หนีจากคอกมาอยู่กับฝูงโคของพระองค์โดยที่ผู้ดูแลโคไม่
ทราบ  พระองค์ ประทานโคแก่พราหมณ์อีกคนหนึ่ง  เมื่อเจ้าของโคกลับมาพบแม่โคของตนอยู่ใน
บ้านของพราห มณ์อ่ืน  พราหมณ์ทั้งสองจึงถกเถียงกันเพื่อแย่งแม่โค  แม้ว่าพระราชานฤคะทรง
ขอร้องให้พราหมณ์ที่ได้รับ ประทานแม่โคจากพระองค์คืนแม่โคแก่พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของ  แล้ว
พระองค์จะ ประ ทานแม่โคตัวใหม่แทนแต่ก็ไม่ส าเร็จ  พราหมณ์ไม่ยอมคืนแม่โคแก่เจ้าของ  
พระราชาจึงทรงขอร้องพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของเพื่อขอน าสิ่งอื่ นมาทดแทน แต่พราหมณ์ไม่ยินยอม  
เมื่อพระราชานฤคะ สิ้นพระชนม์ เพราะ บาปนี้จึงถูกตัดสินให้รับโทษในโลกมนุษย์ 1000 ปีโดย
พระกฤษณะจะเป็นผู้ปลดปล่อยพระองค์จากการลงทัณฑ์ที่ทรมานต่อเมื่อพระองค์ชดใช้บาป
ดังกล่าวหมดแล้วจึงจะได้รับความสุข อันเป็นผลจากความดีที่ทรงกระท า  จากนั้นพระองค์ก็กลาย
ร่างเป็นกิ้งก่ายักษ์  ตกอยู่ ในบ่อจนกว่าจะ ได้รับความช่วยเหลือจา กพระกฤษณะ  พระราชาทูล
เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็กลับไปสู่ทิพยวิมาน 

 อุปาขยานะเรื่องที่ 59 นาจิเกตะ-อุปาขยานะ (13.70.1 – 13.70.56) 
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 นาจิเกตะ  (Nāciketa) เป็นบุตรฤษีอุททลกิ  (Uddālaki) ครั้งหนึ่งฤษีใช้ให้ไปน าเครื่อง
ประกอบพิธีซึ่งฤษีรวบรวมกองไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ า นาจิเกตะไปถึงแต่ไม่พบเครื่องประกอบพิธี เพราะ
กระแสน้ าพัดไปจนหมด นาจิเกตะกลับมาถึงอาศรมและบอกบิดาว่าไม่ ได้เครื่องประกอบพิธี  ฤษี
โกรธมากจึงพลั้งปากสาปบุตรชายว่า “เจ้าจงไปพบพระยมในวันนี้ ” ทันทีท่ีฤษีกล่าวจบนาจิเกตะก็
ล้มลงเสียชีวิต  ฤษีเสียใจมาก เฝ้าร้องไห้คร่ าครวญจนน้ าตาเปียกชุ่มไปทั่วร่างของบุตรชาย แล้ว
ร่างของนาจิเกตะที่นอนอยู่บนหญ้ากุศะก็กลับคืนชีวิตอีกครั้งพร้อมกับเล่าว่า เพราะค าสาปของ
บิดาท าให้เขาเข้าไปยังดินแดนของพระยมแต่พระยมบอกว่าเขายังไม่ตาย  แต่อ านาจตบะของฤษีอุ
ททลกีแก่กล้ามากจนพระยมไม่อาจขัดได้จึงต้องรับตัวนาจิเกตะเข้ามาชั่วคราว ในช่วงเวลานั้นพระ
ยมพาเขาเที่ยวชมดินแดนแห่งผู้ประพฤติดี เกษียรสมุทร และดินแดนที่ปราศจากทุกข์โศก ซึ่งมีไว้
ส าหรับผู้ที่บริจาคโคเป็นทาน พระยมอธิบายเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการบริจาคโคหลายประการ 
เช่น ควรให้โคแก่พราหมณ์ผู้รู้พระเวท  ผู้บ าเพ็ญเพียร และผู้ประกอบพิธีบวงสรวง ควรบริจาคโค
พร้อมกับลูกโค  และควรมีเครื่องบูชาอื่นๆด้วย  หลังจากบริจาคโคแล้วต้องดื่มแต่น้ านม  ห้าม
รับประทานอา หารอ่ืนเป็นเวลาสามวัน เป็นต้น ผู้ที่บริจาคโคที่ดีมีลูกโคเพิ่มมากขึ้น ผู้บริจาคจะ
ได้รับความสุขอยู่บนสวรรค์นานเท่ากับจ านวนเส้นขนโคที่ตนบริจาค เป็นต้น และหากไม่มีโคก็อาจ
บริจาคสิ่งอ่ืนทดแทน เช่น สิ่งที่ท าจากนม  หากไม่มีสิ่งที่ท าจากนมก็อาจให้สิ่งที่ท าจากงาเป็นต้ น  
ก่อนที่นาจิเกตะจะจากมา  พระยมก าชับว่าไม่ควรละเลยการบริจาคโดยเฉพาะการบริจาคโคแก่ผู้
สมควรตามกาลเทศะที่เหมาะสมเพราะการบริจาคโคเป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ เป็นของขวัญที่มีค่า
แก่ผู้รับ ผู้ที่รู้ประโยชน์ของโคแต่ปราศจากเมตตาต่อโค จะต้องตกนรก เมื่อพระยมอธิบายจบ น าจิ
เกตะก็ลาจากมา  

 อุปาขยานะเรื่องที่ 60 กีฏะ-อุปาขยานะ 

 ครั้งหนึ่งฤษีวยาสะเห็นกีฏะ (หนอน) ตัวหนึ่งคลานอย่างรวดเร็วบน พื้นดิน  ฤษีวยาสะสงสัย
ว่าเหตุใดกีฏะจึงต่ืนกลัวและรีบร้อนเช่นนี้ กีฏะตอบว่ากลัวเสียงยานที่ดังไปทั่ว  ฤษีวยาสะกล่าวว่า
ความตายจะท าให้มีความสุข แต่กีฏะตอบว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใด สรรพสัตว์ต่างปรารถนาการมี
ชีวิตอยู่   และได้เล่าถึงชีวิตในชาติที่แล้ว ของตน ว่าเป็นมนุษย์ ท่ีมีความมั่งคั่งมากแต่ไม่อุทิศตัว
ให้แก่พราหมณ์  ยังเป็นคนโหดร้าย เลวทราม เบียดเบียนผู้คนอ่ืน พูดจาหยาบคาย  มีจิตใจอิจฉา
ริษยาท าใหพ้ยายามท าลายความดีงาม ความมั่งค่ังและความสุขของคนอ่ืน  แต่ครั้งหนึ่งได้ต้อนรับ
ขับสู้พราหมณ์ ท่ีรอนแรมมาที่บ้าน   ฤษีวยาสะกล่าวว่าหากปรารถนาจะบรรลุในการท าความดีก็
สามารถท าได้   หากบรรลุถึงสภาวะนั้น แล้วจะมีความสุขมาก   กีฏะเห็นพ้องกับค าพูดของฤษีวยา
สะ ต่อมากไ็ด้มาเกิดในวรรณะกษัตริย ์ 
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  อุปาขยานะเรื่องที่ 61 อุตตังกะ-อุปาขยานะ 

 ขณะที่พระกฤษณะเดินทางกลับเมืองทวารกาซึ่งต้องผ่านทะเลทราย พระองค์พบพราหมณ์
อุตตังกะ พราหมณ์ต่อว่าและสาปแช่งพระกฤษณะที่ไม่ยอมให้ความช่วยเหลือพวกเการพ แต่
พระกฤษณะไม่ต้องการท าลายตบะของพราหมณ์อุตตังกะ 1จึงอธิบายเรื่องราวทั้งหม ดพร้อมทั้ง
ส าแดงร่างที่แท้จริงของพระองค์ให้ปรากฏ เมื่อพราหมณ์อุตตังกะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดและได้เห็น
ร่างที่แท้จริงของพระกฤษณะก็ไม่ปรารถนาจะสาปแช่งหรือต่อว่าพระกฤษณะอีก ทั้ง ยังมีใจศรัทธา
ต่อพระกฤษณะด้วย ก่อนแยกจากกันพราหมณ์อุตตังกะร าพึงให้พระกฤษณะได้ยินว่าปรารถนาให้
ทะเลทรายแห่งนี้มีน้ าเพราะทะเลทรายกันดารมาก พระกฤษณะจึงบอกพราหมณ์ว่าเมื่อใดที่
พราหมณ์ปรารถนาน้ า ขอให้นึกถึงพระกฤษณ ะ วันหนึ่งพราหมณ์อุตตังกะกระหายน้ ามาก เมื่อ
มองไปในทะเลทรายก็เห็นแต่นายพรานร่างกายเปลือยเปล่ากับฝูงสุนัข เมื่อพร าหมณ์อุตตังกะนึก
ถึงพระกฤษณะ นายพรานนั้นก็มอบน้ าปัสสวะให้พราหมณ์อุตตังกะเพื่อด่ืม แต่พราหมณ์อุตตังกะ
ไม่รับ นายพรานและสุนัขฝูงนั้นก็หายไป พราหมณ์อุตตังกะนึกโกรธและติเตียนพระกฤษณะ ในไม่
ช้าพระกฤษณะก็ปรากฏตัว ตรงหน้าพราหมณ์ พราหมณ์ต าหนิพระกฤษณะทันที พระกฤษณะ
กล่าวว่าแท้จริงนายพรานก็คือพระอินทร์ น าน้ าอมฤต มาให้พราหมณ์ ด่ืมแต่ในเมื่อพราหมณ์ไม่
ยอมรับ พระกฤษณะจึงบันดาลเมฆฝนชื่อว่าฝนอุตตังกะให้ตกในทะเลทราย  

 เหตุท่ีพราหม ณ์อุตตังกะสามารถสาปแช่งพระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุได้ก็
เนื่องมาจาก พราหมณ์อุตตังกะเป็นผู้ที่ อุทิศตัวแก่ครู คือเฝ้าปรนนิบัติ ดูแลฤษีเคาตมะผู้เป็นครู ไม่
ว่าศิษย์ของฤษีเคาตมะจะกลับบ้านไปกี่ คนแล้วก็ตาม พราหมณ์อุตตังกะก็ไม่เคยได้รับอนุญาตให้
กลับบ้านเมือง เพราะฤษีเคาตมะรักและพอใจความประพฤติและการปรนนิบัติดูแลของพราหมณ์
อุตตังกะ พราหมณ์อุตตังกะจึงใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมตั้งแต่หนุ่มจนแก่ รวมเวลาหลายร้อยปี เมื่อเห็น
พราหมณ์อุตตังกะแก่ชราและโศกเศร้าที่ไม่เคยได้กลับบ้านเมืองไปใช้ชีวิตในวัยหนุ่มเช่นศิษย์คน
อ่ืนๆ ฤษีเคาตมะก็นึกสงสาร จึงปลอบโยนและอนุญาตให้พราหมณ์อุตตังกะกลับไปบ้านเมืองได้
โดยบันดาลให้พราหมณ์กลับเป็นชายห นุ่มอายุเพียงสิบหกปี พร้อมทั้งยกธิดาให้เป็นภรรยาของ
พราหมณ์เพื่อเป็นการตอบแทนน้ าใจ ก่อนที่พราหมณ์อุตตังกะจะจากไป ได้ไปลาภรรยาของ
อาจารย์พลางถามว่ามีสิ่งใดที่ต้องการให้ตนรับใช้อีกหรือไม่ ภรรยาอาจารย์ขอให้พราหมณ์ไปน า
กุณฑลของราชินีแห่งพระเจ้าเสาทระมาให้ พราหมณ์อุตตังกะรับค า แล้วรีบเดินทางไปเฝ้าพระเจ้า
เสาทระ ซึ่งบอกทางให้ พราหมณ์ ไปทูลขอกุณฑลจากพระนางม าทยันตีมเหสีโดยมีสัญญาว่า
                                                      

 1ผู้บ าเพ็ญพรตเมื่อสาปแช่งผู้อื่นจะท าให้อ านาจตบะลดลง ดังนั้นบรรดาพราหมณ์ที่บ าเพ็ญตบะจึงต้องฝึกเรื่องของ
การให้อภัยเพื่อความแข็งแกร่งของตบะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



186 

 

 

พราหมณ์จะยอมกลับมาและอยู่ในอ านาจของ ตน พราหมณ์ ทูลขอกุณฑลจากพระนางม าทยันตี
และน ากุณฑลห่อด้วยหนังกวาง ระหว่างทางกลับไปหาภรรยาอาจารย์ กุณฑลได้ถูกขโ มยหลาย
ครั้งหลายหน แต่พราหมณ์อุ ตตังกะก็สามารถติดตามคืนมาจนได้ทุกครั้งและน ามาให้ภรรยาของ
อาจารย์ได้ในที่สุด 
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1. กรรณภาระ (karnabhāra)  

 เมื่อได้ฟังทหารมหาดเล็กกราบทูลให้ทราบถึงรับสั่งของทุรโยธน์เกี่ยวกับสถานการณ์การรบ
ที่ดุเดือดและรุนแรงขึ้นทุกขณะ กรรณะก็เสด็จจากที่ประทับเพื่อเข้าสู่สนามรบโดยมีศัลยะเป็น
สารถีขับรถศึก กรรณะมีสีหน้าและอารมณ์เศร้าหมองแต่ก็พยายามหักห้า มความรู้สึกด้วยการเล่า
เรื่องราวของตนให้ศัลยะฟังว่าเขาเป็นโอรสองค์โตของนางกุนตี เป็นพี่ของกษัตริย์ปาณฑพทั้งห้า 
แต่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในฐานะบุตรของนางราธา ในวัยศึกษาได้เรียนอัสตรศาสตร์จาก
พราหมณ์ปรศุรามโดยการปลอมตัวเป็นพราหมณ์และยืนยันกับอาจารย์ว่าเขาไม่ ใช่คนวรรณะ
กษัตริย์ เนื่องจากพราหมณ์ปรศุรามเป็นศัตรูกับคนในวรรณะกษัตริย์และประกาศอย่างเด็ดขาดว่า
ไม่รับสอนคนวรรณะนี้ ฐานะของเขาถูกปิดเป็นความลับเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อติดตาม
อาจารย์เข้าป่าเพื่อเก็บเผือกมัน ผลไม้ และหญ้ากุศะ ขณะที่อาจารย์หลับบนตักของเขา เพราะ
ความเหนื่อยล้า เขาก็ถูกแมลงวัชรมุขกัดบริเวณโคนขา แต่เพราะเกรงจะเป็นการรบกวนการหลับ
ของอาจารย์จึงอดทนให้แมลงกัด มิได้ขยับหนี จนเลือดเปียกชุ่มและเปื้อนอาจารย์ เมื่ออาจารย์ต่ืน
ก็ทราบความจริงว่าเขาเป็นคนในวรรณะกษัตริย์1 ด้วยความโกรธ อาจารย์จึงสาปแช่งให้อาวุ ธของ
เขาสิ้นพลานุภาพในยามที่ต้องการใช้  

 เมื่อกรรณะทดสอบอาวุธก่อนเข้าสู่สนามรบ ผลปรากฏว่าอาวุธทั้งปวงสิ้นพลานุภาพตาม
ค าสาปแช่งของอาจารย์ และเกิดลางร้ายหลายอย่างกับกองทัพของกรรณะ เช่น ช้างม้าใน
กระบวนทัพมีนัยน์ตาเศร้าสลด สะดุดเท้าพลาดบ่อยๆ ช้างทั้งหลายมีกลิ่น มันช้าง กลองและสังข์
ไม่มีเสียง เป็นต้น จากนั้น พระอินทร์ในรูปของพราหมณ์มาหากรรณะเพื่อขอบริจาคเสื้อเกราะ
วิเศษและต่างหู เมื่อพระอินทร์ลงจากเมฆก็สั่งให้เมฆเคลื่อนไปบังพระอาทิตย์ 2 แล้วกล่าวขอ
บริจาคทานที่ย่ิงใหญ่จากกรรณะ กรรณะเสนอจะบริจาคโคพันตัว ม้าพันตัว และช้ างพันเชือกแก่
พราหมณ์ตามล าดับ แต่พราหมณ์ก็ปฏิเสธทั้งสามครั้ง ในที่สุดกรรณะเสนอจะมอบเสื้อเกราะวิเศษ
และต่างหูซึ่งเป็นของที่ติดตัวกรรณะมาต้ังแต่เกิดแก่พราหมณ์ พราหมณ์ก็ยินดีรับในทันที แม้ศัล
ยะจะเตือนกรรณะว่าไม่สมควรมอบของดังกล่าวแก่พราหมณ์แต่กรรณะก็ไม่เปลี่ยนใจ หลังจาก
พระอินทร์จากไปแล้ว เทวทูตในรูปของพราหมณ์ได้น าหอกวิเศษชื่อว่าวิมลาซึ่งมีพลานุภาพ

                                                 

 1พราหมณ์ปรศุรามทราบว่ากรรณะเป็นคนในวรรณะกษัตริย์เพราะมีเพียงคนในวรรณะกษัตริย์เท่านั้นท่ี
สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดเช่นนั้นได ้

 2พระอินทร์ไม่ต้องการให้พระอาทิตย์ซึ่งเป็นบิดาของกรรณะมองเห็นและเข้าช่วยเหลือกรรณะในท่ีพระ
อินทร์ก าลังลวงเอาเส้ือเกราะวิเศษและต่างหูจากกรรณะ 
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สามารถสังหารโอรสของปาณฑุได้องค์หนึ่งมามอบแก่กรรณะ โดยกล่าวกับกรรณะว่าพระอินทร์
รู้สึกเสียใจกับการรับเสื้อเกราะและต่างหูของกรรณะไปจึงประทานหอกวิมลาเป็นการตอบแทน 
กรรณะปฏิเสธเพราะไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนจากการท าทาน แต่เทวทูตขอร้องโดยอ้างว่าขอให้
กรรณะเห็นแก่ค าขอของพราหมณ์ กรรณะจึงยอมรับหอกวิมลาไว้ ทันใดนั้นเสียงสังข์ของอรชุนก็
ดังขึ้น กรรณะจึงสั่งศัลยะให้ขับรถศึกเข้าสู่สมรภูมิ  

2. กิราตารชุนียะ (kirātārajunīya)  

 หลังจากผู้สืบราชการลับของยุธิษฐิระกลับมารายงานถึงความเจริญรุ่งรืองและความ
แข็งแกร่งของพวกเการพ เทราปทีก็ต าหนิยุธิษฐิระที่ยอมรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นธรรมอย่างสงบ
เยือกเย็น นางเห็นว่ายุธิษฐิระควรเร่งด าเนินการบางอย่างเพื่อกอบกู้ศักด์ิศรีของกษัตริย์ปาณฑพ ภี
มะเห็นด้วยกับเทราปทีท่ีจะไม่ยอมให้ทุรโยธน์มีสถานภาพมั่นคงมากไปกว่านี้ และกล่าวว่าทุร
โยธน์สมควรจะละอายใจที่ยึดอาณาจักรของศัตรูแทนที่จะต่อสู้กันอย่างสมศักด์ิศรี (หมายถึงทุร
โยธน์ยังยึดอาณาจักรของพวกปาณฑพไว้ ไม่ยอมคืน ทั้งที่ครบก าหนดเวลาสิบสามปีแห่งการเดิน
ป่าของพวกปาณฑพตามข้อตกลงแล้ว) ฤษีวยาสะแนะน าให้อรชุนบ าเพ็ญตบะเพื่อขออาวุธวิเศษ
จากเทพเจ้าซึ่งจะท าให้สามารถเอาชนะฝ่ายเการพได้ อรชุนจึงไปบ าเพ็ญตบะที่ภูเขาอินทรกีล 
(Indrakīla) เพื่อขออาวุธจากพระอินทร์ แม้พระอินทร์จะทราบว่าอรชุนคือโอรสของพระองค์ แต่ก็
ต้องการทดสอบพลังตบะของอรชุน จึงส่งนางอั ปสรทั้งหลายพร้อมทั้งคนธรรพ์มารบกวนการ
บ าเพ็ญตบะของอรชุนด้วยวิธีการต่างๆแต่อรชุนก็ไม่หวั่นไหว พระอินทร์จึงแปลงเป็นนักบวชชรา
ลงมาสนทนาธรรมกับอรชุน จากนั้นพระอินทร์ก็เปิดเผยฐานะที่แท้จริงและบอกให้อรชุนทราบว่า
อรชุนเป็นโอรสของพระองค์ และแนะน าให้อรชุนบูชาพระศิวะผู้ ที่สามารถประทานชัยชนะแก่อรชุน
ได้ พระศิวะทรงทราบว่าอรชุนคืออวตารของนระ 3 เป็นผู้ที่พระพรหมเชิญให้อวตารมาพิทักษ์โลก
และปราบอสูร ซึ่งในเวลานั้นอสูรมูกะในร่างของหมูป่าต้องการจะสังหารนระ พระศิวะจึงแปลงเป็น
หัวหน้าพรานป่า และแปลงคณะผู้ติดตามเป็นพรานป่า หมูป่าถูกพ ระศิวะไล่ต้อนจนมาถึงสถานที่
ที่อรชุนบ าเพ็ญตบะ พระศิวะทรงใช้ศรยิงหมูป่า อรชุนเก็บศรของพระศิวะได้ เมื่อพบกับพวกพราน
ป่า (ผู้ติดตามพระศิวะ) อรชุนถูกกล่าวหาว่าขโมยศรของหัวหน้าพราน อรชุนโกรธจึงต่อสู้กับพวก
พรานท าให้พวกพรานได้รับบาดเจ็บ ต่อมาอรชุนต่อสู้กับพระศิวะอย่ างดุเดือดและพ่ายแพ้พระศิวะ
ในที่สุด พระศิวะทรงพอพระทัยความดีของอรชุนยิ่งกว่าพอพระทัยในอ านาจตบะที่อรชุนบ าเพ็ญ

                                                 

 
3ภาคหนึ่งของปุรุษะ หรือวิษณ ุ ส่วนอีกภาคหนึ่ง นารายณะหรืออัจยุตะ อวตารมาเป็นกฤษณะแห่งเผ่า
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มา จึงทรงเปิดเผยฐานะที่แท้จริงและประทานอาวุธแห่งรุทระ พร้อมทั้งอรรถศาสตร์แก่อรชุน 
จากนั้นเทวดาทั้งหลายก็ประทานอาวุธอ่ืนๆแก่อรชุนด้วย  

3. ทูตฆโฏตกัจ (dūtaghatotkacam) 

 ท้าวธฤตราษฏร์ได้ข่าวอภิมันยุถูกสังหารจึงคาดการณ์กับทุหศลาว่านางอาจเป็นม่ายในไม่
ช้าเพราะชยัทรถสามีของนางเป็นเหตุให้อภิมันยุถูกสังหารก็จะต้องถูกอรชุนตามแก้แค้นในเร็ววัน 
จากนั้นฆโฏตกัจถูกฝ่ายปาณฑพส่งมาเป็นทูตยังเมืองหัสตินาปุระ ฆโฏตกัจมีปากเสียงกับทุรโยธน์
และศกุนิเพราะทุรโยธน์และศกุนิดูถูกว่าฆโฏตกัจเป็นรากษส แต่ฆโฏตกัจโต้ตอบว่าแม้ตนจะเป็น
รากษสก็ไม่เคยท าเรื่องชั่วช้าอย่างที่พวกทุรโยธน์ท า เช่น สังหารเด็กในสงคราม เผาบ้านพี่น้อง 
และท าร้ายพี่สะใภ้กลางสภา  

4. ทูตวากยะ (dūtavākya) 

 หลังจากมหาดเล็กกรา บทูลให้ทุรโยธน์และกษัตริย์ในที่ประชุมทราบว่าพระกฤษณะ
เดินทางมาขอเข้าเฝ้าในฐานะทูตของฝ่ายปาณฑพ ทุรโยธน์ก็รู้สึกเดือดดาลจึงประกาศต่อที่
ประชุมว่าจะจับพระกฤษณะจองจ าในคุกแห่งหัสตินาปุระ เพื่อไม่ให้สามารถกลับไปช่วยเหลือ
พวกปาณฑพท าสงคราม กษัตริย์ทั้งหลายในที่ประชุม  ได้แก่ ภีษมะ ท้าวธฤตราษฏร์ และ
อาจารย์โทรณะ เป็นต้น ต่างไม่เห็นด้วยและพยายามทัดทานทุรโยธน์ ต่างเห็นพ้องกันว่า
สมควรจัดการต้อนรับพระกฤษณะอย่างสมพระเกียรติที่สุด แต่ทุรโยธน์ไม่ยอมฟังค าทัดทานข
องกษัตริย์ทั้งปวง และปรารถนาจะหมิ่นเกียรติของกษัตริย์ปาณฑพต่อพระพักต ร์พระกฤษณะ
เพื่อให้พระกฤษณะประจักษ์ถึงความรู้สึกโกรธแค้นชิงชังที่ตนมีต่อพวกปาณฑพ จึงสั่งให้ทหาร
น าภาพวาดนางเทราปทีที่ถูกทุหศาสันและศกุนิกระชากผมและเสื้อผ้าท่ามกลางสภาเข้ามา
ถวาย ทุรโยธน์แสร้งกล่าวชื่นชมความงดงามของภาพวาดนั้นต่อพระพักตร์พระกฤษณะ 
พระกฤษณะขอร้อง ให้ท าลายภาพวาดนั้นแต่ ทุรโยธน์กลับให้ทหารน าภาพนั้นไปเก็บ เมื่อ
พระกฤษณะอ่านสารของยุธิษฐิระซึ่งมีใจความให้ทุรโยธน์คืนดินแดนให้แก่พวกปาณฑพตาม
สัญญา ทุรโยธน์ก็ยิ่งเดือดดาลและสั่งให้ทหารช่วยกันจับกุมพระกฤษณะ พระกฤษณะบันดาล
พระองค์ให้เล็ก ใหญ่ และปรากฏในที่ต่างๆทุ กหนทุกแห่ง ท าให้ทหารของทุรโยธน์ไม่สามารถ
จับกุมพระองค์ได้ พระกฤษณะทรงพิโรธทุรโยธน์อย่างยิ่งจึงตรัสเรียกจักรสุทรรศน์ด้วยหมาย
จะตัดเศียรทุรโยธน์ แต่ในที่สุดก็มิได้ทรงท าเช่นนั้นเนื่องจากทรงระลึกว่าเสด็จมาในฐานะทูต
ของยุธิษฐิระ   
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5. ปัญจราตระ  (pañcaratra) 

 ในการประกอบยัญพิธีของฝ่ายเการพ  ณ กรุงหัสตินาปุระ  มีกษัตริย์เมืองต่างๆเข้าร่วมพิธี
ด้วย ทุรโยธน์ปรารถนาจะมอบคุรุทักษิณาแก่อาจารย์โทรณะ  อาจารย์โทรณะขอให้ทุรโยธน์แบ่ง
ดินแดนครึ่งหนึ่งให้แก่พวกปาณฑพเพื่อเป็นคุรุทักษิณา แต่ศกุนิผู้เป็นลุงที่ทุรโยธน์เชื่อถือและไว้ใจ
ที่สุดไม่เห็นด้วยและคัดค้านอย่างเต็มที่  ในที่สุดทุรโยธน์ยอมรับปากอาจารย์โทรณะโดยมีเงื่อนไข
ว่าตนจะมอบดินแดนครึ่งหนึ่งให้แก่พวกปาณฑพหากสามารถหาพวกปาณฑพพบภายในเวลาห้า
ราตรี ในเวลานั้นทหารเข้ามากราบทูลว่าพระเจ้าวิราฏะไม่อาจมาเข้าร่วมพิธีได้เนื่องจากแม่ทัพกีจ
กะแห่งเมืองวิราฏะรวมทั้งพี่น้องอีกร้อยคนถูกสังหารโดยไม่พบร่องรอยการใช้อาวุธ  เมื่อที่ประชุม
ได้ทราบข่าวดังกล่าว  ภีษมะซึ่งสนับสนุนข้อเสนอของอาจารย์โทรณะมาต้ังแต่ต้นจึงแนะน าให้
อาจารย์โทรณะยอมรับเงื่อนไขของทุรโยธน์เพราะมั่นใจว่าผู้ที่สามารถสังหารแม่ทัพกีจกะและพี่
น้องทั้งหนึ่งร้อยได้โดยไม่ใช้อาวุธมีเพียงภีมะคนเดียวเท่านั้น  จึงเชื่อมั่นว่าพวกปาณฑพต้องซ่อน
ตัวอยู่ในราชส านักของพระเจ้าวิราฏะอย่างแน่นอน  อาจารย์โทรณะท าตามค าแนะน าของภีษมะ  
ในขณะเดียวกันภีษมะก็เสนอให้ทุรโยธน์ยกกองทัพไปตีเมืองวิราฏะในรูปแบบกองโจร  ทุรโยธน์ยก
กองทัพไป ตีเมืองวิราฏะตามค าแนะน าของภีษมะโดยไม่รู้ว่าเป็นแผนการของภีษมะที่ต้องการ
ติดตามหาพวกปาณฑพ 

 ฝ่ายเมืองวิราฏะ  เจ้าชายอุตระ  พระราชโอรสของพระเจ้าวิราฏะเสด็จออกรบพร้อมด้วยพฤ
หันนลา  อาจารย์สอนนาฏศิลป์  (อรชุนในขณะที่ถูกสาปให้เป็นกระเทย ) รถของเจ้าชายประสบ
อุบัติเหตุพลิกคว่ าแต่เจ้าชายทรงสามารถขับไล่กองทัพของฝ่ายเการพกลับไปได้  อีกทั้งเจ้าชายอภิ
มันยุแห่งหัสตินาปุระก็ถูกภีมะ (ซึ่งปลอมเป็นคนครัวอยู่ในราชส านักวิราฏะ) จับเป็นเชลย  ขณะเข้า
เฝ้าพระเจ้าวิราฏะ  เจ้าชายอภิมันยุได้พบและโต้เถียงกับอรชุนผู้เป็นบิดาและภีมะผู้เป็นลุง
เนื่องจากเจ้าชายอภิมันยุไม่ทราบฐานะที่แท้จริงของกษัตริย์ทั้งสอง  พระเจ้าวิราฏะทรงระลึกว่า
พระองค์กับท้าวทรุบท (พระราชบิดาของนางเทราปที ) ทรงเป็นพระญาติกัน  เจ้าชายอภิมันยุผู้เป็น
โอรสของอรชุนจึงมีฐานะเป็นพระนัดดาของพระองค์ด้วย  จึงโปรดให้รับรองเจ้าชายอภิมันยุใน
ฐานะพระราชอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติ 

 เจ้าชายอุตระกราบทูลพระเจ้าวิราฏะว่าในขณะเกิดเหตุการณ์ชุลมุน  ผู้ที่สามารถขับไล่
กองทัพข้าศึกให้พ้นไปจากพระนครไม่ใช่พระองค์  แต่เป็นอรชุนซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้และใช้ธนู
คาณฑีวะยิงใส่กองทัพข้าศึกจนแตกกระเจิง เจ้าชายอุตระไม่ทรงเห็นพ ระพักตร์ของอรชุน  ทรงเห็น
เพียงพระพาหาท่ีมีรอยแผลเป็นอันเกิดจากการโก่งคันธนูซึ่งเหมือนกับรอยแผลเป็นที่แขนของพฤ
หันนลา พฤหันนลาปฏิเสธว่ารอยที่แผลที่แขนของตนเกิดจากรอยกดของข้อมือและกล่าวยกย่อง
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เจ้าชายอุตระว่าทรงเป็นผู้ขับไล่กองทัพข้าศึกให้แตกพ่ายไปจากพระนคร  ในที่สุดทุกคน ณ ท่ีน้ันก็
ทราบฐานะที่แท้จริงของพฤหันนลา รวมทั้งภควาน (ยุธิษฐิระซึ่งปลอมเป็นพราหมณ์ในราชส านักวิ
ราฏะ) และคนครัว  เมื่อทราบความจริง  เจ้าชายอภิมันยุกล่าวขออภัยอรชุนและภีมะที่ตนพูดจา
ล่วงเกิน พระเจ้าวิราฏะทรงปลาบปลื้มพร ะทัยอย่างยิ่งจึงพระราชทานพระราชธิดาอุตราแก่อรชุน  
อรชุนรับเจ้าอุตราไว้ในฐานะว่าที่พระสุณิสา ชายาของเจ้าชายอภิมันยุ 

 ฝ่ายเการพ  หลังจากกองทัพพ่ายแพ้จนแตกกระเจิง  ภีษมะทวงสัญญาจากทุรโยธน์ให้
พระราชทานดินแดนครึ่งหนึ่งแก่พวกปาณฑพเพราะประจักษ์ชัดว่าอรชุนเป็นผู้ยิงธ นูใส่ทัพของเกา
รพ มีหลักฐานส าคัญคือลูกธนูที่จารึกข้อควมสรรเสริญภีษมะและอาจารย์โทรณะซึ่งถูกยิงมาตก
แทบเท้าของบุคคลทั้งสองเมื่ออยู่ในสนามรบ  ศกุนิขัดเคืองและค้านว่าลูกธนูและข้อความที่จารึก
บนลูกธนูอาจเป็นฝีมือของเจ้าชายอุตระ  

 ทุรโยธน์ยืนยันว่าจะยกดินแดนครึ่งหนึ่งแก่พวกปาณฑพหากยุธิษฐิระปรากฏตัว เจ้าชายอุ
ตระน าสารจากยุธิษฐิระมาถวายทุรโยธน์ เนื้อความในสารแจ้งว่ายุธิษฐิระทรงรับเจ้าหญิงอุตราไว้
ในฐานะพระสุณิสา ชายาของเจ้าชายอภิมันยุและปรารถนาจะเชิญกษัตริย์ทั้งหลายเข้าร่วมพิธี
อภิเษกของกษัตริย์ทั้งสอง อาจารย์โทรณะเตือนทุรโยธน์ว่าบัดนี้เป็นที่แน่ชัดว่าได้พบพวกปาณฑพ
แล้วภายในเวลาห้าราตรีตามเงื่อนไขจึงขอให้ทุรโยธน์รักษาค ามั่น  ทุรโยธน์รับว่าจะปฏิบัติตามนั้น 

6. มัธยมวยาโยคะ (madhyamavyāyoga)  

 ขณะที่พราหมณ์ชรานามว่า เกศวะ พร้อมด้วยภรรยาและบุตรชายสามคนก าลังเดินทางอยู่
กลางป่าก็พบกั บฆโฏตกัจซึ่งได้รับสั่งจากมารดาคือนางหิฑิมพา ให้จับมนุษย์ไปให้นางเพื่อเป็น
อาหารเช้า พราหมณ์ชราขอร้องฆโฏตกัจให้ปล่อยพวกตนเพื่อเห็นแก่ความเป็นพราหมณ์ ฆโฏ
ตกัจบอกกับพราหมณ์ชราว่าตนต้องการบุตรคนใดคนหนึ่งของพราหมณ์ เมื่อได้บุตรของพราหมณ์
คนหนึ่งแล้วก็จะปล่อยคนที่ เหลือทั้งหมด ทั้งพราหมณ์ชรา ภรรยา และบุตรทั้งสามต่างยินดีสละ
ชีวิตของตนเพื่อปกป้องครอบครัว แต่ฆโฏตกัจปฏิเสธที่จะน าพราหมณ์ชราไปเป็นอาหารของ
มารดาเนื่องจากแก่เกินไป และปฏิเสธภรรยาของพราหมณ์เพราะนางหิฑิมพาไม่ต้องการมนุษย์
ผู้หญิง ในที่สุดบุตรชายคนกลางคือผู้ที่จะ ต้องไปเป็นอาหารของนางหิฑิมพา แต่ก่อนที่จะ
ติดตามฆโฏตกัจไป บุตรคนกลางขอไปด่ืมน้ าจากสระน้ าในบริเวณนั้น เ มื่อเห็นว่าอาหารเช้าของ
มารดาหายไปนาน ฆโฏตกัจจึงร้องเรียกว่า “คนกลาง คนกลาง ” ขณะนั้นภีมะผู้มีฉายาว่า “คน
กลาง” ได้ยินเสียงเรียกของฆโฏตกัจ เข้าใจว่าเรียกตนจึง เดินตามเสียงเรียกมาพบฆโฏตกัจและ
ครอบครัวพราหมณ์  ครอบครัวพราหมณ์ขอร้องให้ภีมะช่วย  ภีมะสั่งให้ฆโฏตกัจปล่อยครอบครัว
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พราหมณ์ทั้งหมด  รวมทั้งบุตรคนกลางของพราหมณ์โดยภีมะจะยอมไปกับฆโฏตกัจแทน  
ฆโฏตกัจยอมรับข้อเสนอของภีมะ ระหว่างทางภีมะโต้เถียงและต่อสู้กับฆโฏตกัจท า ให้ภีมะสงสัย
ว่าฆโฏตกัจเป็นบุตรของตนกับนางหิฑิมพา และความคลางแคลงใจของภีมะก็ได้รับการเฉลยเมื่อ
ได้พบนางหิฑิมพา 

7. เวณีสังหาร (venīsajhāra) 

 เมื่อได้ข่าวว่ายุธิษฐิระส่งพระกฤษณะเป็นทูตไปเจรจาขอสงบศึกกับพวกเการพ ภีมะก็ไม่
พอใจมากจนถึงกับประกาศว่าจะยอมขัดค าสั่งพร ะเชษฐาหรือแม้แต่ต้องตัดขาดความเป็นพี่น้อง
กันก็ตาม เพราะเคยสาบานว่าจะแก้แค้นพวกเการพที่ท าร้ายพวกตนหลายครั้งและหมิ่นเกียรติของ
เทราปที ความโกรธแค้นของภีมะทวีขึ้นเมื่อเห็นเทราปทีเศร้าโศกเพราะถูกอนุมตีมเหสีของทุรโยธน์
เย้ยหยันถึงเหตุการณ์ที่น่าอับอายกลางสภา ภีมะจึงสาบานว่าจะฆ่าทุรโยธน์ให้ได้แล้วจะขมวดมุ่น
ผมของเทราปทีด้วยมือที่ชุ่มด้วยเลือดของทุรโยธน์ ผู้ส่งสารมารายงานว่าการเจรจาของ
พระกฤษณะล้มเหลว สงครามจะยังด าเนินต่อไป สงครามทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากการตายของ
อภิมันยุ ฝ่ายเการพต้องเสียนักรบส าคัญไปอย่างต่อเนื่องเริ่ มจากภีษมะ ตามด้วยโทรณาจารย์ 
ทุหศาสัน  วฤสเสนะ และสุดท้ายก็คือกรรณะ ทุรโยธน์หนีไปซ่อนตัวในสระน้ าแต่ถูกพระกฤษณะ
ตามไปพบจึงต่อสู้กับภีมะ และถูกภีมะสังหารในที่สุด หลังจากทุรโยธน์ตายแล้ว ปิศาจจารวาก
สหายของทุรโยธน์ก็แปลงเป็นมุนีไปหลอกยุธิษฐิระและเทราปทีว่าภีมะและ อรชุนถูกทุรโยธน์
สังหารแล้ว ขณะที่ยุธิษฐิระและเทราปทีก าลังจะกระโดดเข้ากองไฟเพื่อตายตามภีมะและอรชุน ภี
มะ อรชุน และพระกฤษณะก็ปรากฏตัว พร้อมทั้งแจ้งข่าวชัยชนะ ภีมะขมวดผมของเทราปทีตามที่
สาบาน ส่วนปิศาจจารวากก็ถูกนกุลฆ่าตาย 

8. อภิชญานศากุนตลา (abhijñānaśākuntalā)  

 พระราชาทุษยันต์เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์จนเข้าไปในป่าบ าเพ็ญตบะ ขณะที่ทรงขึ้นสาย
ธนูเพื่อยิงกวางที่รถพระที่นั่งติดตามมาอย่างกระชั้นชิด เหล่าฤษีก็เข้ามาขวางและขอให้พระองค์
ทรงเว้นจากการล่ากวางของอาศรม พระราชาทรงท าตามและเสด็จเข้าไปในอาศรมตามค าทูลเชิญ
ของเหล่าฤษี ขณะนั้นฤษีกัณวะผู้เป็นเจ้าส านักไม่อยู่ พระราชาได้ พบนางศกุนตลาผู้เป็นบุตรบุญ
ธรรมของฤษีกัณวะ  ทรงหลงรักนาง และเมื่อทรงทราบถึงก าเนิดของนางว่าเป็นบุตรของนางอัปสร
เมนกากับฤษี (จ าชื่อไม่ได้) ซึ่งฤษีกัณวะไปพบในป่าและน ามาเลี้ยงเป็นบุตรสาว พระราชาก็ทรง
อภิเษกกับนางด้วยวิธีคนธรรพ์วิวาห์ ก่อนพระราชาเสด็จกลับพระนครได้พระราชทานแหวนที่สลัก
พระนามของพระองค์แก่ศกุนตลา พร้อมทั้งทรงให้ค ามั่นสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมารับนาง
ก่อนที่นางจะอ่านอักษรที่แหวนถึงตัวสุดท้าย  เมื่อพระสวามีจากไป ศกุนตลาก็เฝ้าแต่คิดค านึง
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และรอคอยการกลับมาของพระสวามีอย่างใจจดใจจ่อท าให้ละเลยการต้อนรับฤษีทุรวาสผู้มา
เยือนอาศรม ด้วยความโกรธที่ไม่ได้รับการต้อนรับ ฤษีทุรวาสผู้มีโทสะร้ายและมีวาจาสิทธิ์ได้สาป
ศกุนตลาว่าให้ผู้ที่นางก าลังคิดถึงลืมนาง เพื่อนของศกุนตลารีบตามไปขอโทษและขอร้องให้ฤษีทุ
รวาสถอนค าสาป แต่ถ้อยค าที่ฤษีสาปแล้วไม่อาจถอนได้ ฤษีทุรวาสจึงแก้ค าสาปเป็นว่าให้ผู้ที่ศกุน
ตลาคิดถึงลืมนาง ต่อเมื่อได้เห็นสิ่งของที่ให้ไว้เป็นเครื่องระลึกถึงจึงจดจ านางได้ เวลาผ่านไปจน
ศกุนตลาต้ังครรภ์ได้หลายเดือน ฤษีกัณวะจึงสั่งให้ลูกศิษย์พาศกุนตลาไปส่งให้พระราชาทุษยันต์
ในเมือง เมื่อเข้ าเฝ้าพระราชา พระองค์ทรงจ าศกุนตลาไม่ได้เพราะอ านาจค าสาป ทรงต าหนินาง
และไม่ทรงยอมรับนางเป็นภรรยา เมื่อถูกพระสวามีปฏิเสธ นางจึงอ้างถึงหลักฐานคือแหวนที่พระ
ชาพระราชทานแก่นาง แต่เมื่อจะแสดงแหวนต่อพระราชาทุษยันต์ก็พบว่าแหวนหลุดหายไปแล้ว
ในระหว่างการเดินทาง พระราชาท รงพระสรวลด้วยไม่ทรงเชื่อค ากราบทูลของศกุนตลาและทรง
ยืนยันไม่ยอมรับนางแม้ว่าพระองค์จะถูกศกุนตลาและลูกศิษย์ของฤษีกัณวะต าหนิอย่างรุนแรงก็
ตาม ในที่สุดเหล่าฤษีก็ทูลลาพระราชาเพื่อกลับไปยังป่าบ าเพ็ญตบะโดยไม่ยอมให้ศกุนตลาติด
ตามกลับไปด้วย ทันใดนั้นมีแสงสว่างเจิดจ้าเกิ ดขึ้นกลางท้องฟ้าพาศกุนตลาไปอยู่บนสวรรค์ 
ต่อมามีชาวประมงคนหนึ่งถูกราชบุรุษจับกุมขณะก าลังขายแหวนของพระราชา หลังจากสอบถาม
ก็ได้ความว่าชาวประมงจับปลาตัวใหญ่ได้ เมื่อผ่าท้องปลาก็พบแหวนจึงน ามาขาย เมื่อพระราชา
เห็นแหวนก็ทรงจ าศกุนตลาและเรื่องราวความรักของพระองค์กับศกุนตลาได้ ทรงเสียพระทัยที่
ปฏิเสธและตรัสบริภาษศกุนตลาในครั้งก่อน  เวลาผ่านไปหลายปีจนพระภรต โอรสของศกุนตลา
อายุได้.....ปี (ดูอีกทีจ าไม่ได้) พระราชาทุษยันต์ได้รับเชิญจากพระอินทร์ให้เสด็จไปเมืองสวรรค์เพื่อ
ช่วยปราบอสูร หลังจากพระราชาทุษยันต์ช่วยปราบอสูรส าเร็จแล้ ว ทรงพบพระภรตก าลังเล่นอยู่
กับลูกสิงโต ทรงนึกรักและเอ็นดูแม้ยังไม่ทรงทราบว่าคือพระโอรส พระราชาทรงสอบถามนาง
อัปสรเกี่ยวกับพ่อแม่ของพระภรต นางกราบทูลว่าพระภรตเป็นเชื้อสายปุรุ ท าให้พระราชาทรงฉงน
พระทัยอย่างยิ่ง ขณะที่พระภรตก าลังเล่นสนุกอยู่นั้น เครื่องรางประจ าพ ระองค์ก็หลุดและตกลงที่
พื้น พระราชาทุษยันต์ทรงก้มเก็บแต่นางอัปสรรีบร้องห้ามและกราบทูลว่าเครื่องรางนี้จะกลายเป็น
งูฉกผู้ที่จับต้องในทันทียกเว้นแต่พระภรตและพ่อแม่ของพระภรตเท่านั้น แต่เมื่อพระราชาทุษยันต์
ทรงเก็บเครื่องรางจากพื้น เครื่องรางก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ไม่ได้เปลี่ยนเป็นงู ท าให้พระองค์ทรง
แน่พระทัยว่าพระภรตคือพระโอรส ทรงพบศกุนตลาและกล่าวขอโทษที่ทรงลืมนาง แล้วทรง พา
ศกุนตลาและพระโอรสลงไปอภิเษกและครองราชสมบัติในโลกมนุษย์ เหล่าเทพทั้งหลายอ านวย
พร 
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9. อูรุภังคะ (ūrubhavga) 

 ณ ดินแดนสามันตปัญจกะ ก่อนสงครามสิ้นสุด  ขณะที่ทหารสามนายแห่งกองทัพทุรโยธน์
ก าลังพูดคุยกันถึงสภาพของสมรภูมิที่เต็มไปด้วยซากศพและเศษชิ้นส่วนอวัยวะของเหล่านักรบ
และสัตว์พาหนะที่ตายในสงครามซึ่งปะปน ทับถมบนเศษซากรถศึก ธงชัย และอาวุธ ทุรโยธน์
และภีมะเข้ามาในสมรภูมิเพื่อต่อสู้ประลองคทาโดยมีกษัตริย์ปาณฑพอี ก 4 องค์ วิทูร ฤษีวยาสะ 
พระกฤษณะ และพลรามเฝ้าดูอยู่ไม่ห่าง การต่อสู้ระหว่างทุรโยธน์กับภีมะด าเนินไปอย่างดุเดือด
โดยไม่มีทีท่าว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะ ทั้งคู่เริ่มอ่อนแรงและบาดเจ็บแต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรามือ 
พระกฤษณะลอบให้สัญญาณลับแก่ภีมะให้ฟาดที่ต้นขาของทุรโยธน์ ภีมะท าตาม เมื่อถูกภีมะฟาด
ที่ต้นขา ทุรโยธน์ล้มลงในสภาพบาดเจ็บสาหัส พลรามผู้เป็นครูสอนวิชาคทาแก่ทุรโยธน์และภีมะ
โกรธมากท่ีภีมะละเมิดกติกาและปรารถนาจะแก้แค้นแทนทุรโยธน์ แต่ทุรโยธน์ขอร้องพลรามไม่ให้
ท าร้ายภีมะโดยให้เหตุผลว่าภีมะท าตามค าปฏิญญาเมื่อครั้งที่ผ่ายทุรโยธ น์หมิ่นเกียรตินางเท
ราปที ขณะที่ทุรโยธน์ก าลังขอร้องพลรามอยู่น้ัน ท้าวธฤตราษฏร์และนางคานธารี พร้อมด้วยชายา
ทั้งสองของทุรโยธน์คือนางมาลวีและนางเปารวี และพระโอรสคือทุรชัย ก็เดินทางมาถึงสมรภูมิ
และเรียกหาทุรโยธน์ เมื่อกษัตริย์ทั้งหมดได้พบกัน ทุรโยธน์ซึ่งอยู่ในสภา พบาดเจ็บสาหัสและไม่
อาจลุกขึ้นได้กล่าวร่ าลากษัตริย์ทั้งหมด พร้อมทั้งสั่งความกับพระโอรสผู้เยาว์วัยให้เชื่อฟังกษัตริย์
ปาณฑพ ในขณะนั้น อัศวถามา บุตรของอาจารย์โทรณะเข้ามาหาทุรโยธน์และบอกเล่าแผนการที่
จะเผาค่ายของฝ่ายปาณฑพในเวลากลางคืน ทุรโยธน์ห้ามปรามและเตือนสติ อัศวถามาให้ยุติ
ความแค้น  ก่อนสวรรคต ทุรโยธน์มองเห็นภาพหมู่ญาติและพระอนุชาทั้งหมดที่สิ้นใจในสงคราม 
พร้อมทั้งเทพธิดาท้ังหลาย ประทับบนเทวรถมารอรับ เมื่อทุรโยธน์สวรรคตแล้ว ท้าวธฤตราษฏร์
ประกาศจะออกบ าเพ็ญพรตในดินแดนสงบ ส่วนอัศวถามาออกจากสมรภูมิเพื่อไปเตรียมการ
ท าลายค่ายของฝ่ายปาณฑพตามที่ต้ังใจ 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบบทละครเรื่องกรรณะภาระกับมหาภารตะ  

 

บทละครเรื่องกรรณะภาระ มหาภารตะ 

กรรณะเสด็จเข้าสู่สมรภูมิโดยมีศัลยะเป็นสารถี
ขับรถศึก 

ตรงกับบทละคร 

กรรณะเล่าเรื่องราวของตนให้ศัลยะฟังด้วย
อารมณ์หม่นหมองว่า 

 กรรณะเป็นโอรสองค์โตของนางกุนตี เป็นพี่
ของพวกปาณฑพ แต่เป็นรู้จักของคนทั่วไป
ในฐานะบุตรของนางราธา  

 ในวัยศึกษาได้เรียนอัสตรศาสตร์จาก
พราหมณ์ปรศุรามโดยการปลอมตัวเป็น
พราหมณ์และยืนยันกับอาจารย์ว่าเขาไม่ใช่
คนวรรณะกษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 ฐานะของกรรณะถูกปิดเป็นความลับ
เรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อติดตามอาจารย์เข้าป่า
เพื่อเก็บเผือกมัน ผลไม้ ขณะอาจารย์หลับ
บนตักของเขา เขาถูกแมลงวัชรมุขกัดบริเวณ

กรรณะไม่ได้เล่าให้ศัลยะฟังแต่เป็นเนื้อหาและ
เหตุการณ์ที่ปรากฏในเรื่อง 

 ตรงกับบทละคร   เป็นพี่ของพวกปาณฑพ         
แต่เป็นรู้จักของคนทั่วไปในฐานะบุตรของนาง
ราธา                                                             

 ในวัยศึกษาได้เรียนอัสตรศาสตร์จากพราหมณ์
ปรศุรามโดยโกหกพราหมณ์ปรศุรามว่าเป็น
พราหมณ์ 

 ในระหว่างเรียนกรรณะสังหารแม่โคของ
พราหมณ์คนหนึ่งด้วยความไม่ต้ังใจ  พราหมณ์
ไม่ยอมยกโทษให้กรรณะ แต่ต าหนิกรรณะอย่าง
รุนแรง และสาปแช่ง ให้ล้อรถศึกของกรรณะจม
โคลน ให้กรรณะถูกท า ให้หมดสติ และให้ศัตรู
ของกรรณะตัดศีรษะของกรรณะได้ด้วยอ านาจ
ตบะ กรรณะเสนอจะชดใช้ด้วยแม่โคจ านวนมาก 
ด้วยทรัพย์สมบัติและอัญมณีมากมายเพื่อให้
พราหมณ์พอใจ แต่พราหมณ์ปฏิเสธและขับไล่
กรรณะ 

 ตรงกับบทละคร ต่างเพียงชื่อแมลง ในมหาภา
รตะแมลงชื่ออลรรกะ ส่วนในบทละครชื่อวัชรมุข 
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โคนขา แต่เพราะเกรงจะรบกวนการหลับ
ของอาจารย์จึงอดทนให้แมลงกัด มิได้ขยับ
หนี จนเลือดเปียกชุ่มและเปื้อนอาจารย์ เมื่อ
อาจารย์ต่ืนก็ทราบความจริงว่าเขาเป็นคน
วรรณะกษัตริย์  

 อาจารย์โกรธมากจึงแช่งกรรณะให้อาวุธของ
กรรณะสิ้นพลานุภาพในยามที่ต้องการใช้  

 

 

 

 

  อาจารย์โกรธมาก จึงสาปแช่ง และขับไล่กรรณะ
ว่า “เพราะความโลภในอาวุธ เธอได้กล่าวค า
เท็จ ณ ที่นี้ เจ้าคนเลว อาวุธแห่งพรหมเหล่านี้
จะไม่อยู่ในความทรงจ าของเธอเพราะเธอไม่ใช่
พราหมณ์ พรหมาวุธเหล่านี้จะไม่อยู่กับเธอ
อย่างแน่นอนในยามที่เธอได้รับการหมั้นหมาย
จากคนวรรณ ะกษัตริย์ที่เสมอกับเธอ ตราบจน
เวลาที่เธอตาย ที่นี่ไม่มีที่ส าหรับคนที่กระท า
ความผิดมากมายเช่นเธอ” 

กรรณะทดสอบอาวุธก่อนเข้าสู่สมรภูมิ 
ปรากฏว่าอาวุธทั้งปวงสิ้นพลานุภาพตามค า
แช่งของอาจารย์ และเกิดลางร้ายหลาย
อย่างกับกองทัพของกรรณะ 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

พระอินทร์ในรูปของพราหมณ์มาหากรรณะเพื่อ
ขอบริจาคเสื้อเกราะวิเศษและต่างหู 

ตรงกับบทละคร 

เมื่อพระอินทร์ลงจากเมฆก็สั่งให้เมฆเคลื่อนไป
บังพระอาทิตย์ 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

พระอินทร์ขอบริจาคทานที่ย่ิงใหญ่จากกรรณะ  ตรงกับบทละคร 

 กรรณะเสนอจะมอบโคหนึ่งพันตัวแก่
พราหมณ์ (พระอินทร์แปลง) แต่พราหมณ์
ปฏิเสธ 

 กรรณะเสนอจะมอบม้าตระกูลกัมโพชหนึ่ง

 กรรณะเสนอจะให้ทรัพย์สมบัติต่างๆแก่
พราหมณ์แต่พราหมณ์ปฏิเสธ 
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พันตัวแก่พราหมณ์ แต่พราหมณ์ปฏิเสธ 

 กรรณะเสนอจะมอบช้างโขลงหนึ่งที่มีช้าง
จ านวนมากแก่พราหมณ์ แต่พราหมณ์
ปฏิเสธ 

 กรรณะเสนอจะมอบทองค าจ านวนนับไม่
ถ้วนแก่พราหมณ์ แต่พราหมณ์ปฏิเสธ 

 กรรณะเสนอจะมอบแผ่นดินแก่พราหมณ์ แต่
พราหมณ์ปฏิเสธ 

 กรรณะเสนอจะมอบผลบุญที่ได้รับจากการ
ท าพิธีอัคนิษโฏมแก่พราหมณ์ แต่พราหมณ์
ปฏิเสธ 

 กรรณะเสนอจะมอบศีรษะของตนแก่
พราหมณ์ แต่พราหมณ์ปฏิเสธ 

 กรรณะเสนอจะให้เสื้อเกราะและต่างหูแก่
พราหมณ์  พราหมณ์ตอบรับด้วยความยินดี  

 กรรณะสงสัยว่าการมาขอรับบริจาคของ
พราหมณ์ครั้งนี้เป็นอุบายของพระกฤษณะ 

 กรรณะเสนอจะให้เสื้อเกราะและต่างหูแก่
พราหมณ์  พราหมณ์ตอบรับด้วยความยินดี  
กรรณะบริจาคเสื้อเกราะและต่างหูให้พราหมณ์  
เทวดาทั้งหลายพากันสรรเสริญกรรณะ  เมื่อตัด
เสื้อเกราะให้ แก่พระอินทร์ กรรณะจึงได้ชื่อว่า
กรรณะ หมายถึงผู้ตัดเสื้อเกราะ 

เทวทูตในรูปของพราหมณ์ได้น าหอกวิเศษชื่อว่า
วิมลาซึ่งมีพลานุภาพสามารถสังหารโอรสของ
ปาณฑุได้องค์หนึ่งมามอบแก่กรรณะโดยกล่าว
กับกรรณะว่าพระอินทร์รู้สึกเสียใจกับการรับเสื้อ
เกราะและต่างหูของกรรณะไปจึงประทานหอก
วิมลาเป็นการตอบแทน  

กรรณะขอหอกวิเศษจากพระอินทร์เพื่อแลกกับเสื้อ
เกราะและต่างหู พระอินทร์คาดการณ์ล่วงหน้าว่า
กรรณะ จะขอหอกศักติจึงท าให้หอกวิเศษใช้ได้
เพียงครั้งเดียว 

กรรณะปฏิเสธ ไม่ยอมรับหอกของพระอินทร์ พระอินทร์มอบหอกวิเศษให้กรรณะตามที่กรรณะ
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เพราะไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนจากการท าทาน 
แต่เทวทูตขอร้องโดยอ้างว่าขอให้กรรณะเห็นแก่
ค าขอของพราหมณ์ กรรณะจึงยอมรับหอก
วิมลาไว ้

ขอ 

เสียงสังข์ของอรชุนก็ดังขึ้น กรรณะจึงสั่งศัลยะ
ให้ขับรถศึกเข้าสู่สมรภูมิ  

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบบทละครเรื่องปัญจราตระกับมหาภารตะ  

 

บทละครเรื่องปัญจราตระ มหาภารตะ 

ทุรโยธน์ประกอบยัญพิธีโดยมีกษัตริย์เมืองต่างๆ
เข้าร่วมพิธีด้วย 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

การสนทนาระหว่างทุรโยธน์  อาจารย์โทรณะ  
ภีษมะ และศกุนิ  ( 

ก่อนที่ทหารจะเข้ามารายงานข่าวการเสียชีวิต
ของแม่ทัพกีจกะะได้ข่าวการ 

 ทุรโยธน์ปรารถนาจะมอบคุรุทักษิณาแก่
อาจารย์โทรณะจึงสอบถามความต้องการของ
อาจารย์โทรณะ 13  

การสนทนาระหว่างทุรโยธน์ อาจารย์โทรณะ 
ภีษมะ และเจ้าชายสุสรมัน  

ก่อนที่ทหารจะเข้ามารายงานข่าวการ
เสียชีวิตของแม่ทัพกีจกะะได้ 

ไม่ปรากฏ 

 อาจารย์โทรณะขอให้ทุรโยธน์แบ่งดินแดน
ครึ่งหนึ่งให้แก่พวกปาณฑพเพื่อเป็นคุรุทักษิณา 

ไม่ปรากฏ 

 ทุรโยธน์ปรึกษาศกุนิเรื่องการแบ่งดินแดนให้แก่
พวกปาณฑพ แต่ศกุนิไม่เห็นด้วยและคัดค้าน
อย่างเต็มที่แต่ในที่สุดเมื่อเห็นว่าทุรโยธน์
ปรารถนาจะยกดินแดนครึ่งหนึ่งให้แก่พวก
ปาณฑพตามค าขอของอาจารย์โทรณะ จึง
เสนอว่าหากสามารถหาพวกปาณฑพได้พบ
ภายในเวลาห้าราตรีจึงจะยกดินแดนครึ่งหนึ่ง
ให้พวกปาณฑพ  

ไม่ปรากฏ 

การสนทนาหลังจากทหารรายงานข่าวการ
เสียชีวิตของแม่ทัพกีจกะ 

 ทหารของทุรโยธน์เข้ามากราบทูลว่าพระเจ้าวิ
ราฏะไม่อาจมาร่วมพิธีได้เนื่องจากแม่ทัพกีจกะ
และพี่น้องทั้งหนึ่งร้อยคนของแม่ทัพกีจกะถูก
สังหารโดยไม่พบร่องรอยการใช้อาวุธและยังจับ

การสนทนาหลังจากทหารรายงานข่าวการ
เสียชีวิตของแม่ทัพกีจกะ 

 ทหารของทุรโยธน์เข้ามากราบทูลว่าแม่ทัพกีจ
กะแห่งเมืองวิราฏะถูกสังหารโดยไม่พบ
ร่องรอยการใช้อาวุธและยังจับคนร้ายไม่ได้ 
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คนร้ายไม่ได้ 

  ทุรโยธน์ก าชับทหารให้ออกติดตามพวก
ปาณฑพอีกเพราะหากพวกปาณฑพสามารถ
ผ่านปีท่ี 13 แห่งการถูกเนรเทศไปได้ก็จะ
กลับมาสร้างความทุกข์ยากให้แก่พวกเการพ 
ทุรโยธน์ย้ ากับทหารว่าหากพบพวกปาณฑพ
ให้เกลี้ยกล่อมพวกปาณพให้ กลับเข้าป่า อย่า
พอใจในราชสมบัติ 

 ภีษมะแอบแนะน าให้อาจารย์โทรณะยอมรับ
เงื่อนไขของทุรโยธน์เพราะเชื่อว่าภีมะเป็นผู้
สังหารแม่ทัพกีจกะ และพวกปาณฑพซ่อนตัว
อยู่ในราชส านักของพระเจ้าวิราฏะ 

 ภีษมะกล่าวยกย่องพวกปาณฑพว่าดินแดนที่
พวกปาณฑพเข้าไปอาศัย ไม่ว่าจะเคยเป็น
ดินแดนที่มีสภาพอย่างไร สุดท้ายก็จะ
กลายเป็นดินแดนที่น่าอยู่และเป็นดินแดน
แห่งความสุข 

 ภีษมะแนะน าให้ทุรโยธน์ยกกองทัพไปตีเมืองวิ
ราฏะโดยมีจุดประสงค์แท้จริงเพื่อติดตามหา
พวกปาณฑพ 

 เจ้าชายสุสรมันซึ่งถูกพระเจ้าวิราฏะยกทัพไป
ตีหลายครั้ง เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของแม่
ทัพกีจกะก็เห็นเป็นโอกาสที่จะยกไปตีเมืองวิ
ราฏะเป็นการแก้แค้น จึงแนะน าให้ทุรโยธน์ยก
กองทัพไปตีเมืองวิราฏะโดยเสนอจะแบ่ง
ดินแดนและทรัพย์สมบัติของพระเจ้าวิราฏะ
ร่วมกับทุรโยธน์ 

ทุรโยธน์ยกกองทัพไปตีเมืองวิราฏะ (เพื่อปราบพระ
เจ้าวิราฏะที่ไม่เข้าร่วมการประกอบยัญพิธีของทุร
โยธน์) 

ทุรโยธน์ยกกองทัพไปตีเมืองวิราฏะ (เพื่อช่วย
เจ้าชายสุสรมันรบและหวังดินแดนและทรัพย์
สมบัติของพระเจ้าวิราฏะ) 

เจ้าชายอุตระ โอรสของพระเจ้าวิราฏะเสด็จออกรบ
พร้อมด้วยพฤหันนลา แต่ราชรถประสบอุบัติเหตุ
พลิกคว่ า พฤหันนลาซ่อนตัวหลังพุ่มไม้และยิงธนู

เจ้าชายอุตระเสด็จออกรบพร้อมด้วยพฤหันนลา 
พฤหันนลาอธิบายเกี่ยวกับอาวุธต่างๆ และ
เปิดเผยฐานะที่แท้จริงให้เจ้าชายอุตระทรงทราบ 
แล้วยิงธนูขับไล่กองทัพหัสตินาปุระไปจากพระ
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ขับไล่กองทัพหัสตินาปุระไปจากพระนคร นคร 

ภีมะซึ่งปลอมเป็นคนครัวอยู่ในราชส านักของพระ
เจ้าวิราฏะจับตัวเจ้าชายอภิมันยุแห่งหัสตินาปุระ
ได้ และพาเจ้าชายมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิราฏะ 

ภีมะซึ่งปลอมเป็นคนครัวอยู่ในราชส านักของพระ
เจ้าวิราฏะจับตัวเจ้าชายสุสรมันได้ แต่ยุธิษฐิระสั่ง
ให้ปล่อย พร้อมกับตักเตือนเจ้าชายสุสรมันไม่ให้
กระท าผิดอีก 

การสนทนาระหว่างคนครัว (ภีมะ) พฤหันนลา 
(อรชุน) พราหมณ์ภควาน (ยุธิษฐิระ) เจ้าชายอุ
ตระ และเจ้าชายอภิมันยุขณะเข้าเฝ้าพระเจ้าวิ
ราฏ 

 เจ้าชายอุตระท าให้ฐานะที่แท้จริงพฤหันนลาถูก
เปิดเผยเพราะแผลเป็นท่ีแขนของอรชุนที่
เจ้าชายเห็นตอนอรชุนช่วยรบเหมือนกับ
แผลเป็นที่แขนของพฤหันนลา 

 ฐานะที่แท้จริงของกษัตริย์ปาณฑพ และเทราป
ทีถูกเปิดเผย 

 เจ้าชายอภิมันยุขออภัย ยุธิษฐิระ ภีมะ และ
อรชุน 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์น้ี 

การสนทนาระหว่างทุรโยธน์  อาจารย์โทรณะ  
ภีษมะ และศกุนิ  ( 

 ภีษมะทวงสัญญาจากทุรโยธน์ให้แบ่งดินแดน
ให้พวกปาณฑพเพราะประจักษ์ว่าอรชุนเป็นผู้
ยิงธนูใส่กองทัพเการพ 

 ศกุนิขัดเคืองและคัดค้านว่าลูกธนูที่ยิงมาตกที่
เท้าของภีษมะและโทรณาจารย์และมีข้อความ
สรรเสริญวีรบุรุษทั้งสองอาจไม่ใช่ฝีมือของ
อรชุน 

ไมป่รากฏเหตุการณ์น้ี 
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 ทุรโยธน์ยืนยันว่าจะยกดินแดนครึ่งหนึ่งให้พวก
ปาณฑพหากพวกปาณฑพปรากฏตัว 

 เจ้าชายอุตระน าสารจากยุธิษฐิระมาถวายทุร
โยธน์ 

 อาจารย์โทรณะเตือนทุรโยธน์ว่าบัดนี้เป็นที่แน่
ชัดว่าปาณฑพปรากฏตัวแล้ว ทุรโยธน์ควรท า
ตามสัญญา ทุรโยธน์รับว่าจะท าตามสัญญา 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบบทละครเรื่องศกุนตลากับเรื่องศกุนตลาในมหาภารตะ  

 

บทละครเรื่องศกุนตลา เรื่องศกุนตลาในมหาภารตะ 

พระราชาทุษยันต์เสด็จเข้าป่าล่าสัตว์จนเข้าไปในป่า
บ าเพ็ญตบะ 

ตรงกับบทละคร 

พระราชาทุษยันต์เสด็จเข้าไปในอาศรมในขณะที่
ฤษีกัณวะไม่อยู่ ทรงพบศกุนตลาและหลงรักนาง 

ตรงกับบทละคร 

หลังจากได้พบราชฤษีทุษยันต์ ศกุนตลาก็ล้มป่วย 
ร่างกายผ่ายผอม มีไข้ ตัวร้อน กระสับกระส่าย 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

พระราชาทุษยันต์ทรงแอบฟังศกุนตลาและเพื่อนสาว
สองคนของนางพูดคุยกันท าให้ทรงทราบก าเนิดของ
ศกุนตลา รวมทั้งทรงทราบความในใจของนางว่า
หลงรักพระองค์เช่นกัน 

ศกุนตลาเล่าก าเนิดของตนให้พระราชาทุษยันต์
ฟัง 

พระราชาทุษยันต์ทรงอภิเษกกับศกุนตลาด้วยวิธี
คนธรรพ์วิวาห์และทรงมอบแหวนที่สลักพระนามของ
พระองค์แก่ศกุนตลา 

พระราชาทุษยันต์ทรงอภิเษกกับศกุนตลาด้วย
วิธีคนธรรพ์วิวาห์และทรงถามความต้องการของ
ศกุนตลา ทรงเสนอทรัพย์สมบัติ เช่น พวงมาลัย
ทองค า กุณฑลทองค า ฯลฯ ให้ศกุนตลา และ
ทรงอธิบายเกี่ยวกับการวิวาห์ท้ัง 8 วิธี  

ก่อนพระราชาทุษยันต์เสด็จกลับพระนครทรงให้
ค ามั่นสัญญากับศกุนตลาว่าจะเสด็จมารับศกุนตลา
เข้าพระนครก่อนที่ศกุนตลาจะอ่านอักษรที่แหวนถึง
ตัวสุดท้าย 

ก่อนพระราชาทุษยันต์เสด็จกลับพระนครทรงให้
ค ามั่นสัญญากับศกุนตลาว่าจะเสด็จมารับ
ศกุนตลา รวมทั้งทรงสัญญาว่าจะให้โอรสที่เกิด
จากศกุนตลาเป็นรัชทายาท 

เมื่อพระราชาทุษยันต์จากไป ศกุนตลาก็เฝ้าแต่คิด
ค านึงและรอคอยพระสวามีท าให้ละเลยการต้อนรั บ
ฤษีทุรวาสผู้มาเยือนอาศรม ฤษีทุรวาสจึงสาปให้ผู้ที่
ศกุนตลาก าลังคิดถึงลืมนาง 

เมื่อพระราชาทุษยันต์จากไป ก็ไม่ได้ส่งคนมารับ
ศกุนตลา ศกุนตลาเฝ้าแต่คิดค านึงและรอคอย
พระสวามี  ศกุนตลาต้ังครรภ์และคลอด
พระโอรสที่อาศรมฤษีกัณวะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



206 

 

 

บทละครเรื่องศกุนตลา เรื่องศกุนตลาในมหาภารตะ 

หลังจากเพื่อนสนิทของศกุนตลาไปขอร้องฤษีทุร วาส
ไปขอร้องฤษีทุรวาส ฤษีจึงเปลี่ยนค าสาปเป็นให้ผู้ที่
ศกุนตลาคิดถึงลืมนาง แต่เมื่อได้เห็นของอันเป็น
เครื่องให้ระลึกถึงก็จะจดจ านางได้ 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

ศกุนตลาต้ังครรภ์ได้หลายเดือน ฤษีกัณวะจึงสั่งให้
ลูกศิษย์พาศกุนตลาไปส่งให้พระราชาทุษยันต์ใน
เมือง 

เมื่อพระภรตอายุ 6 ขวบ ฤษีกัณวะจึงสั่งให้ลูก
ศิษย์พาศกุนตลาไปส่งให้พระราชาทุษยันต์ใน
เมือง 

เมื่อเข้าเฝ้าพระราชา พระองค์ทรงจ าศกุนตลาไม่ได้
เพราะอ านาจค าสาป ทรงต าหนินางและไม่ทรง
ยอมรับนางเป็นภรรยา 

เมื่อเข้าเฝ้าพระราชา พระองค์ทรงจ าศกุนตลา
ไม่ได้ ทรงต าหนินางและไม่ทรงยอมรับศกุนตลา
และพระภรตเป็นภรรยาและโอรสตามล าดับ 

เมื่อถูกพระราชาปฏิเสธ ศกุนตลาต้องการแสดง
แหวนเพื่อยืนยันค าพูดของตน แต่พบว่าแหวนตก
หายไปแล้วระหว่างการเดินทาง 

 

เมื่อถูกพระราชาปฏิเสธ ศกุนตลา ทั้งเจ็บอาย 
โกรธ และเศร้า จึงต าหนิพระราชาทุษยันต์ว่า
เป็นคนต่ าทราม ไม่ยอมรับสิ่ง ที่ตนเองท าทั้งที่รู้
แน่แก่ใจ และชี้ให้เห็นความส าคัญของภรรยา
และบุตรชาย แต่ถึงอย่างไรพระราชาก็ไม่ทรง
ยอมรับ 

เหล่าฤษีที่มาส่งศกุนตลาทูลลากลับอาศรมโดยไม่
ยอมให้ศกุนตลากลับไปด้วย 

เหล่าฤษีที่มาส่งศกุนตลาทูลลากลับอาศรม  
ส่วนศกุนตลาก็ออกมาจากท้องพระโรง 

มีแสงสว่างเจิดจ้าเกิดขึ้นกลางท้องฟ้าพาศกุนตลาไป
อยู่บนสวรรค์ 

มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นว่าศกุนตลาเป็นชายาของ
พระราชาทุษยันต์ และโอรสของเธอก็ คือ
พระโอรสของพระราชาทุษยันต์ 

ชาวประมงคนหนึ่งถูกราชบุรุษจับกุมขณะก าลังขาย
แหวนของพระราชา หลังสอบถามได้ความว่า
ชาวประมงจับปลาตัวใหญ่ได้ เมื่ อผ่าท้องปลา พบ
แหวนจึงน ามาขาย 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

เมื่อพระราชาเห็นแหวนก็ทรงจดจ าเรื่องราวทั้งหมด พระราชาทุษยันต์ทรงดีพระทัยมาก ตรัสแก่
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บทละครเรื่องศกุนตลา เรื่องศกุนตลาในมหาภารตะ 

ได้ รวมทั้งทรงจ าศกุนตลาได้ ทรงเสียพระทัยที่ไม่
ยอมรับศกุนตลา 

บรรดาผู้เข้าเฝ้าซึ่งได้ยินเสียงสวรรค์ว่าเหตุที่
พระองค์ไม่ยอมรับนางแต่แรกก็เพราะเกรง
ประชาชนจะสงสัยในก าเนิดของพระโอรส และ
ทรงชี้แจงแก่ศกุนตลาว่าพระองค์ประสงค์จะให้
ประชาชนยอมรับในความบริสุทธิ์ของนางและ
ยอมรับความสัมพันธ์ของพระองค์กับนางว่า
ถูกต้อง รวมทั้งโอรสก็เป็นรัชทายาทที่มีก าเนิด
บริสุทธิ์ 

เวลาผ่านไปหลายปี พระราชาทุษยันต์ได้รับเชิญจาก
พระอินทร์ให้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อปราบอสูร 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

เมื่อปราบอสูรเสร็จแล้ว ทรงพบพระโอรสภรตก าลัง
เล่นกับลูกสิงโต ทรงรู้สึกเอ็นดู แม้จะไม่ทรงทราบว่า
เป็นพระโอรส 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

พระราชาทุษยันต์ทรงสัมผัสเครื่องรางของพระภรต
โดยที่เคร่ืองรางไม่เปลี่ยนเป็นงูพิษท าให้พระราชา
ทรงทราบว่าพระภรตเป็นพระโอรสของพระองค์กับ
ศกุนตลา 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 

พระราชาทุษยันต์ทรงพบและขอโทษศกุนตลา ทรง
ขออนุญาตพระอินทร์พาศกุนตลาและพระภรตไปอยู่
ในเมืองมนุษย์ พระอินทร์อนุญาตและอ านวยพร 

ไม่ปรากฏเหตุการณ์นี้ 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบบทละครเรื่องอูรุภังคะกับมหาภารตะ  

 

บทละครเรื่องอูรุภังคะ มหาภารตะ 

ทหารสามนายแห่งกองทัพทุรโยธน์ก าลังพูดคุยถึง
สภาพของสมรภูมิที่เต็มไปด้วยซากศพและเศษ
ชิ้นส่วนอวัยวะของเหล่านักรบและสัตว์พาหนะที่ตาย
ในสงครามทับถมบนเศษซากรถศึก ธงชัย และอาวุธ 

สัญชัยเล่าให้ท้าวธฤตราษฏร์ฟังว่า พบทุรโยธน์
อยู่ตามล าพังในสภาพอ่อนแรง มือถือคทา มี
น้ าตานองหน้า และก าลังหลบหนีพวกปาณฑพ
ไปซ่อนตัวอยู่ในทะเลสาบ 

ทุรโยธน์และภีมะเข้ามาในสมรภูมิเพื่อต่อสู้ประลอง
คทาโดยมีกษัตริย์ปาณฑพอีก 4 องค์ วิทูร ฤษีวยา
สะ พระกฤษณะ พลรามเฝ้าดูอยู่ไม่ห่าง 

กษัตริย์ปาณฑพพูดท้าทายให้ทุรโยธน์ออกจาก
ที่ซ่อนตัวในทะเลสาบ ทุรโยธน์ยอมขึ้นจาก
ทะเลสาบและประกาศยกดินแดนให้พวก
ปาณฑพ แต่ยุธิษฐิระปฏิเสธและยืนยันจะต่อสู้
กับทุรโยธน์ 

พระกฤษณะแอบส่งสัญญาณให้ภีมะใช้กลโกง ภีมะ
ท าตามโดยฟาดท่ีหน้าขาของทุรโยธน์ ท าให้เ อาชนะ
ได้ในที่สุด 

 ภีมะเตือนให้ทุรโยธน์ระลึกถึงการกระท าชั่ว
ช้าที่ทุรโยธน์กระท า 

 พระกฤษณะแอบส่งสัญญาณให้ภีมะใช้กล
โกง ภีมะท าตามโดยฟาดท่ีหน้าขาของทุร
โยธน์ ท าให้เอาชนะได้ในที่สุด  

 ยุธิษฐิระต าหนิภีมะที่เตะทุรโยธน์ที่ศีรษะ 

พลรามโกรธมากที่ภีมะละเมิดกติกาและปรารถนา
จะแก้แค้นแทนทุรโยธน์ แต่ทุรโยธน์ขอร้องพลราม
ไม่ให้ท าร้ายภีมะโดยให้เหตุผลว่าภีมะท าตามค า
ปฏิญญาเมื่อครั้งที่ฝ่ายทุรโยธน์หมิ่นเกียรตินางเท
ราปที 

พลรามโกรธมากที่ภีมะละเมิดกติกาจึง
สาปแช่งภีมะและสรรเสริญทุรโยธน์ 

 ท้าวธฤตราษฏรื นางคานธารี และชายาทั้งสอง
ของทุรโยธน์ รว มทั้งทุรชัยมายังสมรภูมิและพบ
ทุรโยธน์ในสภาพบาดเจ็บสาหัส 

พระกฤษณะไปยังนครหัสตินาปุระเพื่อแจ้งข่าว
ของทุรโยธน์แก่ท้าวธฤตราษฏร์และนางคานธารี 
นางคานธารีแค้นพระกฤษณะที่เป็นต้นเหตุให้
ฝ่ายเการพพ่ายแพ้จนเจ้าชายเการพเก้าสิบเก้า
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 ทุรโยธน์ร่ าลากษัตริย์ทั้งหมดและสั่งความกับทุร
ชัยให้เชื่อฟังกษัตริย์ปาณฑพ และให้ร่วมกับ
กษัตริย์ปาณฑพท าพิธีอุทิศส่วนกุศลให้ทุรโยธน์ 

พระองค์สิ้นพระชนม์ และท าให้ทุรโยธน์พ่าย
แพ้ภีมะอย่างไม่เป็นธรรม นางจึงสาปแช่ง
พระกฤษณะให้สิ้นวงศ์ 

อัศวถามาเข้ามาหาทุรโยธน์และบอกเล่าแผนการท่ี
จะเผาค่ายของฝ่ายปาณฑพในเวล ากลางคืน ทุร
โยธน์ห้ามปรามและเตือนสติอัศวถามาให้ยุติ
ความแค้น   

 กฤปะ อัศวถามา กฤตวรมัน มาหาทุรโยธน์ใน
สมรภูมิ พร้อมทั้งเล่าแผนการที่เตรียมจะเผา
ค่ายของฝ่ายปาณฑพในเวลากลางคืน ทุร
โยธน์แสดงความยินดีและสนับสนุน 

 ฝ่ายเการพเผาค่ายของพวกปาณฑพได้ส าเร็จ
และมาแจ้งข่าวแก่ทุรโยธน์ ทุรโยธน์แสดง
ความยินดี 

 ก่อนสวรรคต ทุรโยธน์มองเห็นภาพหมู่ญาติและ
พระอนุชาทั้งหมดที่สิ้นใจในสงคราม พร้อมทั้ง
เทพธิดาท้ังหลาย ประทับบนเทวรถมารอรับ 

 เมื่อทุรโยธน์สวรรคตแล้ว ท้าวธฤตราษฏร์
ประกาศจะออกบ าเพ็ญพรตในดินแดนสงบ ส่วน
อัศวถามาออกจากสมรภูมิเพื่อไปเตรีย มการ
ท าลายค่ายของฝ่ายปาณฑพตามที่ต้ังใจ 

ทุรโยธน์สวรรคต 
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