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การสร้างสรรค์วรรณคดีตามทรรศนะของ
นักวรรณคดีสันสกฤต
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ตามความคิดของกวีสันสกฤต
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการสร้างเรื่องขึ้นใหม่ ไม่ใช่สร้างจากเรื่องเดิม หรือ
อาจหมายถงึ การนำเรือ่ งเก่าของบรู พกวีมาสรา้ งใหม่กไ็ ด้  ในการนำเรือ่ งมาแต่งใหม่
อาจมีการตีความใหม่ สร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ เพิ่มรายละเอียด หรือคิดเนื้อเรื่อง
ขึน้ ม าใหม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ม รี สวรรณคดีใหม่ การตามแบบกวีโบราณถอื ว่าน า่ ภ าคภมู ใิ จ
เพราะเป็นการเดินตามรอยเท้าและได้นับเนื่องเข้าในกลุ่มเดียวกับบูรพกวีด้วย

Abstract

Sanskrit Literary Creations
This study reveals that originality, as viewed by Sanskrit poets, can
be found in both creating new stories and reworking classic tales. In the
latter case: derivations, there may be some reinterpretation, original characterization, detail addition or aspect creation; all for the purpose of fashioning
novel aesthetic experiences whilst maintaining the classical importance of
the ancient tale-thus joining their forefathers within the history of Sanskrit
poetry.
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ความสำคัญของกวีแ ละผลงานของกวี
วรรณคดีส นั ส กฤตเริม่ ต น้ เมือ่ ป ระมาณสามพนั ปีม าแล้วห ลังจ ากการตงั้ ถ นิ่ ฐาน
ของชาวอารยันในดนิ แ ดนปญ
ั จ าบ  วรรณคดีในยคุ น นั้ เป็นเรือ่ งของศาสนา  ความศรัทธา  
และการสวดบชู าเทพเจ้า  วรรณคดีส ำคัญในยคุ เริม่ แ รกนี้ ได้แก่ คัมภีรฤ์ คเวท  ยชรุ เวท  
สามเวท  อถรรพเวท ซึ่งแต่งเป็นคำประพันธ์เพื่อประโยชน์ในการท่องจำ  ต่อมาจึงมี
คัมภีร์ร้อยแก้วเป็นอรรถาธิบายคัมภีร์พระเวทให้กระจ่างขึ้น ได้แก่ คัมภีร์พราหมณะ
ต่างๆ ซึ่งเป็นคู่มือคัมภีร์พระเวทแต่ละคัมภีร์  วรรณคดีในยุคพระเวทและพราหมณะนี้
อยูใ่ นรปู ข องคำสดุดแี ละบวงสรวงเทพเจ้า เพราะมนุษย์ย งั ก งั วลเรือ่ งความปลอดภัยข อง
ชีวติ ต น และยงั ไ ม่ก า้ วหน้าท างวทิ ยาการมากพอทีจ่ ะเข้าใจปรากฏการณ์ห ลายอย่างใน
ธรรมชาติ จึงไม่อาจอธิบายความลี้ลับของธรรมชาติได้   เมื่อไม่อาจเข้าใจและเอาชนะ
ธรรมชาติไ ด้ รวมทง้ั ไ ม่อ าจอธิบายความยง่ิ ใหญ่ข องอำนาจลกึ ลับไ ด้ มนุษย์จ งึ ไ ด้แ ต่บ วงสรวง
บูชาเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานของเทพเจ้า   ครั้นเมื่อมนุษย์มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์
มากขน้ึ ก็เริม่ ต ง้ั ปญ
ั หาเกีย่ วกบั สจั ธ รรม จึงเกิดง านเขียนทเ่ี ป็นบ ทวพิ ากษว์ จิ ารณ์ค วามเชื่อ
และแสวงหาสัจธรรม ดังปรากฏในคัมภีร์ประเภทอารัณย กะและอุปนิษัทฉบับต่างๆ
*บทความนี้เป็นส ่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตเรื่อง“ขนบการประพันธ์และ
ทรรศนะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในวรรณคดีสันสกฤต: ศึกษาเปรียบเทียบจากวรรณคดีมหากาพย์
กับวรรณคดีกาวยะ”สาขาวิชาภาษาสันสกฤตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

**นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
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นักวรรณคดีสันสกฤตเรียกวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาที่เกิดขึ้นใน
ยุคพระเวทว่าวรรณคดีประเภทอาคม (āgama) ได้แก่ คัมภีร์สำคัญของยุคพระเวท
ซึ่งประกอบด้วยคัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะ และคัมภีร์อุปนิษัท  
คัมภีรพ์ ระเวทคอื บทสวดทท่ี อ่ งจำตอ่ กนั มา  แล้วบนั ทึกเป็นลายลกั ษณ์ในภายหลัง แบ่งเป็น
4 หมวดหมู่ ได้แก่ ฤคเวทสงั หิตา ค อื ช มุ นุมบ ทประพนั ธ์ท เี่ ป็นบ ทสดุดเี ทพเจ้า  สามเวท
สังหิตา ค อื ช มุ นุมบ ทประพนั ธ์ท เี่ ป็นบ ทสวดขบั ร อ้ งทใี่ ช้ส วดในพธิ บี ชู าพระโสม  ยชรุ เวท
สังหิตาคือชุมนุมบทประพันธ์ที่เป็นสูตรสำหรับสวดในพิธีกรรมต่างๆ และอถรรพเวท
สังหิตาคือชุมนุมบทประพันธ์ที่เป็นมนตร์หรือคาถา1 คัมภีร์พราหมณะเป็นคู่มือของสัง
หิตา ท งั้ ห ล าย แต่งด ว้ ยรอ้ ยแก้ว เป็นค ำอธิบายความหมายของบทสดุดพี ระเจ้าว า่ บ ทใด
ใช้ที่ใด และประกอบด้วยนิทาน ตำนานเกี่ยวกับกำเนิดของยัญพิธีต่างๆ ความสำคัญ
ของพธิ นี นั้ ๆ รวมทงั้ บ ทสวดและบทสดุดที ใี่ ช้ในพธิ เี หล่าน นั้ 2  คัมภีรอ์ ารัณย กะเป็นค มั ภีร์
สำหรับผบู้ ำเพ็ญตบะอยูใ่ นปา่ เน้นเรือ่ งการตคี วามและความหมาย  ความสำคัญของยัญ
พิธีต่างๆ ซึ่งมีความขลัง มีอำนาจลึกลับ ใกล้เคียงกับอุปนิษัทซึ่งเป็นเรื่องความคิดเชิง
ปรัชญา  ส่วนคมั ภีรอ์ ปุ น ษิ ทั เป็นห นังสือเชิงป รัชญาทเี่ ก่าท สี่ ดุ ในโลก ไม่ให้ค วามสำคัญ
กับพิธีกรรม3
ด้วยความศรัทธาทชี่ าวอนิ เดียม ตี อ่ ค มั ภีรต์ า่ งๆ ทำให้เชือ่ ว า่ ก ำเนิดค มั ภีรใ์ นยคุ 
แรกเป็นผ ลงานสร้างสรรค์ข องเทพเจ้าท บี่ นั ดาลให้ก วีห รือฤ ษีไ ด้ยนิ แ ละนำมาถา่ ยทอด
ให้มนุษย์ได้รับรู้ต่อมา ด้วยความเชื่อนี้ชาวอินเดียจึงถือว่าถ้อยคำที่ปรากฏในคัมภีร์
พระเวทเป็นสิ่งที่พึงรักษาไว้ให้คงอยู่เช่นนั้น มิให้ผิดเพี้ยน   นักปราชญ์ทางภาษาจึง
วางกฎเกณฑ์เพือ่ ก ำหนดภาษาในคมั ภีรท์ ำให้เกิดต ำราไวยากรณ์ และเกิดว ชิ าการและ
คัมภีร์ต่างๆ ที่เนื่องมาจากคัมภีร์พระเวท  นักวรรณคดีเรียกวรรณคดีเกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆ ที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจคัมภีร์พระเวทอย่างลึกซึ้งว่า ศาสตร์ (śāstra) เช่น ตำรา
ไวยากรณ์ของปาณินิชื่ออัษฏาธยายี  ตำราดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ เป็นต้น
ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มรู้สึกว่าตนสามารถพิชิตธรรมชาติได้บ้างในบางครั้งก็
พยายามแสวงหาวธิ เี อาชนะธรรมชาติโดยไม่พ งึ่ อ ำนาจเวทมนตร์แ ละการสวดออ้ นวอน  
ม ณีป นิ่ พ รหมสทุ ธิร กั ษ์,ป ระวัตวิ รรณคดีส นั สกฤต(น ครปฐม:ภ าควชิ าภาษาไทยค ณะ
อักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551),3.
	2เรื่องเดียวกัน,14.
3
เรื่องเดียวกัน,16.
1
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ดำรงวิชาการ

มนุษย์เริ่มหันกลับมาใส่ใจเหตุการณ์ในอดีต เช่น ประวัติของบรรพบุรุษ   อดีตที่เคย
รุง่ โรจน์ข องวรี บ รุ ษุ เป็นต้น  ประวัตขิ องวรี บ รุ ษุ ท ำให้ม นุษย์เริม่ เกิดค วามทะนงใจและมี
ความมนั่ ใจในศกั ยภาพของมนุษย์ด ว้ ยกนั ม ากขนึ้   เริม่ ม กี ารแต่งร อ้ ยกรองและขบั ล ำนำ
สดุดวี รี ก รรมของวรี บ รุ ษุ ในโอกาสตา่ งๆ ทำให้เกิดว รรณคดีป ระเภทอติ หิ าสะ (itihāsa)
ซึ่งมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า เป็นอย่างนั้นจริงๆ (อิติ-ดังนั้น, ห-แน่นอน, อาส-เป็น)
ถือได้ว่าศูนย์กลางความสนใจและความศรัทธาของสังคมเริ่มแปรเปลี่ยนจากเทพเจ้า
มาสู่มนุษย์ด้วยกัน แต่เป็นมนุษย์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ มนุษย์ผู้เป็นอวตารของ
เทพเจ้า เช่น พระรามผู้เป็นอวตารของพระนารายณ์ หรือพี่น้องปาณฑพผู้สืบเชื้อสาย
จากเทพเจ้า เป็นต้น
เมื่อความนิยมขับลำนำสรรเสริญวีรบุรุษแพร่หลายมากขึ้น จึงมีการแต่งเติม
เรื่องราว เพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของตนเข้าไปในบทขับมากขึ้น มีการตกแต่งภาษาด้ว
ยอลงั ก ารเพือ่ แ สดงฝมี อื ข องกวี และเน้นก ารสร้างอารมณ์เพือ่ แ สดงรสวรรณคดีม ากขนึ้   
ทฤษฎีร สจากบทละครถกู น ำมาใช้ในวรรณคดีม ากขนึ้ ในทสี่ ดุ จ งึ เกิดง านเขียนแนวใหม่
ทีเ่ น้นว รรณศลิ ป์ มุง่ ส ร้างอารมณ์ส นุ ทรยี ์ มักม เี นือ้ หาเกีย่ วกบั ม นุษย์โดยสะท้อนให้เห็น
ประสบการณ์ช วี ติ ม นุษย์ในแง่ม มุ ต า่ งๆ เรียกวา่ กาวยะ (kāvya) ซึง่ ม คี วามหมายตาม
รูปศัพท์คืองานของกวี อาจมีรูปแบบเป็นนิทาน เช่น ปัญจตันตระ  หรือเป็นนิยาย เช่น
กาทัมพรี  หรือเป็นบทกวี เช่น ฤตุสังหาร  หรือเป็นบทละคร เช่น ศกุนตลา4  หากเป็น
กาวยะทท่ี รงคณ
ุ ค่าเป็นทย่ี อมรับกจ็ ะเรียกกนั วา่ มหากาวยะ เช่น  รฆุวงศ์  กุมารสมภวะ
กิราตารชุนียะ เป็นต้น
ตามความคิดของคนอินเดียถือว่ากวีเป็นนักปราชญ์ ดังปรากฏในพจนานุกรม
ของอมรโกษ5ว่าคำว่า “กวิ” หรือ “กวี” ปรากฏในหมวดศัพท์พรหมวรรค ร่วมกับกลุ่ม
ศัพท์ที่มีความหมายว่านักปราชญ์   ผู้รู้ เช่นคำว่า โกวิท  ธีร  ปฺราชฺญ  ปณฺฑิต เช่น
เดียวกับในคัมภีร์อภิธานวรรณนาซึ่งเป็นคัมภีร์บาลีที่อธิบายคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา6
คำว่า “กวิ” หรือ “กวี” ปรากฏในกลุ่มศัพท์ 25 ศัพท์ที่มีความหมายถึงนักปราชญ์  ผู้รู้  
คนฉลาด เช่นคำว่า ปณฺฑิต  โกวิท  สุธี  เมธาวี  วิทุร  พุทฺธ เป็นต้น
	4กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้ง
ที่2(กรุงเทพฯ:ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร,2549),11.
5
Amarasijha,A marakosah(Varanasi:Caukhambha,1998),119-120.
6
คั ม ภี ร์ อ ภิ ธ านั ป ป ที ปิ ก าข องพ ระโ มคคั ล ล านเ ถระเ ป็ น คั ม ภี ร์ บ าลี ที่ มี ต้ น แบบม าจ าก
	
พจนานุกรมอมรโกษ
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ในคัมภีร์อภิธานวรรณนาอธิบายศัพท์ กวิ, กวี ว่า
		
กวิ, กวี (กวิ วณฺเณ+อิ,อี) บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้,
คนฉลาด, ผู้มีปัญญา กวติ วณฺเณตตี ิ กวิ กวี จ ผู้เขียนบท
ประพนั ธ์ ชือ่ วา่ กวแิ ละกวี. กวติ พันธตตี ิ กวิ กวี จ นักประพนั ธ์
ชื่อว่ากวิและกวี (กุ ปพนฺธสทฺเทสุ+ณ+อิ,อี, ลบ ณฺ, วุทธิ อุ
เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)7
และอธิบายความสำคัญของกวีว่าเป็นผู้ทำให้เกิดคาถาทั้งหลายดังนี้
ฉนฺโท นิทานํคาถานํ
อกฺขรา ตาสํ วิยญฺชนํ   
นามสนฺนิสิตา คาถา
กวิ คาถานมาสโย   
ฉันท์เป็นที่มาของคาถา   	 อักษรทำให้คาถาเหล่านั้นปรากฏ
คาถามีบทนามเป็นที่อาศัย นักกวีเป็นผู้ประพันธ์คาถาทั้งหลาย8
กล่าวได้ว า่ ต ามรปู ศ พั ท์แ ละตามความคดิ ข องชาวอนิ เดีย กวีค อื น กั ป ราชญ์เพราะ
เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์ต่างๆ   ตามความเชื่อของชาวอินเดียโบราณ
กวีผู้ประพันธ์วรรณคดีเรื่องเอกมักเป็นฤษี วรรณคดีในยุคแรกๆ เช่น พระเวท มักมี
ประวัตวิ า่ ผ ปู้ ระพนั ธ์ไ ม่ใช่ม นุษย์ธ รรมดาแต่ถ อื ก นั ว า่ ผ ลงานดงั ก ล่าวเป็นการสร้างสรรค์
ของเทพเจ้า   กวีซึ่งเป็นฤษีผู้มีญาณพิเศษเป็นผู้ได้ร ับฟังสารจากเทพเจ้าโดยตรงและ
นำสารที่ได้ฟังจากเทพเจ้ามาถ่ายทอดสู่มนุษย์ด้วยกัน จึงเรียกวรรณคดีในยุคแรกคือ
คัมภีรพ์ ระเวทวา่ ว รรณคดีศ รุตหิ มายถงึ ส งิ่ ท ไี่ ด้ยนิ และถอื ก นั ว า่ ก วีเป็นผ ไู้ ด้ยนิ แ ละเป็นผ ู้
ถ่ายทอดแต่ไ ม่ใช่ผ ปู้ ระพนั ธ์  ต่อม าเมือ่ ม วี รรณคดีป ระเภทศาสตร์ เช่น เวทางค์ 9 อุปเวท10
ธรรมศาสตร์11 รวมทง้ั อติ หิ าสะซง่ึ ได้แก่คมั ภีรป์ รุ าณะและมหาภารตะ ผูป้ ระพนั ธ์ก็คือผู้ที่
สามารถรำลึกถ งึ ส งิ่ ท ไี่ ด้ยนิ ไ ด้ฟ งั ม าแล้วน ำมาถา่ ยทอด จึงเรียกวรรณคดีพ วกนวี้ า่ ส มฤติ
7
	
พระมหาสมปองม ทุ โิ ต,ค มั ภีรอ์ ภิธานวรรณนา(ก รุงเทพมหานคร:ช มรมนริ ตุ ติศ กึ ษาว ดั 
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์,ม.ป.ป.),311.
8
สํยตุ ตฺ นิกายสคาถวคฺค15/177/52อา้ งถงึ ในพระมหาสมปองมทุ โิ ต,ค มั ภีรอ์ ภิธานวรรณนา,311.
	
9
เวทางค์ค อื ค มู่ อื ท ชี่ ว่ ยผศู้ กึ ษาพระเวทในการอา่ นก ารเข้าใจแ ละการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมตา่ งๆท ี่
	
อ้างไว้ในพระเวทเป็นการเก็บใจความมายอ่ เป็นส ตู ร สัน้ ๆเพือ่ ส ะดวกแก่ก ารทอ่ งจำจ งึ เรียกอกี อ ย่าง
ว่าสูตร;มณีปิ่นพรหมสุทธิรักษ์,ประวัติวรรณคดีสันสกฤต,22.
10
อุปเวทคือค วามรู้อันดับที่สองรองจากพระเวท;เรื่องเดียวกัน,22.
11
ธรรมศาสตร์คอื กฎหมายจารีตประเพณีและสทิ ธิหน้าทีข่ องคนในสงั คม;เรือ่ งเดียวกัน,23.
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หมายถงึ ส งิ่ ท รี่ ะลึกไ ด้ ซึง่ ผ ปู้ ระพนั ธ์ก ย็ งั ม ใิ ช่ค นทวั่ ไปแต่เป็นผ ทู้ มี่ คี วามสามารถในการ
ใช้สมฤติซึ่งส่วนใหญ่เป็นฤษี  เช่น ฤษีวยาสะเป็นผู้ประพันธ์วรรณคดีประเภทปุราณะ     
และคัมภีร์มหาภารตะ การยกย่องกวีว่าเป็นฤษียังปรากฏต่อมาในยุคของวรรณคดี
ประเภทกาวยะทเ่ี น้นว รรณศลิ ป์ซง่ึ เชือ่ กนั วา่ ผปู้ ระพนั ธ์คอื ฤษี เช่น ฤษีวาลมีกผิ ปู้ ระพนั ธ์
รามายณะและได้ชื่อว่าเป็นอาทิกวี
ประวัติกวีสันสกฤตในยุคแรกๆ จนถึงตอนต้นของสมัยกาวยะยังมีลักษณะเป็น
เรื่องเล่าหรือเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ตามความเชื่อดังที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากกวี        
สันสกฤตโบราณไม่นิยมบอกนามผู้แต่งไว้ในผลงาน จนกระทั่งถึงสมัยที่วรรณคดี
ประเภทกาวยะเฟือ่ งฟขู นึ้ หลักฐ านเกีย่ วกบั ต วั ก วีจ งึ ป รากฏมากขนึ้ กวีเอ่ยน ามของตน
ไว้ในผลงาน โดยเฉพาะในวรรณคดีป ระเภทบทละครถอื เป็นข นบทจี่ ะมกี ารเอ่ยน ามและ
สรรเสริญกวีในบทปรัสตาวนา (การเบิกโรง) ก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่อง นอกจากนี้บางครั้งกวี
ยังเขียนอัตชีวประวัติไว้ในผลงานของตนด้วย เช่น เรื่องหรรษจริตของพาณะ เป็นต้น
กวีส่วนมากเป็นพราหมณ์ที่ได้รับการศึกษาอย่างดีทั้งจากคัมภีร์พระเวทและคัมภีร์
อื่นๆ เช่น พราหมณะ ปุราณะ โดยเฉพาะปุราณะซึ่งเป็นแหล่งรวมตำนาน นิทาน  
นิยาย  พงศาวดาร ฯลฯ นอกจากนั้นกวียังต้องศึกษาวิชาการต่างๆ เช่น ดาราศาสตร์  
คณิตศาสตร์  กฎหมาย  พิธีกรรม ปรัชญา รวมทั้งต้องศึกษาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กวีโดยตรง ได้แก่ อลังการศาสตร์ ฉันทศาสตร์ และหลักภาษา เป็นต้น  เรื่องราวและ
ความรู้ในคัมภีร์ต่างๆ ข้างต้นนี้ถือเป็นวัตถุดิบที่กวีจะนำมาใช้ในทุกโอกาส
โดยมากกวีม กั ม โี อกาสแสดงความสามารถดา้ นการประพนั ธ์ในทชี่ มุ นุมช น โดย
มักเริม่ จ ากชมุ นุมช นเล็กๆ แล้วจ งึ ก า้ วสกู่ ารแสดงความสามารถในทชี่ มุ นุมช นทใี่ หญ่ข นึ้   
กิจกรรมในทชี่ มุ นุมช นมกั ได้แ ก่ การแสดงละครและมกี จิ กรรมการอา่ นบทประพนั ธ์ข อง
กวีบ างคนควบคูไ่ ปดว้ ย  กวีอ าจได้ร บั ก ารตกรางวัลโดยเจ้าภ าพ หรือไ ด้ร บั ก ารอปุ ถัมภ์
จากผู้อุปถัมภ์   เมื่อกวีเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นก็มีโอกาสแสดงผลงานในชุมนุมชนใหญ่
ที่อาจมีผู้อุปถัมภ์เป็นเจ้าเมือง ข้าราชสำนัก หรือพระราชาก็ได้ ส่วนกวีในราชสำนัก
นอกจากตอ้ งอา่ นบทกวีในทปี่ ระชุมห น้าทีน่ งั่ แ ล้ว ยังอ าจตอ้ งวพิ ากษว์ จิ ารณ์บ ทกวีท ไี่ ด้
ฟัง หรืออ าจตอ้ งตอ่ บ ทกวีป ระชันก นั ห น้าทีน่ งั่ ด ว้ ย  สิง่ ท กี่ วีไ ด้ร บั พ ระราชทานนอกจาก
รางวัลที่ได้รับเป็นปกติแล้วก็คือบรรดาศักดิ์   เนื้อหาของบทประพันธ์ที่ทำให้เป็นที่พอ
พระทัยมักเกี่ยวกับการสดุดีพระเกียรติคุณของพระราชาเพราะกวีกำลังทำหน้าที่เช่น
เดียวกับสูตะในสมัยโบราณที่เคยสดุดีพระราชาในที่ประชุมในยุคก่อนกาวยะเฟื่องฟู
12
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ในสมัยโบราณเมือ่ พ ระราชาออกศกึ สูต ะจะเป็นผ ใู้ กล้ช ดิ แ ละตามเสด็จพ ระราชา
เพือ่ จ ะกลับม าขบั ล ำนำเรือ่ งการสรู้ บให้ท ชี่ มุ นุมฟ งั   ต่อม าผทู้ ำหน้าทีส่ รรเสริญพ ระราชา
เปลีย่ นจากสตู ะมาเป็นกวซี ง่ึ มคี วามสามารถสงู ดา้ นการประพนั ธ์  กวีเหล่านต้ี า่ งจากสตู ะ
คือมักไม่ได้ติดตามใกล้ชิดพระราชาในเวลาออกรบ   เมื่อพรรณนาการรบในบทกวีจึง
ใช้จินตนาการและประพันธ์ไปตามขนบโดยเน้นอลังการและถ้อยคำภาษาสูงส่งมาก
กว่าเนือ้ หาเกีย่ วกบั ก ารสรู้ บ  เนือ้ หาของบทกวีน อกจากจะเน้นก ารสดุดพี ระเกียรติค ณ
ุ 
ของพระราชาแล้ว หากกวีค ดิ จ ะเสนอแนะเพือ่ ให้พ ระราชาทรงปรับปรุงเรือ่ งใด ก็อ าจจะ
สอดแทรกไว้ในบทกวีในลกั ษณะเป็นข อ้ เตือนใจทไี่ ม่ท ำให้พ ระราชารสู้ กึ ว า่ ก ำลังถ กู ก วี
สอนอยู่  กวีราชสำนักที่มีชื่อเสียงตามประวัติวรรณคดีสันสกฤต  ได้แก่ พาณะแห่งราช
สำนักของพระเจ้าหรรษะ เป็นต้น  พระราชาบางพระองค์ นอกจากจะเป็นองค์อุปถัมภ์
กวีแล้ว ยังทรงมีความสามารถในการประพันธ์และทรงเป็นกวีเองด้วย เช่น พระเจ้า
หรรษะผู้เป็นองค์อุปถัมภ์กวีพาณะทรงเป็นผู้นิพนธ์บทละครเรื่องรัตนาวลี เป็นต้น
นอกจากนี้ กวีบางคนเมื่ออยู่ในที่ชุนนุมยังทำหน้าที่เป็นผู้ฟังและวิเคราะห์
วิจารณ์งานจึงเป็นนักวรรณคดีไปด้วย เมื่อลงมือเขียนงานของตนเองก็จะพิถีพิถัน
รักษากฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพราะได้พบเห็นข้อบกพร่องของผู้อื่นมาบ้างแล้ว นัก
วรรณคดีเหล่านี้นิยมเขียนตำราว่าด้วยข้อปฏิบัติในการประพันธ์งานของตนเอง กวีที่
เป็นนักวรรณคดีเช่นนี้ ได้แก่ ทัณฑิน ผู้แต่งตำราวรรณคดีชื่อกาวยาทรรศะและแต่ง
นิยายเรื่องทศกุมารจริต ฯลฯ
เนื่องจากกวีเป็นผู้ส่งสารไปยังผู้อ่าน กวีจึงมีบทบาทสำคัญที่ทำให้คุณค่าของ
กาวยะเป็นที่ประจักษ์ ดังที่ภามหะกล่าวว่าคุณค่าของกาวยะจะเป็นที่ประจักษ์อย่าง
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อม ีองค์ประกอบสำคัญครบ 3 ประการ คือ กวี งานประพันธ์  และผู้อ่าน  
กวีจะต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยประติภา (pratibhā) และศักติ (wakti) งานประพันธ์
จะต้องถึงพร้อมด้วยวัสดุคือสิ่งที่ประกอบกันเข้าเป็นวรรณคดี เช่น แนวคิด  โครงเรื่อง  
เนื้อเรื่อง  การดำเนินเรื่อง เป็นต้น  อลังการคือถ้อยคำที่ตกแต่งแล้วอย่างดี และรสคือ
สิง่ ท ผี่ อู้ า่ นรบั ร แู้ ละเกิดอ ารมณ์ส นุ ทรยี ไ์ ด้  ส่วนผอู้ า่ นกต็ อ้ งเป็นส หฤทัยค อื ผ มู้ จี ติ ใจออ่ น
ไหวพร้อมที่จะรับรสวรรณคดี13

	

กุสุมารักษ มณี,การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต,133.
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ในสว่ นของการสร้างสรรค์น นั้ ประติภ าและศกั ติม คี วามสำคัญต อ่ ก วีอ ย่างยงิ่ ดังท ี่
นักธ ว นิ14 ถือก นั ว า่ ก วีจ ะประสบความสำเร็จห รือไ ม่ข นึ้ อ ยูก่ บั ร ะดับป ระติภ าและศกั ติข อง
ตน ประติภาหมายถึง พลังในการจินตนาการในการสร้างสรรค์งาน ถือเป็นพรสวรรค์ที่
ติดตัวมาแต่กำเนิด นักวรรณคดีสันสกฤตถือว่าการรู้ความหมายของคำ  การใช้ภาษา
อย่างมวี าทศิลป์ และอล งั ก ารยงั ไ ม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างสรรค์ง านวรรณคดีไ ด้  ผูส้ ร้างสรรค์
วรรณคดีจ ะตอ้ งมพี ลังจ นิ ตนาการซงึ่ อ านนั ทวรรธนะถอื ว่าป ระติภ าหรือพ ลังจ นิ ตนาการ
เป็นลักษณะพิเศษ ไม่ใช่ลักษณะธรรมดาของโลก (อโลกสามานย)  ภามหะได้กล่าวถึง
ความสำคัญของประติภาว่า การเรียนรู้อาจทำให้คนโง่กลายเป็นผู้รู้ได้ แต่ไม่อาจทำให้
ผู้ไร้ประติภาเป็นกวีได้
นอกจากกวีจะต้องมีประติภาแล้ว  ยังต้องประกอบด้วยศักติคือ   “ฝีมือในการ
ประพันธ์และอัจฉริยปัญญาของกวี” 15 นักวรรณคดีถือว่าสิ่งที่สร้างสรรค์จากประติภา
ของกวีจะไม่มีความหมายใดๆ หากกวีไม่สามารถสื่อสิ่งนั้นไปยังผู้อ่านได้เพราะขาด
ศักติ  ศักติม คี วามหมายกวา้ งครอบคลุมข นั้ ต อนตา่ งๆ ในการถา่ ยทอดจนิ ตนาการของ
กวีออกมาเป็นตัวอักษร รวมไปถึงคุณลักษณะหรือความสามารถพิเศษ 3 ประการของ
กวีที่เหนือกว่าคนทั่วไป16 ได้แก่  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (prathayitum)17
ความสามารถในการเสริมพ ลัง (sārayitum)18 และประการสดุ ท้ายคอื ค วามสามารถใน
การใส่ส สี นั (udbhāsayitum)19 นอกจากนี้ ตามทรรศนะของนกั ธวนิ กวีย งั ต อ้ งประกอบ
ด้วยศกั ติในการใช้พลังความหมายแนะ (ธวนิ) ทัง้ ในวสั ดุ  อลงั การ  และรสวรรณคดีศกั ติ
ในการใช้พลังความหมายแนะนี้ นักธวนิถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
14
	
นักทฤษฎีวรรณคดีกลุ่มธวนิเป็นนักวรรณคดีที่ให้ความสำคัญกับธวนิและถือว่าธวนิคือ
วิญญาณของกวีนิพนธ์
15
เรื่องเดียวกัน,135.
15
DaneilH.H.Ingalls,TheDhvanyalokaofAnandavardhanaWiththeLocanaof
Abhinavagupta (Cambridge:HarvardUniversityPress,1990),45;อ้างถึงในกุสุมารักษมณี,
“สุนทรียรสในวรรณคดีเรื่องมหาภารตะ,”ในสันสกฤตวิจารณา,177-178.
17

prathayitum
แปลว่าทำให้ปรากฏหมายถึงสามารถสร้างโลกในจินตนาการซึ่งต่างจากโลก
ในความเป็นจริง
18
	
sārayitum แปลว่าทำให้วิ่งไป หมายถึงสามารถทำให้สิ่งที่เกิดซ้ำซากในชีวิตจริงเป็นเรื่อง
ใหม่ในความคิดของผู้อ่าน
19
	
u dbhāsayitum แปลว่าทำให้สวยงาม หมายถึงสามารถทำให้โลกในจินตนาการและโลกใน
ความเป็นจริงมีชีวิตชีวางดงาม
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คนอนิ เดียโบราณถอื ว่าผ ลงานของกวีม คี วามสำคัญจ งึ ม กั ม กี ารกล่าวยกย่องดงั 
ปรากฏเป็นข นบในวรรณคดีล ะครสนั ส กฤตวา่ ในบทปรัสต าวนา (บทเบิกโรง) ก่อนเข้า
สู่การแสดงเนื้อเรื่อง  สูตรธาร20มักจะออกมากล่าวกับผู้ชมถึงชื่อกวีผู้แต่งบทละคร  ชื่อ
บทละคร รวมทงั้ ม กี ารสรรเสริญก วี และสรรเสริญบ ทละคร เช่น ในบทละครของราชเศขร  
สูตรธารกล่าวสรรเสริญผลงานของกวีว่าเหมือนน้ำอมฤตดังนี้
ท่านปรารถนาจะดื่มน้ำอมฤตทางโสตประสาทหรือไม่
หรือใคร่รู้จักการเจรจาถ้อยคำที่นักปราชญ์ชื่นชมหรือไม่
หรือปรารถนาจะเป็นผู้เรียนรู้ได้อย่างสูงยิ่งหรือไม่
ไปจนถึงฟากฝั่งของกระแสธารแห่งอารมณ์หรือไม่
หรือท่านปรารถนาจะลิ้มรสผลไม้แห่งชีวิตที่มีรสหวานที่สุดหรือไม่
ถ้าปรารถนากจ็ งมาฟงั ถอ้ ยคำทเ่ี หมือนกบั นำ้ อมฤตของกวีราชเศขรนีเ้ ถิด21
การสรรเสริญก วีน อกจากจะปรากฏในบทยกย่องของสตู รธารแล้ว ยังป รากฏใน
คำประพันธ์ที่กวีสรรเสริญกวีด้วยกันเอง เช่น ในงานของสุพันธุกล่าวว่า
ก่อนที่จะมีใครมาทดสอบความเป็นเลิศของกวีนั้น
ถ้อยคำของกวีก็สามารถสร้างความไพเราะแก่โสตประสาทได้แล้ว
เช่นเดียวกบั มาลัยมะลิซง่ึ งามชวนให้มองกอ่ นทจ่ี ะรวู้ า่ มกี ลิน่ หอมเสียอกี 22
และในบทที่กวีนามว่าวิทยากรกล่าวไว้ว่า
วิทยากรได้สร้างคลังสมบัติของกวีนิพนธ์ที่ไม่มีผู้ใดเทียบเท่าได้
กวีเหล่านั้นเปรียบประดุจเทพเจ้าที่ลงมาเป็นมนุษย์ชั่วคราว
เมื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติยศแล้วก็จะกลับไปสู่สวรรค์
กวีผู้นี้ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า
ขอให้กวีนิพนธ์ทั้งหลายเป็นเครื่องประดับกรรณของคนทั้งหลาย23
20
	
สูตรธารคือนายโรงหรือผู้กำกับเวทีซึ่งมักจะออกมากล่าวกับผู้ชมถึงชื่อกวีผู้แต่งบทละคร
ชื่อบทละครรวมทั้งมีการสรรเสริญกวีและสรรเสริญบทละครก่อนเข้าสู่การแสดงเนื้อเรื่อง
21
	
DaneilH.H.Ingalls,trans.,AnAnthologyofSanskritCourtPoetry(Cambridge,
Massachusetts:HarvardUniversityPress,1963),441.
22
	
Ibid,443.
23
Ibid,446.
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อย่างไรกต็ าม ในขณะทกี่ วีอ าจกล่าวถงึ ผ ลงานของตนดว้ ยความภาคภมู ใิ จนนั้ บางครัง้ 
กวีก แ็ สดงความยง่ิ ใหญ่ข องผลงานทต่ี นกำลังส ร้างสรรค์โดยถอ่ มตนวา่ ม สี ติป ญ
ั ญานอ้ ยนดิ 
เมือ่ เทียบกบั ความสำคัญของเรือ่ งราวทจ่ี ะกล่าวถงึ ดังเช่นกาลทิ าสกล่าวถงึ การประพนั ธ์
มหากาวยะเรื่องรฆุวงศ์ว่า
อานุภาพของกษัตริย์แห่งสูรยวงศ์นั้นยิ่งใหญ่นัก
ส่วนสติปัญญาของข้านี้ก็จำกัดเหลือเกิน
ข้าก็เหมือนคนที่ใฝ่ฝันจะข้ามห้วงน้ำที่ข้ามยากด้วยเรือน้อยฉะนั้น24
แต่การกล่าวถ่อมตนเช่นนี้ก็กลับทำให้ผู้อ่านได้เห็นความสามารถของกวีมาก
ขึน้ เพราะเมือ่ ผลงานเช่นรฆุวงศ์ปรากฏเป็นทเ่ี ลือ่ งลอื แล้ว ผูอ้ า่ นกย็ อ่ มประจักษ์วา่ กวีนน้ั 
มีฝมื อื ม ากเพียงใด  นอกจากนนั้ ว ธิ กี ล่าวของกาลทิ าสยงั เป็นการเกริน่ ให้ผ อู้ า่ นตระหนัก
ว่าเรือ่ งราวทเี่ ล่าข านมาแต่โบราณนนั้ เป็นเรือ่ งทที่ รงคณ
ุ ค่าส มควรทจี่ ะสบื ทอดตอ่ ไ ปซงึ่ 
นอกจากดว้ ยการเล่าซ ำ้ แ ล้วก อ็ าจเป็นการนำมาสรา้ งสรรค์ใหม่ด งั ท กี่ าลทิ าสนำเรือ่ งของ
พระรามจากคัมภีร์รามายณะมาประพันธ์เป็นมหากาวยะเรื่องรฆุวงศ์
กวีสนั สกฤตถอื ว่าการสบื ทอดความคดิ และวธิ กี ารจากบรู พกวีเป็นสง่ิ ทน่ี า่ ภาคภมู ใิ จ
กวีจงึ มกั จะเอ่ยถงึ นามกวีผเู้ ป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบนั ดาลใจของตน ดังทโ่ี ยเคศวรกวีใน
คริสต์ศตวรรษที่ 8 กล่าวถึงการเดินตามกวีรุ่นก่อนว่า
เส้นทางนั้นครั้งหนึ่งกวีพาณะ25เคยเดินเป็นประจำทุกวัน
และต่อมากวีภวภูติก็ค้นพบ
กวีกมลายุทธะเดินผ่านจนเจนทาง
ส่วนกวีเกศฏะก็ใช้เส้นทางนี้อยู่นาน
ธุลีตามทางนั้นกวีศรีวากปติราชะได้สัมผัสอย่างยกย่อง
ด้วยความเมตตาของเทพเจ้า เส้นทางนน้ั ยงั คงเปิดสำหรับผมู้ ปี ญ
ั ญา26

24
	
C.R.Devadhar,ed.,Raghuvajśa( Delhi:MotilalBanarsidassPublishersPVT.LTD.,1993),1.
25
	
พาณะเป็นกวใี นศตวรรษท่ี 7สว่ นภวภตู ิ กมลายทุ ธะเกศฏะและศรีวากปติราชะเป็นกวี
ในศตวรรษที่8
	26Ingalls,trans.,AnAnthologyofSanskritCourtPoetry,446.
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การกล่าวเช่นนี้นอกจากเป็นการยกย่องบูรพกวีแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็น
ความสำคัญของกวีรุ่นหลังว่ามิได้มีฝีมือด้อยกว่าจึงจัดอยู่ในจำพวกที่เดินไปตามเส้น
ทางเดียวกับกวีผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตได้ อาจสรุปได้ว่าตามทรรศนะของกวีสันสกฤต การ
ตามอย่างกวีโบราณมิได้ถือว่าเป็นการขาดความคิดสร้างสรรค์
ทรรศนะเรื่องความคิดสร้างสรรค์
ในมุ ม ม องข องนั ก ว รรณคดี ส ากลค วามคิ ด ส ร้ า งสรรค์ ห รื อ ค วามเ ริ่ ม แ รก                              
(originality) หมายถึง การใช้เนื้อเรื่องใหม่ รูปแบบใหม่ ลีลาการเขียนใหม่แทนที่จะ
ปฏิบตั ติ ามประเพณีน ยิ มหรือส ญ
ั น ยิ ม27 ทัง้ นี้ ในประวัตวิ รรณคดีต ะวันต กแต่ละสมัยก ย็ งั 
ให้ค ณ
ุ ค่าก บั ค วามคดิ ส ร้างสรรค์ห รือค วามเริม่ แ รกไม่เท่าก นั เสมอไป  ส่วนตามทรรศนะ
ของนกั ว รรณคดีส นั ส กฤต ความคดิ ส ร้างสรรค์ซ งึ่ ห มายถงึ ส งิ่ ท ยี่ งั ไ ม่เคยปรากฏมากอ่ น
นัน้ มคี ำเรียกวา่ อปรู วะ ดังทโ่ี สฑฒละกวีสนั สกฤตในคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ผูป้ ระพนั ธ์นิยาย
เรื่องอุทยสุนทรีกล่าวถึงผลงานของตนวา่ เป็นอปรู วะ  เขาเล่าว่าวันหนึ่งขณะเขาพร้อม
กับกวีอื่นๆ เข้าเฝ้าพระเจ้าวัตสราชหรือท้าวอุทัยน์ ได้มีพ่อค้าผู้หนึ่งนำไข่มุกมาอวด
พระราชาทรงเปรยขึ้นว่าไข่มุกเดี่ยวๆ จะมีประโยชน์อะไร ถ้าได้ทำเป็นสายสร้อยก็จะ
น่าชื่นชมมากกว่า   โสฑฒละกลับไปครุ่นคิดถึงคำดำรัสของพระราชา แล้วก็ประจักษ์
ว่าการที่แต่งบทประพันธ์บทเดียวนั้นไม่น่าสนใจมากเท่ากับร้อยเรียงโดยใช้ทั้งร้อย
แก้วประสานกับร้อยกรอง   การประพันธ์เช่นนี้เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เช่นเดียวกับ
การทำเครื่องประดับทองให้งามยิ่งขึ้นด้วยอัญมณี หรือการทำให้บทเพลงไพเราะยิ่ง
ขึ้นด้วยเสียงปี่   ความงดงามและความไพเราะที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีใคร
ได้ชมหรือได้ฟังในรูปนี้มาก่อน จึงนับได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์28
ตามแนวคิดของนักวรรณคดีตะวันตก วรรณคดีแบ่งได้กว้างๆ เป็น 2 ประเภท
คือ เรื่องจริงหรือสารคดี (non-fiction)และเรื่องแต่งหรือบันเทิงคดี (fiction)29 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของนักวรรณคดีสันสกฤตที่มักอาศัยความเป็นเรื่องจริงกับเรื่อง
ร าชบัณฑิตยสถาน,พ จนานุกรมศพั ท์ว รรณกรรมองั กฤษ-ไ ทยฉ บับร าชบัณฑิตยสถาน
(กรุงเทพฯ:ราชบัณฑิตยสถาน,2545),306.
28
	
A.K.Warder,IndianKāvyaLiterature,Vol.6,TheArtofStorytelling.(Delhi:Motilal
27

BanarsidassPublishersPrivateLimited,1992),206.

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศพั ท์วรรณกรรมองั กฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
181,286.
29
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แต่งในการจำแนกประเภทวรรณคดี เช่น การจำแนกบทละครประเภทนาฏกะ (nataka)
ออกจากบทละครประเภทประกรณะ (prakarana)   วอร์เดอร์อ า้ งถงึ ว ธิ จี ำแนกบทละคร
ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ว่านาฏกะหมายถึงบทละครที่มีเนื้อเรื่องจากเหตุการณ์จริงหรือ
เรือ่ งของบคุ คลจริงในประวัตศิ าสตร์  ส่วนประกรณะหมายถงึ บ ทละครทมี่ เี นือ้ เรือ่ งทกี่ วี
คิดแ ต่งข นึ้ ม าเอง30  ในการจำแนกวรรณคดีร อ้ ยแก้วป ระเภทกถากบั อ าขยายกิ ากเ็ ช่นก นั
ภามหะนกั ว รรณคดีในศตวรรษท่ี 4 อธิบายไว้ในตำราชอ่ื ก าวยาลงั ก ารวา่ อาขยายกิ าเป็น
งานประพันธ์ร้อยแก้วที่มีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงซึ่งเรียกว่าวฤตตะ (vrtta)
ส่วนอมรสิงหะนักภาษาในศตวรรษที่ 6 อธิบายว่าอาขยายิกาเป็นงานประพันธ์ที่มีเนื้อ
เรือ่ งเป็นเรือ่ งโบราณทกี่ วีเคยได้ยนิ ไ ด้ฟ งั ม าซงึ่ เรียกวา่ อ ปุ ล พั ธะ (upalabdha) ซึง่ ต า่ ง
กับกถาซึ่งมีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่กวีคิดขึ้นเองซึ่งเรียกว่ากัลปนา31 (kalpanā) ต่อมาใน
ศตวรรษที่ 12 กษีรส วามนิ ผ เู้ ขียนอรรถาธิบ ายผลงานของอมรสงิ ห ะได้อ ธิบายเพิม่ เติม
ว่าเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมา (upalabdha) ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริง (vrtta) ส่วนเรื่องที่
คิดแต่งขึ้นจากจินตนาการเป็นเรื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นมา (utpādya)32
อย่างไรกต็ าม วิธกี ารประพนั ธ์ท จี่ ำแนกไว้ข า้ งตน้ น กี้ ม็ อิ าจแบ่งไ ด้อ ย่างเด็ดข าด
เสียทีเดียว ในวรรณคดีเรือ่ งหน งึ่ ๆ อาจได้เนือ้ เรือ่ งมาจากผลงานของบรู พกวีซ งึ่ เชือ่ ก นั 
ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เช่น มหาภารตะ  แต่กวีก็นำมาปรุงแต่งใหม่ด้วยการตีความ
ใหม่บ า้ ง33 สร้างตวั ล ะครเอกขนึ้ ม าใหม่บ า้ ง เพิม่ ร ายละเอียดบา้ ง คิดเนือ้ เรือ่ งขนึ้ ม าใหม่
บ้าง หรือสร้างเนื้อหาใหม่ให้มีรสวรรณคดีใหม่บ้าง วิธีการต่างๆ นี้ทำให้งานเก่านั้นมี
ความใหม่ส ดขนึ้ ม าได้ซ งึ่ ถ อื ว่าเป็นการใช้ค วามคดิ ส ร้างสรรค์เช่นเดียวกบั ค วามเริม่ แ รก
(originality) ตามทรรศนะของนักวรรณคดีตะวันตก
ในการนำเนือ้ หาเดิมม าทำให้ใหม่ส ดนนั้ นักว รรณคดีส นั ส กฤตเน้นค วามสำคัญ
ของประติภ า ดังท อี่ านนั ทวรรธนะนกั ว รรณคดีส นั ส กฤตในศตวรรษที่ 9 กล่าวไว้ในตำรา
วรรณคดีเรื่องธวันยาโลกะว่า เนื้อหาของกวีนิพนธ์จะไม่มีวันสิ้นสุดหากกวีมีประติภา
	

A.K.Warder,IndianKāvyaLiterature,Vol.2,TheOriginsandFormationofClassical

30

Kavya,2nded.,rev.(Delhi:MotilalBanarsidassPublishersPrivateLimited,1992),148.

Amarasijha,Amarakosah,31.
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A.K.Warder,IndianKāvyaLiterature.Vol.1,LiteraryCriticism.(Delhi:MotilalBa-

narsidassPublishersPrivateLimited,1989,182.
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โดยอธิบายเพิม่ เติมวา่ แม้บรู พกวีจะได้เขียนถงึ เรือ่ งใดไว้แล้ว แต่กวีรนุ่ หลังผมู้ ปี ระติภา
ก็อาจนำมาสร้างเป็นเนื้อหาใหม่ได้   อานันทวรรธนะถือว่าประติภาหรือจินตนาการมี
ความสำคัญม ากในการสร้างสรรค์ก วีน พิ นธ์ หากไม่มจี นิ ตนาการ เนือ้ หาของกวีน พิ นธ์
ก็ย่อมไม่มี34 อภินวคุปตะนักวรรณคดีในสมัยต่อมาได้อธิบายประเด็นนี้เพิ่มเติมไว้ใน
ตำราวรรณคดีของเขาชื่อโลจนาว่า เนื้อหาที่บูรพกวีได้กล่าวไว้แล้วนั้น กวีรุ่นหลังอาจ
นำมาสร้างสรรค์ใหม่ได้ตราบใดที่รู้จักใช้การสรรคำซึ่งได้แก่สำนวนโวหาร (ukti)  คำ
ที่เหมาะเจาะ (paripāka) การถักทอ (gumpha) และการเรียบเรียง (ghatana)  เรื่อง
ที่ประพันธ์นั้นก็จะเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาได้35
อภิน วคปุ ต ะเน้นเรือ่ งการสร้างสรรค์โดยกล่าวไว้อ กี ค รัง้ ห นึง่ ว า่ ส นุ ทรียร สเกิดข นึ้ 
ได้จ ากการสร้างสรรค์ค อื ก ารสร้างโลกจินตนาการให้ตา่ งไปจากโลกจริง (prathayitum)  
การทำให้สิ่งที่เกิดซ้ำซากในชีวิตจริงเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้อ่าน (sārayitum)   และ
การทำให้ส งิ่ ท เี่ กิดข นึ้ ท งั้ ในโลกจริงแ ละโลกจนิ ตนาการมสี สี นั ง ดงาม (udbhāsayitum)
สอดคล้องกบั ท อี่ านนั ทวรรธนะกล่าววา่ ง านประพนั ธ์ท มี่ เี นือ้ หาเหมือนเดิมแ ต่ห ากแต่ง
เติมให้เกิดร สกถ็ อื เป็นง านประพนั ธ์ท มี่ คี ณ
ุ ค่าไ ด้เช่นเดียวกบั ต น้ ไม้ต น้ เดิมท ผี่ ลัดใบใหม่
36
ในฤดูใบไม้ผลิ
กล่าวได้ว า่ ก วีส นั ส กฤตถอื ว่าก ารนำเนือ้ ห าเดิมๆ มาใช้น นั้ ไ ม่ไ ด้ท ำให้ค ณ
ุ ค่าข อง
งานของตนดอ้ ยลง   แต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้ตนซง่ึ เป็นคนรนุ่ หลังได้แสดงฝมี อื ในการ   
ประพันธ์ ดังปรากฏว่ากวีสันสกฤตหลายคนนิยมนำเนื้อหาจากบูรพกวีมาสร้างสรรค์
ใหม่จ นเป็นท นี่ ยิ มกนั ม าก เช่น กาลทิ าสผแู้ ต่งร ฆุว งศ์ไ ด้เนือ้ หาจากรามายณะ  อภิช ญาน
ศากนุ ตลาได้เนือ้ หาจากมหาภารตะ  ภารวผิ แู้ ต่ง กิร าตารชนุ ยี ะได้เนือ้ หาจากมหาภารตะ  
และมาฆะผแู้ ต่งศ ศิ ปุ าลวธะได้เนือ้ หาจากมหาภารตะ เป็นต้น  การสร้างสรรค์ล กั ษณะนี้
นักวรรณคดีเช่นอานันทวรรธนะและกุนตกะ (คริสต์ศ ตวรรษที่ 11) มีความเห็นว่าเป็น
เพราะกวีต้องการให้ผู้อ่านได้รับรสอย่างรวดเร็ว   เนื่องจากการนำเรื่องและตัวละครที่
ผู้อ่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วมาสร้างใหม่   กวีไม่ต้องใช้เวลาในการเกริ่นนำเพื่อให้ผู้อ่านรู้จัก
DaneilH.H.Ingalls,TheDhvanyalokaofAnandavardhanaWiththeLocanaofAbhi-

34

navagupta.(Cambridge:HarvardUniversityPress,1990),702.
Ibid,7 03.

35

	

sarvenāvaivābhāntimadhumāsaivadrumah(Dhvanyaloka4.4)อา้ งถงึ ใน กส
ุ มุ ารกั ษมณี,

36

การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 138.

64

ดำรงวิชาการ

และคนุ้ เคยกบั ต วั ล ะคร  ทำให้ก วีส ามารถเข้าส เู่ นือ้ หาทตี่ อ้ งการได้ท นั ที  อีกท งั้ ก ารอา้ ง
เรือ่ งโบราณยอ่ มทำให้เกิดค วามนา่ เชือ่ ถ อื แ ละมคี วามสมจริง  เมือ่ เรือ่ งมคี วามสมจริง ผูอ้ า่ น
ก็ย่อมไม่เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือคัดค้านจึงสามารถรับรสได้อย่างเต็มท37ี่

39
	
กุสมุ าร กั ษ ม ณี,“ไ ด้อ ะไรจากการศกึ ษานทิ าน,”ในป กรณัมน ทิ าน(ก รุงเทพฯ:ส ำนักพ มิ พ์
แม่คำผาง,2547),189-1 90.
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