ก
ก ข ค ฆ ง : พยัญชนะวรรคแรก (ก วรรค) ที่ใช้เขียนภาษา
บาลี ซึ่งม ที ั้งหมด ๓๓ ตัว จัดเป็น ๖ วรรค ดังนี้
ก ข
ค
ฆ ง
เรียกว่า ก วรรค
จ ฉ
ช
ฌ ญ
เรียกว่า จ วรรค
ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
เรียกว่า ฏ วรรค
ต ถ
ท
ธ น
เรียกว่า ต วรรค
ป ผ
พ ภ ม
เรียกว่า ป วรรค
ย ร
ล
ว ส ห ฬ ํ เรียกว่า อ วรรค
อ่านออกเสียงเป็น กะ ขะ คะ ฆะ งะ ฯลฯ พยัญชนะ ํ
เรียกว่า นิคค หิต (อ่านว่า อัง)
พยัญชนะเ หล่า นี้พ ราหมณ์พฤฒิบาศน�ำมาใช้บริกรรม
ในพิธีคเชนทรัศวสนาน เช่น
โอมะ กะ ขะ ค่ะ ฆ่ะ ง่ะ
โอมะ จะ ฉะ ช่ะ ฌ่ะ ญ่ะ
ฯลฯ
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เหตุท นี่ �ำมาใช้เป็นคาถาบริกรรมก็เพราะพยัญชนะเหล่าน ี้
เป็นต้นรากของค�ำของภาษาทใี่ ช้ ย่อมมคี วามศกั ดิส์ ทิ ธิอ์ ยูใ่ นตวั
กกุธานที : แม่น�้ำที่พระอานนท์ทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จไป
เสวยและสรงพระวรกายในระหว่างเดินทางไปเมืองกุสินารา
ในวันเสด็จปรินิพพาน
กงส์ : พญากงส์เป็นโอรสของทา้ วอุครเสน ได้แต่งงานกบั พระธดิ า
ทั้งสองของท้าวชราสันธ์กษัตริย์แห่งมคธ พญากงส์เป็นขบถ
ได้ถอดท้าวอุครเสนผู้เป็นร าชบิดาออกจากราชสมบัติ แล้วขึ้น
ครองราชย์แ ทน ภายหลังมโี หรท�ำนายวา่ จะมผี วู้ เิ ศษมาเกิดใน
ครรภ์นางเทวกี (บุตรีพระเทวกซึ่งเป็นอนุชาพญากงส์) เมื่อ
ทราบเช่นน ั้นพญากงส์ก ็จับพ
 ระวสุเทพหลานเขยกับนางเทวกี
ขังไว้ และเมือ่ ม ลี กู กจ็ บั ทารกฆา่ เสียท กุ ครัง้ เพราะเกรงวา่ โตขนึ้ 
จะมาท�ำลายชวี ติ ตน ลูกของนางเทวกีถกู ท�ำลายถงึ ๖ ครัง้ ครัน้ 
นางทรงครรภ์อกี เป็นครัง้ ท ี่ ๗ เทวดาจงึ ยา้ ยกมุ ารไปเข้าครรภ์
นางโรหิณี มเหสีฝา่ ยซา้ ยของพระวสุเทพ เมือ่ คลอดแล้วได้นาม
ว่าพระพลรามหรือพลเทพ ต่อมานางเทวกีทรงครรภ์อกี เป็น
ครัง้ ที่ ๘ ได้ป ระสตู พ
ิ ระกฤษณะ มีส กี ายด�ำ มีข นทหี่ น้าอกต้อง
ด้วยมหาบุรุษล ักษณะ พระวสุเทพเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยจึงพา
พระกฤษณะหนีขา้ มแม่นำ
�้ ยมุนาไปขอแลกบตุ รของนางยโศธา
ภรรยานายโคบาลชื่อนันทะไปแทน พญากงส์ทราบเรื่องจึง
สั่งสังหารกุมารที่เกิดใหม่ทั้งหมด นันทะโคบาลจึงต้องพา
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ครอบครัวพ
 ร้อมด้วยพระกฤษณะ พระพลเทพและนางโรหิณี
หนีไ ปอยู่ที่อื่นเพื่อให้พ้นการไล่ล่า
อย่างไรกต็ ามพระยากงส์ย งั ค งตดิ ตามอยูต่ ลอดเวลา จน
กระทงั่ พระกฤษณะเป็นหนุม่ ได้หาทางก�ำจัดหลายครัง้ แต่แล้ว
ในที่สุดก็ถูกพระกฤษณะฆ่าสมค�ำท�ำนาย แล้วยกท้าวอุครเสนขึ้นครองราชย์ตามเดิม ซึ่งเป็นเหตุให้ท้าวชราสันธ์พ่อตา
พญากงส์โกรธ ยกกองทัพมาตีเมืองมถุราถึง ๑๘ ครั้ง พระ
กฤษณะเห็นวา่ จะรกั ษาเมืองล�ำบาก จึงอ พยพไปสร้างเมืองใหม่
ที่ริมฝั่งท ะเล ให้ชื่อว่า ทวารกา หรือทวาราวดี (มีเรื่องพิสดาร
ใน นารายณ์ส ิบปาง และ มหาภารตยุทธ ของผู้เขียน)
กฏุก : เผ็ด, เผ็ดรอ้ น; ในต�ำรายาใช้ค�ำวา่ ตรีกฏุก หมายถงึ เครือ่ ง
ยาทมี่ ขี องเผ็ดรอ้ นรวม ๓ อย่าง คือ พริกไทย ดีปลี และขงิ แ ห้ง
กนกนคร : หนังสือนิทานค�ำกลอนพระนิพนธ์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส)
ทรงแต่งเป็นกลอน ๖ โดยน�ำเค้าเรือ่ งจาก “เมืองทอง” ในกถา
สริตสาครและจากหนังสืออื่นน�ำมาปรับปรุงแต่งขึ้นใหม่ ได้
เริม่ แ ต่งในตอนกลางพ.ศ. ๒๔๕๘ และจบเมือ่ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๔๖๕ หนังสือน ี้แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ ภาค ๑ บนฟ้า,
ภาค ๒ บนดิน และภาค ๓ บนเขาไกรลาส เรื่องย่อมีอยู่ว่า
พญากมลมิตรเจ้าแห่งคนธรรพ์บ�ำเพ็ญพรตบูชาพระ-
อิศวรเป็นเวลาร้อยปี พระอิศวรโปรดอนุญาตให้ขอพร พญา
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กมลมิตรก็ขอให้ได้หญิงงามมาเป็นภริยา พระอิศวรก็โปรดให้
เป็นไ ปตามทขี่ อ พญากมลมติ รมคี วามเห่อเหิมเทีย่ วคยุ โอ้อวด
ว่าไม่มีหญิงใดงามเกินไปกว่านางอนุศยินีชายาของตน เป็น
เหตุให้บรรดาคนธรรพ์หมั่นไส้ถึงกับท้าพนันกันขึ้นว่า ถ้านาง
อนุศย ินีไม่ส ามารถท�ำลายตบะของฤๅษีป าปะนาศนไ์ ด้ พญา-
กมลมติ รจะตอ้ งตดั คอตนเอง ปรากฏวา่ ท �ำไม่ส �ำเร็จ ซ�ำ
้ ถกู ฤๅษี
สาปให้มาเกิดเป็นมนุษย์และประหัตประหารกันจึงจะพ้น
ค�ำสาป นางอนศุ ยนิ ลี งมาเกิดในครรภ์ข องพระมเหสีท า้ วชยั ท ตั 
เมืองอินทิราลัย ส่วนพญากมลมิตรมาเกิดในครรภ์ของพระ-
มเหสีทา้ วธรรมราชแห่งน ครอละกา เหตุการณ์ค รัง้ น พ
ี้ ระอศิ วร
ทรงทราบ มีพระทัยเมตตาจึงทรงหยิบดอกบัวดอกหนึ่งปักลง
บนดินกลายเป็นเกาะน้อยลอยอยู่ เพื่อเป็นที่เก็บร่างของ
นางอนุศยินี
นาง อนุ ศ ยิ นีเมื่อมาเป็นมนุษย์มีชื่อว่า กนกเรขา เป็น
สาวสวยเกินมนุษย์แต่ไม่คดิ ทจี่ ะมคี ู่ นอกจากชายหนุม่ ทมี่ าจาก
กนกนครเพราะพระอิศวรเสด็จมาเข้าฝันบอกไว้ ท้าวชัยทัต
ร้อนพระทัยต้องให้คนออกตามหากนกนครว่าอยู่ที่ไหน ใน
เวลาเดียวกันนั้นมเหสีของท้าวธรรมราชก็ประสูติพระโอรส
มีพระนามว่า อมรสิงห์ มีพระนิสัยไม่ชอบสตรีนอกจากนาง
ในฝนั ท นี่ งั่ เรือล อยอยูใ่ นสระบวั ซ งึ่ ฝ นั เห็นท กุ ๆ สองเดือน ท้าว
ธรรมราชกริว้ สงั่ ให้จ บั ข งั แต่อ มรสงิ ห์ห นีไ ปจนถึงเมือง อิน ทิร า-
ลัย ได้ฟงั ประกาศหาตวั คนทรี่ จู้ กั กนกนคร อมรสงิ ห์จงึ แสดงตวั 
ว่ารู้จัก เมื่อถูกน�ำไปพบกับกนกเรขา ต่างคนก็ต่างนึกคลับ
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คล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ครั้นนางถามถึงกนก
นครวา่ อยูท่ ไี่ หน อมรสงิ ห์กต็ อบไม่ได้จงึ ถกู ขบั ไล่ออกจากเมือง
นึกคบั แ ค้นใจถึงกบั จะโจนนำ�้ ตาย แต่เมือ่ ไ ด้ฟงั ค�ำประกาศเรือ่ ง
เมืองทองก็กลับมีมานะขึ้นมาอีก เสี่ยงพระขรรค์หาทิศ ปลาย
พระขรรค์ชี้ไปทางทิศใต้จึงมุ่งไปทางทิศนั้น ระหว่างทางถูก
รากษสหลอก จนไปพบหงส์สองตัวจะพาศพพญาหงส์ไปยัง
มานสะ ซึ่งเป็นสระที่พวกหงส์บนสวรรค์อ ยู่อาศัย อมรสิงห์จึง
บังคับให้ห งส์ทั้งสองพาไปส่งที่กนกนคร
ขณะที่หงส์พาบินไปนั้นเอง อมรสิงห์ก็พลัดตกลงไปใน
ทะเล เผอิญได้ปลาใหญ่ซึ่งเป็นพาหนะของพระวรุณมาพาไป
ส่งถึงเกาะทอง ซึ่งเหมือนเมืองร้างไม่มีผู้คน พบแต่ศพเพียง
ศพเดียวนอนอยู่บนแท่นกลางปราสาท และเมื่อเปิดผ้าคลุม
ออกดูก็แทบไม่เชื่อสายตา เพราะร่างที่นอนอยู่นั้นคือศพนาง
กนกเรขา อมรสงิ ห์รสู้ กึ สบั สนไปหมด ในทสี่ ดุ พบอา่ งนำ
�้ ทองค�ำ
ก็ลงไปช�ำระลา้ งด�ำเศียร แต่พ
 อโผล่ข นึ้ มากไ็ ด้ย นิ เสียงประกาศ
เรือ่ งเมืองทองอย่างทเี่ คยได้ยนิ ม าแล้วน นั้ อกี มองไปมองมาจงึ 
รูว้ า่ กลับมาทเี่ มืองอินทิราลยั ตามเดิม จึงให้คนทมี่ ารอ้ งประกาศ
พาไปเฝ้า ได้เล่าสิ่งที่พบเห็นให้นางกนกเรขาฟัง นางก็ระลึก
ถึงความหลังได้แล้วล้มลงขาดใจตาย อมรสิงห์เสียใจมากเดิน
ละเมอเพ้อพกเข้าไปในป่าบ่นหานางกนกเรขา
ครั้งนั้นพระอิศวรเสด็จประพาสป่าทอดพระเนตรเห็น
อมรสิงห์เดินบ่นบ้าอยู่คนเดียว ก็ระลึกถึงเรื่องเดิมขึ้นมาได้
จึงเรียกภูตผีที่เป็นบริวารมาสั่งไม่ให้ท�ำร้ายอมรสิงห์กับนาง
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กนกเรขา ซึ่งขณะนั้นวิญญาณของนางได้ไปเข้าสิงร่างที่กนก
นครแล้ว และก�ำลังออกตามหาอมรสิงห์ ขณะที่นางยืนอยู่ที่
ชายทะเลก็มีเรือพ่อค้ามารับไปสู่นาครัฐ เผอิญพระราชาเมือง
นั้นมาพบเข้า พาไปหวังจะให้เป็นชายา นางกนกเรขาจึงไป
พบพระมเหสีขอให้ช่วยพาหนีออกนอกเมือง นางเดินมะงุมมะงาหราไปตามล�ำพัง ต้องผจญกบั ส งิ สาราสัตว์แ ละภตู ผีป ศิ าจ
สุดท้ายมีเสือใหญ่ตัวหนึ่งโจนมาตะครุบคร่อมนางไว้ ขณะนั้น
อมรสิงห์วิ่งมาพบเข้าพ
 อดี โผนเข้าฟันเสือด ้วยพระขรรค์
อนิจจา! แทนที่จะเป็นคอเสือขาด กลับเป็นเศียรนาง
กนกเรขาขาดกระเด็นไ ป อมรสงิ ห์ส นิ้ สติลม้ น อนแน่น งิ่ เป็นอ นั 
สิ้นค�ำสาป นางอนุศยินีกับพญากมลมิตรกลับค ืนสู่สวรรค์
กบาล : ภาชนะท�ำด้วยกาบต้นกล้วยส�ำหรับใส่เครื่องเซ่นให้ผีกิน
เรียกว่า เสียกบาล เผอิญค�ำว่า กบาล ไปตรงกับ “กบาล” ใน
ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีที่แปลว่า หัวหรือศีรษะ คนจึง
เข้าใจไปว่าตุ๊กตาดินที่ท�ำเพื่อสะเดาะเคราะห์นั้นต้องท�ำให้คอ
หัก จึงเรียกว่า ตุ๊กตาเสียกบาล ซึ่งไม่ถูก สมเด็จกรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ถงึ เรือ่ งเสียกบาลไว้ตอนหนึง่
ว่า “ลักษณะการเสียกบาลที่ท�ำกันในกรุงเทพฯ ว่าตามที่ได้
เคยเห็นมาแต่เด็ก เอาดินเหนียวมาปัน้ หุน่ (อย่างตุก๊ ตา) แทน
ตัวคน จะให้แทนคนไหนเอาของทีค่ นนัน้ ใช้ เช่น ตัดเศษผ้าน่งุ
ผ้าห่ม เป็นส�ำคัญ แล้วเอากาบกล้วยมากลึงเป็นอย่างรูปกระบะ
เรียกว่า กบาล เอารูปหุ่นมากหรือน้อยแล้วแต่เหตุ ตั้งรวมลง
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ในกบาล มีข้าวปลาใส่กระทงน้อยๆ วางลงในกบาลนั้นด้วย”
ตามพระนิ พ นธ์ ก็ ต รงกั บ ที่ มี ก ล่ า วถึ ง ในเรื่ อ ง ขุ น ช้ า ง
ขุน แผน ที่ ว่ า “เอาเหล้ า ข้ า วใส่ ก บาลออกเซ่ น วั ก ” ในกฎ
มณเฑียรบาลครั้งกรุงศรีอยุธยา มีพนักงานที่ท�ำหน้าที่เซ่นผี
เรียกว่า หลวงโขมด มีหน้าทีเ่ อากบาลไปเสียผี สรุปว่า “กบาล”
ท�ำด้วยกาบกล้วย ไม่ได้แปลว่าศีรษะ
กรรตติเกยะ : พระนามหนึ่งของพระขันทกุมาร เหตุที่จะได้นาม
นี้มีเรื่องว่า ครั้งหนึ่งพระศิวะลืมพระเนตรที่สามบนพระนลาต
ท�ำให้เกิดเป็นแสงพงุ่ ตรงไปยงั ทะเลสาบชอื่ สรวน และได้บงั เกิด
เป็นทารก ๖ ตน และนางดาวลูกไก่ทั้งหก (กฤตติกา) เป็น
ผเู้ ลีย้ งดู ต่อมานางปารพตี มเหสีของพระศวิ ะมาพบเข้า มีความ
รักใคร่เอ็นดูเข้ามากอดรัดไ ว้แนบอกทั้ง ๖ ตน โดยเหตุท ี่นาง
มีก�ำลังมากจึงรัดร่างกุมารทั้งหกรวมเป็นร่างเดียวกัน แต่ยังมี
๖ เศียร ๑๒ กร
อีกเรือ่ งหนึง่ เล่าว า่ เกิดจ ากก�ำลังพ
 ชื แ ห่งพ
 ระศวิ ะถกู ห ลอม
ในไฟ (จึงไ ด้น ามว่า อัคนิภ ู) และแม่คงคารับไว้ (จึงไ ด้นามว่า
คงคาช, คงคาบุตร) ต่อมานางดาวลูกไก่ทั้งหกรับไปเลี้ยงจึง
ได้นามว่า กรรตติเกยะ ภายหลังได้พบกับเจ้าหญิงวัลลีชาว
เกาะลังกา ได้แต่งงานกันแล้วตั้งหลักแหล่งขึ้น ณ ริมฝั่งแม่น�้ำ
มานกิ เรียกวา่ กรรตตเิ กยะคาม หรือกะตะระคาม คนพนื้ เมือง
ยังเชื่อกันว่า พระกรรตติเกยะและนางวัลลียังสิงสถิตอยู่ใน
หมูบ่ า้ นแห่งนี้ ได้เคารพบชู าอยูเ่ สมอ ในอนิ เดียมกี ารบชู าพระ
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กรรตตเิกยะ เรียกว่า พิธกี รรตติเกยะ ท�ำในเดือนจิตรมาส คือ
วันขึ้น ๖ ค�่ำ เดือน ๕
กรวิก : ชือ่ ภ เู ขาทลี่ อ้ มรอบเขาพระสุเมรุเป็นช นั้ ที่ ๓ ห่างจากภูเขา
อิสินธ รสองหมื่นกับหนึ่งพัน (๒๑,๐๐๐) โยชน์ สูงกึ่งห นึ่งของ
เขาอิ สิ น ธ ร คื อ หมื่ น ห้าร้อ ย (๑๐,๕๐๐) โยชน์ ที่ได้น ามว่า
เขากรวิก ก็เนื่องจากมีนกการเวกอยู่บนยอดเขานั้นมาก
กรัณยานุสร : หนังสือพระราชกรัณยานุสร พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่าดว้ ยราชประเพณี
ซึ่งม ีอยู่ในราชการ มีพระราชปรารภว่าจะรวบรวมให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์ แต่ไม่อาจทรงพระราชนิพนธ์ให้ส�ำเร็จได้ตลอด แต่ก็
เป็นต้นเค้าของพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี ๑๒ เดือน
กฤดาการ, กฤดาธิก าร : บุญบารมีทสี่ งั่ สมไว้มาก มีบ ญ
ุ ญาธิการ
มาก เช่น ผู้ใดมีบุญญากฤดาการ (เสภาพระราชพงศาวดาร
ของสนุ ทรภ)ู่ , กฤดาการบนทรี่ าบสูง เป็นช อื่ ห นังสือเขียนโดย
นายอำ�่ บุญไ ทย ซึง่ ท �ำให้ผ เู้ ขียนตอ้ งถกู จ บั เป็นน กั โทษการเมือง
เพราะถูกตีความค�ำว่า “กฤดาการ” ว่าหมายถึง พร้อมแล้ว
หมายความว่าพร้อมที่จะท�ำการปฏิวัติ
กฤตยุค : หรือเรียกอกี อย่างหนึง่ วา่ สัตยยคุ เพราะเป็นย คุ ทมี่ นุษย์
มีสัจธรรมมั่นคง มีพระปรพรหมเป็นท ี่เคารพบูชาแต่องค์เดียว
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ไม่มีเทวดา คนธรรพ์ ยักษ์ รากษส ไม่มีความเห็นแก่ต ัว ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีความโศกเศร้าเสียใจ ไม่มีความทุจริต ก่อ
เหตุวิวาทเกลียดชัง เป็นยุคที่มีความสุข แม้ความแก่ชราก็
ไม่มีให้เห็น ในยุคนี้พระนารายณ์อวตารลงมา ๔ ครั้ง คือ
มัตสยาวตาร, กูรมาวตาร, วราหาวตาร และนรสีหาวตาร ใน
ยุคน ี้พระกายเป็นสีขาวบริสุทธิ์
กฤษฎาธาร : ในพระราชพงศาวดารสมัยก รุงศ รีอยุธยาเรียก
ราชรถที่เชิญพระบรมศพว่า “มหากฤษฎาธาร” ซึ่งหมายถึง
สิ่งที่ท�ำขึ้นส�ำหรับเกียรติยศ แต่จะมีรูปร่างอย่างไรไม่ทราบ
อาจเป็นรูปปราสาทหรือบุษบกก็ได้ ในงานถวายพระเพลิง
พระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้พรรณนาไว้ตอนหนึง่
ว่า
“อัญเชิญพระศพเสด็จเหนือมหากฤษฎาธาร อันประดับ
ด้ว ยอภิรุมกลิง้ กลดรจนา และท้าวพระยาเสนาบดี มนตรีมขุ 
ทัง้ หลายมาประดับแ ห่ห้อมล้อมมหากฤษฎาธาร”
ค�ำนใี้ นหนังสือเรือ่ งสมเด็จพระบรมศพอันเป็นจ ดหมาย
เหตุงานพระเมรุครัง้ กรุงเก่า ได้น�ำไปตอ่ ทา้ ยค�ำราชรถเรียกวา่
พระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธาร บางท่านสันนิษฐานว่าเป็น
โกศ แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระ
ด�ำริวา่ “ค�ำกฤษฎาธารนนั้ เคยได้ยนิ ม าหลายหนหลายแห่ง แต่
ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นโกศ นึกว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งพวกเครื่อง
ยอดเทือกบุษบก แต่จ ะถูกห รือไม่ถูกก ็ไม่ทราบแน่ เพราะเหตุ
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ที่สงสัยไม่แน่ใจ จึงเปิดพจนานุกรมดู เขาแปลค�ำ กฺฤษฺฏ ให้ไว้
เป็นว่า นาหรือไถนา ไม่เข้าเรื่องเลย”
ที่น่าสังเกตก็คือในพงศาวดารใช้ว่า “อัญเชิญพระศพ
เสด็จเหนือมหากฤษฎาธาร” ค�ำว่า “เสด็จเหนือ” ส่อให้เห็น
ว่า “กฤษฎาธาร” ไม่ใช่โกศ เพราะการอัญเชิญพระศพเสด็จ
เหนือพระโกศไม่เคยมีใช้ในภาษาไทย จึงน่าจะเป็นชื่อที่เรียก
พระมหาพิชัยราชรถส�ำหรับอัญเชิญพระบรมศพนั่นเอง
กฤษณาวตาร : ชื่อป างที่ ๘ ในเรื่องนารายณ์สิบปาง พระราช-
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถึง
พญากงส์ซงึ่ เป็นปรปักษ์กบั พระนารายณ์ ได้ถอดทา้ วอุครเสน
ผูเ้ป็นบิดาออกจากราชสมบัติแล้วขึ้นครองราชย์แทน (ดูค�ำว่า
กงส์) ทวยเทพเห็นความเลวทรามของพญากงส์ จึงทูลขอให้
พระวษ
ิ ณุชว่ ย พระวษ
ิ ณุหรือพระนารายณ์ไ ด้อวตารมาเกิดเป็น
โอรสของวาสุเทพและนางเทวกี มีชื่อว่า กฤษณะ ได้ประหาร
พญากงส์แ ล้วเชิญท า้ ว อุครเสนกลับม าครองราชสมบัตติ ามเดิม
ส่วนพระกฤษณะได้ถกู พรานชอื่ ช ระ ยิงดว้ ยศรสนิ้ พระชนม์ (ดู
รายละเอียดในหนังสือ เทวนยิ าย ของ ส. พลายน้อย)
พระกฤษณะเกิดตอนเทีย่ งคนื ของวนั แรม ๗ ค�ำ่ ระหว่าง
ปลายเดือนสิงหาคม-ต้นเดือนกันยายน เมื่อถ ึงวันเกิดจ ะมีพิธี
บูชาเรียกกันว่า กฤษณะชยันตี จัดหาดอกไม้พวงมาลัยไป
ประดับท ี่เทวรูป และสวดมนต์สรรเสริญตามศรัทธา
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กฤษณาสอนนอ้ ง : หนังสือกฤษณาสอนนอ้ งคำ� ฉนั ท์ มี ๒ ฉบับ
เรียกวา่ กฤษณาสอนนอ้ งคำ� ฉ นั ท์ ฉบับกรุงธนบุรี กับกฤษณา
สอนน้องคำ� ฉันท์ ฉบับพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
๑. กฤษณาสอนน้องค�ำฉันท์ ฉบับกรุงธนบุรี มีกล่าวไว้
ตอนท้ายเรื่องว่า
		เริ่มกลอนบพิตรท่าน
วดีลิขิตตรา
		ผู้ช่วยบริรักษ
ในกรุงนครศรี
		ทุกก ารผดุงการ
ซึ่งเป็นฉบับจ ิน
		นางกฤษณานารถ
สมุดเดิมก็เศร้าสูญ
		เชิญเราชิโนรส
พจนารถอนุสนธิ

พระยาราชสุภาแสดงนามโดยมี
นราโลกพราหมณ์ชี
ธรรมราชบุรินทร
ประกอบชอบบเว้นถวิน
ตนาท่านบให้สูญ
ก็มีเรื่องบริบูรณ์
สลายลบบเป็นผล
พระนามอินท นิพนธ
จ�ำหลักฉันทจองกลอน

จับค วามได้ว ่า เรื่องกฤษณาสอนน้องค�ำฉันท์มีมาก่อน
แล้ว อาจมมี าแต่ค รั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ฉบับเดิมช�ำรุดลบเลือน
ไปม าก พระยาร าชสุ ภ าวดี เสนาบดี เมืองน ครศรีธรรมราช
กับพระภิกษุชื่ออินท์ จึงได้แต่งซ่อมให้เรื่องสมบูรณ์ แต่เดิมจึง
ได้เรียกกันว่า กฤษณาสอนน้อง ฉบับนครศรีธรรมราช และ
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เหตุทแี่ ต่งในสมัยกรุงธนบุรี จึงไ ด้เปลีย่ นมาเป็นฉ บับกรุงธนบุรี
ภายหลัง
๒. กฤษณาสอนน้องค�ำฉันท์   ฉบับพระนิพนธ์สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นเรื่องที่ทรง
พระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับ
การยกย่องวา่ เป็นหนังสือชนั้ เอกในประเภทกวีนพ
ิ นธ์เรือ่ งหนึง่
ซึ่งแ ต่เดิมเข้าใจกันว ่าเป็นเรื่องที่มาจากบาลี พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มพ
ี ระราชวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า
“แต่เดิมข ้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องมีมาในบาลี ตลอดจน
ค�ำสอนทั้งปวงนั้น แต่ค รั้นเมื่ออ ่านหนังสือมหาภารตะ พบชื่อ
นางกฤษณามีพ
 ระสามี ๕ องค์ เข้าเรื่องกัน ก็น ึกสงสัยว ่าเห็น
จะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่มีมาในบาลี แต่ไม่พบที่ว่าสอนน้อง
และในท้องเรื่องนั้นน้องนางกฤษณาก็ไม่มี มีแต่พี่ชายชื่อ
กฤษณาทยุมนซึ่งเกิดในกองเพลิง จึ่งได้ขอให้พระเทพโมลี
ช่วยค้นเรื่องนางกฤษณาที่มีในบาลีมาสอบดู ก็ไม่มีเรื่องที่
กล่าวถงึ ว่าสอนนอ้ ง กลับตเิ ตียนนางกฤษณาเป็นตวั อย่างของ
หญิงทมี่ คี วามปรารถนามากในกามคุณ จนมสี ามีถงึ ๕ แล้วยงั 
เป็นชู้กับบุรุษเปลี้ย ไม่มีข้อค�ำสรรเสริญนางกฤษณาด้วย
ประการใดเลย นางกฤษณาในค�ำฉนั ท์นนั้ นอกจากมสี ามี ๕ คน
แล้ว ต้องเป็นหญิงด ี เพราะฉะนัน้ จงึ เป็นคนละทางกนั กบั ทแี่ ต่ง
เป็นค�ำฉันท์ไว้นั้นแท้ทีเดียว จนพระเทพมุนีซึ่งได้เป็นผู้ช่วย
ค้นอีกองค์หนึ่ง ได้สันนิษฐานเอาว่า เห็นจะเป็นกรมสมเด็จ
พระปรมานชุ ติ ทรงแต่งแ ก้ขอ้ ความซงึ่ มแี ต่ตเิ ตียนผหู้ ญิงเปล่าๆ
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ให้เป็นค�ำสงั่ สอนเสียบา้ ง ความคดิ เห็นทกี่ ล่าวนขี้ า้ พเจ้าไม่เห็น
ด้วยมาแต่เดิม ด้วยในค�ำฉันท์นั้นเองผู้แต่งท่านได้กล่าวไว้
ว่า เป็นหนังสือทแี่ ต่งไว้แต่โบราณ ถ้อยค�ำเร่อรา่ รงุ รัง มีพ
 ระบรม
ราชโองการให้แต่งเสียใหม่ให้เรียบร้อยจึ่งได้แต่ง คิดเห็นว่า
เรือ่ งตน้ ข องกฤษณาสอนนอ้ งคงจะมาจากทอี่ นื่ เป็นแ ต่ช อื่ เสียง
จะขาดวิ่น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตจะทรงแต่งให้บริบูรณ์ดี
จึ่งได้เก็บชื่อในบาลีมาซ่อมแซมลง ดีร้ายจะมีมาแต่หนังสือ
มหาภารตะซึง่ เป็นเรือ่ งรวบรวมนทิ านเก่าและลทั ธิตา่ งๆ ทีถ่ อื 
กันอยู่ในมัชฌิมประเทศก่อนเวลาพุทธกาล จึ่งได้อ่านหนังสือ
มหาภารตะเสาะแสวงหาความจริงอนั นี้ จนบดั นีม้ าพบเรือ่ งนนั้ 
สมประสงค์แล้วจะขอยืนยันได้ว่า กฤษณาสอนน้องที่มาแต่ง
เป็นค�ำฉันท์นั้นไม่ได้มาจากบาลี เราคงจะได้มาจากพราหมณ์
ซึง่ มาเป็นครูบาอาจารย์ข องเราแต่กอ่ นเหมือนเรือ่ งรามเกียรติ์
เป็นแน่...”
ตัวอย่างค�ำสอนของนางกฤษณา มีดังนี้
		ตื่นก่อนเมื่อนอนหลัง
ตรัสใช้รไวรแวง
		ยามไท้ธิเบศร์ท รง
อย่าคลาพยาบาล
		ปางท้าวธไสยา
อ�ำรุงฤไทยประโลม
		ที่สูงทไี่สยาศน์

พึงเฝ้าฟังบ รรหารแสดง
รวังศ ัพท์รับสั่งส าร
ประชวรองค์บส �ำราญ
บ�ำเรอรักษ์ภ ักดีตระโบม
อย่าลีลาให้เครงโครม
บพิตรผอู้ ย่าดูเบา
อย่าอุกอาจจักเอื้อมเอา
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สิ่งใดบได้เคา
		ยามเอื้อนโองการตรัส
ยามท้าวธเชยชวน
		ยามร้อนพึงไกวกวัด
ยามสรงถวายฉม

รพไท้ฤๅไป่ควร
สนองอรรถอย่าลามลวน
บันโดยชอบในเชิงสม
ร�ำพายพัดร�ำเพยลม
สุคนธ์ฟุ้งจรุงขจร

กลากูณฑ์ : บูชาไฟ เช่น พิธีกลากูณฑ์ (โบราณศัพท์) ค�ำนี้
ศาสตราจารยพ
์ ระวรเวทย์พ
 สิ ฐิ อ ธิบายวา่ พิธบี ชู าไฟของพราหมณ์
ใช้วา่ “ลากณ
ู ฑ์” ก็มี เช่น “ปูต่ งั้ ลากณ
ู ฑ์พธิ ”ี (ลิลติ พระลอ)
กลาบาต : เป็นค �ำทยี่ งั หาขอ้ ยตุ ทิ ชี่ ดั เจนไม่ได้วา่ มาจากอะไรและ
เขียนกันหลายอย่าง เช่น กะละบาด, กรลาบาท แต่จับความ
ได้ว่าห มายถึง นั่งอยู่ยามตามไฟ เพราะใช้ว่า “นั่งกลาบาต”
พระสารสาสน์พลขันธ์ (ยี.อี. เยรินี) ได้กล่าวไว้ในเรื่อง
จุฬากนั ตมงคล ตอนพระราชพธิ โี สกันต์ว่า ริมทางหลังราชวัติ
ออกไปมีทหารแต่งตัวอย่างทหารโบราณ นั่งรวมกันเป็นหมู่
เป็นร ปู ส ามเหลีย่ มเรียกวา่ นัง่ ก รลาบาต นัง่ เป็นร ปู ส ามเหลีย่ ม
คือ แถวหลังนั่งเรียงกัน ๙ คน แถวถัดมา ๘ คน ๗ คน ลด
จ�ำนวนหลัน่ ลงมาเป็นล�ำดับจ นถึงค นเดียว รวมดว้ ยกนั ๔๕ คน
ส่วนความหมายของค�ำอาจมาจากภาษาเขมรแปลวา่ หมู่ ว่ากอง
หรือไ ม่กม็ าแต่ค�ำ กลา หรือ กลาปา ในภาษาสนั สกฤต ค�ำแรก
แปลว่า ส่วน, ชิ้น ค�ำหลังแปลว่า หมู่, แถว ค�ำ “กะลาบาท”
อาจหมายความว่าหมู่ทหารเดินเท้าก็ได้
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ส่วน สวามี สัตยานันทบุรี อธิบายว่า ในภาษาเบงกาลี
ค�ำว่า “กลา” แปลว่า กล้วย “ปัตร” แปลว่า ใบ รวมแปลว่า
ใบกล้วย ตามธรรมเนียมของชาวอินเดีย ถ้ามีงานใหญ่คนไป
ประชุมกันมาก เขามักเอาใบตองปูนั่ง เพราะจัดหาเสื่อสาด
อาสนะให้นั่งไม่พอ เช่น นั่งกลาบาตก็นั่งกันมากเป็นหมู่ๆ จึง
ต้องนั่งบนใบตองหรือกลาปัตรแทนเสื่อ
ในหนังสือตะเลงพ่าย ใช้ว ่า “รายกลาบาตรเป็นชั้น” มี
ค�ำอธิบายว่า ตั้งภาชนะไฟเป็นชั้นๆ คือ มีทหารยามตามไฟ
รายกันเป็นช ั้นๆ ไป กลาบาตรคือ “อุกลาบาตร” เป็นภ าชนะ
ที่ใส่คบเพลิงเป็นของโบราณ
กลี, กลา : ตากลี ยายกลา หรือบางทีเรียกกลับกันเป็นตากลา
ยายกลี ว่าเป็นเจ้าของปา่ ช้า จึงมปี ระเพณีทงิ้ เบีย้ ทเี่ ชิงตะกอน
๓๓ เบี้ย บางท่านว่า เป็นการซื้อที่เผาศพ บางท่านว่าเป็น
ค่าจ้างเผาแก่ตากลียายกลาซึ่งเป็นเจ้าของป่าช้า
ในหนังสือ ธรรมบท เล่าว่า ยายกลีเป็นหญิงสัปเหร่อ
มีหน้าท เี่ ฝ้าป า่ ช้า อยูก่ บั ล กู หญิงช าย รับจ้างเผาศพ เรือ่ งจะมา
จากนี้หรืออย่างไรไม่ทราบ ตามประเพณีพราหมณ์เมื่อน�ำศพ
วางบนเชิงตะกอนแล้ว ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระแม่
กาตยายนี ซึ่งเป็นเทพเจ้าป ระจ�ำสุสาน พระแม่กาตยายนีเป็น
นามหนึ่งของเจ้าแม่ทุรคา มเหสีของพระศิวะ ชื่อในปางดุร้าย
เรียกว่าทุรค า, กาลี, ไภรวี เป็นต้น พระศิวะเป็นใหญ่ในพวก
ภูตผี เป็นน ายปา่ ช้า เจ้าแ ม่ก าลีก พ
็ ลอยเป็นใหญ่ไ ปดว้ ย ตาม
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เรื่องของอินเดียจึงปรากฏว่ามีศาลเจ้าแม่กาลีอยู่ในป่า บางที
ยายกลีในเรื่องธรรมบทจะมาจากเจ้าแ ม่กาลีก เ็ป็นได้
กลียุค : เป็นย คุ ท พ
ี่ ระนารายณ์อ วตาร
ลงมา ๒ ปาง คือ พุทธาวตารกับกัลกยาวตาร เป็นยุคที่เสื่อมสัจธรรม
เหลืออยู่เพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น ข้อ
ปฏิบัติทั้งหลายในพระเวท รวมทั้ง
กุศลกรรมบถและยัญญกรรมเสื่อม
ถอย เกิดอุปัทวะ พยาธิโทสะ ทุกข์
ทรมาน และภยั ตา่ งๆ เพิม่ มากขนึ้ ตามล�ำดับ ประชาชนมจี ติ ใจ
เสื่อมทรามลง และหวังกันว่าจะดีขึ้นเมื่อพระนารายณ์อวตาร
มาเป็นพระกัลกีในตอนปลายกลียุค พระนารายณ์ในยุคนี้มี
พระกายเป็นสีด�ำ
กว่า : ไป (ไทยใหญ่) เช่น “ล้มหายตายกว่า” (ศิลาจารึกพอ่ ขุนรามค�ำแหง)
กวิน : กวี, นักป ราชญ์ เช่น “ปวงกวินนนิ ทาวา่ บา้ ใหญ่” (เวนิส
วาณิ ช ) ในภาษาท มิฬ แปลว่า งาม เช่น “ใครกวินซื่อแท้”
(แช่งน�้ำ)
กวี : ผู้ช�ำนาญในการแต่งค�ำประพันธ์ช นิดต่างๆ เช่น โคลง ฉันท์
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กาพย์ กลอน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑. จินตกวี แต่ง
ตามแนวความคิดของตน ๒. สุตกวี แต่งตามที่ได้ยินได้ฟังมา
๓. อรรถกวี แต่งตามความเป็นจ ริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งทันที
ที่ได้เห็นหรือได้ฟัง เช่น พูดโต้ตอบกันด้วยโคลง หรือกลอน
อย่างทเี่ รียกกนั วา่ กลอนสด สมัยห นึง่ เคยเรียกหนังสือทนี่ พ
ิ นธ์
ขึ้นเพื่อความไพเราะและบันเทิงใจว่า “กวีนิพนธ์” มีทั้งชนิด
ค�ำประพันธ์แ ละความเรียง (ดูค�ำว่า วรรณคดี)
กหังปายา : หมายถึงจ�ำนวนเลข ๑๑๘๑ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ส �ำหรับ
ลบพุทธศักราชเป็นจุลศักราช และบวกจุลศักราชเป็นพุทธศักราช เช่น
พุทธศักราช ๒๕๔๘ - ๑๑๘๑ = จุลศักราช ๑๓๖๗
หรือ
จุลศักราช ๑๓๐๐ + ๑๑๘๑ = พุทธศักราช ๒๔๘๑
กัณฐมณี : ลูกกระเดือก, พระกัณฐมณี (ราชาศัพท์)
กัปป,์ กัลป์ : อายุของโลกตงั้ แต่เริม่ ตน้ จนถึงสนิ้ โลก แบ่งออกเป็น
๖ กัปป์ มีชื่อดังต ่อไปนี้
๑. สารกัปป์ มีพ
 ระพุทธเจ้าบ ังเกิด ๑ พระองค์
๒. มัณฑกัปป์ มีพ
 ระพุทธเจ้าบ ังเกิด ๒ พระองค์
๓. วรกัปป์ มีพ
 ระพุทธเจ้าบ ังเกิด ๓ พระองค์
๔. สารมัณฑกัปป์ มีพ
 ระพุทธเจ้าบังเกิด ๔ พระองค์
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๕. ภัทรกัปป์ มีพ
 ระพุทธเจ้าบ ังเกิด ๕ พระองค์
๖. สุญญกัปป์ เป็นกัปป ์ว่างไม่มีพระพุทธเจ้าบ ังเกิด
ค�ำวา่ “กัปป”์ มาจากภาษาบาลี กปฺป ในภาษาสนั สกฤต
ใช้วา่ กลฺป ในภาษาไทยตดั ใช้ว า่ กัป นิยมใช้ควบกนั วา่ ชัว่ ก ปั 
ชั่วกัลป์ หมายความว่า นานมาก นานจนก�ำหนดไม่ได้ เพียง
แต่สรุปว่า โลกประลัยครั้งหนึ่งเป็นสิ้นกัปหนึ่ง ตามวรรณคดี
สันสกฤตอธิบายวา่ กัลป์ คือวนั หนึง่ กบั คนื หนึง่ ของพระพรหมา
หรือเท่ากับ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี
ในไตรภูมิพระร่วงมีค�ำว่า “มหากัลป” ระยะเวลาของ
มหากัลป์หนึ่งนานแสนนาน จนไม่อาจนับเป็นปีเป็นเดือนได้
เพียงแต่อปุ มาเหมือนวา่ มภี เู ขาลกู หนึง่ ส งู ได้โยชน์ห นึง่ วัดโดย
รอบเขาได้ ๓ โยชน์ “ถึงร้อยปีเอาผ้าทิพย์อันอ่อนบางดังควัน
มากวาดภูเขาแต่ละคาบ เมื่อใดภูเขานั้นราบเพียงแผ่นดินจึง
เรียกว่า มหากัลปหนึ่งแล”
พระยาอนุมานราชธนอธิบายขยายความว่า มหากัลป์
หนึง่ แบ่งเป็น ๔ อสงขยั ก ลั ป์ อสงขยั แปลวา่ ก�ำหนดนบั ไ ม่ได้
เมือ่ นบั ไม่ได้แต่เอามานบั รวมกนั ได้ถงึ ๔ จ�ำนวนนับไม่ได้กเ็ ป็น
มหากัลป์หนึ่งดังนี้ จึงนับว่านานเหลือที่จะนับ โลกเรานี้และ
รวมทงั้ โลกอนื่ ในสากลจกั รวาล เมือ่ มอี ายุได้กลั ป์หนึง่ กต็ อ้ งถกู 
ไฟลา้ งราบ เรียกไฟทลี่ า้ งโลกนวี้ า่ ไฟประลัยกลั ป์ (ดูค�ำวา่ ยุค)
กัมพล : ผ้าทอดว้ ยขนสตั ว์ ในทบี่ างแห่งวา่ มสี ดี งั สดี อกชยั พฤกษ์
กับดอกมะลิ และดอกหงอนไก่กบั ครัง่ สดรวมกนั แต่ในพระเวส-
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สันดรชาดก (ทานกัณฑ์) ฉบับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง
ชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ กล่าวไว้ชดั เจนวา่ “เหล่าราชบุรษ
ุ ผหู้ ม่ ผา้ กมั พล
เหลืองมาแต่คันธารรัฐ มีแสงสีดุจแมลงค่อมทอง” แสดงว่า
ผ้ากัมพลมาจากเมืองคันธารรัฐ
กัลกยาวตาร : ปางที่ ๑๐ ของพระนารายณ์ที่จะเสด็จลงมาเป็น
พระกัลกีในปลายกลียุค กัลกีหรือกัลกนิ หมายถงึ ม้าสีขาว
เพราะนารายณ์จะอวตารลงมาเป็นบุรุษขี่ม้าขาว ถือดาบเป็น
ประกาย พระกัลกีเป็นความหวังของพวกพราหมณ์ที่จะเห็น
ความสุขความเจริญในภายหน้า เช่นเดียวกับชาวพุทธหวังจ ะ
พบพระศรีอาริยเมตไตรย ที่จะมาโปรดให้โลกมีสันติสุขใน
อนาคต
กัลปพฤกษ์ : ๑. ต้นก ัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจ�ำอุตตรกุรุทวีป
สูง ๑๐๐ โยชน์ วัดแต่โคนต้นขึ้นไปถึงค่าคบ ๕๐ โยชน์ แต่
ค่า คบขึ้นไปถึงย อด ๕๐ โยชน์ นอกจากนี้ บนส วรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ก็ม ปี า่ ไ ม้ก ลั ปพฤกษ์ บางเหล่าเป็นท อง บางเหล่าเป็น
เงิน บางเหล่าเป็นแก้ว ๗ ประการ แวดล้อมอยู่โดยรอบกรุง
สุทสั สนมหานคร
ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า “ต้นกัลปพฤกษ์น ั้น
ผู้ใดจะปรารถนาหาทุนทรัพย์สรรพเหตุอันใดๆ ก็ดี ย่อมได้
ส�ำเร็จในตน้ ไม้นนั้ ทกุ ประการแล ถ้าแลคนผใู้ ดปรารถนาจะใคร่
ได้เงินทองของแก้วและเครื่องประดับทั้งหลาย เป็นต้นว่า เสื้อ
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สร้อยสนิมพิมพาภรณ์ก็ดี แลผ้าผ่อนท่อนแพรพรรณสิ่งใดๆ
ก็ดี แลขา้ วนำ�้ โภชนาหารของกินสงิ่ ใดกด็ ี ก็ยอ่ มบงั เกิดปรากฏ
ขึ้นแต่ค่าคบต้นก ัลปพฤกษ์นั้น”
อนึ่ง ต้นกัลปพฤกษ์บังเกิดขึ้นพร้อมกันกับพระอาทิตย์
คือพ
 ร้อมกบั ส ร้างโลก พอสนิ้ ก ลั ป์ห นึง่ ต้นก ลั ปพฤกษ์ก ส็ นิ้ อ ายุ
ด้วยเหตุน ี้จึงมีชื่อว่า กัลปพฤกษ์ คืออยู่ชั่วกัลป์ห นึ่ง
๒. ทิง้ ท านกลั ปพฤกษ์ เนือ่ งจากความเชือ่ เรือ่ งตน้ กลั ปพฤกษ์อ �ำนวยสงิ่ ท ปี่ รารถนาทกุ อ ย่างได้น นั่ เอง จึงเกิดค วามคดิ 
วิธกี ารทงิ้ ทานแบบหนึง่ ขนึ้ เรียกวา่ “ทิง้ ทานกลั ปพฤกษ์” หรือ
ทีใ่ นหนังสือเก่าเรียกวา่ “ก�ำมพฤกษ์” เป็นป ระเพณีก ารทงิ้ ท าน
แบบโบราณที่มีในงานหลวง เช่น งานบวชนาค งานพระเมรุ
ตามปกติจะมตี น้ กลั ปพฤกษ์สตี่ น้ และทโี่ คนตน้ กลั ปพฤกษ์นนั้ 
จะมีผลมะนาวกองไว้ ผลมะนาวใช้แทนผลของกัลปพฤกษ์
ภายในผลมะนาวจะมเี งินเหรียญบรรจุอ ยู่ บางครัง้ ก อ็ าจใช้ร วม
กัน ทั้ ง ม ะกรู ด แ ละม ะนาว
เพราะมปี รากฏอยูใ่ นหมาย
รับ สั่ ง พ.ศ. ๒๓๔๖ ครั้ ง
รัช กาลที่ ๑ ตอนห นึ่ ง ว่า
“แลให้เกณฑ์ผลมะกรูด ผล
มะนาว ขุนหมื่น เข้าส้มทงิ้ 
ทาน ต�ำรวจรกั ษาตน้ กลั ป-
พฤกษ์ว นั ละ ๒ ต้น... แลผล
มะกรูดมะนาวนั้นให้เกณฑ์
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เผื่อเจ้าภาพด้วยวันละ ๒ ต้น” นอกจากมะกรูด มะนาวแล้ว ที่
ใช้ผลหมากแทนกม็ ี สุนทรภกู่ ล่าวไว้ใน นริ าศพระบาทว่า “มี
ต้นกำ� มพฤกษ์ท านในลานวดั ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย”
ต้ นกั ล ปพฤกษ์ จ ะท�ำเป็ น ต้ นไม้พุ่มอ ยู่บนร้านสู ง เมื่อ
เจ้าพนักงานได้รับสัญญาณให้ทิ้งท าน ก็จะขึ้นกระไดที่พาดไว้
กับต น้ ก ลั ปพฤกษ์ปลิดผ ลมะนาวทเี่ สียบไว้ท งิ้ ถ้าเป็นเจ้าน าย
ทรงทิ้งก็จ ะมีเจ้าพ
 นักงานนั่งเสียบผลมะนาวกับไม้ทานตะวัน
ถวาย เพื่อจะได้เหวี่ยงไปได้ไกลๆ และในสมัยรัชกาลที่ ๑ นั้น
ได้แยกหญิงก บั ชายไว้คนละพวก ไม่ให้มาแย่งร วมกนั ดังโคลง
บทหนึ่งว ่า
		เพลากัลปพฤกษ์ทิ้ง
หญิงแต่ฝูงห ญิงช าย
ต�ำรวจรักษ์ค อยราย
ชายแต่พวกชายให้

ทานปราย
ห่อนใกล้
รวังแปลก ปลอมแฮ
ช่วงก้มชิงก ัน

กัลเม็ด : ชือ่ เทียนชนิดหนึง่ เรียกวา่ เทียนกลั เม็ด ตามคติพราหมณ์
เมือ่ คนเกิดตอ้ งจดุ ดวงไฟส�ำหรับตวั คนนนั้ ไว้ดวงหนึง่ และบชู า
รักษาไฟดวงนนั้ ไว้ตลอดชวี ติ เมือ่ ตายเอาไฟดวงนนั้ เผาศพจงึ 
ดับได้ (สาส์นสมเด็จ ภาค ๑๘/๔๙)
กากี : เป็นน ทิ านโบราณทแี่ พร่ห ลายมากเรือ่ งหนึง่ นางกากีได้ช อื่ 
ว่ า เ ป็ น ห ญิ ง ที่ มี ก ลิ่น ก ายห อม หากใครได้แตะต้องตัว นาง
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เพียงครั้งเดียว กลิ่นหอมก็จะติดตัวไปนานถึงเจ็ดวัน แต่นาง
ถูกเหยียดหยามว่าเป็นคนหลายใจ ใครที่มีพฤติกรรมเหมือน
นางกากีจึงพลอยถูกเรียกว่า “นางกากี” ไปด้วย เรื่องราวของ
นางกากีได้มีผู้น�ำมาแต่งหลายส�ำนวน ที่รู้จักกันโดยมากคือ
เจ้ า พระยาพ ระค ลั ง  (หน) แ ต่ ง เป็ น ค�ำก ลอน ไปจ บเพี ย ง
นางกากีถูกลอยแพ ตอนต่อจากนั้นนายโชติ มณีรัตน์ เป็น
ผู้แต่ง ส�ำนวนที่สองสุนทรภู่แต่งเป็นกาพย์เห่กล่อม ส�ำนวน
ที่สามแต่งเป็นค�ำฉันท์ ไม่ทราบชื่อผู้แต่งแต่เป็นส�ำนวนเก่า
ส�ำนวนสุดท้ายนายต�ำรา ณ เมืองใต้ แต่งเป็นกลอน
นางกากีเป็นม เหสีข องท้าวพรหมทัต แห่งน ครพาราณสี
ท้าวเธอโปรดในการเล่นสกา ผู้ที่ชอบมาเล่นสกากับพระองค์
มีเชือ้ ชาติเป็นครุฑ แปลงกายเป็นหนุม่ รปู งามจงึ ไม่มใี ครสงสัย
ครุฑหนุม่ กบั นางกากีสบสายตากนั เพียงครัง้ เดียว ครุฑหนุม่ ก็
พานางกากีหนีไปอยูว่ มิ านฉมิ พลีเชิงเขาพระสุเมรุ ท้าวพรหมทัตรู้ว่านางกากีหายจึงปรึกษากับคนธรรพ์ชื่อ นาฏกุเวร ซึ่งรู้
เห็นการสบตาของครุฑหนุ่มกับนางกากี จึงกราบทูลเรื่องให้
ทรงทราบและแสดงความเห็นว า่ น่าจ ะเป็นค รุฑป ลอมแปลงมา
ถ้าอีกเจ็ดวันกลับมาเล่นสกา จะหาทางจับพิรุธให้ได้
ครบเจ็ดวันครุฑก็กลับมาเล่นสกา เพื่อมิให้ท้าวพรหมทัตสงสัย นาฏกุเวรสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของครุฑหนุ่มไม่
เหมือนเคยกแ็ น่ใจวา่ จ ะตอ้ งเป็นต วั การ เมือ่ ค รุฑกลบั นาฏกุเวร
จึงแปลงกายเป็นตัวไรซ่อนไปในเส้นขนของครุฑจนถึงวิมาน
ฉิมพลี นาฏกุเวรซ่อนตัวอยู่จนรุ่งเช้า เมื่อเห็นครุฑออกจาก
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วิมานไปเที่ยวป่าหิมพานต์ นาฏกุเวรจึงกลับสู่ร่างเดิมได้สมสู่
อยูก่ บั นางกากี ครัน้ ร งุ่ ข นึ้ อกี วนั ห นึง่ ครุฑกไ็ ปเล่นสกาตามเคย
นาฏกุเวรก็กลับเป็นตัวไรซ่อนตัวเกาะไปด้วย หลังจากครุฑ
เล่นสกาและกลับไปแล้ว นาฏกเุ วรจงึ กราบทูลเรือ่ งทไี่ ด้พบเห็น
ให้ท้าวพรหมทัตทรงทราบ แต่ถึงจะโกรธอย่างไรก็หักพระทัย
ได้ ขอให้น างกากีกลับมาก็แล้วกัน
ครัน้ ครุฑกลบั มาเล่นส กาอกี นาฏกเุ วรกด็ ดี พณ
ิ รอ้ งร�ำพัน
ขึ้นว่า
		โอ้พ ระพายชายกลิน่ มารญ
ั จวน
รื่นรื่นชื่นจิตพี่จ�ำได้
ในสถานพิมานสิมพลี
นิจจาเอ๋ยจากเชยมาเจ็ดวัน
ฤๅว่าใครแนบน้องประคองกาย

หอมหวนนาสาเหมือนกากี
เหมือนเมือ่ ไปรว่ มภริ มย์ประสมศรี
กลิ่นยังซ าบทรวงพี่ทั้งวรกาย
กลิ่นสุคันธรสรื่นก็เหือดหาย
กลิ่นสายสวาทซาบอุรามาฯ

ครุฑได้ฟังก็ระคายหู สอบถามเรื่องราวกันขึ้น รู้ว่าเสีย
ท่านาฏกุเวรจึงลากลับไป ได้ต่อว่านางกากีแล้วพากลับ ท้าว
พรหมทัตรับสั่งให้น�ำนางกากีใส่แพลอยไป เผอิญมีเรือส�ำเภา
ผ่านเข้ามาใกล้ นายส�ำเภาแลเห็นจึงรับไ ว้เป็นภรรยา แต่แ ล้ว
เหตุการณ์ก ผ็ นั แปรไปอกี เมือ่ นายส�ำเภาแวะขนึ้ บวงสรวงทีศ่ าล
เทพารักษ์แห่งหนึ่ง แล้วนอนหลับไปที่โคนต้นไทร มีโจรใหญ่
คนหนึ่งผ ่านมาพบนางกากีก็อุ้มเอาไปไว้ในถ�้ำ แต่ก็เคลียค ลอ
อยู่ได้ไม่กี่วัน พวกสมุนก็ฆ่านายโจร หวังว่าจะได้นางมาเป็น
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ของตน แต่น างกากีห นีได้ทนั และได้พบกบั ทา้ วทศวงศ์ซงึ่ เสด็จ
ประพาสป่าผ่านมาทางนั้น จึงรับนางกลับไปนครอภัยสาลี
ขณะนนั้ ทา้ วพรหมทตั ตรอมพระทัยสวรรคตไปกอ่ นแล้ว
นาฏกุเวรได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมา เมื่อได้ทราบขา่ ววา่ 
นางกากีอยูท่ นี่ ครอภัยสาลีกม็ พ
ี ระราชสาส์นไปทวงคนื แต่ทา้ ว
ทศวงศ์ไม่ยอม จึงเกิดสงครามรบพุ่งกันขึ้น ท้าวทศวงศ์ถูก
พระแสงง้าวของนาฏกุเวรสวรรคตกลางสมรภูมิ นางกากีจึง
ต้องกลับไปอยู่เมืองพาราณสีอีกครั้งหนึ่ง
การวิก, การเวก : นกชนิดหนึ่งซึ่ง
ในภาษามคธเรียกว่า กรวิก ใน
ภาษาสนั สกฤตเรียกวา่ การวิก ใน
ภาษาไทยนิยมเรียกว่า การเวก
ตามทเี่ ชือ่ กนั มาแต่โบราณวา่ เป็น
นกฟ้า กินลม ไม่มีใครเคยเห็น
ตัวจ ริง เห็นแ ต่ข น และการทจี่ ะได้
ขนมานั้นต้องท�ำพิธี โดยท�ำร่าง
ร้านไว้บนยอดไม้ เอาขันใส่น�้ำไปวางไว้ นกการเวกก็จะมา
อาบน�้ำในขันแ ล้วส ลัดข นร่วงไว้ให้ ขนนกการเวกนี้ว่าเป็นข อง
วิเศษ อาจกลายเป็นทองได้
ใน คัมภีร์ปปัญจสูทนีกล่าวว่า นกการเวกกินมะม่วงสุก
ชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน แสดงว่าต้องอาศัยอยู่ตามป่าหิมพานต์
และอธิบายต่อไปว่า เมื่ออยู่ตามล�ำพังตัวเดียวจะไม่ร้อง จะ
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ร้องต่อเมื่อเห็นพวกพ้อง เสียงของนกการเวกไพเราะมาก
ในไตรภูมพ
ิ ระร่วงของพญาลิไทกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า
“เสียงนกอันชื่อว่านกการวิกน ั้นไส้ แลมีเสียงอันไพเราะ
มาถูกเนื้อพึงใจแก่ฝูงสัตว์ทั้งหลายยิ่งนักหนา แม้นว่าเสือจะ
เอาเนื้อไปกินก็ดี ครั้นว่าได้ยินเสียงนกการวิกนั้นร้องก็ลืมเสีย
... แลว่านกทั้งหลายอันที่บินไปบนอากาศ ครั้นว่าได้ยินเสียง
นกการวิกก็มิรู้สึกที่จะบินไป ฯลฯ”
ในสมัยโบราณ พระมาลาทุกชนิดที่ปักขนนกย่อมใช้
ขนนกการเวกอย่างเดียว เข้าใจว่าจะซื้อขนนกชนิดนี้มาจาก
ต่างประเทศ เพราะไม่เคยมีใครเห็นนกการเวก ด้วยเหตุนั้น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จงึ ตรัสสงั่ ไปตา่ งประเทศ
ที่ส่งขนนกชนิดนั้นเข้ามา ให้ส่งตัวนกเข้ามาถวาย เป็นนก
ยัดไส้ มีขนติดบริบูรณ์ จึงได้รู้ว่าเป็นนกที่เรียกตามภาษา
อังกฤษว่า Bird of Paradise โปรดให้เอาขึ้นเกาะคอน มีด ้าม
ให้เด็กถือน�ำพระยานมาศในงานสมเด็จเจ้าฟ้าโสกันต์ เพื่อให้
คนเห็นว่านกการเวกนั้นมีตัวจริงอยู่บนแผ่นดิน
กาลิก : ในภาษาบาลีแปลวา่ ชัว่ เวลา, มีเวลา เป็นภาษาพระ บอก
ลักษณะสงิ่ ของ สิง่ ทคี่ วรประเคนและไม่ควรประเคน ซึง่ ฆราวาส
หรืออุบาสกอุบาสิกาควรทราบ เพื่อป้องกันมิให้พระต้องโทษ
คือเป็นอาบัตเิ พราะผดิ พระวนิ ยั บ ญ
ั ญัติ รับป ระเคนนอกเวลาที่
ก�ำหนดไว้ ของที่จะประเคนแบ่งออกเป็นกาลิก ๔ อย่าง ดัง
ต่อไปนี้
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๑. ยาวกาลิก ได้แก่ ของที่บริโภคได้ชั่วคราว ตั้งแต่เช้า
ถึงเที่ยง เช่น ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนื้อ นมสด และ
ของเคี้ยวต่างๆ มีผลไม้ เงาะ เผือก มัน เป็นต้น ของเหล่านี้
ภิกษุจะรบั ประเคนได้ตงั้ แต่พระอาทิตย์ขนึ้ จนถึงเวลากอ่ นเทีย่ ง
ตัง้ แต่เทีย่ งไปแล้วไ ม่ค วรรบั และจะฉนั ไ ด้ภายในเวลากอ่ นเทีย่ ง
ของวันน ั้น ไม่ควรเก็บไว้ฉันในวันรุ่งขึ้น
๒. ยามกาลิก ได้แก่ ของทบี่ ริโภคได้ชวั่ คราว คือ วันหนึง่
คืนห นึง่ เช่น นำ
�้ ทคี่ นั้ จ ากผลไม้ทเี่ รียกวา่ ปาน (ดูค �ำวา่ อัฐบาน)
๓. สัตตาหกาลิก ได้แก่ ของที่บริโภคได้ชั่วคราว คือ
๗ วั น มี เ ภสั ช ๕ อย่ า ง คื อ เนยใส เนยข้ น น�้ำ มัน น�้ำผึ้ง
น�้ำอ้อย เมื่อภิกษุรับประเคนแล้ว เก็บไว้ฉันได้ภายใน ๗ วัน
(น�้ำตาลทราย น�้ำตาลปึก สงเคราะห์เข้าในกาลิกน ี้)
๔. ยาวชีวิก ได้แก่ สิ่งทเี่ป็นยา ได้แก่
- รากไม้ มีขมิน้ , ว่านนำ�้ , ว่านเปราะ, อุตพิด, ข่า, แฝก,
แห้วห มู
- น�ำ
้ ฝาด มีน ำ
�้ ฝาดสะเดา, น�ำ
้ ฝาดมกู มัน, นำ
�้ ฝาดกระดอม
หรือม ลู ก า, นำ
�้ ฝาดบอระเพ็ดห รือพ
 ญามอื เหล็ก, นำ
�้ ฝาดกระถิน
พิมาน
- ใบไม้ มีใบสะเดา, ใบมูกมัน, ใบกระดอมหรือมูลกา,
ใบกะเพราหรือใบแมงลัก และใบฝ้าย
- ผลไม้ มีล กู พ
 ลิ งั กาสา, ดีปลี, พริก, สมอพเิ ภก, มะขาม
ป้อม
- ยางไม้ มียางไม้ทไี่ หลออกจากตน้ หงิ คุ หรือทเี่ รียกกัน
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ทั่วๆ ไปว่า มหาหิงคุ์ และก�ำยาน
- เกลือ
สิ่งที่กล่าวมานี้ถ้ารับประเคนโดยตั้งใจให้เป็นยาแก้โรค
ก็จัดเป็นยาวชีวิก แต่ถ้าม ุ่งเป็นอาหารไม่จัดเป็นยาวชวี ิก
อนึ่ง กาลิกบางอย่างเมื่อระคนปนกับกาลิกอย่างอื่น ซึ่ง
เป็ นก าลิก ที่มีอายุสั้น เช่น ยาผ งเ ป็ น ยาวชี วิก เมื่ อเอาคลุก
กับน�้ำผึ้งเป็นกระสาย น�้ำผึ้งมีอายุการประเคนได้นาน ๗ วัน
ยาผ งนั้ นก็ มี อ ายุ อยู่ได้ ๗ วั นเช่น เดี ย วกัน และอ บเชยเป็น
ยาวชีวิก เมื่อปรุงกับข้าวสุกที่หุงด้วยกะทิ อบเชยก็กลายเป็น
ยาวกาลิกด้วย
กาฬ : สีด�ำ ใช้ผสมกับค�ำอื่นเพื่อบอกลักษณะว่ามีสีด�ำ เช่น “เบิก
อัศ วพ่ า ห์ ก าฬพรรณ” (อิล ร าชค�ำฉันท์), กาฬพฤกษ์ ซึ่งมี
ล�ำต้นส ดี �ำ (ดอกสชี มพูอ มสม้ ) ในสมัยก อ่ นเรียกทวีปแ อฟริกา
ว่า กาฬทวีป เพราะผู้คนพลเมืองมีผิวสีด�ำ
กาฬกฏู : ชือ่ ยอดเขายอดหนึง่ ในจ�ำนวน๕ ยอดทเี่ ป็นทวิ เขาลอ้ ม
สระอโนดาต ได้แก่ ๑. สุทัศนกูฏ ๒. จิตรกูฏ ๓. กาฬกูฏ
๔. คันธมาทน์ และ ๕. ไกลาสหรือเกลาส
ยอดเขากาฬกูฏเป็นสคี รามแก่ จึงได้เรียกว่า กาฬกูฏ
กาฬปกั ษ์ : ชือ่ เรียกขา้ งแรมตามแบบจนั ทรคติ หมายถงึ ฝ่ายขา้ ง
มืดหรือด�ำ ในอนิ เดียเรียกข้างแรมว่า “กฤษณปกั ษ์” ค�ำวา่
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“กฤษณะ” แปลว่าด�ำ
กาฬสห
ี ะ, กาฬสงิ หะ : เรียกราชสีห์
ชนิดหนึ่ง ร่างกายสีด�ำและใหญ่
เท่าว วั หนุม่ กินเนือ้ เป็นอ าหาร อยู่
ในพวกสัตว์หิมพานต์ มีกล่าวถึง
ในเรือ่ งมหาเวสสันดรชาดก มีรปู 
ในสมุดภาพสัตว์หิมพานต์ที่เป็น
แบบส�ำหรับผูกหุ่นให้เจ้านายนั่ง
อุ้มผ้าไตรไปในกระบวนแห่พระ
บรมศพ และเป็นภาพจิตรกรรมทเี่ขียนเป็นภาพป่าหิมพานต์
ก�ำตาก : เป็นค�ำที่เกิดขึ้นเนื่องจากพิธีแรกนา มีเรื่องปรากฏใน
จดหมายเหตุขุนหลวงหาวัดว่าระหว่างพิธีแรกนาสามวันนั้น
ถ้าม พ
ี อ่ ค้าเรือ พ่อค้าส �ำเภา และพอ่ ค้าเกวียนมาแต่ท ศิ ใดๆ ทัง้
๘ ทิศเข้าม า พระอนิ ท กุม ารผเู้ ป็นพ
 ระยาแรกนากจ็ ะได้เป็นส ทิ ธิ์
ซึง่ เข้าใจวา่ จะไม่ได้หมายความถึงได้สนิ ค้าเหล่านนั้ ทงั้ หมดเป็น
สิทธิ์ หากได้แต่เพียงคา่ ปากเรือก บั ค่าเกวียนซงึ่ เป็นภาษีขาเข้า
แบบโบราณ นอกจากนี้ทนายบ่าวไพร่ของพระอินทกุมารก็
พลอยไปเก็บขนอนตลาดและเรือจ้างตามทิศต่างๆ ได้ภายใน
สามวันนั้นเรียกว่า ทนายก�ำตาก
พระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราช-
นิพนธ์ถึงประวัตคิ �ำว่า “ก�ำตาก” ไว้ว่า
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“มีทา่ นผหู้ นึง่ ได้แปลโดยการเดา ลองคดิ ดเู ห็นวา่ ก�ำนัน้ 
แปลว่า ถือ ตาก แปลว่า ของที่ตั้งเปิดเผยไว้ ดังค�ำที่เรียกว่า
เอาของผงึ่ ตาก เป็นต้น คือจะถอื เอาใจความวา่ ร้านตลาดทเี่ วลา
ออกอยูเ่ ปิดอยู่ เอาพสั ดุสนิ ค้าตงั้ ว าง เพือ่ จะซอื้ ขายแลกเปลีย่ น
กัน โบราณาจารย์จะเรียกว่าตากดอกกระมัง คิดว่าก�ำนั้นกค็ ือ
ทนายของพระยาไปเที่ยวฉกฉวยสิ่งของตามร้านตลาด ก็ต ้อง
เอามือก�ำมาจึงได้ของ ก็ค�ำสองค�ำนี้เป็นสมาสจึงเป็นก�ำตาก
ความเห็นได้กล่าวดังนี้ ข้าพเจ้ายังไม่เห็นด้วย ได้คิดเดาแปล
ลองดูเองบ้าง สงสัยว่าค�ำ ตาก นั้นจะเรียกลากยาวไป บางที
จะเป็น ตัก ดอกกระมัง ด้วยแต่ก ่อนมาการซื้อข ายกันในตลาด
ใช้เบี้ยห อย ตลาดแผงลอยเช่นน ี้มักจ ะมีกระจาดหรือก ระบุงไ ว้
คอยรับเบี้ยจากผู้ที่มาซื้อและทอนเงินทอนเบี้ยกัน ในที่ๆ ไว้
เบี้ยเช่นนั้นมักมีถ้วยน�้ำพริกปากไปล่หรือจอกทองเหลืองคว�่ำ
ครอบอยู่ที่กลางกองเบี้ยส�ำหรับใช้ตักตวง เมื่อเวลาพระยาผู้
แรกนาได้รับอนุญาตให้เก็บเงินค่าอากรตลาดในวันแรก ก็ไป
เก็บอากรนั้นด้วยเบี้ยจากกระบุงหรือกระจาดที่ไว้เบี้ยนั้น แต่
การที่พระราชทานอนุญาตเช่นนั้น เมื่อแรกอนุญาตก็คงจะยก
เงินอากรให้แก่นายตลาด ชาวตลาดต้องเสียแก่พระยาแรกนา
ฝ่ายเดียว แต่ครัน้ ภายหลังมานายอากรตลาดกค็ งจะผลัดเปลีย่ น
กันไป เจ้าพนักงานก็คงจะผลัดเปลี่ยนกันไป เมื่อการจืดๆ ลง
มาภายหลัง เงินอ ากรกจ็ ะไม่ไ ด้ย กให้น ายตลาดหรือน ายตลาด
จะยอมเสียว่าเล็กน้อย ไม่ต้องลดเงินหลวงลงเพราะมีก�ำไรอยู่
มากแล้ว เจ้าพ
 นักงานก็ไม่ต้องธุระอันใดต่อไป ในเรื่องที่จะยก
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เงินอากรให้ในวันนั้น จนเลยลืมไม่มีใครรู้ว่าเคยลด ข้างส่วน
นายอากรที่จะมาเก็บอากรตลาดใหม่ต่อไป ก็ไม่รู้สึกว่าวันนั้น
เป็นวนั จะตอ้ งยกเว้นอนั ใด หรือรสู้ กึ แต่ถอื ว่าเงินห ลวงตอ้ งเสีย
เต็มไ ม่ได้ยกเว้นให้ ก็ค งเก็บต ลาดอยู่ในเวลาที่แรกนานั้นมิได้
ยกเว้น แต่สว่ นทนายของพระยาผซู้ งึ่ แรกนาทเี่ คยได้ประโยชน์
หรือรู้ว่าเป็นธรรมเนียมได้ประโยชน์มาก็ออกเที่ยวเก็บตลาด
ฝ่ายชาวตลาดจะเถียงวา่ ได้เสียอากรแล้ว ไม่ยอมให้ พวกทนาย
นั้นก็คงไม่ฟัง ล้วงมือลงไปก�ำหรือเอาถ้วยเอาจอกตักเบี้ยใน
กระบุงเอาไปพอแก่ทจี่ ะฉกลว้ งเอาได้ ข้างฝา่ ยชาวตลาดจะไป
ร้องฟ้องว่ากล่าวอันใดก็ป่วยการ ได้ไม่เท่าเสีย เพราะเบี้ยที่
ทนายพระยามาเอาไปนั้นก็เพียงก�ำหนึ่งตักหนึ่ง จะเสียค่า
ธรรมเนียมยงิ่ กว่านนั้ หลายเท่า จึงต กลงใจวา่ เบีย้ ก�ำหนึง่ ตกั หนึง่ 
ช่างเถิด
ครัน้ ต อ่ ม าภายหลัง นีไ่ ม่ท ราบตน้ เหตุ เห็นถ งึ วนั แรกนา
แล้ว พวกทนายของพระยามาเทียวก�ำเทียวตักเบี้ยตามร้าน
ก็เรียกวา่ พวกก�ำพวกตกั ม า ต้องเสียเบีย้ ก�ำเบีย้ ต กั ... ครัน้ ค �ำที่
เรียกว่าพวกทนายก�ำทนายตัก เรียกชินๆ ปากเข้าก็ขี้เกียจ
ซ�้ำทนายอีกครั้งหนึ่ง คงเรียกแต่ทนายก�ำตัก... ก็ค�ำที่เรียกว่า
ก�ำตักนี้ จะเรียกยาวออกไปว่าก�ำตากได้บ้างดอกกระมัง...
ความที่ว่ามานี้เป็นเรื่องเดาทั้งส ิ้น ผิดถูกอ ย่างไรขอโทษที”
ก�ำสรวลศรีปราชญ์ : เป็นว รรณคดีโ บราณที่อ้างว่า ศรีป ราชญ์
บุตรพระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็น
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ผู้แต่ง เป็นโคลงดั้นแ บบวิวิธมาลี มีท ั้งหมด ๑๒๑ บท ใช้ศ ัพท์
โบราณ มีศ ัพท์บาลี สันสกฤต และเขมร
พระว รเ วทย์ พิ สิฐ อาจารย์ส อนว รรณคดีผู้มีชื่อเสียง
ได้สรุปไว้ว่า “ในทางเนื้อความ ก�ำสรวลอ้างเรื่อง รามายณะ,
รามเกียรติ์, สมุทรโฆษ, รามเกียรติ์ฉบับอีสาน และสูตรธนู
เอาตัวพระเอกในเรื่องที่มีใจความเมื่อจากผู้หญิง มาเทียบกับ
ความทุกข์ของตน ถ้าใครไม่ได้อ่านเรื่องที่ว่านี้ก็อ่านก�ำสรวล
ไม่ซึ้งใจ
ในกรุงรัตนโกสินทร์ กวีเอกๆ จึงแต่งโคลงเป็นส�ำนวน
นิราศถอดแบบก�ำสรวลทเี ดียว ในรชั กาลที่ ๒ พระยาตรังค์แ ต่ง
โคลงนิราศตามเสด็จล�ำน�้ำน้อย ก็เอาอย่างก�ำสรวล เช่น คิดจ ะ
ฝากเมียกฝ็ ากไว้บนฟา้ แต่ฝากพระพรหมเลีย่ งเสียหน่อย นาย
นรินทร์ธเิ บศรแ์ ต่งโคลงนริ าศนรินทร์ เอาความคดิ ก�ำสรวลมาก
ทีเดียว เช่น ใช้ส�ำนวนว่า “โฉมควรจักฝากฟ้า ฤๅดิน ดีฤๅ”  
นอกจากตรงนถี้ า้ เอาก�ำสรวลมาอา่ นเปรียบกนั กบั นริ าศนรินทร์
บทต่อบท จะเห็นว่าเป็นลูกศิษย์ก�ำสรวลจริงๆ ก�ำสรวลว่า
มาถึงบางบอนคิดถึงคนรัก เพราะบอนมันคันเย้าให้คิด นาย
นรินทร์ก ็ว่า ถึงบ างต�ำแยชวนให้คิดถึงเมีย เพราะต�ำแยมันคัน
ท�ำให้เกิดคันใจขึ้น เป็นต ัวอย่าง”
กินนร, กินรี : อมนุษย์พวกหนึ่ง มีรูปร ่างต่างๆ กัน ตามรูปสลัก
หินของอินเดียท�ำหน้าเป็นคนตัวเป็นนก ภาพสลักไม้โบราณ
ของญี่ปุ่นก็ท�ำท่อนบนเป็นรูปสตรี ท่อนล่างเป็นนก ส่วนมาก
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อยูใ่ นอริ ยิ าบถก�ำลังเป่าข ลุย่ แ ละตกี ลอง แสดงวา่ เป็นน กั ดนตรี
เข้าใจว่าจะได้ต�ำราไปจากอินเดีย
ใน คั ม ภี ร์ ป รมั ต ถโชติ ก ะ กล่ า วว่ า กินนรมีสองแขน
เหมือนคน แต่ฝ ่ามือทั้งส องเหมือนนก ศีรษะ ใบหน้า จมูก ตา
เหมือนคน มีรมิ ฝ ปี ากกว้างจดคอ และปากยาวยนื่ อ อกมาเหมือน
ม้า ขา ฝ่าเท้า และนิ้วเหมือนนก ใน ภัลลาติยชาดก กล่าวว่า
กินนรมีอายุ ๑,๐๐๐ ปี และมีความกลัวน�้ำมากที่สุด
ส่วนตน้ เหตุทจี่ ะมกี นิ รีน นั้ วา่ สืบเนือ่ งมาจากทา้ วอิลร าช
ซึ่งพลัดเข้าไปในเขตลับแลของพระอิศวร ซึ่งขณะนั้นก�ำลัง
แปลงพระองค์เป็นสตรีเพื่อล้อพระอุมาเล่น บันดาลให้สิ่งที่มี
ชีวติ ทงั้ หลายในทนี่ นั้ กลายเพศเป็นหญิงไปดว้ ย ท้าว อิลราชจงึ 
กลายรา่ งเป็นนางอิลา รวมทงั้ บ ริวารกเ็ ป็นหญิงส าว ต่อม านาง
อิลาไปพบพระพุธในป่า พระพุธช อบใจนางอิลา แต่ขัดขวางที่
มีบริวารสาวหอ้ มล้อมอยูม่ าก พระพธุ จงึ ต รัสแก่นางบริวารเหล่า
นั้นว่า “เจ้าทั้งหลายจงเป็นกินรีและอาศัยอยู่ในเขานี้เถิด กูจะ
หามูลผลาหารให้กินมิให้อดอยาก และกูจะหากิมบุรุษให้เป็น
สามีเจ้าทั้งหลาย”
“กิมบุรุษ” แปลว่า บุรุษอะไร เดิมทีว ่าม ีหน้าเป็นมนุษย์
ตัวเป็นนก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอธิบาย
ว่า กิมบรุ ษ
ุ หรือกนิ นรมาจากมลู อนั เดียวกัน “กึ” แปลวา่ อะไร
เพราะฉะนัน้ ค �ำวา่ “กิมบ รุ ษ
ุ ” ก็แ ปลวา่ ชายอะไร และ“กินนร”
แปลวา่ คนอะไร ถ้าเป็นอติ ถลี งิ ค์กเ็ รียกวา่ “กินรี” ทีก่ ล่าวแปลก
ออกไปกค็ อื ในพจนานุกรมของ จอห์น เดาสนั กล่าววา่ กินนร
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เป็นมนุษย์แต่มีศีรษะเป็นม้า เป็นบริวารของท้าวกุเวรอยู่บน
เขาไกลาส และวา่ อ อกมาจากนวิ้ เท้าข องพระพรหมาพร้อมกบั 
พวกยั ก ษ์ แต่ต ามคัมภี ร์ อื่น ๆ ว่า พวกกินนรเป็น บุต รของ
พระกัศยป บางแห่งเรียกว่า อัศวมุข คือหน้าเป็นม้านั่นเอง ที่
กล่าวตรงกันคือเป็นน ักดนตรี
กุมภัณฑ์ : ยักษ์, บางแห่งแปลว่า ฟักเขียว จึงมีผู้ส ันนิษฐานว่า
ค�ำนี้นา่ จะแผลงมาจากค�ำว่า “กุษมาณฑ์” เพราะแปลวา่ ฟัก
เหมือนกนั แต่โดยทวั่ ๆ ไปแปลค�ำ “กุมภัณฑ์” ว่า ผูม้ ลี กู อณ
ั ฑะ
เหมอื นกุมภะ คือหม้อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู-่
หัวทรงแปลว่า มีอ ัณฑะเท่าห ม้อ เช่นเดียวกับ“กุมภกรรณ”
แปลว่า มีห ูเท่าหม้อ

กุมภัณฑ์
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กุมภัณฑะเทวดา : เทวดาจ�ำพวกหนึ่งแ ละเป็นอ ย่างเดียวกับ
รากษส ในหนังสือปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา
ปริจเฉทที่ ๕ เล่ม ๒ ได้ก ล่าวถงึ กมุ ภ ณ
ั ฑะเทวดาวา่ อยูใ่ นพวก
รากษส ดังความว่า กุมภัณฑะเทวดานี้เป็นเทวดาจ�ำพวกหนึ่ง
ทีเ่ รียกกนั ว า่ “รากษส” มีลกั ษณะรปู ร า่ งพงุ ใหญ่ ตาพองโตสีแดง
มีที่อยู่สองแห่งคือ ในมนุษย์โลกและในนิรยโลก กุมภัณฑะ
เทวดาที่อยู่ในมนุษย์โลกมีหน้าที่รักษาป่า ภูเขา ต้นไม้ สระ
โบกขรณี แม่น�้ำ พุทธเจดีย์ แก้วร ัตนะ ต้นย าที่ประเสริฐ ต้นไม้
ที่มีดอกหรือไม้หอม เช่น ภูเขาเวปุลละที่มีแก้วมณี และต้น
มะม่วงที่เรียกว่า อัพภันตระ (ชาวอินเดียนับถือต้นมะม่วงว่า
เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษและรากษส) สถานที่
ต่างๆ ที่กุมภัณฑะเทวดาดูแลรักษาอยู่นั้น ถ้าหากว่ามีผู้ใด
ลว่ งลำ
�้ เข้าไปภายในบริเวณทตี่ นดแู ลรกั ษา ซึง่ ทา้ วจาตุมหาราช
ก�ำหนดให้ไว้ กุมภณ
ั ฑะเทวดากจ็ บั เอาบคุ คลผนู้ นั้ มากนิ ได้โดย
ไม่มีโทษ ส่วนพวกกุมภัณฑะเทวดาที่อยู่ในนิรยโลกนั้น ได้แก่
นายนิรยบาลรากษส, อีการากษส, สุนัขรากษส, อีแ ร้งรากษส
ที่มีหน้าที่คอยลงโทษสัตว์นรก และจับส ัตว์น รกกิน
อนึง่ นายนริ ยบาลยกั ษ์, อีกายกั ษ์, สุนขั ยกั ษ์, อีแร้งยกั ษ์
เหล่านเี้ ป็นจ�ำพวกเทวดายกั ษ์ และกมุ ภ ณ
ั ฑะเทวดาเหล่านอี้ ยู่
ในความปกครองของท้าววิรุฬหกะ
กุมาร : ชื่อกัณฑ์ท ี่ ๘ ของมหาเวสสันดรชาดก ความว่า ชูชก
เดินทางมาใกล้จะถึงอาศรมพระเวสสันดรแล้ว แต่เห็นว่าเป็น
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เวลาเย็นที่พระนางมัทรีใกล้จะกลับ การขอสองกุมารคงไม่
สะดวก จึงห าทพ
ี่ กั นอนทเี่ ชิงเขา พอรงุ่ เช้าคอ่ ยหาโอกาสเข้าไป
เฝ้า คืนน ั้นพ
 ระนางมัทร ีฝันว ่า มีช ายร่างใหญ่ก ายด�ำบุกเข้าม า
ท�ำร้ายตดั พระพาหาทงั้ สองขา้ งขาด ควักดวงเนตรทงั้ สองออก
ซ�้ำจะแขวะควักเอาพระหฤทัยอ ีกเล่า พระนางมัทรีร้องกรีดจน
สุดพระสุรเสียง รู้สึกพระองค์ว่าทรงพระสุบิน จึงเสด็จไปยัง
อาศรมพระเวสสันดร ทูลถวายพระสบุ นิ ให้ทรงทราบ พระเวสสันดรทรงรู้เหตุที่เกิดในวันรุ่งขึ้นว่าจะมียาจกมาขอสองกุมาร
แต่จะให้พระนางทราบไม่ได้ จึงแกล้งตอบว่า ที่ฝันร้ายเพราะ
ธาตุท ั้งส ี่วิปริตเท่านั้นเอง กลับไปนอนเถิด
ถึงแม้ว่าจะได้รับการท�ำนายฝันเช่นนั้นแล้วก็ตาม ก่อน
จะเสด็จออกไปหาผลไม้ พระนางมัทร กี ท็ รงฝากสองกมุ ารดว้ ย
ความเป็นห ว่ ง พอคล้อยหลังพระนางมัทรไี ม่ทนั ไ ร ชูชกกเ็ ยือ้ ง
ย่างเข้ามา การเจรจาขอสองกมุ ารไม่ยาก เพราะพระเวสสันดร
ทรงทราบอยู่ก่อนแล้วและทรงยินดีที่จะบริจาค ส่วนสองกุมาร
ได้เห็นชูชกแล้วก็มีความหวาดกลัวพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ใน
สระบัว ชูชกมองไม่เห็นสองกุมารก็ต่อว่า พระเวสสันดรต้อง
เสด็จไ ปตรัสเรียกและท�ำความเข้าใจกบั ส องกมุ าร พร้อมกนั น นั้ 
ก็ตงั้ คา่ ตัวของชาลไี ว้เป็นทองพนั ต�ำลึง ของกัณหานนั้ นอกจาก
ทองพันต�ำลึงแล้ว ต้องมีช้าง ม้า วัว ควาย ทาสหญิง ทาสชาย
อย่างละร้อยมาไถ่จึงจะพ้นความเป็นทาส ขณะที่หลั่งน�้ำลงใน
มือชชู กได้อ อกพระอุทานวาจาว่า
“พราหมณ์เอ่ย ลูกท ั้งสองของเรานี้ไซร้เรารักดั่งดวงใจ
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ไนยเนตร เหตุว่าเรารักพระโพธิญาณ ยิ่งกว่าส องกุมารได้ร้อย
เท่าพนั ทวี เดชะผลทานในครัง้ นจี้ งส�ำเร็จ แด่พระสร้อยสรรเพชญ์
พุทธรัตน อนาวรณญาณในอนาคตกาลโน้นเถิด”
ชูชกเมื่อได้รับพระราชทานสองกุมารแล้วก็ฉุดกระชาก
ลากตีไป ท�ำให้พระเวสสันดรเกือบจะทนไม่ไหวเมื่อได้ยินสอง
กุมารร้องเรียกให้ช่วยและต่อว่าต่อขานต่างๆ นานา
กัณฑ์กุมารเป็นบทนิพนธ์ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
กุลาตีไม้ : การเล่นของหลวงอย่างหนึ่งในห้าอ ย่าง คือ ระเบ็ง,
โมงครุ่ม, กุลาตีไม้, แทงวิสัย และกระอั้วแ ทงควาย ทีใ่ช้เล่นใน
งานพระราชพิธีโสกันต์และในงานสมโภชช้างเผือก การเล่น
กุลาตไี ม้เป็นของชาวทมิฬ หรือไม่เช่นนนั้ กเ็ ป็นของชาวอนิ เดีย
ทางภาคใต้ ซึ่งม ีดินแดนอยู่ตรงข้ามกับเกาะลังกา แล้วไ ทยคง
ได้แบบอย่างมาอีกต่อหนึ่ง ผู้ที่เล่นกุลาตีไม้แต่งตัวสวมเทริด
อย่างเทวดา ร่ายร�ำลอยหน้าลอยตาออกท่าทางเป็นตลกชวน
ขบขัน ถือกรับและไม้สองมือ เต้นแล้วเคาะจังหวะไปด้วย การ
เล่นแ บ่งอ อกเป็นพ
 วกๆ พวกละ ๔ คน ขณะทเี่ ต้นร อ้ งกลุ าตไี ม้
ไปด้วย เนื้อร ้องมีดังนี้
		ศักดานภุ าพเลิศล�้ำ	
สิทธิค รูมอบให้
ฤทธาเชี่ยวชาญไชย
พระเดชพระคุณปกเกล้า

แดนไตร
จึ่งแ จ้ง
เหตุใด นาพ่อ
ไพร่ฟ้าอ ยู่เย็น
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กุเวร : เป็นโอรสพระวศิ รพและนางเทพวรรณิน ี จึงเรียกอกี ชือ่ ห นึง่ 
ว่า “ไวศรวณ
ั ” เมือ่ เติบใหญ่ได้ลาพระบดิ าไปบ�ำเพ็ญตบะในปา่
อดข้าวอดน�้ำ กินแต่อากาศ ร้อนถึงพระพรหม และพระอินทร์
เสด็จมาให้พร ท้าวกุเวรขอมีฤทธิ์อ�ำนาจครอบง�ำคนทั้งปวง
และรกั ษาโลก พระพรหมจงึ ให้ท า้ วกเุ วรอยูร่ กั ษาทศิ เหนือ และ
ให้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ด้วย ในเวลานั้นเมืองลงกาว่างอยู่เพราะ
พวกรากษสทอี่ ยูม่ าเดิมถกู พระวษ
ิ ณุขบั ไล่หนีไปอยูบ่ าดาล (ดู
เรือ่ งรามเกียรติ์ ตอนสร้างเมืองลงกา) พระปลุ สั ตย์ดาบสผเู้ ป็น
ปูจ่ งึ ให้ไปอยู่เมืองลงกา แต่ภายหลังกถ็ กู แย่งไป พระพรหมจงึ 
ต้องสร้างเมืองอละกา (อาฬก) ให้อยู่ใหม่
บางต�ำราวา่ ท้าวกเุ วรเป็นเจ้าแห่งยกั ษ์และพวกคหุ ยฺ กะ
มีสวนชอื่ จติ รรถตงั้ อ ยูบ่ นเขามนั ทร มีพ
 วกกนิ นรบ�ำเรอทา้ วเธอ
อยู่ ณ ที่นั้น
รูปของท้าวกุเวรเป็นรูปคนพิการถือกระบอง หน้าเป็น
ยักษ์ (บางต�ำราว่าเดิมเป็นมนุษย์แล้วพระพรหมยกขึ้นเป็น
เทวดา มีย กั ษ์เป็นบ ริวาร ช่างไทยจงึ เขียนรปู ท า้ วกเุ วรเป็นย กั ษ์
ไปด้วย ซึ่งของอินเดียท�ำเป็นรูปมนุษย์) บางแห่งว่ามี ๓ ขา
มีฟัน ๘ ซี่ ในสมัยโบราณนิยมเขียนรูปแขวนไว้ในบริเวณที่
คลอดบตุ ร ว่าเป็นการปกป้องทารกทเี่ กิดใหม่ ท้าวกเุ วรมหี น้าที่
ออกตรวจดคู วามเป็นไปของมนุษย์ในโลก พอถงึ ว นั แรม ๘ คำ�่
แรม ๑๕ ค�่ำ ขึ้น ๘ ค�่ำ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ จะออกตรวจดูคนว่าใคร
ท�ำบุญท�ำบาปอย่างไร ในเรือ่ งไตรภูมพ
ิ ระร่วง ท้าวกเุ วรกเ็ คย
มาชว่ ยนางอสนั ธ มิตตาให้ไ ด้ไตรจวี รตามทพ
ี่ ระเจ้าศ รีธรรมมา
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โศกราชต้องพระประสงค์
ชื่อที่ใช้เรียกท้าวกุเวรมีหลายชื่อ เช่น ไวศรวัณ, เวสสวัณ, ธนบดี (เป็นใหญ่ในทรัพย์), ธเนศวร (เจ้าแ ห่งทรัพย์),
อุจฉาวสุ (มั่งมีได้ตามใจ), ยักษราช (ขุนแห่งยักษ์), มยุราช
(ขุนแ ห่งก นิ นร) และรากษเสนทร์ (เป็นใหญ่ในพวกรากษส) ใน
หนังสือ ไตรภูมพ
ิ ระร่วงเรียกทา้ วกเุ วรวา่ “ท้าวไพศพมหาราช”
มเหสีของท้าวกุเวรออกชื่อไว้หลายชื่อ เช่น เกาเวรี, หริตี,
วิภวา, จารวี หรือฤทธี (บุตรีของมยุราสูร) แต่ตามรูปมักท�ำ
เป็นรูปท้าวกุเวรอยู่คู่กับนางภัทราและนางหริตี มีโอรสเพียง
๒ ตน คือ มณีครีพ หรือวรรณกวี กับนลกุพร และมีธิดาชื่อ
มีนากษี (ตาปลา) อีกต นหนึง่ บางต�ำราว่า ท้าวเธอมีบุตรมาก
ถึง ๙๑ ตน ใช้ชื่อเดียวกันว่า “อินทร์” มีก�ำลังมาก ในเรื่อง
รามเกียรติ์ว่าเป็นบิดาของคันธมาทน์
กุษมาณฑ์ : ตามตัวแปลว่า ฟักเหลืองหรือฟักทอง บางแห่งว ่า
น�้ำเ ต้ า ในห นั ง สื อ  สั น สกฤตไ ทย-อั ง กฤษอ ภิธาน ว่าเป็น
อุปเทวดาจ�ำพวกหนึง่ ซ งึ่ ร บั ใช้พ
 ระศวิ ะ บ้างกว็ า่ เป็นพ
 วกปศิ าจ
ในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี แก้อาฏานาฏิยสูตรกล่าวว่า “ท้าว
วริ ฒ
ู ก โลกบาลประจ�ำทศิ ทกั ษิณมีกษ
ุ มาณฑ์เปรตเป็นบริวาร”
กูรมาวตาร : ชื่อปางที่สองของพระนารายณ์ ตามเรื่องว่า พระ
มุนที รุ วาสถวายมาลาแด่พระอินทร์ ช้างเอราวัณได้กลิน่ ดอกไม้
เกิดอาการบ้าคลั่ง คว้าพ
 วงมาลาขว้างลงตรงหน้าแล้วกระทืบ
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ซ�ำ้ ทุรวาสเห็นเช่นนนั้ กโ็ กรธ สาปให้พระอินทร์พา่ ยแพ้แก่อสูร
และพวกอสูรท เี่ คยแพ้ก ก็ ลับให้ช นะ พระอินทร์ต อ้ งไปขอความ
ช่วยเหลือจากพระนารายณ์ให้มฤี ทธิเ์ ดชกลับคนื มา พระนารายณ์
แนะอุบายให้เทวดากับพวกอสูรก วนเกษียรสมุทรท�ำน�้ำอมฤต
โดยเอาเขามันทรมาวางลงกลางสมุทร แล้วฉุดนาคขึ้นมาพัน
เขามนั ทรหา้ เปลาะ เสร็จแล้วเกณฑ์ให้พวกอสูรฉดุ ทางหวั นาค
พวกเทพฉุดทางหางนาค ชักกันไปชักกันมาเขามันทรก็หมุน
ไปหมุนม าจนนำ
�้ ปว่ นปัน่ เป็นควัน ขณะนนั้ พระนารายณ์เห็นเขา
มันทรคลอนแคลนโอนเอนไปมา เกรงว่าการกวนจะไม่ส�ำเร็จ
จึงทรงแบ่งภาคอวตารเป็นสองภาค ภาคหนึง่ เป็นเต่าด�ำลงไป
ไล่ป ลาตวั ใหญ่ท มี่ าเบียดเขาให้โงนเงนออกไป แล้วเอาหลังร อง
ใต้เขามันทรไว้ ส่วนอีกภาคหนึ่งขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วเป่า
เมฆฝนให้ตกทางพวกเทวดา ส่วนทางพวกอสูรกลับออ่ นระโหย
ถูกพิษจากปากนาคพ่นซ�้ำท�ำให้หมดเรี่ยวแรงอ่อนเปลี้ยไป
เมือ่ ก วนเกษียรสมุทรส�ำเร็จ ได้บ งั เกิดผ ล ๘ ประการ คือ
๑. โคสารพัดนึก ชื่อ สุรภี
๒. เทวีแห่งสุรา ชื่อ วารุณี
๓. ต้นปาริชาต
๔. นางอัปสรหรือรัมภา
๕. พระจันทร์
๖. พิษร้าย
๗. พระลักษมี
๘. แพทย์สวรรค์ ชื่อ ธันว ันตรี ทูนผอบน�้ำอมฤตขึ้นมา
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ครัง้ น นั้ พ
 วกเทวดาได้เสวยนำ
�้ อมฤตทวั่ ก นั ส่วนพวกอสูร
ไม่ได้รับส่วนแบ่งแต่อย่างไร ซ�้ำถูกพวกเทวดาขับไล่ต้องหนี
กลับไปแดนอสูร
เกราญจภิท : ผู้ท �ำเขาเกราญจให้แ ยกออก, เป็นน ามหนึ่งของ
พระขนั ทกุม าร มีเรือ่ งเล่าวา่ ครัง้ ห นึง่ พระอินทร์กบั พระขนั ทกุมารได้ท้ากันว่า ใครจะมีฤทธิ์มากกว่ากัน โดยใช้การแข่งขัน
แบบกีฬาคือ วิ่งแข่งรอบเกราญจ เมื่อแข่งแล้วตัดสินไม่ได้
ว่าใครเป็นผู้ชนะ เขาเกราญจต้องเป็นผู้ตัดสิน และได้ตัดสิน
ให้พระอินทร์เป็นฝ่ายชนะ ซึ่งไม่เป็นการยุติธรรม พระขันทกุมารจึงใช้หอกที่พระวิศวกรรมสร้างให้ซดั ไปที่เขา ท�ำให้เขา
เกราญจแตกแยกออกเป็นสองซีก พระขันทกุมารจึงได้นามว่า
เกราญจภิทอีกน ามหนึ่ง
เกษียรสมุทร : ทะเลน�้ำนม เรียกอีกอ ย่างหนึ่งว่า ขีรสาคร เป็น
ทะเลที่อยู่ทางด้านปราจีนทิศ (ตะวันออก) ของเขาพระสุเมรุ
ซึ่ ง เ ป็ น เ งิ น รั ศ มี เ งิ น ได้แผ่ ลงในม หาสมุทรจึงท�ำให้มีสีขาว
บริสุทธิ์ดุจนมสด (ไม่ใช่ทะเลเป็นน�้ำนม) พระนารายณ์โปรด
ที่จะเสด็จไปบรรทมบนขนดพญาอนันตนาคราช ณ เกษียร
สมุทรแห่งน ี้ จึงได้เรียกกันว่า นารายณ์บรรทมสินธุ์
เมื่อครั้งเทวดาท�ำน�้ำอมฤต ก็ท�ำพิธีกวนเกษียรสมุทรที่
แห่งน ี้ (ดูค�ำว่า กูรมาวตาร)
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แก้ง : เช็ด, ช�ำระ เช่น “ครั้นกระท�ำอุจจาระปัสสาวะกิจเสร็จแล้ว
ก็เอื้อมมือรื้อหลังคาศาลามาแก้งก ้น” (ชานพระศรี) สมัยก ่อน
นิยมใช้ไม้เช็ดก้น เมื่อมีการทอดกฐินเคยเห็นไม้ไผ่เกียกเป็น
อันเล็กๆ ยาวประมาณ ๖ นิ้ว รวมมัดเป็นก �ำมาถวายพระด้วย
เรียกว่า ไม้ช�ำระหรือไม้แก้งก้น ถานพระในสมัยก่อนจึงต้อง
เผาไม้ช�ำระทิ้งเมื่อมีกองสูงมากขึ้น
โกฐ : เป็นช อื่ เครือ่ งยาสมุนไพรพวกหนึง่ มีห ลายชนิด ค�ำนใี้ นหนังสือ
พรรณพฤกษาของพระยาศรีสนุ ทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ใช้ว่า “โกฏ” ในต�ำรายาแบ่งออกเป็นพ
 วกๆ ดังต่อไปนี้
- โกฐทั้ ง ห้ า ได้ แ ก่ โกฐหั ว บั ว , โกฐสอ, โกฐเขมา
(ขะเหมา), โกฐเชียง, โกฐจุฬาลัมพา (ล�ำพา)
- โกฐทั้งเจ็ด เพิ่มจากโกฐทั้งห้าเข้าไปอีก ๒ ชนิด คือ
โกฐกระดูก, โกฐก้านมะพร้าว (ก้านเพร้า)
- โกฐทั้งเก้า เพิ่มจากโกฐทั้งเจ็ดเข้าไปอีก ๒ ชนิด คือ
โกฐพุงปลา, โกฐชฎามังสี
นอกจากนี้ยังมีโกฐพิเศษอีก ๓ ชนิด คือ โกฐกักกรา,
โกฐกะกลิ้ง, โกฐน�้ำเต้า ในหนังสือ พรรณพฤกษา มีชื่อโกฐ
แปลกออกไปอีกชื่อหนึ่ง คือ โกฐสีสะประทุบาน
โกณฑัญญะ : เป็นบุตรพรหมณ์มหาศาล บ้านโฑณวัตถุในกรุง
กบิลพัสดุ์ เรียนจบไตรเพท ช�ำนาญในการทายลักษณะ เมื่อ
พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอุบัติในกรุงกบิลพัสดุ์
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พระเจ้าส ุทโธทนะตรัสให้เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน มานุ่งห่มผ้า
ใหม่แลให้ดื่มมธุปายาส ทรงเลือกสรรเอาพราหมณ์ที่มีความรู้
๘ คน (ดูค�ำวา่ พราหมณ์) ให้ตรวจดพ
ู ระลกั ษณะพระโพธิสตั ว์
พราหมณ์ ๗ คนท�ำนายเป็นส องทางวา่ จะได้เป็นพ
 ระเจ้าจ กั รพรรดิหรือไ ด้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่โกณฑัญญะท�ำนายว่า
จะได้ต รัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแ น่นอน
ครั้นต่อมาพระสิทธัตถะได้เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์
ทรงบรรพชาที่ฝั่งแม่น�้ำอโนมา โกณฑัญญะทราบเรื่องก็บวช
เป็นบรรพชิตตามไปปฏิบัติอยู่ ๖ ปี (ดูค�ำว่า เบญจวัคคีย์)
ภายหลังจงึ พากนั หลีกห ลบไปอยูป่ า่ อสิ ปิ ต นมฤคทายวัน แขวง
นครพาราณสี ครั้นพระศาสดาตรัสรู้แล้วได้เสด็จไปโปรดถึง
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมื่อวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ เดือนอาสาฬหะ
(เดือน ๘) ครัง้ แ รกโกณฑญ
ั ญะกบั พ
 วกคดิ จ ะไม่ต อ้ นรับ เพราะ
คิดว า่ พ
 ระสทิ ธัต ถะหมดหนทางแล้วค งมาหาทพี่ งึ่ ครัน้ พ
 ระศาสดา
ตรัสช แี้ จงแสดงเหตุผลแล้วจ งึ ย อมรับ วันร งุ่ ข นึ้ เป็นว นั ป ณ
ั ณรสี
ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เพ็ญอาสาฬหมาส ได้ต รัสแ สดงธัมมจักกัปป วัตน-
สูตรเป็นปฐมเทศนา เมื่อฟ
 ังจบแล้วโกณฑัญญะได้บรรลุโสดา
ปัตติผ ล เป็นพ
 ระอริยบุคคลองค์แ รกในพระศาสนา เป็นเหตุให้
พระบรมศาสดาทรงเบิกบ านพระหฤทัยเปล่งพ
 ระอทุ านวาจาวา่
“อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโญ, อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโญ”
แปลว่า โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ! โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ!
และดว้ ยพระอทุ านวาจานนั้ จึงได้เรียกขานนามทา่ นวา่ “อัญญา
โกณฑญ
ั ญะ” ตงั้ แต่น นั้ มา และได้ก ราบทูลข อประทานอปุ สมบท
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พระศาสดาได้ร ับสั่งว ่า “เอหิ ภิกขุ ฯลฯ เธอจงเป็นภ ิกขุม าเถิด
ธรรมเรากล่าวดแี ล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพือ่ ความสนิ้ 
ทุกข์โดยชอบเถิด” รับสั่งเพียงเท่านั้นพระอัญญาโกณฑัญญะ
ก็เป็นพระภิกษุรูปแ รกในพระพุทธศาสนา ภายหลังท่านมีอายุ
มากขนึ้ ได้ก ราบบงั คมลาพระศาสดาไปพ�ำนักอ ยูใ่ นปา่ หิมพานต์
ใกล้สระฉัททันต์ ได้นิพพาน ณ ที่นั้นก่อนพระศาสดา
โกลิยวงศ์ : ชื่อวงศ์กษัตริย์ท ี่ครองกรุงเทวทห ะ นครหลวงของ
แคว้นโกลิยะ หรือโกลิยชนบทในชมพูทวีปครั้งพุทธกาล (ซึ่ง
ในปจั จุบนั เทวทหะหรือรามคามอยูใ่ นเขตประเทศเนปาล) ตาม
พุทธประวัติ พระนางสิริมหามายา พุทธมารดา และพระนาง
พิมพา ชายาของเจ้าชายสทิ ธัตถะเป็นเจ้าหญิงในโกลยิ วงศ์ (ดู
เรื่องพิสดารใน ตามรอยพุทธประวัติ ของผู้เขียน)
โกสิยเทวราช : พระอินทร์, ในวรรณคดีเรียก“ท้าวโกสีย์” ก็ม ี
เช่น ในรามเกียรติ์ ท้าวมาลีวราชตรัสว ่า “ท�ำไมกับท้าวโกสีย์
รถของเขามีเขาก็ให้”
ไกรสรราชสีห์, ไกรสรสีห
 ะ : ราชสีห์ชนิดห นึ่งในจ�ำพวกสัตว์
หิมพานต์ มีเสียงดังไปไกลถึง ๓ โยชน์ เป็นที่หวาดกลัวของ
สัตว์ทั้งหลาย “ผิช้างบ้านอันท่านผูกด้วยเชือกเหล็กอันหมั้น
ก็ดี เชือกหนังก็ดี ครั้นว่าได้ยินเสียงไกรสรสีหะนั้น ก็ดิ้นนัก
ดั่งเชือกจะขาดออก ทั้งขี้เยี่ยวราดแลแล่นหนีไปสิ้น” (ไตรภูมิ
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พระร่วง) (ดูค �ำว่า ราชสีห์)
ไกลาส : ภูเขาในเทือกเขาหิมาลัย อยูท่ างตอนเหนือของมานะสะ
(Manasa) เป็นส วรรค์ของพระศวิ ะ (พระกเุ วรกอ็ ยูท่ เี่ ขาไกลาส
ด้วย) เรียกว่า “คณะบรรพตาและรัชตาฑริ” (ภูเขาเงิน) บาง
แห่งแปลว่า “ภูผาเผือก” ก็มี ในภาษาไทย ใช้ทั้ง ไกลาส และ
ไกรลาส

ข
ขอช้าง : สัญลักษณ์อย่างหนึ่งในมงคล ๘ ขอช้างเป็นอ าวุธส �ำคัญ
ของควาญช้างที่ใช้บังคับช้างให้อยู่ในอ�ำนาจ ต�ำนานที่จะเกิด
มีขอช้างมีเรื่องกล่าวไว้ใน นารายณ์สิบปาง ว่า พระอินทร์มี
ช้างทรงอยู่ ๓ เชือก คือ ช้างเอราวัณ, ช้างคีรีเมขล์ และช้าง
เอกทันต์ ซึ่งมีศีรษะเดียว งาเดียว พระอินทร์พอพระทัยที่จะ
ทรงช้าง ๒ เชือกแรกเท่านั้น ท�ำให้ช้างเอกทันต์คิดโทมนัส
น้อยใจ ครัน้ พระอินทร์พา่ ยแพ้แก่รณพกั ตร์แล้วหนีไป ช้างเอกทนั ต์ก ต็ กใจหนีล งมาเทีย่ วยงั โลกมนุษย์ ท�ำลายเรือกสวนไร่นา
เสียห ายยบั เยิน แม้แต่ฤ ๅษีช ไี พรกพ
็ ลอยเดือดรอ้ นไปดว้ ย เมือ่ 
ศึกสงบเงียบดแี ล้วพวกฤๅษีจงึ ขนึ้ ไปทลู กล่าวโทษชา้ งเอกทนั ต์
กับพระอินทร์ ท้าวเธอจึงให้พระวิศณุกรรมเทวบุตรลงมาจับ
ช้างเอกทันต์ พระวิศณุกรรมก็แปลงกายเป็นพระชรา เท้าทั้ง
สองเป็นโรคเรื้อน ร่างผอมโซ ถือหัวนกอินทรีมีปากยาวต่าง
ไม้เท้า นัง่ คอยชา้ งเอกทนั ต์อยูใ่ ต้ร ม่ ไม้ เมือ่ ชา้ งเอกทนั ต์มาถงึ
ขรัวป กู่ ถ็ ามวา่ เป็นช า้ งใหญ่ม ลี กั ษณะดเี ช่นน ี้ เหตุไ ฉนไม่ไ ปอยู่
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ป่าหิมพานต์ซึ่งอุดมด้วยพืชพรรณธัญญาหาร น�้ำท่าบริบูรณ์
ดูจ ะเป็นสุข ส�ำราญมากกว่าไร่นาเช่นนี้ ช้างเอกทันต์ฟังแล้ว
ชื่นชมถามชื่อเสียงเรียงนาม พระชราก็บอกว่าช ื่อขรัวปู่ เที่ยว
ธุดงค์ในปา่ ม าตงั้ แต่ห นุม่ จ นแก่ ช้างเอกทนั ต์เกิดศ รัทธายกงวง
ขึ้นจบแล้วขอให้ขรัวปู่พาไปป่าหิมพานต์ ขรัวปู่จึงว่าข้าเป็น
ง่อยเปลีย้ อ ย่างนจี้ ะพาไปได้อ ย่างไร ช้างเอกทนั ต์ก บ็ อกวา่ เชิญ
ขรัวปู่ขึ้นนั่งบนคอข้า ข้าจะเหาะไป ขรัวปู่จึงว่า ท่านจะเหาะ
ด้วยฤทธิ์ ตัวเราอยูบ่ นคอไม่มที ยี่ ดึ เหนีย่ วกจ็ ะตกลงมาตาย เรา
จะขอเอาผ้าสามผืนของเราต่อกันเข้า แล้วจะผูกเข้าที่คอท่าน
เปลาะหนึ่ง ส�ำหรับจะได้เอาเท้าทั้งส องเกี่ยว อนึ่งท่านจะเหาะ
ไปด้วยก�ำลังฤทธิ์ ถ้าหูท่านทวนลมจะบอกข้างซ้ายข้างขวา
สูงต ำ
�่ ไม่ไ ด้ยนิ จะขอเอาหวั น กอนิ ทรีน เี้ ป็นข อเกีย่ ว ถ้าเกีย่ วมา
ข้างซ้ายให้ท่านหันมาข้างซ้าย ถ้าเกี่ยวข้างขวาให้ท่านหันมา
ข้างขวา ถ้าเกี่ยวตรงหน้าให้ท่านถอยหลัง สรุปว่าขรัวปู่จะให้
ช้างเอกทันต์ปฏิบัติอย่างไร ช้างเอกทันต์ก็ยอมรับ ให้ค�ำสัตย์
ปฏิญาณวา่ จะปฏิบตั ติ ามทกุ ป ระการ หากไม่ปฏิบตั ติ ามสญ
ั ญา
ก็จะให้ช้างเอกทันต์ลงมารับใช้มนุษย์ ให้มนุษย์ใช้ทรมาน
ตกปลอกเท้าหน้าและเท้าหลัง ผูกชนักรัดโคนซองหาง และ
ปากนกอนิ ทรีจกิ สบั ศรี ษะไปชวั่ พทุ ธันดร ช้างเอกทนั ต์กย็ กงวง
ขึ้นไหว้รับสัญญา
ต่อม าชา้ งเอกทนั ต์ล ะเมิดสญ
ั ญาจงึ ถกู พระอนิ ทร์สาปให้
ถอยก�ำลังลง แล้วแบ่งช้างเอกทันต์ออกเป็นช้าง ๘ ช้าง ลง
ไปเฝ้าประจ�ำทิศทงั้ ๘ คือ ทิศบรู พาให้ชอื่ วา่ ชา้ งไอราพต ทิศ
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อาคเนย์ให้ชอื่ วา่ ชา้ งบณ
ุ ฑริก ทิศทกั ษิณให้ชอื่ ว่าชา้ งพราหมณ์
เฉกฉัน ทิศหรดีให้ชื่อวา่ ชา้ งกระมุท ทิศประจิมให้ชื่อวา่ ชา้ ง
อัญชัน ทิศพายัพให้ชื่อว่าช้างบุษปทันต์ ทิศอุดรให้ชื่อว่าช้าง
สารวพูมสงสถาน ทิศอีสานให้ชื่อว่าช้างศุปดิษฐ์
ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมาชา้ งกอ็ ยูใ่ นอ�ำนาจของควาญชา้ งทใี่ ช้
ขอช้างสับบังคับให้ท�ำงานต่างๆ ถ้าไม่มีขอช้างบังคับช้างกไ็ ม่
กลัว จึงมสี ภุ าษิตเตือนวา่ “ขีช่ า้ งวางขอ” และค�ำวา่ “เหลือขอ”
		ทาสภริยาทั่วทั้ง
บหมั่นว่าก ล่าวยกลาย
เช่นข ี่คชพังพลาย
อาละวาดหนักแรงรื้อ

หญิงช าย
กลับดื้อ
บจับ ขอนา
ฤทธิ์ร้ายเหลือขอ ฯ

ขันทกุม
 าร : ชื่อโอรสพระศิวะ เป็นช ื่อที่น ิยมเรียกในภาษาไทย
ส่วนในวรรณคดีอินเดียออกพระนามว่าสกันท (สฺกนฺท) และ
กรรตตเิ กยะ เป็นเทพแห่งสงคราม มีเรือ่ งกล่าวถงึ ในมหาภาร-
ตะและรามายณะว่า เป็นโอรสของพระศิวะหรือรุทร, ประวัติ
ของพระขนั ท กุม ารมกี ล่าวกนั ต า่ งๆ เช่น เรือ่ งหนึง่ เล่าว า่ คราว
หนึ่งต ารกาสูร (บุตรของวัชรังคะกับวรังคิ) ก�ำเริบฤ ทธิ์ เพราะ
ได้พรจากพระพรหมให้พน้ ภยั อนั ตรายทงั้ ปวง ไม่มใี ครประหาร
ได้นอกจากโอรสของพระศิวะ ในที่สุดพระอัคนีไ ปเฝ้าพ
 ระศิวะ
ทูลให้ทรงทราบเรือ่ ง ขณะนนั้ พระศวิ ะเพิง่ จะจากชายามาใหม่ๆ
จึงประทานก�ำลังพืชแห่งพระองค์แก่พระอัคนี พระอัคนีได้
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จ�ำแลงกายเป็นนกเขาพาก�ำลังพืชนั้นบินข้ามแม่น�้ำคงคา และ
บังเอิญท�ำก�ำลังพชื ตกลงไปจงึ ไ ด้บงั เกิดกมุ ารขนึ้ องค์หนึง่ ขณะ
นั้นมีธิดากษัตริย์หกนางมาเล่นน�้ำ ได้รับกุมารนั้นไปเป็นบุตร
ให้ด ื่มนม กุมารนั้นก็เนรมิตตนให้มี ๖ เศียร ดื่มน มของนางทั้ง
หกนนั้ พร้อมกนั ในคราวเดียว กุมารนจี้ งึ มนี ามวา่ อัคนิภสู กันท์
หรือขันท กุมาร ได้เป็นผู้ปราบตารกาสูร
รูปร่างของพระขันทกุมารท�ำเป็นหนุ่มรูปงาม ในเรื่อง
รามเกียรติ์ว่ามีผิวสีทอง (บางแห่งว่าสีนวลขาว) มีหอกเป็น
อาวุธ (พระวศิ วกรรมสร้างจากผวิ กายของพระสรุ ยิ าทติ ยม์ อบ
ให้) ธนูแ ละศร ส่วนพาหนะนนั้ ใช้น กยงู ในโคลงแช่งนำ�้ วรรณคดีครั้งก รุงศรีอยุธยากล่าวถึง “ขุนกล้าแ กล้วข ี่ยูง” ก็หมายถึง
พระขันทกุมารที่มีพาหนะเป็นน กยูงชื่อ ปรวาณี นั่นเอง (ดูค �ำ
ว่า ปัทมอสูร)
พระขนั ทกุมารมชี ายา ๒ นาง คือ เทวเสนา หรือบางทีก ็
เรียกวา่ เกามารี (Kaumari) กับนางวลั ลี (ดูค �ำวา่ กรรตตเิ กยะ)
ขั บ ไม้ : เป็ น ค �ำเก่ า โ บราณที่ ใ นป ั จ จุ บั น ก�ำลั ง จ ะเลื อ นห ายไ ป
ในหนังสือกาพย์ขับไม้เรื่องพระรถได้อธิบายไว้ว่า ขับไม้เป็น
เครื่องดนตรีโบราณอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยคนขับ ๑ คน คน
สีซอสามสายประสานเสียง ๑ คน และคนไกวบัณเฑาะว์ให้
จังหวะ ๑ คน ต้นต�ำราเห็นจะมาแต่อินเดีย แต่ไทยเราถือว่า
เป็นของสงู ศกั ดิ์ มีได้แต่ของหลวง แม้ในงานหลวงทจี่ ะมขี บั ไม้
ก็แต่ในงานสมโภชชนั้ สงู เช่น สมโภชพระมหาเศวตฉัตร สมโภช

56 ว ร ร ณ ค ดี อ ภิ ธ า น

เจ้าฟ้า แลสมโภชช้างเผือก เป็นต้น ถ้าเป็นงานสมโภชชั้น
สามัญก็หามีขับไม้ไม่
บทส�ำหรับรอ้ งขบั ไม้ใช้กาพย์ แต่เดิมทีเดียวจะใช้กาพย์
เรื่องใดเป็นบทขับไม้บ้างหาทราบชัดไม่ แต่ในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้ใช้แต่ ๒ เรื่อง คือ ถ้าเป็นงานสมโภชอย่างอื่น นอก
จากสมโภชช้างเผือก ใช้กาพย์เรื่องพระรถเสนเป็นบท เพราะ
เป็ น ค�ำถ วายไ ชยอ ยู่ใ นกาพย์ เรื่องนั้ น ถ้า เ ป็ น การส มโภช
ช้างเผือกใช้กาพย์ขับไม้ส�ำหรับสมโภชช้างเผือกอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเข้าใจว่า กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ทรงแต่งเมื่อในรัชกาลที่ ๑
ก่อนนั้นเห็นจะใช้กาพย์ห่อโคลงสรรเสริญเจ้าพระยาช้างเผือก
ซึง่ พระศรีมโหสถแต่งเมือ่ แผ่นดนิ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กาพย์ขับไม้สมโภชช้างเผือกแลสมโภชพิเศษ เช่น สมโภช
พระปฐมเจดีย์ ยังมีบทอื่นแต่งขึ้นในชั้นหลังอีกบ้าง แต่บท
ขับไม้งานประจ�ำตามแบบ คงใช้แต่กาพย์เรือ่ งพระรถเสนเรือ่ ง
เดียว
แต่ ลักษณะการพิธีที่มีขับไม้ในชั้นหลังนี้ เช่น สมโภช
พระมหาเศวตฉัตรในงานพระราชพธิ ฉี ตั รมงคลกด็ ี หรือสมโภช
ช้างเผือกก็ดี เริ่มด้วยพราหมณ์อ่านฉันท์ดุษฎีสังเวย มี ๔ ลา
เป็นก�ำหนด อ่านเกือบชั่วโมงหนึ่งจึงจบ ครั้นจบดุษฎีสังเวย
แล้วพ
 ราหมณ์ก เ็ บิกแ ว่นเวียนเทียน ในขณะทกี่ �ำลังเวียนเทียน
นัน้ เป็นเวลาลงมือขบั ไม้ พอเวียนเทียนครบ ๓ รอบแล้วกเ็ สร็จ
การพิธีถึงเวลาเลิกขับไม้ ก็ท�ำนองที่ร้องขับไม้นั้นร้องช้า เมื่อ
เวลาทขี่ บั ไม้ในงานพธิ มี นี อ้ ยก็ไม่ตอ้ งใช้บทยาว จึงเป็นเหตุให้
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พนักงานขับไม้ท่องบทไว้เพียงตอนที่ ๑ ซึ่งเรียกว่า “ขึ้นเรือน
หลวง” ตอนเดียว แลขบั ซำ
�้ อยู่เพียงเท่านัน้ หนังสือบทขบั ไม้
เดิมกเ็ ลยลลี้ บั ไป
ในปัจจุบันมีกาพย์ขับไม้เรื่องพระรถเพียงเรื่องเดียว
ขานยาว : เป็นค �ำที่ใช้เรียกการร้องรับบ ทเห่เรือของพวกฝีพาย
เช่น ขานยาววา่ “เหยอว เย่อว ” ทีม่ าของค�ำขานยาวนี้ สมเด็จ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงเข้าพระทัยว่าจะมาจากพวก
พราหมณ์ ได้ท รงพระนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่า
“ขานยาวเหยอวเย่อวที่เราเคยได้ยินอยู่ทั่วกันนี้เป็นเห่
อย่างต�่ำ มูลเหตุจะมาแต่ไหน แลจะเป็นภาษาอะไร ข้าพเจ้า
ไม่เคยทราบ จนไปได้เค้าเงื่อนเมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๓๔ เมื่อ
ไปราชการประเทศยโุ รป ขากลบั โปรดให้มาทางประเทศอนิ เดีย
ได้ไปแวะทเี่ มืองพาราณสี เขาจดั ทใี่ ห้อยูแ่ ห่งหนึง่ ตา่ งฟากแม่นำ
�้
คงคากับรามนคร ซึ่งเป็นที่อยู่ของมหาราชาพาราณสี วันที่
ข้าพเจ้าจะไปรามนครนั้น มหาราชาได้จัดเรือข นานมารับข้าม
ฟาก เป็นเรือ ๒ ล�ำผูกติดกัน ท�ำเป็นมณฑปไว้ข้างท้าย ตั้ง
เก้าอี้รับแขกไว้ในมณฑปนั้น พอออกเรือพายข้ามแม่น�้ำคงคา
ฝีพายคนหนึง่ ขบั รอ้ งเป็นภาษาสนั สกฤตขนึ้ ดว้ ยค�ำวา่ โอม แต่
ค�ำตอ่ ไปวา่ กระไรขา้ พเจ้าไ ม่เข้าใจ ประมาณอกั ษรสกั บ าทฉนั ท์
๑ พอจบฝพ
ี ายกร็ บั ดว้ ยเสียงดงั คล้ายๆ เย่อว ทัง้ ล �ำ แล้วต น้ บท
ก็ขนึ้ ใหม่ ฝีพายรบั เย่อวอีก เห่ไ ปอย่างนจี้ นขา้ มถงึ ทา่ รามนคร
ข้าพเจ้าถามเขาว่าฝีพายขับร้องอะไรกัน เขาอธิบายว่าเป็น
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ค�ำขับบูชาพระรามพระลักษณ์ ได้ความเช่นนี้จึงเห็นว่า เรื่อง
ขานยาวเหยอวเย่อวของไทยเรานั้น เห็นพวกพราหมณ์จะพา
แบบแผนเข้ามาแต่มชั ฌิมประเทศเป็นแน่ แต่เดิมคงจะขบั เป็น
ภาษาสันสกฤต ครั้นนานเข้าหลุดลุ่ยไปทีละน้อยด้วยเราไม่รู้
ภาษา จึงเหลืออยูแ่ ต่เหยอวเย่อว จึงไม่รวู้ า่ ภาษาอะไร ยังเห่ที่
มีในต�ำราอีกอย่าง ๑ ซึ่งเรียกว่า สวะเห่ นั้น ถ้อยค�ำก็แปลก
ขึน้ ว า่ ‘ùเห่แ ลเรือ’û พลพายรบั ว า่ ‘เห่ โห เห่ โหû’ เมือ่ จ ะจบต้นบท
ชักว่า ‘ùไชยแก้วพ่อเอย’û พลพายรับว่า ‘ùโอว โอว’û นี้ ดูท ่าเดิม
ก็วา่ จะเป็นภาษาสนั สกฤตอกี แต่มลู เหตุจะมาอย่างไรขา้ พเจ้า
หาทราบไม่ ถ้อยค�ำทเี่ ข้าใจได้เจือไปดว้ ยค�ำเริงทพ
ั คงจะได้ใช้
เห่กระบวนเรือหลวงมาแต่ก ่อน” (ดูค�ำว่า เห่เรือ)
ขีณาสพ : พระขีณาสพในหนังสือพุทธประวัติ หมายถึง ผู้หมด
กิเลส คือ เป็นพระอรหันต์
ขื่อคา : เป็นเครื่องจองจ�ำนักโทษ เรียกว่า “ขื่อ” อย่างหนึ่ง กับ
“คา” อีกอ ย่างหนึ่ง แต่ม ักเรียกรวมกันว่า “ขื่อค า” มีก ล่าวถึง
ทั้งในวรรณคดีและพงศาวดารเมื่อม ีเรื่องเกี่ยวกับก ารลงโทษ
ค�ำว่า “ขื่อ” เป็นเครื่องจองจ�ำท�ำด้วยไม้มีช่องส�ำหรับ
สอดเท้า มีลิ่มตอกให้แน่น
ส่วนค�ำว่า “คา” เป็นไม้เครื่องจ�ำคอนักโทษ
คาของไทยในสมัยโบราณมีทั้งที่ท�ำด้วยไม้จริง (ไม้เนื้อ
แข็ง) กับไม้ไผ่ โทษหนักใช้ไม้จริง โทษเบาใช้ไม้ไผ่ ถ้าโทษ
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หนักแ ล้วไปใช้ไ ม้ค าทที่ �ำดว้ ยไม้ไผ่ เจ้าห น้าทีม่ คี วามผดิ เพราะ
มีกฎหมายลักษณะโจร ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ ว่า
“โจรปล้นฟนั แทงเจ้าเรือนตายโทษหนักให้จำ� ดว้ ยขอื่ คา
ไม้จริง โซ่ตรวน ถ้าแลท�ำด้วยคาไม้ไผ่ ท่านว่ากินสินจ้าง ถ้า
แลโทษเบาให้จ�ำด้วยคาไม้ไผ่จึ่งชอบ ถ้าผู้ใดมิฟังให้ไหมโดย
โทษานุโทษ”
ขื่ อ กั บ คาเป็นเครื่องจองจ�ำที่นิยมใช้กันหลายประเทศ
มีลักษณะแตกต่างกันไปบ้าง
เขตะกะ : โล่ เป็นอาวุธอย่างหนึ่งของพระศิวะ
โขลนทวาร : เรียกอย่างสามัญว ่า “ประตูป ่า” ท�ำตามต�ำรา
พราหมณ์ คือ ท�ำเป็นซุ้มประตูสระด้วยใบไม้ ให้ท หารผไู้ ปทัพ
เดินลอดซมุ้ ป ระตูไป มีพ
 ราหมณ์คหู่ นึง่ นงั่ อยูบ่ นรา้ นสงู สองขา้ ง
ประตู คอยประพรมน�้ำมนต์เพื่อเป็นช ัยมงคลแก่กองทัพ

