
ก ข ค ฆ ง : พยัญชนะ วรรค แรก (ก วรรค) ที่ ใช้ เขียน ภาษา

 บาลี ซึ่ง มี ทั้งหมด ๓๓ ตัว จัด เป็น ๖ วรรค ดังนี้

ก ข ค ฆ ง เรียก ว่า ก วรรค

จ ฉ ช ฌ ญ เรียก ว่า จ วรรค

ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เรียก ว่า ฏ วรรค

ต ถ ท ธ น เรียก ว่า ต วรรค

ป ผ พ ภ ม เรียก ว่า ป วรรค

ย ร ล ว ส  ห  ฬ ํ เรียก ว่า อ วรรค

 อ่าน ออก เสียง เป็น กะ ขะ คะ ฆะ งะ ฯลฯ พยัญชนะ  ํ  

เรียก ว่า นิค คหิต (อ่าน ว่า อัง)

 พยัญชนะ เหล่า นี้ พราหมณ์ พฤฒิ บาศ นํา มา ใช้ บริกรรม  

ใน พิธี ค เชน ทรัศว สนาน เช่น

 โอ มะ  กะ  ขะ  ค่ะ  ฆ่ะ  ง่ะ

 โอ มะ  จะ  ฉะ  ช่ะ  ฌ่ะ  ญ่ะ

 ฯลฯ

ก
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 เหต ุที ่นาํ มา ใช้ เป็น คาถา บรกิรรม  ก ็เพราะ พยญัชนะ เหล่า นี ้ 

เป็นต้น ราก ของ คาํ ของ ภาษา ที ่ใช้ ย่อม ม ีความ ศกัดิสิ์ทธ์ิ อยู ่ใน ตวั

กกุธา นที : แม่นํ้า ที่ พระ อานนท์ ทูล เชิญ พระพุทธเจ้า ให้ เสด็จ ไป 

เสวย และ สรง พระ วรกาย ใน ระหว่าง เดิน ทาง ไป เมือง กุ สิ นารา  

ใน วัน เสด็จ ปรินิพพาน

กงส์ : พญา กงส์ เป็น โอรส ของ ท้า วอคุร เสน ได้ แต่งงาน กับพระ ธิดา 

ทั้ง สอง ของ ท้าว ชรา สัน ธ์  กษัตริย์ แห่ง มคธ พญา กงส์เป็น ขบถ  

ได้ ถอด ท้า วอุคร เสน ผู้ เป็น ราช บิดา ออก จาก ราช สมบัติ แล้ว ขึ้น 

ครอง ราชย์ แทน ภาย หลงั ม ีโหร ทาํนาย ว่า จะ ม ีผู้ วเิศษ มา เกิด ใน 

ครรภ์ นาง เท วกี (บุตรี พระ เท วก ซึ่ง เป็น อนุชา พญา กงส์) เมื่อ 

ทราบ เช่น นั้น พญา กงส์ ก็ จับ พระ วสุ เทพ หลาน เขย กับ นาง เท วกี 

ขงั ไว้ และ เมือ่ ม ีลกู ก ็จบั ทารก ฆ่า เสยี ทกุ ครัง้ เพราะ เกรง ว่า โต ขึน้  

จะ มา ทาํลาย ชวีติ ตน ลกู ของ นาง เท วก ีถกู ทาํลาย ถงึ ๖ ครัง้ ครัน้ 

นาง ทรง ครรภ์ อกี เป็น ครัง้ ที ่๗ เทวดา จงึ ย้าย กุมาร ไป เข้า ครรภ์ 

นาง โรหณิ ี มเหสี ฝ่าย ซ้าย ของ พระ วสุ เทพ เมือ่ คลอด แล้ว ได้ นาม  

ว่า  พระ พล ราม  หรอื  พลเทพ ต่อ มา นาง เท วกี ทรง ครรภ์ อกี เป็น 

ครัง้ ที ่๘ ได้ ประ ส ูต ิพระ กฤษณะ มี ส ีกาย ดาํ ม ีขน ที ่หน้าอก  ต้อง 

ด้วย มหา บุรุษ ลักษณะ พระ วสุ เทพ เห็น ว่าจะ ไม่ ปลอดภัย จึง พา 

พระ กฤษณะ หน ีข้าม แม่ นํา้ ยม ุนา ไป ขอ แลก บตุร ของ นาง ยโศธา 

ภรรยา นาย โคบาล ชื่อ  นันท ะ  ไป แทน พญา กงส์ ทราบ เรื่อง จึง 

 สั่ง สังหาร กุมาร ที่ เกิด ใหม่ ทั้งหมด นันท ะ โคบาล จึง ต้อง พา 
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ครอบครัว พร้อม ด้วย พระ กฤษณะ พระ พลเทพ  และ นาง โรหิณี 

หนี ไป อยู่ ที่ อื่น เพื่อ ให้ พ้น การ ไล่ ล่า

 อย่างไร กต็าม  พระ ยา กงส์ ยงั คง ตดิตาม อยู ่ตลอด เวลา จน 

กระ ทัง่ พระ กฤษณะ เป็น หนุม่ ได้ หา ทาง กาํจัด หลาย คร้ัง แต่ แล้ว 

ใน ที่สุด ก็ ถูก พระ กฤษณะ ฆ่า สม คํา ทํานาย แล้ว ยก ท้า วอุคร- 

เสน ขึ้น ครอง ราชย์ ตาม เดิม ซึ่ง เป็น เหตุ ให้ ท้าว ชรา สัน ธ์ พ่อตา  

พญา กงส์ โกรธ ยก กองทัพ มาตี เมือ งมถุ รา ถึง ๑๘ ครั้ง พระ 

กฤษณะ เหน็ ว่า จะ รกัษา เมอืง ลาํบาก จึง อพยพ ไป สร้าง เมอืง ใหม่ 

ที่ ริม ฝั่ง ทะเล  ให้ ชื่อ ว่า ทวาร กา หรือ  ทวา ราว ดี (มี เรื่อง พิสดาร 

ใน นารายณ์สิบปาง และ มหาภารตยุทธของผู้เขียน)

กฏุก : เผด็, เผด็ ร้อน; ใน ตาํรา ยา ใช้ คาํ ว่า ตร ีกฏุก หมาย ถงึ เคร่ือง 

ยา ที ่ม ีของ เผด็ ร้อน รวม ๓ อย่าง คอื พรกิ ไทย ดปีล ีและ ขงิ แห้ง

กนก นคร : หนังสือ นิทาน คํา กลอน  พระ นิพนธ์ ของ พระ รา ชวร -

วงศ์ เธอ กรม หมื่น พิทยา ลง กรณ์ (พระองค์ เจ้า รัชนี แจ่ม จรัส) 

ทรง แต่ง เป็นก ลอน ๖ โดย นาํ เค้า เรือ่ง จาก “เมอืงทอง” ใน  กถา

สริตสาคร และ จาก หนังสือ อื่น  นํา มา ปรับปรุง แต่ง ขึ้น ใหม่ ได้ 

เริม่ แต่ง ใน ตอน กลาง  พ.ศ. ๒๔๕๘ และ จบ เมือ่ เดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๕  หนังสือ นี้ แบ่ง เป็น ๓ ภาค คือ ภาค ๑ บน ฟ้า, 

ภาค ๒ บน ดิน และ ภาค ๓ บน เขา ไกรลาส เรื่อง ย่อ มี อยู่ ว่า

 พญา กมล มิตร เจ้า แห่ง คนธรรพ์ บําเพ็ญ พรต บูชา พระ- 

อิศวร เป็น เวลา ร้อย ปี พระ อิศวร โปรด อนุญาต ให้ ขอ พร พญา 
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กมล มิตร ก็ ขอ ให้ ได้ หญิง งาม มา เป็น ภริยา พระ อิศวร ก็ โปรด ให้ 

เป็น ไป ตาม ที ่ขอ พญา กมล มติร ม ีความ เห่อเหมิ เทีย่ว คยุ โอ้อวด 

ว่าไม่มี หญิง ใด งาม เกิน ไป กว่า นา งอ นุศ ยินี ชายา ของ ตน เป็น 

เหตุ ให้บรรดา คนธรรพ์ หม่ัน ไส้ ถึง กับ ท้า พนัน กัน ขึ้น ว่า ถ้า นา ง 

อ นุศ ยินีไม่ สามารถ ทําลาย ตบะ ของ ฤๅษี ปา ปะ นาศ น์ ได้ พญา- 

กมล มติร จะ ต้อง ตดั คอ ตนเอง ปรากฏ ว่า ทาํ ไม่ สาํเร็จ ซ้ํา ถกู ฤๅษ ี

สาป ให้ มา เกิด เป็น มนุษย์ และ ประหัต ประหาร กัน จึง จะ พ้น 

 คาํ สาป นา งอ นศุ ยนิ ีลง มา เกดิ ใน ครรภ์ ของ พระ มเหส ีท้าว ชยั ทตั 

เมือ งอิ นทิ รา ลัย ส่วน พญา กมล มิตร มา เกิด ใน ครรภ์ ของ พระ- 

มเหสท้ีาว ธรรม ราช แห่ง นคร อ ละ กา เหตุการณ์ คร้ัง นี ้พระ อศิวร 

ทรง ทราบ มี พระทัย เมตตา จึง ทรง หยิบ ดอกบัว ดอก หนึ่ง ปัก ลง 

บน ดิน กลาย เป็น เกาะ น้อย ลอย อยู่ เพื่อ เป็น ที่ เก็บ ร่าง ของ  

นา งอ นุศ ยินี

 นา งอ นุศ ยินี เมื่อ มา เป็น มนุษย์ มีชื่อ ว่า  กนก เรขา เป็น 

สาว สวย เกนิ มนษุย์ แต่ ไม่ คิด ที ่จะ มี คู่ นอกจาก ชาย หนุม่ ทีม่า จาก 

กนก นคร  เพราะ พระ อิศวร เสด็จ มา เข้า ฝัน บอก ไว้ ท้าว ชัย ทัต 

ร้อน พระทัย ต้อง ให้ คน ออก ตาม หาก นก นคร ว่า อยู่ ที่ไหน ใน 

 เวลา เดียวกัน นั้น มเหสี ของ ท้าว ธรรม ราช ก็ ประสูติ พระ โอรส  

มี พระนาม ว่า  อมร สิงห์ มี พระ นิสัย ไม่ ชอบ สตรี นอกจาก นาง 

ใน ฝัน ท่ี นัง่ เรอื ลอย อยู ่ใน สระ บวั ซึง่ ฝัน เหน็ ทุกๆ สอง เดอืน ท้าว 

ธรรมราช กริว้ สัง่ ให้ จบั ขงั แต่ อมร สงิห์ หน ีไป จนถงึ เมือ งอ ินทิ รา- 

ลยั ได้ ฟัง ประกาศ หา ตวั คน ที ่รูจั้ก กนก นคร อมร สงิห์ จงึ แสดง ตวั 

ว่า รู้จัก เม่ือ ถูก นํา ไป พบ กับ กนก เรขา  ต่าง คน ก็ ต่าง นึก คลับ
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คล้าย คลับ คลา ว่า เคย เห็น ที่ไหน มา ก่อน ครั้น นาง ถาม ถึง กนก 

นคร ว่า อยู ่ท่ีไหน อมร สิงห์ ก ็ตอบ ไม่ ได้ จึง ถกู ขบั ไล่ ออก จาก เมอืง 

นกึ คบั แค้น ใจถงึ กบั จะ โจน นํา้ตาย แต่ เมือ่ ได้ ฟัง คาํ ประกาศ เร่ือง 

เมืองทอง ก็ กลับ มี มานะ ขึ้น มา อีก เสี่ยง พระ ขรรค์ หา ทิศ ปลาย 

พระ ขรรค์ ชี้ ไป ทาง ทิศ ใต้ จึง มุ่ง ไป ทาง ทิศ นั้น ระหว่าง ทาง ถูก 

รากษส หลอก จน ไป พบ หงส์ สอง ตัว จะ พา ศพ พญา หงส์ ไป ยัง 

มาน สะ ซึ่ง เป็น สระ ที่ พวก หงส์ บน สวรรค์ อยู่ อาศัย อมร สิงห์ จึง 

บังคับ ให้ หงส์ ทั้ง สอง พา ไป ส่ง ที่ กนก นคร

 ขณะ ที่ หงส์ พา บิน ไป นั้น เอง อมร สิงห์ ก็ พลัด ตกลง ไป ใน 

ทะเล เผอิญ ได้ ปลา ใหญ่ ซึ่ง เป็น พาหนะ ของ พระ วรุณ มา พา ไป 

ส่ง ถึง เกาะ ทอง ซึ่ง เหมือน เมือง ร้าง ไม่มี ผู้คน พบ แต ่ศพ เพียง 

ศพเดียว นอน อยู่ บน แท่น กลาง ปราสาท และ เมื่อ เปิด ผ้า คลุม 

ออก ดู ก็ แทบ ไม่ เชื่อ สายตา เพราะ ร่าง ที่นอน อยู่ นั้น คือ ศพ นาง 

กนก เรขา อมร สงิห์ รูส้กึ สบัสน ไป หมด ใน ทีสุ่ด พบ อ่าง นํา้ ทองคาํ 

ก ็ลง ไป ชาํระ ล้าง ดาํ เศยีร แต่ พอ โผล่ ข้ึน มา กไ็ด้ ยนิ เสยีง ประกาศ 

เร่ือง เมอืงทอง อย่าง ที ่เคย ได้ยนิ มา แล้ว น้ัน อีก มอง ไป มอง มา จงึ 

รู ้ว่า กลบั มา ที ่เมือ งอ ินท ิรา ลยั ตาม เดมิ จึง ให้ คน ทีม่า ร้อง ประกาศ 

พา ไป เฝ้า ได้ เล่า สิ่ง ที่ พบเห็น ให้ นาง กนก เรขา ฟัง นาง ก็ ระลึก 

ถึง ความ หลัง ได้ แล้ว ล้ม ลง ขาดใจ ตาย อมร สิงห์ เสียใจ มาก เดิน 

ละเมอ เพ้อ พก เข้าไป ใน ป่า  บ่น หา นาง กนก เรขา

 ครั้ง นั้น พระ อิศวร เสด็จ ประพาส ป่า  ทอด พระเนตร เห็น  

อมร สิงห์ เดิน บ่น บ้า อยู่ คน เดียว  ก็ ระลึก ถึง เรื่อง เดิม ขึ้น มา ได้  

จึง เรียก ภูตผี ที่ เป็น บริวาร มา ส่ัง ไม่ ให้ ทําร้าย อมร สิงห ์กับ นาง 
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กนกเรขา ซึ่ง ขณะ นั้น วิญญาณ ของ นาง ได้ ไป เข้า สิง ร่าง ที่ กนก 

นคร แล้ว และ กําลัง ออก ตาม หา อมร สิงห์ ขณะ ท่ี นาง ยืน อยู่ ท่ี 

ชายทะเล ก็ มี เรือ พ่อค้า มา รับ ไป สู่ นาค รัฐ เผอิญ พระ ราชา เมือง 

นั้น มา พบ เข้า พา ไป หวัง จะ ให้ เป็น ชายา นาง กนก เรขา จึง ไป 

พบพระ มเหสีขอ ให้ ช่วย พาห นี ออก นอก เมือง นาง เดิน มะงุม- 

มะงาหรา ไปตาม ลาํพงั ต้อง ผจญ กบั สงิสาราสัตว์ และ ภตูผี ปิศาจ 

สุดท้าย มี เสือใหญ่ ตัว หนึ่ง โจน มา ตะครุบ คร่อม นาง ไว้ ขณะ นั้น 

อมร สิงห์ วิ่ง มา พบ เข้า พอดี โผน เข้า ฟัน เสือ ด้วย พระ ขรรค์ 

 อนิจจา! แทนที่ จะ เป็น คอ เสือ ขาด กลับ เป็น เศียร นาง  

กนก เรขา ขาด กระเดน็ ไป อมร สิงห์ ส้ิน สติ ล้ม นอน แน่ นิง่ เป็น อนั 

สิ้น คํา สาป นา งอ นุศ ยินี กับพญา กมล มิตร กลับ คืน สู่ สวรรค์

กบาล : ภาชนะทําด้วยกาบต้นกล้วยสําหรับใส่เครื่องเซ่นให้ผีกิน 

เรียกว่า เสียกบาล เผอิญคําว่า กบาล ไปตรงกับ “กบาล” ใน

ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีที่แปลว่า หัวหรือศีรษะ คนจึง

เข้าใจไปว่าตุ๊กตาดินที่ทําเพื่อสะเดาะเคราะห์นั้นต้องทําให้คอ

หัก จึงเรียกว่า ตุ๊กตาเสียกบาล ซึ่งไม่ถูก สมเด็จกรมพระยา

ดาํรงราชานภุาพ ทรงพระนพินธ์ถงึเรือ่งเสยีกบาลไว้ตอนหนึง่

ว่า “ลักษณะการเสียกบาลที่ทํากันในกรุงเทพฯ ว่าตามที่ได้

เคยเหน็มาแต่เดก็ เอาดนิเหนยีวมาป้ันหุน่ (อย่างตุ๊กตา) แทน

ตวัคน จะให้แทนคนไหนเอาของทีค่นนัน้ใช้ เช่น ตดัเศษผ้านุ่ง 

ผ้าห่ม เป็นสาํคญั แล้วเอากาบกล้วยมากลงึเป็นอย่างรูปกระบะ 

เรียกว่า กบาล เอารูปหุ่นมากหรือน้อยแล้วแต่เหตุ ตั้งรวมลง 
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ในกบาล มีข้าวปลาใส่กระทงน้อยๆ วางลงในกบาลนั้นด้วย”

 ตามพระนิพนธ์ก็ตรงกับที่มีกล่าวถึงในเร่ือง ขุนช้าง

ขุนแผน ที่ว่า “เอาเหล้าข้าวใส่กบาลออกเซ่นวัก” ในกฎ

มณเฑียรบาลครั้งกรุงศรีอยุธยา มีพนักงานท่ีทําหน้าที่เซ่นผี

เรยีกว่า หลวงโขมด มีหน้าทีเ่อากบาลไปเสียผ ีสรปุว่า “กบาล” 

ทําด้วยกาบกล้วย ไม่ได้แปลว่าศีรษะ

กรร ต ติ เก ยะ : พระนาม หนึ่ง ของ พระ ขัน ทกุ มาร เหตุ ที่ จะ ได้นาม 

นี้ มี เรื่อง ว่า ครั้ง หนึ่ง พระ ศิวะ ลืม พระเนตร ที่ สาม บน พระ น ลาต 

ทาํให้ เกดิ เป็น แสง พุง่ ตรง ไป ยงั ทะเล สาบ ชือ่ ส รวน และ ได้ บงัเกดิ 

เป็น ทารก ๖ ตน และ นาง ดาว ลูกไก่ ทั้ง หก (ก ฤต ติ กา) เป็น 

 ผู ้เล้ียง ด ูต่อ มา นาง ปา รพ ต ี มเหส ีของ พระ ศวิะ มา พบ เข้า ม ีความ 

รัก ใคร่ เอ็นดู  เข้า มาก อด รัด ไว้ แนบ อก ทั้ง ๖ ตน โดย เหตุ ที่ นาง 

มี กําลัง มาก จึง รัด ร่าง กุมาร ทั้ง หก รวม เป็น ร่าง เดียวกัน แต่ ยัง มี 

๖ เศียร ๑๒ กร 

 อกี เรือ่ง หนึง่ เล่า ว่า เกดิ จาก กาํลัง พชื แห่ง พระ ศวิะ ถกู หลอม 

 ใน ไฟ (จึง ได้ นาม ว่า อัคนิ ภู) และ แม่ คงคา รับ ไว้ (จึง ได้ นามว่า 

คง คาช, คงคา บุตร) ต่อ มา นาง ดาว ลูกไก่ ทั้ง หก รับ ไป เลี้ยง  จึง 

ได้ นาม ว่า กรร ต ติ เก ยะ ภาย หลัง ได้ พบ กับ เจ้า หญิง วัลลี ชาว 

เกาะ ลังกา ได้ แต่งงาน กันแล้ว ตั้ง หลัก แหล่ง ขึ้น ณ ริม ฝั่ง แม่นํ้า 

มา นกิ เรยีก ว่า กรร ต ต ิเก ยะ คาม หรอื  กะ ตะ ระ คาม คน พืน้ เมือง 

ยัง เชื่อ กัน ว่า พระ กรร ต ติ เก ยะ และ นาง วัลล ียัง สิง สถิต อยู่ ใน 

หมูบ้่าน แห่ง นี ้ได้ เคารพ บชูา อยู ่เสมอ ใน อนิเดยี ม ีการ บชูา พระ 
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กรร ต ติ เก ยะ เรียก ว่า พิธี กรร ต ติ เก ยะ ทํา ใน เดือน จิตร มาส คือ

วัน ขึ้น ๖ คํ่า เดือน ๕

กรวิก : ชือ่ ภเูขา ที ่ล้อม รอบ เขา พระสุเมร ุเป็น ชัน้ ที ่๓ ห่าง จากภ ูเขา 

อิสิ น ธร สอง หมื่น กับ หนึ่ง พัน (๒๑,๐๐๐) โยชน์ สูง กึ่ง หนึ่ง ของ 

เขา อิสิ น ธร คือหมื่น ห้า ร้อย (๑๐,๕๐๐) โยชน์ ที่ ได้ นาม ว่า  

เขา กรวิก  ก็ เนื่องจาก มี นก การเวก อยู่ บน ยอด เขา นั้น มาก

กรัณ ยา นุสร : หนังสือ  พระราชกรัณยานุสร พระ ราช นิพนธ์ ใน 

พระบาท สมเดจ็ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู ่หวั ว่า ด้วย ราช ประเพณี 

ซึ่ง มี อยู่ ใน ราชการ มี พระ ราชปรารภ ว่า จะ รวบรวม ให้ เป็น ฉบับ 

สมบูรณ์ แต่ ไม่ อาจ ทรง พระ ราช นิพนธ ์ให้ สําเร็จ ได้ ตลอด แต่ ก็ 

เป็นต้น เค้า ของ พระ ราช นิพนธ์ เรื่อง  พระราชพิธี๑๒เดือน

กฤดา การ, กฤดาธ ิการ : บญุ บารม ีที ่สัง่สม ไว้ มาก ม ีบญุ ญาธิ การ 

มาก เช่น ผู้ ใด มี บุญ ญา กฤดา การ (เสภาพระราชพงศาวดาร 

ของ สนุทร ภู่), กฤดาการบนทีร่าบสูง เป็น ชือ่ หนงัสอื  เขยีน โดย 

นาย อํา่ บญุ ไทย ซึง่ ทาํให้ ผู ้เขยีน ต้อง ถกู จบั เป็น นกัโทษ การเมือง 

เพราะ ถูก ตีความ คํา ว่า “กฤดา การ” ว่า หมาย ถึง พร้อมแล้ว 

หมายความ ว่า พร้อม ที่ จะ ทําการ ปฏิวัติ

กฤตย ุค : หรอื เรยีก อกี อย่าง หนึง่ ว่า สัตย ยคุ เพราะ เป็น ยคุ ที ่มนษุย์ 

มี สัจธรรม มั่นคง มี พระ ปร พรหม เป็น ที่ เคารพ บูชา แต่ องค์ เดียว 
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ไม่มี เทวดา คนธรรพ์ ยักษ์ รากษส ไม่มี ความ เห็น แก่ ตัว ไม่มี 

โรค ภัย ไข้ เจ็บ ไม่มี ความ โศก เศร้า เสียใจ ไม่มี ความ ทุจริต ก่อ 

เหตุ วิวาท เกลียด ชัง เป็น ยุค ที่ มี ความ สุข แม ้ความ แก ่ชรา ก็  

ไม่มี ให้ เห็น ใน ยุค น้ี พระ นารายณ์ อวตาร ลง มา ๔ คร้ัง คือ 

มัตสยาว ตาร, กู รมาว ตาร, ว รา หาว ตาร และ นร สี หาว ตาร ใน 

ยุค นี้ พระ กาย เป็น สี ขาว บริสุทธิ์

กฤษฎาธาร : ใน พระ ราช พงศาวดาร สมัย กรุง ศรีอยุธยา  เรียก 

ราช รถ ที่ เชิญ พระบรม ศพ ว่า “มหา กฤษฎาธาร” ซึ่ง หมาย ถึง  

สิ่ง ที่ ทํา ขึ้น สําหรับ เกียรติยศ  แต่ จะ มี รูป ร่าง อย่างไร ไม่ ทราบ  

อาจ เป็นรูป ปราสาท หรือ บุษบก ก็ได้  ใน งาน ถวาย พระ เพลิง  

พระบรม ศพ สมเด็จ พระ นเรศวร มหาราช  ได้ พรรณนา ไว้ ตอน หนึง่ 

 ว่า 

 “อัญเชญิ พระ ศพ เสดจ็ เหนอื มหา กฤษฎาธาร อนั ประดับ 

ด้วย อภริุม กลิง้ กลด รจนา และ ท้าว พระยา เสนาบด ีมนตร ีมขุ  

ทัง้ หลาย มา ประดับ แห่ ห้อมล้อม มหา กฤษฎาธาร”

 คาํ นี ้ใน หนงัสอื  เรือ่งสมเดจ็พระบรมศพ อนั เป็น จดหมาย 

เหตุ งาน พระ เมร ุครัง้ กรงุ เก่า ได้ นาํ ไป ต่อ ท้าย คาํ ราช รถ เรยีก ว่า 

พระ มหา พิชัย ราช รถ กฤษฎาธาร บาง ท่าน สันนิษฐาน ว่า เป็น 

โกศ แต่ สมเด็จ เจ้า ฟ้า กรม พระยา นริศ รา นุ วัด ติ วงศ์ ทรง พระ 

ดาํร ิว่า “คาํ กฤษฎาธาร นัน้ เคย ได้ยนิ มา หลาย หน หลาย แห่ง แต่  

ไม่ ได้ เข้าใจ ว่า เป็น โกศ นึก ว่า เป็น อะไร อย่าง หนึ่ง  พวก เครื่อง 

ยอด เทือก บุษบก แต่ จะ ถูก หรือ ไม่ ถูก ก็ ไม่ ทราบ แน่ เพราะ เหตุ 
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ที่ สงสัย ไม่ แนใ่จ จงึ เปดิ พจนานุกรม ด ูเขา แปล คาํ กฤฺษฺฏ ให ้ไว้ 

เป็น ว่า นา หรือ ไถนา ไม่ เข้า เรื่อง เลย” 

 ที่ น่า สังเกต ก็ คือ ใน พงศาวดาร ใช้ ว่า “อัญเชิญ พระ ศพ  

เสด็จ เหนือ มหา กฤษฎาธาร” คํา ว่า “เสด็จ เหนือ” ส่อ ให้ เห็น 

ว่า  “กฤษฎาธาร” ไม่ใช่ โกศ เพราะ การ อัญเชิญ พระ ศพ เสด็จ  

เหนือ พระ โกศ ไม่ เคย มี ใช้ ใน ภาษา ไทย จึง น่า จะ เป็น ชื่อ ที่ เรียก  

พระ มหา พิชัย ราช รถ สําหรับ อัญเชิญ พระบรม ศพ นั่นเอง

กฤษณา ว ตาร : ชื่อ ปาง ที่ ๘ ใน เรื่อง  นารายณ์สิบปาง พระ ราช- 

นิพนธ์ ใน พระบาท สมเด็จ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู่ หัว กล่าว ถึง 

พญา กงส์ ซึง่ เป็น ปรปักษ์ กบั พระ นารายณ์ ได้ ถอด ท้า วอคุร เสน 

ผู้ เป็นบิดา ออก จาก ราช สมบัติ แล้ว ขึ้น ครอง ราชย์ แทน (ดู คํา ว่า  

กงส์) ทวย เทพ เห็น ความ เลว ทราม ของ พญา กงส์ จึง ทูล ขอ ให้ 

พระ วิษณุ ช่วย พระ วษิณ ุหรอื พระ นารายณ์ ได้ อวตาร มา เกดิ เป็น  

โอรส ของวา สุ เทพ และ นาง เท วกี มี ชื่อ ว่า  กฤษณะ ได้ ประหาร 

พญากงส์ แล้ว เชญิ ท้า วอคุร เสน กลบั มา ครอง ราชสมบตั ิตาม เดมิ 

ส่วน พระ กฤษณะ ได้ ถกู พราน ชือ่ ชระ ยงิ ด้วย ศร ส้ินพระชนม์ (ดู 

ราย ละเอยีด ใน หนงัสอื เทวนยิาย ของ ส. พลาย น้อย)

 พระ กฤษณะ เกดิ ตอน เทีย่ง คนื ของ วนั แรม ๗ ค่ํา ระหว่าง 

ปลาย เดือน สิงหาคม-ต้น เดือน กันยายน เมื่อ ถึง วัน เกิด จะ มี พิธี 

บูชา เรียก กัน ว่า กฤษณ ะชยัน ตี จัดหา ดอกไม้ พวง มาลัย ไป 

ประดับ ที่ เทวรูป และ สวด มนต์ สรรเสริญ ตาม ศรัทธา
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กฤษณา สอน น้อง : หนงัสอื  กฤษณาสอนน้องค�าฉนัท์ ม ี๒ ฉบบั 

เรยีก ว่า กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ฉบบักรงุธนบรีุ กับ  กฤษณา

สอนน้องค�าฉันท์ฉบับพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 ๑. กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ฉบับกรุงธนบุรีมี กล่าว ไว้ 

ตอน ท้าย เรื่อง ว่า

   เริ่ม กลอน บพิตร ท่าน  พระยา ราช สุภา-

 วดี ลิขิต ตรา แสดง นาม โดย มี

   ผู้ ช่วย บริรักษ นรา โลก พราหมณ์ ชี

 ใน กรุง นครศรี ธรรม ราช บุ ริ นทร

   ทุก การ ผดุง การ ประ กอบ ชอบ บ เว้น ถวิน

 ซึ่ง เป็น ฉบับ จิน ตนา ท่า นบ ให้ สูญ

   นาง กฤษณา นา รถ ก็ มี เรื่อง บริบูรณ์

 สมุด เดิม ก็ เศร้า สูญ สลา ยลบบ เป็น ผล

   เชิญ เรา ชิโนรส พระนาม อิน ทนิ พนธ

 พจนารถ อนุสนธิ จ�าหลัก ฉันท จอง กลอน

 จับ ความ ได้ ว่า เรื่อง กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ มี มา ก่อน  

แล้ว อาจ มี มา แต่ ครั้ง กรุง ศรีอยุธยา แต่ ฉบับ เดิม ชํารุด ลบ เลือน 

ไป มาก พระยา ราช สุภา วดี เสนาบดี เมือง นครศรีธรรมราช 

กับ พระ ภิกษุ ชื่อ อินท์ จึง ได้ แต่ง ซ่อม ให้ เรื่อง สมบูรณ์ แต่ เดิม จึง 

ได้ เรียก กัน ว่า กฤษณาสอนน้องฉบับนครศรีธรรมราช และ  
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เหต ุที ่แต่ง ใน สมยั กรงุธนบรีุ จงึ ได้ เปลีย่น มา เป็น ฉบบั กรุงธนบรีุ 

ภาย หลัง

 ๒. กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ฉบับพระนิพนธ์สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็น เรื่อง ที่ ทรง  

พระ นิพนธ์ ถวาย พระบาท สมเด็จ พระ นั่ง เกล้า เจ้า อยู่ หัว ได้ รับ  

การ ยกย่อง ว่าเป็น หนังสือ ชัน้ เอก ใน ประเภท กวี นพินธ์ เร่ือง หนึง่ 

ซึ่ง แต่ เดิม เข้าใจ กัน ว่า เป็น เรื่อง ที่มา จาก บาลี  พระบาท สมเด็จ 

พระ จุลจอมเกล้า เจ้า อยู่ หัวได้ มี พระ ราช วินิจฉัย ไว้ ตอน หนึ่ง ว่า

 “แต่ เดิม ข้าพเจ้า เข้าใจ ว่า เป็น เรื่อง มี มา ใน บาลี ตลอด จน  

คํา สอน ทั้ง ปวง นั้น แต่ ครั้น เมื่อ อ่าน หนังสือ  มหาภารตะ  พบ ชื่อ  

นาง กฤษณา  มี พระ สามี ๕ องค์ เข้า เรื่อง กัน ก็ นึก สงสัย ว่า เห็น 

จะ เป็น เรื่อง เดียวกัน กับ ที่ มี มา ใน บาลี แต่ ไม่ พบ ที่ ว่า สอน น้อง  

และ ใน ท้อง เรื่อง นั้น น้อง นาง กฤษณา ก็ ไม่มี มี แต่ พี่ ชาย ชื่อ 

กฤษณา ท ยุ มน ซึ่ง เกิด ใน กอง เพลิง จึ่ง ได้ ขอ ให้ พระ เทพ โมล ี 

ช่วย ค้น เร่ือง นาง กฤษณา ที่ มี ใน บาลี มาส อบ ดู ก็ ไม่มี เรื่อง ที่  

กล่าว ถึงว่า สอน น้อง กลบั ต ิเตยีน นาง กฤษณา เป็น ตวัอย่าง ของ 

หญงิ ที ่ม ีความ ปรารถนา มาก ใน กามคณุ จน ม ีสาม ีถงึ ๕ แล้ว ยงั 

เป็น ชู้ กับ บุรุษ เปลี้ย ไม่มี ข้อ คํา สรรเสริญ นาง กฤษณา ด้วย 

ประการ ใด เลย นาง กฤษณา ใน คาํ ฉนัท์ นัน้ นอกจาก ม ีสาม ี๕ คน 

แล้ว ต้อง เป็น หญงิ ด ีเพราะ ฉะนัน้ จงึ เป็น คนละ ทาง กัน กับ ท่ี แต่ง 

เป็น คํา ฉันท์ ไว้ นั้น แท้ ที เดียว จน พระ เทพ มุนี ซึ่ง ได้ เป็น ผู้ ช่วย  

ค้น อีก องค์ หนึ่ง ได้ สันนิษฐาน เอา ว่า เห็นจะ เป็นก รม สมเด็จ  

พระ ปร มา น ุชติ ทรง แต่ง แก้ ข้อความ ซึง่ ม ีแต่ ต ิเตยีน ผู ้หญงิ เปล่าๆ 
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ให้ เป็น คาํ สัง่ สอน เสีย บ้าง ความ คดิ เหน็ ที ่กล่าว นี ้ข้าพเจ้า ไม่ เหน็ 

ด้วย มา แต่ เดิม ด้วย ใน คํา ฉันท์ นั้น เอง  ผู้ แต่ง ท่าน ได้ กล่าว ไว้  

ว่า เป็น หนงัสอื ที ่แต่ง ไว้ แต่ โบราณ ถ้อยคํา เร่อ ร่า รงุรงั ม ีพระบรม

ราชโองการ ให้ แต่ง เสีย ใหม่ ให้ เรียบร้อย จ่ึง ได้ แต่ง คิด เห็น ว่า 

เรือ่ง ต้น ของ กฤษณา สอน น้อง คงจะ มา จาก ที ่อืน่  เป็น แต่ ชือ่ เสยีง 

จะ ขาด วิ่น กรม สมเด็จ พระ ปร มา นุ ชิต จะ ทรง แต่ง ให้ บริบูรณ์ ดี 

จึ่ง ได้ เก็บ ชื่อ ใน บาลี มา ซ่อมแซม ลง ดีร้าย จะ มี มา แต่ หนังสือ  

มหาภารตะ  ซึง่ เป็น เรือ่ง รวบรวม นทิาน เก่า และ ลทัธิ ต่างๆ ท่ี ถอื 

กัน อยู่ ใน มัชฌิม ประเทศ ก่อน เวลา พุทธกาล จึ่ง ได้ อ่าน หนังสือ  

มหาภารตะ เสาะ แสวงหา ความ จรงิ อนั นี ้จน บดันี ้มา พบ เรือ่ง นัน้  

สม ประสงค์ แล้ว จะ ขอ ยืนยัน ได้ ว่า กฤษณา สอน น้อง ที่มา แต่ง 

เป็น คํา ฉันท์ นั้น ไม่ ได้ มา จาก บาลี เรา คงจะ ได้ มา จาก พราหมณ์ 

ซึง่ มา เป็น ครบูา อาจารย์ ของ เรา แต่ ก่อน เหมือน เร่ือง  รามเกียรติ์ 

เป็น แน่...”

 ตัวอย่าง คํา สอน ของ นาง กฤษณา มี ดังนี้

   ตื่น ก่อน เมื่อ นอน หลัง พึง เฝ้า ฟัง บรรหาร แสดง

 ตรัส ใช้ รไว รแวง รวัง ศัพท์ รับสั่ง สาร

   ยาม ไท้ ธิเบ ศร์ ทรง ประ ชว รอง ค์บ ส�าราญ

 อย่า คลา พยาบาล บ�าเรอ รักษ์ ภักดี ตระโบม

   ปาง ท้าว ธ ไสยา อย่า ลีลา ให้ เครง โครม

 อ�ารุง ฤไทย ประโลม บพิตร ผู้ อย่า ดูเบา

   ที่ สูง ที่ ไสยาศน์ อย่า อุกอาจ จัก เอื้อม เอา
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 สิ่ง ใดบ ได้ เคา รพ ไท้ฤๅไป่ ควร

   ยาม เอื้อน โองการ ตรัส สนอง อรรถ อย่า ลามลวน

 ยาม ท้าวธเชย ชวน บันโดย ชอบ ใน เชิง สม

   ยาม ร้อน พึง ไกว กวัด ร�าพาย พัด ร�าเพย ลม

 ยาม สรง ถวาย ฉม สุคนธ์ ฟุ้ง จรุง ขจร

กลากู ณฑ์ : บูชา ไฟ เช่น พิธี กลากู ณฑ์ (โบราณ ศัพท์) คํา นี้

ศาสตราจาร ย์ พระ วร เวทย์ พสิิฐ อธบิาย ว่า พธีิ บชูา ไฟ ของพราหมณ์  

ใช้ ว่า “ลากณูฑ์” ก ็ม ีเช่น “ปู่ตัง้ลากณูฑ์พธีิ” (ลลิติพระลอ)

กลาบาต : เป็น คาํ ที ่ยงั หา ข้อ ยตุ ิที ่ชดัเจน ไม่ ได้ ว่า มา จาก อะไรและ 

เขียน กัน หลาย อย่าง เช่น กะ ละ บาด, กร ลา บาท แต่ จับ ความ 

ได้ ว่า หมาย ถึง นั่ง อยู่ ยาม ตาม ไฟ เพราะ ใช้ ว่า “นั่ง กลาบาต” 

 พระ สารสาสน์ พล ขันธ์ (ยี.อี. เย ริ นี) ได้ กล่าว ไว้ ใน เร่ือง  

จฬุากันตมงคล ตอนพระราชพธิีโสกนัต์ ว่า ริม ทาง หลงั ราชวตัิ 

ออก ไป มี ทหาร แต่ง ตัวอย่าง ทหาร โบราณ นั่ง รวม กัน เป็น หมู่  

เป็น รปู สามเหลีย่ม เรยีก ว่า นัง่ กร ลา บาต นัง่ เป็น รปู สามเหลีย่ม 

คือ แถว หลัง น่ัง เรียง กัน ๙ คน แถว ถัด มา ๘ คน ๗ คน ลด 

จาํนวน หลัน่ ลง มา เป็น ลาํดบั จนถงึ คน เดยีว รวม ด้วย กัน ๔๕ คน  

ส่วน ความ หมาย ของ คาํ อาจ มา จาก ภาษา เขมร แปล ว่า หมู ่ว่า กอง 

หรอื ไม่ ก็ มา แต่ คาํ กลา หรอื กลาป า ใน ภาษา สนัสกฤต คํา แรก 

แปล ว่า ส่วน, ชิ้น คํา หลัง แปล ว่า หมู่, แถว  คํา “กะลา บาท”  

อาจ หมายความ ว่า หมู่ ทหาร เดิน เท้า ก็ได้
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 ส่วน  สวามี สัต ยา นันท บุรี อธิบาย ว่า ใน ภาษา เบง กา ลี  

คํา ว่า “กลา” แปล ว่า กล้วย “ปัตร” แปล ว่า ใบ รวม แปล ว่า 

ใบ กล้วย ตาม ธรรมเนียม ของ ชาว อินเดีย ถ้า มี งาน ใหญ่ คน ไป 

ประชุม กัน มาก เขา มัก เอา ใบตอง ปู นั่ง เพราะ จัดหา เสื่อ สาด 

อาสนะ ให้ นั่ง ไม่ พอ เช่น นั่ง กลาบาต ก็ นั่ง กัน มาก เป็น หมู่ๆ จึง 

ต้อง นั่ง บน ใบตอง หรือ กลาปั ตร แทน เสื่อ

 ใน หนังสือ  ตะเลงพ่าย ใช้ ว่า “รายกลาบาตรเป็นชั้น” มี 

คํา อธิบาย ว่า ตั้ง ภาชนะ ไฟ เป็น ชั้นๆ คือ มี ทหาร ยาม ตาม ไฟ 

ราย กัน เป็น ชั้นๆ ไป กลาบาต ร คือ “อุกลา บาตร” เป็น ภาชนะ 

ที่ ใส่ คบ เพลิง  เป็น ของ โบราณ

กลี, กลา : ตาก ลี ยา ยก ลา หรือ บางที เรียก กลับ กัน เป็น  ตากลา 

ยาย กล ีว่า เป็น เจ้าของ ป่าช้า จึง ม ีประเพณ ีทิง้ เบีย้ ที ่เชงิ ตะกอน 

๓๓ เบี้ย บาง ท่าน ว่า เป็นการ ซ้ือ ที่ เผา ศพ บาง ท่าน ว่า เป็น 

 ค่า จ้าง เผา แก่ ตาก ลี  ยา ยก ลา  ซึ่ง เป็น เจ้าของ ป่าช้า 

 ใน หนังสือ  ธรรมบท  เล่า ว่า ยาย กลี เป็น หญิง สัปเหร่อ 

มหีน้า ที ่เฝ้า ป่าช้า อยู ่กบั ลกู หญิง ชาย รบัจ้าง เผา ศพ เร่ือง จะ มา 

จาก นี้ หรือ อย่างไร ไม่ ทราบ ตาม ประเพณี พราหมณ์ เมื่อ นํา ศพ 

วาง บน เชิง ตะกอน แล้ว ต้อง เอา ดอกไม้ ธูป เทียน บูชา พระ แม่  

กา ต ยาย นี ซึ่ง เป็น เทพเจ้า ประจํา สุสาน พระ แม่ กา ต ยาย นี เป็น 

นาม หน่ึง ของ เจ้า แม่ ทุร คา มเหสี ของ พระ ศิวะ ชื่อ ใน ปาง ดุร้าย 

เรียก ว่า  ทุร คา, กาลี, ไภ รวี เป็นต้น พระ ศิวะ เป็น ใหญ่ ใน พวก 

ภตูผ ี เป็น นาย ป่าช้า เจ้า แม่ กาล ีก ็พลอย เป็น ใหญ่ ไป ด้วย  ตาม 
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เรื่องของ อินเดีย จึง ปรากฏ ว่า ม ีศาล เจ้า แม่ กาลี อยู่ ใน ป่า บางที 

ยาย กลี ใน เรื่อง  ธรรมบท จะ มา จาก เจ้า แม่ กาลี ก็ เป็น ได้

กลียุค : เป็น ยคุ ที ่พระ นารายณ์ อวตาร 

ลง มา ๒ ปาง คอื พทุธาวตา รกบักลั- 

ก ยาว ตาร เป็น ยุค ที่ เสื่อมสัจธรรม 

เหลือ อยู่ เพียง หนึ่ง ใน ส่ี เท่านั้น ข้อ 

ปฏิบัติ ทั้ง หลาย ใน พระเวท รวม ทั้ง 

กุศล กรรมบถและ ยัญ ญ กรรม เส่ือม 

ถอย เกิด อุปัทว ะ พยาธิโทสะ ทุกข์ 

ทรมาน และ ภยั ต่างๆ เพิม่ มาก ขึน้ ตาม ลาํดบั ประชาชน ม ีจติใจ 

เสื่อมทราม ลง และ หวัง กัน ว่า จะ ดี ขึ้น เมื่อพระ นารายณ์ อวตาร 

มา เป็น พระ กัลกี ใน ตอน ปลาย กลียุค พระ นารายณ์ ใน ยุค นี้ มี 

พระ กาย เป็น สี ดํา

กว่า : ไป (ไทย ใหญ่) เช่น “ล้มหายตายกว่า”(ศลิาจารึกพ่อขุน-

รามค�าแหง)

กวิน : กวี, นัก ปราชญ์ เช่น “ปวงกวินนนิทาว่าบ้าใหญ่”(เวนสิ

วาณิช) ใน ภาษา ทมิฬ แปล ว่า งาม เช่น “ใครกวินซื่อแท้”

(แช่งน�้า)

กวี : ผู้ ชํานาญ ใน การ แต่ง คํา ประพันธ์ ชนิด ต่างๆ เช่น โคลง ฉันท์ 
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กาพย์ กลอน แบ่ง ออก เป็น ๔ ประเภท คือ ๑. จินตกวี แต่ง  

ตาม แนว ความ คิด ของ ตน  ๒. สุตกวี แต่ง ตาม ที่ ได้ยิน ได้ ฟัง มา  

๓. อรรถ กวี แต่ง ตาม ความ เป็น จริง  ๔. ปฏิภาณ กวี แต่ง ทันที 

ที่ ได้ เห็น หรือ ได้ ฟัง เช่น พูด โต้ตอบ กัน ด้วย โคลง หรือ กลอน 

อย่าง ท่ี เรยีก กนั ว่า  กลอน สด สมัย หนึง่ เคย เรียก หนงัสอื ที ่นพินธ์ 

ขึ้น เพื่อ ความ ไพเราะ และ บันเทิง ใจ ว่า “กวี นิพนธ์” มี ทั้ง ชนิด  

คํา ประพันธ์ และ ความ เรียง (ดู คํา ว่า วรรณคดี)

กหังปายา : หมาย ถึง จํานวน เลข ๑๑๘๑ ซึ่ง ใช้ เป็น เกณฑ์ สําหรับ 

ลบ พุทธศักราช เป็น จุลศักราช และ บวก จุลศักราช เป็น พุทธ- 

ศักราช เช่น 

 พุทธศักราช ๒๕๔๘ - ๑๑๘๑ = จุลศักราช ๑๓๖๗ 

หรือ 

 จุลศักราช ๑๓๐๐ + ๑๑๘๑ = พุทธศักราช ๒๔๘๑

กัณฐ มณี : ลูก กระเดือก, พระ กัณฐ มณี (ราชาศัพท์)

กปั ป์, กลัป์ : อาย ุของ โลก ตัง้แต่ เริม่ ต้น จนถงึ สิน้ โลก แบ่ง ออก เป็น 

๖ กัป ป์ มีชื่อ ดัง ต่อ ไป นี้

 ๑. สา รกัปป์ มี พระพุทธเจ้า บังเกิด ๑ พระองค์

 ๒. มัณฑ กัป ป์ มี พระพุทธเจ้า บังเกิด ๒ พระองค์

 ๓. ว รกัปป์ มี พระพุทธเจ้า บังเกิด ๓ พระองค์

 ๔. สาร มัณฑ กัป ป์ มี พระพุทธเจ้า บังเกิด ๔ พระองค์
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 ๕. ภัทร กัป ป์ มี พระพุทธเจ้า บังเกิด ๕ พระองค์

 ๖. สุญ ญ กัป ป์ เป็น กัป ป์ ว่าง ไม่มี พระพุทธเจ้า บังเกิด

 คาํ ว่า “กปั ป์” มา จาก ภาษา บาล ีกปฺป ใน ภาษา สนัสกฤต 

ใช้ ว่า กลปฺ ใน ภาษา ไทย ตดั ใช้ ว่า กปั นยิม ใช้ ควบ กัน ว่า ชัว่ กัป 

ชั่ว กัลป์ หมายความ ว่า  นาน มาก นาน จน กําหนด ไม่ ได้ เพียง 

แต่ สรุป ว่า โลก ประลัย ครั้ง หนึ่ง เป็น สิ้น กัป หนึ่ง ตาม วรรณคดี 

สนัสกฤต อธบิาย ว่า กลัป์ คือ วนั หนึง่ กบั คนื หนึง่ ของ พระพร หมา 

หรือ เท่ากับ ๔,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี

 ใน  ไตรภูมิพระร่วง มี คํา ว่า “มหา กัลป” ระยะ เวลา ของ  

มหา กัลป์ หนึ่ง นาน แสน นาน จน ไม่ อาจ นับ เป็น ปี เป็น เดือน ได้ 

เพยีง แต่ อปุมา เหมอืน ว่า ม ีภเูขา ลกู หนึง่ สงู ได้ โยชน์ หนึง่ วดั โดย 

รอบ เขา ได้ ๓ โยชน์ “ถึงร้อยปีเอาผ้าทิพย์อันอ่อนบางดังควัน

มากวาดภูเขาแต่ละคาบเม่ือใดภูเขานั้นราบเพียงแผ่นดินจึง

เรียกว่ามหากัลปหนึ่งแล”

 พระยา อนุมานราชธน อธิบาย ขยาย ความ ว่า มหา กัลป์ 

หนึง่  แบ่ง เป็น ๔ อ สง ขัย กลัป์ อ สง ขัย แปล ว่า กาํหนด นบั ไม่ได้  

เมือ่ นบั ไม่ ได้ แต่ เอา มา นบั รวม กนั ได้ ถงึ ๔ จาํนวนนบั ไม่ ได้ ก็ เป็น 

 มหา กัลป ์หนึ่ง ดังนี้ จึง นับ ว่า นาน เหลือ ที่ จะ นับ โลก เรา นี้ และ 

รวม ทัง้ โลก อืน่ ใน สากล จกัรวาล เมือ่ มอีาย ุได้ กัลป์ หนึง่ ก็ ต้อง ถกู 

ไฟ ล้าง ราบ เรยีก ไฟ ที ่ล้าง โลก นี ้ว่า ไฟประลยั กัลป์ (ด ูคาํ ว่า ยคุ)

กมัพล : ผ้า ทอ ด้วย ขน สตัว์ ใน ที ่บาง แห่ง ว่า ม ีสี ดัง สีด อก ชยัพฤกษ์ 

กับ ดอก มะลิ และ ดอก หงอน ไก่ กบั ครัง่ สด รวม กนั แต่ ใน  พระเวส-
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สันดรชาดก(ทานกัณฑ์)ฉบับพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวง

ชินวรสิริวฒัน์กล่าว ไว้ ชดัเจน ว่า “เหล่าราชบรุษุผูห่้มผ้ากมัพล

เหลืองมาแต่คันธารรัฐมีแสงสีดุจแมลงค่อมทอง” แสดง ว่า  

ผ้า กัมพล มา จาก เมือง คัน ธาร รัฐ

กัลก ยาว ตาร : ปาง ที่ ๑๐ ของ พระ นารายณ์ ที่ จะ เสด็จ ลง มา เป็น 

พระ กัลกี ใน ปลาย กลียุค กัลกี  หรอื  กลั กนิ หมาย ถงึ ม้า สี ขาว 

เพราะ นารายณ์ จะ อวตาร ลง มา เป็น บุรุษ ข่ี ม้า ขาว ถือ ดาบ เป็น 

ประกาย พระ กัลกี เป็น ความ หวัง ของ พวก พราหมณ์ ที่ จะ เห็น 

ความ สุขความ เจริญ ใน ภาย หน้า เช่น เดียว กับ ชาว พุทธ หวัง จะ  

พบพระ ศรี อาริย เมต ไตรย ท่ี จะ มาโปรด ให้ โลก มี สันติสุข ใน 

อนาคต

กัลปพฤกษ์ : ๑. ต้น กัลปพฤกษ์ เป็นต้น ไม้ ประ จํา อุตต รกุ รุ ทวีป 

สูง ๑๐๐ โยชน์ วัด แต่ โคน ต้น ขึ้น ไป ถึง ค่าคบ ๕๐ โยชน์  แต่  

ค่าคบ ขึ้น ไป ถึง ยอด ๕๐ โยชน์  นอกจาก นี้  บน สวรรค์ ชั้น  

ดาวดงึส์ ก ็ม ีป่า ไม้ กลัปพฤกษ์ บาง เหล่า เป็น ทอง บาง เหล่า เป็น 

เงิน บาง เหล่า เป็น แก้ว ๗ ประการ แวดล้อม อยู่ โดย รอบ กรุง 

สทุสั สนม หา นคร 

 ใน หนังสือ  ไตรภูมิพระร่วง กล่าว ว่า “ต้นกัลปพฤกษ์นั้น

ผู้ใดจะปรารถนาหาทุนทรัพย์สรรพเหตุอันใดๆก็ดีย่อมได้

ส�าเรจ็ในต้นไม้นัน้ทกุประการแลถ้าแลคนผู้ใดปรารถนาจะใคร่

ได้เงินทองของแก้วและเครื่องประดับทั้งหลายเป็นต้นว่าเสื้อ
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สร้อยสนิมพิมพาภรณ์ก็ดีแลผ้าผ่อนท่อนแพรพรรณสิ่งใดๆ

ก็ดีแลข้าวน�า้โภชนาหารของกนิสิง่ใดก็ดีก็ย่อมบงัเกดิปรากฏ

ขึ้นแต่ค่าคบต้นกัลปพฤกษ์นั้น”

 อนึ่ง ต้น กัลปพฤกษ์ บังเกิด ขึ้น พร้อม กัน กับ พระอาทิตย์  

คอื พร้อม กบั สร้าง โลก พอ สิน้ กลัป์ หนึง่  ต้น กัลปพฤกษ์ ก็ ส้ิน อาย ุ

ด้วย เหตุ นี้ จึง มีชื่อ ว่า กัลปพฤกษ์ คือ อยู่ ชั่ว กัลป์ หนึ่ง

 ๒. ท้ิง ทาน กลัปพฤกษ์ เนือ่งจาก ความ เชือ่ เร่ือง ต้น กลัป- 

พฤกษ์ อาํนวย ส่ิง ที ่ปรารถนา ทกุ อย่าง ได้ นัน่เอง จงึ เกดิ ความ คดิ 

วิธ ีการ ทิง้ ทาน แบบ หนึง่ ข้ึน เรยีก ว่า “ทิง้ ทาน กลัปพฤกษ์” หรือ  

ที ่ใน หนงัสอื เก่า เรยีก ว่า “กํามพฤกษ์” เป็น ประเพณ ีการ ทิง้ ทาน 

แบบ โบราณ ที่ มี ใน งาน หลวง เช่น งาน บวช นาค งาน พระ เมรุ   

ตาม ปกติ จะ ม ีต้น กลัปพฤกษ์ ส่ี ต้น และ ที ่โคน ต้น กลัปพฤกษ์ นัน้ 

จะ มี ผล มะนาว กอง ไว้ ผล มะนาว ใช้ แทน ผล ของ กัลปพฤกษ์ 

ภายใน ผล มะนาว จะ ม ีเงนิ เหรยีญ บรรจุ อยู ่บาง คร้ัง ก็ อาจ ใช้ รวม 

กัน ทั้ง มะกรูด และ มะนาว 

เพราะ ม ีปรากฏ อยู่ ใน  หมาย

รับสั่งพ.ศ.๒๓๔๖  ครั้ง 

รัชกาล ที่ ๑  ตอน หน่ึง ว่า 

“แลให้เกณฑ์ผลมะกรดูผล

มะนาวขุนหม่ืนเข้าส้มทิง้

ทานต�ารวจรกัษาต้นกลัป-

พฤกษ์วนัละ๒ต้น...แลผล

มะกรูดมะนาวนั้นให้เกณฑ์
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เผื่อเจ้าภาพด้วยวันละ๒ต้น” นอกจาก มะกรูด มะนาวแล้ว ที่

ใช้ ผล หมาก แทน ก ็ม ีสุนทร ภู่ กล่าว ไว้ ใน นริาศพระบาท ว่า“มี

ต้นก�ามพฤกษ์ทานในลานวดัลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย”

 ต้น กัลปพฤกษ์ จะ ทํา เป็นต้น ไม้ พุ่ม อยู่ บน ร้าน สูง เมื่อ 

 เจ้า พนักงาน ได้ รับ สัญญาณ ให้ ทิ้ง ทาน ก็ จะ ขึ้น กระได ที่ พาด ไว้ 

กับ ต้น กัลปพฤกษ์  ปลดิ ผล มะนาว ที ่เสยีบ ไว้ ท้ิง ถ้า เป็น เจ้า นาย 

ทรง ทิ้ง  ก็ จะ มี เจ้า พนักงาน น่ัง เสียบ ผล มะนาว กับ ไม้ ทานตะวัน 

ถวาย เพื่อ จะ ได้ เหวี่ยง ไป ได้ ไกลๆ และ ใน สมัย รัชกาล ที่ ๑ นั้น 

ได้ แยก หญงิ กับ ชาย ไว้ คนละ พวก ไม่ ให้ มา แย่ง รวม กัน ดงั โคลง 

บท หนึ่ง ว่า

   เพลา กัลปพฤกษ์ ทิ้ง ทาน ปราย

 หญิง แต่ ฝูง หญิง ชาย ห่อน ใกล้

 ต�ารวจ รักษ์ คอย ราย ร วัง แปลก ปลอม แฮ

 ชาย แต่ พวก ชาย ให้ ช่วง ก้ม ชิง กัน

กลั เมด็ : ชือ่ เทยีน ชนดิ หนึง่ เรยีก ว่า เทยีน กลั เมด็ ตาม คต ิพราหมณ์ 

เมือ่ คน เกิด ต้อง จุด ดวง ไฟ สาํหรบั ตวั คน นัน้ ไว้ ดวง หนึง่ และ บชูา 

รกัษา ไฟ ดวง นัน้ ไว้ ตลอด ชวีติ เมือ่ ตาย เอา ไฟ ดวง นัน้ เผา ศพ จงึ 

ดับ ได้ (สาส์นสมเด็จภาค๑๘/๔๙)

กาก ี: เป็น นทิาน โบราณ ที ่แพร่ หลาย มาก เรือ่ง หนึง่ นาง กาก ีได้ ชือ่ 

ว่า เป็น หญิง ที่ มี กลิ่น กาย หอม หาก ใคร ได้ แตะ ต้อง ตัวนาง  
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เพียง ครั้ง เดียว กลิ่น หอม ก็ จะ ติดตัว ไป นาน ถึง เจ็ด วัน แต่ นาง  

ถูก เหยียด หยาม ว่า เป็น คน หลาย ใจ ใคร ที่ ม ีพฤติกรรม เหมือน  

นาง กากี จึง พลอย ถูก เรียก ว่า “นาง กากี” ไป ด้วย เรื่อง ราว ของ

นาง กากี ได้ มี ผู้นํา มา แต่ง หลาย สํานวน ท่ี รู้จัก กัน โดย มาก คือ 

เจ้าพระยา พระ คลัง  (หน)  แต่ง เป็น คํา กลอน ไป จบ เพียง  

นาง กากี ถูก ลอยแพ ตอน ต่อ จาก นั้น นาย โชติ มณี รัตน์ เป็น  

ผู้ แต่ง สํานวน ที่ สอง  สุนทร ภู่ แต่ง เป็น กาพย์ เห่ กล่อม สํานวน  

ที่ สาม แต่ง เป็น คํา ฉันท์ ไม่ ทราบ ชื่อ ผู้ แต่ง  แต่ เป็น สํานวน เก่า 

สํานวน สุดท้าย  นาย ตํารา ณ เมือง ใต้ แต่ง เป็นก ลอน

 นาง กากี เป็น มเหสี ของ ท้าว พรหม ทัต แห่ง นคร พา ราณสี 

ท้าว เธอ โปรด ใน การ เล่น สกา ผู้ ที่ ชอบ มา เล่น สกา กับ พระองค์  

ม ีเชือ้ ชาติ เป็น ครฑุ แปลง กาย เป็น หนุ่ม รปู งาม จงึ ไม่ม ีใคร สงสยั 

ครฑุ หนุม่ กบั นาง กาก ีสบ สายตา กนั เพยีง คร้ัง เดยีว ครุฑ หนุม่ ก็ 

พา นาง กาก ีหน ีไป อยู ่วมิาน ฉิมพล ีเชงิ เขา พระสเุมรุ ท้าว พรหม-

ทัต รู้ ว่า นาง กากี หาย จึง ปรึกษา กับ คนธรรพ์ ชื่อ นาฏ กุเวร ซึ่ง รู้ 

เห็น การ สบตา ของ ครุฑ หนุ่ม กับ นาง กากี จึง กราบทูล เรื่อง ให้ 

ทรง ทราบ  และ แสดง ความ เหน็ ว่าน่า จะ เป็น ครุฑ ปลอม แปลง มา  

ถ้า อีก เจ็ด วัน กลับ มา เล่น สกา จะ หา ทาง จับ พิรุธ ให้ ได้

 ครบ เจ็ด วัน ครุฑ ก็ กลับ มา เล่น สกา เพื่อ มิ ให้ ท้าว พรหม- 

ทัต สงสัย นาฏ กุเวร สังเกต เห็น สีหน้า ท่าทาง ของ ครุฑ หนุ่ม ไม่ 

เหมอืน เคย ก ็แน่ใจ ว่า จะ ต้อง เป็น ตวัการ เมือ่ ครฑุก ลบั นาฏกเุวร 

จึง แปลง กาย เป็น ตัว ไร  ซ่อน ไป ใน เส้น ขน ของ ครุฑ จนถึง วิมาน 

ฉิมพลี  นาฏ กุเวร ซ่อน ตัว อยู่ จน รุ่ง เช้า เมื่อ เห็น ครุฑ ออก จาก 
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วิมาน ไป เที่ยว ป่า หิมพานต์ นาฏ กุเวร จึง กลับ สู่ ร่าง เดิม  ได้ สมสู่ 

อยู ่กับ นาง กาก ีครัน้ รุง่ ข้ึน อกี วนั หนึง่ ครฑุ ก ็ไป เล่น สกา ตาม เคย  

นาฏ กุเวร ก็ กลับ เป็น ตัว ไร ซ่อน ตัว เกาะ ไป ด้วย หลัง จาก ครุฑ  

เล่น สกา และ กลบั ไป แล้ว นาฏ กเุวร จึง กราบทลู เร่ือง ที ่ได้ พบเหน็ 

ให้ ท้าว พรหม ทัต ทรง ทราบ แต่ ถึง จะ โกรธ อย่างไร ก็ หัก พระทัย 

ได้ ขอ ให้ นาง กากี กลับ มา ก็ แล้ว กัน

 ครัน้ ครฑุก ลบั มา เล่น สกา อกี นาฏ กเุวร ก็ ดดี พณิ ร้อง ราํพนั 

ขึ้น ว่า

   โอ้ พระ พาย ชาย กลิน่ มา รญัจวน หอมหวน นาสา เหมือน กากี

 รื่น รื่น ชื่น จิต พี่ จ�า ได้ เหมอืน เมือ่ ไป ร่วม ภริมย์ ประสม ศรี

 ใน สถาน พิมาน สิมพลี กลิ่น ยัง ซาบ ทรวง พี่ ทั้ง วรกาย

 นิ จจา เอ๋ย จาก เชย มา เจ็ด วัน กลิ่น สุ คันธ รส รื่น ก็ เหือด หาย

 ฤๅว่า ใคร แนบ น้อง ประคอง กาย กลิ่น สาย สวาท ซาบ อุรา มาฯ

 ครุฑ ได้ ฟัง ก็ ระคาย หู สอบถาม เรื่อง ราว กัน ขึ้น รู้ ว่า เสีย  

ท่า นาฏ กุเวร จึง ลากลับ ไป ได้ ต่อว่า นาง กากี แล้ว พาก ลับ ท้าว 

พรหม ทัต รับส่ัง ให้ นํา นาง กากี ใส่ แพ ลอย ไป เผอิญ มี เรือ สําเภา 

ผ่าน เข้า มา ใกล้ นาย สําเภา แล เห็น จึง รับ ไว้ เป็น ภรรยา แต่ แล้ว 

เหตกุารณ์ ก ็ผนัแปร ไป อกี เมือ่ นาย สาํเภา แวะ ขึน้ บวงสรวงที ่ศาล  

เทพารักษ์ แห่ง หนึ่ง แล้ว นอน หลับ ไป ที่ โคน ต้นไทร มี โจร ใหญ่ 

คน หนึ่ง ผ่าน มา พบ นาง กากี ก็ อุ้ม เอา ไป ไว้ ใน ถํ้า แต่ ก็ เคลีย คลอ 

อยู่ ได้ ไม่ กี่ วัน พวก สมุน ก็ ฆ่า นาย โจร หวัง ว่า จะ ได้ นาง มา เป็น
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ของ ตน แต่ นาง กาก ีหน ีได้ ทนั และ ได้ พบ กบั ท้าว ทศ วงศ์ ซึง่ เสดจ็ 

ประพาส ป่า ผ่าน มา ทาง นั้น จึง รับ นาง กลับ ไป นคร อภัย สาลี

 ขณะ นัน้ ท้าว พรหม ทตั ตรอม พระทยั สวรรคต ไป ก่อน แล้ว 

นาฏ กุเวร ได้ ขึ้น ครอง ราช สมบัติ สืบ ต่อ มา เมื่อ ได้ ทราบ ข่าว ว่า 

นาง กาก ีอยู ่ที ่นคร อภัย สาล ีก ็มี พระ ราช สาส์นไป ทวง คนื แต่ ท้าว 

ทศ วงศ์ ไม่ ยอม จึง เกิด สงคราม รบ พุ่ง กัน ขึ้น ท้าว ทศ วงศ์ ถูก 

พระแสง ง้าว ของ นาฏ กุเวร  สวรรคต กลาง สมรภูมิ นาง กากี จึง  

ต้อง กลับ ไป อยู่ เมือง พา ราณ สี อีก ครั้ง หนึ่ง

การวิก, การเวก : นก ชนิด หนึ่ง  ซึ่ง 

ใน ภาษา มคธเรียก ว่า กรวิก ใน 

ภาษา สนัสกฤต เรยีก ว่า การวกิ ใน 

ภาษา ไทย นิยม เรียก ว่า การเวก 

ตาม ที ่เช่ือ กนั มา แต่ โบราณ ว่า เป็น 

นก ฟ้า กิน ลม ไม่มี ใคร เคย เห็น  

ตวั จรงิ เหน็ แต่ ขน และ การ ที ่จะ ได้ 

ขน มา นั้น ต้องทํา พิธี โดย ทํา ร่าง 

ร้าน ไว้ บน ยอด ไม้ เอา ขัน ใส่ นํ้า ไป วาง ไว้ นก การเวก ก็ จะ มา  

อาบ นํ้า ใน ขัน แล้ว สลัด ขน ร่วง ไว้ ให้ ขน นก การเวก นี้ ว่า เป็น ของ 

วิเศษ อาจ กลาย เป็น ทอง ได้ 

 ใน คัมภีร์ปปัญจสูทนี กล่าว ว่า นก การเวก กิน มะม่วง สุก 

ชนิด หนึ่ง ที่ มี รส หวาน แสดง ว่า ต้อง อาศัย อยู่ ตาม ป่า หิมพานต์ 

และ อธิบาย ต่อ ไป ว่า  เมื่อ อยู่ ตาม ลําพัง ตัว เดียว จะ ไม่ ร้อง จะ 
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ร้อง ต่อ เม่ือ เห็น พวก พ้อง เสียง ของ นก การเวก ไพเราะ มาก  

ใน  ไตรภูมิพระร่วง ของ พญา ลิ ไท กล่าว ไว้ ตอน หนึ่ง ว่า

 “เสียงนกอันชื่อว่านกการวิกนั้นไส้แลมีเสียงอันไพเราะ

มาถูกเนื้อพึงใจแก่ฝูงสัตว์ทั้งหลายยิ่งนักหนาแม้นว่าเสือจะ

เอาเนื้อไปกินก็ดีครั้นว่าได้ยินเสียงนกการวิกนั้นร้องก็ลืมเสีย

...แลว่านกทั้งหลายอันที่บินไปบนอากาศครั้นว่าได้ยินเสียง

นกการวิกก็มิรู้สึกที่จะบินไปฯลฯ”

 ใน สมัย โบราณ  พระ มาลา ทุก ชนิด ที่ ปัก ขน นก ย่อม ใช้  

ขน นก การเวก อย่าง เดียว เข้าใจ ว่า จะ ซื้อ ขนน กช นิด นี้ มา จาก  

ต่าง ประเทศ เพราะ ไม่ เคย มี ใคร เห็น นก การเวก ด้วย เหตุ นั้น  

พระบาท สมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู ่หวั จงึ ตรสั สัง่ ไป ต่าง ประเทศ 

 ที่ ส่ง ขนน กช นิด นั้น เข้า มา ให้ ส่งตัว นก เข้า มา ถวาย  เป็น นก  

ยัด ไส้  มี ขน ติด บริบูรณ์  จึง ได้ รู้ ว่า เป็น นก ที่ เรียก ตาม ภาษา 

อังกฤษ ว่า Bird of Paradise โปรด ให้ เอา ขึ้น เกาะ คอน มี ด้าม 

ให้ เด็ก ถือ นํา พระ ยานมาศ ใน งาน สมเด็จ เจ้า ฟ้า โสกันต์ เพื่อ ให้ 

คน เห็น ว่านก การเวก นั้น มี ตัว จริง อยู่ บน แผ่นดิน 

กาลกิ : ใน ภาษา บาล ีแปล ว่า ชัว่ เวลา, มี เวลา เป็น ภาษา พระ บอก 

ลกัษณะ สิง่ของ ส่ิง ที ่ควร ประเคน และ ไม่ ควร ประเคน ซึง่ ฆราวาส  

หรือ อุบาสก อุบาสิกา ควร ทราบ เพื่อ ป้องกัน มิ ให้ พระ ต้อง โทษ 

คอื เป็น อาบตั ิเพราะ ผดิ พระ วนิยั บญัญตั ิรบั ประเคน นอก เวลา ที่ 

กําหนด ไว้ ของ ที่ จะ ประเคน แบ่ง ออก เป็น กาลิก ๔ อย่าง ดัง  

ต่อ ไป นี้
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 ๑. ยาว กาลิก ได้แก่ ของ ที่ บริโภค ได้ ชั่วคราว ตั้งแต่ เช้า 

ถึง เที่ยง เช่น ข้าว สุก ขนม สด ขนม แห้ง ปลา เนื้อ นม สด และ 

ของ เคี้ยว ต่างๆ มี ผล ไม้ เงาะ เผือก มัน เป็นต้น  ของ เหล่า นี้ 

ภกิษ ุจะ รบั ประเคน ได้ ตัง้แต่ พระอาทติย์ ขึน้ จนถงึ เวลา ก่อน เทีย่ง 

ตัง้แต่ เทีย่ง ไป แล้ว ไม่ ควร รบั และ จะ ฉนั ได้ ภายใน เวลา ก่อน เทีย่ง  

ของ วัน นั้น ไม่ ควร เก็บ ไว้ ฉัน ใน วัน รุ่ง ขึ้น

 ๒. ยามกาลกิ ได้แก่ ของ ที ่บรโิภค ได้ ชัว่คราว คอื วนั หนึง่  

คนื หน่ึง เช่น น้ํา ที ่คัน้ จาก ผล ไม้ ที ่เรยีก ว่า ปาน (ด ูคาํ ว่า อฐับาน)

 ๓. สัตตาห กาลิก ได้แก่ ของ ที่ บริโภค ได้ ชั่วคราว คือ  

๗ วัน มี เภสัช ๕ อย่าง คือ เนยใส เนย ข้น นํ้ามัน นํ้า ผึ้ง  

นํ้า อ้อย เมื่อ ภิกษุ รับ ประเคน แล้ว เก็บ ไว้ ฉัน ได้ ภายใน ๗ วัน 

(นํ้าตาล ทราย นํ้าตาล ปึก สงเคราะห์ เข้า ใน กาลิก นี้)

 ๔. ยาว ชี วิก ได้แก่ สิ่ง ที่ เป็น ยา ได้แก่ 

 - ราก ไม้ ม ีขมิน้, ว่าน นํา้, ว่าน เปราะ, อตุพดิ, ข่า, แฝก, 

แห้ว หมู

 - น้ํา ฝาด ม ีนํา้ ฝาด สะเดา, น้ํา ฝาด มกูมนั, น้ํา ฝาด กระดอม  

หรอื มลู กา, น้ํา ฝาด บอ ระ เพด็ หรอื พญา มอื เหล็ก, น้ํา ฝาด กระถนิ 

พิมาน

 - ใบไม้ มี ใบ สะเดา, ใบ มูกมัน, ใบ กระดอม หรือ มูล กา,  

ใบ กะเพรา หรือ ใบ แมงลัก และ ใบ ฝ้าย

 - ผล ไม้ ม ีลกู พ ิลงักา สา, ดปีล,ี พรกิ, สมอ พเิภก, มะขาม 

ป้อม

 - ยาง ไม้ มี ยาง ไม้ ที ่ไหล ออก จาก ต้น หงิค ุหรอื ที ่เรยีกกนั 
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ทั่วๆ ไป ว่า มหาหิงคุ์ และ กํายาน

 - เกลือ

 สิ่ง ที่ กล่าว มา นี้ ถ้า รับ ประเคน โดย ตั้งใจ ให้ เป็น ยา แก้ โรค  

ก็ จัด เป็น ยาว ชี วิก แต่ ถ้า มุ่ง เป็น อาหาร ไม่ จัด เป็น ยาว ชี วิก

 อนึ่ง กาลิก บางอย่าง เมื่อระคน ปน กับ กาลิก อย่าง อื่น ซึ่ง 

เป็น กาลิก ที่ มีอายุ สั้น เช่น ยา ผง เป็น ยาว ชี วิก เมื่อ เอา คลุก  

กับ นํ้า ผึ้ง เป็นก ระสาย นํ้า ผึ้ง มีอายุ การ ประเคน ได้ นาน ๗ วัน  

ยา ผง นั้น ก็ มีอายุ อยู่ ได้ ๗ วัน เช่น เดียวกัน และ อบเชย เป็น  

ยาวชี วิก เมื่อ ปรุง กับข้าว สุก ที่ หุง ด้วย กะทิ อบเชย ก็ กลาย เป็น 

ยาว กาลิก ด้วย

กาฬ : สี ดํา ใช้ ผสม กับ คํา อื่น เพื่อ บอก ลักษณะ ว่ามี สี ดํา เช่น “เบิก

อัศวพ่าห์กาฬพรรณ” (อิลราชค�าฉันท์), กาฬพฤกษ์ ซึ่ง มี 

ลาํต้น ส ีดาํ (ดอก สีชมพ ูอม ส้ม) ใน สมัย ก่อน เรยีก ทวปี แอฟรกิา 

ว่า กาฬ ทวีป เพราะ ผู้คน พลเมือง มี ผิว สี ดํา

กาฬ กฏู : ชือ่ ยอด เขา ยอด หน่ึง ใน จาํนวน  ๕ ยอด ท่ี เป็น ทิว เขา ล้อม 

สระ อโนดาต ได้แก่ ๑. สุ ทัศน กูฏ  ๒. จิตร กูฏ  ๓. กาฬ กูฏ   

๔. คันธ มา ทน์  และ ๕. ไก ลา สห รือ เก ลาส 

 ยอด เขา กาฬ กูฏ เป็น สี คราม แก่ จึง ได้ เรียก ว่า กาฬ กูฏ

กาฬ ปักษ์ : ชือ่ เรยีก ข้าง แรม ตาม แบบ จนัทรคต ิหมาย ถงึ ฝ่าย ข้าง 

มดื หรือ ดาํ  ใน อนิเดีย เรียก ข้าง แรม ว่า  “กฤษณ ปักษ์” คาํ ว่า 
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“กฤษณะ” แปล ว่า  ดํา

กาฬ ส ีหะ, กาฬ สงิ หะ : เรียก ราชสีห ์

ชนิดหนึ่ง  ร่างกาย สี ดํา และ ใหญ่ 

เท่า ววั หนุม่ กนิ เนือ้เป็น อาหาร อยู ่

ใน พวก สัตว์ หิมพานต์ มี กล่าว ถึง 

ใน เรือ่ง  มหาเวสสนัดรชาดก มี รปู 

ใน สมุด ภาพ สัตว์ หิมพานต์ ที่ เป็น 

แบบ สําหรับ ผูกหุ่น ให้ เจ้า นาย นั่ง 

อุ้ม ผ้า ไตร ไป ในกระบวน แห่พระ 

บรม ศพ และ เป็น ภาพ จิตรกรรม ที่ เขียน เป็น ภาพ ป่าหิมพานต์

ก�าตาก : เป็น คํา ที่ เกิด ขึ้น เนื่องจาก พิธี แรกนา มี เร่ือง ปรากฏ ใน 

จดหมายเหตุขุนหลวงหาวัด ว่าระหว่าง พิธี แรกนา สาม วัน นั้น 

ถ้า ม ีพ่อค้า เรอื พ่อค้า สาํเภา และ พ่อค้า เกวยีน มา แต่ ทิศ ใดๆ ท้ัง 

๘ ทศิ เข้า มา พระ อนิ ทก ุมาร ผู ้เป็น พระยา แรกนา ก ็จะ ได้ เป็น สทิธิ์ 

ซึง่ เข้าใจ ว่า จะ ไม่ ได้หมายความถงึ ได้ สนิค้า เหล่า นัน้ ทัง้หมด เป็น 

สทิธิ ์หาก ได้ แต่ เพยีง ค่า ปาก เรอื กบัค่า เกวยีน ซึง่ เป็น ภาษ ีขา เข้า 

แบบ โบราณ นอกจาก นี้ ทนาย บ่าว ไพร่ ของ พระอินทกุมาร ก็ 

พลอย ไป เก็บ ขนอน ตลาด และ เรือ จ้าง ตาม ทิศ ต่างๆ ได้ ภายใน 

สาม วัน นั้น  เรียก ว่า ทนาย กําตาก

 พระบาท สมเดจ็ พระ จลุจอมเกล้า เจ้า อยู ่หวั ทรง พระ ราช- 

นิพนธ์ ถึง ประวัติ คําว่า  “กําตาก ” ไว้ ว่า 
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 “ม ีท่าน ผู ้หนึง่ ได้ แปล โดย การ เดา ลอง คดิ ด ูเหน็ ว่า ก�า นัน้ 

แปล ว่า ถือ ตาก แปล ว่า ของ ที่ ตั้ง เปิด เผย ไว้ ดัง คํา ที่ เรียกว่า 

เอา ของ ผึง่ ตาก เป็นต้น คอื จะ ถอื เอาใจ ความ ว่า ร้าน ตลาด ที ่เวลา  

ออก อยู ่เปิด อยู่ เอา พสัด ุสินค้า ตัง้ วาง เพือ่ จะ ซือ้ ขาย แลก เปลีย่น 

กัน โบ ราณา จาร ย์ จะ เรียก ว่า ตาก ดอก กระมัง คิด ว่า กํา นั้น ก็ คือ 

ทนาย ของ พระยา ไป เที่ยว ฉกฉวย ส่ิงของ ตาม ร้าน ตลาด ก็ ต้อง 

เอา มือ กํามา จึง ได้ ของ ก็ คํา สอง คํา น้ี เป็น สมาส จึง เป็น กําตาก 

ความ เห็น ได้ กล่าว ดังนี้ ข้าพเจ้า ยัง ไม่ เห็น ด้วย ได้ คิด เดา แปล 

ลอง ดู เอง บ้าง สงสัย ว่า คํา ตาก นั้น จะ เรียก ลาก ยาว ไป บางที 

จะ เป็น ตัก ดอก กระมัง ด้วย แต่ ก่อน มา การ ซื้อ ขาย กัน ใน ตลาด 

ใช้ เบี้ย หอย ตลาด แผงลอย เช่น นี้ มัก จะ มี กระจาด หรือ กระบุง ไว้ 

คอย รับ เบี้ย จาก ผู้ ที่มา ซื้อ และ ทอน เงิน ทอน เบี้ย กัน ใน ที่ๆ ไว ้

เบ้ีย เช่น น้ัน มัก มี ถ้วย นํ้า พริก ปาก ไปล่ หรือ จอก ทอง เหลือง ควํ่า 

ครอบ อยู่ ท่ี กลาง กอง เบี้ย สําหรับ ใช้ ตักตวง เมื่อ เวลา พระยา ผู้ 

แรกนา ได้ รับ อนุญาต ให้ เก็บ เงิน ค่า อากร ตลาด ใน วัน แรก ก็ ไป 

เก็บ อากร นั้น ด้วย เบี้ย จาก กระบุง หรือ กระจาด ที่ ไว้ เบี้ย นั้น แต ่

การ ที่ พระราชทาน อนุญาต เช่น น้ัน เม่ือ แรก อนุญาต ก็ คงจะ ยก 

เงิน อากร ให้ แก่ นาย ตลาด ชาว ตลาด ต้อง เสีย แก่ พระยา แรกนา 

ฝ่าย เดยีว แต่ ครัน้ ภาย หลงั มา นาย อากร ตลาด ก็ คงจะ ผลดั เปลีย่น  

กัน ไป เจ้า พนักงาน ก็ คงจะ ผลัด เปลี่ยน กัน ไป เมื่อ การ จืดๆ ลง 

มา ภาย หลงั เงนิ อากร ก ็จะ ไม่ ได้ ยก ให้ นาย ตลาด  หรอื นาย ตลาด 

จะ ยอม เสีย ว่า เล็ก น้อย ไม่ ต้อง ลด เงิน หลวง ลง เพราะ มี กําไร อยู่ 

มาก แล้ว เจ้า พนักงาน ก็ ไม่ ต้อง ธุระ อัน ใด ต่อ ไป ใน เรื่อง ที่ จะ ยก 
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เงิน อากร ให้ ใน วัน นั้น จน เลย ลืม ไม่มี ใคร รู้ ว่า เคย ลด ข้าง ส่วน 

นาย อากร ที่ จะ มา เก็บ อากร ตลาด ใหม่ ต่อ ไป ก็ ไม่รู้ สึก ว่า วัน นั้น 

เป็น วนั จะ ต้อง ยกเว้น อนั ใด หรือ รูสึ้ก แต่ ถอืว่า เงิน หลวง ต้อง เสยี 

เต็ม ไม่ ได้ ยกเว้น ให้ ก็ คง เก็บ ตลาด อยู่ ใน เวลา ที่ แรกนา นั้น มิได ้

ยกเว้น แต่ ส่วน ทนาย ของ พระยา ผู ้ซึง่ แรกนา ท่ี เคย ได้ ประโยชน์ 

หรือ รู้ ว่า เป็น ธรรมเนียม ได้ ประโยชน์ มา ก็ ออก เท่ียว เก็บ ตลาด 

ฝ่าย ชาว ตลาด จะ เถยีง ว่า ได้ เสีย อากร แล้ว ไม่ ยอม ให้ พวก ทนาย 

นั้น ก็ คง ไม่ ฟัง ล้วง มือ ลง ไป กํา หรือ เอา ถ้วย เอา จอก ตัก เบี้ย ใน 

กระบุง เอา ไป พอ แก่ ที ่จะ ฉก ล้วง เอา ได้ ข้าง ฝ่าย ชาว ตลาด จะ ไป 

ร้อง ฟ้อง ว่า กล่าว อัน ใด ก็ ป่วย การ ได้ ไม่ เท่า เสีย เพราะ เบี้ย ท่ี 

ทนาย พระยา มา เอา ไป นั้น ก็ เพียง กํา หนึ่ง ตัก หนึ่ง จะ เสีย ค่า 

ธรรมเนยีม ยิง่ กว่า นัน้ หลาย เท่า จงึ ตกลง ใจ ว่า เบีย้ กาํ หนึง่ ตกั หนึง่ 

ช่าง เถิด

 ครัน้ ต่อ มา ภาย หลงั นี ่ไม่ ทราบ ต้น เหต ุเหน็ ถงึ วนั แรกนา 

แล้ว พวก ทนาย ของ พระยา มา เทียว กํา เทียว ตัก เบี้ย ตาม ร้าน  

ก ็เรยีก ว่า พวก กาํ พวก ตกั มา ต้อง เสีย เบีย้ กาํ เบีย้ ตกั... ครัน้ คาํ ที่ 

เรียก ว่า พวก ทนาย กํา ทนาย ตัก เรียก ชินๆ ปาก เข้า ก็ ขี้ เกียจ  

ซํ้า ทนาย อีก ครั้ง หนึ่ง คง เรียก แต่ ทนาย กํา ตัก... ก็ คํา ที่ เรียก ว่า  

กํา ตัก นี้ จะ เรียก ยาว ออก ไป ว่า กําตาก ได้ บ้าง ดอก กระมัง... 

ความ ที่ ว่า มา นี้ เป็น เรื่อง เดา ทั้ง สิ้น ผิด ถูก อย่างไร ขอโทษ ที”

ก�าสรวล ศรี ปราชญ์ : เป็น วรรณคดี โบราณ ที่ อ้าง ว่า ศรี ปราชญ์ 

บุตร พระ โหรา ธิ บดี ใน สมัย สมเด็จ พระ นารายณ์ มหาราช เป็น  
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ผู้ แต่ง เป็น โคลง ดั้น แบบ วิวิธ มาลี มี ทั้งหมด ๑๒๑ บท ใช้ ศัพท์ 

โบราณ มี ศัพท์ บาลี สันสกฤต และ เขมร 

 พระ วร เวทย์ พิสิฐ อาจารย์ สอน วรรณคดี ผู้ มีชื่อ เสียง  

ได้ สรุป ไว้ ว่า “ใน ทาง เนื้อ ความ กําสรวล อ้าง เรื่อง รามายณะ, 

รามเกียรติ์, สมุทรโฆษ, รามเกียรติ์ฉบับอีสาน และ  สูตรธนู 

เอา ตัวพระ เอก ใน เรื่อง ที่ มี ใจความ เมื่อ จาก ผู้ หญิง มา เทียบ กับ 

ความ ทุกข์ ของ ตน ถ้า ใคร ไม่ ได้ อ่าน เรื่อง ที่ ว่า นี้ ก็ อ่าน กําสรวล 

ไม่ ซึ้ง ใจ

 ใน กรุง รัตนโกสินทร์ กวี เอกๆ จึง แต่ง โคลง เป็น สํานวน 

นริาศ ถอด แบบ กาํสรวล ท ีเดยีว ใน รชักาล ที ่๒ พระ ยา ตรงัค์ แต่ง  

โคลงนิราศตามเสด็จล�าน�้าน้อย ก็ เอา อย่าง กําสรวล เช่น คิด จะ 

ฝาก เมยี ก ็ฝาก ไว้ บน ฟ้า แต่ ฝาก พระ พรหม เลีย่ง เสีย หน่อย นาย 

นรนิทร์ ธเิบศ ร์แต่ง  โคลงนริาศนรนิทร์ เอา ความ คดิ กาํสรวล มาก  

ที เดียว เช่น ใช้ สํานวน ว่า“โฉมควรจักฝากฟ้าฤๅดินดีฤๅ”

นอกจาก ตรง นี ้ถ้า เอา กาํสรวล มา อ่าน เปรยีบ กนั กบั นริาศ นรนิทร์ 

บท ต่อ บท จะ เห็น ว่า เป็น ลูก ศิษย์ กํา สรวล จริงๆ  กําสรวล ว่า  

มา ถึง บาง บอน คิดถึง คน รัก เพราะ บอน มัน คัน เย้า ให้ คิด นาย 

นรินทร์ ก็ ว่า ถึง บาง ตําแย ชวน ให้ คิดถึง เมีย เพราะ ตําแย มัน คัน 

ทําให้ เกิด คัน ใจ ขึ้น เป็น ตัวอย่าง”

กินนร, กินรี : อมนุษย์ พวก หนึ่ง มี รูป ร่าง ต่างๆ กัน ตาม รูป สลัก 

หิน ของ อินเดีย ทํา หน้า เป็น คน ตัว เป็น นก ภาพ สลัก ไม้ โบราณ 

ของ ญี่ปุ่น ก็ ทํา ท่อน บน เป็น รูป สตรี ท่อน ล่าง เป็น นก ส่วน มาก 
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อยู ่ใน อิรยิาบถ กาํลงั เป่า ขลุย่ และ ต ีกลอง แสดง ว่า เป็น นกั ดนตรี 

เข้าใจ ว่า จะ ได้ ตํารา ไป จาก อินเดีย 

 ใน  คัมภีร์ปรมัตถโชติกะ กล่าว ว่า กินนร มี สอง แขน 

เหมือน คน แต่ ฝ่ามือ ทั้ง สอง เหมือน นก ศีรษะ ใบหน้า จมูก ตา 

เหมอืน คน ม ีรมิ ฝีปาก กว้าง จด คอ และ ปาก ยาว ยืน่ ออก มา เหมอืน 

 ม้า ขา ฝ่าเท้า และ น้ิว เหมือน นก ใน ภัลลาติยชาดกกล่าว ว่า 

กินนร มีอายุ ๑,๐๐๐ ปี และ มี ความ กลัว นํ้า มาก ที่สุด

 ส่วน ต้น เหต ุที ่จะ มี กนิร ีนัน้ ว่า  สืบ เนือ่ง มา จาก ท้า วอลิ ราช 

ซ่ึง พลัด เข้าไป ใน เขต ลับแล ของ พระ อิศวร ซึ่ง ขณะ นั้น กําลัง  

แปลง พระองค์ เป็น สตรี เพื่อ ล้อ พระ อุ มา เล่น บันดาล ให้ สิ่ง ที่ ม ี 

ชวีติ ทัง้ หลาย ใน ที ่นัน้ กลาย เพศ เป็น หญงิ ไป ด้วย ท้า วอลิ ราช จงึ 

กลาย ร่าง เป็น นา งอ ิลา รวม ทัง้ บรวิาร ก ็เป็น หญงิ สาว ต่อ มา นา ง 

อิ ลา ไป พบพระ พุธ ใน ป่า พระ พุธ ชอบใจ นา งอิ ลา แต่ ขัด ขวาง ที่ 

ม ีบริวาร สาว ห้อมล้อม อยู ่มาก พระ พธุ จงึ ตรสั แก่ นาง บริวาร เหล่า 

นั้น ว่า“เจ้าทั้งหลายจงเป็นกินรีและอาศัยอยู่ในเขานี้เถิดกูจะ

หามูลผลาหารให้กินมิให้อดอยากและกูจะหากิมบุรุษให้เป็น

สามีเจ้าทั้งหลาย”

 “กิม บุรุษ” แปล ว่า บุรุษ อะไร เดิมที ว่า มีหน้า เป็น มนุษย์  

ตวั เป็น นก พระบาท สมเดจ็ พระมงกฎุเกล้า เจ้า อยู ่หวั ทรง อธบิาย 

ว่า กิม บรุษุ หรอื กนินร มา จาก มูล อนั เดยีวกนั “ก”ึ แปล ว่า อะไร 

เพราะ ฉะนัน้ คาํ ว่า “กมิ บรุษุ” ก ็แปล ว่า ชาย อะไร และ  “กนินร”   

แปล ว่า คน อะไร ถ้า เป็น อติ ถ ีลงิค์ ก ็เรยีก ว่า “กินร”ี ที ่กล่าว แปลก  

ออก ไป ก ็คอื ใน  พจนานกุรมของจอห์นเดาสัน กล่าว ว่า กินนร 
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กุมภัณฑ์

เป็น มนุษย์ แต่ มี ศีรษะ เป็น ม้า เป็น บริวาร ของ ท้าว กุเวร อยู่ บน  

เขา ไก ลาส และ ว่า ออก มา จาก นิว้ เท้า ของ พระพร หมา พร้อม กับ 

พวก ยักษ์ แต่ ตาม คัมภีร์ อื่นๆ ว่า พวก กินนร เป็น บุตร ของ  

พระ กัศยป บาง แห่ง เรียก ว่า อัศว มุข คือ หน้า เป็น ม้า นั่นเอง ที่ 

กล่าว ตรง กัน คือ เป็น นัก ดนตรี

กมุภณัฑ์ : ยักษ์, บาง แห่ง แปล ว่า ฟัก เขียว จึง มี ผู้ สันนิษฐาน ว่า 

คาํ นี้ น่า จะ แผลง มา จาก คาํว่า “ก ุษมา ณฑ์” เพราะ แปล ว่า  ฟัก 

เหมอืน กนั แต่ โดย ทัว่ๆ ไป แปล คาํ “กมุภณัฑ์” ว่า ผู้ ม ีลกู อณัฑะ 

เห มอื นกมุภะ คอื  หม้อ พระบาท สมเดจ็ พระมงกุฎเกล้า เจ้า อยู-่ 

หัว  ทรง แปล ว่า มี อัณฑะ เท่า หม้อ เช่น เดียว กับ  “กุมภ กรรณ” 

แปล ว่า มี หู เท่า หม้อ
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กุม ภัณฑ ะ เทวดา : เทวดา จําพวก หน่ึง และ เป็น อย่าง เดียว กับ 

รากษส ใน หนังสือ  ปรมัตถโชติกะมหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา

ปริจเฉทท่ี๕เล่ม๒ ได้ กล่าว ถงึ กมุ ภัณฑ ะ เทวดา ว่า อยู ่ใน พวก 

รากษส ดัง ความ ว่า กุม ภัณฑ ะ เทวดา นี้ เป็น เทวดา จําพวก หนึ่ง  

ท่ี เรยีก กัน ว่า  “รากษส” ม ีลกัษณะ รปู ร่าง พงุ ใหญ่ ตาพอง โตส ีแดง  

มี ที่ อยู่ สอง แห่ง คือ ใน มนุษย์ โลก และ ใน นิรย โลก  กุม ภัณฑ ะ 

เทวดา ที่ อยู่ ใน มนุษย ์โลก มีหน้า ที่ รักษา ป่า ภูเขา ต้นไม้ สระ 

โบกขรณี แม่นํ้า พุทธเจดีย์ แก้ว รัตนะ ต้น ยา ที่ ประเสริฐ ต้นไม้ 

ที่ มีด อก หรือ ไม้ หอม เช่น ภู เขา เว ปุล ละ ที่ มี แก้ว มณี และ ต้น 

มะม่วง ที่ เรียก ว่า อัพภัน ตระ (ชาว อินเดีย นับถือ ต้น มะม่วง ว่า 

เป็น ที่ สิง สถิต ของ วิญญาณ บรรพบุรุษ และ รากษส) สถาน ท่ี 

ต่างๆ ที่ กุม ภัณฑ ะ เทวดา ดูแล รักษา อยู่ นั้น ถ้า หากว่า มี ผู้ ใด 

 ล่วง ลํา้ เข้าไป ภายใน บรเิวณ ที ่ตน ดแูล รกัษา ซึง่ ท้าว จาตมุหาราช 

กาํหนด ให้ ไว้ กุม ภณัฑ ะ เทวดา ก ็จบั เอา บุคคล ผู้ นัน้ มา กิน ได้ โดย 

ไม่มี โทษ ส่วน พวก กุม ภัณฑ ะ เทวดา ที่ อยู่ ใน นิรย โลก นั้น ได้แก่ 

นาย นิรย บาล รากษส, อีกา รากษส, สุนัข รากษส, อี แร้ง รากษส  

ที่ มีหน้า ที่ คอย ลงโทษ สัตว์ นรก และ จับ สัตว์ นรก กิน

 อน่ึง นาย นริย บาล ยกัษ์, อกีา ยกัษ์, สนุขั ยกัษ์, อ ีแร้ง ยกัษ์ 

เหล่า น้ี เป็น จาํพวก เทวดา ยกัษ์ และ กมุ ภณัฑ ะ เทวดา เหล่า นี ้อยู่ 

ใน ความ ปกครอง ของ ท้าว วิ รุฬ หกะ

กุมาร : ชื่อ กัณฑ์ ที่ ๘ ของ  มหาเวสสันดรชาดก ความ ว่า ชู ชก 

เดิน ทาง มา ใกล้ จะ ถึง อาศรม พระ เวสสันดร แล้ว แต่ เห็น ว่า เป็น 
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เวลา เย็น ที่ พระ นา งมัท รี ใกล้ จะ กลับ การ ขอ สอง กุมาร คง ไม่ 

สะดวก จึง หา ทีพ่กั นอน ที ่เชงิ เขา พอ รุง่ เช้า ค่อย หา โอกาส เข้าไป

เฝ้า คืน นั้น พระ นา งมัท รี ฝัน ว่า มี ชาย ร่าง ใหญ่ กาย ดํา บุก เข้า มา 

ทาํร้าย ตดั พระพาหา ทัง้ สอง ข้าง ขาด ควกั ดวง เนตร ทัง้ สอง ออก 

ซํ้า จะ แขวะ ควัก เอา พระหฤทัย อีก เล่า พระ นา งมัท รี ร้อง กรีด จน 

สุด พระ สุรเสียง รู้สึก พระองค์ ว่า ทรง พระ สุบิน จึง เสด็จ ไป ยัง 

อาศรม พระ เวสสนัดร ทลู ถวาย พระ สบุนิ ให้ ทรง ทราบ พระเวส-

สัน ดร ทรง รู้ เหตุ ที่ เกิด ใน วัน รุ่ง ขึ้น ว่า จะ มี ยาจก มา ขอ สอง กุมาร 

แต่ จะ ให้ พระนาง ทราบ ไม่ ได้ จึง แกล้ง ตอบ ว่า ที่ ฝัน ร้าย เพราะ 

ธาตุ ทั้ง สี่ วิปริต เท่านั้น เอง กลับ ไป นอน เถิด

 ถึง แม้ว่า จะ ได้ รับ การ ทํานาย ฝัน เช่น นั้น แล้ว ก็ตาม ก่อน  

จะ เสด็จ ออก ไป หา ผล ไม้ พระ นา งมทั ร ีก ็ทรง ฝาก สอง กมุาร ด้วย 

ความ เป็น ห่วง พอ คล้อย หลงั พระ นา งมัท ร ีไม่ทัน ไร ช ูชก ก ็เยือ้ง 

ย่าง เข้า มา การ เจรจา ขอ สอง กมุาร ไม่ ยาก เพราะ พระ เวสสนัดร 

ทรง ทราบ อยู่ ก่อน แล้ว และ ทรง ยินดี ที่ จะ บริจาค ส่วน สอง กุมาร 

ได้ เห็น ชู ชก แล้ว ก็ มี ความ หวาด กลัว พา กันลง ไป ซ่อน ตัว อยู่ ใน  

สระ บัว ชู ชก มอง ไม่ เห็น สอง กุมาร ก็ ต่อว่า พระ เวสสันดร ต้อง 

เสด็จ ไป ตรสั เรยีก และ ทาํความ เข้าใจ กบั สอง กมุาร พร้อม กนั นัน้ 

ก็ ต้ัง ค่าตัว ของ ชา ล ีไว้ เป็น ทอง พนั ตาํลงึ ขอ งกณั หา นัน้ นอกจาก 

ทอง พัน ตําลึง แล้ว ต้อง มี ช้าง ม้า วัว ควาย ทาส หญิง ทาส ชาย 

อย่าง ละ ร้อยมา ไถ่ จึง จะ พ้น ความ เป็น ทาส ขณะ ท่ี หลั่ง นํ้าลง ใน 

มือ ชู ชก ได้ ออก พระ อุทาน วาจา ว่า 

 “พราหมณ์ เอ่ย ลูก ทั้ง สอง ของ เรา นี้  ไซร้เรา รัก ดั่ง ดวงใจ  
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ไนยเนตร เหตุ ว่า เรา รัก พระ โพธิญาณ ยิ่ง กว่า สอง กุมาร ได้ ร้อย 

เท่า พนั ทว ีเดชะ ผล ทาน ใน ครัง้ นี ้จง สาํเรจ็ แด่ พระ สร้อย สรร เพชญ์ 

พุทธ รัต นอ นาว รณ ญาณ ใน อนาคตกาล โน้น เถิด”

 ชู ชก เมื่อ ได้ รับ พระราชทาน สอง กุมาร แล้ว ก็ ฉุด กระชาก 

ลาก ตี ไป ทําให้ พระ เวสสันดร เกือบ จะ ทน ไม่ ไหวเมื่อ ได้ยิน สอง 

กุมาร ร้อง เรียก ให้ ช่วย และ ต่อว่า ต่อ ขาน ต่างๆ นานา

 กัณฑ์ กุมาร เป็น บท นิพนธ์ ของ เจ้าพระยา พระ คลัง (หน)

กุลา ตี ไม้ : การ เล่น ของ หลวง อย่าง หนึ่ง ใน ห้า อย่าง คือ ระเบ็ง, 

โมง ครุ่ม, กุลา ตี ไม้, แทง วิ สัย และ กระ อั้ว แทง ควาย ที่ ใช้ เล่น ใน 

งาน พระ ราช พิธี โสกันต์ และ ใน งาน สมโภช ช้าง เผือก การ เล่น  

กุลา ตี ไม้ เป็น ของ ชาว ทมฬิ หรอื ไม่ เช่น นัน้ ก ็เป็น ของ ชาว อนิเดยี 

ทาง ภาค ใต้ ซึ่ง มี ดิน แดน อยู่ ตรง ข้าม กับ เกาะ ลังกา แล้ว ไทย คง 

ได้ แบบ อย่าง มา อีก ต่อ หนึ่ง ผู้ ที่ เล่น กุลา ตี ไม้ แต่ง ตัว สวม เทริด 

อย่าง เทวดา ร่าย รํา ลอย หน้า ลอย ตา ออกท่า ทาง เป็น ตลก ชวน 

ขบขัน ถือ กรับ และ ไม้ สอง มือ เต้น แล้ว เคาะ จังหวะ ไป ด้วย การ 

เล่น แบ่ง ออก เป็น พวกๆ พวก ละ ๔ คน ขณะ ที ่เต้น ร้อง กลุา ต ีไม้  

ไป ด้วย เนื้อ ร้อง มี ดังนี้

   ศักดา นุ ภาพ เลิศ ล�้า แดนไตร

 สิทธิ ครู มอบ ให้ จึ่ง แจ้ง

 ฤทธา เชี่ยวชาญ ไชย เหตุ ใด นา พ่อ

 พระเดชพระคุณ ปกเกล้า ไพร่ ฟ้า อยู่เย็น
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กเุวร : เป็น โอรส พระ ว ิศรพ และ นาง เทพ วรรณิ น ีจงึ เรยีก อกีชือ่ หนึง่ 

ว่า “ไว ศร วณั” เมือ่ เตบิ ใหญ่ ได้ ลา พระ บดิา ไป บาํเพ็ญ ตบะใน ป่า 

อด ข้าว อด นํ้า กิน แต่ อากาศ ร้อน ถึง พระ พรหม และ พระอินทร์ 

เสด็จ มา ให้ พร ท้าว กุเวร ขอ มี ฤทธิ์ อํานาจ ครอบงํา คน ทั้ง ปวง 

และ รกัษา โลก พระ พรหม จงึ ให้ ท้าว กเุวร อยู ่รักษา ทิศ เหนอื และ 

ให้ เป็น เจ้า แห่ง ทรัพย์ ด้วย ใน เวลา นั้น เมือง ลงกา ว่าง อยู่ เพราะ 

พวก รากษส ที ่อยู่ มา เดมิ ถกู พระ วษิณ ุขบั ไล่ หน ีไป อยู่ บาดาล(ดู 

เรือ่ง  รามเกยีรติ์ตอนสร้างเมืองลงกา)พระ ปุลสัตย์ ดาบส ผู้เป็น 

ปู ่จงึ ให้ ไป อยู่ เมอืง ลงกา แต่ ภาย หลัง ก ็ถกู แย่ง ไป พระ พรหม จงึ 

ต้อง สร้าง เมือ งอ ละ กา (อาฬก) ให้ อยู่ ใหม่ 

 บาง ตาํรา ว่า ท้าว กเุวร เป็น เจ้า แห่ง ยกัษ์ และ พวก คหุ ฺยกะ 

ม ีสวน ช่ือ จติร รถ ตัง้ อยู ่บน เขา มัน ทร ม ีพวก กนินร บาํเรอ ท้าว เธอ 

อยู่ ณ ที่ นั้น

 รูป ของ ท้าว กุเวร เป็น รูป คน พิการ ถือ กระบอง หน้า เป็น 

ยักษ์ (บาง ตํารา ว่า เดิม เป็น มนุษย์ แล้ว พระ พรหม ยก ขึ้น เป็น 

เทวดา ม ียกัษ์ เป็น บรวิาร ช่าง ไทย จึง เขียน รปู ท้าว กเุวร เป็น ยกัษ์ 

ไป ด้วย ซึ่ง ของ อินเดีย ทํา เป็น รูป มนุษย์) บาง แห่ง ว่า มี ๓ ขา  

มี ฟัน ๘ ซี่ ใน สมัย โบราณ นิยม เขียน รูป แขวน ไว้ ใน บริเวณ ที่ 

คลอด บตุร ว่า เป็นการ ปกป้องทารก ที ่เกดิ ใหม่ ท้าว กเุวร มหีน้าที่ 

ออกตรวจ ดู ความ เป็น ไป ของ มนษุย์ ใน โลก พอ ถงึ วนั แรม ๘ ค่ํา 

แรม ๑๕ คํ่า ข้ึน ๘ คํ่า ข้ึน ๑๕ คํ่า  จะ ออก ตรวจ ดู คน ว่า ใคร

ทาํบญุ ทาํบาป อย่างไร ใน เรือ่ง  ไตรภมูิพระร่วง ท้าว กุเวร ก็ เคย 

มา ช่วย นา งอ สนั ธมติ ตา ให้ ได้ ไตร จวีร ตาม ท่ี พระเจ้า ศรี ธรรม มา 
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โศก ราช ต้อง พระ ประสงค์

 ชื่อ ที่ ใช้ เรียก ท้าว กุเวร มี หลาย ชื่อ เช่น ไว ศร วัณ, เวส- 

ส วัณ, ธนบดี (เป็น ใหญ่ ใน ทรัพย์), ธเนศวร (เจ้า แห่ง ทรัพย์), 

อุจ ฉาว สุ (มั่งมี ได้ ตามใจ), ยัก ษ ราช (ขุน แห่ง ยักษ์), มยุรา ช 

(ขนุ แห่ง กนินร) และ ราก ษ เส นทร์ (เป็น ใหญ่ ใน พวก รากษส) ใน 

 หนังสอื ไตรภูมิพระร่วง เรยีก ท้าว กเุวร ว่า “ท้าว ไพ ศพ มหาราช”  

มเหสี ของ ท้าว กุเวร ออก ชื่อ ไว้ หลาย ชื่อ เช่น เกา เวรี, หริ ตี,  

วิภว า, จาร วี หรือ ฤทธี (บุตรี ของ มยุรา สูร) แต ่ตาม รูป มัก ทํา 

เป็น รูป ท้าว กุเวร อยู่ คู่ กับ นาง ภัทร า และ นาง หริ ตี ม ีโอรส เพียง 

๒ ตน คือ มณี ค รีพ หรือ วรรณ กวี กับ นล กุ พร และ มี ธิดา ชื่อ  

มี นาก ษ ี(ตาปลา) อกี ตน หนึง่ บาง ตํารา ว่า ท้าว เธอ มี บุตร มาก 

ถึง ๙๑ ตน ใช้ ชื่อ เดียวกัน ว่า “อินทร์” มี กําลัง มาก ใน เร่ือง  

รามเกียรติ์ ว่า เป็น บิดา ของ คันธ มา ทน์

กุ ษมา ณฑ์ : ตาม ตัว แปล ว่า ฟัก เหลือง หรือ ฟักทอง บาง แห่ง ว่า 

นํ้า เต้า ใน หนังสือ  สันสกฤตไทย-อังกฤษอภิธาน ว่าเป็น  

อปุ เทวดา จาํพวก หนึง่ ซึง่ รบั ใช้ พระ ศวิะ บ้าง ก็ ว่า เป็น พวก ปิศาจ 

ใน  คัมภีร์สุมังคลวิลาสินี แก้  อาฏานาฏิยสูตร กล่าว ว่า“ท้าว

วิรฒูกโลกบาลประจ�าทศิทกัษณิมีกุษมาณฑ์เปรตเป็นบริวาร”

กู รมาว ตาร : ชื่อ ปาง ที่ สอง ของ พระ นารายณ์ ตาม เร่ือง ว่า พระ 

มนีุ ทุร วา ส ถวาย มาลา แด่ พระอนิทร์ ช้าง เอราวณั ได้ กลิน่ ดอกไม้ 

เกิด อาการ บ้า คลั่ง คว้า พวง มาลา ขว้าง ลง ตรง หน้า แล้ว กระทืบ 
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ซํา้ ทรุ วาส เหน็ เช่น นัน้ ก ็โกรธ สาป ให้ พระอนิทร์ พ่าย แพ้ แก่ อสรู  

และ พวก อสูร ที ่เคย แพ้ ก ็กลบั ให้ ชนะ พระอนิทร์ ต้อง ไป ขอ ความ 

ช่วย เหลอื จาก พระ นารายณ์ ให้ ม ีฤทธิ ์เดช กลบั คนื มา พระนารายณ์  

แนะ อุบาย ให้ เทวดา กับ พวก อสูร กวน เกษียร สมุทร ทํา นํ้า อมฤต 

โดย เอา เขา มัน ทร มา วาง ลง กลาง สมุทร แล้ว ฉุด นาค ขึ้น มา พัน 

เขา มนั ทร ห้า เปลาะ เสร็จ แล้ว เกณฑ์ ให้ พวก อสรู ฉดุ ทาง หวั นาค  

พวก เทพ ฉุด ทาง หางนาค ชัก กัน ไป ชัก กัน มา เขา มัน ทร ก็ หมุน 

ไป หมนุ มา จน นํา้ ป่วนป่ัน เป็น ควนั ขณะ นัน้ พระ นารายณ์ เหน็ เขา  

มัน ทร คลอนแคลน โอนเอน ไป มา เกรง ว่าการ กวน จะ ไม่ สําเร็จ  

จงึ ทรง แบ่ง ภาค อวตาร เป็น สอง ภาค  ภาค หนึง่ เป็น เต่าดาํ ลง ไป 

ไล่ ปลา ตัว ใหญ่ ทีม่า เบยีด เขา ให้ โงนเงน ออก ไป แล้ว เอา หลงั รอง 

ใต้ เขา มัน ทร ไว้ ส่วน อีก ภาค หนึ่ง ขึ้น ไป อยู่ บน ยอด เขา แล้ว เป่า 

เมฆ ฝน ให้ ตก ทาง พวก เทวดา ส่วน ทาง พวก อสูร กลบั อ่อน ระโหย 

ถูก พิษ จาก ปาก นาค พ่น ซํ้า ทําให้ หมด เรี่ยวแรง อ่อน เปลี้ย ไป

 เมือ่ กวน เกษยีร สมุทร สาํเรจ็ ได้ บงัเกดิ ผล ๘ ประการ คอื

 ๑. โค สารพัด นึก ชื่อ สุรภี

 ๒. เทวี แห่ง สุรา ชื่อ วารุณี

 ๓. ต้น ปาริชาต

 ๔. นาง อัปสร หรือ รัมภา

 ๕. พระจันทร์

 ๖. พิษ ร้าย

 ๗. พระ ลักษมี

 ๘. แพทย์ สวรรค์ ชื่อ ธัน วัน ตรี ทูน ผอบ นํ้า อมฤต ขึ้น มา 
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 ครัง้ นัน้ พวก เทวดา ได้ เสวย นํา้ อมฤต ทัว่ กนั ส่วน พวก อสรู 

ไม่ ได้ รับ ส่วน แบ่ง แต่ อย่างไร ซํ้า ถูก พวก เทวดา ขับ ไล่ ต้อง หนี 

กลับ ไป แดน อสูร

เก ราญ จ ภิท : ผู้ ทํา เขา เก ราญ จ ให้ แยก ออก, เป็น นาม หนึ่ง ของ 

พระ ขนั ทก ุมาร ม ีเรือ่ง เล่า ว่า ครัง้ หนึง่ พระอนิทร์ กบั พระ ขนั ท- 

กุมาร ได้ ท้า กัน ว่า ใคร จะ มี ฤทธิ์ มากกว่า กัน โดย ใช้ การ แข่งขัน 

แบบ กีฬา คือ วิ่ง แข่ง รอบ เก ราญ จ เมื่อ แข่ง แล้ว ตัดสิน ไม่ ได้  

ว่า ใคร เป็น ผู้ ชนะ เขา เก ราญ จต้อง เป็น ผู้ ตัดสิน และ ได้ ตัดสิน  

ให้ พระอินทร์ เป็น ฝ่าย ชนะ ซึ่ง ไม่ เป็นการ ยุติธรรม พระ ขัน ท- 

กุ มาร จึง ใช้ หอก ที ่พระ วิศวกรรม สร้าง ให้ ซดั ไป ที ่เขา ทาํให้ เขา 

 เก ราญ จแตกแยก ออก เป็น สอง ซีก พระ ขัน ทกุ มาร จึง ได้ นาม ว่า 

เก ราญจ ภิท อีก นาม หนึ่ง

เกษียร สมุทร : ทะเล นํ้านม เรียก อีก อย่าง หนึ่ง ว่า ขีร สาคร เป็น 

ทะเล ที่ อยู่ ทาง ด้าน ปราจีน ทิศ (ตะวัน ออก) ของ เขา พระสุเมรุ 

ซึ่ง เป็น เงิน รัศมี เงิน ได้ แผ่ ลง ใน มหาสมุทร จึง ทําให้ มี สี ขาว 

บริสุทธิ์ ดุจ นม สด (ไม่ใช่ ทะเล เป็น นํ้านม) พระ นารายณ์ โปรด 

ที่ จะ เสด็จ ไป บรรทม บน ขนด พญา อนันตนาค ราช ณ เกษียร 

สมุทร แห่ง นี้ จึง ได้ เรียก กัน ว่า นารายณ์ บรรทม สินธุ์

 เมื่อ ครั้ง เทวดา ทํา นํ้า อมฤต ก็ ทํา พิธี กวน เกษียร สมุทร ที่  

แห่ง นี้ (ดู คํา ว่ากูรมาวตาร)
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แก้ง : เช็ด, ชําระ เช่น “ครั้นกระท�าอุจจาระปัสสาวะกิจเสร็จแล้ว

ก็เอื้อมมือรื้อหลังคาศาลามาแก้งก้น” (ชานพระศรี) สมัย ก่อน 

นิยม ใช้ ไม้ เช็ด ก้น เมื่อ มี การ ทอด กฐิน เคย เห็น ไม้ ไผ่ เกีย ก เป็น  

อัน เล็กๆ ยาว ประมาณ ๖ นิ้ว รวม มัด เป็น กํามา ถวาย พระ ด้วย 

เรียก ว่า ไม้ ชําระ หรือ ไม้ แก้ง ก้น ถาน พระ ใน สมัย ก่อน จึง ต้อง 

เผา ไม้ ชําระ ทิ้ง เมื่อ มี กอง สูง มาก ขึ้น

โกฐ : เป็น ชือ่ เครือ่ง ยา สมนุไพร พวก หนึง่  ม ีหลาย ชนดิ คํา นี ้ใน หนงัสอื 

พรรณพฤกษา ของ พระยา ศรี สุนทร โวหาร (น้อย อาจารยา งกรู) 

ใช้ ว่า “โกฏ” ใน ตํารา ยา แบ่ง ออก เป็น พวกๆ ดัง ต่อ ไป นี้

 - โกฐ ทั้ง ห้า ได้แก่ โกฐ หัวบัว, โกฐสอ, โกฐ เขมา  

(ขะ เหมา), โกฐ เชียง, โกฐ จุฬา ลัม พา (ลํา พา)

 - โกฐ ทั้ง เจ็ด เพิ่ม จาก โกฐ ทั้ง ห้า เข้าไป อีก ๒ ชนิด คือ 

โกฐ กระดูก, โกฐ ก้าน มะพร้าว (ก้าน เพ ร้า)

 - โกฐ ท้ัง เก้า เพิ่ม จาก โกฐ ทั้ง เจ็ด เข้าไป อีก ๒ ชนิด คือ 

โกฐ พุงปลา, โกฐ ชฎา มังสี

 นอกจาก นี้ ยัง มี โกฐ พิเศษ อีก ๓ ชนิด คือ โกฐ กักกรา, 

โกฐ กะ กล้ิง, โกฐ นํ้า เต้า ใน หนังสือ  พรรณพฤกษา มีชื่อ โกฐ 

แปลก ออก ไป อีก ชื่อ หนึ่ง คือ โกฐ สีสะ ประ ทุ บาน

โกณ ฑัญญะ : เป็น บุตร พรหม ณ์ มหาศาล บ้าน โฑณ วัตถุ ใน กรุง 

กบิล พัสดุ์ เรียน จบ ไตรเพท ชํานาญ ใน การ ทาย ลักษณะ เมื่อ 

พระ โพธิสัตว์ จุติ จาก สวรรค์ ชั้น ดุสิต มา อุบัติ ใน กรุง กบิล พัสดุ์ 
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พระ เจ้า สุทโธ ทน ะตรัส ให้ เชิญ พราหมณ์ ๑๐๘ คน มา นุ่ง ห่ม ผ้า 

ใหม่ แล ให้ ดื่ม มธุ ปายาส ทรง เลือกสรร เอา พราหมณ์ ท่ี มี ความ รู้  

๘ คน (ด ูคาํ ว่า พราหมณ์) ให้ ตรวจ ด ูพระ ลกัษณะ พระ โพธิสตัว์ 

พราหมณ์ ๗ คน ทาํนาย เป็น สอง ทาง ว่า จะ ได้ เป็น พระเจ้า จกัร-

พรรดิ หรือ ได้ ตรัสรู้ เป็น พระพุทธเจ้า แต่ โกณ ฑัญญะ ทํานาย ว่า 

จะ ได้ ตรัสรู้ เป็น พระพุทธเจ้า แน่นอน 

 ครั้น ต่อ มา พระ สิทธั ต ถะ ได้ เสด็จ ออ กม หาภิเนษ กรม ณ์  

ทรง บรรพชา ที่ ฝั่ง แม่ นํ้า อ โน มา โกณ ฑัญญะ ทราบ เรื่อง ก็ บวช  

เป็น บรรพชิต ตาม ไป ปฏิบัติ อยู่ ๖ ปี(ดู คํา ว่าเบญจวัคคีย์)

ภาย หลงั จงึ พา กนั หลกี หลบ ไป อยู ่ป่า อสิ ิป ตน มฤคทายวนั แขวง  

นคร พา ราณ สี ครั้น พระ ศาสดา ตรัสรู้ แล้ว ได้ เสด็จ ไป โปรดถึง  

ป่า อิสิ ป ตน มฤคทายวัน เม่ือ วัน ข้ึน ๑๔ ค่ํา เดือน อา สาฬ หะ 

(เดอืน ๘)  ครัง้ แรก โกณ ฑญัญะ กบั พวก คดิ จะ ไม่ ต้อนรบั เพราะ 

คดิ ว่า พระ สทิธ ัต ถะ หมด หนทาง แล้ว คง มา หา ที ่พึง่ ครัน้ พระ ศาสดา  

ตรสั ชีแ้จง แสดง เหตผุล แล้ว จงึ ยอมรบั วนั รุ่ง ข้ึน เป็น วนั ปัณณ รสี 

ขึ้น ๑๕ คํ่า เพ็ญ อาสาฬห มาส ได้ ตรัส แส ดง ธัมม จัก กัป ปวัตน- 

สูตร เป็น ปฐมเทศนา เมื่อ ฟัง จบ แล้ว โกณ ฑัญญะ ได้ บรรล ุโสดา 

ปัตต ิผล เป็น พระ อรยิบคุคล องค์ แรก ใน พระ ศาสนา เป็น เหต ุให้  

พระบรม ศาสดา ทรง เบกิ บาน พระหฤทยั เปล่ง พระ อทุาน วาจา ว่า  

“อัญ ญา สิ วต โภ โกณ ฑัญโญ, อัญ ญา สิ วต โภ โกณ ฑัญโญ” 

แปล ว่า โกณ ฑัญญะ ได้ รู้ แล้ว หนอ! โกณ ฑัญญะ ได้ รู้ แล้ว หนอ! 

และ ด้วย พระ อทุาน วาจา นัน้ จึง ได้ เรยีก ขาน นาม ท่าน ว่า “อัญ ญา  

โกณ ฑญัญะ”  ตัง้แต่ นัน้ มา และ ได้ กราบทูล ขอ ประทาน อปุสมบท 
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พระ ศาสดา ได้ รับสั่ง ว่า “เอหิ ภิกขุ ฯลฯ เธอ จง เป็น ภิกขุ มา เถิด 

ธรรม เรา กล่าว ดแีล้ว ท่าน จง ประพฤต ิพรหมจรรย์ เพือ่ ความ สิน้ 

ทุกข์ โดย ชอบ เถิด” รับสั่ง เพียง เท่านั้น พระ อัญ ญา โกณ ฑัญญะ 

ก็ เป็น พระ ภิกษุ รูป แรก ใน พระพุทธ ศาสนา ภาย หลัง ท่าน มีอายุ 

มาก ขึน้ ได้ กราบ บงัคม ลา พระ ศาสดา ไป พาํนัก อยู ่ใน ป่าหมิพานต์  

ใกล้ สระ ฉัททันต์ ได้ นิพพาน ณ ที่ นั้น ก่อน พระ ศาสดา

โก ลิ ยวง ศ์ : ช่ือ วงศ์ กษัตริย์ ที่ ครอง กรุง เทว ท หะ นครหลวง ของ 

แคว้น โก ลิ ยะ หรือ โก ลิย ชนบท ใน ชมพู ทวีป คร้ัง พุทธกาล (ซึ่ง 

ใน ปัจจบุนั เทว ท หะ หรอื ราม คาม อยู ่ใน เขต ประเทศ เนปาล) ตาม 

พุทธ ประวัติ พระนาง สิริ มหา มายา พุทธ มารดา และ พระนาง 

พมิพา ชายา ของ เจ้า ชาย สทิธ ัต ถะ เป็น เจ้า หญงิ ใน โก ล ิยวง ศ์ (ดู

เรื่องพิสดารในตามรอยพุทธประวัติของผู้เขียน)

โก สิย เทว ราช : พระอินทร์, ใน วรรณคดี เรียก  “ท้าว โกสีย์ ” ก็ มี 

เช่น ใน  รามเกียรติ์ ท้าว มา ลี ว ราช ตรัส ว่า “ท�าไมกับท้าวโกสีย์

รถของเขามีเขาก็ให้”

ไกรสร ราชสีห์, ไกรสร สี หะ : ราชสีห์ ชนิด หนึ่ง ใน จําพวก สัตว์ 

หิมพานต์ มี เสียง ดัง ไป ไกล ถึง ๓ โยชน์ เป็น ที่ หวาด กลัว ของ  

สัตว์ ทั้ง หลาย “ผิช้างบ้านอันท่านผูกด้วยเชือกเหล็กอันหมั้น

ก็ดีเชือกหนังก็ดีครั้นว่าได้ยินเสียงไกรสรสีหะนั้นก็ดิ้นนัก

ดั่งเชือกจะขาดออกทั้งขี้เยี่ยวราดแลแล่นหนีไปสิ้น”(ไตรภูมิ
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พระร่วง)(ดู คํา ว่า ราชสีห์)

ไก ลาส : ภูเขา ใน เทือก เขา หิมาลัย อยู่ ทาง ตอน เหนือ ของมานะ สะ

(Manasa) เป็น สวรรค์ ของ พระ ศวิะ (พระ กเุวร ก ็อยู ่ที ่เขา ไก ลา ส 

ด้วย) เรียก ว่า “คณะ บรรพ ตา และ รัช ตาฑ ริ” (ภูเขา เงิน) บาง

แห่งแปลว่า “ภูผาเผือก” ก็มี ในภาษาไทย ใช้ทั้ง ไกลาส และ

ไกรลาส



ขอช้าง : สญัลกัษณ ์อยา่ง หนึ่ง ใน มงคล ๘ ขอช้าง เปน็ อาวธุ สาํคญั 

ของ ควาญ ช้าง ที่ ใช้ บังคับ ช้าง ให้ อยู่ ใน อํานาจ ตํานาน ที่ จะ เกิด 

มี ขอช้าง มี เรื่อง กล่าว ไว้ ใน  นารายณ์สิบปางว่า พระอินทร์ มี 

ช้าง ทรง อยู่ ๓ เชือก คือ ช้าง เอราวัณ, ช้าง คี รี เมขล์ และ ช้าง 

เอก ทันต์ ซึ่ง มี ศีรษะ เดียว งา เดียว พระอินทร์ พอ พระทัย ที่ จะ 

ทรงช้าง ๒ เชือก แรก เท่านั้น ทําให้ ช้าง เอก ทันต์ คิด โทมนัส 

น้อยใจ ครัน้ พระอนิทร์ พ่าย แพ้ แก่ รณ พกัตร์ แล้ว หน ีไป ช้าง เอก- 

 ทนัต์ ก ็ตกใจ หน ีลง มา เทีย่ว ยงั โลก มนษุย์ ทําลาย เรือก สวน ไร่ นา 

เสยี หาย ยบั เยิน แม้แต่ ฤๅษี ช ีไพร ก ็พลอย เดอืด ร้อน ไป ด้วย เมือ่ 

ศกึ สงบ เงียบ ดแีล้ว พวก ฤๅษ ีจงึ ขึน้ ไป ทลู กล่าว โทษ ช้าง เอก ทันต์ 

กับ พระอินทร์ ท้าว เธอ จึง ให้ พระ วิศณุ กรรม เทว บุตร ลง มา จับ 

ช้าง เอก ทันต์ พระ วิศณุ กรรม ก็ แปลง กาย เป็น พระ ชรา เท้า ทั้ง 

สอง เป็น โรค เรื้อน ร่าง ผอมโซ ถือ หัว นก อินทรี มี ปาก ยาว ต่าง 

 ไม้ เท้า นัง่ คอย ช้าง เอก ทนัต์ อยู ่ใต้ ร่ม ไม้ เมือ่ ช้าง เอก ทันต์ มา ถงึ 

ขรวั ปู ่ก ็ถาม ว่า เป็น ช้าง ใหญ่ มี ลกัษณะ ด ีเช่น นี ้เหต ุไฉน ไม่ ไป อยู ่

ข
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ป่า หิมพานต์ ซึ่ง อุดม ด้วย พืช พรรณ ธัญญาหาร นํ้าท่า บริบูรณ์ 

ดู จะ เป็นสุข สําราญ มากกว่า ไร่ นา เช่น นี้ ช้าง เอก ทันต์ ฟัง แล้ว 

ชื่นชม ถาม ชื่อ เสียง เรียง นาม พระ ชรา ก็ บอก ว่า ชื่อ ขรัว ปู่ เที่ยว 

ธดุงค์ ใน ป่า มา ตัง้แต่ หนุม่ จน แก่ ช้าง เอก ทนัต์ เกิด ศรัทธา ยก งวง 

ขึ้น จบ แล้ว ขอ ให้ ขรัว ปู่ พา ไป ป่า หิมพานต์ ขรัว ปู่ จึง ว่า ข้า เป็น  

ง่อย เปลีย้ อย่าง นี ้จะ พา ไป ได้ อย่างไร ช้าง เอก ทนัต์ ก ็บอก ว่า เชญิ  

ขรัว ปู่ ขึ้น นั่ง บน คอ ข้า ข้า จะ เหาะ ไป  ขรัว ปู่ จึง ว่า ท่าน จะ เหาะ 

ด้วย ฤทธิ ์ตัว เรา อยู ่บน คอ ไม่ม ีที ่ยดึ เหนีย่ว ก็ จะ ตกลง มา ตาย เรา 

จะ ขอ เอา ผ้า สาม ผืน ของ เรา ต่อ กัน เข้า แล้ว จะ ผูก เข้า ที่ คอ ท่าน 

เปลาะ หนึ่ง สําหรับ จะ ได้ เอา เท้า ทั้ง สอง เกี่ยว อนึ่ง ท่าน จะ เหาะ 

ไป ด้วย กําลัง ฤทธ์ิ ถ้า หู ท่าน ทวน ลม จะ บอก ข้าง ซ้าย ข้าง ขวา  

สงู ตํา่ ไม่ ได้ยนิ จะ ขอ เอา หวั นก อนิทร ีนี ้เป็น ขอ เกีย่ว ถ้า เกีย่ว มา 

ข้าง ซ้าย ให้ ท่าน หัน มา ข้าง ซ้าย ถ้า เกี่ยว ข้าง ขวา ให้ ท่าน หัน มา 

ข้าง ขวา ถ้า เกี่ยว ตรง หน้า ให้ ท่าน ถอย หลัง สรุป ว่า ขรัว ปู่ จะ ให้ 

ช้าง เอก ทันต์ ปฏิบัติ อย่างไร ช้าง เอก ทันต์ ก็ ยอมรับ ให้ คํา สัตย์ 

ปฏญิาณ ว่า จะ ปฏบิตั ิตาม ทกุ ประการ หาก ไม่ ปฏิบตั ิตาม สญัญา 

ก็ จะ ให้ ช้าง เอก ทันต์ ลง มา รับ ใช้ มนุษย์  ให้ มนุษย์ ใช้ ทรมาน  

ตกปลอก เท้า หน้า และ เท้า หลัง ผูก ชนัก รัดโคน ซองหาง และ 

ปากนก อนิทร ีจกิ สบั ศรีษะ ไป ชัว่ พทุธั น ดร ช้าง เอก ทันต์ ก็ ยก งวง 

ขึ้น ไหว้ รับ สัญญา

 ต่อ มา ช้าง เอก ทนัต์ ละเมิด สัญญา จงึ ถกู พระ อนิทร์สาป ให้ 

ถอย กําลัง ลง แล้ว แบ่ง ช้าง เอก ทันต์ ออก เป็น ช้าง ๘ ช้าง ลง  

ไป เฝ้า ประจํา ทิศ ทัง้ ๘ คือ ทิศ บรูพา ให้ ชือ่ ว่า ช้าง ไอ ราพต ทิศ  
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อาคเนย์ ให้ ชือ่ ว่า ช้าง บณุฑรกิ ทิศ ทกัษณิ ให้ ชือ่ว่า ช้าง พราหมณ์  

เฉก ฉัน  ทิศ หรดี ให้ ชื่อ ว่า ช้าง กระมทุ ทิศ ประจิม ให้ ชื่อ ว่า ช้าง 

อญัชนั ทิศ พายัพ ให้ ชื่อ ว่า ช้าง บุษป ทันต์ ทิศ อุดร ให้ ชื่อ ว่า ช้าง 

สาร ว พูม สง สถาน ทิศ อีสาน ให้ ชื่อ ว่า ช้าง ศุ ปดิษฐ์

 ต้ังแต่ นัน้ เป็นต้น มา ช้าง ก ็อยู ่ใน อาํนาจ ของ ควาญ ช้าง ที ่ใช้ 

ขอช้าง สับ บังคับ ให้ ทํางาน ต่างๆ ถ้า ไม่มี ขอช้าง บังคับ ช้าง ก็ ไม่  

กลวั จงึ ม ีสภุาษติ เตอืน ว่า “ขี ่ช้าง วาง ขอ” และ คาํ ว่า “ เหลอื ขอ”

   ทาส ภริยา ทั่ว ทั้ง หญิง ชาย

 บหมั่น ว่า กล่าวย กลาย กลับ ดื้อ

 เช่น ขี่ คช พัง พลาย บจับ ขอ นา

 อาละวาด หนัก แรง รื้อ ฤทธิ์ ร้าย เหลือ ขอ ฯ

ขัน ทกุ มาร : ช่ือ โอรส พระ ศิวะ เป็น ชื่อ ที่ นิยม เรียก ใน ภาษา ไทย 

ส่วน ใน วรรณคดี อินเดีย ออก พระนาม ว่า สกันท (ส ฺกนฺท) และ  

กรร ต ต ิเก ยะ เป็น เทพ แห่ง สงคราม มี เรือ่ง กล่าว ถงึ ใน  มหาภาร-

ตะ และ  รามายณะ ว่า เป็น โอรส ของ พระ ศิวะ หรือ รุทร, ประวัติ 

ของ พระ ขนั ทก ุมาร ม ีกล่าว กนั ต่างๆ เช่น เรือ่ง หนึง่ เล่า ว่า คราว 

หนึ่ง ตา รกา สูร (บุตร ของ วัช รัง คะกับว รัง คิ) กําเริบ ฤทธิ์ เพราะ 

ได้ พร จาก พระ พรหม ให้ พ้น ภัย อนัตราย ทัง้ ปวง ไม่ม ีใคร ประหาร 

ได้ นอกจาก โอรส ของ พระ ศิวะ ใน ที่สุด พระ อัคนี ไป เฝ้า พระ ศิวะ 

ทลู ให้ ทรง ทราบ เรือ่ง ขณะ นัน้ พระ ศวิะ เพิง่ จะ จาก ชายา มา ใหม่ๆ 

จึงประทาน กําลัง พืช แห่ง พระองค์ แก ่พระ อัคนี พระอัคนี ได้ 
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จําแลง กาย เป็น นกเขา พา กําลัง พืช นั้น บิน ข้าม แม่นํ้าคงคา และ 

บงัเอญิ ทาํ กาํลงั พชื ตกลง ไป จงึ ได้ บงัเกดิ กมุาร ขึน้ องค์ หนึง่ ขณะ 

น้ัน มี ธิดา กษัตริย์ หก นาง มา เล่น นํ้า ได้ รับ กุมาร นั้น ไป เป็น บุตร 

ให้ ดื่ม นม กุมาร นั้น ก็ เนรมิต ตน ให้ มี ๖ เศียร ดื่ม นม ของ นาง ทั้ง 

หก นัน้ พร้อม กนั ใน คราว เดยีว กมุาร น้ี จึง ม ีนาม ว่า อัคน ิภ ูสกันท์ 

หรือ ขัน ทกุ มาร ได้ เป็น ผู้ ปราบ ตา รกา สูร

 รูป ร่าง ของ พระ ขัน ทกุ มาร ทํา เป็น หนุ่ม รูป งาม ใน เร่ือง  

รามเกียรติ์ ว่า มี ผิว สี ทอง (บาง แห่ง ว่า สี นวล ขาว) ม ีหอก เป็น 

อาวธุ (พระ วศิวกรรม สร้าง จาก ผวิ กาย ของ พระ สุ ริ ยา ทิต ย์ มอบ 

ให้) ธน ูและ ศร ส่วน พาหนะ นัน้ ใช้ นก ยงู ใน  โคลงแช่งน�า้ วรรณ- 

คดี ครั้ง กรุง ศรีอยุธยา กล่าว ถึง “ขุนกล้าแกล้วขี่ยูง” ก็ หมาย ถึง 

พระ ขันทกุ มาร ที่ มี พาหนะ เป็น นก ยูง ชื่อ ปร วาณี นั่นเอง (ดู คํา 

ว่า ปัทมอสูร)

 พระ ขนั ทก ุมาร ม ีชายา ๒ นาง คอื เทว เสนา หรอืบางท ีก็ 

เรยีก ว่า เกา มา ร ี(Kaumari) กบั นาง วลัลี (ด ูคาํ ว่า กรรตติเกยะ)

ขับไม้ : เป็น คํา เก่า โบราณ ที่ ใน ปัจจุบัน กําลัง จะ เลือน หาย ไป

ใน หนังสือ  กาพย์ขับไม้เรื่องพระรถ ได้ อธิบาย ไว้ ว่า ขับไม้ เป็น 

เครื่อง ดนตรี โบราณ อย่าง หน่ึง ประกอบ ด้วย คน ขับ ๑ คน คน  

สี ซอ สาม สาย ประสาน เสียง ๑ คน และ คน ไกว บัณเฑาะว์ ให้ 

จังหวะ ๑ คน ต้น ตํารา เห็นจะ มา แต่ อินเดีย แต่ ไทย เรา ถือว่า  

เป็น ของ สูง ศกัดิ ์ม ีได้ แต่ ของ หลวง แม้ ใน งาน หลวง ที ่จะ ม ีขบัไม้ 

ก ็แต่ใน งาน สมโภช ชัน้ สงู เช่น สมโภช พระ มหา เศวตฉัตร สมโภช 



56 ว ร ร ณ ค ดี อ ภิ ธ า น

เจ้า ฟ้า แล สมโภช ช้าง เผือก เป็นต้น ถ้า เป็น งาน สมโภช ชั้น 

สามัญ ก็ หา มี ขับไม้ ไม่

 บท สาํหรบั ร้อง ขบัไม้ ใช้ กาพย์ แต่ เดมิที เดยีว จะ ใช้กาพย์  

เรื่อง ใด เป็น บท ขับไม้ บ้าง หา ทราบชัด ไม่ แต่ ใน ชั้น กรุงรัตน-

โกสินทร์ นี้ ใช้ แต่ ๒ เรื่อง คือ ถ้า เป็น งาน สมโภช อย่าง อื่น นอก 

จาก สมโภช ช้าง เผือก ใช้ กาพย์ เรื่อง พระ รถ เสน เป็น บท เพราะ 

เป็น คํา ถวาย ไชย อยู่ ใน กาพย์ เรื่อง น้ัน  ถา้ เป็นการ สมโภช  

ช้าง เผือก ใช้ กาพย์ ขับไม้ สําหรับ สมโภช ช้าง เผือก อีก เรื่อง หนึ่ง  

ซึ่ง เข้าใจ ว่า กรม หมื่น ศรี สุเรนทร ์ทรงแต่ง เมื่อ ใน รัชกาล ที่ ๑ 

ก่อน นั้น เห็นจะ ใช้ กาพย์ ห่อ โคลง สรรเสริญ เจ้าพระยา ช้าง เผือก 

ซึง่ พระ ศร ีมโหสถ แต่ง เมือ่ แผ่น ดนิ สมเดจ็ พระ นารายณ์ มหาราช 

กาพย์ ขับไม้ สมโภช ช้าง เผือก แล สมโภช พิเศษ เช่น สมโภช 

พระ ปฐม เจดีย์ ยัง มี บท อื่น แต่ง ขึ้น ใน ชั้น หลัง อีก บ้าง แต่ บท 

ขบัไม้ งาน ประจาํ ตาม แบบ คง ใช้ แต่ กาพย์ เรือ่ง พระ รถ เสน เร่ือง 

เดียว

 แต่ ลักษณะ การ พิธี ที่ มี ขับไม้ ใน ชั้น หลัง นี้ เช่น สมโภช  

พระ มหา เศวตฉตัร ใน งาน พระ ราช พธีิ ฉตัรมงคล ก็ ด ีหรือ สมโภช 

ช้าง เผือก ก็ ดี เริ่ม ด้วย พราหมณ์ อ่าน ฉันท์ ดุษฎี สังเวย มี ๔ ลา 

เป็น กําหนด อ่าน เกือบ ชั่วโมง หนึ่ง จึง จบ ครั้น จบ ดุษฎี สังเวย 

แล้ว พราหมณ์ ก ็เบกิ แว่น เวยีน เทยีน ใน ขณะ ที ่กาํลงั เวยีน เทยีน 

น้ัน เป็น เวลา ลงมือ ขับไม้ พอ เวยีน เทยีน ครบ ๓ รอบ แล้ว ก ็เสรจ็ 

การ พิธี  ถึง เวลา เลิก ขับไม้ ก็ ทํานอง ที่ ร้อง ขับไม้ นั้น ร้อง ช้า เมื่อ 

เวลา ท่ี ขบัไม้ ใน งาน พธิ ีมี น้อย ก ็ไม่ ต้อง ใช้ บท ยาว จงึ เป็น เหต ุให้ 
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พนกังาน ขับไม้ ท่อง บท ไว้ เพียง ตอน ที่ ๑ ซึ่ง เรียก ว่า “ขึ้น เรือน 

หลวง” ตอน เดยีว แล ขบั ซํา้ อยู ่เพยีง เท่านัน้ หนงัสือ บท ขับไม้ 

เดมิ ก ็เลย ลีล้บั ไป

 ใน ปัจจุบัน มีกาพย์ ขับไม้ เรื่อง พระ รถเพียง เรื่อง เดียว

ขาน ยาว : เป็น คํา ที่ ใช้ เรียก การ ร้อง รับ บท เห่ เรือ ของ พวก ฝีพาย 

เช่น ขาน ยาว ว่า “เห ยอว เย่อ ว” ท่ีมา ของ คาํ ขาน ยาว นี ้สมเดจ็ 

กรม พระยา ดํารง ราชา นุ ภาพ ทรง เข้า พระทัย ว่า จะ มา จาก พวก 

พราหมณ์ ได้ ทรง พระ นิพนธ์ ไว้ ตอน หนึ่ง ว่า 

 “ขาน ยาว เห ยอว เย่อ ว ที่ เรา เคย ได้ยิน อยู่ ทั่ว กัน นี้ เป็น เห ่

อ ย่าง ตํ่า มูล เหตุ จะ มา แต ่ไหน แล จะ เป็น ภาษา อะไร ข้าพเจ้า  

ไม่ เคย ทราบ จน ไป ได้ เค้า เงื่อน เมื่อ ปี เถาะ พ.ศ. ๒๔๓๔ เมื่อ  

ไป ราชการ ประเทศ ยโุรป ขาก ลบั โปรด ให้ มา ทาง ประเทศ อนิเดยี 

ได้ ไป แวะ ที ่เมอืง พา ราณ ส ีเขา จดั ที ่ให้ อยู ่แห่ง หนึง่ ต่าง ฟาก แม่นํา้ 

คงคา กับ ราม นคร ซึ่ง เป็น ที่ อยู่ ของ มหา ราชา พา ราณ สี วัน ที่ 

ข้าพเจ้า จะ ไป ราม นคร นั้น มหา ราชา ได้ จัด เรือ ขนาน มา รับ ข้าม 

ฟาก เป็น เรือ ๒ ลํา ผูก ติด กัน ทํา เป็น มณฑป ไว้ ข้าง ท้าย ตั้ง 

เก้าอี้ รับแขก ไว้ ใน มณฑป น้ัน พอ ออก เรือ พาย ข้าม แม่นํ้า คงคา 

ฝีพาย คน หนึง่ ขบั ร้อง เป็น ภาษา สนัสกฤต ขึน้ ด้วย คาํ ว่า โอม แต่ 

คาํ ต่อ ไป ว่า กระไร ข้าพเจ้า ไม่ เข้าใจ ประมาณ อกัษร สัก บาท ฉันท์ 

๑ พอ จบ ฝีพาย ก ็รบั ด้วย เสยีง ดงั คล้ายๆ เย่อ ว ทัง้ ลาํ แล้ว ต้นบท  

ก็ ขึน้ ใหม่ ฝีพาย รบั เย่อ วอกี เห่ ไป อย่าง นี ้จน ข้าม ถงึ ท่า ราม นคร 

ข้าพเจ้า ถาม เขา ว่า ฝีพาย ขับ ร้อง อะไร กัน เขา อธิบาย ว่า เป็น  
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คํา ขับ บูชา พระราม พระ ลักษณ์ ได้ ความ เช่น นี้ จึง เห็น ว่า เร่ือง 

ขาน ยาว เห ยอว เย่อ ว ของ ไทย เรา น้ัน เห็น พวก พราหมณ์ จะ พา 

แบบแผน เข้า มา แต่ มชัฌมิ ประเทศ เป็น แน่ แต่ เดมิ คงจะ ขบั เป็น 

ภาษา สันสกฤต คร้ัน นาน เข้า หลุด ลุ่ย ไป ที ละ น้อย ด้วย เรา ไม่รู้ 

ภาษา จงึ เหลือ อยู ่แต่เห ยอว เย่อ ว จงึ ไม่รู ้ว่า ภาษา อะไร  ยัง เห่ ที่ 

ม ีใน ตาํรา อีก อย่าง ๑ ซึ่ง เรียก ว่า สวะ เห่ นั้น ถ้อยคํา ก็ แปลก 

ขึน้ ว่า ‘ùเห่ แล เรอื’û พล พาย รบั ว่า ‘เห่ โห เห่ โหû’ เมือ่ จะ จบต้นบท 

ชัก ว่า ‘ùไชย แก้ว พ่อ เอย’û พล พาย รับ ว่า ‘ùโอว โอว’û นี้ ดู ท่า เดิม 

ก็ ว่า จะ เป็น ภาษา สนัสกฤต อกี แต่ มลู เหต ุจะ มา อย่างไร ข้าพเจ้า 

หา ทราบ ไม่ ถ้อยคํา ที ่เข้าใจ ได้ เจือ ไป ด้วย คาํ เรงิ ทพั คงจะ ได้ ใช้ 

เห่ กระบวน เรือ หลวง มา แต่ ก่อน” (ดู คํา ว่าเห่เรือ)

ขีณาสพ : พระขีณาสพในหนังสือพุทธประวัติ หมายถึง ผู้หมด

กิเลส คือ เป็นพระอรหันต์

ขื่อ คา : เป็น เคร่ือง จองจํา นักโทษ เรียก ว่า “ขื่อ” อย่าง หนึ่ง กับ

“คา” อีก อย่าง หนึ่ง แต่ มัก เรียก รวม กัน ว่า “ขื่อ คา” มี กล่าว ถึง 

ทั้ง ใน วรรณคดี และ พงศาวดาร เมื่อ มี เรื่อง เกี่ยว กับ การ ลงโทษ

 คํา ว่า “ขื่อ” เป็น เครื่อง จองจํา ทํา ด้วย ไม้  มี ช่อง สําหรับ  

สอด เท้า มี ลิ่ม ตอก ให้ แน่น

 ส่วนคํา ว่า “คา” เป็น ไม้ เครื่อง จํา คอ นักโทษ

 คา ของ ไทย ใน สมัย โบราณ มี ทั้ง ที่ ทํา ด้วย ไม้ จริง (ไม้ เนื้อ 

แข็ง) กับไม้ไผ่ โทษ หนัก ใช้ ไม้ จริง โทษ เบา ใช้ ไม้ไผ่ ถ้า โทษ 
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หนกั แล้วไป ใช้ ไม้ คา ที ่ทาํ ด้วย ไม้ไผ่ เจ้า หน้าที ่ม ีความ ผดิ เพราะ 

มี กฎหมายลักษณะ โจร กําหนด ไว้ ใน มาตรา ๔๔ ว่า 

 “โจรปล้นฟันแทงเจ้าเรอืนตายโทษหนกัให้จ�าด้วยขือ่คา

ไม้จริงโซ่ตรวนถ้าแลท�าด้วยคาไม้ไผ่ท่านว่ากินสินจ้างถ้า

แลโทษเบาให้จ�าด้วยคาไม้ไผ่จ่ึงชอบถ้าผู้ใดมิฟังให้ไหมโดย

โทษานุโทษ”

 ขื่อ กับคา เป็น เครื่อง จองจํา ที่ นิยม ใช้ กัน หลาย ประเทศ  

มี ลักษณะ แตก ต่าง กัน ไป บ้าง

เข ตะ กะ : โล่ เป็น อาวุธ อย่าง หนึ่ง ของ พระ ศิวะ

โขลน ทวาร : เรียก อย่าง สามัญ ว่า “ประตู ป่า” ทํา ตาม ตํารา

พราหมณ์ คือ ทํา เป็น ซุ้ม ประตู สระ ด้วย ใบไม้ ให้ ทหาร ผู้ ไป ทัพ 

เดิน ลอด ซุม้ ประต ูไป มี พราหมณ์ คู ่หนึง่ นัง่ อยู ่บน ร้าน สงู สอง ข้าง 

ประตู คอย ประ พรมนํ้ามนต์ เพื่อ เป็น ชัยมงคล แก่ กองทัพ


