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“การอ่านมหากาพย์มหาภารตะช่วยให้จิตใจของเรามีความ 

เข้มแขง็ วรรณกรรมชิ้นนี้สอนให้เราตระหนกัถงึความจรงิที่ว่า เวรย่อม

ก่อให้เกดิเวร ความโลภและการใช้ความรุนแรงมแีต่จะน�ามนุษย์ไปสู่

ความพินาศหายนะ และการชนะที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การชนะธรรมชาติ

ฝ่ายต�่าในตวัของเราเอง...

“ท่านอาจเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศอินเดียและได้ประสบ

พบเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แต่ท่านจะไม่สามารถเข้าใจซึ้งในวิถีชีวิต 

ของอนิเดยีได้ หากท่านไม่ได้อ่าน มหากาพย์รามายณะ และมหากาพย์

มหาภารตะ อย่างน้อยกใ็นค�าแปลที่ดขีองวรรณกรรมสองเรื่องนี้”

(จากหนงัสอื Mahabharata by C.Rajagopalachari  

เขยีนโดย จกัรวะระต ีราชาโคปาลาจาร ีผู้ส�าเรจ็ราชการคนแรกของอนิเดยี)
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จากข้อความข้างต้นสามารถบ่งชดัถงึความส�าคญัของมหากาพย์

ทั้งสองเรื่องได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียนั้น นับถือ  

มหากาพย์มหาภารตะ ว่าเป็นคมัภรี์พระเวทที่ ๕ เลยทเีดยีว (แต่เดมิ

คมัภรี์พระเวทมอียู่ ๔ คอื ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท อาถรรพเวท) 

และถอืว่าผู้ใดที่ได้อ่านจะได้บุญอย่างมาก

เนื่องจากมหากาพย์มหาภารตะเป็นวรรณกรรมที่ลึกซึ้งยิ่ง  

ผู้เขยีนจงึเลอืกฉบบั มหาภาตยุทธ ที่แปลและเรยีบเรยีงโดย อาจารย์

กรุณา-เรอืงอุไร กุศลาสยั เป็นแก่นส�าคญัในการเล่า เนื่องเพราะเป็น

ฉบบัที่ให้รายละเอยีดของเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี

เรื่องราวของมหากาพย์อนัศกัดิ์สทิธิ์นี้เริ่มขึ้นว่า...





๑
อาทิบรรพ 

(บรรพแห่งการเริ่มต้น)

ว่าด้วยต�านานการเล่าเรื่องมหาภารตะ 

และก�าเนิดของเจ้าชายในกุรุราชวงศ์ทั้งฝ่ายปาณฑพและเการพ
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๑...
แรกเริ่มเดิมทีนั้นโลกไม่มีแสงสว่าง มีแต่ความมืดปกคลุม

ห้อมล้อมอยู่ ครั้นแล้วการเคลื่อนไหวครั้งแรกกอ็ุบตัขิึ้น ยงัให้เกดิไข่

ฟองมหมึามหาศาลอนัเป็นพชืแห่งชวีติที่ไม่มวีนัจะสิ้นสุดลงได้

จากไข่กเ็กดิ พระประชาบด ีผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพสตัว์ และเกดิ

สตัว์อื่นๆ ตดิตามมา เช่น มน ุทกัษะ และลกูชาย ๗ ตน อศัวนิฝาแฝด 

อาทติย์ และปิตฤ แล้วกเ็กดิน�้า แผ่นดนิ อากาศ ท้องฟ้า ทศิต่างๆ ปี 

ฤดูกาล เดอืน ปักษ์ กลางวนั และกลางคนื

ด้วยประการฉะนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์รู้จกักเ็กดิมขีึ้น

แต่บรรดาสรรพสิ่งที่กล่าวถึงนี้ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดในสกลจกัรวาลล้วนมอีนัจะสญูสลายไปในเมื่อสิ้นยคุ 

แล้วยคุใหม่กจ็ะก่อให้เกดิชวีติใหม่ เสมอืนผลไม้ที่เกดิขึ้นเป็นธรรมดา 

ครั้นฤดูกาลผ่านไป ต้นไม้และผลไม้นั้นก็ย่อมต้องเหี่ยวแห้งตายไป 
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ด้วยประการฉะนี้ โลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่มีเริ่มต้นและไม่มี 

สิ้นสุด เป็นวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์และท�าลาย เป็นเช่นนี้อยู่ชั่ว 

นจินรินัดร ดั่งค�าที่ว่า...

กาลเวลาเป็นผู้สร้าง กาลเวลาเป็นผู้ท�าลาย

กาลเวลาเป็นเพลงิเผาไหม้ กาลเวลาเป็นเครื่องดบัไฟนั้น

กาลเวลาเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ทั้งความดแีละความชั่ว

กาลเวลาฟาดฟันเราให้หมองมวัและมอดม้วย

กาลเวลาช่วยสร้างสรรค์เราขึ้นมาใหม่

กาลเวลาไม่เคยหลบัใหลในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหลบัหมด

กาลเวลาเท่านั้นที่ยนืคงยงยศในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างล้มล่ม

ปัจจุบนั อดตี และอนาคตอนัอุดม ล้วนเป็นลูกของกาลเวลา

โอ้! เหตุผลเจ้าหนา เจ้าจงตระหนกัไว้ดั่งที่ได้พรรณนามานี้เถดิ 

แล้วความเข้มแขง็จะบงัเกดิแก่สูเจ้า!

เมื่อ ฤษีวฺยาส (วะ-ยา-สะ) คิดแต่งมหากาพย์มหาภารตะได้

ส�าเร็จ และปรารถนาจะบันทึกวรรณกรรมชิ้นนี้ไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษร ส�าหรบัสั่งสอนบรรดาศษิย์ต่อไป แต่ด้วยเหตุที่มเีนื้อเรื่องยาว

มาก ท่านจงึวติกว่าจะมผีู้ใดสามารถช่วยลขิติ (เขยีน) ให้ได้รวดเรว็

และถูกต้องตามค�าบอก

พระพรหมหยั่งทราบถงึเรื่องนี้ กท็รงปรากฏองค์แนะน�าให้ฤษี

วฺยาสอาราธนา (เชิญ) พระคเณศ เทพแห่งปัญญาผู้สามารถก�าจัด

อุปสรรคทั้งปวงมาช่วยเขียน เพราะทรงเป็นเทพที่เขียนหนังสือได้
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รวดเรว็และถูกต้อง

ฤษีวฺยาสจึงมุ่งจิตน้อมร�าลึกถึงพระคเณศ พระคเณศก็ทรง

ปรากฏองค์ขึ้น เมื่อทราบจดุประสงค์ของฤษวียฺาส กท็รงตอบรบัด้วย

ความยนิด ีแต่มเีงื่อนไขว่า เมื่อทรงลงมอืเขยีนแล้ว ฤษวียฺาสจะหยุด

ค�าบอกไม่ได้ ต้องร่ายโศลกค�าบอกให้ตดิต่อกนัไปจนจบเรื่อง

ฤษีวฺยาสยอมรับเงื่อนไขของพระคเณศ แต่ได้ขอร้องว่า 

ข้อความใดที่พระคเณศเขียนลงไป ความนั้นพระคเณศเองจะต้อง

เข้าใจความหมายดีเสียก่อน ซึ่งพระคเณศก็ทรงยอมรับข้อขอร้องนี้

เช่นกนั

ด้วยเหตุนี้เองที่ช่วยให้ฤษีวฺยาสแต่งมหากาพย์มหาภารตะได้

ส�าเรจ็ เพราะหากเมื่อใดฤษวียฺาสต้องการจะพกัผ่อน หรอืใช้ความคดิ

แต่งโศลกให้รดักุมสละสลวยยิ่งขึ้น ท่านกจ็ะใช้ศพัท์หรอืวลยีากๆ เพื่อ

ให้พระคเณศต้องหยุดใคร่ครวญตีความหมายของศัพท์หรือวลีนั้นๆ 

เสยีก่อนจงึจะลงมอืเขยีนต่อไป

เรื่องราวในมหากาพย์มหาภารตะนั้นกล่าวถงึ สงครามระหว่าง

พี่น้องตระกูลเการพกับพี่น้องตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองฝ่ายล้วนมี

ความเกี่ยวข้องผูกพนักบัฤษวียฺาส

ส่วนประวตัขิองฤษวียฺาสเองนั้น เริ่มขึ้นที่...

วนัหนึ่ง ระหว่างที่ ฤษปีราศร (ปะ-รา-สอน) ก�าลงัจะข้ามแม่น�า้

ยมุนา ก็บังเอิญเหลือบไปเห็นสาวน้อยสัตยวดีก�าลังพายเรือข้ามฟาก

อยู่ ความงามของนางเป็นที่จับใจยิ่ง ฤษีปราศรจึงเข้าไปเจรจาขอ 

ฝากรักโดยให้สัญญาว่า นางจะได้บุตรชายที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมี



มาลยั (จุฑารตัน์)
17

คนเคารพนบัถอืไปทั่วโลก

ดังนั้น นางสัตยวดีจึงให้ก�าเนิดบุตรชายคนหนึ่งแก่ฤษีปราศร 

ที่เกาะกลางล�าน�้ายมุนานั่นเอง ด้วยเหตุที่ทารกนี้มีผิวคล�้าจึงได้ชื่อว่า 

กฤษณะ ไทฺวปายนะ (ทะ-ไว-ปา-ยะ-นะ) แปลว่า ผู้มีผิวคล�้าและ 

เกิดบนเกาะ ซึ่งก็คือคนเดียวกันกับ ฤษีวฺยาส แต่ที่ต่อมากฤษณะ  

ไทวฺปายนะ ได้นามว่า ฤษวียฺาส หรอื เวท วยฺาส กเ็พราะเหตุว่าท่าน

เป็นผูร้วบรวมและเรยีบเรยีงคมัภร์ีพระเวท และมหากาพย์มหาภารตะ 

(วยฺาส แปลว่า ผู้จดัให้เป็นระเบยีบ)

กฤษณะ ไทวฺปายนะ ต้องจากนางสตัยวดไีปตั้งแต่ยงัเดก็ แต่

ได้ให้ค�ามั่นเอาไว้ว่า เมื่อไรกต็ามที่มารดาต้องการจะพบ กข็อให้เรยีก

ท่านในใจ แล้วท่านจะมาปรากฏต่อหน้าทนัที

ความยิ่งใหญ่ของมหากาพย์มหาภารตะ เริ่มต้นว่า...

ในบรรดาเทวดาที่มีอยู่มากมายหลายกลุ่มนั้น มีอยู่กลุ่มหนึ่ง

เรยีกว่า วสุคณะ มเีทวดาอยู่ด้วยกนัทั้งหมด ๘ องค์ วนัหนึ่งเทวดา

กลุ่มนี้ได้พาภรรยาไปเที่ยวเล่นบริเวณใกล้ๆ เขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่

ตั้งอาศรมของฤษวีสษิฐ์

ฤษวีสษิฐ์มแีม่โคอยู่ตวัหนึ่งชื่อ นนัทนิ ีซึ่งเป็นโควเิศษสามารถ

ให้น�้านมได้มากตามที่เจ้าของต้องการ และท�าให้ผูท้ี่ได้ดื่มน�้านมนี้มอีายุ

ยนืนานถงึ ๑,๐๐๐ ปี

ในวสุคณะมเีทวดาองค์หนึ่งชื่อ ทยฺุ (ทะ-ยุ แปลว่า สวรรค์ ฟ้า 

อากาศ ฯลฯ แต่ในบางต�ารากล่าวว่า วสุคณะ เป็นบริวารของ

พระอนิทร์ มเีทวดาอยู่ ๘ องค์ คอื ๑. ธร (ดนิ) ๒. อาป (น�้า)  
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๓. อนลิ (ลม) ๔. อนล (ไฟ) ๕. ธรุวะ (ดาวเหนอื) ๖. โสม (ดวงเดอืน) 

๗. ปรตัยุษ หรอืปัจจุส (รุ่ง) ๘. ประภาส (แสงสว่าง) ไม่มนีามทยฺุ 

อยู่ในกลุ่มด้วยเลย แต่เนื่องจากเทวดาองค์หนึ่งๆ มกัจะมหีลายนาม

จงึไม่อาจระบุแน่ชดัว่า เป็นเทวดาวสุคณะกลุ่มเดยีวกนัหรอืไม่)

ภรรยาของเทวดาทยฺุเกดิชอบใจโคนนัทนิ ี ต้องการจะพาไปอยู่

ที่บ้านของนาง นางจงึอ้อนวอนให้สามชี่วยขโมยโค เทวดาทยฺุทนการ

รบเร้าของภรรยาไม่ได้ จงึขอให้เพื่อนเทวดาอกี ๗ องค์ร่วมมอืด้วย 

แต่ในขณะที่เทวดาทั้งแปดก�าลังจูงแม่โคนันทินีพร้อมด้วยลูกโคออก

จากอาศรมนั้น ฤษีวสิษฐ์ซึ่งก�าลังเก็บผลไม้อยู่ในป่าก็รู้ได้ด้วยญาณ

วิเศษทันทีจึงรีบกลับอาศรม และจับขโมยได้อย่างชนิดคาหนังคาเขา 

ฤษีวสิษฐ์จึงสาปเทวดาคณะนี้ทั้ง ๘ องค์ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อ 

ลงโทษ โดยเฉพาะเทวดาทยฺซุึ่งเป็นผูน้�าในการขโมยครั้งนี้ต้องเจอโทษ

หนักกว่าใคร คือต้องไปเกิดเป็นมนุษย์และมีชีวิตอยู่นานเท่าที่มนุษย์

คนหนึ่งจะอยูไ่ด้ ส่วนอกี ๗ องค์ที่เหลอื มโีทษเพยีงต้องเกดิเป็นมนษุย์

เท่านั้น

เจอค�าสาปจากฤษผีู้ทรงศลีอย่างนี้ เทวดากเ็ทวดาเถอะ กก็ลวั

เป็นเหมอืนกนั...เทวดาวสุคณะทั้ง ๘ องค์ ต่างหวั่นวติกและปรกึษา

กันหาวิธีแก้ไขอย่างเคร่งเครียด ในที่สุดตกลงกันว่าจะไปขอความ 

ช่วยเหลอืจากพระแม่คงคา โดยเล่าเรื่องที่พวกตนถูกสาปให้พระนาง

ทราบ และขอให้พระนางรับเป็นมารดาในยามที่พวกตนจะต้องลงไป

เกดิเป็นมนษุย์ พร้อมกนันี้กข็อให้พระนางโยนทกุคนลงในห้วงน�้าทนัที

ที่เกดิมา

พระแมค่งคาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วรูส้กึสงสาร จงึยอมรบั
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ที่จะท�าตามที่เทวดาวสคุณะขอร้อง และเริ่มด�าเนนิการโดยการปรากฏ

องค์เป็นสาวน้อยผูเ้ลอโฉมไปพบ ท้าวประตปีะ ราชาแห่งนครหสัตนิา-

ปรุะ ผูด้ื่มด�่าในศาสนธรรมและมกัจะเสดจ็ไปประทบั ณ รมิฝ่ังแม่น�้า

คงคา เพื่อบ�าเพญ็สมาธภิาวนาในยามว่างจากราชกจิ

พอลืมพระเนตรขึ้นจากการบ�าเพ็ญภาวนาได้เห็นสาวน้อย

เลอโฉมเข้า ท้าวประตีปะก็แปลกใจและถามว่า นางเป็นใครและมี

ประสงค์อะไร

พระแม่คงคาในร่างสาวน้อยกต็อบว่า ประสงค์จะมคีู่ครอง

ท้าวประตีปะทรงพอจะคาดเดาได้ว่า สาวน้อยตรงหน้าเป็น 

พวกอมนุษย์แน่ๆ จงึทรงรบัปากว่า หากพระองค์มโีอรสเมื่อใด กจ็ะ

รบันางไว้เป็นสะใภ้ พระแม่คงคากท็รงขอค�ามั่นสญัญาว่า โอรสของ

ทา้วประตปีะที่จะเป็นสวามขีองพระนางจะต้องรบัปากตามใจพระนาง

ในทุกเรื่องราว จะขดัใจสิ่งใดไม่ได้เป็นอนัขาด ซึ่งท้าวประตปีะกท็รง

รบัค�าอกี

กาลเวลาผ่านไป ท้าวประตปีะกม็โีอรสองค์หนึ่งสมความมุง่มาด

ปรารถนา พระองค์ให้นามโอรสว่า ศานตนุ เจ้าชายศานตนุทรงเพยีบ

พร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติทุกประการ ท้าวประตีปะครอง

ราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมจนล่วงเข้าสู่วัยชรา ก็ทรงมอบราชสมบัติ

ให้โอรสครองสืบต่อไป ส่วนพระองค์เองนั้นก็ทรงปฏิบัติตนตาม 

ขั้นตอนแห่งชีวิตในอุดมการณ์ของวัฒนธรรมฮินดูคือ วานปรัสถ์  

ด้วยการสละบ้านเรอืนและวงศ์วานออกสู่ป่าเพื่อบ�าเพญ็สมาธภิาวนา

ใน มานวธรรมศาสตร์ จดัขั้นตอนชวีติพราหมณ์ออกเป็น ๔ ชั้น 
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(อาศรม) คอื

๑. พรหมจาร ี– นกัเรยีน มหีน้าที่ปฏบิตัแิละศกึษาพระเวทวทิยา

ในส�านักอาจารย์คนใดคนหนึ่ง (ถ้าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ก็จะศึกษา

วชิาการรบ การปกครอง)

๒. คฤหสัถ์ – ผูค้รองเรอืน มภีรรยาและครอบครวั เป็นหวัหน้า

ในบ้าน อ่านและสอนพระเวท ท�าการบูชาเองหรือช่วยผู้อื่นกระท�า 

ยัญกรรมให้ทานและรับทักษิณา (ถ้าอยู ่ในวรรณะกษัตริย์ก็จะ

ปกครองบ้านเมอืง)

๓. วานปรสัถ์ – ผูอ้ยูป่่า ละบ้านเรอืนและครอบครวัเพื่อเข้าป่ า 

บ�าเพญ็เพยีร

๔. สนัยาส ี– เพยีรภกิขาจาร เลี้ยงชพีด้วยการขอเขากนิ และ

ตั้งจติมุ่งอยู่ตรงพระปรพรหมและนฤพาน)

แต่ก่อนที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างจากไปตามขั้นตอนชีวิตของ 

ชาวฮินดูที่ดีนั้น ท้าวประตีปะก็ไม่ลืมที่จะบอกเรื่องที่พระองค์เคย

รบัปากสาวน้อยนางหนึ่งที่รมิแม่น�้าคงคาว่าจะรบันางเป็นสะใภ้ให้โอรส

รบัรู้ด้วย

ท้าวศานตนุครองราชย์ต่อจากพระบิดาด้วยดี พระองค์โปรด

กฬีาล่าสตัว์เป็นอย่างยิ่ง วนัหนึ่งทรงไปล่าสตัว์พร้อมด้วยเหล่าข้าราช

บรพิารและเสดจ็เลยไปถงึรมิฝั่งแม่น�้าคงคา

ณ ที่นี้เอง ที่ท้าวศานตนุทรงพบสาวงามโฉมสะคราญนางหนึ่ง 

จนพระองค์ต้องตกหลมุรกัในทนัท ีโดยไม่รอช้า พระองค์กท็รงเข้าไป

เจรจาขอแต่งงานกบัสาวงามนางนั้น
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หญิงสาวซึ่งก็คือพระแม่คงคาแปลงกายมานั้นได้ตอบตกลง  

หากแต่มข้ีอแม้ว่า...ท้าวศานตนจุะต้องให้ค�ามั่นสญัญาว่าจะตามใจนาง 

ทุกอย่าง ถ้าผดิสญัญาเมื่อใดนางจะจากไปทนัที

ค�าพูดของสาวงามท�าให้ท้าวศานตนุนึกถึงค�าที่พระบิดาทรง

ก�าชับและแน่พระทัยว่า หญิงสาวที่ทรงพบคือคนเดียวกันกับที่พระ

บิดาทรงให้สัญญาไว้ ประกอบกับก�าลังหลงใหลในความงามของนาง 

พระองค์จงึรบัปากนางอย่างไม่รรีอ

ท้าวศานตนุพาสาวงามที่พบกันที่ริมฝั ่งแม่น�้าคงคาเข้านคร 

หัสตินาปุระและแต่งตั้งนางเป็นมเหสี ครองชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมี

ความสุข

แต่ความสุขของท้าวศานตนุกค็งอยู่ได้ไม่ยั่งยนื เพราะเมื่อพระ

มเหสีคนงามประสูติโอรสมาทีไร พระนางก็จะจับโอรสโยนลงแม่น�้า

ทนัท ีท�าให้โอรสสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยงัไม่ทนัลมืตาดโูลก ยงัความเศร้า

เสยีใจแก่ท้าวศานตนอุย่างยิ่งยวด แต่พระองค์กไ็ม่กล้าเอ่ยปากว่ากล่าว

พระมเหสีแต่อย่างใด เพราะติดขัดในค�ามั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ จน

กระทั่งพระองค์ต้องสูญเสยีโอรสไป ๗ องค์

ในที่สุด พระมเหสกีป็ระสูตโิอรสองค์ที่ ๘ ซึ่งพระนางกจ็ะทรง

กระท�าเช่นเดยีวกบัที่เคยท�าต่อโอรสทั้ง ๗ องค์ แต่ครั้งนี้ท้าวศานตนุ

ทนไม่ไหว ทรงเข้าขดัขวางไว้ไม่ยอมให้นางโยนทารกลงน�้าอกี

พระแม่คงคาในร่างของพระมเหสคีนงามจงึเตอืนสตท้ิาวเธอ ถงึ

ค�าสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะไม่ขัดใจนางในทุกเรื่องราว หากผิดค�าสัญญา

เมื่อไรพระนางก็จะจากไปทันที แล้วพระนางก็ทรงเล่าเรื่องราวของ

เทวดาวสุคณะที่ต้องค�าสาปให้ท้าวศานตนุได้ทราบ จากนั้นพระนางก็
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ทรงอนัตรธานหายร่างไปพร้อมกบัโอรสองค์ที่ ๘

เรื่องที่เกิดขึ้นท�าให้ท้าวศานตนุเกิดความท้อแท้พระทัยไม่น้อย 

จงึเสดจ็สูป่่าเพื่อบ�าเพญ็ตบะหาความสงบทางใจที่รมิฝ่ังแม่น�้าคงคาอยู่

นานหลายปี

ส่วนโอรสองค์ที่ ๘ ซึ่งถกูพระชนนนี�าตวัไปนั้น กไ็ด้เจรญิวยัขึ้น

เป็นล�าดบั ทั้งได้รบัการศกึษาจากการสั่งสอนของบรรดาทวยเทพ เช่น 

ได้รบัความรู้เกี่ยวกบัคมัภรี์พระเวทจากฤษวีสษิฐ์ สรรพศาสตร์อื่นๆ 

จากฤษีพฤหัสบดี และฤษีศุกฺล (สุก-กะ-ละ) และวิชายิงธนูจากฤษี 

ปรศุราม

โอรสองค์นี้มนีามว่า ศานตนพ (แปลว่า ลูกของศานตนุ) หรอื 

คางเคยะ หรอื คงคาทตัต์ (คางเคยะและคงคาทตัต์ แปลว่า ผูม้กี�าเนดิ

จากคงคา) หรอื เทวพรต

วันหนึ่ง ขณะที่ท้าวศานตนุก�าลังด�าเนินเล่นอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้า

คงคาก็ทรงเห็นเด็กชายคนหนึ่งก�าลังยิงธนูเล่น ลูกธนูไปตกซ้อนกัน

เป็นเขื่อนกั้นกระแสน�้าไว้ไม่ให้ไหล ฝีมอืแม่นธนขูองเดก็น้อยท�าให้ท้าว

ศานตนุด�าเนนิเข้าไปใกล้ด้วยความสนใจ แต่แล้วกต็้องตกตะลงึ เมื่อ

เหน็ว่าเดก็คนนี้มหีน้าตาละม้ายคล้ายคลงึกบัพระองค์อย่างยิ่ง ทว่าพอ

ท้าวศานตนุจะทรงพูดด้วย เดก็ชายกร็บีวิ่งหนไีปเสยีก่อน แล้วสกัครู่

ต่อมา เดก็น้อยคนนั้นกก็ลบัมาใหม่ โดยมพีระแม่คงคาเดนิตามมาด้วย

เมื่อได้พบหน้ากันอีกครั้ง พระแม่คงคาได้บอกต่อท้าวศานตนุ

ว่า เดก็ชายคนนี้กค็อืโอรสองค์ที่ ๘ ซึ่งพระนางพามาด้วย และบดันี้

พระนางจะมอบโอรสให้ท้าวเธอพากลับบ้านเมืองไป กล่าวจบร่าง 
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พระแม่คงคากห็ายไป

ท้าวศานตนุจึงพาเจ้าชายศานตนพผู้เป็นโอรสกลับคืนสู่นคร 

หสัตนิาปรุะด้วยความปลาบปลื้มยิ่ง และเมื่อเจ้าชายศานตนพเจรญิวยั

พอสมควร ท้าวศานตนุกท็รงสถาปนาให้เป็นพระยุพราช ช่วยบรหิาร

ราชการบ้านเมอืงตามราชประเพณี

ต่อมาวนัหนึ่ง ท้าวศานตนุได้เสดจ็ไปท่องเที่ยวบรเิวณป่ารมิฝั่ง

แม่น�้ายมุนา ขณะที่ประทบัในป่านั้นพระองค์ทรงได้กลิ่นหอมอบอวล

จรุงใจ จงึทรงค้นหาที่มาจนในที่สุดกท็รงพบว่า กลิ่นหอมนั้นโชยมา

จากร่างของสาวสวยราวเทพธดิานางหนึ่ง นางคอื สตัยวดี

เพยีงแค่แรกเหน็ ท้าวศานตนุกห็ลงรกันางสตัยวด ี(ซึ่งเป็นคน

เดียวกันกับสัตยวดีที่เป็นมารดาของกฤษณะ ไทฺวปายนะ หรือ ฤษ ี

วยฺาส) อย่างจบัใจ เมื่อได้รู้ว่านางเป็นลกูสาวของคนหาปลา (ความจรงิ

นางสตัยวดไีม่ใช่ลกูของคนหาปลา แต่คนหาปลาได้พบนางในท้องปลา

ตัวหนึ่งที่เขาจับได้ คนทั่วไปก็เลยเข้าใจว่านางเป็นลูกคนหาปลา) จึง

เสดจ็ไปสู่ขอนางจากคนหาปลา

คนหาปลาก็ตอบพระองค์ว่า ยินดีจะยกบุตรสาวให้ หากท้าว

ศานตนุจะทรงให้สญัญาว่า โอรสซึ่งเกดิจากนางสตัยวดจีะต้องได้เป็น

รชัทายาทสบืราชบลัลงัก์ต่อไป 

ข้อเรียกร้องนี้ท�าเอาท้าวศานตนุทรงสะอึก เพราะถึงจะทรง

หลงใหลใฝ่ฝันถงึนางสตัยวดเีพยีงใดกต็าม แต่พระองค์กไ็ม่ทรงลมืว่า

ยงัมเีจ้าชายศานตนพ โอรสองค์โตที่เกดิจากพระแม่คงคาอยู่ จงึทรง

รบัข้อเรยีกร้องของคนหาปลาไม่ได้ ต้องเสดจ็กลบัราชธานด้ีวยพระทยั

อนัหม่นหมอง และประชวรลงด้วยความผดิหวงั
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อาการประชวรของพระบดิาท�าให้เจ้าชายศานตนพวติกทกุข์ร้อน

เป็นอย่างยิ่ง พยายามหาสาเหตแุห่งโรค ซึ่งในที่สดุกไ็ด้รูค้วามจรงิจาก

อ�ามาตย์ผูใ้หญ่ เมื่อได้รู้ความจรงิทุกอย่างแล้ว เจ้าชายศานตนพกท็รง

รบีเร่งไปพบคนหาปลาผู้นั้น ขอร้องเขาให้ยกบุตรสาวให้แก่พระบดิา

ของพระองค์ โดยยอมรบัข้อเรยีกร้องของคนหาปลาว่า จะให้โอรสที่

เกดิจากนางสตัยวดไีด้เป็นรชัทายาท และสญัญาว่าพระองค์จะไม่เป็น

กษตัรยิ์สบืต่อจากพระบดิา

แต่คนหาปลายงัไม่พอใจต่อข้อเสนอเพยีงเท่านี้ เขากล่าวว่า แม้

เจา้ชายศานตนพจะยนิยอมต่อข้อเรยีกร้องของเขากต็าม แต่จะมหีลกั

ประกนัอะไรว่า โอรสของเจ้าชายศานตนพจะยอมรบัด้วย

ค�าพูดของชายหาปลาท�าให้เจ้าชายศานตนพเข้าใจจุดประสงค์

ของเขา และเพื่อยืนยันความจริงใจของตนเอง เจ้าชายศานตนพจึง

สาบานว่าจะไม่ขอแต่งงานเลยชั่วชีวิต (เพื่อจะได้ไม่มีโอรสมาเป็นที่

หวาดระแวงของชายหาปลา) ชายหาปลาจงึยอมยกบุตรสาวคอื นาง

สตัยวด ีให้เป็นมเหสขีองท้าวศานตนุ

ด้วยความมนี�้าพระทยักว้างของเจ้าชายศานตนพนี้เอง ทนัใดนั้น

บรรดาเทพยดาที่ได้ยินการสนทนาของบุคคลทั้งสอง ต่างโปรยข้าว

ตอกดอกไม้ลงมาสดุดเีจ้าชายศานตนพ พร้อมกบัเปล่งเสยีงว่า 

“ภษีมะ! ภษีมะ!” (แปลว่า ฉกาจฉกรรจ์)

นบัตั้งแต่นั้นมา เจ้าชายศานตนพจงึได้สมญานามว่า ภษีมะ
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๒...
ด้วยความเสียสละอันใหญ่หลวงของเจ้าชายศานตนพ หรือ  

ภษีมะ จงึช่วยให้งานอภเิษกสมรสระหว่างท้าวศานตนุกบันางสตัยวดี

มขีึ้นอย่างมโหฬาร ท่ามกลางความยนิดปีรดีาของบรรดาเหล่าอ�ามาตย์ 

ข้าราชบรพิาร และประชาชนอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะท้าวศานตนุนั้นทรงซึ้งพระทยัในโอรสมาก ถงึกบัได้

ประทานพรให้ว่า ตราบใดที่ภีษมะยังไม่ปลงใจที่จะถึงแก่ความตาย 

ตราบนั้นจะไม่มผีู้ใดสามารถฆ่าเขาได้

ท้าวศานตนุมโีอรสกบัพระนางสตัยวด ี๒ องค์ คอื จติรางคทะ 

และวจิติรวรียะ เมื่อเจ้าชายจติรางคทะเจรญิวยัพอสมควร ท้าวศานตนุ

ก็สวรรคต เจ้าชายจิตรางคทะจึงทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระ

บดิา ตามที่ภษีมะได้ให้สญัญาไว้

แต่ต่อมาไม่นาน ท้าวจิตรางคทะได้เกิดเรื่องต่อสู้กับคนธรรพ์ 

(พวกเทวดาชั้นผูน้้อยพวกหนึ่ง มฤีทธิ์ อาศยัอยูบ่นสวรรค์กม็ ีบนโลก

มนุษย์กม็ ีส่วนใหญ่จะอยู่แถบป่าหมิพานต์) แล้วท้าวจติรางคทะพ่าย

แพ้ถึงแก่ความตาย เจ้าชายวิจิตรวีรยะจึงได้สืบราชสมบัติต่อจาก

เชษฐา แต่เนื่องจากเจ้าชายวิจิตรวีรยะยังเยาว์วัยอยู่ ภีษมะซึ่งเป็น 

พี่ชายต่างมารดาจงึเป็นผู้ส�าเรจ็ราชการดูแลราชกจิแทน

วันเวลาผ่านไป เมื่อท้าววิจิตรวีรยะเติบโตเป็นหนุ่ม พอดีกับ

ราชาแห่งแคว้นกาศีได้จัดพิธีสยุมพร (เลือกคู่) ให้แก่ราชธิดาทั้ง ๓ 

องค์คอื อมัพา อมัพกิา และอมัพาลกิา

ภษีมะคดิจะให้ท้าววจิติรวรียะได้ราชธดิาทั้งสามองค์นี้เป็นมเหส ี
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จึงเดินทางไปร่วมพิธีด้วย แต่ไม่ได้ท�าตามกติกาของพิธีสยุมพร (ให้

หญงิสาวเลอืกคูด้่วยตวัเอง) ทว่าใช้ก�าลงัเข้าช่วงชงิราชธดิาทั้งสามองค์

ไปแทน (วธินีี้เรยีกว่า รากษส-ววิาห หรอืการแต่งงานแบบยกัษ์) และ

กองทพัของภษีมะกไ็ด้เป็นฝ่ายชนะ

ระหว่างเดินทางกลับนครหัสตินาปุระ เจ้าหญิงอัมพาได้ทูลให้

ภีษมะรู้ว่า นางได้รับหมั้นและปลงพระทัยรักอยู่กับราชาศาลวะแล้ว 

และถงึอย่างไรกจ็ะไม่ขอรกัผู้อื่นอกี ภษีมะจงึปล่อยตวัเจ้าหญงิอมัพา

ไป พาแต่เจ้าหญงิอมัพกิาและเจ้าหญงิอมัพาลกิาสกลบัราชธานเีท่านั้น

ส่วนเจ้าหญงิอมัพาราชธดิาองค์โตนั้น แม้จะได้รบัการปล่อยตวั

เป็นอสิระกลบัสู่นครกาศไีด้กต็าม แต่ราชาศาลวะกลบัไม่ยอมอภเิษก

สมรสด้วย เพราะเกรงเสยีงครหานนิทาในท�านองไม่เป็นมงคลระหว่าง

ที่นางต้องตกไปอยูใ่นก�ามอืของฝ่ายภษีมะ ท�าให้เจ้าหญงิอมัพามคีวาม

แคน้ใจตอ่ภษีมะมาก และด้วยความเสยีใจ นางได้ออกไปบ�าเพญ็ตบะ

แสดงความภักดีต่อพระศิวะผู้เป็นเจ้า พระศิวะพอพระทัยต่อการ

บ�าเพญ็เพยีรของนางจงึประทานพรให้นางได้ไปเกดิเป็นโอรสของท้าว

ทรฺุปัท ชื่อว่า ศขิณัฑนิ เพื่อจะได้สงัหารภษีมะเป็นการแก้แค้น

ท้าววจิติรวรียะเป็นกษตัรย์ิที่หมกมุน่ในกามคณุ ดงันั้นหลงัจาก

ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอัมพิกาและเจ้าหญิงอัมพาลิกาได้ชั่วระยะ

เวลาหนึ่งแล้ว กป็ระชวรและสวรรคตด้วยโรคกษยั (ชื่อโรคตามต�ารา

แพทย์แผนโบราณว่า ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการผอมแห้ง 

ตวัเหลอืง เท้าเยน็) โดยยงัไม่ทนัมโีอรสหรอืธดิาเลยแม้แต่องค์เดยีว

เรื่องนี้ท�าให้พระนางสัตยวดีพระชนนีของท้าววิจิตรวีรยะทรง

วติกกงัวลยิ่ง เพราะเกรงว่าจะไม่มผีู้สบืราชสมบตัแิละราชสกุลต่อไป 
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จงึปรกึษาและขอร้องให้ภษีมะรบัหน้าที่ ‘นโิยค’ (ประเพณใีนอนิเดยี

สมยัโบราณคอื หากสตรคีนใดสามตีายโดยไม่มบีุตร พี่ชายหรอืญาติ

ที่ใกล้ชดิของสามทีี่ตายไปนั้น อาจจะรบัเป็นสามขีองสตรนีั้นได้ เพื่อ

จะได้มบีุตรสบืสกุล)

แต่ภษีมะปฏเิสธ เพราะเขาได้สาบานเอาไว้แล้วว่าจะไม่แต่งงาน

เลยชั่วชีวิต และได้แนะให้พระนางสัตยวดีเชิญโอรสองค์โตของ

พระนางมาท�าหน้าที่นี้แทน

พระนางสัตยวดีจึงส�ารวมจิตตั้งสมาธิเรียกฤษีวฺยาสให้มาหา 

ทนัใด ฤษวียฺาสซึ่งขณะนั้นก�าลงัสาธยายพระเวทให้สานุศษิย์ฟังอยู่ถงึ

ป่าหมิพานต์ กไ็ด้มาปรากฏตวัต่อหน้าพระมารดา เมื่อได้ทราบเรื่อง

ราวโดยละเอยีดแล้ว ฤษวียฺาสกต็อบตกลงยนิดจีะท�าตามความคดิของ

มารดา

เมื่อแก้ปัญหาได้เปลาะหนึ่งแล้ว พระนางสตัยวดกีต้็องพยายาม

แก้ปัญหาเปลาะที่สอง คอืโน้มน้าวใจสองศรสีะใภ้ให้เหน็แก่อนาคตของ

ชาตติระกูลและบ้านเมอืง ยอมปฏบิตันิโิยค พระนางต้องเกลี้ยกล่อม

อยู่เป็นเวลานานกว่าสองมเหสมี่ายจะยอมตาม

แต่เนื่องจากรูปลักษณ์ของฤษีวฺยาสนั้น มีผมเผ้าหนวดเครา

ยุ่งเหยิงรุงรัง และร่างกายมอมแมมด้วยเถ้าและฝุ่นเยี่ยง ‘สาธุ’ 

(นักบวชฮินดู) ได้ก่อให้เกิดความกระอักกระอ่วนสะอิดสะเอียนแก่ 

เจ้าหญิงอัมพิกาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นระหว่างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นิโยค

กบัฤษวียฺาส นางจงึหลบัตาอยู่ตลอดเวลา ผลกค็อืนางได้บุตรชายซึ่ง

มนียัน์ตาบอดทั้งสองข้าง ชื่อว่า ธฤตราษฎร์ (ทรดิ-ตะ-ราด)

ส�าหรบัเจ้าหญงิอมัพาลกิากเ็ช่นเดยีวกนั เนื่องจากระหว่างปฏบิตัิ
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หน้าที่นโิยคกบัฤษวียฺาสนั้น นางพรั่นพรงึจนหน้าตาร่างกายซดีขาว ผล

ก็คือนางได้บุตรชายที่มีผิวพรรณขาวซีด ด้วยเหตุนี้โอรสของนางจึง

ได้ชื่อว่า ปาณฑุ (ปาน-ดุ แปลว่า ซดี หรอืขาว)

พระนางสตัยวดเีหน็สภาพอนัไม่เป็นปกตขิองหลานทั้งสองแล้ว

ไม่สบายใจนกั จงึขอร้องให้เจ้าหญงิอมัพกิาปฏบิตันิโิยคกบัฤษวียฺาสอกี

ครั้ง

เจ้าหญงิอมัพกิาไม่เตม็ใจแต่กไ็ม่กล้าปฏเิสธ จงึใช้อุบายให้ทาสี

สาวคนหนึ่งปลอมตัวเป็นนางเข้าไปปฏิบัตินิโยคกับฤษีวฺยาสในยาม

ค�่าคนืแทน และบุตรชายที่เกดิจากนางทาสใีนครั้งนี้ได้ชื่อว่า วทิูร

ภษีมะได้บ�ารงุเลี้ยงดกูมุารทั้งสามคอื ธฤตราษฎร์ ปาณฑ ุและ

วิทูร เป็นอย่างดี (ทั้งสามกุมารนี้ถือว่าเป็นโอรสของท้าววิจิตรวีรยะ 

เพราะเป็นโอรสที่เกดิจากการปฏบิตันิโิยค) จนกุมารทั้งสามเจรญิวยั

ขึ้น ท้าวธฤตราษฎร์นั้นมกี�าลงัประหนึ่งช้างสาร ส่วนท้าวปาณฑกุม็ฝีีมอื

ในการยิงธนูเป็นอย่างยิ่ง ส�าหรับวิทูรนั้นมีสติปัญญาเป็นเลิศและรัก

ความเป็นธรรมอย่างยิ่ง จนได้รบัสมญาว่า ‘มหามต’ิ 

เนื่องจากท้าวธฤตราษฎร์เนตรบอดทั้งสองข้าง และมหามตวิทิรู

นั้นเกดิจากมารดาที่มสีกลุต�่าต้อย ท้าวปาณฑจุงึได้ขึ้นครองราชย์เป็น

กษตัรยิ์แห่งนครหสัตนิาปุระ

ด้วยอยากเหน็หลานทั้งสามมคีวามสขุเยี่ยงปถุุชนทั้งหลาย ภษีมะ

จึงจัดการสู่ขอเจ้าหญิงคานธารี ธิดาของท้าวสุพล แห่งนครคันธาระ 

(คนัธารราฐ) ให้อภเิษกสมรสกบัท้าวธฤตราษฎร์ ด้วยความเคารพรกั

ต่อสวามีผู้มีเนตรบอดทั้งสองข้าง เจ้าหญิงคานธารีจึงได้ใช้ผ้าผูกตา

ของนางเสยี เพื่อไม่ให้มองเหน็อะไรได้เช่นเดยีวกบัสวามขีองนางตลอด
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ชวีติ

ในเวลาไล่เลี่ยกนั ภษีมะกไ็ด้สูข่อเจ้าหญงิกุนต ีธดิาของราชาศรูะ 

แห่งนครมถุรา ให้อภเิษกสมรสกบัท้าวปาณฑุ (เจ้าหญงิกุนตเีป็นพระ

ขนิษฐาของท้าววสุเทพ พระบิดาของพระกฤษณะ ราชาศูระได้ยก 

เจ้าหญิงกุนตีให้เป็นธิดาบุญธรรมของราชากุนติโภชตั้งแต่นางยังเยาว์ 

ทั้งนี้เนื่องจากราชากนุตโิภชไม่มโีอรสและธดิา และระหวา่งที่ยงัพ�านกั

อยู่กบัพระบดิาบุญธรรมนี้ วนัหนึ่ง ฤษทีุรวาส ผู้มอีทิธฤิทธิ์และวาจา

สิทธิ์ได้ไปเยี่ยมราชากุนติโภช และได้รับการปรนนิบัติจากเจ้าหญิง 

กนุตอีย่างดยีิ่ง ท�าให้ฤษทุีรวาสพอใจจงึให้พรเจ้าหญงิกนุตว่ีา หากนาง

ประสงค์จะมบีตุรกบัเทพเจ้าองค์ใด กข็อให้ได้สมดงัปรารถนา พร้อม

กบัสอนมนตร์ในการอญัเชญิเทพเจ้ามาหาให้นางด้วย

ต่อมาเจ้าหญิงกุนตีได้ทดลองใช้มนตร์นี้เชิญสูรยเทพ (พระ-

อาทติย์) ลงมาหา แล้วทนัใดนั้นเององค์สูรยเทพกป็รากฏต่อหน้านาง

และถามว่านางต้องการอะไร เจ้าหญิงกุนตีอดตกใจไม่ได้ เพราะนึก 

ไม่ถึงว่ามนตร์จะมีความศักดิ์สิทธิ์และรวดเร็วถึงเพียงนี้ จึงตอบ 

สูรยเทพไปว่า นางไม่ได้ต้องการสิ่งใด เพยีงแค่ทดลองมนตร์เท่านั้น 

แต่สูรยเทพกลับว่า มนตร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะใช้ทดลองเล่นๆ ไม่ได้ 

และได้ประทานโอรสแก่เจ้าหญิงกุนตีองค์หนึ่ง โดยที่นางไม่ต้องเสีย

ความบรสิุทธิ์แต่อย่างใด

จากนั้นเจ้าหญิงกุนตีก็ให้ก�าเนิดโอรสซึ่งประสูติออกจากครรภ์

นางมาพร้อมด้วยเสื้อเกราะและอาวุธ แต่ด้วยความอายและกลัว 

ค�าครหา เจ้าหญงิกุนตไีด้ทิ้งทารกน้อยนั้นลงในแม่น�้า บงัเอญินนัทนะ

ซึ่งเป็นสารถขีองท้าวธฤตราษฎร์ กบัภรรยาชื่อ ราธา ได้พบทารกเข้า 
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จงึเกบ็มาเลี้ยงและให้ชื่อว่า วสุเษณะ ซึ่งแปลว่า ผู้ที่เกดิมาพร้อมด้วย

สมบตัติดิตวั)

ต่อมา ภีษมะได้ยินกิตติศัพท์ความงามของเจ้าหญิงมาทร ี

ขนษิฐาของราชาศลัยะ แห่งแคว้นมทัระ (ปัจจุบนัคอื มทัราส) ด้วย

ความรักท้าวปาณฑุและต้องการได้แคว้นมัทระไว้เป็นพันธมิตร  

ภษีมะจงึไดสู้ข่อเจ้าหญงิมาทรมีาเป็นมเหสขีองท้าวปาณฑอุกีองค์หนึ่ง

ส�าหรบัมหามตวิทิูรนั้น ภษีมะกไ็ด้สู่ขอธดิาของราชาเทวกะ ซึ่ง

เกดิจากชนนใีนวรรณะแพศย์ให้เป็นชายา ทั้งสองมโีอรสธดิาด้วยกนั

หลายองค์

พี่น้องทั้งสามคอื ท้าวธฤตราษฎร์ ท้าวปาณฑุ และมหามตวิทิูร 

ต่างกด็�ารงชวีติอย่างผาสกุอยูใ่นนครหสัตนิาปรุะ โดยมภีษีมะผูม้ศีกัดิ์

เป็นลุงคอยช่วยให้ค�าแนะน�าในงานกจิการบ้านเมอืง

วันหนึ่ง ฤษีวฺยาสได้มาเยี่ยมท้าวธฤตราษฎร์ และได้รับการ

ต้อนรับจากเจ้าหญิงคานธารีเป็นอย่างดี ฤษีวฺยาสจึงอวยพรให้นางมี

โอรส ๑๐๐ องค์ และธดิา ๑ องค์

เจ้าหญงิคานธารอีุ้มท้องอยู่นานถงึ ๒ ปี จงึคลอดออกมาเป็น

ก้อนเนื้อใหญ่ ฤษวียฺาสรบีรุดมาแยกก้อนเนื้อนั้นออกเป็น ๑๐๑ ชิ้น 

แล้วดองเนื้อแต่ละชิ้นไว้ในหม้อเนยใส พร้อมกับสั่งเจ้าหญิงคานธารี

ให้เปิดหม้อเนยใสทั้ง ๑๐๑ ใบนั้น ในอกี ๒ ปีให้หลงั เสรจ็แล้วฤษ ี

วยฺาสจงึกลบัที่พ�านกัไป

พอครบ ๒ ปี เจ้าหญิงคานธารีก็ท�าตามที่ฤษีวฺยาสสั่งไว้ ผล

ปรากฏว่า จากหม้อเนยใสใบแรกมีโอรสประสูติออกมาพร้อมกับ 

ส่งเสียงร้องเหมือนลา ทันใดนั้น ลาทั่วประเทศ สุนัขจิ้งจอก แร้ง  
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และกา ต่างพากันส่งเสียงร้องรับกันเซ็งแซ่ ท้องฟ้ามืดมิดไปทั่วทั้ง 

สี่ทศิ ลมแรงพดักระโชกถี่ๆ  เป็นระยะๆ เกดิไฟไหม้ป่าลุกลามอย่าง

โชตชิ่วง ยงัความประหลาดใจยิ่งแก่ผู้ที่ได้พบเหน็ โอรสองค์นี้นามว่า 

ทุรโยธน์ เป็นโอรสองค์ใหญ่ใน ๑๐๑ องค์ ที่เกดิแต่เจ้าหญงิคานธารี

เหตุอาเพศที่เกิดขึ้นพร้อมกับการประสูติของโอรสองค์นี้ 

บรรดาปโุรหติาจารย์ต่างลงความเหน็ว่า ดวงของโอรสเป็นกาลกณิ ีจะ

น�าภยัและความหายนะมาสูบ้่านเมอืงและวงศ์ตระกลู ต่างทลูขอให้ท้าว

ธฤตราษฎร์น�ากุมารองค์นี้ไปทิ้งเสยี แต่ด้วยความรกัที่มตี่อลูก ท้าว 

ธฤตราษฎร์จงึไม่สามารถท�าตามค�าแนะน�านี้

นอกจากเกดิเหตกุารณ์ประหลาดกบัโอรสองค์โตแล้ว โอรสอกี 

๙๙ องค์ และธดิา ๑ องค์ ต่างกป็ระสตูอิอกจากหม้อเนยใสด้วยความ

เรยีบร้อย และในระหว่างที่พระนางคานธารกี�าลงัอุ้มครรภ์แก่อยู่นั้น 

ท้าวธฤตราษฎร์ได้มโีอรสกบันางก�านลัในวรรณะแพศย์ (ไวศยฺะ) องค์

หนึ่งชื่อ ยุยุตสุ (โอรสองค์นี้ได้ไปเข้ากบัฝ่ายปาณฑพในสงครามมหา

ภารตะ)

โอรสทั้ง ๑๐๐ องค์ ที่เกดิแต่พระนางคานธารนีี้ได้รบัการขนาน

นามรวมกันว่า เการพ (แปลว่า ผู้สืบเชื้อสายจากกุรุ เกิดจากศัพท ์

ค�าว่า กุรุ ซึ่งเป็นนามหนึ่งของท้าวประตปีะ พระบดิาของท้าวศานตนุ 

ในมหากาพย์มหาภารตะ มกัจะใช้กบัโอรส ๑๐๐ องค์ ของท้าวธฤต-

ราษฎร์โดยเฉพาะ)

ส�าหรบัวถิชีวีติที่สมควรจะราบรื่นชื่นสขุของท้าวปาณฑนุั้น กลบั

มอีปุสรรคขึ้นเมื่อวนัหนึ่ง ท้าวปาณฑเุสดจ็ประพาสป่าพร้อมด้วยเหล่า

ข้าราชบริพาร ระหว่างก�าลังชมนกชมไม้ก็บังเอิญเหลือบไปเห็นกวาง 
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คู่หนึ่งก�าลังเสพสังวาสกันอยู่ ด้วยความคะนองมือและไม่ทันยั้งคิด 

ท้าวปาณฑุก็ยิงธนูใส่กวาง ท�าให้กวางตัวเมียตายลงและกวางตัวผู ้

พลดัตกจากหลงัตวัเมยีทนัที

แต่แล้วเรื่องที่ท้าวปาณฑุคาดไม่ถงึกเ็กดิขึ้น กวางตวัผู้ที่ถูกธนู

ได้เอ่ยค�าพูดเป็นภาษาคนบอกว่า ตนเป็นพราหมณ์แปลงร่างมา

หาความสุขอยู่ในป่า และสาปท้าวปาณฑุว่า ต้องตายขณะเสพสุขกับ

ภรรยา และภรรยาจะต้องตายตามไปด้วย พอกล่าวจบกวางพราหมณ์

กส็ิ้นใจตายข้างกวางตวัเมยี

เรื่องนี้สร้างความวิตกกังวลใจแก่ท้าวปาณฑุมาก จนในที่สุด

ตดัสนิพระทยัจะล้างบาปด้วยการสละราชสมบตัอิอกบ�าเพญ็ศลีภาวนา

ในปา่ โดยมพีระนางกนุตแีละพระนางมาทรตีามเสดจ็ไปบ�าเพญ็เพยีร

ด้วย ท้าวธฤตราษฎร์จงึขึ้นครองราชย์แทนท้าวปาณฑุผู้เป็นอนุชา

แต่ถงึแม้จะออกมาบ�าเพญ็ศลีล้างบาปอยู่ในป่าแล้วกต็าม กไ็ม่

ช่วยให้ท้าวปาณฑุสบายพระทัยขึ้นเท่าไร เพราะทรงระลึกถึงค�าสอน

ในศาสนาได้ว่า ผูท้ี่ไม่มบุีตรจะประสบกบัความทกุข์ทรมานในภพหน้า 

ด้วยไม่มใีครคอยท�าบุญกรวดน�้าแผ่ส่วนกุศลไปให้

เมื่อความทุกข์ใจของสวามนีี้ทราบไปถงึพระนางกุนต ีพระนาง

จงึทูลให้ทรงทราบถงึพรที่พระนางได้รบัจากฤษทีุรวาส ในการที่จะมี

บุตรกบัเทพเจ้าได้ตามปรารถนา ท้าวปาณฑุทรงพอใจในข่าวดนีี้มาก 

และอนุญาตให้พระนางกุนตีอัญเชิญเทพเจ้ามาประทานโอรสให้ เพื่อ

จะได้สบืราชตระกูลต่อไป

พระนางกุนตจีงึได้อญัเชญิเทพเจ้า ๓ องค์ มาประทานโอรสให้

พระนาง โดยล�าดบัดงันี้
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๑. พระธรรมเทพ หรอืธรรมราช ประทานโอรสองค์ใหญ่ให้ 

คอื ยุธษิฐริะ

๒. พระวายุ หรอืพระพาย ประทานโอรสองค์ที่ ๒ คอื ภมีะ 

(ภมีเสน)

๓. พระอนิทร์ ประทานโอรสองค์ที่ ๓ คอื อรชุน

เมื่อเหน็พระนางกนุตมีโีอรสแล้วเช่นนี้ พระนางมาทรกีน็กึอยาก

จะมโีอรสบ้าง จงึขอร้องให้พระนางกนุตช่ีวยสอนมนตร์อญัเชญิเทพเจ้า

แก่พระนาง ซึ่งพระนางกุนตกีย็นิดสีอนให้ ผลกค็อื พระนางมาทรไีด้

อญัเชญิพระอศัวนิฝาแฝด มาประทานโอรสฝาแฝดให้คอื นกุล และ

สหเทพ

พระกุมารทั้ง ๕ องค์นี้คอื ยุธษิฐริะ ภมีะ อรชุน นกุล และ 

สหเทพ มนีามเรยีกรวมกนัว่า ‘ปาณฑพ’ (ปาน-ดบ) ซึ่งแปลว่า เกดิ

จากท้าวปาณฑุ เพราะโดยประเพณแีล้วถอืว่า พระกุมารทั้งห้านี้เป็น

โอรสของท้าวปาณฑุ

ด้วยประการฉะนี้ ท้าวปาณฑแุละมเหสทีั้งสองจงึต่างชื่นชมยนิดี

ที่ได้มโีอรสสมความมุ่งมาดปรารถนา แต่ความสุขที่ได้รบันี้กม็อียู่แค่

ช่วงสั้นๆ เท่านั้น เมื่อวนัหนึ่งในฤดใูบไม้ผลทิี่ธรรมชาตกิ�าลงัน่าอภริมย์ 

ท้าวปาณฑุได้ชวนพระนางมาทรีไปเดินเล่นด้วยกันที่ชายป่าริมล�าธาร

ห่างจากอาศรมที่พักไปไม่ไกลนัก และด้วยแรงสาปก่อนตายของ

พราหมณ์แปลงร่างเป็นกวาง ท้าวปาณฑกุอ็ดกลั้นต่อความเย้ายวนของ

ธรรมชาตไิม่ไหว ได้ร่วมเสพสงัวาสกบัพระนางมาทร ี แล้วในขณะที่

ก�าลงัเสพสขุนี้เอง ท้าวเธอกห็ทยัวายและสิ้นพระชนม์ลงอย่างกะทนัหนั 

ยังความโศกเศร้าเสียใจต่อพระนางกุนตีและโอรสทั้งห้าเป็นอย่างยิ่ง 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนางมาทรนีั้น ได้กระโดดลงในกลางจติกาธาน 

ที่ก�าลังเผาผลาญพระศพของสวามี สิ้นพระชนม์ตามไปด้วยอย่าง 

น่าอเนจอนาถ

ภายหลังจากได้พระราชทานเพลิงศพท้าวปาณฑุเรียบร้อยแล้ว 

บรรดาฤษีมุนีที่บ�าเพ็ญพรตอยู่ในป่า ได้แนะน�าให้พระนางกุนตีพา

โอรสทั้งห้ากลับคืนไปพ�านัก ณ พระราชฐานในนครหัสตินาปุระ 

เช่นเดมิ

พระนางกนุตไีด้รบัการต้อนรบัเป็นอย่างดจีากภษีมะ ท้าวธฤต-

ราษฎร์ และมหามตวิทิูร โดยจดัให้พี่น้องปาณฑพทั้งห้าได้พ�านกัอยู่

ในวังเดียวกันกับพี่น้องเการพทั้งร้อยที่เป็นโอรสของท้าวธฤตราษฎร์ 

และได้รบัการดแูลเอาใจใส่ทั้งความเป็นอยูต่ลอดจนการศกึษาอย่างดี

เหมอืนๆ กนั

แต่ในบรรดาพระกมุารทั้ง ๑๐๕ องค์นี้ ภมีะเป็นผูท้ี่มกี�าลงัวงัชา

มากที่สุด เวลาเล่นด้วยกันกับพระกุมารองค์อื่นๆ มักจะเล่นขัดคอ

เอาชนะเขาด้วยก�าลงั โดยเฉพาะกบัพี่น้องเการพทั้ง ๑๐๐ องค์ เรื่องนี้

ยงัความขุ่นข้องหมองใจให้แก่ทุรโยธน์และน้องๆ อกี ๙๙ องค์ เป็น

อย่างมาก

ฤษวียฺาสสามารถเลง็เหน็ความยุง่ยากในกาลอนาคตจงึได้รบีรดุ

จากป่าที่พ�านักมายังราชส�านักแห่งนครหัสตินาปุระ เกลี้ยกล่อมให้

พระนางสตัยวด ีพระมารดา และพระนางอมัพกิากบัพระนางอมัพา-

ลิกาให้ออกบ�าเพ็ญพรตในป่าเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงเรื่องร้อนใจในครั้งนี้

ไปให้พ้น ซึ่งพระนางสัตยวดีและสองศรีสะใภ้ก็เชื่อถือและท�าตาม 

ค�าแนะน�าของฤษวียฺาสโดยด ี
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ในที่สุด ทั้ง ๓ นาง ก็ได้สิ้นชีวิตในป่าตามความร่วงโรยของ

สงัขารในกาลต่อมา

ส่วนวสุเษณะ (โอรสองค์โตของพระนางกุนต ีแต่สารถขีองท้าว

ธฤตราษฎร์ได้เก็บมาเลี้ยงเป็นบุตร) ก็พลอยเติบโตขึ้นมาท่ามกลาง

พราหมณาจารย์ผู้รอบรู้ในคมัภรี์พระเวท และศลิปวทิยาแขนงต่างๆ 

รวมทั้งวิชาการรบด้วย เนื่องเพราะวสุเษณะได้อยู่ใกล้ชิดกับเหล่า 

พี่น้องเการพทั้งร้อยนั่นเอง

วนัหนึ่ง พระอนิทร์ได้แปลงร่างเป็นพราหมณ์เฒ่ามาขอเกราะที่

สวมอยู่บนรา่งของวสุเษณะ (เกราะนี้เกดิมาพร้อมกบัการประสตูขิอง

วสุเษณะ) เพราะต้องการเอาไปให้อรชุนผู้เป็นบุตรของตนใช้

ด้วยความเคารพต่อพราหมณ์ วสเุษณะรบีตดัเสื้อเกราะของตน

ออกให้พระอินทร์ทันที นับแต่นั้นมา วสุเษณะจึงได้ชื่อว่า กรรณะ  

แปลว่า ผู้ที่ตดั (เสื้อเกราะ) ออก

ความขัดแย้งระหว่างเหล่ากุมารเการพกับปาณฑพนั้นได้ทวี

ความรุนแรงขึ้นเป็นล�าดบั ถงึขั้นที่ทุรโยธน์วางแผนคดิก�าจดัภมีะด้วย

การวางยาพิษ โดยเริ่มจากการชวนพวกพี่น้องปาณฑพไปเล่นน�้าใน

แม่น�้าคงคาดว้ยกนั พอต่างเล่นน�้ากนัอย่างสนกุสนานจนภมีะเริ่มรูส้กึ

หวิ ทุรโยธน์กย็ื่นขนมที่ซ่อนยาพษิอยู่ภายในให้ ภมีะไม่รู้ถงึเล่ห์กลก็

รบัมากนิด้วยความยนิด ีแล้วกล็งน�้าไปด�าผุดด�าว่ายเล่นอกีครั้ง

เพยีงชั่วครู่ พษิของยากเ็ริ่มส�าแดงฤทธิ์ ท�าให้ภมีะรูส้กึอ่อนแรง

และวงิเวยีนศรีษะ ไม่สามารถจะเล่นน�้าต่อไปได้ จงึค่อยๆ ประคอง

ร่างขึ้นฝั่ง พอขึ้นบนบกได้กเ็ป็นลมหมดสตทิี่โคนไม้ต้นหนึ่ง ทุรโยธน์
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และน้องๆ ที่เฝ้าจับตาดูภีมะอยู่ ก็รีบช่วยกันใช้เถาวัลย์มัดร่างของ 

ภมีะแล้วหามไปถ่วงลงในแม่น�้าคงคา

ทว่า ยังนับเป็นโชคดีอย่างมหาศาลที่บังเอิญจุดที่พี่น้องเการพ

ถ่วงร่างภมีะลงไปนั้น เป็นปากทางที่จะลงไปสู่โลกบาดาล ร่างที่หมด

สติของภีมะจึงถูกกระแสน�้าพัดพาไปยังโลกบาดาล บรรดางูที่เฝ้าอยู่

ที่ปากทางเข้า เหน็มร่ีางคนล่วงล�้าแดนเข้ามา ต่างกพ็ากนัเข้ารมุกดัและ

ปล่อยพษิของตนเข้าสู่ร่างของภมีะ

ในทนัททีี่ถกูพษิของงรู้าย พษิในขนมที่ภมีะหลงกนิเข้าไปกค็ลาย

ก�าลงัลง ท�าให้ภมีะคนืสตแิละมกี�าลงัขึ้นมาดงัเดมิ จงึสามารถดิ้นหลดุ

จากพนัธนาการที่มดัร่างของตนอยู่ พอหลุดจากเถาวลัย์ที่มดัได้ ภมีะ

ก็เริ่มต่อสู้กับพวกงูร้ายที่ห้อมล้อม จนพวกงูร้ายต้องแตกกระเจิง 

พร้อมกบัน�าความไปแจ้งต่อพญานาควาสุกรี

เมื่อได้ทราบเรื่อง พญานาควาสุกรีก็ชวนนาคอีกจ�านวนหนึ่ง

รบีรุดไปยงัที่เกดิเหตุ ในบรรดานาคอาวุโสที่ร่วมทางมากบัพญานาค

วาสุกรนีั้น มนีาคอยู่ตนหนึ่งชื่อ อารยกะ ซึ่งเป็นตาทวดของพระนาง

กุนตพีระชนนขีองภมีะ พอเหน็ภมีะเข้า นาคอารยกะกจ็�าได้ว่าเป็นเชื้อ

สายของตน เรื่องที่ตั้งท่าว่าจะร้ายจงึกลายเป็นดไีป พญานาควาสุกรี

ต้อนรบัภมีะให้พกัอยู่ในบาดาลด้วยความรกัและเมตตา

ณ ที่นี้ ภมีะได้รบัอนุญาตจากพญานาควาสุกรใีห้ดื่มน�้าอมฤต 

(น�้าทิพย์หรือน�้าอมตะ นัยว่าผู้ใดได้ดื่มแล้วจะมีพลังมหาศาล) ที่

พญานาคเกบ็ไว้ ภมีะได้ดื่มน�้าอมฤตไปถงึ ๘ กุณโฑ และพกัอยู่ที่โลก

บาดาลอย่างแสนสบาย

ในขณะเดียวกัน พระนางกุนตี และสี่พี่น้องปาณฑพ ต่างก็
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กระวนกระวายใจด้วยความเป็นห่วงที่ภีมะหายไป ด้วยความทุกข์ใจ

พระนางกนุตไีด้น�าเรื่องที่ภมีะหายไปไปปรกึษามหามตวิทิรู ซึ่งมหามติ

วิทูรก็ได้แต่ปลอบใจพระนางว่า ภีมะคงมิได้เป็นอันตรายแต่อย่างใด 

เพราะฤษีวฺยาสได้เคยกล่าวไว้ว่า ห้าพี่น้องปาณฑพต่างมีอายุยืนยาว 

แม้ค�าพดูของมหามตวิทิรูจะช่วยให้พระนางกนุตแีละลกูๆ คลายใจได้

บ้าง แต่ในส่วนลกึของจติใจกย็งัอดเป็นห่วงไม่ได้

ภมีะอาศยัอยู่ในบาดาลได้ ๘ วนั กร็�าลกึถงึแม่และพี่น้อง จงึ

ทลูลาพญานาควาสกุร ีพญานาคกใ็ห้จดังานเลี้ยงอ�าลา แล้วพาภมีะขึ้น

จากโลกบาดาลมาส่งที่ท่าน�้าที่มชีื่อว่า ประมาณโกฏิ

พอกลับถึงโลกมนุษย์ ภีมะก็รีบรุดกลับวังไปหามารดาและพี่

น้องทั้งปวง เมื่อหกชวีติแม่ลูกได้พบหน้ากนัอกีครั้งย่อมน�าความดใีจ

มาสู่ทุกคน แต่เพื่อความปลอดภยั ยุธษิฐริะได้ก�าชบัให้ภมีะเกบ็เรื่อง

ที่ได้พบได้เหน็ในระหว่างหายตวัไปนั้นเป็นความลบั

ในมหากาพย์ภารตะกล่าวว่า...ใครก็ตามซึ่งมีพระเจ้าเป็นผู้

อภิบาลอยู่แล้วไซร้ แม้ศัตรูจะพยายามท�าลายล้างเพียงไรก็ตาม  

เขาผู้นั้นก็จะคลาดแคล้วจากภยันตรายไปได้เสมอ ที่ว่ามานี้ฉันใด 

กรณขีองภมีะกฉ็นันั้น...
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๓...
นบัแต่ภมีะถกูปองร้ายจากเหล่าพี่น้องเการพ ห้าพี่น้องปาณฑพ 

กร็ะมดัระวงัตวักนัมากขึ้น ท�าให้ฝ่ายทรุโยธน์ที่จ้องคอยจะท�าร้ายไม่มี

โอกาสลงมอืได้อกี

เป็นประเพณีในสมัยนั้นที่โอรสในตระกูลกษัตริย์จะต้องเรียน

วิชาการรบ (ศัสตรวิทยา) ควบคู่ไปกับการเล่าเรียนวิชาความรู้อื่นๆ 

ดงันั้น พระกุมารทั้งสองตระกูลคอื พี่น้องเการพทั้งร้อย และพี่น้อง

ปาณฑพทั้งห้า จึงได้ศึกษาวิชาการรบจากพราหมณ์กฤปาจารย์  

(อาจารย์กฤปะ)

วันหนึ่ง เหล่าพระกุมารทั้งสองตระกูลได้ออกไปเล่นลูกคลี

กรฑีาด้วยกนั และบงัเอญิลกูคลพีลดัหล่นลงไปในบ่อน�้าลกึ พระกุมาร

ทั้งหลายพยายามจะกูล้กูคลขีึ้นมาจากบ่อ แต่ไม่มผู้ีใดท�าได้ส�าเรจ็ พอดี

มพีราหมณ์ชราผู้หนึ่งผ่านมาพบเข้า เขาจงึช่วยกู้ลูกคลใีห้ด้วยการใช้

วชิายงิธนู โดยยงิธนูลูกแรกไปปักที่ลูกคลกี่อน แล้วยงิธนูลูกต่อไปไป

ปักไว้ที่ปลายธนูลูกก่อนหน้าต่อกันเป็นทอดๆ จนปลายธนูขึ้นมาถึง

ปากบ่อ จงึค่อยดงึลูกธนูเกบ็เอาลูกคลขีึ้นมา

ฝีมอืธนูอนัเฉยีบขาดของพราหมณ์แปลกหน้า ท�าเอาเหล่าพระ

กมุารพากนัตื่นตะลงึ และแน่ใจว่าพราหมณ์เฒ่าผูน้ี้จะต้องไม่ใช่บคุคล

ธรรมดา แต่เมื่อถามว่าท่านเป็นใคร พราหมณ์ผูเ้ฒ่ากลบับอกให้เหล่า

พระกุมารน�าเรื่องที่เกดิขึ้นไปเล่าให้ท้าวภษีมะผู้เป็นอยักา (ปู่) ฟัง ก็

จะได้รู้เอง

เมื่อเรื่องทราบถงึท้าวภษีมะ ท้าวเธอกร็ู้ได้ทนัทวี่าพราหมณ์ผู้นี้

จะต้องเป็น โทฺรณาจารย์ (อาจารย์โทฺรณะ) แน่ๆ เพราะพราหมณ ์
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โทรฺณะเป็นผู้ที่มฝีีมอืธนูเก่งกาจที่สุด และเมื่อมผีู้มฝีีมอืขนาดนี้มาถงึ

บ้านเมอืง ท้าวภษีมะที่ประสงค์จะแสวงหาอาจารย์ดมีฝีีมอืให้แก่เหล่า

หลานๆ เสมอมาย่อมยนิดเีป็นที่สุด พร้อมทั้งรบีเชื้อเชญิโทรฺณาจารย์ 

เข้าวงัมาเป็นอาจารย์สอนวชิารบให้แก่เหล่าพระกุมารทั้ง ๑๐๕ องค์

โทรฺณาจารย์ตอบรบัค�าเชญิด้วยความยนิด ีเพราะการเดนิทาง

มาเมืองหัสตินาปุระของเขาครั้งนี้ ก็มีจุดมุ่งหมายในใจเช่นกัน เนื่อง

จากโทฺรณาจารย์หรือพราหมณ์โทฺรณะนี้เป็นบุตรของฤษีภรัทวาช 

ร�่าเรยีนศลิปวทิยาทกุแขนงอย่างแตกฉาน และมคีวามเชี่ยวชาญในวชิา

ยงิธนเูปน็พเิศษ ได้รบัศสัตราวธุนานาประการจากฤษปีรศรุาม ผูเ้ป็น

ปรมาจารย์ในวิชาการรบไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวอีกด้วย จึงเป็นผู้ที่มี

ฝีมอืในด้านการรบพุง่หาคนเสมอเหมอืนได้ยากยิ่ง แต่กม็ฐีานะยากจน

ในสมยัเยาว์วยั พราหมณ์โทรฺณะมเีพื่อนอยูค่นหนึ่งคอื เจ้าชาย

ทรฺปัุท โอรสของท้าวปฤษกะ กษตัรย์ิแห่งแคว้นปัญจาละ ทั้งสองศกึษา

วชิาอยู่ด้วยกนั เจ้าชายทรฺุปัทได้ออกปากแก่โทรฺณะว่า หากได้สบืราช

สมบตัเิมื่อไร กย็นิดจีะรบัโทรฺณะไว้เป็นอาจารย์ในราชส�านกั

ต่อมา พราหมณ์โทฺรณะได้แต่งงานกับน้องสาวของพราหมณ์ 

กฤปะ (อาจารย์คนแรกของเหล่าพี่น้องตระกูลเการพและปาณฑพ)  

ทั้งสองมีบุตรด้วยกันคนหนึ่งชื่อ อัศวัตถามา เพราะความยากจน

พราหมณ์โทฺรณะไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อน�้านมให้ลูกกิน ท�าให้อัศวัตถา- 

มาถูกเพื่อนๆ เดก็ด้วยกนัล้อเลยีนเหยยีดหยาม

เมื่อรู ้ว่าลูกถูกรังแก พราหมณ์โทฺรณะรู้สึกเสียใจในความ

ยากจนของตนเป็นอย่างยิ่ง และคดิถงึค�าพดูของเจ้าชายทรฺปัุท ซึ่งบดันี้

ได้เป็นกษตัรยิ์แห่งแคว้นปัญจาละแล้ว พราหมณ์โทรฺณะจงึสู้อุตส่าห์
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ฟันฝ่าความล�าบากเดนิทางไปเข้าเฝ้าท้าวทรฺุปัท

แต่พอพบหน้า แทนที่ท้าวทรฺุปัทจะให้ความช่วยเหลอือย่างที่เคย

ลั่นวาจาไว้ ท้าวเธอกลับปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักพราหมณ์ยากไร้อย่าง 

โทฺรณะ ท�าให้พราหมณ์โทฺรณะต้องอับอายเสียใจ และหมายมั่นไว ้

ในใจว่าต้องล้างแค้นความยโสโอหังของท้าวทฺรุปัทให้ได้ จึงเดินทาง

มายงัเมอืงหสัตนิาปุระ

ที่เมืองหัสตินาปุระนี้ก็มิได้ท�าให้พราหมณ์โทฺรณะหรือโทฺรณา-

จารย์ต้องผดิหวงั ตรงกนัข้าม ท้าวภษีมะได้ให้ความส�าคญัต่อโทรฺณา-

จารย์ยิ่ง และเชื้อเชญิให้เป็นอาจารย์สอนวชิาการรบแก่เหล่าพระกมุาร

เการพและปาณฑพทนัที

แต่ก่อนที่จะลงมอืท�าการสอน โทรฺณาจารย์ได้ขอค�ามั่นสญัญา

จากศษิย์ทั้ง ๑๐๕ คนว่า เมื่อส�าเรจ็การศกึษาแล้วจะต้องช่วยท�างาน

ให้อาจารย์อย่างหนึ่ง บรรดาศษิย์ซึ่งมอีรชนุเป็นผูพ้ดูแทนกร็บัปากว่า 

ยนิดจีะท�าตามที่อาจารย์สั่งทุกประการ

นับจากนั้นมา โทฺรณาจารย์ก็ตั้งอกตั้งใจสั่งสอนวิชาการรบให้

แก่บรรดาศิษย์ ซึ่งมีพี่น้องจาก ๒ ตระกูล คือเการพและปาณฑพ 

และศษิย์ภายนอกอกี ๒-๓ คน ในจ�านวนนี้ม ีกรรณะ (โอรสองค์แรก

ของพระนางกุนต)ี รวมอยู่ด้วย

ปรากฏว่า กรรณะไม่ถูกชะตากบัอรชุนตั้งแต่แรกรู้จกั ยิ่งนาน

วันก็ยิ่งไม่กินเส้นกันมากขึ้น ในที่สุดกรรณะก็เลยไปเข้าพวกกับฝ่ าย 

พี่น้องเการพ  กลายเป็นปรปักษ์กบัฝ่ายปาณฑพ

ในบรรดาศษิย์ทั้งหลายของอาจารย์โทรฺณะนั้น อรชนุมฝีีมอืยงิ

ธนเูก่งที่สดุ ส่วนทรุโยธน์และภมีะมฝีีมอืในการใช้กระบอง (คทา) เป็น
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พเิศษ และนกุลกบัสหเทพเก่งในวชิาฟันดาบ

อย่างไรก็ตาม โทฺรณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการรบทุกแขนงได้

ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความช�านาญให้แก่บรรดาศิษย์ทุกคนอย่าง

เต็มความสามารถ แต่ตลอดเวลาที่ฝึกอาวุธอยู่ด้วยกันนี้ ฝ่ายพี่น้อง

เการพทั้งร้อยก็ไม่วายแสดงออกนอกหน้าซึ่งความริษยา ไม่พอใจใน

ความสามารถของฝ่ายพี่น้องปาณฑพ โดยเฉพาะอรชุนกบัภมีะ

ในขณะเดยีวกนั อรชนุกลบัเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์โทรฺณะ

ยิ่ง ถงึขนาดโทรฺณาจารย์มอบอาวุธวเิศษชื่อ ‘พรหมเศยีร’ ให้ และ

เตอืนว่าอาวุธนี้จะใช้ได้กต็่อเมื่อต่อสู้กบัเทวดาเท่านั้น ถ้าน�ามาใช้ต่อสู้

กบัมนษุย์ดว้ยกนัแล้ว จะท�าให้โลกมนษุย์กลายเป็นเถ้าถ่านไปในพรบิ

ตาเดยีว

ในที่สุด การฝึกวิชาการรบให้แก่โอรสตระกูลเการพและ 

ปาณฑพกส็�าเรจ็โดยสมบูรณ์ อาจารย์โทรฺณะจงึจดัให้มกีารประลอง

เป็นการแสดงฝีมอืของศษิย์ขึ้น โดยทลูเชญิท้าวภษีมะ ท้าวธฤตราษฎร์ 

มหามตวิทิูร ตลอดจนเจ้านายฝ่ายในคอื พระนางคานธาร ีชนนเีหล่า

พี่น้องเการพ และพระนางกุนต ีชนนขีองเหล่าพี่น้องปาณฑพ มาชม

การประลองเพื่อเป็นสกัขพียานด้วย

การประลองเป็นไปอย่างน่าตื่นเต้น โดยเฉพาะเมื่อทุรโยธน์ได้

จบัคูก่บัภมีะในการซ้อมอาวธุคทา ทั้งคูไ่ด้ขบัเคี่ยวผลดักนัรกุผลดักนั

รับอย่างน่าหวาดเสียว ต่างก็พยายามจะเอาชนะกัน ประกอบกับมี

ความขดัแย้งกนัเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้ว พอได้ยนิเสยีงเชยีร์ให้ก�าลงัใจจาก

คนดูเข้า หนุ่มนกัรบทั้งคู่กม็ทีที่าว่าจะสู้รบกนัอย่างจรงิๆ จงัๆ ขึ้นมา 

ท�าให้โทรฺณาจารย์ต้องสั่งให้หยุดประลองกลางคนั
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ส่วนอรชุนนั้น ได้รับค�าสั่งจากอาจารย์ให้แสดงการยิงธนูและ

การใช้อาวุธนานาชนิดให้ฝูงชนชมเป็นขวัญตา ซึ่งได้รับการปรบมือ

สดุดดีงักกึก้องไปทั่วทั้งสนาม

หลังจากที่ศิษย์คนส�าคัญๆ ต่างได้แสดงฝีมือให้ดูกันเสร็จสิ้น 

และงานท�าท่าว่าจบลง ทุกคนที่อยู่ในสนามกต็้องงุนงง เมื่อมชีายหนุ่ม

คนหนึ่งวิ่งออกมาจากหลงัปะร�าพธิ ีพร้อมกบัประกาศว่าจะแสดงฝีมอื

ของตนให้ชมบ้าง

เขาผู้นี้คอื กรรณะ!

กรรณะซึ่งอยูฝ่่ายเการพ ต้องการจะแสดงให้ใครต่อใครได้เหน็

ว่าฝ่ายเการพกม็ผีูม้ฝีีมอื จงึแสดงวชิายงิธนแูละการใช้อาวธุนานาชนดิ

ให้ฝูงชนชมบ้าง ซึ่งกไ็ด้รบัการปรบมอืดงักกึก้องเช่นกนั ทั้งนี้เพราะ

อนัที่จรงิแล้วกรรณะมฝีีมอืรบสูสกีบัอรชุนมาก

เมื่อแสดงฝีมอืประจกัษ์แก่สายตาผู้ชมแล้ว กรรณะกป็ระกาศ

ท้าอรชุนให้ประลองฝีมอืกนั แต่ได้ถูกกฤปาจารย์ทดัทานไว้ โดยอ้าง

ว่าการประลองฝีมือครั้งนี้กระท�ากันในระหว่างราชบุตรหรือผู้ที่เป็น

กษตัรยิ์เท่านั้น คนนอกไม่มสีทิธิ์จะเข้าร่วมประลอง

ทุรโยธน์ซึ่งต้องการจะหาเรื่องฝ่ายพี่น้องปาณฑพอยู่แล้ว จงึได้

ประกาศแต่งตั้งกรรณะขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นอังคะ (ปัจจุบันคือ

รัฐเบงกอล) ทันที ในสนามประลองต่อหน้าประชาชนอันเนืองแน่น

นั่นเอง และยงัย�้าว่าถ้าใครขดัขวางการแต่งตั้งกรรณะเป็นกษตัรย์ิกใ็ห้

ออกมาสูก้นัตวัต่อตวั กลางสนามประลองจงึเกอืบจะเกดิศกึ ๒ คู ่คอื 

กรรณะกบัอรชุนคู่หนึ่ง และทุรโยธน์กบัภมีะอกีคู่หนึ่ง 

พระนางกนุตทีี่ก�าลงันั่งชมการประลองอยูต้่องอกสั่นขวญัแขวน
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เพราะเกรงว่าพี่น้องแท้ๆ จะต้องมาฆ่ากันเอง โชคดีที่เวลานั้น

พระอาทิตย์ก�าลังอัสดงพอดี ความมืดที่คืบคลานเข้าปกคลุมทั่วผืน

ปฐพไีด้ช่วยยบัยั้งศกึที่ก�าลงัจะเกดิขึ้นไว้อย่างหวุดหวดิ

ประเพณีอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการศึกในอินเดียสมัยโบราณก็

คือ เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เป็นศิษย์จะต้องประกอบพิธี ‘คุรุ

ทกัษณิา’ (การถวายทานแด่อาจารย์) ดงันั้นหลงัจากพธิปีระลองแล้ว 

เหล่าราชโอรสแห่งตระกูลเการพและปาณฑพก็ได้จัดพิธีคุรุทักษิณา

ขึ้นเพื่อเป็นเกยีรตแิก่อาจารย์โทรฺณะ ในโอกาสนี้โทรฺณาจารย์ได้กล่าว

แก่ศษิย์ทั้งหลายว่า ทกัษณิาที่เขาต้องการกค็อื ขอให้ศษิย์ทั้งหลายจบั

ตวัท้าวทรฺุปัทแห่งแคว้นปัญจาละมาให้โดยเรว็ที่สุด

เมื่อได้ฟังค�าสั่งของอาจารย์ ราชโอรสทั้งสองตระกูลต่างก็จัด

ทพัรบีรุดไปยงัแคว้นปัญจาละทนัท ีทพัของพี่น้องตระกูลเการพซึ่งมี

ทรุโยธน์ กรรณะ และทุหศาสนัเป็นก�าลงัส�าคญั ต้องการจะชงิความดี

ความชอบ จบัตวัท้าวทรฺุปัทให้ได้ก่อนทพัของฝ่ายพี่น้องปาณฑพ จงึ

ชงิเปิดศกึกบัทพัของท้าวทรฺุปัทก่อน แต่ผลปรากฏว่า ไม่เพยีงไม่ได้รบั

ชยัชนะ แต่กองทพัของตระกูลเการพยงัพลาดท่าเพลี่ยงพล�้าแก่ข้าศกึ 

พอดีกองทัพของฝ่ายพี่น้องปาณฑพที่น�าโดยอรชุนกับภีมะมาถึง จึง

เข้าช่วยแก้สถานการณ์ และเป็นฝ่ายได้ชัยชนะจับตัวท้าวทฺรุปัทไปได้

อรชุนจึงได้เป็นผู้คุมตัวท้าวทฺรุปัทมามอบให้แก่อาจารย์เป็นเครื่อง

ทกัษณิา

เมื่อสองสหายแต่เยาว์วยัได้มาพบหน้ากนัอกีครั้งในสภาพเช่นนี้ 

ย่อมท�าให้ท้าวทฺรุปัทอับอายใจจนพูดอะไรไม่ออก ส่วนโทฺรณาจารย์

นั้น พอได้แก้แค้นล้างความอายครั้งเก่าแล้วกไ็ม่คดิจะเอาชวีติ จงึเสนอ
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ให้แบ่งแคว้นปัญจาละออกเป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่ทางเหนอืของแม่น�้า

คงคา โทรฺณาจารย์จะยดึเอาไว้ในครอบครอง แล้วจะมอบส่วนที่อยู่

ทางใต้ของแม่น�้าคงคากลบัคนืให้แก่ท้าวทรฺุปัทดงัเดมิ

เมื่อตกอยู่ในเงื้อมมอืของอกีฝ่ายเช่นนี้ ท้าวทรฺุปัทย่อมไม่มทีาง

เลอืกอื่น นอกจากยอมท�าตามเท่านั้น เพราะอย่างน้อยกย็งัได้อาณาจกัร

คืนมาครึ่งหนึ่ง พอได้คิด ท้าวทฺรุปัทก็แสร้งแสดงความขอบใจต่อ

พราหมณ์โทรฺณะพร้อมกบัยอมรบัข้อเสนอ โทรฺณาจารย์จงึปล่อยตวั

ท้าวทรฺุปัทให้เป็นอสิระ โดยมไิด้นกึเฉลยีวใจแม้แต่น้อย

ท้าวทรฺปัุทได้เดนิทางสูน่ครกามปิฺลยฺทางภาคใต้ของแม่น�้าคงคา

อนัเป็นส่วนแบ่งที่ได้รบัพร้อมด้วยความแค้นแน่นใจ ครุน่คดิมาตลอด

ทางถงึวธิทีี่จะแก้แค้นพราหมณ์โทรฺณะกบัพวกให้จงได้

วธิหีนึ่งที่ท้าวทรฺุปัทนกึได้กค็อื เชื้อเชญิฤษทีี่มคีวามสามารถมา

ช่วยประกอบพธิบีูชายญั ‘ปุเตรฺษฏฺ’ิ (พธิบีูชาขอลูก) จะได้เป็นก�าลงั

ส�าคัญของพระองค์ในภายภาคหน้า ฤษีที่ท้าวทฺรุปัทอาราธนามาช่วย

ท�าพธิดีงักล่าวนี้คอื ฤษยีาชกะ และฤษอุีปยาชกะ ซึ่งเป็นฤษทีี่มพีลงัจติ

สูงยิ่ง 

ดงันั้น ตอ่มาท้าวทรฺปุทักไ็ด้โอรสธดิาสมใจหมาย โดยองค์แรก

เป็นโอรสชื่อ ธฤษฏะทยฺมุนั (ทรดิ-สะ-ตะ-ทะ-ย-ุมนั) องค์รองเป็นธดิา

ชื่อ กฤษณา (แปลว่า ด�า นลิ หรอืม่วงแก่) หรอื เทรฺาปท ี(เทรา-ปะ-

ท ีแปลว่า มกี�าเนดิจากทรฺุปัท) แม้เจ้าหญงิเทรฺาปทจีะมพีระฉว ี(ผวิ) 

ค่อนข้างด�า แต่ทรงพระสริโิฉมงดงามยิ่ง และองค์ที่สามเป็นกะเทยชื่อ 

ศขิณัฑนิ (ส-ิขนั-ดนิ ตามเนื้อเรื่อง ศขิณัฑนิคอืเจ้าหญงิอมัพากลบัชาติ

มาเกดิตามพรของพระศวิะ)
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ส่วนทางฝ่ายนครหสัตนิาปรุะนั้น หลงัจากชนะศกึท้าวทรฺปัุทได้

ประมาณหนึ่งปี ท้าวธฤตราษฎร์กท็รงแต่งตั้งเจ้าชายยุธษิฐริะขึ้นเป็น

องค์ยพุราช ทั้งนี้เป็นไปตามขตัตยิราชประเพณ ีและข้อเสนอแนะของ

เหล่าข้าราชบรพิาร เนื่องเพราะยธุษิฐริะและน้องๆ อกี ๔ คนในตระกูล

ปาณฑพ ล้วนเป็นที่รักใคร่ของเหล่าข้าราชบริพาร และไพร่ฟ้า

ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องนี้ยิ่งตอกย�้าความแค้นเคืองริษยาให้แก่ทุรโยธน์และเหล่า 

พี่น้องเการพมากขึ้น เหล่าพี่น้องเการพทั้งร้อย โดยม ี ศกุน ิ (พี่ชาย

ของพระนางคานธาร)ี ผูเ้ป็นลงุคอยให้ค�าปรกึษา และกรรณะคอยเป็น

ผู้สนับสนุน ทั้งหมดได้ร่วมกันวางแผนที่จะก�าจัดห้าพี่น้องปาณฑพ 

โดยทุรโยธน์ได้เข้าเฝ้าท้าวธฤตราษฎร์ ขอร้องให้พระบิดาส่งพี่น้อง

ปาณฑพทั้งห้าไปอยู่ที่เมืองวารณาวัตเสีย แม้ในตอนแรกท้าวธฤต-

ราษฎร์จะลงัเลพระทยัที่จะท�าตามค�าขอของโอรส แต่ในที่สุด ภาษติ

โบราณที่ว่า ‘เลอืดย่อมข้นกว่าน�้า’ กเ็ป็นจรงิ ด้วยความรกัลกู ท้าวเธอ

จึงทรงท�าตาม มีรับสั่งให้ห้าพี่น้องปาณฑพน�าพระนางกุนตีแปรพระ

ราชฐานไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองวารณาวัตซึ่งก�าลังมีงานเทศกาลบูชา

พระศวิะประจ�าปี

ห้าพี่น้องปาณฑพและพระนางกุนตีไม่รู้ถึงอุบายของทุรโยธน์ 

ต่างกต็กลงยนิดทีี่จะไปยงัเมอืงวารณาวตั ตามค�าแนะน�าของท้าวธฤต-

ราษฎร์

เมื่อเหน็แผนการของตนก�าลงัเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทุรโยธน์กร็บี

ด�าเนนิการขั้นต่อไปทนัท ีด้วยการส่งอ�ามาตย์ปโุรจนะ ซึ่งเป็นคนสนทิ

ให้เดนิทางไปยงัเมอืงวารณาวตัก่อน และก่อสร้างต�าหนกัที่ฝ่ายปาณ-
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ฑพจะใช้เปน็ที่ประทบัชั่วคราวด้วยวสัดทุี่ตดิไฟง่าย เพื่อที่จะได้ปล่อย

ไฟคลอกฝ่ายตรงข้ามในยามนอนหลบัไม่ทนัระวงั

แต่แผนร้ายครั้งนี้ได้บงัเอญิรั่วไหลเข้าหูมหามตวิทิูร ดงันั้นพอ

ห้าพี่น้องปาณฑพและพระนางกุนตีกับคณะออกเดินทางจากนคร 

หสัตนิาปุระ มหามตวิทิูรกร็บีรุดตามไปทนัในระหว่างทาง และลอบ

บอกเรื่องแผนการโหดของทุรโยธน์ให้ยุธิษฐิระได้รู้ตัวไว้ พร้อมกันนี้

มหามติวิทูรก็ยังได้ส่งคนมาแอบขุดอุโมงค์ไว้ใต้ต�าหนักเพื่อใช้เป็น 

ทางหนไีฟให้แก่เหล่าพี่น้องปาณฑพและมารดาอกีด้วย

เรื่องนี้จงึนบัเป็นคราวเคราะห์ของอ�ามาตย์ปโุรจนะ เพราะแทนที่

จะได้เป็นผูล้อบวางเพลงิคลอกผูอ้ื่น กลบักลายเป็นฝ่ายพี่น้องปาณฑพ

ชิงลงมือวางเพลิงเสียเอง โดยภีมะเป็นคนจุดไฟเผาต�าหนักเสียก่อน 

แล้วห้าพี่น้องก็พามารดาหนีออกทางอุโมงค์ รอดพ้นจากการถูกไฟ

คลอกไปได้ ทิ้งให้อ�ามาตย์ปุโรจนะถูกไฟเผาวอดวายไปพร้อมกับ

ต�าหนกัที่เขาเป็นผู้ก่อสร้าง

หลังหนีรอดจากการถูกไฟคลอกตาย ห้าพี่น้องปาณฑพได้พา

มารดาหลบหนีข้ามแม่น�้าคงคามุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ และรอนแรมไปใน

ป่ารกชัฏซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายตลอดจนพวกรากษสที่กินคน ครั้ง

หนึ่งทั้งหกชวีติบงัเอญิถูกรากษส หฑิมิพะ พบเหน็เข้า หฑิมิพะได้ส่ง

น้องสาวชื่อ หฑิมิพ ีเข้ามาดลูาดเลาบคุคลทั้งหกก่อน แต่พอหฑิมิพไีด้

พบหน้าภมีะเท่านั้น นางกเ็กดิหลงรกัชายหนุ่มขึ้นมาทนัท ีจงึบอกเล่า

ความจรงิให้ฟังและเตอืนให้ทุกคนรบีหนไีปเสยี

แต่ยังไม่ทันที่ทั้งหกจะคิดท�าอย่างไรต่อไป หิฑิมพะที่เห็นว่า 

น้องสาวไปนานผิดปกติก็ได้รีบรุดมาดูด้วยตัวเอง จึงเกิดปะทะกับ 
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ภมีะอย่างดุเดอืด ผลปรากฏว่าหฑิมิพะเป็นฝ่ายแพ้และตายด้วยฝีมอื

ของภีมะ ส่วนนางหิฑิมพีนั้นได้ตกเป็นภรรยาของภีมะ และมีบุตร 

ด้วยกนัคนหนึ่งชื่อ ฆโฏตกจั (คะ-โต-ตะ-กจั)

ฆโฏตกจัมไิด้ตดิตามเดนิทางไปกบับดิา หากแต่ยงัคงอาศยัอยู่

กบัมารดาในป่าเช่นเดมิ 

ต่อจากนั้นห้าพี่น้องปาณฑพและมารดาได้ปลอมตวัเป็นนกับวช

เดนิทางต่อไปในป่า ผ่านเขตแดนต่างๆ ไปหลายแคว้น จนในที่สุดได้

เดนิทางมาถงึอาศรมฤษวียฺาส

ฤษวียฺาสต้อนรบัหกแม่ลกูเป็นอย่างด ีและพาทั้งหกไปพกัอาศยั

ที่บ้านพราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองเอกจักร ก่อนจะจากกันฤษีวฺยาสได้ให้

ก�าลังใจแก่พระนางกุนตีและห้าพี่น้องปาณฑพว่า ขอให้อดทนต่อไป 

อนาคตตอ้งเป็นของฝา่ยปาณฑพแน่ เพราะเป็นฝ่ายถกู (ธรรมะ) และ

สญัญาว่าจะกลบัมาเยี่ยมทั้งหกแม่ลูกอกี แล้วฤษวียฺาสกก็ลบัอาศรม

ไป

ระหว่างพกัอยู่กบัพราหมณ์นั้น วนัหนึ่งทั้งหกแมล่กูได้ยนิเสยีง

พราหมณ์ร้องไห้คร�่าครวญอยู่ในห้องกับภรรยาและลูกชายลูกสาวที่

อายุยงัน้อยอยู่ทั้งคู่

ด้วยความสงสัย พระนางกุนตีและภีมะจึงเข้าไปไต่ถามสาเหตุ

กไ็ด้ความว่า ในละแวกบ้านนั้นมรีากษสตนหนึ่งชื่อ พกะ ท�าหน้าที่ดแูล

ไม่ให้สตัว์ร้ายในป่าเข้ามาท�าอนัตรายคนในหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านกต็้อง

ผลดักนัออกหาอาหาร เช่น ววั ควาย ข้าว และคน มาให้รากษสกนิ

เป็นประจ�า มฉิะนั้นแล้วรากษสกจ็ะจบัเอาครอบครวัของคนที่มหีน้าที่

นั้นไปกินเสีย และคราวนี้ก็เป็นเวรของพราหมณ์ที่จะต้องท�าหน้าที่นี้ 



เล่าเรื่องมหาภารตะ
50

แต่พราหมณ์ยากจนไม่มีเงินทองจะซื้อหาอาหารมาให้รากษสกิน 

ภรรยาของพราหมณ์ได้เสนอว่า จะมอบตัวเองเป็นอาหารแก่รากษส

เพื่อให้สามแีละลูกๆ ปลอดภยั แต่พราหมณ์และลูกไม่ยอม ในที่สุด

ทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกจงึตดัสนิใจจะตายพร้อมกนั

เมื่อได้รู้ความจริง ภีมะก็ปลอบพราหมณ์ให้ไม่ต้องวิตกอะไร

และอยูแ่ต่ในบ้าน ส่วนตวัเขาเองหยบิคทาคูม่อืรบีรดุไปยงัป่าชานเมอืง 

ท้าทายให้รากษสพกะออกมาสู้กันตัวต่อตัว หลังจากเปิดฉากโรมรัน

พันตูกันหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆ ภีมะก็สังหารรากษสลงด้วยคทาคู่ชีพ 

นับแต่นั้นชาวเมืองเอกจักรก็ไม่ต้องคอยหวาดกลัวภัยจากรากษสอีก

ต่อไป

กาลเวลาผา่นไป อยูม่าวนัหนึ่งมพีราหมณ์ผูห้นึ่งเดนิทางผ่านมา

และได้มาขอพักแรมที่บ้านซึ่งเหล่าพี่น้องปาณฑพพักอยู่ จากค�าบอก

เล่าของพราหมณ์ผู้นี้ ท�าให้พี่น้องปาณฑพได้ทราบว่าท้าวทฺรุปัทแห่ง

แคว้นปัญจาละก�าลงัจะจดัให้มพีธิสียุมพรเจ้าหญงิเทรฺาปท ี(กฤษณา) 

พระธดิาผู้เลอโฉม

พอได้ทราบข่าวนี้ เหล่าพี่น้องปาณฑพก็แจ้งเรื่องให้พระนาง 

กุนตีทราบ และแสดงความปรารถนาที่จะไปร่วมชมพิธีสยุมพรนั้น  

ซึ่งพระนางกุนตกีท็รงเหน็ดดี้วย

พอดกีบัเป็นเวลาที่ฤษวียฺาสแวะมาเยี่ยม จงึได้อวยชยัให้พรให้

ทั้งหกชวีติเดนิทางไปสู่แคว้นปัญจาละด้วยความปลอดภยั
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๔...
เมื่อได้ก�าลงัใจจากฤษวียฺาสแล้ว ห้าพี่น้องปาณฑพและพระนาง

กุนตกีเ็ดนิทางออกจากเมอืงเอกจกัรมุ่งหน้าสู่แคว้นปัญจาละ ผ่านป่า

เขาล�าเนาไพรเป็นเวลาหลายวนั จงึได้เดนิทางเลยีบฝ่ังแม่น�้าคงคา และ

บงัเอญิไปพบกบัคนธรรพ์ตนหนึ่งเข้า

คนธรรพ์ตนนั้นก�าลงัเล่นน�้าอยูก่บัภรรยาและลกูๆ พอเหน็มคีน

ล่วงล�้าเข้ามาอย่างผดิกาลเทศะกโ็กรธ หยบิธนูขึ้นมายงิใส่เหล่าพี่น้อง

ปาณฑพและมารดาราวห่าฝน อรชุนเห็นเช่นนั้นก็หยิบธนูยิงโต้ตอบ

ทนัท ี ยงัผลให้ลูกธนูของคนธรรพ์สิ้นฤทธิ์ หล่นลงบนพื้นดนิเหมอืน

ใบไม้ร่วง และตวัคนธรรพ์เองกล็้มลงหมดสตไิป

อรชนุได้จดัแจงมดัตวัคนธรรพ์แล้วน�ามาให้แม่และพี่ชายด ูโดย

มีภรรยาและลูกๆ ของคนธรรพ์กรูตามติดมาด้วยพลางร้องไห้ขอ

ความกรุณา ยุธษิฐริะผู้เป็นพี่ชายใหญ่เกดิความสงสารจงึสั่งให้อรชุน

แก้มดัคนธรรพ์และปล่อยตวัเขาให้เป็นอสิระ

คนธรรพ์ตนนี้มชีื่อว่า จติรรถ หรอื องัคารบรรณ ด้วยความ

ส�านกึพระคุณ จติรรถได้ถ่ายทอดวชิา ‘จากษฺุษ’ี (วชิานี้ช่วยให้ผู้รู้ได้

เหน็ประจกัษ์ในเหตกุารณ์ทั้ง ๓ โลก คอื โลกมนษุย์ โลกสวรรค์ และ

โลกบาดาล ได้อย่างแจ่มแจ้ง) ให้แก่อรชนุ และมอบม้าวเิศษซึ่งมฝีีเท้า

เรว็ที่สดุในสามโลก ไม่รู้จกัเหนด็เหนื่อยในการวิ่ง และไม่รูจ้กัแก่ ๑๐๐ 

ตวั ให้แก่กลุ่มปาณฑพ แต่กลุ่มปาณฑพยงัไม่มทีี่อยู่ที่แน่นอนจงึฝาก

ม้าเหล่านี้ให้จติรรถช่วยดูแลแทนไปก่อน เมื่อถงึคราวจ�าเป็นเมื่อไรจงึ

จะขอรบัม้าไป และเพื่อเป็นการตอบแทนน�้าใจ อรชนุได้มอบอาวธุวเิศษ

ชื่อว่า พรฺหมฺาสตฺรฺ ให้แก่จติรรถเช่นกนั
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นอกจากนี้ อรชุนยังได้ขอให้จิตรรถแนะน�าพราหมณ์ผู้ทรง

ความรูส้�าหรบัมาเป็นปุโรหติที่ปรกึษาให้แก่กลุม่ปาณฑพด้วย จติรรถ

กแ็นะน�าให้ไปหา พราหมณ์เธามยฺะ ซึ่งอยู่ที่บุณยสถานอุตโกจกั

ห้าพี่น้องปาณฑพและมารดาได้เดินทางไปหาพราหมณ์เธามฺยะ

ตามค�าแนะน�าของคนธรรพ์จติรรถ และกไ็ม่ผดิหวงั พราหมณ์เธามยฺะ

ตอบรบั ยนิดจีะเป็นปุโรหติที่ปรกึษาให้แก่กลุ่มปาณฑพ

ดังนั้นกลุ่มปาณฑพที่เดินทางไปสู่แคว้นปัญจาละจึงได้สมาชิก

เพิ่มขึ้นอกีคนหนึ่ง รวมเป็น ๗ คน เมื่อเดนิทางไปถงึนครหลวงของ

แคว้นปัญจาละแล้ว กลุม่ปาณฑพกไ็ด้เข้าพกัอยูท่ี่บ้านของช่างป้ันหม้อ

คนหนึ่งในนครนั้น

พธิสียมุพรเจ้าหญงิเทรฺาปทไีด้จดัขึ้นอย่างมโหฬาร มมีหรสพ

นานาชนิด และการเลี้ยงอาหารที่เรียกว่า ‘ปรีติโภช’ แก่บรรดา

พราหมณ์และประชาชนที่ร่วมงานอย่างทั่วถงึและไม่จ�ากดั

ในพระทยัของท้าวทรฺุปัทนั้น ต้องการที่จะให้พระธดิาได้อรชุน

เป็นคู่ครอง เพราะทรงตระหนักในฝีมือยิงธนูของอรชุนเป็นอย่างด ี 

ดงันั้นเพื่อให้แน่ใจว่า นอกจากอรชนุที่มฝีีมอืยงิธนเูป็นเยี่ยมแล้ว ผูอ้ื่น

จะไม่มีใครสามารถได้พระธิดาไปเป็นคู่ครอง ท้าวทฺรุปัทจึงทรงให้

สร้างธนูอนัมหมึาที่แสนหนกัขึ้นคนัหนึ่ง สายของธนูนี้ตงึมาก ยากที่

ใครจะขึ้นสายได้ง่ายๆ แล้วแขวนปลาจ�าลองตวัหนึ่งไว้บนยอดเสาสูง

ใต้เสาตั้งอ่างน�้าใบใหญ่ ผู้ที่ต้องการจะสยุมพรกับเจ้าหญิงเทฺราปท ี

จะต้องก้มหน้ามองดเูงาของปลาจ�าลองในอ่างน�้า แล้วใช้ธนคูนัดงักล่าว

ยงิลูกธนูให้ถูกตวัปลาที่แขวนอยู่บนยอดเสา
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แม้จะมีเงื่อนไขอันยากเย็นแสนเข็ญเป็นกติกาบังคับอยู่อย่างนี้ 

แต่ด้วยความงามอันระบือลือเลื่องของเจ้าหญิงเทฺราปที ก็ท�าให้ยังมี 

บรรดาหนุ่มๆ ในวรรณะกษตัรยิ์เดนิทางดั้นด้นมาร่วมงานมากมาย 

ห้าพี่น้องปาณฑพกไ็ด้มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกนั โดยให้พระนาง

กุนตีทรงรออยู ่ที่บ้านของช่างปั ้นหม้อ พอเดินทางมาถึงสถานที่

ประกอบพิธีสยุมพร กลุ่มปาณฑพก็เลือกที่นั่งปะปนกับชนวรรณะ

พราหมณ์ เพราะทั้งห้าได้ปลอมตวัเป็นนกับวชอยู่ก่อนแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลส�าคัญอีกสองคนมาร่วมงานนี้ด้วยคือ 

พระกฤษณะ และพระพลราม แห่งแคว้นทวฺารกา มสีองคนนี้เท่านั้น

ที่จ�าเหล่าพี่น้องปาณฑพที่ปลอมตวัมาได้

แล้วพธิสี�าคญักเ็ริ่มขึ้น เหล่าหนุ่มวรรณะกษตัรยิ์ต่างพยายาม

จะยงิปลาบนยอดเสาให้ได้ แต่ไม่มผีู้ใดกระท�าได้ส�าเรจ็ ในบรรดาผู้

พลาดหวงัครั้งนี้มกีรรณะและเจ้าชายศลัยะรวมอยู่ด้วย 

และแล้ว อรชนุกล็กุจากที่นั่งเข้าไปทดสอบฝีมอืดบู้าง และด้วย

ความแม่นย�า ลูกธนูที่อรชุนยงิไปได้เสยีบถูกตวัปลาจ�าลอง ท�าให้ปลา

จ�าลองตกลงมากลิ้งอยู่บนพื้น

เสียงปรบมือไชโยโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ในขณะที่ 

เจ้าหญงิเทรฺาปทนี�าพวงมาลยัมาสวมคล้องคอให้แก่อรชุน

เมื่อเหตุการณ์ปรากฏว่าอรชุนเป็นผู้ชนะ ได้เจ้าหญิงเทฺราปที 

เป็นคูค่รอง กก่็อให้เกดิความไม่พอใจแก่ผูพ่้ายแพ้ กรรณะและเจ้าชาย

ศลัยะคดิจะช่วงชงิเจ้าหญงิเทรฺาปทด้ีวยก�าลงั จงึเกดิการปะทะกนัเป็น

ศกึ ๒ คู ่คอื อรชนุกบักรรณะต่อสูก้นัด้วยวชิายงิธนคููห่นึ่ง และภมีะ

กบัเจ้าชายศลัยะต่อสู้กนัด้วยวชิามวยปล�้าอกีคู่หนึ่ง 
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ทั้งสองคู่ต่อสู้กันเป็นเวลานาน ท่ามกลางสายตาของฝูงชนอัน

ล้นหลาม แล้วในที่สุดกรรณะกบัศลัยะกเ็ป็นฝ่ายพ่ายแพ้อกีครั้ง แต่

อรชุนและภีมะก็ได้แสดงน�้าใจด้วยการปล่อยทั้งคู่เป็นอิสระ มิได้ฆ่า

ฟันให้ถงึตาย

หลังจากได้ปราบศัตรูตัวฉกาจแล้ว ห้าพี่น้องปาณฑพก็ได้พา 

เจ้าหญงิเทรฺาปทไีปที่บ้านช่างป้ันหม้อ พอกลบัมาถงึยงัไม่ทนัได้เข้าบ้าน 

อรชุนกร็บีร้อนส่งเสยีงบอกมารดาว่า วนันี้ตนไปได้ของดมีคี่ามาฝาก

แม่

พระนางกนุตซีึ่งขณะนั้นอยูใ่นห้อง ไม่สามารถมองเหน็ลกูๆ ได้ 

แต่ด้วยความดใีจจงึตอบออกไปก่อนว่า 

“ไปได้ของดีอะไรมา ก็ให้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ให้สมกับเป็นพี่

น้องกนั”

ค�าตอบของมารดาท�าเอาห้าพี่น้องปาณฑพตะลึงงัน และเมื่อ

พระนางกนุตอีอกมาเหน็ของมค่ีาที่พวกลกูได้มา พระนางเองกต้็องตก

ตะลงึไปเช่นกนั แต่ค�าพดูได้ลั่นออกจากปากไปแล้ว และค�าพดูของแม่

กถ็อืกนัว่าเป็นประกาศติส�าหรบัลูกๆ

ดงันั้น พอมกีารเตรยีมพธิอีภเิษกสมรสระหว่างเจ้าหญงิเทรฺาปที 

กบัห้าพี่น้องปาณฑพ จงึเกดิมกีารโต้เถยีงกนัอย่างมาก เพราะไม่เคย 

มปีระเพณทีี่หญงิคนเดยีวแต่งงานกบัชายห้าคนในเวลาเดยีวกนั

ในระหว่างที่เหล่าข้าราชบรพิารและนกัปราชญ์ราชบณัฑติก�าลงั

โต้แย้งเรื่องเหตุผลกนัอยู่นั้น ฤษวียฺาสได้ปรากฏกายขึ้น และอธบิาย

ถงึสาเหตุเบื้องหลงัของเรื่องนี้ว่า 

ในชาตก่ิอนที่จะมาเกดิเป็นธดิาของท้าวทรฺุปัทนั้น เทรฺาปทไีด้เกดิ
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เป็นลูกสาวของฤษีตนหนึ่ง นางปรารถนาที่จะได้ชายซึ่งเพียบพร้อม

ด้วยคณุสมบตัเิป็นสาม ีจงึเฝ้าบ�าเพญ็ภาวนาเพื่อให้พระศวิะพอพระทยั 

จะได้ประทานพรให้นางสมปรารถนา ในที่สดุพระศวิะกพ็อพระทยัจงึ

ปรากฏองค์ต่อหน้านาง อารามดใีจนางได้ทูลพระศวิะอย่างละล�่าละลกั

ถงึ ๕ ครั้งว่า 

“โปรดประทานสามทีี่มคีุณสมบตัเิพยีบพร้อมให้แก่ข้าเถดิ”

พระศวิะจงึตรสัว่า 

“พรอย่างเดยีวกนัขอถงึ ๕ ครั้ง เพราะฉะนั้นเจ้าจะได้สามทีี่ด ี

๕ คนพร้อมกนั”

ดังนั้นพอเกิดชาตินี้เป็นเจ้าหญิงเทฺราปที นางจึงต้องอภิเษก

สมรสกบัห้าพี่น้องปาณฑพ ตามพรที่พระศวิะประทานให้ ทกุคนพอใจ

ในค�าอธบิายของฤษวียฺาส และแล้วพธิอีภเิษกสมรสระหว่างห้าพี่น้อง

ปาณฑพกบัเจ้าหญงิเทรฺาปทกีไ็ด้ถูกจดัขึ้นอย่างเอกิเกรกิมโหฬาร

เมื่อรู้ว่าเหล่าพี่น้องปาณฑพยงัคงมชีวีติอยู่และบดันี้ได้อภเิษก

สมรสกบัราชธดิาแห่งแคว้นปัญจาละแล้ว ท�าให้เหล่าพี่น้องเการพเดอืด

เนื้อร้อนใจเป็นก�าลงั

ท้าวธฤตราษฎร์เองก็ทรงไม่สบายพระทัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนัก 

จงึทรงปรกึษากบัพระญาตแิละอาจารย์ผู้ใหญ่คอื ท้าวภษีมะ มหามติ

วทิูร และโทรฺณาจารย์ ซึ่งทั้งสามต่างมคีวามเหน็พ้องต้องกนัว่า ควร

จะแบ่งแผ่นดนิให้พี่น้องปาณฑพไปครึ่งหนึ่ง และไม่ควรจะก่อกรรม

ท�าเวรกันอีกต่อไป ท้าวธฤตราษฎร์ก็ทรงเห็นด้วย จึงขอให้มหามติ

วทิูรเป็นผู้แทนไปเจรจาเรื่องนี้
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มหามติวิทูรจึงเดินทางไปยังแคว้นปัญจาละ เข้าเฝ้าท้าวทฺรุปัท

และพระนางกุนตีพร้อมด้วยเหล่าพี่น้องปาณฑพ โดยเหตุที่มหามติ

วิทูรเป็นพระญาติที่มีอุปการคุณมาแต่ต้น กลุ่มปาณฑพจึงยอมตาม

แต่โดยด ีและในการเดนิทางกลบัไปนครหสัตนิาปุระครั้งนี้ ได้มพีระ

กฤษณะและพระพลรามร่วมเป็นสกัขพียานไปด้วย

ท้าวธฤตราษฎร์ตกลงพระทัยแบ่งดินแดนขาณฑวปรัสถ์ อัน

เป็นดินแดนทุรกันดารให้แก่กลุ่มปาณฑพ เหล่าพี่น้องปาณฑพและ

มารดาจงึได้ย้ายไปอยูท่ี่เขตขาณฑวปรสัถ์ และเริ่มบรูณะเขตรกร้างที่

ทรุกนัดารแห่งนั้นจนกลายเป็นนครที่เจรญิรุง่เรอืงอดุมสมบรูณ์ไม่แพ้

นครหสัตนิาปรุะของฝ่ายพี่น้องเการพ และได้เปลี่ยนชื่อนครขาณฑว-

ปรสัถ์เสยีใหม่ว่า นครอนิทรปรสัถ์

ในด้านชวีติส่วนตวันั้น แม้จะมชีายาองค์เดยีวกนั แต่ห้าพี่น้อง

ปาณฑพก็ปรองดองกันดีและมีความสุข โดยมีข้อตกลงกันอยู่อย่าง

หนึ่งว่า ถ้าพี่น้องคนใดคนหนึ่งก�าลังอยู่กับพระชายาสองต่อสองแล้ว 

พี่น้องคนอื่นจะเข้าไปในที่นั้นไม่ได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ต้อง

เนรเทศตนเองไปอยู่ป่าเป็นเวลา ๑๒ ปี

อยูม่าวนัหนึ่ง มพีราหมณ์เฒ่าชาวเมอืงคนหนึ่งกระหดืกระหอบ

มาร้องไห้แจ้งความอยูท่ี่หน้าประตูวงัว่า แม่โคนมของตนได้ถกูคนร้าย

ขโมยไป อรชุนเป็นคนแรกที่ได้ทราบเรื่อง จงึรบีร้อนเข้าไปหยบิอาวุธ

ในห้อง บงัเอญิขณะนั้นยธุษิฐริะกบัพระชายาเทรฺาปทกี�าลงัอยูด้่วยกนั

ตามล�าพงัสองต่อสอง

พอคว้าอาวธุได้ อรชนุกร็บีตามไปจบัตวัคนร้ายและน�าแม่โคนม

กลับมาคืนให้แก่พราหมณ์ผู้เฒ่าได้ส�าเร็จ แต่โดยเหตุที่ได้ละเมิดข้อ
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ตกลงที่ได้ท�าไว้ในระหว่างพี่น้อง แม้จะโดยความไม่เจตนากต็าม อรชนุ

ก็ตกลงใจที่จะเนรเทศตนเองตามสัญญา ไม่ว่ามารดาและพี่น้องทั้งสี่

จะพยายามห้ามปรามปลอบใจสกัเท่าไร เขากไ็ม่ล้มเลกิความตั้งใจ

อรชุนได้เนรเทศตนเองออกไปอยู่ป่า ๑๒ ปี ตามข้อตกลง ใน

ช่วงเวลานั้น เขาได้พานพบประสบการณ์มากมายหลายอย่าง เช่น ได้

ไปถึงนครของพวกนาค และได้นางอุลูปี ธิดาของราชานาคเป็นชายา 

ได้ท่องเที่ยวไปถึงนครมณีปุระ อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศอนิเดยี จงึได้พบและแต่งงานกบัเจ้าหญงิจติรา (จติรางคทา) 

ธดิาของท้าวจติรวาหนะ ทั้งสองมโีอรสด้วยกนัคอื พภรฺูวาหนะ ต่อ

จากนั้นกไ็ด้เดนิทางไปจนถงึนครทวฺารกา ซึ่งเป็นนครของพระกฤษณะ 

และได้แต่งงานกบัเจ้าหญงิสุภทัรา พระขนษิฐา (น้องสาว) ของพระ

กฤษณะ ทั้งสองมโีอรสด้วยกนัองค์หนึ่งชื่อ อภมินัยุ

ครั้นครบเวลาเนรเทศตนเอง ๑๒ ปี อรชุนกเ็ดนิทางกลบันคร

อนิทรปรสัถ ์พร้อมด้วยพระกฤษณะและเจ้าหญงิสภุทัรา แล้วใช้ชวีติ

อยู่ท่ามกลางพี่น้องและพระมารดาอย่างมคีวามสุข

เจ้าหญิงเทฺราปทีกับเจ้าหญิงสุภัทราก็เข้ากันได้ดีจึงไม่เกิดเหตุ 

หงึหวงรษิยากนัแต่อย่างใด ส่วนพระกฤษณะนั้นด้วยเหตทุี่พระขนษิฐา

ประทบัที่นครอนิทรปรสัถ์ พระองค์จงึประทบัที่นครทวฺารกาบ้าง นคร

อินทรปรัสถ์บ้างตามแต่อัธยาศัย ทั้งนี้โดยได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษา

ของเหล่าพี่น้องปาณฑพด้วย

ห้าพี่น้องปาณฑพนั้น แต่ละองค์มีโอรสองค์หนึ่งกับเจ้าหญิง 

เทรฺาปท ีดงันี้

ยุธษิฐริะ มโีอรสชื่อ ประตวินิธยั
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ภมีะ  มโีอรสชื่อ ศรุตโสม

อรชุน  มโีอรสชื่อ ศรุตกรรม

นกุล  มโีอรสชื่อ ศตานกีะ

สหเทพ  มโีอรสชื่อ ศรุตเสน

ในเขตนครอนิทรปรสัถ์ ยงัมส่ีวนหนึ่งเป็นป่าทบึ มสีตัว์ร้ายและ

เหล่าทานพ (อมนษุย์หรอือสรูจ�าพวกหนึ่ง ในที่นี้อาจจะเป็นอนารยชน

หรือคนป่าในสมัยนั้นก็ได้) อาศัยอยู่ และมักจะก่ออันตรายให้แก่

ประชาชนพลเมอืงอยู่เนอืงๆ 

พี่น้องปาณฑพจงึปรกึษาพระกฤษณะว่า จะใช้ไฟเผาท�าลายป่า

นั้นเสยี แล้วสร้างให้เป็นเมอืงขึ้นมาแทน พระกฤษณะกท็รงเหน็ชอบ

ด้วย พี่น้องปาณฑพจึงจัดการให้คนลงมือเผาป่านั้นทั้งหมด โดยมี

อรชุนและพระกฤษณะเป็นนายงาน

งานเผาป่าแห่งนั้นใช้เวลานานถงึ ๒๑ วนั จงึแล้วเสรจ็ เหลอืสิ่ง

รอดชวีติจากไฟล้างป่าในครั้งนี้เพยีง ๖ ชวีติด้วยกนัคอื พญางูเหลอืม 

อศัวเสน มยัทานพ และนกกระเรยีนอกี ๔ ตวั มยัทานพเป็นผู้มฝีีมอื

ในการก่อสร้างยิ่ง เมื่อรอดชวีติออกจากไฟล้างป่าแล้ว เขารูส้กึซาบซึ้ง

ในบุญคุณของเหล่าพี่น้องปาณฑพยิ่ง จงึปรกึษาพระกฤษณะว่าจะท�า

อะไรสักอย่างเป็นการตอบแทนบุญคุณ พระกฤษณะได้แนะน�า 

มยัทานพให้สร้างสภาเมอืงให้แก่นครอนิทรปรสัถ์

มัยทานพก็ลงมือระดมก�าลังคนและวัสดุสร้างสภาเมืองให้แก่

นครอินทรปรัสถ์อย่างสุดความสามารถ ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง ๑๔ 

เดือน จึงแล้วเสร็จ เป็นสภาที่มีความวิจิตรโอฬารยิ่ง ถ้าหากน�าไป
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เปรียบเทียบกับสภาเมืองของนครหัสตินาปุระแล้ว ก็ต้องนับว่าสภา

เมืองของนครอินทรปรัสถ์งดงามโอ่โถงกว่ามากชนิดเทียบกันไม่ติด 

สร้างความพงึพอใจให้แก่ห้าพี่น้องปาณฑพเป็นอย่างยิ่ง

สว่นพระกฤษณะนั้นเมื่อการกอ่สร้างสภาเมอืงส�าเรจ็เรยีบร้อย

แล้ว พระองค์กเ็สดจ็กลบัไปประทบัที่นครทวฺารกาตามเดมิ


