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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิเคราะห์อลังการชนิดสวภาโวกติและอลังการที่โดดเด่นด้าน
อื่นๆ ที่ปรากฎในเมฆทูตของกาลิทาส โดยใช้ทฤษฎีอลังการศาสตร์มาวิเคราะห์ความงามในด้านวรรณศิลป์
และ (2) ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของเมฆทูตที่ส่งผลต่อวรรณคดีนิราศไทย
ผลการวิจัย พบว่า เมฆทูต แต่งโดยกาลิทาส จัดเป็นขัณฑกาวยะ ประพันธ์เป็นประเภทร้อยกรอง การ
ประพันธ์ใช้มันทากรานตาฉันท์ ฉันท์ชนิดนี้บทหนึ่งมี 4 บาท แต่ละบาทมี 17 พยางค์ แบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ
ภาคแรกชื่อ ปูรฺวเมฆ มี 63 โศลก ภาคหลังชื่อ อุตฺตรเมฆ มี 55 โศลก
ในด้านอลังการ กาลิทาสได้สร้างสรรค์คุณค่าอลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมาย พบว่า
อลังการด้านเสียง ได้แก่ ยมก และอนุปราส ประกอบด้วยเฉกานุปราส ลาฏานุปราส วฤตตยานุปราส ศรุตยา
นุปราส และอันตยานุปราส ส่วนอลังการด้านความหมาย พบว่า แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) อรรถาลังการ
ในการพรรณนาธรรมชาติหรือสวภาโวกติ มีความโดดเด่นในมากทีส่ ุด โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ (1) การ
พรรณนาพื ช นานาพรรณ (2) การพรรณนาแม่น้ ำและภู เขา (3) การพรรณนาสั ต ว์ป่ านานาชนิด (4) การ
พรรณนาเมืองและสิ่ งปลู กสร้าง และ (5) การพรรณนาสภาพบุคคล 2) อรรถาลั งการในการเปรียบเที ยบ
ธรรมชาติกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพพจน์ พบว่า มีอลังการ 11 ประเภท ได้แก่ (1) อุปมา (2) อุตเปรกษา (3)
รูปกะ (4) วยติเรก (5) ประติวัสตูปมา (6) อากเษป (7) สมาโสกติ (8) ทีปกะ (9) นิทรรศนะ (10) เหตุ และ
(11) เอกาวลี
จากการศึก ษาวรรณคดี นิ ราศไทย พบว่า เมฆทู ตมี อิท ธิพ ลส่ งผลต่อ วรรณคดี นิ ราศไทย แบ่ งการ
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แ ก่ 1) การพรรณ นาเกี่ ย วกั บ การคร่ ำ ครวญ ถึ ง ความรั ก
2) การพรรณนาสอดแทรกความรู้ด้านสังคม 3) การพรรณนาเกี่ยวกับทัศนะของกวี 4) การพรรณนาส่งสาร
แสดงความในใจไปให้นางผู้เป็นที่รัก และ 5) การพรรณนาการหมุนเวียนของเวลา
คำสำคัญ: การพรรณนาธรรมชาติ, เมฆทูต, อลังการ, นิราศ
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Abstract
The objectives of this research were (1) to study the Alaṃkāra Svabhāvokti and
other outstanding Alaṃkāra that appeared in “Meghadūta of Kālidāsa” The analyzing was
based on the theory of Alāṃkāraśāstra (magnificent, glorious) showing the art created
language, and (2) to study an influence of the Meghadūta affected to Thai literature, Thai
Niras (poem).
The results of the study were found that; In the view point of magnificent values,
Kālidāsa had created 2 splendors: (1) sound, and (2) meaning. The magnificence of sound in
Meghadūta was found in the categories of Yamaka and Anuprāsa, consisting of
chekānuprāsa, lāṭānuprāsa, vṛttyānuprāsa, śrutyānuprāsa, and antyānuprāsa. Whereas the
magnificence of meaning was found that they are 2 main features: 1) Arthālaṅkāra is the
describing of the glorious natures (Svabhāvokti) which is the most outstanding one including
5 features; (1) describing of plant species (2) describing of rivers and the mountains (3)
describing of various animals (4) describing of cities and buildings, and (5) describing of
individual human beings, and 2) Arthālaṅkāra is a comparison of natures and various things
to express the appearances, including 11 features; (1) Upamā (2) Utprekṣā (3) Rūpaka (4)
Vayatireka (5) Prativastūpamā (6) Ākṣepa (7) Samāsokti (8) Dīpaka (9) Nidraśana (10)
Hetu, and (11) Ekāvalī.
From the study of Thai Niras literature, it reviewed that Meghadūta was
influential in writhing Thai Niras literature. The content analysis was divided into 5
categories: 1) a depiction of mourning for love, 2) a depiction of social knowledge, 3) a
depiction of the poet's point of view, 4) a descriptive and expressive message to the beloved
lady, and 5) a depiction of the rotation of time.
Keywords : Depiction (Svabhāvokti), Meghadūta, magnificent (Alaṅkāra), Niras

บทนำ
วรรณคดีสันสกฤตเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นตั้งแต่ราว 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชเรื่อยมาจนถึงประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 12 วรรณคดีสันสกฤตยุคแรกเกิดขึ้นในเวลาที่พวกอารยันที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ อพยพ
จากเอเชียกลางเข้ามาตั้งหลักปักฐานอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดีย ขยายดินแดนจากภาค
ตะวันตกของอนุทวีปบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุไปจดฝั่งตะวันออกบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคา ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
นี้ชาวอารยันได้สร้างวรรณคดีที่หลากหลาย ในความหมายกว้างของคําว่าวรรณคดีที่ครอบคลุมงานเขียนทุก
ประเภททั้งที่แต่งเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื้อหามีตั้งแต่ศาสนา บทสดุดีวีรบุรุษ ลำนํา บทละคร คําสอน
นิทาน นิยาย ตลอดจนศาสตร์และตําราต่างๆ (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 2551 : 1) โดยวรรณคดีสันสกฤตแบ่ง
อย่างกว้างๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) อาคม คืองานเขียนที่เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา ได้แก่ คัมภีร์พระเวท
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คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะ และคัมภีร์อุปนิษัท 2) ศาสตร์ คืองานเขียนที่เกี่ยวกับวิชาการสาขาต่างๆ
ส่ ว นใหญ่ เป็ น ตำราศึ ก ษาความรู้ เพื่ อให้ ส ามารถเข้าใจพระเวทได้ อ ย่างลึ กซึ้ ง เช่น ตำราดาราศาสตร์แ ละ
โหราศาสตร์ ซึ่งเป็ น แนวทางในการศึกษาระบบของดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับ ชะตาราศี หรือฤกษ์ห รือยามที่
กำหนดในพิธีกรรม 3) อิติหาสะ คืองานเขียนที่มีเนื้อหาอิงเกร็ดประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังแต่งขึ้นเพื่อสดุดี
วีรบุรุษ และ 4) กาวยะ คืองานเขียนที่มีว รรณศิล ป์มุ่งสร้างอารมณ์ สุนทรียะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ โดย
สะท้อนให้เห็นประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ (กุสุมา รักษมณี, 2549 : 10)
เนื่องจากวิวัฒนาการของวรรณคดีที่มีหลายรูปแบบอาทิ ร้อยกรอง ร้อยแก้ว จัมปู และละคร ดังนั้น
นักวิจารณ์ ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบงานนิพนธ์ต่างๆ เหล่านี้แล้วสามารถพบข้อดีข้อเสีย และแนะนํากวี
ทั้งหลายด้วยการชี้ข้อดีและข้อเสีย ทั้งได้วางกฎบางข้อบางประการสำหรับการแต่งบทกวีนิพนธ์ไว้ นักวิจารณ์
ทั้งหลายได้เริ่มจําแนกงานนิพนธ์แล้วจัดเข้าไว้ในกลุ่มหรือรูปแบบที่ต่างๆ กัน โดยอาศัยลักษณะของเรื่องรส
และรูปแบบร้อยกรอง ร้อยแก้ว และชนิดผสม รวมทั้งเนื้อเรื่องด้วย เพื่อเป็นหลักในการจําแนกและจัดกลุ่ม
การจําแนกดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็ น บ่ อเกิดแห่ งอลั งการศาสตร์ กล่ าวคือทฤษฎีบทกวีนิพนธ์และบทละครใน
อลังการศาสตร์ หัวข้อที่สำคัญคือการจํากัดความและจําแนกบทร้อยกรอง บทร้อยแก้ว บทละคร ภาพพจน์ รส
รูปแบบ ข้อดี ข้อเสีย เป็นต้น (จำลอง สารพัดนึก, 2546 : 105)
ในการศึกษาวรรณคดีสันสกฤต นักปราชญ์ชาวอินเดียมีความคิดว่าวรรณคดีมีทั้งร่างกายและวิญญาณ
เช่นเดียวกับมนุษย์ โครงสร้างของกวีนิพนธ์บทหนึ่ง ๆ ไม่ต่างกับสรีระของมนุษย์ ความคิดนี้เป็นพื้นฐานที่ ทำให้
เกิดบทเปรียบเทียบต่างๆ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทกวีกับมนุษย์อยู่เสมอ เช่น สรีระของวรรณคดีคือ
เสียงและความหมาย ส่วนวิญญาณคือรส แม้แต่การเรียกทฤษฎีวรรณคดีว่า อลังการศาสตร์ ก็มาจากความคิด
ที่ว่า สิ่งที่ทำให้วรรณคดีมีคุณค่าคือสิ่งที่ประดับตกแต่งวรรณคดี เช่น ถ้อยคําที่งดงามและไพเราะ เช่นเดียวกับ
อลังการที่ประดับร่างกายมนุษย์ (P.V. Kane, 1974 : 10)
ในบรรดาวรรณคดีสันสกฤตประเภทต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ กาวยะ (kāvya) ถือเป็นวรรณคดีสันสกฤต
ที่มี คุณ ค่าทางวรรณศิ ล ป์ ป ระกอบอยู่ มีก ารใช้ ภ าษาที่ งดงามประกอบกับ ถ้อ ยคำที่ไพเราะ สละสลวย ใน
ขณะเดียวกันยังให้คุณค่าทางด้านเนื้อหาแก่ผู้อ่าน กล่าวคือผู้อ่านจะได้รับความรู้ตลอดจนแนวความคิดต่างๆ ที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ซึ่งแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ล้วนสะท้อนผ่านเนื้อหาของกาวยะนั้น ๆ
ในขณะเดียวกันผู้อ่านก็จะได้รับสุนทรียะทางวรรณศิลป์จากความไพเราะและงดงามของภาษาในบทประพันธ์
นั่น เอง กาวยะนั้ นสามารถแปลอย่างกว้างๆ ได้ว่างานของกวีห รือคำของกวี มีห ลายประเภท สามารถแบ่ง
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือ 1) ศฺรวฺยกาวฺย (śravyakāvya) กาวยะเพื่อการฟัง 2) ทฺฤศฺยกาวฺย
(dṛśyakāvya) กาวยะเพื่อการดู ในกาวยะทั้ง 2 ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็นชนิดย่อยอีก ดังนี้ ศฺรวฺยกาวฺย แบ่ง
ออก เป็น 3 ชนิด คือ (1) ปทฺย (padya) ร้อยกรอง (2) คทฺย (gadya) ร้อยแก้ว (3) จมฺปู (campū) ร้อยแก้ว
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และร้อยกรองรวมกัน ทั้งสามชนิดข้างต้นนี้แต่ละชนิดยังแบ่งย่อยออกไปเป็นอีกหลายชนิด เช่น ปทฺย แบ่ง
ออกเป็นมหากาวฺย (mahākāvya) และขณฺฑกาวฺย (khaṇḍakāvya)
งานนิพนธ์ที่จัดว่าเป็นมหากาวยะเป็นบทประพันธ์หรืองานนิพนธ์ที่เข้าลักษณะของมหากาวยะนั้น มี
การเริ่มต้นด้วยบทสวดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ชี้แนะว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะกล่าวถึงอะไร มีจุดมุ่งหมายของชีวิต 4
ประการ คือ กาม อรรถ ธรรม และโมกษะ เนื้อเรื่องจะต้องนํามาจากนิทานหรือเรื่องเล่าสืบต่อมาแต่โบราณ
ไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นเอง พระเอกของเรื่องจะต้องเป็นคนชั้นสูงและมีความเฉลียวฉลาด ต้องมีการพรรณนาถึงเมือง
ทะเล ภูเขา ฤดูกาล พระจันทร์ และพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก พรรณนาการดื่ม การเลี้ยงฉลองที่
เกี่ยวกับความรัก พรรณนาการแยกจากกัน การแต่งงาน และการให้กำเนิดบุตรชาย การประชุมสภา พรรณนา
เกี่ยวกับราชทูต การศึกสงคราม พรรณนาการมีชัยชนะของพระเอกแม้ข้า ศึกจะมีความเก่งกาจ เป็นเรื่องไม่สั้น
เกินไป เช่น มหากาพย์พุทธจริตและเสานทรนันทะที่รจนาโดยอัศวโฆษ เป็นต้น (จำลอง สารพัดนึก, 2546 :
77)
ส่วนงานนิพนธ์สันสกฤตที่รจนาเป็นบทประพันธ์สั้นๆ เรียกว่า ขัณฑกาวยะ (ขัณฑกาพย์) งานชนิดนี้มี
จำนวนไม่น้อย ขัณฑกาวยะจัดอยู่ใน ปทฺย-ศฺรวฺย-กาวฺย นั่นเอง เป็นบทประพันธ์ที่แสดงออกซึ่งความรู้สึกและ
ความคิดให้เห็นเป็นจริงเป็นจัง โดยทั่วไปบทประพันธ์ที่เป็นขัณฑกาวยะนั้นเป็นงานนิพนธ์ที่ไม่ยาวนัก ในการ
รจนางานนิพนธ์ชนิดนี้ สิ่งที่เป็นส่วนสําคัญของเรื่องคือ พืชพันธุ์ไม้ สั ตว์ต่างๆ และนกต่างๆ เป็นต้น ขัณฑกาว
ยะแบ่งอย่างกว้างๆ เป็น 2 ชนิด คือ 1) ศฺฤงฺคารี ขณฺฑกาวฺย (śṛṅgārī khaṇḍakāvya) คือ บทประพันธ์สั้น ๆ
ที่แสดงอารมณ์ไปทางความรักและกามารมณ์ 2) โศฺตตฺร ขณฺฑกาวฺย (śtotra khaṇḍakāvya) คือ บทประพันธ์
สั้นๆ ที่แสดงถึงความภักดี เคารพบูชา สดุดี นอกจากนี้ยังมีบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ ข่าวส่วนมาก
จัดอยู่ ในศฺฤงฺคารี ขณฺ ฑกาวฺย หรือเรียกกัน ว่า สนฺเทศ กาวฺย (sandeśa kāvya) ก็มี (จำลอง สารพัดนึก,
2546 : 78)
ในขัณฑกาวยะประเภทแรกนั้น ผลงานที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียง ได้แก่ เมฆทูต (meghadūta) หรือ
เมฆสันเทศ ที่รจนาโดยกาลิทาส เมฆทูตเป็นขัณฑกาพย์ซึ่งหมายถึงกาพย์เล็กหรือกาพย์ย่อย ประพันธ์เป็น
ประเภทร้อยกรอง เมฆทูตเป็นคําสมาสระหว่างคํา “เมฆ” กับ “ทูต” มีความหมายว่า เมฆผู้ ทำหน้าที่เป็นทูต
หรือเมฆผู้นําข่าวสารไปให้ คือข่าวสารที่แสดงความรู้สึกที่เร้าอารมณ์ในทางรักๆ ใคร่ๆ เป็นต้น การประพันธ์ใช้
คําฉันท์ชนิดเดียวตลอดเรื่องคือ มันทากรานตาฉันท์ อันหมายความว่า ย่างเยื้องหรือก้าวไปอย่างช้าๆ ฉันท์ชนิด
นี้ บทหนึ่งมี 4 บาท แต่ละบาทมี 17 พยางค์ ในรูปแบบดังนี้
ม คณะ ภ คณะ น คณะ ต คณะ ต คณะ ครุ ครุ
SSS SII III SSI SSI S S
เมฆทูตประกอบด้วยฉันท์ 118 บท แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกชื่อ ปูรฺวเมฆ (pūrvamegha) ภาค
หลังชื่อ อุตฺตรเมฆ (uttaramegha)
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ปูรฺวเมฆ (pūrvamegha) ได้พรรณนาถึงยักษ์ตนหนึ่งลูกน้องของท้าวกุเวร ทำผิดโดยลืมหน้าที่ถูกท้าว
กุเวรกริ้วโกรธจึงเนรเทศออกจากเมืองอลกาให้ไปอยู่ขุนเขารามคีรี ณ ป่าวินธัย ทางทิศใต้ มีก ำหนดหนึ่งปี โดย
ยักษ์ต้องพรากจากภรรยาที่รักไปแต่ผู้เดียว กาลล่วงมา ยักษ์หวนรําลึกถึงภรรยาของตนด้วยความอาลัยอย่าง
สุดซึ้ง เห็นเมฆมหึมากลุ่มหนึ่งลอยไปทางทิศอุดรอันเป็นที่ตั้งของเมืองอลกา จึงขอร้องให้เมฆนั้นช่วยทำหน้าที่
ทูต นํ าข่าววิป โยคโศกเศร้ า ของตนไปบอกให้ ภ รรยาที่ รักได้รับรู้ ด้ว ยเหตุนั้ น งานชิ้น นี้จึงชื่อว่า “เมฆทู ต ”
ในขณะที่ยักษ์ขอร้องเมฆ ก็ได้พรรณนาถึงสถานที่ที่เมฆจะต้องผ่านจากจุดที่ยักษ์กับเมฆพบกันนั้น เมฆจะต้อง
ผ่านและพบอะไร ที่ใดบ้าง และได้พรรณนาถึงความงามนานาประการของธรรมชาติอันน่าชื่นชมอภิรมย์ยิ่งนัก
มีป่ า เขา ลำเนาไพร แม่น้ ำ ลำธาร พฤกษาชาตินานาพันธุ์ บุปผชาตินานาชนิด รวมถึงสั ตว์จตุบททวิบาท
มากมายด้วย
อุตฺตรเมฆ (uttaramegha) กาลิทาสได้แสดงความสามารถในการพรรณนาความวิจิตรงดงามของนคร
และปราสาทราชฐานอันเป็นที่อยู่ของท้าวกุเวร และที่อยู่ภรรยาของยักษ์ พรรณนาถึงสวนในบ้าน ดอกบัวทอง
หงส์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้พรรณนาความคร่ ำครวญความโศกเศร้าของภรรยาผู้เป็นที่รักของยักษ์ที่นอนอยู่
บนที่นอน แต่ไม่อาจหลับลงได้ ดวงตานางเหม่อมองออกไปทางหน้าต่างเฝ้าดูยามค่ำคืนอยู่เงียบๆ เมฆทูตจาก
สามีที่รักของนางก็จะส่งสารที่เขาฝากมาด้วยเสียงฟ้าร้องให้นางรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่และยังปรารถนาในตัวนาง
เมฆทู ต มี คํ าแปลเป็ น ภาษาไทยไว้ห ลายท่ าน คือ (1) เมฆทู ต แปลโดยจิ รพั ฒ น์ ประพั น ธ์ วิท ยา
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) เมฆทูตของมหากวีกาลิทาส แปลโดย
จำลอง สารพัดนึก (3) เมฆทูต ที่แปลเป็นคําโคลงบางตอนของสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (4) เมฆทูตคํา
กลอนของกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย และ (5) เมฆทูตคํากาพย์ โดยสุภาพร มากแจ้ง
ในเมฆทูตนั้นมีรสหลัก ได้แก่ ศฤงคารรส เป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ความรักของตัว
ละคร เป็นรสเด่นที่สุดในวรรณคดีสันสกฤตประการหนึ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับความรัก (กามะ) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
แสดงปุรุษารถะ กล่าวคือเป้าหมายของชีวิต มีภาวะรัก (รติ) เป็นอารมณ์พื้นฐาน (สถายิภาวะ) ที่ทำให้เกิด
ความซาบซึ้งในความรัก (ศฤงคารรส) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตสฺย สฺถิตฺวา กถมปิ ปุระ เกาตุกาธานเหโตร
อนฺตรฺพาษฺปศฺจิรมนุจโร ราชราชสฺย ทธฺเยา /
เมฆาโลเก ภวติ สุขิโน'ปฺยนฺยถาวฺฤตฺติ เจตะ
กณฺฐาเศฺลษปฺรณยินิ ชเน กึ ปุนรฺทูรสํสฺเถ // (ปูรฺว : 3)
ลูกน้อง (ยักษ์ตนนั้น) ของราชาแห่งยักษ์ (ท้าวกุเวร) ผู้มีน้ำตาอยู่ภายใน (กลั้นน้ำตา
ไว้) เพราะการทรงไว้ซึ่งความปรารถนาอย่างแรงกล้า ยืนอยู่แล้วด้วยความลำบาก เบื้อง
หน้ าก้อนเมฆนั้ น (และ) คิดคะนึงอยู่เป็นเวลานาน แม้จิตใจของคนที่มีความสุ ข ก็ยัง
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เปลี่ยนแปลงไปเพราะการเห็นเมฆ จะป่วยกล่าวไปไยถึงคนที่อยู่ห่างไกลผู้ปรารถนาจะ
กอดรักที่คอ (ของภรรยาสุดที่รัก) (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2523 : 2)
จากตัวอย่าง ในขณะที่ยักษ์ยืนอยู่ข้างหน้าของเมฆผู้เป็นเหตุให้เกิดความโหยหาถึงคนรัก ยืนกลั้นน้ำตา
คนึ งคิดอยู่เป็ นเวลานาน กวีต้องการเปรียบเทียบความรู้สึกของคนที่ได้เห็นก้อนเมฆ ว่าแม้หั วใจของคนที่มี
ความสุขยังหวั่นไหวเมื่อเห็นก้อนเมฆ นับประสาอะไรกับคนที่อยู่ห่างไกลเพราะความพลัดพรากจากภรรยาสุดที่
รัก จะต้องมีความทุกข์มากกว่าเมื่อได้เห็นก้อนเมฆ จะเห็นได้ว่า ภาวะรักของยักษ์ผู้ได้พลัดพรากจากภรรยา
เป็นเวลานานเป็นเนื้อหา (วัสดุ) ของเรื่อง มีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) คือการถูกเนรเทศจากที่อยู่เป็นเวลาหนึ่งปี
ผลของภาวะ (อนุภาวะ) คือคำอาลัยรักของยักษ์ที่จะฝากเมฆไปบอกแก่ภรรยา ส่วนภาวะเสริม (วยภิจาริภาวะ)
คือความโหยหา (เอาตสุกยะ) ความหวั่นไหว (จปลตา) ของยักษ์ผู้อยู่ไกลจากภรรยา เป็นต้น
นอกจากนี้ กาลิทาสยังได้พรรณนาบทกวีโดยใช้สัมผัสพยัญชนะที่เป็น อลังการที่โดดเด่นในการเล่น
เสี ย งและการเลื อ กใช้ ค ำในท่ ว งทำนองที่ นั บ ว่ าเป็ น อลั งการทางด้ านเสี ย งหรื อ คำ เรี ย กว่ า ศั พ ทาลั งการ
(śabdālaṅkāra) ได้ แก่ ยมก (yamaka) หมายถึ ง การซ้ำคำหรื อ อัก ษรที่ มี เสี ย งเหมื อนกัน แต่ค วามหมาย
แตกต่างกัน โดยคำที่ซ้ำอาจอยู่ติดกันหรือไม่ติดกัน และอาจจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปฺราปฺยาวนฺตีนุทยนกถาโกวิทคฺรามวฺฤทฺธานฺ
ปูรฺโวทฺทิษฺฏามุปสร ปุรึ ศฺรีวิศาลํา วิศาลามฺ /
สฺวลฺปีภูเต สุจริตผเล สฺวรฺคิณํา คํา คตานํา
เศไษะ ปุณฺไยรฺหฺฤตฺมิว ทิวะ กานฺติมตฺ ขณฺฑเมกมฺ // (ปูรฺว : 31)
จากตัวอย่าง คำที่เป็นตัวหนาคือ ยมก ในโศลกนี้ซ้ำคำว่า วิศาล เหมือนกัน แต่มีความหมายแตกต่าง
กัน โดย วิศาล คำแรกที่ปรากฏในคำว่า ศฺรีวิศาล แปลว่า ทรัพย์สมบัติ ส่วน วิศาล คำที่สอง แปลว่า มากมาย
และอนุ ปราส (anuprāsa) หมายถึง การเล่นเสียงโดยการซ้ำอักษรหรือซ้ำเสี ยงพยัญชนะที่มีเสียง
เหมือนกันโดยมุ่งการซ้ำพยัญชนะเป็นสำคัญ แม้พยัญชนะจะประสมด้วยสระต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สฺถิตฺวา ตสฺมินฺวนจรวธูภุกฺตกุญฺเช มุหูรฺตํ
โตโยตฺสรฺคทฺรุตตรคติสฺ ตตฺปรํ วรฺตฺม ตีรฺณะ /
เรวํา ทฺรกฺษฺยสฺยุปลวิษเม วินฺธฺยปาเท วิศีรฺณํา
ภกฺติจฺเฉไทริว วิรจิตํา ภูติมงฺเค คชสฺย // (ปูรฺว : 19)
จากตัวอย่างในโศลก คำที่เน้นสีดำ คือ อนุปราส ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอยู่มากโดยเฉพาะในบาทที่ 2 ได้แก่
พยัญชนะ “ต” ซ้ำกัน 9 แห่ง พยัญชนะ “ร” ซ้ำกัน 6 แห่ง แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ประพันธ์ในการ
เลือกใช้คำที่หลากหลาย
กาลิ ทาสยั งได้พรรณนาอลั งการทางความหมาย เรียกว่า อรรถาลังการ (arthālaṅkāra) ได้แก่ อุต
เปรกษา (utprekṣā) คือใช้จินตนาการว่า เมฆเป็นชายหนุ่ม แม่น้ำเป็นหญิงสาว น้ำในแม่น้ำในฤดูแล้งที่ลดห่าง
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ฝั่งออกไปเป็นผ้าสีน้ำเงินที่กำลังหลุดจากสะโพกของหญิงสาวคือแม่น้ำนั้น ต้นอ้อที่ปลายโน้มลงไปจรดน้ำเป็น
มือของหญิงสาวที่พยายามดึงผ้าไว้ไม่ให้หลุด ดังโศลกต่อไปนี้
ตสฺยาะ กึจิตฺกรธฺฤตฺมิว ปฺราปฺตวานีรศาขํ
หฺฤตฺวา นีลํ สลิลวสนํ มุกฺตโรโธนิตมฺพมฺ /
ปฺรสฺถานํ เต กถมปิ สเข ลมฺพมานสฺย ภาวิ
ชฺญาตาสฺวาโท วิวฺฤตชฆนํา โก วิหาตุ สมรฺถะ // (ปูรฺว : 44)
หลังจากที่ได้เปลื้องผ้าได้แก่น้ำสีน้ำเงินของแม่น้ำนั้น ซึ่งได้หลุดจากสะโพกคือฝั่ง น้ำ
ซึ่งมีกิ่งต้นอ้อไปพาดจรดราวกับว่า ผ้าถูกยกขึ้นด้วยมือนิดหนึ่ง การเดินทางของท่านผู้
ชักช้าอยู่ คงจะเป็ นไปได้ยาก ใครเล่าผู้มีความสุขอันตนได้ลิ้มรสแล้ว จะสามารถจาก
ผู้หญิงผู้มีสะโพกเปลือยเปล่าไปได้ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2523 : 21)
นอกจากนี้ กาลิทาสได้แสดงการใช้อลังการทางความหมายที่โดยเด่นคือ สวภาโวกติ (svabhāvokti)
หรือชาติ (jāti) หมายถึง การกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามสภาพที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ โดยไม่นำความรู้สึกของกวี
เข้าไปแทรกมากนัก อาจมีการใช้ภาพพจน์บ้างเล็กน้อย มักเป็นบทพรรณนาสัตว์หรือต้นไม้ (กุสุมา รักษมณี,
2549 : 36) ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงลักษณะสภาพของสิ่งที่ได้พรรณนาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการใช้สวภาโวกติ (ชาติ)
ในแต่ละลักษณะก็มีกลวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น
กาลิทาสได้พรรณนาให้เห็นถึงสภาพธรรมชาติในต้นฤดูฝนที่มีฝูงนกบินไปพร้อมๆ กับเมฆฝน ดังโศลก
ต่อไปนี้
มนฺทํ มนฺทํ นุทติ ปวนศฺจานุกูโล ยถา ตฺวํา
วามศฺจายํ นทติ มธุรํ จาตกสฺเต สคนฺธะ /
ครฺภาธานกฺษณปริจยานฺนูนมาพทฺธมาลาะ
เสวิษฺยนฺเต นยนสุภคํ เข ภวนฺตํ พลากาะ // (ปูรฺว : 10)
และลมซึ่งเหมือนจะช่วย ย่อมพัดท่านไปอย่างช้า ๆ อนึ่ง นกจาตกะที่ร้องไพเราะอยู่
ทางซ้ายมือซึ่งเป็นพวกพ้องของท่านนี้ ย่อมส่งเสียงไพเราะ นกกระสาทั้งหลายบนท้องฟ้า
เป็นผู้มีแถวอันจัดแล้ว เพราะความคุ้นเคยในขณะแห่งการตั้งท้อง จะรับใช้ท่านผู้เป็นโชค
สำหรับนัยน์ตาอย่างแน่นอน (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2523 : 5)
พรรณนากลวิธีการประพัน ธ์ ท ำให้ ภ าพธรรมชาติของกาลิ ทาสเด่นชัด มีการอ้างถึง บุคคลโดยการ
เปรียบเทียบ เช่น กล่าวว่าเมฆฝนที่มีรุ้งกินน้ำปรากฏอยู่ด้วยดูเหมือนพระวิษณุที่มีผิวคล้ำประดับองค์ด้วยขน
นกยูงที่แวววาว ดังโศลกต่อไปนี้
รตฺนจฺฉายาวฺยติกริว เปฺรกฺษฺยเมตตฺปุรสฺตาทฺ
วลฺมีกาคฺราตฺ ปฺรภวติ ธนุะ ขณฺฑมาขณฺฑลสฺย /
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เยน ศฺยามํ วปุรติตรํา กานฺติมาปตฺสฺยเต เต
พรฺเหเณว สฺผุริตรุจินา โคปเวษสฺย วิษฺโณะ // (ปูรฺว : 15)
ส่วนของธนูของพระอินทร์ (รุ้ง) นี้ อันควรแก่การมองดู เหมือนการระคนเข้าด้วยกัน
ของแก้ว ย่อมปรากฏขึ้นจากยอดของจอมปลวกข้างหน้า ด้วยส่วนของธนูนั้น ร่างที่ดำ
ของท่าน จะถึงซึ่งความงามอย่างยิ่ง เหมือน (ร่าง) ของพระวิษณุในเพศของคนเลี้ยงโค
(พระกฤษณะ) ถึงซึ่งความงามด้วยหางนกยูงที่มีรัศมีระยิบระยับ (จิรพัฒ น์ ประพันธ์
วิทยา, 2523 : 8)
และพรรณนาความงามของนางด้วยการเปรียบส่วนต่างๆ ของนางกับธรรมชาติ เช่น ร่างของนาง
เหมือนเถาวัลย์ปริยังคุ ตาเหมือนตานางกวางที่ตกใจง่าย ผมเหมือนหางนกยูง คิ้วเหมือนคลื่นน้อยๆ ดังโศลก
ต่อไปนี้
ศฺยามาสฺวงฺคํ จกิตหริณีเปฺรกฺษเณ ทฺฤษฺฏิปาตํ
วกฺตฺรจฺฉายํา ศศินิ ศิขินํา พรฺหภาเรษุ เกศานฺ /
อุตฺปศฺยามิ ปฺรตนุษุ นทีวีจิษุ ภฺรูวิลาสานฺ
หนฺไตกสฺมินฺกฺวจิทปิ น เต จณฺฑิ สาทฺฤศฺยมฺ อสฺติ // (อุตฺตร : 44)
พี่เห็น ร่างของเจ้าในเถาวัลย์ชื่อปริยังคุ การทอดสายตาของเจ้าในตาทั้งสองของนาง
กวางที่ตื่นตระหนก นวลหน้าของเจ้าในพระจันทร์ ผมของเจ้าในพวงหางนกยูงทั้งหลาย
(และ) การยักคิ้วหลิ่วตาที่งดงามในริ้วคลื่นเล็กๆ ของแม่น้ำ โอ คนขี้งอน สิ่งที่เหมือนเจ้า ไม่
มีอยู่เลยในสิ่งใดๆ สิ่งเดียว (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2523 : 54)
นอกจากนี้กาลิทาสยังนิยมใช้ธรรมชาติให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน โดยกาลิทาสกล่าวว่า คนดีย่อมคิดถึงบุญคุณ
ที่ผู้อื่นทำให้ ดังเช่นภูเขาอามรกูฏที่แบกเมฆผู้เหน็ดเหนื่อยไว้บนยอดเขา เพราะนึกถึงบุญคุณที่เมฆเคยช่วยดับ
ไฟป่าให้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตฺวามาสารปฺรศมิตวโนปปฺลวํ สาธุ มูรฺธฺนา
วกฺษฺยตฺยธฺวศฺรมปริคตํ สานุมานฺามฺรกูฏะ /
น กฺษุโทฺร'ปิ ปฺรถมสุกฤฺ ตาเปกฺษยา สํศฺรยาย
ปฺราปฺเต มิเตฺร ภวติ วิมุขะ กึ ปุนรฺยสฺตโถจฺไจะ // (ปูรฺว : 17)
ภูเขาอามรกูฏจะรองรับท่านผู้ถึงแล้วซึ่งความเหนื่อยล้าในการเดินทาง (และ) ผู้มีไฟ
ป่าอันตนดับแล้วด้วยสายฝนที่ตกหนักไว้อย่างดีด้วยศีรษะ (ยอดของภูเขา) แม้คนเล็ก ๆ
เมื่อเพื่อนมาหาเพื่อพึ่งพิงก็ยังไม่เบือนหน้าหนี เพราะพิจารณาถึงบุญคุณครั้งเก่าก่อน จะ
ป่วยกล่าวไปใยถึงภูเขาอามรกูฏผู้สูงเช่นนั้น (จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, 2523 : 9)
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การศึกษาเรื่องเมฆทูตของกาลิทาส นับเป็นบทกวีสันสกฤตที่เป็นที่นิยม มีการพรรณนาที่ละเอียดลออ
ลึกซึ้งด้วยจินตนาการ มีการพรรณนาถึงลักษณะของธรรมชาติ ภูมิศาสตร์แม่น้ำ พืชพันธุ์ สัตว์ป่า และเมือง
ต่างๆ ซึ่งเมฆต้องลอยผ่าน พรรณนาการคร่ำครวญด้วยอารมณ์เศร้าโศกที่ต้องจากนางมา เมื่อพบสิ่งใดเข้า กวีก็
จะนำความรู้สึกของตนออกมาผนวกกับธรรมชาติที่พบเห็นแล้วพรรณนาความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ ประพันธ์ผูก
ให้เข้ากับอารมณ์สุนทรีของผู้คนได้อย่างดี โดยกาลิทาสได้บรรจุจินตนาการเป็นภาพพจน์ที่งดงามและถ้อยคำ
อัด แน่ น ลงในเนื้ อ หา จนทำให้ กวีนิ พ นธ์เรื่ องนี้ ดู เหมื อ นบรรจุ แก่น แท้ ของวัฒ นธรรมทั้ งหมดด้ว ยลี ล าการ
ประพันธ์ มีความงามในด้านวรรณศิลป์ อีกทั้งในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเดินทาง การคร่ำครวญแสดง
ความในใจของกวีผู้ เขีย นที่ มีต่อนางผู้ เป็ น ที่ รัก มีแนวการแต่งที่ ใกล้ เคียงกับ วรรณคดี นิราศไทยหลายเรื่อง
กล่าวคือได้ส่งผลต่ออิทธิพลวรรณคดีนิราศไทย มีการพรรณนาการคร่ำครวญถึงนางผู้ เป็นที่รักอันเนื่องมาจาก
ความพลัดพรากสูญเสียเป็นแก่นของเรื่อง และเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความพลัดพรากจากคนรัก ซึ่งเป็นขนบที่
สำคัญมักจะปรากฏในวรรณคดีประเภทนิราศ เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการพลัดพรากจากกันระหว่างตัว
ละครเอกกับนางผู้เป็นที่รัก ดังเช่นในโคลงทวาทศมาส ประพันธ์ไว้ว่า
ศรีอนิรุทธราศร้าง
แรมสมร
ศรีอุษาเจียรไคล
คลาศแคล้ว
เทวานราจร
จำจาก
ยังพร่ำน้าวน้องแก้ว
คอบคืน
(โคลงทวาทศมาส : 22)
จากที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าวรรณคดีสันสกฤตเรื่องเมฆทูตควรที่จะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในด้าน
อลังการชนิดสวภาโวกติบรรยายธรรมชาติ ซึ่งนับว่าเป็นอลังการหลักและมีความโดดเด่นในเนื้อหาของเมฆทูต
รวมไปถึงวิเคราะห์อลังการชนิดอื่น ๆ ที่โดดเด่นรองลงมา แล้วนำมาศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของเมฆทูตที่ส่ง ผล
ต่อวรรณคดีนิราศไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้เห็นถึงความงดงามและความไพเราะของเมฆทูตตามทฤษฎี
วรรณคดีสันสกฤตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์อลังการชนิดสวภาโวกติและอลังการที่โดดเด่นด้านอื่น ๆ ที่ปรากฎในเมฆทูตของ
กาลิทาส โดยใช้ทฤษฎีอลังการศาสตร์มาวิเคราะห์ความงามในด้านวรรณศิลป์ที่ปรากฏในเมฆทูต
2. เพื่อศึกษาวิเคราะอิทธิพลของเมฆทูตที่ส่งผลต่อวรรณคดีนิราศไทย
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจาก (1) หนังสือเมฆ
ทูตของกาลิทาส แปลโดยจิรพัฒ น์ ประพันธ์วิทยา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2523 (2) หนังสือเมฆทูตของมหากวีกาลิทาส แปลโดยจำลอง สารพัดนึก และจิตตาภา
สารพัดนึก พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2540 และ (3) หนังสือเมฆทูตฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤตเป็นครั้งแรก โดยโฮเรส
เฮย์แมน วิลสัน ซึ่งแปลและแต่งเป็นร้อยกรองเมื่อ ค.ศ.1813
2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาความรู้ทฤษฎีอลังการแล้วนำทฤษฎีอลังการมาศึกษาความงามของ
วรรณศิ ล ป์ ใ นเมฆทู ต ตำราประพั น ธศาสตร์ ที่ ผู้ วิ จั ย เลื อ กมาศึ ก ษาเป็ น หลั ก ได้ แ ก่ วาคภฏาลั ง การ
(vāgbhaṭālaṇkāra) ของวาคภฏะ (vāgbhaṭa) คริส ต์ ศตวรรษที่ 12 ฉบับ ที่ ป.ส.ศาสตรี แปลจากต้น ฉบั บ
ภาษา สันสกฤต กรมศิลปากรได้พิมพ์เผยแพร่ล่าสุด พ.ศ.2550
นอกจากนี้ ผู้ วิจั ย ยั งได้ ศึ กษาคำอธิบ ายอลั งการตามทฤษฎี ว รรณคดี สั น สกฤตจากกาวยประกาศ
(kāvyaprakāśa) ของมัมมฏะ (mammaṭa) คริสต์ศตวรรษที่ 11 และสาหิตยทรรปณะ (sāhityadarpaṇa)
ของวิศวนาถ (viśvanātha) คริสต์ศตวรรษที่14 และตําราอลังการของบาลีชื่อสุโพธาลังการมัญชรี อีกทั้งนํา
คําอธิบายอลังการของกุสุมา รักษมณี ในหนังสือการวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตมาร่วม
ด้วย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยในหั วข้อ “สวภาโวกติ : การพรรณนาธรรมชาติในเมฆทูตของกาลิทาส” เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) นำเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) มีขั้นตอนในการวิจัยตามลำดับดังนี้
1. ขั้นสำรวจและรวบรวมข้อมูล
1.1 สำรวจเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีสันสกฤตเรื่องเมฆทูตของกาลิทาส
1.2 ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเมฆทูตของกาลิทาส
1.3 ศึกษาทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตทางด้านอลังการศาสตร์
2. ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์
2.1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือเมฆทูตของกาลิทาส แปลโดยจิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2523
2.2 ศึกษาตำราอลังการศาสตร์สันสกฤตแล้วนำหลักเกณฑ์มาวิเคราะห์ความงามทางวรรณศิลป์ใน
เมฆทูตของกาลิทาส
2.3 นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาในด้านวรรณศิลป์
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2.4 นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาในด้านวรรณคดีนิราศไทย
3. ขั้นตอนการนำเสนอการศึกษา
3.1 เรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา
3.2 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “สวภาโวกติ : การพรรณนาธรรมชาติในเมฆทูตของกาลิทาส” ที่แต่งโดยกาลิทาส เมฆ
ทูตเป็นขัณฑกาพย์ซึ่งหมายถึงกาพย์เล็กหรือกาพย์ย่อย ประพันธ์เป็นประเภทร้อยกรอง เมฆทูตเป็นคำสมาส
ระหว่างคํา “เมฆ” กับ “ทูต” มีความหมายว่า เมฆผู้ทำหน้าที่เป็นทูต หรือเมฆผู้นําข่าวสารไปให้ การประพันธ์
ใช้คําฉันท์ชนิดเดียวตลอดเรื่องคือ มันทากรานตาฉันท์ หมายความว่า ย่างเยื้องหรือก้าวไปอย่างช้า ๆ ฉันท์ชนิด
นี้บทหนึ่งมี 4 บาท แต่ละบาทมี 17 พยางค์
ในด้านเนื้อหาบทนิพนธ์เรื่องเมฆทูตแบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ ภาคแรกชื่อ ปูรฺวเมฆ ตลอดทั้งภาคเต็มไป
ด้วยเรื่องที่ยักษ์พรรณนาหนทางที่เมฆผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตแห่งความรัก ในภาคแรกนี้จะให้ประโยชน์ในแง่
ความรู้ ความเพลิดเพลินเกี่ยวกับภูมิประเทศ ทั้งยังได้รสแห่งความไพเราะด้านกวีโวหารที่กาลิทาสได้พรรณนา
อย่ างละเอียดลออ ตั้งแต่การเดิน ทางผ่ านภูเขาอามรกูฏ เมืองอุช ชยินีแห่ งแคว้น อวันตี ทุ่งกุรุเกษตรอัน
ศักดิ์สิทธิ์ แม่น้ำคงคา ต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณ ป่าดง บ้านเมือง ปราสาท บรรดานกและสัตว์ป่านานาชนิด
ผู้คนทั้งชายหญิง ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านั้น ตลอดจนเทือกเขาหิม าลัย จนถึงจุดหมายปลายทางที่เมือ
งอลกาบนเขาไกลาส ส่วนในภาคหลังชื่อ อุตตรเมฆ กาลิทาสได้แสดงความสามารถในการพรรณนาความวิจิตร
งดงามของนครและปราสาทอันเป็นที่อยู่ของภรรยา พรรณนาถึงสวนในบ้าน นอกจากนี้ยังได้พรรณนาความ
คร่ำครวญความโศกเศร้าของภรรยา และความทุกข์โทมนัสของยักษ์ที่มีไม่แพ้ภรรยา
ในด้านอลั งการ กาลิ ท าสได้ส ร้างสรรค์คุ ณ ค่าทางอลั งการอย่างหลากหลายทั้ งอลั งการด้านเสี ย ง
(ศัพทาลังการ) และอลังการด้านความหมาย (อรรถาลังการ)
อลังการด้านเสียง พบว่า ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเมฆทูต ได้แก่ ยมก (การซ้ำคำ) และอนุปราส (การ
เล่นเสียงซ้ำพยัญชนะ) ประกอบด้วย เฉกานุปราส ลาฏานุปราส วฤตตยานุปราส ศรุตยานุปราส และอันตยา
นุปราส
อลั งการด้ านความหมาย พบว่า ลั ก ษณะของอรรถาลั งการที่ โดดเด่ น ที่ พ บในเมฆทู ต นั้ น จะแบ่ ง
ออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1) อรรถาลังการในการพรรณนาธรรมชาติหรือสวภาโวกติ มีความโดดเด่นมาก
ที่สุด โดยแบ่งการพรรณนาออกเป็น 5 ประเด็น คือ (1) การพรรณนาพืชนานาพรรณ พบว่า ส่วนใหญ่นั้นเป็น
พืช และพรรณไม้ ในช่ว งต้ น ฤดูฝ นไปจนถึ งฤดูใบไม้ร่ว ง มี ดอกกุฏ ชะ (ดอกพุด พิ ช ญา), ดอกกทั มพะ (ดอก
กระทุ่ม), ดอกเกตกะ (ดอกลำเจียก), ดอกมะลิสด, ดอกกุรพกะ, ดอกศิรีษะ, ดอกโลธระ, ดอกกุนทะ, ดอกบัว
ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งต้นไม้ที่ยักษ์กล่าวถึงมีต้นมะม่วงป่า, ต้นไม้หว้า, ต้นอโศกแดง, ต้นพิกุล, ต้นกุรพกะ, ต้นมัน
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ทาระ, ต้นเทวทาระและต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งพืชและพรรณไม้หลากหลายชนิดที่กวีกล่าวถึ งสามารถสื่อถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ (2) การพรรณนาแม่น้ำและภูเขา พบว่า กาลิทาสพรรณนาสภาพแม่น้ำและภูเขา
แสดงถึงภูมิศาสตร์ทางภาคเหนือของอินเดียตามหนทางที่เมฆลอยไปจากภูเขารามคิรี ผ่านภูเขาอามรกูฏ, ภูเขา
วิน ธัย, ภูเขานี ไจ, ภูเขาหิ มาลัย ภูเขาเกราญจะ, ภูเขาไกลาส บรรยายไปพร้อมกับแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่
แม่น้ำเรวา (นรรมทา), แม่น้ำนิรวินธยา, แม่น้ำเวตระวดี, แม่น้ำสินธุ, แม่น้ำศิปรา, แม่น้ำคันธวดี, แม่น้ำคัมภีรา,
แม่น้ำจรรมัณวดี , แม่น้ำสรัสวดี , แม่น้ำคงคา รวมไปถึงทะเลสาบมานสะ สะท้อนให้เห็นภาพความงามของ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากกาลิทาสจะพรรณนาเมฆทูตให้โดดเด่นในเรื่องของอลังการสวภาโวกติแล้ว
ยังได้พรรณนาให้เห็นภาพพจน์ด้วยการใช้อลังการชนิดอุตเปรกษาจินตนาการให้ภาพธรรมชาติของภูมิศาสตร์ที่
เมฆเดินทางผ่านชัดเจนขึ้น (3) การพรรณนาสัตว์ป่านานาชนิด พบว่า กาลิทาสพรรณนาสภาพของธรรมชาติใน
ขณะนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นฤดูฝน เป็นฤดูที่สัตว์รื่นเริงดีใจ เพราะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเป็นคราวผสมพันธุ์ของ
สัตว์ ต่างก็แสดงออกถึงอากัปกิริยาท่าทีต่อสิ่งเร้าต่างๆ ดังเช่น นกจาตกะ (นกจักรพราก) ที่ ได้ส่งเสียงร้อง
กึกก้องอย่างไพเราะ เพราะดีใจเมื่อได้เห็นเมฆตั้งเค้าเมื่อย่างเข้าฤดูฝน นกสารสะ (นกกระเรียน), ราชหงส์ ,
กวาง, เนื้อศรภะ, นกยูง, ช้างประจำทิศ, ช้างไอราวตะ เป็นต้น การกวีพรรณนาถึงสัตว์นานาชนิดเพื่อสื่อให้เห็น
ถึงความอุดมสมบู รณ์ ของธรรมชาติและเพื่ อเป็น ส่ วนหนึ่งของโศลกทำให้ โศลกมีความสมบู รณ์ โดยไม่ขาด
อรรถรสแก่ผู้อ่าน (4) การพรรณนาเมืองและสิ่งปลูกสร้าง พบว่า กาลิทาสพรรณนาให้เห็นสิ่งปลูกสร้างอาคาร
บ้านเรือนของเมืองต่างๆ มีการสอดแทรกประวัติตำนานของเมืองเริ่มตั้งแต่แคว้นทศารณะ เมืองอุชเชนี หรือ
อุชชยินีที่มีการพรรณนาชมความงามความใหญ่โตของเมือง ตลอดถึงความอลังการของปราสาท ในเมืองอลกา
และบ้ า นของยั ก ษ์ นอกจากนั้ น ยั ง ได้ พ รรณนาศาสนสถานที่ เรี ย กว่ า โบสถ์ ม หากาล วั ด หรื อ มณเฑี ย ร
สภาพแวดล้อมที่ต่างๆ มีความน่ารื่นรมย์ มีสีสันงดงามตามธรรมชาติ และ (5) การพรรณนาสภาพบุคคล พบว่า
สภาพชีวิตของยักษ์ มีสภาพที่ต้องทนทุกข์ ร่างกายเปลี่ยนผอมจนกำไลหลุดร่วงเพราะการพลัดพรากจากกัน
บางตอนที่กล่าวถึงความทุกข์โทมนัสของยักษ์ที่มีไม่แพ้ภรรยา ไม่ว่าหลับหรือตื่น ความทุกข์นั้นทรมานใจทำให้
เขาร่ำไห้หานาง ร่างกายอ่อนแอ รุ่มร้อน และบางตอนกาลิทาสพรรณนาให้เห็นความทุกข์ระทมของภรรยาผู้รอ
คอยด้วยความเศร้าโศกที่ทำให้นางไม่เป็นอันทำอะไร เอาแต่ร้องไห้ใจจะขาด อีกทั้งไม่เอาใจใส่ในความสวยของ
ตน 2) อรรถาลั งการในการเปรีย บเทีย บธรรมชาติกับสิ่ งต่างๆ เพื่ อให้ เห็ นภาพพจน์ พบว่า มี อลั งการ 11
ประเภท ได้แก่ (1) อุปมา (การเปรียบเทียบ) (2) อุตเปรกษา (การกล่าวแสดงจินตนาการให้เกินจริง) (3) รูปกะ
(การกล่าวเปรียบเทียบคล้ายอุปมา แต่เป็นการกล่าวเปรียบเทียบอุปมานะและอุปเมยะเป็นสิ่งเดียวกัน) (4)
วยติเรก (การกล่าวสิ่งสองสิ่งมีคุณสมบัติเท่ากัน แต่อีกสิ่งหนึ่งมีคุณสมบัติเกินจากอีกสิ่งหนึ่งไป) (5) ประติวัสตูป
มา (การเปรียบเทียบด้วยข้อความ 2 ประโยค ในลักษณะคู่ขนานกัน เพื่อแสดงให้เห็นความเหมือนกันของ
อุปมานะกับอุปไมย) (6) อากเษป (การกล่าวปฏิเสธ แต่เจตนาที่แท้จริงมิใช่การปฏิเสธ) (7) สมาโสกติ (การ
เปรีย บเที ย บโดยการกล่าวถึงสิ่ งหนึ่ ง แต่ห มายถึงอีกสิ่ งหนึ่ง มิได้กล่าวสิ่ งนั้น ตรงๆ) (8) ทีปกะ (การกล่ าว
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ข้อความที่มีกิริยาเพียงตัวเดียว แต่มีส่วนขยายมากกว่าหนึ่ง) (9) นิทรรศนะ (การเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับ
การกระทำหรือสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์) (10) เหตุ (การกล่าวถึงใครที่ทำการอันใดก็แสดงเหตุผล ประกอบไปด้วยว่า
ผู้นั้น น่าจะเป็นเช่นนั้น) และ(11) เอกาวลี (การรจนากล่าวสิ่งที่ประเสริฐ แล้วต่อไปกล่าวสิ่งที่ประเสริฐยิ่งๆ ขึ้น
ไปอีก)
การกำหนดขนบเพื่อเป็นกรอบสร้างสรรค์อลังการรูปแบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของเมฆทูต เพื่อ
สร้างสรรค์อลั งการให้ เกิดความสุ น ทรี ย์ ภ าพ เมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่า การเขีย นแสดงความในใจ ความ
สะเทือนใจของวรรณคดีนิราศประเภทเดียวกันหลายเรื่อง เช่น กำสรวลโคลงดั้น โคลงนิราศหริภุญชัย โคลง
ทวาทศมาส โคลงนิ ราศนริน ทร์ กาพย์ห่ อโคลงนิราศธารโศก นิราศพระประธม-กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
กาพย์เห่เรือพระจุลจอมเกล้า นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง นิราศเมืองแกลง นิราศพระแท่นดงรัง นิราศพระบาท
และนิราศภูเขาทอง คงจะได้แบบอย่างมาจากอินเดีย เพราะวิธี คร่ำครวญมีลักษณะหลายประการที่คล้ายการ
คร่ำครวญในเรื่องเมฆทูต ความทุกข์ระทมเพราะต้องพลัดพรากจากนางที่รักเป็นแนวเรื่องที่กวีนิยมใช้แสดง
ทฤษฎีรสของวรรณคดี ได้แก่ ศฤงคารรส ซึ่งเป็นรสหลักในเมฆทูต ประกอบด้วย วิปลัมภะ คือความรักที่ต้อง
พลัดพราก และสัมโภคะ คือความรักความอาลัยที่ยังมีความหวังที่จะพบกันในวันหน้าเป็นจุดหมายปลายทาง
กวีนำรายละเอียดของการเดินทางมาเป็นส่วนประกอบของเรื่อง จึงกลายมาเป็นลักษณะของการแต่งอีกแบบ
หนึ่งที่เรียกว่า นิราศ
จากการศึกษาวรรณคดีนิราศไทย พบว่า เมฆทูตมีอิทธิพลส่งผลต่อวรรณคดีนิราศไทย โดยแบ่งการ
วิเคราะห์เนื้อหาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) การพรรณนาเกี่ยวกับการคร่ำครวญถึงความรัก พบว่า ส่วนใหญ่
กวีผู้แต่งจะนำเอาความรู้สึกของตนเป็นสำคัญไปเกี่ยวพันกับธรรมชาติทั้งโดยตรงและเปรียบเทียบ กวีไม่ได้
พรรณนาธรรมชาติ ต ามสายตาที่ เห็ น หากแต่ พ รรณนาด้ ว ยใจด้ ว ยความรู้สึ ก เมื่ อ ตนมี ความสุ ขก็ ม องเห็ น
ธรรมชาติงดงาม หากตนมีความทุกข์หรือกำลังคิดถึงคนรักก็มองเห็นธรรมชาติเศร้าหมองแห้งแล้ง นอกจากกวี
จะมองเห็นธรรมชาติด้วยใจแล้วยังใส่อารมณ์ความรู้สึกให้ธรรมชาติด้วย กวีรู้สึกว่าธรรมชาติมีอารมณ์สุขทุกข์
โศกเศร้า ร่าเริง คล้อยตามอารมณ์ของกวีด้วย 2) การพรรณนาสอดแทรกความรู้ด้านสังคม พบว่า วรรณคดี
สัน สกฤตเรื่องเมฆทูตกับวรรณคดีนิ ราศไทยมีความสัมพันธ์กันใกล้ ชิด กัน มีการสอดแทรกความรู้เข้าไปใน
วรรณคดีซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒ นธรรมที่บันทึกและสะท้อนสภาพชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่
ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย แวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละสั ง คม โดยเฉพาะความรู้ ด้ า นสภาพภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์และตำนานต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ปรัชญาชีวิต ตลอดจนความเชื่อของคนในยุคสมัย
เดียวกัน 3) การพรรณนาเกี่ยวกับทัศนะของกวี พบว่า การแสดงทัศนะของกวีนั้นเป็นการประสบพบเจอกับ
เหตุการณ์และถ่ายทอดออกมาเป็ นความรู้สึกนึกคิดของตน อาจแสดงออกมาในลักษณะความซึ้งใจหรือใน
ลักษณะของปรัชญา แต่สิ่งนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าของกวีในขณะนั้น กล่าวคือกวีต้องการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบ
การสร้างจินตนาการ การใช้ถ้อยคำเพื่อสื่อจินตภาพ เช่น ภาพพจน์อุปมา สัทพจน์ ซึ่งการสร้างจินตนาการของ
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กวีนั้น ผู้อ่านจะต้องตีความจากโวหารของผู้แต่งเองจึงจะเข้าใจความคิด ความรู้สึก รวมไปถึงขนบของการ
ประพันธ์ 4) การพรรณนาส่งสารแสดงความในใจไปให้นางผู้เป็นที่รัก พบว่า การพรรณนาการคร่ำครวญใน
ลักษณะที่เรียกว่า การสั่งทูต ได้รับอิทธิพ ลมาจากเมฆทูตโดยตรง เพราะยักษ์คร่ำครวญถึงภรรยาผู้เป็นที่รักจึง
ได้พรรณนาส่งข่าวกับเมฆ การพรรณนาโดยการสั่งทูตได้กลายมาเป็นธรรมเนียมนิยมอย่างหนึ่งในการแต่ง
นิราศ เช่น สั่งนกให้ส่งข่าวถึงนาง สั่งว่าวไปบอกข่าวแก่นาง หรือฝากลมเป็นทูตให้ไปบอกข่าวแก่นาง 5) การ
พรรณนาการหมุน เวีย นของเวลา พบว่า การหมุนเวียนของเวลาทั้งในเมฆทูตกับในวรรณคดีนิราศไทยนั้น
อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเวลา ซึ่งการพรรณนาในเรื่องเมฆทูตไม่ได้กล่าวถึงฤดูกาลครบทั้ง 12 เดือน แต่
จุดเน้นของเรื่อง กวีจะเน้นไปที่ช่วงเวลาในฤดูฝน เพราะฤดูกาลที่พรรณนาในเมฆทูตเป็นเวลาย่างเข้าฤดูฝน
พอดี ซึ่งเป็ น ห้ ว งเวลาที่ คนจะคิ ดถึ งกั น มาก ทั้ งพื ช และสั ต ว์ต่างก็ รู้สึ ก ร่าเริ่งใจ ชื่ น ชมยิน ดีกั บ ธรรมชาติ ใน
ช่วงเวลานี้ เพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความชื่นฉ่ำอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง แต่ในนิราศไทย เช่น โคลงทวาทศมาสที่มี
วิธีการดำเนินเรื่องผ่านระยะทางและการใช้กาลเวลาที่แปรเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตประเภทอื่นๆ เช่น คุณ รีติ ธวนิ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเมฆทูตนี้
2. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์สันสกฤตที่ใช้ในการประพันธ์บทกวีนิพนธ์เรื่องเมฆทูต เช่น การ
สร้างคำสมาสที่ปรากฏในเมฆทูตตามแนวคัมภีร์ไวยากรณ์ปาณินิ
3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลหรือแนวคิดร่วมระหว่างขัณฑกาวยะในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และไทย ที่
มีเนื้อหา การประพันธ์ การดำเนินเรื่อง เป็นต้น ว่ามีลักษณะคล้ายกันหรือต่างกันอย่างไร
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