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This research looks through archery trainings in Agni Purāṇa Dhanurveda,
Śārṅgadharapaddhati Dhanurveda, and Ādiparvan in Mahābhārata. The goal is to
clarify the procedure of the training and the social and cultural aspects involved.
Upon examining the texts, it becomes clear that the practice of archery has
been carefully studied and systematized since ancient times in India. A variety of
processes and methods were implemented to sharpen the skills of the students. The
training-related sections in the Dhanurvedas can be described in 5 subjects: the
poses, the processes of shooting, the elements of the training, the errors and
corrections, and the special forms of shooting. Each contains many details, yet the
key ideas of the training revealed all over the works are the same: the ultimate
preciseness and the ability of the archer to shoot effectively in various situations.
These served the potency during battle, which was the main purpose of archery in
ancient India.
In terms of its social and cultural features, archery training was mostly
carried out under the traditional education system. The teacher directed the entire
course and the religious rites and beliefs were deeply dominant. Therefore, it can
be concluded that, despite some differences in contents and details, archery
training in ancient India followed the conventional way of the education of that
time.
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กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอกราบเท้าบิดามารดา คือคุณสุรัตน์ และคุณจงจิตร วิทิตกูล เป็ นเบื้องต้น
เพื่อขอบพระคุณที่มอบชีวติ มอบโอกาสทางการศึกษา และคอยสนับสนุนความเป็ นอยูท่ ุกด้าน
ตลอดมา มิให้ผวู้ ิจยั ต้องเดือดเนื้อร้อนใจระหว่างการศึกษาตลอดจนช่วงเวลายาวนานของการทา
วิทยานิพนธ์ อุปนิสยั คือความมุ่งมัน่ ทากิจการงานใดๆให้สมบูรณ์ดีเลิศไม่ด่างพร้อยอันท่านทั้งสอง
กระทาเป็ นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ผูว้ ิจยั เชื่อว่าอุปนิสยั นั้นเองที่ได้ซึมซับและหล่อหลอมผูว้ ิจยั ให้เป็ น
เช่นที่เป็ นได้ในวันนี้
วิทยานิพนธ์น้ ี สาเร็ จลงได้ดว้ ยความเมตตาของผูช้ ่วยศาสตาจารย์ ดร. ชานป์ วิชช์
ทัดแก้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผูไ้ ด้ประสาทความรู้ ให้คาแนะนาที่มีประโยชน์ และได้กรุ ณา
สละเวลาอันมีค่าในการให้คาปรึ กษา อ่าน และตรวจทานวิทยานิพนธ์แม้ในยามอ่อนล้าและสุขภาพ
ไม่เอื้ออานวย ทั้งยังแสดงความเชื่อมัน่ เสมอว่าผูว้ ิจยั จะสามารถทางานชิ้นนี้ ให้ลุล่วงได้ ผูว้ ิจยั ต้อง
ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผูไ้ ด้ให้คาแนะนาและข้อสังเกตอันเป็ นประโยชน์ยงิ่ นับตั้งแต่ระยะเริ่ ม
เสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์
เป็ นโอกาสให้ผวู้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและปรับแก้งานให้มีคุณค่ามาก
ยิง่ ขึ้น และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ประเทือง ทินรัตน์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้
เมตตาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องในวิทยานิพนธ์
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ทศั นีย ์ สินสกุล อาจารย์ผปู้ ระสิทธิ์ประสาท
ความรู้ดา้ นภาษาและวรรณคดีสนั สกฤตแก่ผวู้ ิจยั ด้วยความใจเย็นและอดทนอย่างยิง่ ,
อาจารย์
กิตติพงศ์ บุญเกิด ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านเอกสารภาษาฮินดีที่ใช้อา้ งอิงในวิทยานิพนธ์, นางสาว
บุณฑริ กา บุญโญ เพื่อนร่ วมศึกษาที่เกื้อหนุนกันโดยดีในทุกด้าน, ตลอดจนเพื่อนพี่นอ้ งสาขาวิชา
ภาษาเอเชียใต้ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์หลายต่อหลายท่านที่มิอาจเอ่ยนามทั้งหมดในที่น้ ีได้
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ผูจ้ ุดประทีปดวงแรกในเส้นทาง
การศึกษาด้านภารตวิทยา และเป็ นปลายแสงให้ศิษย์เชื่อมัน่ ก้าวเดินตามมาเสมอโดยไม่คลอนแคลน
สุดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณคุณเบญจ์ เพชราภิรัชต์ สหายผูไ้ ปร่ วมตลอดทุกเส้นทาง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

หลักฐานมากมายในเอกสารทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีของภารตวรรษได้สะท้อนถึง
เหตุการณ์รบพุ่งหลายต่อหลายครั้ง กล่าวได้ว่า วิถีชีวิตของผูค้ นในดินแดนนี้เกี่ยวพันอยูก่ บั สงคราม
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความรู้ความสามารถด้านการสูร้ บหรื อการใช้อาวุธจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่
ทําให้ศาสตร์แห่งการต่อสูซ้ ่ ึงเรี ยกว่า “ธนุรเวท (Dhanurveda)” ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่า
เป็ นวิชาสําคัญของสังคมอินเดียโบราณ ตําราบางเล่มถือว่าธนุรเวทเป็ นหนึ่งในศาสตร์หลัก 18 สาขา
1
บ้างนับเป็ นอุปเวท * ที่เกี่ยวเนื่องกับยชุรเวท 2 และบ้างก็ยกให้เป็ นถึงพระเวทที่ 53 นอกจากนี้
วรรณคดีอีกมากยังแสดงให้เห็นว่าศาสตร์แห่งการยุทธเป็ นวิชาบังคับที่เหล่ากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์
ต้องรู้ ดังเช่น พระราม (Rāma) ในรามายณะ เหล่าเจ้าชายปาณฑพ (Pāṇḍava) และเการพ
(Kāurava) ในมหาภารตะ หรื อแม้แต่สิทธัตถราชกุมารในวรรณคดีพุทธศาสนา ** ก็ลว้ นเจนจบ
ธนุรเวททั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่า ความสามารถทางการรบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านวิชาธนู เป็ น
คุณสมบัติที่วีรบุรุษจะบกพร่ องไม่ได้เด็ดขาด
ธนูถือเป็ นอาวุธสําคัญที่สุดในบรรดาอาวุธทั้งหลายที่มีหลักฐานปรากฏอยูใ่ นสังคมอินเดีย
โบราณ ในการจัดลําดับความเป็ นเลิศของอาวุธ ธนูจะได้รับตําแหน่งสูงสุดเสมอ 4 และคําเรี ยก
ศาสตร์การต่อสูก้ ็ใช้ว่า “ธนุรเวท” ซึ่งแปลว่า “ความรู้เกี่ยวกับธนู” มิใช่อาวุธอื่น นอกจากนี้ แทบทุก
การยุทธในเอกสารทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีลว้ นกล่าวถึงและให้ความสําคัญกับธนูเหนือกว่า
0

1

2

4

5

1
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อุปเวท (Upaveda) คือศาสตร์ที่ถือว่าเป็ นศาสตร์ ช้นั รองซึ่งสัมพันธ์กบั พระเวทหลักทั้งสี่
มีอายุรเวทและธนุรเวทเป็ นต้น
*

2
3

p.221.

MW., p.509.
Vettam Mani, Purāṇic Encyclopaedia (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975),

วรรณคดีพทุ ธศาสนาเรื่ องลลิตวิสตระ (Lalitavistara) และอรรถกถาสุขุมาลสูตร เล่าว่า
สิทธัตถราชกุมาร (ลลิตวิสตระสะกดว่า “สรฺ วารฺ ถสิทฺธ”) ทรงเชี่ยวชาญศิลปศาสตร์ต่างๆรวมถึงวิชา
ธนูได้เองโดยไม่ตอ้ งเข้ารับการศึกษา (ดูเพิม่ เติมได้ใน แสง มนวิทูร, ผูแ้ ปล, คัมภีร์ลลิตวิสตระ
([ม.ป.ท.]: กรมศิลปากร, 2512), หน้า 151, 162-163.; องฺ. ติก. อ. (บาลี) 2/206-207.)
**

4

AgP. 249.6-7; ŚP. 80.7

2

อาวุธอื่นทั้งสิ้น 5 ดังเช่นในฤคเวทกล่าวถึงพิธีศพว่ามีการนําธนูมาให้ผเู้ สียชีวิตถือก่อนนําศพลงฝัง 6
ตัวละครเอกในวรรณคดีก็นิยมใช้ธนูเป็ นอาวุธประจํากาย อาทิ พระรามในรามายณะ หรื ออรชุน
(Arjuna) ในเรื่ องมหาภารตะ แม้แต่พระศิวะมหาเทพก็เลือกใช้ธนูเมื่อจะทําลายศัตรู ตวั ฉกาจคืออสูร
แห่งตริ ปุระ (Tripura) 7 นอกจากนี้ ยังมีคาํ กล่าวที่ว่า
6

7

8

ekopi * yatra nagare prasiddhaḥ syāddhanurdharaḥ |
tato yāntyarayo dūraṃ mṛgāḥ siṃhagṛhādiva ||ŚP. 80.5||

ในเมืองใดมีนกั ธนูผมู้ ีชื่อเสียงอยูแ่ ม้เพียงคนเดียว
เพราะเหตุน้ นั ศัตรู ท้งั หลายย่อมหนีไปไกล ดุจเหล่ากวาง(หนีห่าง)จากถํ้าสิงห์

แสดงให้เห็นว่าธนูเป็ นอาวุธที่น่าเกรงขาม และสําคัญต่อการสงครามของวัฒนธรรมนี้เป็ นอย่างยิง่
การปรากฏการศึกษา รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นธนูของชาวภารตะตั้งแต่โบราณจึงไม่น่า
แปลกใจแต่อย่างใด
แม้จะมีความสําคัญอย่างมากต่อวัฒนธรรมอินเดียโบราณ กระนั้น ผูท้ ี่ศึกษาวิจยั ศาสตร์ศิลป์
แห่งธนู รวมถึงวรรณคดีธนุรเวทซึ่งบันทึกศาสตร์เหล่านี้ไว้ กลับมีจาํ นวนน้อย งานที่เกี่ยวพันกับ
วรรณคดีธนุรเวทโดยตรงนั้นมักจะเป็ นงานแปลต้นฉบับจากภาษาสันสกฤต เช่น งานแปลธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติ (Śārṅgadharapaddhati Dhanurveda) ของ B. Chakravarti8, งานแปล
อัคนิปุราณะ (Agni Purāṇa) ซึ่งครอบคลุมส่วนธนุรเวทด้วยของ N. Gangadharan9, งานแปล
วสิษฐธนุ รเวทสัมหิ ตา (Vasiṣṭha Dhanurveda Saṃhitā) ของ Purnima Ray10, งานแปลวสิษฐธนุรเวทสัมหิตาและสทาศิวะธนุรเวท (Sadāśiva Dhanurveda) ของ Ravi Prakash Arya 11
เป็ นต้น งานเหล่านี้มกั จะเน้นการแปลตามศัพท์ ไม่มกี ารวิเคราะห์หรื อค้นคว้าข้อมูลประกอบมา
อธิบายร่ วมด้วย ทําให้ไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้แจ่มชัด เพราะวรรณคดีธนุรเวททุกฉบับล้วนมี
5

G. N. Pant, Indian Archery (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1978), p.1.
Ṛgveda Saṃhitā 10.18.9
7
Vettam Mani, Purāṇic Encyclopaedia, p.793.
*
สันนิษฐานว่าเป็ น eko’pi (ดูที่เชิงอรรถ ** ของหน้า 128 ในวิทยานิพนธ์น้ ี)
8
B. Chakravarti, Dhanurveda [Online], 2001. Available from
http://www.atarn.org/india/dhanurveda_eng.htm [2012, September 5th]
9
N. Gangadharan, tr., The Agni Purāṇa, Part 2 (Delhi: Motilal Banarsidass,
1998), pp.645-649.; N. Gangadharan, tr., The Agni Purāṇa, Part 3 (Delhi: Motilal
Banarsidass, 2000), pp.651-653.
10
Purnima Ray, Vasiṣṭha’s Dhanurveda Saṃhitā (Delhi: J.P. Publishing
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คําศัพท์เฉพาะทางจํานวนมากซึ่งไม่อาจเข้าใจได้เลยหากใช้วิธีแปลตามศัพท์เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังพบว่า งานแปลเหล่านี้มีความคลาดเคลื่อนด้านการแปลอยูม่ ากอีกด้วย
นอกเหนือจากงานแปลต้นฉบับ การศึกษาด้านธนุรเวทและการธนูของอินเดียโบราณก็มีอยู่
เช่นกัน เช่นบทความของวิสุทธ์ บุษยกุล 12 ที่สาํ รวจความสําคัญและลักษณะของวรรณคดีธนุรเวท
อย่างคร่ าวๆ รวมถึงสรุ ปสาระโดยสังเขปของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะไว้ หรื องานวิจยั ของ G.N.
Pant 13 แต่งานชิ้นนี้ เน้นศึกษาอาวุธในเชิงวัตถุและใช้หลักฐานทางโบราณคดีเป็ นหลักในการ
วิเคราะห์ อีกทั้งข้อความจากวรรณคดีธนุรเวทซึ่งนํามาใช้วเิ คราะห์ดว้ ยบางส่วนก็มคี วาม
คลาดเคลื่อนในการแปลด้วย นอกจากงานทั้งสองนี้ แล้ว การศึกษาอืน่ ๆโดยมากจะมุ่งประเด็นไปทาง
ภาพรวมของสงคราม และใช้แหล่งข้อมูลเป็ นวรรณคดีกลุม่ อื่นที่มิใช่ธนุรเวทเสียมากกว่า เช่น สมศิริ
มีพานิชได้ทาํ วิทยานิพนธ์เรื่ อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องสงครามในวรรณคดีสนั สกฤต” 14 ศึกษา
ด้านแนวคิด มูลเหตุ ผลกระทบ และยุทธวิธีการทําสงคราม, Sarva Daman Singh ศึกษากองทัพ
ยุทโธปกรณ์ พัฒนาการและแนวคิดของสงครามยุคพระเวท 15, หรื อ Ravi Prakash Arya ที่มุ่ง
ศึกษากลยุทธ์การทําสงครามโดยเปรี ยบเทียบกับแสนยานุภาพสมัยใหม่ เช่น อธิบายอานุภาพการ
ทําลายล้างของพรหมาสตร์เทียบกับระเบิดนิวเคลียร์ เป็ นต้น 16 งานวิจยั กลุ่มที่เน้นภาพรวมของ
สงครามเหล่านี้ ก็จะไม่ปรากฏรายละเอียดด้านศาสตร์การธนูที่ละเอียดถี่ถว้ นมากนัก เห็นได้ชดั ว่า
การศึกษาองค์ความรู้ดา้ นการธนูและวรรณคดีธนุรเวทนั้นยังไม่สมบูรณ์ มีประเด็นที่สามารถ
ค้นคว้าวิจยั ได้อีกมาก
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั สนใจจะศึกษาเนื้อหาของวรรณคดีธนุรเวทในด้านการฝึ กฝนอาวุธ
เนื่องจากยังไม่มีผใู้ ดเคยศึกษามาก่อน ทั้งที่เป็ นประเด็นสําคัญที่เชื่อมโยงระหว่างอาวุธธนูในฐานะ
อุปกรณ์ช้ินหนึ่งกับสงครามซึ่งมีการนําธนูไปใช้จริ งเข้าด้วยกัน การวิจยั ครั้งนี้ จึงจะเป็ นการเติม
ช่องว่างของการศึกษาศาสตร์แห่งธนูให้เต็มขึ้น นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั เชื่อถือว่า บุคคลไม่อาจเชี่ยวชาญ
ศาสตร์และศิลป์ แขนงใดมาตั้งแต่กาํ เนิด ย่อมต้องขวนขวายเรี ยนรู้เอาภายหลังทั้งสิ้น อีกทั้งความ
14

16

17

18

วิสุทธ์ บุษยกุล, “ธนุรเวท,” ใน วิสุทธอักษร (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง
, 2554), หน้า 388-392.
12

13

G.N. Pant, Indian Archery.

สมศิริ มีพานิช, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องสงครามในวรรณคดีสนั สกฤต,”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530).
14
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Sarva Daman Singh, Ancient Indian Warfare, 3rd ed. (Delhi: Motilal
Banarsidass, 1997).
16
Ravi Prakash Arya, Dhanurveda: The Vedic Military Science.
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นับถือศรัทธาในกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากรุ่ นสู่รุ่นก็ทาํ ให้ผวู้ ิจยั ต้องการศึกษาในประเด็น
ดังกล่าวอย่างจริ งจังด้วย โดยผูว้ ิจยั จะแปลวรรณคดีธนุรเวทให้ละเอียดถี่ถว้ น ไม่คลาดเคลื่อน และ
จะศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายกระบวนการฝึ กฝนธนูที่ปรากฏ ตั้งแต่เมื่อศิษย์แรกเข้าศึกษา กระทัง่
สําเร็ จเป็ นนักขมังธนูช้นั เลิศ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั จะศึกษาวรรณคดีเรื่ องมหาภารตะเพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากวรรณคดีอิงประวัติศาสตร์เรื่ องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสงคราม จึงสามารถเสริ มให้เห็น
ชัดเจนขึ้นว่า การฝึ กฝนอาวุธในสังคมอินเดียโบราณที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารอื่น
นอกเหนือจากวรรณคดีธนุรเวทโดยตรงนั้น มีรายละเอียดเป็ นอย่างไร
ด้วยความน่าสนใจ ความสําคัญต่อการเข้าใจอารยธรรมอินเดียโบราณ และการเป็ นช่องว่าง
ที่ยงั ไม่มีผใู้ ดศึกษามาก่อนเช่นนี้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกทําวิทยานิพนธ์หวั ข้อ “ศาสตร์แห่งการยุทธด้วยธนูใน
คัมภีร์ธนุรเวทและมหาภารตะ” ด้วยความหวังอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั นี้ จะช่วยสร้างความกระจ่างด้าน
ภารตวิทยาต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษากระบวนการฝึ กฝนธนูในคัมภีร์ธนุ รเวทและมหาภารตะ

2. เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอินเดียโบราณที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนอาวุธ

1.3 ขอบเขตของการวิจยั

งานวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ จิ ยั จะศึกษาเนื้อหาส่วนที่ว่าด้วยการฝึ กฝนธนูในวรรณคดีธนุรเวทและ
มหาภารตะ โดยใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ คือจากเอกสารภาษาสันสกฤตโดยตรง
วรรณคดีธนุรเวทนั้นมีอยูห่ ลายสํานวนกระจายกันมาก แต่มกั ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรื อตีพิมพ์
ในจํานวนน้อย ทําให้ตน้ ฉบับไม่แพร่ หลาย ผูว้ จิ ยั จึงต้องเลือกมาเป็ นบางสํานวนเท่าที่มีเนื้ อหา
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา และสามารถสืบหาต้นฉบับที่น่าเชื่อถือมาได้ รวมแล้วได้มา
2 สํานวน คือธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ และธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ
ส่วนเรื่ องมหาภารตะนั้น เนื่องจากเป็ นวรรณคดีที่ยาวมาก ไม่สามารถแปลและวิเคราะห์
ต้นฉบับภาษาสันสกฤตอย่างละเอียดทั้งหมดได้ภายในเวลาที่จาํ กัด ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขอบเขต
การศึกษาเฉพาะในอาทิบรรพ (Ādiparvan) ซึ่งครอบคลุมเนื้อเรื่ องช่วงการฝึ กวิชาอาวุธครั้งสําคัญ
ของกลุ่มตัวละครหลัก คือตอนที่เหล่าเจ้าชายเการพและปาณฑพฝึ กวิชากับโทรณะ (Droṇa) ส่วน
รายละเอียดที่กระจัดกระจายในบรรพอื่นๆ จะนํามาวิเคราะห์ร่วมด้วยเล็กน้อยตามที่เห็นว่าจะช่วย
แสดงภาพการฝึ กฝนธนูในวัฒนธรรมภารตะโบราณให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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1.4 สมมติฐานของการวิจยั

การฝึ กอาวุธเป็ นศาสตร์ที่ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ชดั เจนตั้งแต่
โบราณ มีข้นั ตอนและกระบวนการหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เก่งกาจเพียบพร้อม ทั้งคัมภีร์
ธนุรเวทและมหาภารตะแสดงภาพการฝึ กฝนอาวุธไว้ในลักษณะที่สอดคล้องกัน สร้างความเข้าใจทั้ง
กระบวนการฝึ กฝนอาวุธโดยตรงและสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี แต่ในคัมภีร์
ธนุรเวทให้รายละเอียดขั้นตอนวิธีการฝึ กฝนอาวุธที่ชดั เจนกว่ามหาภารตะเนื่องจากธนุรเวทเป็ น
วรรณคดีประเภทตํารา
1.5 วิธีดําเนินการวิจยั

1. ค้นคว้ารวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั

2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. เรี ยบเรี ยงผลการวิจยั

4. สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผล
1.6 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ

1. เข้าใจเรื่ องกระบวนการฝึ กฝนธนูในคัมภีร์ธนุรเวทและมหาภารตะ
2. เข้าใจสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอินเดียโบราณที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนอาวุธ
3. เป็ นแนวทางการศึกษาการสงครามอินเดียโบราณ

1.7 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1.

2.

อักขรวิธีของคําที่เป็ นชื่อเฉพาะจากภาษาสันสกฤต ในวิทยานิพนธ์น้ ีผวู้ ิจยั เลือกใช้การ
สะกดเพื่อให้เขียนและอ่านออกเสียงได้ตามธรรมชาติของภาษาไทยเป็ นหลัก เช่น
Śārṅgadharapaddhati จะสะกดว่า ศารงคธรปั ทธติ
Dardurakrama
จะสะกดว่า ทรรทุรกระมะ
โดยผูว้ ิจยั จะแสดงอักขรวิธีอย่างสันสกฤตด้วยอักษรโรมันตัวเอียงไว้ในวงเล็บเมื่อ
กล่าวถึงชื่อเฉพาะนั้นๆเป็ นครั้งแรก นอกจากนี้ จุดที่ตอ้ งการแสดงคําภาษาสันสกฤต
โดยตรง แม้จะไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ก็จะใช้อกั ษรโรมันตัวเอียงเป็ นเครื่ องหมายบ่งบอกให้
ชัดเจน
การอ้างอิงวรรณคดีสนั สกฤตในวิทยานิพนธ์น้ ี หากวรรณคดีเรื่ องใดผูว้ ิจยั ใช้ตน้ ฉบับ
ภาษาสันสกฤตในการค้นคว้า จะอ้างอิงด้วยระบบตัวเลขอันนิยมกันเป็ นสากลใน
การศึกษาด้านวรรณคดีสนั สกฤต เช่น
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หมายถึง มหาภารตะ
บรรพที่ 1, อัธยายะที่ 123, บทที่ 4
Bāudhāyana Dharmasūtra 1.11.21.8 หมายถึง เพาธายนะธรรมสูตร
ปรัศนะที่ 1, อัธยายะที่ 11, ขัณฑ์ที่ 21, บทที่ 8
ส่วนวรรณคดีสนั สกฤตเรื่ องที่ผวู้ ิจยั ค้นคว้าด้วยฉบับแปล จะใช้ระบบอ้างอิงอย่าง
หนังสือทัว่ ไปเล่มอื่นๆ
ส่วนประกอบของคันธนูและลูกธนู ในวิทยานิพนธ์น้ ีจะกําหนดคําเรี ยกเฉพาะไว้ ดังนี้
MBh. 1.123.4

3.

ภาพที่ 1 ส่ วนประกอบของคันธนูและลูกธนู *
(ภาพคันธนูจากหนังสือ Indian Archery 17
ส่ วนภาพลูกธนูดัดแปลงจากหนังสือ Traditional Archery from Six Continents18)
19

คันธนูในภาพเป็ นรู ปแบบคันธนูที่ปรากฏในประติมากรรมยุคคุปตะ (Gupta) ส่วนลูกธนู
เป็ นรู ปแบบของยุคราชวงศ์โมกุล (Mughal) แม้มียคุ สมัยไม่สมั พันธ์กนั แต่ท้งั สองภาพก็เป็ นภาพที่
แสดงส่วนประกอบของอาวุธได้ชดั เจน เหมาะแก่การนํามาอธิบายในเบื้องต้นนี้ (คันธนูและลูกธนู
รู ปแบบอื่นๆของอินเดียโบราณสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน G.N. Pant, Indian Archery. และ
*

Charles E. Grayson, Mary French, and Michael J. O’Brien, Traditional Archery from
Six Continents (Columbia: University of Missouri Press, 2007). )
17
G.N. Pant, Indian Archery, p.110.
18
Charles E. Grayson, Mary French, and Michael J. O’Brien, Traditional
Archery from Six Continents, p.83.

บทที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้นเรื่องวรรณคดีที่ใช้ ศึกษา
วิทยานิพนธ์น้ ีมุ่งศึกษากระบวนการฝึ กหัดธนูซ่ึงเป็ นอาวุธสําคัญของชาวภารตะ เพื่อให้เห็น
แนวคิด วิธีการ รวมถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในการจะพัฒนาคนไม่รู้วิชาคนหนึ่ง
ให้เป็ นนักรบชั้นเลิศ แต่ในเบื้องต้นนี้ จะได้กล่าวถึงแหล่งข้อมูลสําคัญในการศึกษาเสียก่อน คือ
วรรณคดีธนุรเวทอันเป็ นตํารารวบรวมความรู้ดา้ นการต่อสูแ้ ละการสงครามของอินเดียโบราณ และ
วรรณคดีเรื่ องมหาภารตะ แล้วจึงจะเข้าสู่เนื้ อหาหลักของการศึกษาในบทถัดต่อไปของวิทยานิพนธ์
อนึ่ง เนื่องจากความรู้ดา้ นวรรณคดีธนุรเวทยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายนักในสังคมไทย ในหัวข้อ
ที่อธิบายถึงวรรณคดีธนุรเวทสองฉบับที่ใช้ศึกษา ผูว้ ิจยั จึงจะนําเสนอทั้งประวัติวรรณคดีและ
รู ปแบบของวรรณคดี เพื่อเป็ นพื้นฐานให้เข้าใจถึงลักษณะของวรรณคดีท้งั สองได้มากขึ้น ส่วน
มหาภารตะเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างแพร่ หลายทัว่ ไปอยูแ่ ล้ว จึงจะอธิบายเพียงประวัติวรรณคดีอย่างย่อ
เท่านั้น
2.1 วรรณคดีธนุรเวท (Dhanurveda)

คําว่า “dhanurveda” ประกอบขึ้นจากคําว่า “dhanus” แปลว่า “ธนู” และ “veda”
หมายถึง “ความรู”้ หากแปลตามรู ปศัพท์ ธนุรเวทจึงมีความหมายว่า “ความรู้เกี่ยวกับธนู” 1 ทว่า
งานเขียนที่ใช้ชื่อว่าธนุรเวทก็ไม่ได้มีเนื้ อหาเกี่ยวกับธนูเพียงอย่างเดียว ยังมีคาํ สอนเรื่ องการใช้อาวุธ
ชนิดอื่น เรื่ องกําลังพลในกระบวนทัพ รู ปแบบการเดินทัพ หรื อแม้แต่การปฏิบตั ิเอาเคล็ดเพื่อชัยชนะ
ในสงคราม เป็ นต้น ดังนั้นหากจะแปลคําว่า “dhanurveda” ว่า “ศาสตร์การต่อสู”้ ก็คงไม่ผดิ นัก
อย่างไรก็ตาม เนื้ อหาหลักในธนุรเวทซึ่งมีความสําคัญเหนือกว่าประเด็นอื่นใดก็ยงั คงเป็ นเนื้อหาที่ว่า
ด้วยธนูนนั่ เอง
แม้ธนุรเวทจะเป็ นศาสตร์สาํ คัญในวัฒนธรรมอินเดียโบราณ กระนั้น ก็ยงั ไม่สามารถระบุได้
แน่ชดั ว่าใครเป็ นผูร้ วบรวมธนุรเวท เนื่องจากตํานานการประพันธ์หรื อรวบรวมคัมภีร์ธนุรเวทมี
แตกต่างกันหลายรู ปแบบ บ้างว่าฤษีภฤคุ (Bhṛgu) 2 หรื อฤษีวิศวามิตร (Viśvāmitra) เป็ นผูร้ วบรวม
3
บ้างก็ว่าเป็ นฤษีไวศัมปายนะ (Vāiśampāyana) 4 และบางแหล่งก็กล่าวว่าฤษีหลายตนร่ วมกัน
0

1

2

3

1
2
3

MW., pp.509, 1015.
MW., p.509.

MW., p.509.; วิสุทธ์ บุษยกุล,

พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2554), หน้า 390.

“ธนุรเวท,” ใน วิสุทธอักษร (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์
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รวบรวมตําราขึ้น เช่น ภฤคุ วิศวามิตร พฤหัสบดี (Bṛhaspati) ศุกร์ (Śukra) วสิษฐ์ (Vasiṣṭha) ฯลฯ
โดยต่างตนก็อธิบายศิลปะการต่อสูแ้ ต่ละชนิดไป 5
วรรณคดีธนุรเวทฉบับดั้งเดิมซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นต้นฉบับให้แก่วรรณคดีธนุรเวทฉบับอื่นๆ *
ได้สูญหายไปแล้ว แต่องค์ความรู้ดา้ นการธนูภารตะยังตกทอดมาถึงปัจจุบนั ผ่านทางวรรณคดี
ธนุรเวทอีกหลายฉบับ เช่น ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ (Agni Purāṇa Dhanurveda) ธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติ (Śārṅgadharapaddhati Dhanurveda) วสิษฐธนุรเวทสัมหิตา (Vasiṣṭha
Dhanurveda Saṃhitā) สทาศิวะธนุ รเวท (Sadāśiva Dhanurveda) ฯลฯ ธนุ รเวทเหล่านี้ มีท้ งั ที่
ปรากฏแทรกอยูใ่ นวรรณคดีเรื่ องอื่น และที่เป็ นคัมภีร์สมบูรณ์ในตัวเอง แต่ละฉบับอาจมีรายละเอียด
แตกต่างกันไปบ้าง แต่ลกั ษณะสําคัญที่ยงั เหมือนกันคือเป็ นงานเขียนว่าด้วยศาสตร์แห่งการต่อสูโ้ ดย
เน้นที่ธนู
วิทยานิพนธ์น้ ีศกึ ษากระบวนการฝึ กหัดธนูโดยอาศัยข้อมูลจากธนุรเวทสองฉบับ ได้แก่
ฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติ เนื่องจากเป็ นสํานวนที่มีตน้ ฉบับสมบูรณ์ครบถ้วน มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศกึ ษา และมีฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ ที่น่าเชื่อถือ ในที่น้ ี จะได้กล่าวถึง
รายละเอียดของธนุรเวทเฉพาะสองฉบับนี้เป็ นลําดับต่อไป
4

5

2.2 ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ (Agni Purāṇa Dhanurveda)
2.2.1 ประวัติวรรณคดีโดยสังเขป

อัคนิปุราณะ (Agni Purāṇa) เป็ นหนึ่งในวรรณคดีกลุ่มมหาปุราณะ ** มี
คําประพันธ์รวมประมาณ 8,000 บท สามารถแบ่งออกได้เป็ น 383 อัธยายะ (Adhyāya) หรื อตอน
เนื้อหาของอัคนิปุราณะนั้นกว้างมาก นับเป็ นสารานุกรมขนาดใหญ่เล่มหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการ
ประมวลงานเขียนจํานวนมากเข้าไว้ดว้ ยกัน แต่ละชิ้นประพันธ์ข้ ึนในช่วงเวลาแตกต่างกันไป ทําให้
ไม่สามารถกําหนดอายุที่แน่ชดั ของอัคนิปุราณะทั้งเล่มได้ แต่อาจพิจารณาอายุคร่ าวๆของบางส่วน
6

4

Purnima Ray, Vasiṣṭha’s Dhanurveda Saṃhitā (Delhi: J.P. Publishing House,
2014), p.XIV.
5
Ganga Ram Garg, ed., Encyclopaedia of the Hindu World, Vol. 3 (New
Delhi: Ashok Kumar Mittal Concept Publishing, 1992), p.592.
*
G.N. Pant เรี ยกวรรณคดีธนุ รเวทฉบับดั้งเดิมนี้ว่าศิวธนุรเวท (Śiva Dhanurveda) (ดู

รายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 2.3.1 ของวิทยานิพนธ์น้ ี)
**
ดูเพิ่มเติมได้ใน M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. 1, trans. S.
Ketkar (Calcutta: University of Calcutta, 1927), pp.517-586.
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ได้จากภาษาและเนื้อความ เช่น อัธยายะที่กล่าวถึงพิธีบูชาที่ปรากฏแนวคิดอย่างตันตระนั้นน่าจะมี
อายุไม่เก่าแก่มากนัก เป็ นต้น 6
การดําเนินเรื่ องในอัคนิปุราณะเป็ นรู ปแบบเรื่ องซ้อนเรื่ องคล้ายวรรณคดีอิติหาสะ
และปุราณะอื่นๆ โดยผูกเรื่ องว่า เนื้ อหาในอัคนิปุราณะเป็ นพระดํารัสของพระอัคนิต่อฤษีวสิษฐ์ ฤษี
วสิษฐ์ถ่ายทอดข้อความเหล่านี้แก่ฤษีวยาสะ (Vyāsa) และฤษีวยาสะถ่ายทอดแก่ศษิ ย์ชื่อสูตะ (Sūta)
อีกชั้นหนึ่ง ต่อมา ฤษีเศานกะ (Śāunaka) และฤษีอื่นๆจึงขอให้สูตะเผยแพร่ พระดํารัสให้ฟังทัว่ กัน
อัธยายะที่ 249-252 ในอัคนิปุราณะคือส่วนที่เป็ นธนุรเวท ประกอบด้วย
คําประพันธ์รวมทั้งสิ้น 101 บท เนื้ อหาค่อนข้างกว้างแต่ไม่ละเอียดนัก ไม่ปรากฏทั้งนามผูป้ ระพันธ์
ผูร้ วบรวม หรื อเวลาที่รวบรวมแน่ชดั แต่ Gangadharan ได้เสนอว่า เนื้อหาของธนุรเวทฉบับนี้
ปรากฏเฉพาะแนวคิดตามหลักศาสนาฮินดู จึงสามารถกําหนดอายุได้ว่า ธนุรเวทฉบับนี้น่าจะ
ประพันธ์ข้ ึนก่อนมุสลิมจะรุ กรานอินเดียเมื่อราวคริ สต์ศตวรรษที่ 87 ทําให้ธนุรเวทในอัคนิปุราณะ
นับเป็ นต้นฉบับธนุรเวทที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่คน้ พบในปัจจุบนั
ในวิทยานิพนธ์น้ ีจะเรี ยกธนุรเวทในอัคนิปรุ าณะว่า “ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ”
7

2.2.2 รู ปแบบของธนุ รเวทฉบับอัคนิ ปุราณะ

ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะประพันธ์ข้ ึนโดยใช้ภาษาสันสกฤตมาตรฐาน (Classical
Sanskrit ) โดยมีลกั ษณะภาษาค่อนข้างเรี ยบ อธิบายข้อความอย่างตรงไปตรงมา ไม่เน้นการประดับ
ตกแต่งด้วยอลังการหรื อแสดงฝี มือผูป้ ระพันธ์ ลักษณะเช่นนี้นบั ว่าเป็ นปกติทว่ั ไปของวรรณคดี
สันสกฤตประเภทศาสตร์ (Scientific Literature) ซึ่งมีจุดประสงค์การใช้งานหลักคือการอ่านเพื่อ
ความรูค้ วามเข้าใจมากกว่าเพื่อความบันเทิง
ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า ธนุรเวทฉบับนี้ไม่ได้เป็ นคัมภีร์อิสระ แต่เป็ นอัธยายะ
จํานวน 4 อัธยายะในวรรณคดีใหญ่คืออัคนิปุราณะ ซึ่งอัคนิปุราณะนี้ดาํ เนินเรื่ องด้วยรู ปแบบเรื่ อง
ซ้อนเรื่ อง และมีเนื้ อเรื่ องหลัก (Frame Story) คือการสนทนาระหว่างพระอัคนิกบั ฤษีวสิษฐ์ ดังนั้น
ธนุรเวทที่ปรากฏอยูใ่ นวรรณคดีเรื่ องนี้จึงมีฐานะเป็ นพระดํารัสของพระอัคนิไปด้วย
แม้ศาสตร์แห่งการต่อสูจ้ ะเป็ นหัวข้อที่ค่อนข้างอิสระ ไม่จาํ เป็ นต้องผูกพันอยูก่ บั
กลุ่มเนื้ อหาหรื อเนื้อเรื่ องใดแนบแน่นนัก กระนั้น ก็เห็นได้ว่า ผูร้ วบรวมได้พยายามเชื่อมโยงธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะเข้ากับเนื้อเรื่ องหลัก คือบทสนทนาของพระอัคนิ อย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการขึ้นต้น
ทุกอัธยายะในธนุรเวทด้วยคําว่า “พระอัคนิ ได้ตรัสว่า (agniruvāca)” ทั้งยังใช้คาํ อาลปนะที่สื่อถึง
6

N. Gangadharan, tr., The Agni Purāṇa, Part 2 (Delhi: Motilal Banarsidass,
1998), p.viii.
7
Ibid., pp.vii-viii.
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ฤษีวสิษฐ์ในคําประพันธ์หลายบท เช่น คําว่า “ทวิชะ (dvija)” 8 หรื อ “ท่านผูม้ ีพรตงาม
(śubhavrata)” 9 เป็ นต้น การระบุนามผูพ้ ดู และการใช้คาํ อาลปนะที่แสดงถึงตัวตนของผูฟ้ ังใน
เนื้ อเรื่ องหลักเช่นนี้ ได้ช่วยยํ้าให้ผอู้ ่านระลึกอยูเ่ สมอว่า ถ้อยคําเหล่านี้เป็ นการสนทนาของพระอัคนิ
กับฤษีวสิษฐ์ มิใช่เพียงหัวข้อหนึ่งๆที่รวบรวมเข้ามาโดยไม่รู้ตน้ สายปลายเหตุ กลวิธีน้ ี ยงั ปรากฏอยู่
ในเนื้อหาส่วนอื่นๆของวรรณคดีอคั นิปุราณะด้วย นับเป็ นการผูกเรื่ องโดยหลวมๆ แต่ก็ได้ช่วยร้อย
เรี ยงเนื้ อหาอันหลากหลายของวรรณคดีเรื่ องนี้ เข้าด้วยกัน ทําให้เกิดเอกภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การ
เชื่อมโยงเนื้ อหาเช่นนี้ยงั มีผลทางด้านความศักดิ์สิทธิ์ คือทําให้ธนุรเวทและเนื้ อหาอื่นๆกลายเป็ น
พระดํารัสของพระเป็ นเจ้า อันสังคมนับถือกันว่าเป็ นความจริ งแท้โต้แย้งมิได้ และจะได้รับการส่งต่อ
จากรุ่ นสู่รุ่นโดยไม่ผดิ เพี้ยน จึงเป็ นการช่วยรับประกันความคงอยูข่ องวรรณคดีได้อย่างดี
สําหรับการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาและการลําดับเนื้อหานั้น อาจกล่าวได้ว่า ธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะยังไม่เป็ นระเบียบอยูม่ าก เพราะแม้จะแบ่งแต่ละอัธยายะออกจากกันอย่างชัดเจน
ด้วยการใส่ขอ้ ความบอกเลขลําดับอัธยายะในช่วงท้ายอัธยายะ * ทว่ากลับไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ใดๆ
ภายในอัธยายะหนึ่งๆเลย เนื้ อหาทั้งหมดจึงเรี ยงต่อกันไปเรื่ อยๆ แม้จะเปลี่ยนประเด็นไปแล้ว เช่น
เมื่อจะเริ่ มกล่าวถึงท่ายืนสําหรับยิงธนู ต้นฉบับก็กล่าวขึ้นอย่างกะทันหันในคําประพันธ์บทที่ 249.9
ต่อจากคําประพันธ์บทที่ 249.8 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ ทธิในการต่อสูข้ องพลเมือง ดังนี้
9

10

11

yuddhādhikāraḥ śūdrasya svayaṃ vyāpadi śikṣayā |
deśasthāiḥ saṅkarāi rājñaḥ kāryā yuddhasahāyatā ||AgP. 249.8||

ด้วยการศึกษา สิทธิของศูทรในการต่อสูเ้ มื่อมีภยันตรายแก่ตน ย่อมมี
ความเป็ นพันธมิตรในการรบเป็ นสิ่งอันราชาพึงกระทําแก่คนวรรณะผสมทั้งหลาย
ที่อาศัยในชนบท

aṅguṣṭhagulphapāṇyaṃghryaḥ ** śliṣṭāḥ syuḥ sahitā yadi |
dṛṣṭaṃ samapadaṃ sthānametallakṣaṇatastathā ||AgP. 249.9||

ถ้านิ้วหัวแม่เท้า ข้อเท้า มือ และเท้า อยูใ่ กล้กนั
คนทั้งหลายจะมองว่า นี่คือท่าสมปทะ เนื่องจากมีลกั ษณะเช่นนั้น

8
9

AgP. 249.19; 249.34
AgP. 249.22

เช่น ท้ายอัธยายะ 250 ก็มขี อ้ ความว่า “ดังนี้ เป็ นอาทิ คืออัธยายะที่ 250 อันชื่อว่า ธนุรเวท
ในมหาปุราณะแห่งพระอัคนิ (ityādimahāpurāṇe āgneye dhanurvedo nāma pañcāśadadhikadviśatatamo’dhyāyaḥ)”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “...aṃghrayaḥ” (ดูที่เชิงอรรถ * ในหน้า 120 ของวิทยานิพนธ์น้ ี)
*
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นอกจากจะไม่แบ่งหมวดหมู่ของเนื้ อหาแล้ว ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะยัง
เรี ยงลําดับเนื้ อหาสับสนไม่มีระเบียบ ในที่น้ ี จะนําเสนอการลําดับเนื้ อหาในธนุรเวทฉบับนี้ ดว้ ย
ตาราง โดยจะแสดงให้เห็นเนื้อหาทั้งหมดของธนุรเวทเพื่อให้เข้าใจรู ปแบบการเรี ยงที่ตน้ ฉบับใช้
อย่างชัดเจนที่สุด ทั้งนี้ หัวข้อนอกเหนือจากเรื่ องการฝึ กฝนธนู ซึ่งไม่อยูใ่ นขอบข่ายการศึกษา ก็จะ
แสดงไว้ดว้ ย โดยจะทําแถบสีเทาคาดไว้เพื่อให้แยกออกจากเนื้อหาส่วนที่เป็ นประเด็นศึกษาได้ง่าย
อนึ่ง การแบ่งเนื้ อหาของธนุรเวทฉบับนี้ ซ่ึงจะปรากฏในตารางนั้นเป็ นการกําหนดโดยผูว้ ิจยั เอง
เนื่องจากต้นฉบับไม่มกี ารแบ่งหมวดหมู่และชื่อหัวข้อของเนื้ อหามาแต่เดิม ดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
เนื้ อหาทั้งหมดของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ มีลาํ ดับการปรากฏ ดังนี้
บทที่

เนือ้ หา
249.1-2
การต่อสูร้ ู ปแบบต่างๆ
249.3-7
อาวุธประเภทต่างๆ
249.7-8
สิทธิ์ในการต่อสูข้ องคนวรรณะต่างๆ
249.9-18
ท่ายืนในการยิงธนู
249.19-35
พิธีกรรมการยิงธนู
249.36-38
ลักษณะของลูกธนูและคันธนู
250.1-7
พิธีกรรมการยิงธนู
250.8-12
หลักสูตรการฝึ กฝนธนู
250.13-19
เป้ าประเภทต่างๆ
251.1-12
การใช้งานอาวุธบ่วงบาศ
252.1-33
การใช้งานอาวุธชนิดอื่นๆ
ตารางที่ 1 เนือ้ หาในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ชดั เจนว่า ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะลําดับเนื้ อหา
ไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยนัก กล่าวคือ ไม่มีการจัดหมวดหมูเ่ นื้ อหาเดียวกันรวบเข้าไว้ดว้ ยกัน ทําให้
เนื้อหาเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ปรากฏแยกกันอยูส่ องจุด ได้แก่ช่วงคําประพันธ์บทที่ 249.3-7 และช่วง
บทที่ 249.36-38 อีกทั้งเนื้ อหาที่น่าจะอยูร่ ่ วมกันก็กลับแยกกันปรากฏในต่างอัธยายะ เช่นเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนธนู เรื่ องท่ายืนอยูใ่ นอัธยายะที่ 249 แต่เรื่ องหลักสูตรการฝึ กอยูใ่ นอัธยายะที่
250 และเนื้ อหาเกี่ยวกับพิธีกรรมก็ปรากฏอยูใ่ นทั้งสองอัธยายะเช่นกัน
รู ปแบบของวรรณคดีธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะดังที่พิจารณาได้เช่นนี้ ทําให้
สันนิษฐานได้ว่า ธนุรเวทฉบับนี้คงถือกําเนิดขึ้นจากแนวคิดที่จะรวบรวมเนื้ อหาเกี่ยวกับการธนูมา
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ไว้ดว้ ยกัน เป็ นการบันทึกศาสตร์ มากกว่าจะมุ่งเน้นการนําความรู้ไปใช้จริ ง ผูร้ วมรวมจึงได้เชื่อมโยง
ธนุรเวทเข้าเป็ นพระดํารัสของพระอัคนิเพื่อประโยชน์ในการรักษาและสืบทอดต้นฉบับ และ
เนื่องจากไม่ตอ้ งคํานึงถึงความสะดวกในการนําเนื้อหาไปใช้งาน จึงไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา
ให้เป็ นระบบ ทําให้เนื้ อหาของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะมีลกั ษณะสับสนไม่เป็ นระเบียบเช่นนี้
นัน่ เอง
2.3 ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ (Śārṅgadharapaddhati Dhanurveda)
2.3.1 ประวัติวรรณคดีโดยสังเขป

ศารงคธรปัทธติ (Śārṅgadharapaddhati) เป็ นวรรณคดีสนั สกฤตเรื่ องหนึ่ง คําว่า
“paddhati” ซึ่งประกอบอยูท่ า้ ยสมาสในชื่อเรื่ องนั้นแปลว่า “งานเขียนประเภทหนึ่ง มีลกั ษณะเป็ น
คู่มือประกอบพิธีกรรม หรื อเป็ นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม” 10 แต่นกั วิชาการหลายท่าน เช่น
Winternitz, Keith, Macdonell จัดให้ศารงคธรปั ทธติเป็ นวรรณคดีประเภทประมวลบทกวี
(Anthology) มีลกั ษณะสําคัญคือเป็ นงานที่คดั ลอกบทกวีจากแหล่งต่างๆ นํามารวบรวมไว้ดว้ ยกัน
11
นักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่กล่าวถึงศารงคธรปัทธติไว้ค่อนข้างละเอียดคือ Sternbach ได้จดั
วรรณคดีเรื่ องนี้ ให้อยูใ่ นประเภทสุภาษิตสังครหะ (Subhāṣitasaṃgraha) ทว่าเมื่อพิจารณานิยาม
ของสุภาษิตสังครหะแล้ว ผูว้ ิจยั พบว่าไม่มีความแตกต่างจากงานประเภทประมวลบทกวีแต่อย่างใด *
13

14

15

10

MW., p.583.
M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. 3, trans. Subhadra Jha
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1985), pp.173-176. โดย Winternitz เรี ยกวรรณคดีเรื่ องนี้ว่า
11

“ศารังคธรปัทธติ (Śāraṅgadharapaddhati)”; A. Berriedale Keith, A History of Sanskrit

Literature (London: Oxford University Press, 1920), p.222.; Arthur A. Macdonell, A
History of Sanskrit Literature (New York: D. Appleton and Company, 1900), p.379.
*
ในตอนต้น Sternbach ให้นิยามงานเขียนประเภทสุภาษิตสังครหะไว้ว่า เป็ นงานรวบรวม

บทกวีที่มีเนื้อหาในเชิงคติสอนใจหรื อจริ ยธรรม ทว่าหลังจากนั้นเขาก็อธิบายต่อไปโดยขัดแย้งกับ
ข้อความข้างต้น ว่าสุภาษิตสังครหะยังมีเนื้อหาอื่นๆอีก เช่นบทพรรณนาธรรมชาติ อารมณ์ความรู้สึก
สตรี หรื อเนื้อหาที่เป็ นเหมือนสารานุกรมสอนเรื่ องราวต่างๆในชีวติ ประจําวัน เช่นวิธีทาํ การเกษตร
เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่านิยามของ Sternbach เรื่ องขอบเขตเนื้ อหาของสุภาษิตสังครหะไม่เป็ นจริ ง
งานเขียนกลุ่มนี้ ไม่ได้มีเนื้ อหาเฉพาะเจาะจงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเลย จึงไม่ต่างจากวรรณคดีประเภท
ประมวลบทกวีซ่ึงนักวิชาการท่านอื่นๆนิยามไว้ (ดูเพิ่มเติมได้ใน Ludwik Sternbach, Subhāṣita,
Gnomic and Didactic Literature (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974), pp.1-17.)

13

ศารงคธรปัทธตินบั เป็ นหนึ่งในงานประมวลบทกวีที่มีชื่อเสียงที่สุด รวบรวมขึ้นใน
ปี ค.ศ.1363 โดยศารงคธร (Śārṅgadhara) บุตรชายของทาโมทร (Dāmodara) และหลานของ
ราฆวะหรื อราฆวเทวะ (Rāghava/Rāghavadeva) ผูเ้ ป็ นข้าราชสํานักของกษัตริ ยห์ มั มีระ
(Hammīra) แห่งเมืองศากัมภรี (Śākambharī) วรรณคดีเรื่ องนี้ ประกอบด้วย 163 ปริ เฉท มี
คําประพันธ์รวมทั้งสิ้น 4,689 บท 12 ในจํานวนนี้มีท้ งั งานเขียนของศารงคธรเองและผลงานของกวี
สําคัญ เช่น กาลิทาส (Kālidāsa) และพิลหณะ (Bilhaṇa) รวมอยูด่ ว้ ย 13 เคยมีผศู้ ึกษาคําประพันธ์
ทั้งหมดในศารงคธรปัทธติว่าเป็ นผลงานของกวีจาํ นวนรวมเท่าไร แต่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุ ปที่แน่ชดั
อย่างไรก็ตาม ความโดดเด่นประการสําคัญของวรรณคดีเรื่ องนี้ ที่นกั วิชาการทุกท่านต้องกล่าวถึงคือ
เนื้อหาอันหลากหลายอย่างยิง่ มีต้งั แต่การอาวุธ การเกษตร การพรรณนาฤดูกาล แม้แต่เรื่ องการปรุ ง
เครื่ องสําอางก็ปรากฏอยูด่ ว้ ย 14
ปริ เฉทที่ 80 ในศารงคธรปัทธติคือส่วนที่เป็ นธนุรเวท ประกอบด้วยคําประพันธ์
228 บท (นับเป็ นคําประพันธ์บทที่ 1714-1941 ในศารงคธรปั ทธติ) มีเนื้ อหาครอบคลุมศาสตร์ แห่ ง
ธนูในแทบทุกประเด็น เช่น ลักษณะของคันธนูและลูกธนู ท่าทางการยิงธนู วิธีฝึกหัดธนู และ
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักธนู เป็ นต้น
ความน่าสนใจยิง่ อีกประการหนึ่งของธนุรเวทในศารงคธรปัทธติคือที่มาของ
ธนุรเวทฉบับนี้ เนื่องจากวรรณคดีศารงคธรปัทธติเป็ นประมวลบทกวีซ่ึงรวบรวมงานจากกวีคนอื่นๆ
อยูแ่ ล้ว อีกทั้งในธนุรเวทนี้ ยงั ปรากฏข้อความช่วงต้นและข้อความลงท้ายว่าดังนี้
16

17

18

ข้อความช่วงต้น

īśvaroktātdhanurvedādvyāsasyāpi subhāṣitāt |
padānyākṛṣya racito granthaḥ saṃkṣepato mayā ||ŚP. 80.1||

เมื่อดึงบททั้งหลายจากถ้อยคําของวยาสะอันกล่าวไว้โดยดีแล้ว และ
ธนุรเวทอันพระเป็ นเจ้าตรัสแล้ว ข้าได้รจนาบทประพันธ์โดยสังเขป

ข้อความลงท้าย

etam śivadhanurvedasya bhagavato vyāsasya ca |

นี่คือข้อความแห่งศิวธนุรเวทและวยาสะผูร้ ุ่ งเรื อง

12

Ludwik Sternbach, Subhāṣita, Gnomic and Didactic Literature, pp.17-18.
M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. 3, pp.175-176.
14
Suniti Kumar Chatterji, ed., The Cultural Heritage of India: Volume V
Languages and Literatures (Calcutta: The Ramakrishna Mission Institute of Culture,
1978), p.357.
13
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ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผูร้ วบรวมศารงคธรปัทธติไม่ได้ประพันธ์
เนื้ อหาในธนุรเวทขึ้นด้วยตนเองทั้งหมด แต่ได้ดึงเอาข้อความจากศิวธนุรเวทและข้อความของ
วยาสะมาเรี ยบเรี ยงใหม่
สําหรับเรื่ องศิวธนุรเวทนี้ Pantได้ศึกษาธนุรเวทจํานวนห้าฉบับ * รวมถึงธนุรเวท
ในศารงคธรปัทธติ พบว่าทุกฉบับมีขอ้ ความว่านําเนื้อหามาจาก “ธนุรเวทที่พระศิวะเป็ นผูก้ ล่าว” จึง
สันนิษฐานว่ามีธนุรเวทฉบับดั้งเดิมซึ่งเป็ นต้นแบบให้ธนุรเวทอีกหลายฉบับในยุคต่อมา ธนุรเวท
ฉบับดั้งเดิมนั้นน่าจะชื่อว่า “ศิวธนุรเวท (Śiva Dhanurveda)” แต่ตน้ ฉบับหายสาบสูญไปแล้ว 15
ส่วน “ถ้อยคําของวยาสะ” นั้นในชั้นนี้ก็ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้เช่นกันว่าหมายถึงข้อความส่วนใดใน
วรรณคดีเรื่ องใด
แม้จะปรากฏชัดเจนว่า ธนุรเวทในศารงคธรปัทธติได้ดึงเอาข้อความจากงานเขียน
เก่ามาใช้ กระนั้นก็มีหลักฐานเช่นกันว่า ศารงคธรผูร้ วบรวมก็มีบทบาทในการปรับปรุ งเนื้อหาของ
ธนุรเวทด้วย มิใช่คดั ลอกวรรณคดีเก่ามาตรงๆโดยไม่ปรับแต่งใดๆเลย ดังข้อความต่อไปนี้
19

20

vinā śārṅgadharaṃ nānyo dhanurvedārthatattvavit |
yatas svapne niśi prāptā śivāttattvavicāraṇā ||ŚP. 80.2||

นอกจากศารงคธรแล้ว ไม่มีผอู้ ื่นรู้ความจริ งแห่งความหมายของธนุรเวท เนื่องจาก
เขาได้เข้าถึงการพิจารณาความจริ งแท้จากพระศิวะเมื่อนอนหลับในยามคํ่าคืน

ข้อความนี้ ปรากฏชื่อศารงคธร ผูร้ วบรวมวรรณคดีเรื่ องศารงคธรปัทธติ แสดงให้
เห็นว่า การปรับปรุ งเนื้อหาครั้งสุดท้ายของธนุรเวทฉบับนี้จะต้องเกิดขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 14
เป็ นต้นมา อันเป็ นเวลาที่รวบรวมวรรณคดีเรื่ องศารงคธรปัทธติข้ ึน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะถือ
ว่าธนุรเวทในศารงคธรปัทธติมีอายุไม่เก่าไปกว่าคริ สต์ศตวรรษที่ 14 อนึ่ง การที่ผรู้ วบรวมตั้งใจนํา
ข้อมูลเก่ามาเล่าใหม่โดยมิใช่เพียงคัดลอกอย่างเถรตรงเพื่อเก็บรักษาข้อมูล ทําให้สนั นิษฐานได้ว่า ใน
ยุคที่รวบรวมนั้น ศาสตร์การต่อสูเ้ หล่านี้ คงจะมีความจําเป็ นหรื อมีบทบาทบางประการในสังคม มิใช่
องค์ความรู้ที่น่ิงงันรอวันสาบสูญเป็ นแน่
ในวิทยานิพนธ์น้ ีจะเรี ยกธนุรเวทในวรรณคดีศารงคธรปัทธติว่า “ธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติ”
ได้แก่ เอาศนสะธนุรเวทสังกลนะ (Āuśanasa Dhanurveda Saṅkalana), โกทัณฑะ
มัณฑนะ (Kodaṇḍa Maṇḍana), เปารัตสยะธนุรเวท (Pāuratsya Dhanurveda), วสิษฐธนุรเวท
สัมหิตา, และธนุรเวทในศารงคธรปัทธติ
*
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G. N. Pant, Indian Archery (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1978), pp.3-5.
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2.3.2 รู ปแบบของธนุ รเวทฉบับศารงคธรปั ทธติ

ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติประพันธ์ข้ ึนด้วยภาษาสันสกฤตมาตรฐาน มีลกั ษณะ
ภาษาอย่างวรรณคดีประเภทศาสตร์เช่นเดียวกับธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ คือเป็ นภาษาเรี ยบ ไม่เน้น
การแสดงวรรณศิลป์ แต่มุ่งอธิบายข้อมูลอย่างซื่อตรง ทว่านอกจากลักษณะภาษาแล้ว รู ปแบบของ
ธนุรเวทสองฉบับนี้ ค่อนข้างต่างกันอยูม่ าก แม้จะได้ชื่อว่าเป็ นวรรณคดีธนุรเวทเหมือนกันก็ตาม
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติเป็ นงานเขียนย่อยแทรกอยูใ่ นวรรณคดีเรื่ องใหญ่
ไม่ผดิ จากธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ แต่ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติไม่ปรากฏความพยายาม
เชื่อมโยงเนื้ อหาธนุรเวทเข้ากับวรรณคดีหลักแต่อย่างใด เมือ่ เริ่ มต้นก็มีเพียงการอธิบายที่มาของ
ธนุรเวท * ตามด้วยการกล่าวถึงศาสตร์แห่งธนูต่อในทันที และมิใช่เฉพาะธนุรเวทเท่านั้น เนื้ อหา
อื่นๆในศารงคธรปัทธติก็ไม่ปรากฏการร้อยเรี ยงเรื่ องเข้ากับวรรณคดีหลักเช่นเดียวกัน ศารงค
ธรปัทธติจึงมีเนื้ อหาแต่ละหัวข้อแยกจากกันอย่างอิสระ เป็ นการประชุมตําราต่างๆเข้าไว้ดว้ ยกัน
และนําเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ตอ้ งอาศัยตัวละครใดๆมาเป็ นผูด้ าํ เนินเรื่ อง เห็นได้ชดั ว่ามี
พื้นฐานแนวคิดการรวบรวมต้นฉบับต่างจากธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะมาก
ในด้านการจัดหมวดหมู่และเรี ยงลําดับเนื้อหา ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติยง่ิ
แตกต่างจากฉบับอัคนิปุราณะอย่างชัดเจน กล่าวคือ ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ แม้จะเป็ นเพียง
อัธยายะเดียวในวรรณคดีท้ งั เรื่ อง แต่ก็ได้แบ่งเนื้ อหาแต่ละประเด็นออกจากกันอย่างละเอียดและ
กํากับตอนต้นหัวข้อไว้ชดั เจนด้วยคําว่า “บัดนี้ (atha)” ตามด้วยชื่อหัวข้อ ทําให้แยกเนื้ อหาแต่ละ
ส่วนออกจากกันได้ง่ายดาย คําประพันธ์ทุกบท (นอกจากช่วงเกริ่ นนําในตอนแรกสุด) ได้รับการ
แจกแจงและบรรจุลงในหัวข้อทั้งหมด ธนุรเวทฉบับนี้ จึงเป็ นระบบระเบียบเรี ยบร้อยอย่างยิง่
ในที่น้ ี จะยกตัวอย่างการแบ่งหัวข้อในธนุ รเวทฉบับศารงคธรปัทธติดว้ ยช่วงต้นของ
เรื่ องท่ายืนยิงธนู อันเป็ นหัวข้อเดียวกับที่ใช้เป็ นตัวอย่างในกรณีของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ
ข้างต้น
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atha sthānamuṣṭyākarṣaṇalakṣaṇāni

บัดนี้ คือลักษณะของท่ายืน ท่าจับลูกธนู และการน้าว

คือคําประพันธ์บทที่ 80.1 และ 80.2 ซึ่งได้แสดงให้เห็นไว้แล้วในหัวข้อ 2.3.1 ของ
วิทยานิพนธ์
*

16
sthānānyaṣṭāu vidheyāni yojane bhinnakarmaṇām |
muṣṭyaḥ * pañca samākhyātā vyāyāḥ pañca prakīrtitā ||ŚP. 80.75||

สิ่ งอันพึงใช้ในการประกอบกิจกรรมทั้งหลายอันถูกแบ่งแล้ว คือท่ายืน 8 ประการ
ส่วนท่าจับลูกธนูนบั ว่ามี 5 ประการ และท่าน้าวกล่าวกันว่ามี 5 ประการ

agrato vāmapādaṃ ca dakṣiṇaṃ jānu kuñcitam |
ālīḍhaṃ tu prakartavyaṃ hastadvayasavistaram ||ŚP. 80.76||

เท้าซ้ายอยูข่ า้ งหน้า และเข่าขวางอ
ท่านี้กาํ หนดกันว่าคือท่าอาลีฒะ อันมีการกางออก 2 หัสตะ **
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จะเห็นได้ว่า ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาและกําหนดชื่อของ
หัวข้อไว้ชดั เจน และในตัวอย่างข้างต้นนี้ก็มคี าํ ประพันธ์เกริ่ นนําก่อนเข้าสู่เนื้อหาว่าด้วยท่ายืนยิงธนู
อีกด้วย (คือคําประพันธ์บทที่ 80.75) การแจกแจงหัวข้อในลักษณะนี้ ทาํ ให้ธนุรเวทฉบับนี้เป็ นตํารา
ที่อ่านง่ายและค้นเนื้ อหาได้ง่าย จึงสะดวกแก่การใช้งานอย่างยิง่
นอกจากจะแบ่งหมวดหมู่ของเนื้ อหาออกจากกันอย่างชัดเจนแล้ว ธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติยงั เรี ยงลําดับเนื้อหาอย่างเป็ นระบบอีกด้วย ซึ่งจะได้นาํ เสนอด้วยรู ปแบบตารางโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับตารางแสดงลําดับเนื้อหาของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะข้างต้น คือจะแสดงเนื้ อหา
ทั้งหมดของธนุรเวทเพื่อให้เห็นรู ปแบบการเรี ยงเนื้ อหาของต้นฉบับอย่างชัดเจนที่สุด และจะทําแถบ
สีเทาคาดเนื้อหาส่วนที่ไม่ใช่ประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ ไว้ให้ชดั เจน อนึ่ง เนื่องจากธนุรเวทฉบับนี้มี
การจัดหัวข้อไว้แล้ว ในที่น้ ีจึงจะแสดงหัวข้อตามการจัดหมวดหมู่ของเก่าเพื่อให้เห็นแนวคิดดั้งเดิม
ของผูร้ วบรวม แต่เนื่องจากชื่อของบางหัวข้อสื่อความหมายไม่ชดั เจนนัก ผูว้ จิ ยั จึงจะไม่แปลตาม
รู ปศัพท์ แต่จะแปลโดยบริ บทจากเนื้อหา และวงเล็บชื่อหัวข้อเดิมในภาษาสันสกฤตไว้ขา้ งท้าย
เนื้ อหาทั้งหมดของธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติมลี าํ ดับการปรากฏ ดังนี้
บทที่
80.1-5
80.6-27
80.28-46
80.47-53

เนือ้ หา
เกริ่ นนํา
พิธีธนุรธารณะ (พิธีเริ่ มเรี ยน) (Dhanurdhāraṇavidhi)
ลักษณะของคันธนู (Cāpapramāṇa)
ลักษณะของสายธนู (Guṇalakṣaṇa)

สันนิษฐานว่าเป็ น “muṣṭayaḥ” (ดูที่เชิงอรรถ * ในหน้า 134 ของวิทยานิพนธ์น้ ี)
**
หัสตะ (Hasta) คือหน่วยวัดความยาวหน่วยหนึ่งของอินเดียโบราณ (ดูที่เชิงอรรถ *** ใน
หน้า 23 ของวิทยานิพนธ์น้ ี )
*
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80.54-61
80.62-67
80.68-72
80.73-74
80.75-82
80.83-87
80.88-89
80.90-92
80.93-109
80.110-113
80.114-123
80.124-127
80.128
80.129
80.130
80.131-134
80.135-139
80.140-143
80.144-148
80.149-151
80.152
80.153
80.154
80.155-156
80.157
80.158-162
80.163-170
80.171-181
80.182-196

ลักษณะของลูกธนู (Śaralakṣaṇa)
ลักษณะของหัวธนู (Phalalakṣaṇa)
การชุบหัวธนู (Phalapāyana)
ลูกธนูนาราจะและนาลีกะ (Nārācanālīka)
ลักษณะท่ายืน ท่าจับลูกธนู และการน้าว (Sthānamuṣṭyākarṣaṇalakṣaṇa)
ท่าจับลูกธนู (Guṇamuṣṭi)
การจรดลูกธนู (Dhanurmuṣṭisaṃdhāna)
จุดน้าว (Vyāya)
เป้ าธนู (Lakṣya)
การงดการเรี ยนการสอน (Anadhyāya)
พิธีศรมะกริ ยา (Śramakriyā)
วิธีการยิงไม่พลาดเป้ า (Lakṣyāskhalanavidhi)
การจรดลูกธนูอย่างรวดเร็ ว (Śīghrasaṃdhāna)
การยิงไกล (Dūrapātitva)
การยิงแรง (Dṛḍhaprahāritā)
การเคลื่อนไหวที่ไม่ดี (Hīnagati)
การพลาดเป้ าของลูกธนู (Bāṇānāṃ lakṣyaskhalanagati)
การยิงที่ถกู ต้อง (Śuddhagati)
เป้ ายากสี่ประการ (Dṛḍhacatuṣka)
การยิงประเภทต่างๆ (Citravidhi)
การยิงแบบวราฏิกาวรรตะ (Varāṭikāvarta)
การยิงแบบกาษฐัจเฉทนะ (Kāṣṭhacchedana)
การยิงแบบพินทุกะ (Binduka)
การยิงแบบโคลกะยุคะ (Golakayugacitravidhi)
การยิงแบบธาวัลลักษยะ (Dhāvallakṣya)
การยิงแบบศัพทเวธิน (Śabdavedhitva)
พิธีอสั ตระ (พิธีหลังจากจบการศึกษา) (Astravidhi)
เคล็ดความเชื่อในการออกศึก (Śastravāraṇa)
การออกสงคราม (Saṃgrāmavidhi)
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80.197-200
80.201-207
80.208-209
80.210-227

กําลังพลในทัพอักเษาหิณี (Akṣāuhiṇīsaṃkhyā)
กําลังพลในทัพมหาอักเษาหิณี (Mahākṣāuhiṇī)
การจัดทัพรู ปแบบต่างๆ (Vyūhavidhi)
หลักคําสอนในการรบ (Yuddhavidhi)
ตารางที่ 2 เนือ้ หาในธนุรเวทฉบับศารงคธรปั ทธติ

จากตารางจะเห็นได้ว่า ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติเรี ยงเนื้อหาไปตามลําดับ
ขั้นตอนชีวิตนักธนู คือเริ่ มตั้งแต่พิธีธนุรธารณะอันเป็ นพิธีเริ่ มต้นการเรี ยนการสอน จากนั้นก็อธิบาย
อุปกรณ์ ทั้งคันธนู สายธนู ลูกธนู ตามด้วยเรื่ องท่ายิงธนู และการยิงจากง่ายไปยากตามลําดับ แล้วจึง
ลงท้ายด้วยพิธีกรรมหลังจบการศึกษา และเนื้อหาเกี่ยวกับการออกสงครามอันแสดงถึงการก้าวเข้า
เป็ นนักธนูอาชีพเต็มตัว ไม่มีเนื้อหาส่วนใดซํ้าซ้อนหรื อกระจัดกระจายไปปรากฏอยูใ่ นหมวดหมู่ที่
ไม่เข้ากัน
เมื่อพิจารณารู ปแบบของธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ ทั้งการนําเสนอเนื้อหาอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่อิงการผูกเรื่ องราวใดๆ การแบ่งหมวดหมู่และการเรี ยงลําดับเนื้อหาที่เป็ นระบบ
รวมถึงหัวข้อเนื้ อหาที่เห็นได้ชดั ว่ารวบรวมขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้ตาํ รา * แล้ว ก็สามารถ
สันนิษฐานได้ว่าธนุรเวทฉบับนี้น่าจะมีจุดประสงค์ในการประพันธ์หรื อรวบรวมขึ้นเพื่อประกอบ
การใช้งานจริ ง เช่น เป็ นตําราประกอบการเรี ยนการสอนธนู ผูร้ วบรวมจึงได้เลือกนําเสนอข้อมูล
อย่างซื่อตรงและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาโดยใส่ใจอย่างยิง่ เพื่อให้ใช้งานง่าย ค้นคว้าได้สะดวก ลักษณะนี้
แตกต่างจากรู ปแบบของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมเพื่อเก็บรักษา
องค์ความรู้อยูม่ ากทีเดียว
24

2.4 มหาภารตะ (Mahābhārata)

วรรณคดีสาํ คัญอีกเรื่ องหนึ่งที่ผวู้ ิจยั ใช้ศึกษาคือ มหาภารตะ อันมีเนื้ อหาหลักว่าด้วยสงคราม
ใหญ่ระหว่างกษัตริ ยส์ องฝ่ ายในจันทรวงศ์ แม้ในมหาภารตะจะไม่มีวรรณคดีธนุรเวทแทรกอยู่
โดยตรง และไม่มีเนื้ อหาส่วนใดอธิบายการฝึ กฝนธนูอย่างละเอียดเหมือนธนุรเวททั้งสองฉบับที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น แต่มหาภารตะก็แสดงสภาพการเรี ยนการสอนอาวุธในสังคมอินเดียโบราณไว้ชดั เจน
จนไม่อาจเพิกเฉยละเลยเสียได้ ผูว้ ิจยั จึงจะนําเสนอประวัติวรรณคดีของเรื่ องมหาภารตะไว้ดว้ ย เพื่อ
เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับใช้วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบเนื้ อหาต่างๆในขั้นตอนต่อไป

หัวข้อดังกล่าวคือ “สูตรสําเร็ จในการยิงธนู” (ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.2.2 ของ
วิทยานิพนธ์น้ ี)
*
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มหาภารตะจัดเป็ นวรรณคดีอิติหาสะ (Itihāsa) คือวรรณคดีที่มีเค้าความจริ งจาก
ประวัติศาสตร์ มีลกั ษณะการดําเนินเรื่ องที่รวดเร็ ว กระชับ ไม่มุ่งเน้นการพรรณนาอย่างละเอียดลออ
อลังการ เนื้ อหาหลักของมหาภารตะกล่าวถึงสงครามชิงบัลลังก์ระหว่างกษัตริ ยส์ องตระกูลซึ่งเป็ น
เครื อญาติกนั ได้แก่กษัตริ ยต์ ระกูลปาณฑพ (Pāṇḍava) และตระกูลเการพ (Kāurava) กระนั้น
วรรณคดีเรื่ องนี้ก็ไม่ได้พรรณนาเฉพาะเพียงฉากการรบ แต่เล่าเหตุการณ์ต้งั แต่เรื่ องบรรพบุรุษของ
ตัวละครเอก กําเนิดตัวละครเอก การผจญภัยของตัวละครเอกก่อนสงคราม หลังสงครามสงบก็ยงั
ดําเนินเรื่ องต่อกระทัง่ ตัวละครเอกเสียชีวิต ไปจนเหตุการณ์ในชั้นหลานและเหลนของตัวละครเอก
นอกจากนี้ ยงั มีตาํ นาน เรื่ องเล่า คําสัง่ สอน และคําอธิบายต่างๆอีกมากมายแทรกอยูร่ ะหว่างการ
ดําเนินเรื่ องหลัก ทําให้มหาภารตะเป็ นวรรณคดีขนาดมหึมา มีความยาวกว่า 100,000 โศลก
นับเป็ นวรรณคดีที่ยาวที่สุดในโลก 16 โดยแบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 18 เล่ม หรื อที่เรี ยกว่า “บรรพ
(Parvan)” แต่ละบรรพยังแบ่งอีกเป็ นบรรพย่อยและอัธยายะอีกจํานวนมาก
ตามตํานานว่าผูป้ ระพันธ์เรื่ องมหาภารตะทั้งหมดคือฤษีวยาสะ (Vyāsa) ซึ่งเป็ นปู่ ของ
ตัวละครเอกในเรื่ องด้วย กระนั้นนักวิชาการหลายท่านก็สรุ ปชัดเจนว่า เรื่ องมหาภารตะไม่อาจ
ประพันธ์ข้ ึนในคราวเดียวโดยบุคคลเพียงคนเดียว Macdonell กล่าวว่า เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
อันเป็ นต้นเค้าของเรื่ องมหาภารตะน่าจะเกิดขึ้นก่อน 900 ปี ก่อนคริ สตกาล ส่วนวรรณคดีฉบับ
ดั้งเดิมน่าจะประพันธ์ข้ นึ ในราว 400-500 ปี ก่อนคริ สตกาล จากนั้นก็มกี ารปรับ เสริ ม เติม แต่ง
มาเรื่ อยๆจนเป็ นฉบับสมบูรณ์ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบนั ในราว ค.ศ.35017 ส่วนWinternitz กล่าวว่า
เมื่อพิจารณาภาษา รู ปแบบ และฉันทลักษณ์แล้ว เนื้ อความแต่ละส่วนในมหาภารตะมีอายุต่างกัน
บ้างก็เก่าแก่ต้ งั แต่สมัยพระเวท บ้างก็อยูใ่ นยุคปุราณะ ช่วงเวลาที่มหาภารตะรวมเป็ นฉบับสมบูรณ์
ควรจะอยูห่ ลังการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือราว 400 ปี ก่อนคริ สตกาล แต่ไม่ใหม่ไปกว่า
คริ สต์ศตวรรษที่ 3-418
เนื้ อหาของมหาภารตะส่วนที่สะท้อนให้เห็นบรรยากาศการเรี ยนการสอนอาวุธได้อย่างดี
คือช่วงการฝึ กวิชาของเหล่าเจ้าชายปาณฑพและเการพในอาทิบรรพ (Ādiparvan) อันเป็ นเนื้อหา
ส่วนที่ผวู้ ิจยั นํามาใช้ศึกษาในครั้งนี้โดยตรง ส่วนตอนอื่นๆนั้น แม้จะไม่เห็นภาพการเรี ยนการสอน
มากเท่าตอนที่กล่าวไปแล้ว แต่ก็ยงั มีรายละเอียดที่น่าสนใจปรากฏอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย ซึ่งผูว้ จิ ยั
จะได้นาํ มาร่ วมวิเคราะห์ร่วมด้วยเพื่อให้เห็นภาพการฝึ กฝนธนูได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
25
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Arthur A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, p.282.
Ibid., pp.285-287.
18
M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. 1, pp.461-465.
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บทที่ 3
กระบวนการฝึ กฝนธนู
ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติได้อธิบายถึงการฝึ กฝนธนูไว้หลาย
ประเด็น เฉพาะส่วน “เนื้ อหาวิชาธนู” ที่อธิบายกลวิธีการฝึ กฝนโดยตรง ก็กล่าวไว้อย่างหลากหลาย
ครอบคลุมตั้งแต่เมื่อผูเ้ รี ยนเริ่ มตั้งท่ายิง ไปจนถึงการฝึ กยิงธนูรูปแบบพิเศษที่ตอ้ งอาศัยทักษะขั้นสูง
เมื่อพิจารณาเนื้ อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับกระบวนการฝึ กฝนธนูในวรรณคดีธนุรเวทสองฉบับนี้
จะสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ ท่ายิงธนู, วิธีการยิงธนู, หลักสูตรการฝึ กฝนธนู,
ความผิดพลาดในการยิงธนู, และการฝึ กยิงธนูรูปแบบพิเศษ ซึ่งจะได้แจกแจง วิเคราะห์ และนําเสนอ
ประเด็นเหล่านี้ ไว้ในบทนี้ อันเป็ นบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์
3.1 ท่ ายิงธนู

ธนุรเวททั้งฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติไม่มกี ารเอ่ยถึงท่ายิงธนูที่เป็ นท่าทาง
โดยรวมทั้งร่ างกาย แต่จะแยกอธิบายไปทีละส่วน เช่น วิธีการยืน วิธีการจับลูกธนู เป็ นต้น ใน
แต่ละส่วนจะมีรูปแบบย่อยลงไปอีกจํานวนหนึ่ง และแต่ละรู ปแบบย่อยๆนั้นก็มีชื่อกํากับ
โดยละเอียด หากรวมท่าทางแต่ละส่วนเข้าด้วยกันแล้ว ก็นบั ได้ว่าศาสตร์การธนูของอินเดียโบราณ
มีท่ายิงธนูที่หลากหลายอย่างยิง่
เมื่อเปรี ยบเทียบธนุรเวทสองฉบับที่ใช้ในการศึกษา จะพบว่าฉบับที่ให้รายละเอียดท่ายิงธนู
ไว้มากกว่าคือฉบับศารงคธรปัทธติ ซึ่งได้แบ่งท่าทางการยิงธนูออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ท่ายืน, ท่าจับ
ลูกธนู, การจรดลูกธนู, และจุดน้าว ส่วนธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะกล่าวถึงแต่ท่ายืนเพียงอย่างเดียว
ดังนั้น ในหัวข้อท่ายิงธนูน้ ี ผูว้ จิ ยั จะใช้แนวทางการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาตามอย่างธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติซ่ึงมีความสมบูรณ์มากกว่า และจะได้แจกแจงวิเคราะห์ทีละหัวข้อให้ชดั เจนต่อไป
ตามลําดับ ดังนี้
3.1.1 ท่ายืน (Sthāna)

คําว่า “sthāna” ในภาษาสันสกฤตแปลว่า “การยืน, ท่าทาง, สภาพ, สถานที่, ฯลฯ”
1
และเมื่อพิจารณาจากเนื้ อหาวรรณคดีธนุรเวทจะอนุมานได้ว่า ในศาสตร์การธนู คํานี้ มีความหมาย
เฉพาะว่า “การตั้งท่าสําหรับการยิงธนู” ซึ่งมีท้งั ท่ายืน ท่านัง่ ท่าคุกเข่า แต่โดยมากแล้วก็จะเป็ นท่ายืน
ในวิทยานิพนธ์น้ ีจึงเลือกแปลคํานี้ว่า “ท่ายืน” เพื่อให้กระชับและเข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น
0

1

MW., p.1263.
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ท่ายืนทั้งหมดในธนุรเวทสองฉบับนี้ มจี าํ นวนรวม 13 ท่า แบ่งเป็ นที่ปรากฏในฉบับ
อัคนิปุราณะ 9 ท่า และฉบับศารงคธรปัทธติ 8 ท่า มีท่ายืนที่ซ้ าํ กันในธนุรเวทสองฉบับจํานวน 4 ท่า
ข้อน่าสนใจประการหนึ่งคือ ในบรรดาท่ายืนทั้งหมดนี้ มีถงึ 5 ท่าที่สมั พันธ์กบั ท่ายืนในการละครที่
ปรากฏในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ (Nāṭyaśāstra) ของภรตมุนิ (Bharata Muni) อันเป็ นวรรณคดี
สําคัญทางด้านการละครสันสกฤต * ด้วยเนื้ อหาที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างมีนยั ยะสําคัญไม่อาจละเลยได้
ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ข้อความจากคัมภีร์นาฏยศาสตร์ส่วนที่สมั พันธ์กนั มาวิเคราะห์ร่วมด้วย
ท่ายืนทั้ง 13 ท่าในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติ มีดงั ต่อไปนี้
1

3.1.1.1 ท่าสมปทะ, สมปาทะ (Samapada, Samapāda)

ภาพที่ 2 ท่ าสมปทะ, สมปาทะ
ท่ายืนนี้ปรากฏในธนุรเวททั้งสองฉบับ โดยฉบับอัคนิปุราณะเรี ยกชื่อว่า
“Samapada” ขณะที่ฉบับศารงคธรปัทธติใช้คาํ ว่า “Samapāda” แต่ท้งั สองคํานี้กม็ ีความหมาย
ตรงกันคือ “เท้าเสมอ” 2 ธนุรเวททั้งสองฉบับอธิบายว่าเป็ นท่ายืนที่น้ิวหัวแม่เท้า ข้อเท้า และเท้าทั้งคู่
อยูใ่ กล้กนั 3 เท้าวางอยูเ่ สมอกันและไม่สน่ั 4 จึงสันนิษฐานได้ว่าท่านี้เป็ นท่ายืนเท้าชิด นิ้วเท้าชี้ไป
ข้างหน้า
2

3

4

เมื่อแรกกล่าวถึงท่ายืนนั้น นาฏยศาสตร์เจาะจงว่าเป็ น “ท่ายืนในการยิงอาวุธทั้งปวง
(sthānāni sarvaśastravimokṣaṇe)” (Nāṭ. 11.50) ทว่าในเนื้อหากลับกล่าวถึงการใช้งานท่ายืน
ในกรณี อื่นๆด้วย ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะเรื่ องอาวุธเพียงอย่างเดียว
*

2

MW., pp.583, 617, 1152.
AgP. 249.9
4
ŚP. 80.79
3
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ท่าสมปทะเป็ นหนึ่งในท่ายืนที่ปรากฏในนาฏยศาสตร์ โดยคัมภีร์น้นั
เรี ยกชื่อว่า “Samapāda” เช่นเดียวกับธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ และอธิบายว่าเท้าทั้งสองจะวาง
เสมอกันโดยอยูห่ ่างกัน 1 ตาละ * และลําตัวจะตั้งตรง 5 แม้ธนุรเวทและนาฏยศาสตร์จะกล่าวถึง
ระยะห่างของเท้าไว้ไม่เท่ากัน ทว่าเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ท่าสมปทะในวรรณคดีท้ งั สองกลุ่มก็
ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
ในปัจจุบนั กีฬายิงธนูมาตรฐาน ** จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงท่ายืนนี้ โดย
อธิบายว่าท่ายืนเท้าชิดจะทําให้นกั ธนูทรงตัวได้ไม่มน่ั คง 6
5

6

7

8

3.1.1.2 ท่าไวศาขะ, วิศาขะ (Vāiśākha, Viśākha)

ภาพที่ 3 ท่ าไวศาขะ, วิศาขะ

ตาละ (Tāla) คือหน่วยวัดความยาวหน่วยหนึ่ง วัดจากปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลายนิ้วกลาง
ของมือที่กางออก เทียบได้กบั หน่วย “คืบ” ของไทย หน่วยตาละนี้มีช่ือหน่วยอื่นที่มคี วามยาวเท่ากัน
คือหน่วยวิตสั ติ (Vitasti)
*

5

Nāṭ. 11.58-59

ในวิทยานิพนธ์น้ ี ผูว้ ิจยั จะใช้คาํ ว่า “กีฬายิงธนูมาตรฐาน” โดยหมายถึงกีฬายิงธนูประเภท
Target Archery ซึ่งเป็ นกีฬายิงธนูที่มีกฎกติกาหลักเป็ นสากลและเป็ นกีฬายิงธนูประเภทเดียวที่
ได้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กในปัจจุบนั กีฬาชนิดนี้ผเู้ ข้าแข่งขันจะยืนยิงเป้ านิ่ง
ภายในสนามแข่งขันที่เป็ นมาตรฐาน โดยแต่ละตําแหน่งของเป้ าจะมีคะแนนแตกต่างกัน ผูช้ นะคือ
ผูท้ ี่ยงิ ธนูครบตามจํานวนที่กาํ หนดได้คะแนนรวมสูงสุด
**

6

Natalie Riechart and Gilman Keasey, Archery, 2nd ed. (New York: A.S.
Barnes & Company, 1940), p.51.

23

ท่ายืนนี้ปรากฏในธนุรเวททั้งสองฉบับ ด้วยชื่อ “Vāiśākha” ในธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะ และชื่อ “Viśākha” ตามฉบับศารงคธรปัทธติ ซึ่งมีความหมายตรงกัน หมายถึง
“เป็ นง่าม” 7 ท่านี้คือท่ายืนกางขาออก ลงนํ้าหนักที่ขาสองข้างเท่าๆกัน ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ
อธิบายว่าระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองคือ 3 วิตสั ติ * นักธนูจะต้องหันปลายเท้าออกด้านนอกและ
ต้องมีเข่ามัน่ คงด้วย 8 ส่วนธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติกล่าวว่าท่ายืนนี้ ใช้สาํ หรับยิงเป้ ากูฏะ ** โดย
เท้า ทั้งสองจะอยูห่ ่างจากกัน 1 หัสตะ *** (เทียบได้กบั 2 วิตสั ติ) 9
ท่ายืนนี้ปรากฏในนาฏยศาสตร์ดว้ ยชื่อ “Vāiśākha” และมีคาํ อธิบายว่า
เมื่อยืนด้วยท่านี้ เท้าจะอยูห่ ่างกัน 3.5 ตาละ ปลายเท้าหันออกด้านข้าง ต้นขาผ่อน ไม่เกร็ ง 10 นับว่า
ใกล้เคียงกับในวรรณคดีธนุรเวทโดยเฉพาะฉบับอัคนิปุราณะมากทีเดียว
9

10

11

12

13

14

15

7

MW., p.952.

วิตสั ติ (Vitasti) คือหน่วยวัดความยาวหน่วยหนึ่ง วัดจากปลายนิ้วหัวแม่มือถึงปลาย
นิ้วก้อยของมือที่กางออก หรื อเทียบได้กบั หน่วย “คืบ” ของไทย
*

8

AgP. 249.10

คําว่า “เป้ ากูฏะ” ในที่น้ ี แปลมาจากคําในธนุรเวทว่า “kūṭalakṣya” ซึ่งมีรูปแบบเป็ น
คําสมาส ประกอบขึ้นจากคําว่า “kūṭa” แปลว่า “ยอด, ปลายแหลม” และคําว่า “lakṣya” แปลว่า
“เป้ า” เนื่องจากคําว่า “kūṭalakṣya” ไม่ปรากฏในที่อื่นใดเลย ทําให้ไม่สามารถตีความให้ชดั เจน
ลงไปได้ว่า คํานี้ หมายถึง “เป้ าที่มีลกั ษณะเป็ นยอดแหลม” หรื อ “เป้ าที่อยูบ่ นยอดแหลม”
***
หัสตะ (Hasta) คือหน่วยวัดความยาวหน่วยหนึ่ง วัดจากปลายนิ้วกลางถึงข้อศอก หรื อ
เทียบได้กบั หน่วย “ศอก” ของไทย ตามมาตราวัดความยาวของอินเดียโบราณ 1 หัสตะจะยาวเท่ากับ
2 วิตส
ั ติ
**

9

ŚP. 80.78
Nāṭ. 11.61-63

10

24
3.1.1.3 ท่าอาลีฒะ (Ālīḍha)

ภาพที่ 4 ท่ าอาลีฒะ
คําว่า “ālīḍha” ในภาษาสันสกฤตแปลว่า “ถูกเลีย, ถูกกิน, ถูกขัด” 11 จึง
สันนิษฐานว่าชื่อนี้สื่อถึงการเหยียดขาโดยเทียบกับการแลบลิ้น ท่าอาลีฒะปรากฏในธนุรเวททั้งสอง
ฉบับ ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะอธิบายว่า เป็ นการยืนแยกขาให้กว้าง 5 วิตสั ติ โดยที่เข่าและต้นขา
ข้างขวามีรูปร่ างดุจคันไถ 12 ส่วนฉบับศารงคธรปัทธติกล่าวว่าระยะห่างของเท้าทั้งสองคือ 2 หัสตะ
(เทียบได้กบั 4 วิตสั ติ) เท้าซ้ายอยูข่ า้ งหน้า และเข่าขวางอ 13
Pant เคยวิเคราะห์ท่าอาลีฒะไว้ว่า เป็ นการก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าและ
ขาขวาอยูท่ างด้านหลัง โดยนักธนูหนั หน้าตรงเข้าหาเป้ าหมาย 14 ทว่าหากนักธนูยนื หันหน้าตรง
เข้าหาเป้ าจะไม่สามารถยิงธนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสายธนูจะไม่ตึงเต็มที่ขณะน้าว ผูว้ ิจยั จึง
สันนิษฐานว่าท่าอาลีฒะน่าจะเป็ นท่ายืนหันข้างให้เป้ า โดยก้าวเท้าซ้ายออกไปด้านข้างลําตัวให้ขา
เหยียดตรง * และงอเข่าขวาลง ** มากกว่าจะเป็ นการยืนหน้าตรงตามที่ Pant กล่าวไว้
16

17

18

19

20

21

11

MW., p.154.
AgP. 249.12
13
ŚP. 80.76
14
G. N. Pant, Indian Archery (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1978), p.236.
12

แม้จะเป็ นการก้าวขาไปข้างลําตัว แต่กน็ ่าจะนับว่าขาซ้ายนั้นอยู่ “ด้านหน้า (agratas)”
ตามต้นฉบับได้ เนื่องจากผูย้ งิ ยืนหันข้าง การก้าวขาไปด้านข้างจึงเป็ นการก้าวเข้าไปหาเป้ านัน่ เอง
**
คําประพันธ์บทที่กล่าวถึงท่าอาลีฒะในธนุรเวททั้งสองฉบับไม่ได้อธิบายว่าจะต้องงอ
เข่าขวาลงมากเพียงใด ทว่าบทที่กล่าวถึงท่าปรัตยาลีฒะในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะมีคาํ อธิบาย
บางประการซึ่งช่วยให้เข้าใจท่าอาลีฒะได้ชดั เจนขึ้นว่าจะต้องงอเข่าลงค่อนข้างมาก (ดูรายละเอียด
ได้ที่เชิงอรรถ * ในหน้าถัดไป)
*

25

ส่วนนาฏยศาสตร์กล่าวถึงท่าอาลีฒะไว้ว่า ผูย้ นื ด้วยท่านี้ตอ้ งเหยียดเท้าขวา
ออกไป 5 ตาละ 15 ซึ่งแม้จะเป็ นระยะเท่ากับที่ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะให้ไว้ แต่เท้าที่เหยียดออก
นั้นต่างข้างกัน รายละเอียดส่วนนี้จะวิเคราะห์ในท่ายืนปรัตยาลีฒะอันอยูล่ าํ ดับถัดไป
22

3.1.1.4 ท่าปรัตยาลีฒะ (Pratyālīḍha)

ภาพที่ 5 ท่ าปรั ตยาลีฒะ
ท่าปรัตยาลีฒะปรากฏในธนุรเวททั้งสองฉบับ ชื่อของท่ายืนนี้ ประกอบขึ้น
จากคําว่า “prati” และ “ālīḍha” จึงมีความหมายว่า “ตรงข้ามกับท่าอาลีฒะ” สัมพันธ์กบั ลักษณะ
ของท่ายืน คือการกลับด้านซ้าย-ขวา จากท่าอาลีฒะ ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะกล่าวว่าท่านี้ขาซ้ายจะ
งอโค้ง * ส่วนขาขวาเหยียดตรง 16 ขณะที่ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติอธิบายว่าขาขวาจะอยูข่ า้ งหน้า
และท่านี้ ใช้ได้ดีสาํ หรับการยิงธนูระยะไกล 17
คําอธิบายจากฉบับศารงคธรปัทธติช่วยให้วิเคราะห์ได้เพิ่มเติมว่า นักธนูที่
ยืนด้วยท่าปรัตยาลีฒะจะต้องเปลี่ยนมือจับคันธนู จากปกติที่จบั ด้วยมือซ้ายต้องเปลี่ยนมาเป็ นมือขวา
และมือที่จบั ลูกธนูซ่ึงเดิมเป็ นมือขวาก็จะเปลี่ยนเป็ นมือซ้ายแทน เนื่องจากนักธนูจะไม่สามารถน้าว
23

24

25

15

Nāṭ. 11.67-68

ต้นฉบับใช้คาํ ว่า “tiryagbhūto bhavedvāmo” ซึ่งคําว่า “tiryag” โดยทัว่ ไปจะมี
ความหมายว่า “แนวขวาง” (MW., p.447.) ทําให้สามารถพิจารณาได้ว่า นักธนูคงจะต้องงอเข่าลง
มากจนต้นขาอยูใ่ นแนวขวางหรื อเกือบขนานกับพื้น ไม่ใช่งอเข่าเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ เนื่องจาก
ท่าปรัตยาลีฒะเป็ นท่าพลิกกลับของท่าอาลีฒะ จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า ท่าอาลีฒะก็คงจะต้องงอ
เข่าลงมากจนต้นขาอยูใ่ นแนวขวางเช่นเดียวกัน
*

16
17

AgP. 249.13
ŚP. 80.77

26

ธนูได้เลยหากยืนหันข้างขวาให้เป้ าหมายและยังจับคันธนูดว้ ยมือซ้าย อนึ่ง การที่นกั ธนูยนื โดยงอ
ขาซ้าย เหยียดขาขวา และต้องเปลี่ยนข้างมือด้วยเช่นนี้ ทําให้กล่าวได้ว่า ท่ายืนนี้เป็ นท่า “ตรงข้ามกับ
อาลีฒะ” ตามชื่อ “ปรัตยาลีฒะ” โดยแท้จริ ง
นาฏยศาสตร์อธิบายท่าปรัตยาลีฒะไว้ว่าขาขวาจะงอ ส่วนเท้าซ้ายจะ
เหยียดออก 18 ทําให้ท้งั ท่าอาลีฒะและท่าปรัตยาลีฒะในนาฏยศาสตร์สลับกับในธนุรเวท จึงอาจสรุ ป
ได้ว่า ความสับสนเรื่ องด้านซ้าย-ขวาของท่าอาลีฒะและปรัตยาลีฒะอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ในวัฒนธรรม
อินเดียโบราณแล้ว แต่ก็ไม่ทาํ ให้เกิดผลเสียสําคัญประการใดนัก เพราะท่ายืนสองท่านี้มีลกั ษณะเป็ น
ท่าคู่ซ่ึงถูกเอ่ยถึงด้วยกันเสมอ ไม่ว่าอย่างไร การเอ่ยถึงท่าอาลีฒะและปรัตยาลีฒะก็จะยังคงสื่อความ
ถึงท่า “ขาหนึ่งเหยียด ขาหนึ่งงอ” ได้ท้งั ซ้ายและขวาอยูน่ น่ั เอง
อนึ่ง อมรโกษะ (Amarakoṣa) ซึ่งเป็ นวรรณคดีสนั สกฤตประเภทอภิธาน
ศัพท์ที่สาํ คัญเล่มหนึ่ง ได้กล่าวถึงท่าอาลีฒะคู่กบั ท่าปรัตยาลีฒะในฐานะตัวอย่างท่ายืนในการยิงธนู
ด้วย 19 นับเป็ นข้อน่าสนใจที่ว่า แม้วรรณคดีที่ไม่ได้เกี่ยวกับการธนูโดยตรงก็ยงั กล่าวถึงท่ายืนทั้งสอง
นี้ ค่กู นั ซึ่งเป็ นสิ่งพิสูจน์ถึงความแพร่ หลายของท่ายืนคู่น้ ีอีกด้วย
26

27

3.1.1.5 ท่ามัณฑละ (Maṇḍala)

ภาพที่ 6 ท่ ามัณฑละ
ท่ายืนนี้ปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ เป็ นท่ายืนที่ตอ้ งแยกขา
ให้กว้าง 4 วิตสั ติ และเข่าทั้งสองข้างมีรูปร่ างอย่างแถวหงส์ 20 คําว่า “แถวหงส์ (haṃsapaṅkti)” นี้
28

18

Nāṭ. 11.70-71
Umura Singh, Kosha or Dictionary of the Sanskrit Language (Calcutta:
Nundo Mohun Banerjee & Co., 1891), p.212.
20
AgP. 249.11
19

27

สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงการเรี ยงแถวเวลาบินของฝูงหงส์ เนื่องจากหงส์หรื อนกตระกูลนกเป็ ดนํ้า
อื่นๆ จะไม่เรี ยงแถวเลยนอกจากเวลาบิน และแถวบินของฝูงหงส์จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปหัวลูกศร หรื อ
คล้ายอักษร V ฉะนั้นท่ามัณฑละคงจะเป็ นท่ายืนกางขากว้าง แล้วย่อตัวลงค่อนข้างมากให้เข่างอพับ
เป็ นมุมฉากหรื อมุมแหลม ทิ้งนํ้าหนักที่ขาสองข้างเท่าๆกัน ซึ่งจะทําให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างขาเป็ น
รู ปปิ ด สอดคล้องกับชื่อท่ายืนว่า “Maṇḍala” ซึ่งแปลว่า “วง, วงกลม, อาณาเขต, มณฑล” 21
ท่ามัณฑละเป็ นท่ายืนอีกท่าหนึ่งที่ปรากฏในนาฏยศาสตร์ โดยคัมภีร์น้ นั
กล่าวว่า ผูย้ นื ต้องวางเท้าให้อยูห่ ่างกัน 4 ตาละ เท้าเสมอกับเอวและเข่า ปลายเท้าหันออกด้านข้าง 22
นับว่าสอดคล้องกับคําอธิบายในวรรณคดีธนุรเวท
29

30

3.1.1.6 ท่าชาตะ (Jāta)

ภาพที่ 7 ท่ าชาตะ
คําว่า “jāta” แปลว่า “การเกิด, กําเนิด” 23 ท่านี้พบเฉพาะในธนุรเวทฉบับ
อัคนิปุราณะ ต้นฉบับอธิบายว่าท่าชาตะเป็ นท่ายืนที่เท้ากางออก 12 อังคุละ * (เทียบได้กบั 1 วิตสั ติ)
โดยข้อเท้าและส้นเท้าสองข้างห่างกัน 5 อังคุละ 24 จะเห็นได้ว่า ท่ายืนนี้ เป็ นท่ายืนเท้าชิด ส้นเท้าอยู่
ชิดกัน แต่แยกปลายเท้าออกจากกันเล็กน้อย ซึ่งเป็ นท่าที่ใกล้เคียงกับท่าสมปทะมาก ต่างกันเพียงที่
ปลายเท้าของท่าสมปทะไม่แยกออกจากกันเท่านั้น
31

32

33

21

MW., p.775.
Nāṭ. 11.65-66
23
MW., p.417.
*
อังคุละ (Aṅgula) คือหน่วยวัดความยาวหน่วยหนึ่ง วัดจากความกว้างของนิ้ว ตามมาตรา
22

วัดความยาวของอินเดียโบราณ 12 อังคุละจะยาวเท่ากับ 1 วิตสั ติ
24

AgP. 249.14

28
3.1.1.7 ท่าวิกฏะ (Vikaṭa)

ภาพที่ 8 ท่ าวิกฏะ
คําว่า “vikaṭa” มีความหมายว่า “น่ากลัว, ใหญ่, กว้าง” 25 ท่ายืนนี้พบ
เฉพาะในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ ต้นฉบับกล่าวถึงท่านี้วา่ เท้าสองข้างจะกางออกถึง 1 ทัณฑะ *
(เทียบได้กบั 8 วิตสั ติ) และช่วงตรงกลางขาหรื อหัวเข่าจะมีระยะห่างจากกัน 2 หัสตะ (เทียบได้กบั 4
วิตสั ติ) เข่าซ้ายเหยียดตรง เข่าขวาเหยียดตรงหรื องอโดยไม่ขยับ 26
น่าสังเกตว่า ท่าวิกฏะเป็ นท่าเดียวที่เปิ ดโอกาสให้นกั ธนูปรับท่าได้เล็กน้อย
คือจะพักเข่าขวาด้วยการงอเข่า หรื อจะไม่พกั เข่าก็ได้ตามความถนัด แตกต่างจากท่ายืนอื่นๆที่ตาํ รา
จะกําหนดท่าทางให้ตายตัว อาจเพราะเหตุว่า เมื่อยืนด้วยท่านี้ นักธนูจะต้องกางขาออกกว้างมาก อาจ
เกิดอาการเกร็ งหรื อล้าได้ง่าย การปรับท่าทางตามความถนัดจึงอาจเอื้อให้นกั ธนูสามารถยืนด้วยท่านี้
ได้มนั่ คงขึ้น เป็ นผลดีต่อการยิงธนูอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
34

35

36

25
*

MW., p.953.
ทัณฑะ (Daṇḍa) คือหน่วยวัดความยาวหน่วยหนึ่ง อาจเทียบได้กบั หน่วย “วา” ของไทย

ตามมาตราวัดความยาวของอินเดียโบราณ 1 ทัณฑะจะยาวเท่ากับ 4 หัสตะ หรื อ 8 วิตสั ติ หน่วย
ทัณฑะนี้ มีชื่อหน่วยอืน่ ที่มีความยาวเท่ากันอยูอ่ ีก ได้แก่หน่วยธนุส (Dhanus) และหน่วยธันวันตระ
(Dhanvantara)
26

AgP. 249.15-16
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3.1.1.8 ท่าสัมปุฏะ (Sampuṭa)

ภาพที่ 9 ท่ าสัมปุฏะ
คําว่า “sampuṭa” มีความหมายว่า “ครึ่ งหนึ่งของทรงกลม” 27 ท่ายืนนี้
ปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ มีคาํ อธิบายว่า เท้าทั้งคู่จะแบะออก และระยะห่างระหว่าง
เข่าจะเป็ นสองเท่าของระยะห่างระหว่างเท้า 28 เมื่อพิจารณาแล้วอาจสรุ ปได้ว่าท่าสัมปุฏะเป็ นท่ายืน
เท้าชิด หันปลายเท้าออกด้านข้าง และงอเข่าลง ทําให้ขากางออกในช่วงหัวเข่าและหรุ บเข้ามาชิดกัน
อีกครั้งในช่วงเท้า นับว่าท่าสัมปุฏะนี้ กระทําได้ยากเมื่อเทียบกับท่าอื่นๆ รวมถึงทรงตัวให้มนั่ คงได้
ยากกว่าด้วย
37

38

3.1.1.9 ท่าอันยายะ (Anyāya)

ภาพที่ 10 ท่ าอันยายะ
27
28

MW., p.1173.
AgP. 249.17

30

ท่ายืนนี้ ปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ ชื่อท่ายืน “Anyāya” มี
ความหมายว่า “ความไม่ถกู ต้อง, ความไม่เหมาะสม, ความผิดปกติ” 29 กระนั้น ท่าอันยายะก็เป็ นท่าที่
เรี ยบง่ายมากท่าหนึ่ง ต้นฉบับอธิบายว่า ท่ายืนนี้ ปลายเท้าจะหันออกเล็กน้อย ระยะห่างระหว่างเท้า
คือ 16 อังคุละ (เทียบได้กบั 1.3 วิตสั ติ) และขาเหยียดออกดุจไม้เท้าที่ตรง 30 กล่าวคือเป็ นท่ายืน
เหยียดขาตรงและแยกขาออกจากกันเล็กน้อย ไม่มกี ารงอเข่าหรื อทิ้งนํ้าหนักตัวลงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
เป็ นพิเศษ น่าสังเกตว่าท่ายืนนี้ใกล้เคียงกับท่าไวศาขะหรื อวิศาขะในธนุรเวท และท่าสมปาทะใน
นาฏยศาสตร์มาก ต่างกันแค่ระยะห่างระหว่างเท้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
39

40

3.1.1.10 ท่าอสมะ (Asama)

ภาพที่ 11 ท่ าอสมะ
ท่ายืนนี้ปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ คําว่า “asama” ใน
ภาษาสันสกฤตแปลว่า “ไม่เสมอ, ไม่เท่ากัน” 31 สอดคล้องกับลักษณะของท่ายืน คือก้าวเท้าขวาไป
ข้างหน้าเป็ นระยะ 1 หัสตะ (เทียบได้กบั 2 วิตสั ติ) และโน้มลําตัวลง 32 น่าสังเกตว่า ท่าอสมะเป็ น
เพียงท่ายืนเดียวที่ระบุว่าลําตัวของนักธนูจะไม่ต้งั ตรง
41

42

29

MW., p.46.
AgP. 249.18
31
MW., p.119.
32
ŚP. 80.79
30

31
3.1.1.11 ท่าทรรทุรกระมะ (Dardurakrama)

ภาพที่ 12 ท่ าทรรทุรกระมะ
ชื่อท่ายืนนี้ประกอบขึ้นจากคําว่า “dardura” แปลว่า “กบ” และคําว่า
“krama” แปลว่า “การก้าวย่าง” 33 รวมแล้วจึงหมายถึง “การก้าวย่างของกบ” ท่ายืนนี้ปรากฏเฉพาะ
ในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ โดยอธิบายว่าเป็ นท่าสําหรับการยิงแรง ขาทั้งสองจะงอ เข่าทั้งคู่วาง
อยูบ่ นพื้น 34 กล่าวคือเป็ นท่านัง่ คุกเข่ายิงธนู
43

44

3.1.1.12 ท่าครุ ฑกระมะ (Garuḍakrama)

ภาพที่ 13 ท่ าครุ ฑกระมะ

33
34

MW., pp.470, 319.
ŚP. 80.80

32

ชื่อท่าครุ ฑกระมะประกอบขึ้นจากคําว่า “garuḍa” แปลว่า “ครุ ฑ” 35 และ
คําว่า “krama” ชื่อนี้ จึงหมายถึง “การก้าวย่างของครุ ฑ” ท่ายืนนี้ปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติ โดยมีคาํ อธิบายว่า เข่าซ้ายจะวางอยูบ่ นพื้นดิน ส่วนเข่าขวาจะงอและวางอยูข่ า้ งหน้า
36
จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ท่ายืนนี้คือท่าคุกเข่าซ้ายลงข้างหนึ่งและชันเข่าขวาวางไว้ขา้ งหน้าลําตัว
ตําแหน่งที่วางเท้าขวาในท่ายืนนี้เป็ นข้อที่ควรกล่าวถึง เพราะต้นฉบับใช้
คําว่า “agratas” เช่นเดียวกับคําอธิบายท่าอาลีฒะ ในกรณีของท่าอาลีฒะ ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นการก้าวขา
ไปด้านข้างลําตัว แต่เพราะนักธนูกาํ ลังหันข้างให้เป้ า จึงนับว่าเป็ นการก้าวขาเข้าหาเป้ าหรื อก้าวไป
“ด้านหน้า” ตามคําในต้นฉบับได้ ทว่ากรณี ของท่าครุ ฑกระมะนี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรเป็ นการชันเข่าและ
วางเท้าลงด้านหน้าลําตัวโดยตรง เพราะหากนักธนูจบั คันธนูดว้ ยมือซ้ายซึ่งเป็ นท่าจับปกติ นักธนูก็
จะหันสีขา้ งซ้ายให้เป้ า หากชันเข่าขวาตามที่ตน้ ฉบับกําหนด การวางเท้าข้างลําตัวจะไม่สามารถ
ถือเป็ น “ด้านหน้า” ที่ช้ ีไปหาเป้ าได้เลย หรื อหากนักธนูจบั คันธนูดว้ ยมือขวา หันสีขา้ งขวาให้เป้ า
การชันเข่าขวาและวางเท้าขวาลงด้านข้างลําตัวเพื่อให้เข่าชี้ไปหาเป้ าจะยิง่ เป็ นการขัดขวางการยิงธนู
เพราะเข่าอาจกระทบหรื อขวางคันธนูให้เบี่ยงไปจากตําแหน่งที่ควรจะเป็ น และต้นขาก็อาจขวางทาง
สายธนูในขณะที่นา้ วหรื อยิงอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปว่าตําแหน่งของการชันเข่าและการวางเท้าขวาใน
ท่าครุ ฑกระมะควรอยูต่ รงหน้าลําตัว อันจะทําให้ท่าทางโดยรวมเป็ นธรรมชาติและไม่เกิดอุปสรรค
ต่อการยิงธนู
45
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3.1.1.13 ท่าปั ทมาสนะ (Padmāsana)

ภาพที่ 14 ท่ าปั ทมาสนะ

35
36

MW., p.348.
ŚP. 80.81

33

ชื่อท่านี้ประกอบขึ้นจากคําว่า “padma” แปลว่า “ดอกบัว” และ “āsana”
แปลว่า “การนัง่ , ที่นงั่ , อาสน์” จึงมีความหมายรวมว่า “มีอาสน์คือดอกบัว” 37 ท่ายืนนี้ปรากฏเฉพาะ
ในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ แต่ไม่มีคาํ อธิบายใดๆเลยว่าท่าปัทมาสนะมีท่าทางอย่างไร กล่าวแต่
เพียงว่า เป็ นท่าอันเป็ นที่รู้จกั และมีลกั ษณะเป็ นมงคล 38 เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ท่าปัทมาสนะนับได้ว่ามีชื่อเสียงเป็ นที่รู้จกั จริ งดังที่ตน้ ฉบับ
ธนุรเวทกล่าวไว้ เนื่องจากเป็ นท่าทางพื้นฐานในการโยคะและในงานศิลปกรรมของอินเดียโบราณ
โดยเฉพาะด้านประติมากรรม เมื่ออาศัยข้อมูลจากศาสตร์ทางศิลปะมาพิจารณาประกอบ จะสรุ ปได้
ว่า ท่าปัทมาสนะก็คือท่านัง่ ขัดสมาธิ 39 ซึ่งมีขอ้ น่าสังเกตว่า หากนักธนูนง่ั ขัดสมาธิกบั พื้นราบ จะไม่
สามารถใช้ธนูอย่างปกติได้ เนื่องจากคันธนูจะยาวเกินความสูงของตัวนักธนูขณะนัง่ จึงเป็ นไปได้
หลายทางว่าเมื่อใช้ท่าปัทมาสนะนี้ นักธนูอาจต้องยกแขนที่จบั คันธนูให้สูงขึ้นแทนการเหยียดแขน
ขนานกับพื้นตามปกติ หรื ออาจเอียงคันธนูให้พอดีกบั ความสูงขณะนัง่ หรื อเลือกใช้คนั ธนูที่ส้ นั กว่า
ปกติ แต่ขอ้ มูลเหล่านี้ ไม่มีบนั ทึกไว้แน่ชดั
47

48

49

ในบรรดาท่ายืนทั้งหมด 13 ท่า มีเพียง 4 ท่าเท่านั้นที่ปรากฏในธนุรเวททั้ง
สองฉบับ ได้แก่ท่าสมปทะหรื อสมปาทะ, ท่าไวศาขะหรื อวิศาขะ, ท่าอาลีฒะ, และท่าปรัตยาลีฒะ
น่าสังเกตว่าท่ายืนเหล่านี้ยงั ปรากฏในนาฏยศาสตร์โดยลักษณะของท่าในวรรณคดีท้ งั สองกลุ่มยัง
ใกล้เคียงกันมากอีกด้วย ท่ายืนกลุ่มนี้จึงน่าจะเป็ นท่ายืนพื้นฐานในวัฒนธรรมอินเดียโบราณ ไม่ได้
จํากัดอยูแ่ ต่เฉพาะในกิจกรรมธนู นอกจากนี้ ท่ายืนกลุ่มนี้ ยงั มีความโดดเด่น จดจําง่าย และจําแนก
จากกันง่าย ไม่มีรายละเอียดจุกจิก รวมถึงน่าจะมีโอกาสใช้มากยามออกสมรภูมิจริ ง จึงเอื้อให้การ
สืบทอดท่ายืนกลุ่มนี้ เป็ นไปได้อย่างมัน่ คง ชื่อและคําอธิบายท่ายืนกลุ่มนี้ในนาฏยศาสตร์และ
ธนุรเวททั้งสองฉบับจึงไม่แตกต่างกันมากนักทั้งที่วรรณคดีเหล่านั้นมีอายุห่างกันหลายศตวรรษ
ท่ายืนอีกกลุ่มหนึ่งในจํานวน 13 ท่าข้างต้นคือท่ายืนที่ปรากฏเฉพาะในธนุรเวท
ฉบับใดฉบับหนึ่ง ได้แก่ ท่ามัณฑละ, ท่าชาตะ, ท่าวิกฏะ, ท่าสัมปุฏะ, และท่าอันยายะในธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะ และท่าอสมะ, ท่าทรรทุรกระมะ, ท่าครุ ฑกระมะ, และท่าปัทมาสนะในธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติ เมื่อพิจารณาร่ วมกับท่ายืนกลุ่มที่ปรากฏในธนุรเวททั้งสองฉบับด้วยแล้วจะ
พบว่า ท่ายืนในฉบับอัคนิปุราณะหลายท่ามีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ต่างกันที่รายละเอียดเพียงเล็กน้อย
เช่น ท่าสมปทะกับท่าชาตะ หรื อท่าไวศาขะกับท่าอันยายะ นอกจากนี้ บางท่ายังยืนและทรงตัวได้
37

MW., pp.584, 159, 585.
ŚP. 80.82
39
T.A. Gopinatha Rao, Elements of Hindu Iconography, 2nd ed. (Delhi:
Motilal Banarsidass, 1985), p.18.
38
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ยาก เช่นท่าวิกฏะและท่าสัมปุฏะ เป็ นต้น ขณะที่ท่ายืนในฉบับศารงคธรปัทธติแต่ละท่าจะจําแนก
จากกันชัดเจนกว่า และกระทําได้ง่ายทุกท่า อีกทั้งท่ายืนที่ค่อนข้างซํ้าซ้อนและกระทําได้ยากในฉบับ
อัคนิปุราณะก็ไม่ปรากฏในฉบับศารงคธรปัทธติเลย ความแตกต่างของท่ายืนในธนุรเวทสองฉบับ
เช่นนี้ สามารถสันนิษฐานสาเหตุได้หลายประการ เช่น อาจมีการชําระศาสตร์การยิงธนูข้ ึนใหม่
หลังจากยุคสมัยของอัคนิปุราณะและคัดท่ายืนที่ยากหรื อซํ้าซ้อนออกไป หรื ออาจเพราะธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติอาศัยความรู้ดา้ นธนูต่างสํานักกันมาตั้งแต่แรก เป็ นต้น
ท่ายืนในธนุรเวท เทียบได้กบั คําศัพท์ปัจจุบนั ว่า “Stance” โดยท่ายืนหลัก (Major
Stance) ในกีฬายิงธนูมาตรฐานในปั จจุบน
ั มีเพียง 4 ท่า ทุกท่ามีลกั ษณะการยืนพื้นฐานเหมือนกัน
คือยืนตัวตรง แยกขาพอประมาณ ถ่ายนํ้าหนักลงไปที่ขาทั้งสองเท่ากัน 40 ซึ่งเทียบได้กบั ท่าไวศาขะ
หรื อวิศาขะในธนุรเวท แต่ละท่าต่างกันเพียงตําแหน่งการวางเท้าเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนท่าพลิกแพลง
อื่นๆ เช่น การคุกเข่าหรื อย่อตัวยิงธนูน้ นั อาจพบได้ในกีฬายิงธนูประเภทอื่น เช่น กีฬายิงธนูล่าสัตว์
(Bowhunting) 41 แต่ก็ไม่มีการบัญญัติเป็ นท่าไว้ชดั เจนเหมือนในธนุรเวท
50

51

ภาพที่ 15 ท่ ายืนในกีฬายิงธนูมาตรฐานในปั จจุบัน
เน้ นให้ ร่างกายสมมาตร ทิง้ นํา้ หนักเท่ ากันที่เท้ าทั้งสอง
(ภาพจากหนังสือ Archery: Steps to Success) 42
52

40

Donald W. Campbell, Archery (New Jersey: Prentice-Hall, 1971), pp.23-24.
Edmund H. Burke, Archery Handbook, 4th ed. (New York: Arco Publishing
Company, 1968), p.94.
42
Kathleen M. Haywood and Catherine F. Lewis, Archery: Steps to Success,
2nd ed. (Illinois: Human Kinetics, 1997), p.41.
41

35

ภาพที่ 16 ตําแหน่ งการวางเท้ าของแต่ ละท่ ายืนในกีฬายิงธนูมาตรฐาน
(จากซ้ ายไปขวา บนลงล่าง) Parallel Stance, Oblique Stance, Open Stance, Closed Stance
(ภาพดัดแปลงจากหนังสือ Archery) 43
53

สาเหตุที่ธนุรเวทบัญญัติท่ายืนไว้หลากหลายกว่ากีฬายิงธนูในปัจจุบนั มาก คง
เนื่องจากในอินเดียโบราณ การฝึ กฝนยิงธนูมีข้ นึ เพื่อนําไปใช้สมรภูมิจริ ง นักธนูมีโอกาสสูงที่จะ
เผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดคิดและต้องพลิกแพลงการยิงธนูเพื่อเอาชนะศัตรู และเอาชีวิตรอดให้ได้
นอกจากนี้ พลธนูอินเดียยังต้องเข้าร่ วมในสนามรบ และเคลื่อนที่ไปเรื่ อยๆโดยอาศัยรถศึก ช้าง ม้า
หรื อการเดินเท้า * (ต่างจากพลธนูยโุ รปที่มกั จะตั้งแถวยืนประจําจุดใดจุดหนึ่งในสนามรบ ไม่ยา้ ย
ตําแหน่ง 44) ตําราการยิงธนูของอินเดียจึงต้องกําหนดท่ายืนให้หลากหลาย เพื่อให้นกั ธนูได้เรี ยนรู้
และฝึ กฝนให้ชาํ นาญทุกท่า สามารถยิงธนูทุกดอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะกําลังอยูใ่ น
สถานการณ์ที่ทรงตัวให้มน่ั คงได้ยากก็ตาม
54

55

43

Donald W. Campbell, Archery, p. 24.

ลักษณะการเข้าร่ วมสงครามของนักธนูอินเดียดังกล่าวสามารถสังเกตได้จากวรรณคดี
สันสกฤตหลายเรื่ อง เช่น มหาภารตะ รามายณะ หรื อพิจารณาได้จากข้อความในธนุรเวทฉบับ
อัคนิปุราณะ (249.37) เป็ นต้น
*

44

T. Roberts, The English Bowman, or Tracts on Archery (London: C.
Roworth, 1801), p.42.
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3.1.2 ท่าจับลูกธนู (Guṇamuṣṭi)

คําศัพท์ภาษาสันสกฤตว่า “guṇa” หมายถึง “เชือก, สายธนู, คุณ, ฯลฯ” ส่วน
“muṣṭi” โดยทัว่ ไปแปลว่า “การขโมย, กําปั้ น” 45 รวมแล้วคําว่า “คุณมุษฏิ (guṇamuṣṭi)” จึงมี
ความหมายตามรู ปศัพท์ว่า “กําปั้ นที่จบั สายธนู”
ในกรณีของนักธนูทว่ั ไปซึ่งถนัดขวา มือข้างที่จบั คันธนูจะเป็ นมือซ้าย ส่วนมือขวา
นั้นจะเป็ น “คุณมุษฏิ” ซึ่งคอยประคองหางลูกธนู และน้าวสายเพื่อยิงออกไป นักธนูอินเดียโบราณ
ก็เช่นกัน * กระนั้น แม้ธนุรเวทจะเลือกใช้คาํ ว่า “คุณมุษฏิ” มาเป็ นชื่อหัวข้อ แต่ผวู้ ิจยั เห็นว่ายังไม่ควร
สรุ ปลงไปแน่ชดั ว่านักธนูชาวภารตะได้จบั ที่สายธนูจริ งในยามน้าว เพราะมีบางข้อความกล่าวว่า ให้
จับหางลูกธนูโดยตรงด้วย 46 ดังนั้น ในวิทยานิพนธ์น้ ี จะเลือกแปลชื่อหัวข้อ “คุณมุษฏิ” ว่า “ท่าจับลูก
ธนู” เพื่อให้เข้าใจได้ชดั เจนว่า หัวข้อนี้คือการอธิบาย “ท่าทางของมือข้างที่ไม่ได้จบั คันธนู” นัน่ เอง
เนื้ อหาที่อธิบายท่าจับลูกธนูปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ มี
กล่าวถึงอยู่ 5 ท่า ได้แก่
56

57

58

3.1.2.1 ท่าปตากา (Patākā)

ภาพที่ 17 ท่ าปตากา (ภาพสันนิษฐาน)
คําว่า “patākā” มีความหมายว่า “ธง,สัญลักษณ์” 47 ธนุรเวทอธิบายท่า
ปตากาไว้ว่านิ้วชี้เหยียดจะออกและนิ้วหัวแม่มือแตะที่โคนนิ้วชี้ เป็ นท่าที่ใช้สาํ หรับการยิงระยะไกล
59

45

MW., pp.357, 824.

การที่นกั ธนูอินเดียโบราณใช้มือซ้ายจับคันธนูและมือขวาเป็ นคุณมุษฏิ สามารถยืนยันได้
จากคําอธิบายวิธีการยิงธนู (ดูรายละเอียดได้ทตี่ ารางที่ 3 (หน้า 50) ของวิทยานิพนธ์น้ ี)
*

46
47

AgP. 249.31; 250.5
MW., p.581.
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ขณะที่นาฏยศาสตร์เอ่ยถึงท่ามือในการร่ ายรําท่าหนึ่ง ชื่อท่าปตากะ (Patāka) มีนิ้วหัวแม่มืองอ
และนิ้วที่เหลือเหยียดออก 49 ท่าปตากาในธนุรเวทและท่าปตากะในนาฏยศาสตร์ จึงอาจมี
ความสัมพันธ์กนั ก็เป็ นได้
อนึ่ง ธนุรเวทไม่ได้กล่าวถึงนิ้วอื่นๆของท่าปตากา นอกจากนิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วชี้ จึงสันนิษฐานได้ว่านิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยคงไม่มีท่าทางหรื อความจําเป็ นอย่างใด
เป็ นพิเศษในท่านี้ นิ้วเหล่านั้นอาจเหยียดตรงไปธรรมดาดังที่ปรากฏเป็ นท่าปตากะในนาฏยศาสตร์
หรื ออาจงอเก็บไว้ในอุง้ มือก็เป็ นได้
48

60

61

3.1.2.2 ท่าวัชรมุษฏิ (Vajramuṣṭi)

ภาพที่ 18 ท่ าวัชรมุษฏิ
48

ŚP. 80.84 ในคําประพันธ์บทเดียวกันนี้ ยงั กล่าวถึงลักษณะของท่าปตากาไว้อีกประการ

หนึ่งว่า “nalikā” (patākā sā ca vijñeyā nalikā dūramokṣaṇe) คํานี้ แปลว่า “ท่อ, อวัยวะที่มี
ลักษณะเป็ นท่อ, แล่งธนู, เครื่ องหอมชนิดหนึ่ง, พืชชนิดหนึ่ง” (MW., p.530) ซึ่งไม่มีความหมายใด
สามารถนํามาอธิบายท่าจับลูกธนูได้ อย่างไรก็ตาม น่าสนใจอย่างยิง่ ว่า ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ
ได้เอ่ยถึงลูกธนูประเภทหนึ่งชื่อ “นาลีกะ (Nālīka)” ซึ่งมีน้ าํ หนักน้อยกว่าลูกธนูปกติ ใช้สาํ หรับการ
ยิงระยะไกล (ŚP. 80.74) จะเห็นได้ว่า ชื่อลูกธนูนาลีกะใกล้เคียงกับคําอธิบายลักษณะท่าปตากา
อย่างมาก และจุดประสงค์การใช้งานลูกธนูนาลีกะก็ยงั ตรงกับการใช้งานท่าปตากาอีกด้วย ผูว้ ิจยั จึง
สันนิษฐานว่า คําทั้งสอง คือ nalikā และ nālīka น่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่อาจแยกกลายเป็ น
คําสองคําจากความคลาดเคลื่อนในการบันทึกหรื อคัดลอกต้นฉบับ และข้อความดั้งเดิมอาจมีว่า “ท่า
ปตากาใช้กบั ลูกธนูนาลีกะในการยิงระยะไกล” ก็เป็ นได้
49

Nāṭ. 9.18

38

ชื่อท่าวัชรมุษฏิประกอบขึ้นจากคําว่า “vajra” แปลว่า “วัชระ (อาวุธ
ชนิดหนึ่ง), สายฟ้ า, เพชร, แข็งแกร่ ง” 50 และคําว่า “muṣṭi” รวมแล้วจึงน่าจะมีความหมายว่า “กําปั้ น
วัชระ” เนื่องจากในต้นฉบับอธิบายว่า ท่านี้เป็ นท่าที่ใช้กบั การยิงลูกธนูนาราจะ * โดยนิ้วหัวแม่มือจะ
อยูต่ รงกลางของนิ้วชี้และนิ้วกลาง 51 ซึ่งจะทําให้ลกั ษณะของมือคล้ายกับวัชระ อันเป็ นอาวุธที่มี
ปลายแหลมหลายซี่ช้ ีไปทางเดียวกัน
น่าสังเกตว่า ท่าวัชรมุษฏิเป็ นท่าจับลูกธนูท่าเดียวที่ใช้น้ิวกลางจับด้วย
แตกต่างจากท่าอื่นๆที่ใช้เฉพาะนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ แต่เนื่องจากท่านี้ใช้สาํ หรับยิงลูกธนูนาราจะซึ่ง
มีน้ าํ หนักมากเป็ นพิเศษ การใช้น้ิวกลางช่วยจึงสมเหตุสมผลเพราะจะทําให้มีแรงจับและดึงมากขึ้น
62

63

64

3.1.2.3 ท่ามัตสรี (Matsarī)

ภาพที่ 19 ท่ ามัตสรี
สันนิษฐานว่าคําว่า “matsarī” ในที่น้ ีประกอบคําขึ้นจากคําว่า “matsa”
แปลว่า “ปลา” 52 และปัจจัย “ra” ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ รวมเป็ นคําว่า “matsara” หมายถึง
“เกี่ยวข้องกับปลา” แล้วแจกรู ปคําเป็ นสตรี ลิงค์ว่า “matsarī” เพื่อขยายคําว่า “muṣṭi” เช่นเดียวกับ
ชื่อท่าจับลูกธนูอื่นๆซึ่งล้วนเป็ นคําสตรี ลิงค์ท้งั สิ้น ธนุรเวทฉบับศารงธรปัทธติอธิบายว่าท่านี้ ใช้
ในการยิงเป้ าได้หลากหลาย โดยปลายนิ้วชี้จะวางอยูท่ ี่โคนเล็บของนิ้วหัวแม่มือ 53
66

50
*

MW., p.913.
นาราจะ (Nārāca) คือลูกธนูที่ทาํ จากโลหะทั้งดอก และติดขนนกใหญ่ที่บริ เวณหาง 5 อัน

(ŚP. 80.73) จึงมีน้ าํ หนักมากกว่าลูกธนูธรรมดาที่มีกา้ นทําจากไม้
51

ŚP. 80.85
MW., p.776.
53
ŚP. 80.86
52

39
3.1.2.4 ท่ากากตุณฑี (Kākatuṇḍī)

ภาพที่ 20 ท่ ากากตุณฑี
ชื่อท่ากากตุณฑีประกอบขึ้นจากคําว่า “kāka” แปลว่า “อีกา” และ
“tuṇḍa” แปลว่า “จะงอยปาก” 54 แจกรู ปคําเป็ นสตรี ลิงค์ว่า “kākatuṇḍī” รวมมีความหมายว่า
“จะงอยปากของกา” ธนุรเวทอธิบายว่า ท่านี้นิ้วชี้จะแตะที่ปลายนิ้วหัวแม่มือ ให้เกิดเป็ นรู ปคล้าย
จะงอยปาก ใช้สาํ หรับการยิงเป้ าเล็ก 55
67

68

3.1.2.5 ท่าสิ งหกรรณี (Siṃhakarṇī)

ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติกล่าวถึงจํานวนท่าจับลูกธนูวา่ มี 5 ท่า และ
เอ่ยชื่อท่าสิงหกรรณี ไว้ชดั เจน 56 แต่กลับไม่อธิบายวิธีการจับลูกธนูดว้ ยท่าสิงหกรรณี กระนั้น ชื่อ
สิงหกรรณี กป็ รากฏในธนุรเวทฉบับเดียวกันอีกครั้งในส่วนที่กล่าวถึงสูตรสําเร็ จการยิงธนู * และยัง
ปรากฏในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะด้วย 57 ทั้งที่ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะไม่มีเนื้อหาที่อธิบายท่าจับ
ลูกธนูและไม่ได้เอ่ยชื่อท่าจับลูกธนูท่าอื่นๆเลย นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้พบชื่อสิงหกรรณี ปรากฏเป็ นชื่อ
ท่ามือ (Hasta Mudrā) ท่าหนึ่งของประติมากรรมในวัฒนธรรมภารตะด้วย จึงสันนิษฐานว่าศาสตร์
การยิงธนูของอินเดียโบราณคงมีท่าจับลูกธนูที่ชื่อท่าสิงหกรรณี อยูจ่ ริ ง แต่คาํ อธิบายท่านี้อาจตกหล่น
จากต้นฉบับธนุรเวทระหว่างการประพันธ์หรื อการคัดลอกครั้งใดครั้งหนึ่ง ทําให้ไม่มีเนื้อหาส่วนนี้
ในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติท้งั ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ ห้เห็น
69

70

71

54

MW., pp.266, 450.
ŚP. 80.87
56
ŚP., 80.75; 80.83
55

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.2.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
57
AgP. 250.5 โดยธนุ รเวทฉบับอัคนิ ปุราณะเรี ยกชื่อท่านี้วา่ สิ งหกรรณะ (Siṃhakarṇa)

*
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ภาพที่ 21 ท่ าสิงหกรรณี ในงานประติมากรรม
(ภาพดัดแปลงจากหนังสือ A Hand Book of South Indian Images) 58
72

ส่วนธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ แม้จะไม่อธิบายถึงท่าจับลูกธนูแบบต่างๆเหมือน
อย่างฉบับศารงคธรปัทธติ แต่การเอ่ยชื่อท่าสิงหกรรณะโดยจําเพาะเจาะจงขึ้นมา ย่อมแสดงว่าใน
สมัยที่ประพันธ์หรื อรวบรวมธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะนั้นมีองค์ความรู้เรื่ องท่าจับลูกธนูเกิดขึ้นแล้ว
และจะต้องมีมากกว่า 1 ท่า ทําให้ตอ้ งมีการระบุชื่อท่าให้ชดั เจนเมื่อกล่าวถึง
ท่าจับลูกธนูในธนุรเวทแตกต่างจากกีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั อย่างชัดเจน
กล่าวคือ ในคัมภีร์ธนุรเวท นิ้ วที่เป็ นหลักในการจับลูกธนูคือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ การยิงลูกธนู
ออกไปจึงเกิดจากการแยกนิ้วทั้งสองออกจากกัน ขณะที่กีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั จะใช้วิธีอย่าง
วัฒนธรรมยุโรปที่เรี ยกว่า Mediterranean Draw คือจรดปลายหางลูกธนูเข้ากับสายธนู แล้วใช้
ข้อนิ้วของนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้ วนางเกี่ยวสายธนู 59 การยิงจึงเกิดจากการเหยียดนิ้วทั้งสามนั้นให้ตรง
เปิ ดทางให้สายธนูดีดตัวออกไป
73

58

T.N. Srinivasan, A Hand Book of South Indian Images (Tirupati: TirumalaiTirupati Devasthanams, 1954), p.22.
59
Jean A. Barrett, Archery, 2nd ed. (California: Goodyear Publishing
Company, 1973), pp.49-50.
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ภาพที่ 22 ท่ าจับลูกแบบ Mediterranean Draw
(ภาพดัดแปลงจากหนังสือ Traditional Archery from Six Continents) 60
74

เมื่อเปรี ยบเทียบท่าจับลูกธนูในธนุรเวทกับ Mediterranean Draw แล้ว วิธีหลัง
จะมีความละเอียดยิบย่อยกว่า เนื่องจากหากแรงเหนี่ยวที่สายธนูจากทั้งสามนิ้วไม่สมํ่าเสมอกัน หรื อ
เหยียดนิ้วไม่พร้อมกันจริ งๆ ลูกธนูกจ็ ะพุ่งออกไปไม่ตรง 61 นักธนูตอ้ งอาศัยการฝึ กฝนมากกว่าเพื่อ
ป้ องกันหรื อแก้ไขปัญหานี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ท่าจับลูกธนูของธนุรเวทมีความเป็ นธรรมชาติมากกว่า
วิธีจบั ในปัจจุบนั ซึ่งก็สอดคล้องตามรู ปแบบการใช้งานที่เน้นความคล่องแคล่วยามต่อสูเ้ ป็ นอย่างดี
75

3.1.3 การจรดลูกธนู (Saṃdhāna)

“Saṃdhāna” ปรากฏเป็ นชื่อหัวข้อหนึ่งในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ แต่
ต้นฉบับกลับไม่ได้อธิบายไว้เลยว่าคํานี้ หมายถึงกิริยาอาการอย่างไร จากธนุรเวทจึงสามารถอนุมาน
ได้เพียงว่า “saṃdhāna” น่าจะเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของท่าทางการยิงธนู เช่นเดียวกับท่ายืน ท่าจับ
ลูกธนู และจุดน้าว ซึ่งปรากฏอยูร่ ่ วมกัน นอกจากนี้ คําว่า “saṃdhāna” ในภาษาสันสกฤตยังตีความ
ได้หลากหลาย เฉพาะในด้านการธนู Monier-William และ Apte ก็ให้ความหมายไว้ท้งั “การจรด
ลูกธนูเข้ากับสายธนู” และ “การเล็ง” 62 ส่วน Pant ก็ตีความว่าหมายถึงการน้าวธนู 63 โดยอ้างอิงจาก
วสิษฐ์ธนุรเวทสัมหิตา ทว่าผูว้ ิจยั พบว่างานของ Pant มีความคลาดเคลื่อนในการแปล และการสรุ ป
ความหมายเช่นนั้นจะขัดกับข้อมูลอื่นๆในธนุรเวท จึงไม่ได้เห็นด้วยกับข้อสรุ ปของ Pant ดังกล่าว
76
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77

Charles E. Grayson, Mary French, and Michael J. O’Brien, Traditional
Archery from Six Continents (Columbia: University of Missouri Press, 2007), p.9.
61
Kathleen M. Haywood and Catherine F. Lewis, Archery: Steps to Success,
pp.68, 79.
62
MW., p.1144.; Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit-English
Dictionary, 10th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 2006), p. 956.
63
G. N. Pant, Indian Archery, p.241.
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แม้การตีความคําว่า “saṃdhāna” ให้ชดั เจนลงไปโดยพิจารณาจากธนุรเวทและ
ความหมายของคําจะไม่สามารถกระทําได้ ทว่านาฏยศาสตร์กลับนิยามไว้ชดั เจนว่า “saṃdhāna”
เป็ นขั้นตอนหนึ่งในการยิงธนู หมายถึง “การประกอบเข้ากับคันธนู (śaravinyāsa)” 64 กล่าวคือเป็ น
การจรดหางลูกธนูเข้ากับสายธนูก่อนจะเริ่ มน้าวและยิง การตีความเช่นนี้จะสอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆ
ของ “saṃdhāna” ในธนุรเวทด้วย ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปความหมายของคําว่า “saṃdhāna” ตามคําอธิบาย
ของนาฏยศาสตร์ และจะเลือกแปลคํานี้ว่า “การจรดลูกธนูเข้ากับสายธนู” หรื อ “การจรดลูกธนู” เพื่อ
ความกระชับและเข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น
เนื้ อหาว่าด้วยการจรดลูกธนูปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ มี
ข้อความสั้นมากอยูใ่ นคําประพันธ์เพียง 2 บทเท่านั้น ทําให้ขาดรายละเอียด วิเคราะห์ได้ไม่ชดั เจน
กระนั้น ธนุรเวทก็ได้แบ่งวิธีการจรดลูกธนูออกไว้ถึง 3 รู ปแบบ ดังนี้
78

3.1.3.1 การจรดลูกธนูแบบเสมอ (Sama Saṃdhāna)

ธนุรเวทอธิบายว่า การจรดลูกธนูแบบเสมอใช้สาํ หรับการยิงเป้ าที่ถกู
กําหนดไว้ดีแล้ว 65 ทําให้เข้าใจได้ว่า การจรดลูกธนูแบบนี้คือการจรดลูกธนูที่จุดกึ่งกลางสายธนูใน
แนวขนานกับพื้น หางลูกธนูจะอยูใ่ นระนาบเดียวกับหัวลูกธนู เมื่อยิงออกไป ลูกธนูกจ็ ะพุ่งตรงไป
ยังเป้ าหมาย ไม่เฉียงขึ้นหรื อลง
79

3.1.3.2 การจรดลูกธนูแบบตํ่า (Adhaḥ Saṃdhāna)

ธนุรเวทระบุว่า การจรดลูกธนูแบบตํ่าใช้สาํ หรับการยิงระยะไกล 66 จึง
อธิบายได้ว่า วิธีน้ ีคือการจรดลูกธนูให้หางลูกธนูอยูต่ ่าํ กว่าจุดกึ่งกลางสายธนู อันจะทําให้หวั ลูกธนู
เชิดขึ้นเล็กน้อย ลูกธนูจึงไม่ขนานกับพื้น เมื่อยิงออกไป ลูกธนูก็จะเคลื่อนที่เป็ นวิถีโค้งมากกว่าการ
จรดลูกธนูแบบเสมอ ทําให้ยงิ ได้ไกลขึ้น อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่า ถึงจะจรดลูกธนูให้ต่าํ ลง
กว่าปกติ แต่ก็คงไม่ต่าํ มากนัก เนื่องจากช่วงกลางสายธนูเป็ นบริ เวณที่จะมีแรงดีดสูงสุด หากจรดตํ่า
เกินไปจนพ้นช่วงกลางสายธนู แรงดีดจะลดลงทําให้ยงิ ได้ระยะทางน้อย ผิดจุดประสงค์การใช้งาน
ของการจรดลูกธนูวิธีน้ ี นัน่ คือการยิงระยะไกล
80
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Nāṭ. 11.95-97
ŚP. 80.89
66
ŚP. 80.89
65
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3.1.3.3 การจรดลูกธนูแบบสูง (Ūrdhva Saṃdhāna)

ธนุรเวทกล่าวถึงการจรดลูกธนูแบบสูงว่า ใช้สาํ หรับยิงสิ่งที่แตกออกได้
ยาก 67 หรื อก็คือใช้สาํ หรับการยิงแรงใส่เป้ าที่หนาหรื อแข็งนัน่ เอง การจรดลูกธนูวิธีน้ ีน่าจะมี
ลักษณะตรงข้ามกับการจรดลูกธนูแบบตํ่า กล่าวคือ จรดหางลูกธนูสูงกว่าจุดกึ่งกลางสายธนูเล็กน้อย
อันจะทําให้ลกู ธนูพุ่งเฉียงลง
81

ภาพที่ 23 ภาพสันนิษฐานตําแหน่ งการจรดลูกธนู
(จากบน) การจรดลูกธนูแบบสูง, การจรดลูกธนูแบบเสมอ, การจรดลูกธนูแบบตํา่
การจรดลูกธนูในธนุรเวทเทียบได้กบั ขั้นตอน Nocking ในการยิงธนูในปัจจุบนั
ทว่ากีฬายิงธนูมาตรฐานไม่นิยมจรดลูกธนูให้เอียงขึ้นลง แต่จะจรดขนานกับพื้น ให้ลกู ธนูทาํ มุมฉาก
กับสายธนู (หากเทียบกับธนุรเวทจะเป็ นการจรดลูกธนูแบบเสมอ) นอกจากนี้ ยงั นิยมติดอุปกรณ์
Nock Locator เพื่อให้จรดลูกธนูเข้ากับสายธนูที่ตาํ แหน่ งเดิมทุกครั้ง อันจะส่ งผลให้ลก
ู ธนูทุกดอก
พุ่งออกไปในองศาเดียวกัน 68 ความแตกต่างของรู ปแบบการจรดลูกธนูเช่นนี้พิจารณาได้จาก
จุดประสงค์ในการยิงธนู เนื่องจากกีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั เป็ นการยิงเป้ านิ่งและแข่งขันกันที่
ผลคะแนนจากตําแหน่งบนเป้ าที่ยงิ ได้ นักธนูตอ้ งยิงลูกธนูไปในทิศทางเดียวกันทุกดอกและต้องการ
ให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จึงต่างกับการยิงธนูในวัฒนธรรมอินเดียโบราณซึ่งใช้ในการสงคราม
เป็ นหลัก และมีการเปลี่ยนทิศทางหรื อพลิกแพลงอยูท่ ุกเมื่อ
82
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pp.28-29.

ŚP. 80.89
Kathleen M. Haywood and Catherine F. Lewis, Archery: Steps to Success,
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3.1.4 จุดน้าว (Vyāya)

พจนานุกรมให้ความหมายของคําว่า “vyāya” ไว้ว่า “การดึง, การน้าว” 69 แต่เมื่อ
พิจารณาเนื้อหาธนุรเวทแล้วจะพบว่า “vyāya”ไม่ได้หมายรวมถึงวิธีหรื อท่าทางทั้งหมดในการน้าว
แต่เป็ นตําแหน่งของหางลูกธนูว่าน้าวสายไปหยุดอยูท่ ี่ตาํ แหน่งใดก่อนยิง ผูว้ จิ ยั จะเรี ยกตําแหน่ง
เหล่านี้ ว่า “จุดน้าว”
เนื้ อหาว่าด้วยจุดน้าวปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ โดยกล่าวว่า
จุดน้าวมี 5 รู ปแบบ ได้แก่
83

3.1.4.1 ท่าไกศิกะ (Kāiśika)

ภาพที่ 24 ท่ าไกศิกะ
คําว่า “kāiśika” มีความหมายว่า “เกี่ยวข้องกับเส้นผม” 70 ธนุรเวทระบุว่า
ท่าไกศิกะใช้สาํ หรับการยิงธนูในการรบทัว่ ไป เป็ นการน้าวให้ลกู ธนูอยูท่ ี่โคนผม (“keśamūla”) 71
ทว่าไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจนว่าโคนผมดังกล่าวหมายถึงตําแหน่งใดของศีรษะ
ผูว้ ิจยั สันนิษฐานว่าท่าไกศิกะเป็ นท่าน้าวให้มือจรดหรื ออยูใ่ นระนาบ
เดียวกับไรผมบริ เวณหน้าผาก เนื่องจากการน้าวไปถึงหูหรื อคอ (คือท่าวัตสกรรณะและท่าภรตะ) จะ
ใช้กบั การยิงแรงเป็ นพิเศษ ท่าไกศิกะซึ่งมีจุดประสงค์สาํ หรับยิงเป้ าทัว่ ไปจึงน่าจะมีระยะการน้าว
สายธนูส้ นั กว่า อีกทั้งไรผมที่หน้าผากนั้นยังอาจถือเป็ นตําแหน่งแรกของเรื อนผมบนศีรษะ นับเป็ น
“keśamūla” ซึ่งอาจแปลว่า “จุดเริ่ มต้นของเส้นผม” ได้อีกด้วย
84
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MW., p.1038.
MW., p.311.
71
ŚP. 80.90-91
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3.1.4.2 ท่าสาตตวิกะ (Sāttvika)

ภาพที่ 25 ท่ าสาตตวิกะ
คําว่า “sāttvika” หมายถึง “บริ สุทธิ์, ดี” 72 ธนุรเวทอธิบายว่า ท่าสาตตวิกะ
คือท่าน้าวธนูให้ลกู ธนูอยูบ่ ริ เวณกระหม่อม ใช้สาํ หรับยิงเป้ าที่อยูต่ ่าํ 73 จะเห็นได้ว่าการใช้งานท่านี้
สอดคล้องกับลักษณะของท่ามาก เนื่องจากหางลูกธนูถกู ดึงเฉียงขึ้นสูง จึงทําให้วิถีของลูกธนูพุ่งลง
86
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3.1.4.3 ท่าวัตสกรรณะ (Vatsakarṇa)

ภาพที่ 26 ท่ าวัตสกรรณะ
ชื่อท่าวัตสกรรณะประกอบขึ้นจากคําว่า “vatsa” แปลว่า “ลูกวัว” และ
“karṇa” แปลว่า “หู” 74 รวมจึงมีความหมายว่า “ใบหูของลูกวัว” ธนุรเวทอธิบายท่าวัตสกรรณะว่า
เป็ นท่าน้าวให้ลกู ธนูจรดใบหู ใช้สาํ หรับการยิงแรง 75
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MW., p.1200.
ŚP. 80.90-91
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MW., pp.915, 256.
75
ŚP. 80.90; 80.92
73
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3.1.4.4 ท่าภรตะ (Bharata)

ภาพที่ 27 ท่ าภรตะ
คําว่า “bharata” แปลว่า “สิ่งอันพึงรักษาไว้, นามหนึ่งของพระอัคนี,
นักแสดง, ฯลฯ” 76 ส่วนในธนุรเวท ท่าภรตะคือท่าน้าวธนูให้ลกู ธนูอยูบ่ ริ เวณคอ ใช้สาํ หรับการ
ยิงแรง 77 เช่นเดียวกับท่าวัตสกรรณะ
90

91

3.1.4.5 ท่าสกันธะ (Skandha)

ภาพที่ 28 ท่ าสกันธะ
คําว่า “skandha” แปลว่า “หัวไหล่” 78 นับว่าชื่อท่านี้ บ่งบอกลักษณะของ
ท่าเป็ นอย่างดี คือการน้าวธนูให้ลกู ธนูจรดหัวไหล่ ใช้สาํ หรับการยิงที่ตอ้ งการทั้งความแรงและความ
92

76

MW., p.747.
ŚP. 80.90; 80.92
78
Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, p.1003.
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ไกล 79 เมื่อเทียบกับท่าอื่นๆ จะเห็นได้ว่า จุดน้าวของท่าสกันธะอยูไ่ กลจากคันธนูมากที่สุด นักธนู
จะต้องออกแรงดึงสายธนูมากกว่า ซึ่งจะทําให้แรงดีดมากตามไปด้วย จึงเหมาะสมกับจุดประสงค์
การใช้งานท่านี้เป็ นอย่างยิง่
93

อนึ่ง ข้อน่าสนใจประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องจุดน้าวหรื อ “vyāya” นี้ คือใน
นาฏยศาสตร์มีเนื้อหากล่าวถึง “นยายะ (Nyāya)” ซึ่งมีความสัมพันธ์บางประการกับเรื่ องจุดน้าวใน
ธนุรเวท ในที่น้ ีจึงจะสรุ ปเรื่ องนยายะจากนาฏยศาสตร์โดยสังเขปไว้ดว้ ย เพื่อให้เห็นความเกี่ยวเนื่อง
ของหัวข้อนี้ในวรรณคดีท้ งั สองกลุ่มได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ในภาษาสันสกฤต คําว่า “nyāya” มีความหมายว่า “วิธีการ, กฎเกณฑ์” 80 สําหรับ
เนื้ อหาว่าด้วยนยายะในนาฏยศาสตร์น้นั ต้นฉบับเจาะจงชัดเจนว่าเป็ น “นยายะในการใช้อาวุธ” 81 ซึ่ง
สามารถแบ่งเนื้อหาออกได้เป็ น 2 ช่วง แต่ละช่วงอธิบายต่างกันไป ดังนี้
ในช่วงต้น นาฏยศาสตร์กล่าวว่า นยายะมี 4 รู ปแบบ ได้แก่
1. ท่าภารตะ (Bhārata) เป็ นการทําร้ายศัตรู ที่เอว
2. ท่าสาตวตะ (Sātvata) เป็ นการทําร้ายศัตรู ที่เท้า
3. ท่าวารษคัณยะ (Vārṣagaṇya) เป็ นการทําร้ายศัตรู ที่อก
4. ท่าไกศิกะ (Kāiśika) เป็ นการทําร้ายศัตรู ที่ศีรษะ 82
นยายะทั้ง 4 รู ปแบบข้างต้นนั้นไม่ได้ระบุแน่ชดั ว่าใช้กบั อาวุธชนิดใด แต่เมื่อ
พิจารณาจากคําภาษาสันสกฤตที่ตน้ ฉบับเลือกใช้ในการอธิบายแต่ละท่าว่า “chedya” ซึ่งแปลว่า
“ตัด, ฟัน, ฉีก” 83 จะเห็นว่าอาวุธที่ใช้กระทํานยายะเหล่านั้นน่าจะเป็ นอาวุธประเภทที่มคี ม
ส่วนในช่วงท้าย คําอธิบายนยายะแต่ละรู ปแบบกลับไม่สอดคล้องกับช่วงต้น คือ
นยายะเหล่านั้นกลายเป็ นวิธีการแสดงท่าทางประกอบอาวุธ โดยเฉพาะการควงดาบและโล่ คล้ายกับ
การย่างสามขุมในการเล่นกระบี่กระบองของไทย โดยไม่กล่าวถึงการจู่โจมเลยแม้แต่นอ้ ย
แม้ว่านยายะในนาฏยศาสตร์จะไม่เกี่ยวข้องการยิงธนู ทว่าคําศัพท์ของหัวข้อนี้ก็
ใกล้เคียงกับเรื่ องจุดน้าวในธนุ รเวทจนสังเกตได้ และสามารถเทียบคู่คาํ ได้ท้งั สิ้น ทั้ง “Nyāya –
Vyāya”, “Bhārata – Bharata”, “Sātvata – Sāttvika”, “Varṣagaṇya – Vatsakarṇa” และ
“Kāiśika – Kāiśika” จึงเป็ นไปได้มากว่า ความคล้ายคลึงอย่างมากเช่นนี้ไม่ได้เป็ นเรื่ องบังเอิญ แต่
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ŚP. 80.91-92
MW., p.572.
81
Nāṭ. 11.72
82
Nāṭ. 11.73-74
83
MW., p.407.
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เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ในช่วงเวลาอันยาวนาน จาก “Nyāya” คือวิธีการใช้อาวุธ ไปสู่
“Vyāya” คือวิธีนา้ วธนู ส่วนสาเหตุที่แท้ของความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ยงั ไม่อาจสรุ ปได้แน่ชดั
จุดน้าวในธนุรเวทเทียบได้กบั คําศัพท์ในวงการยิงธนูปัจจุบนั ว่า Anchor หรื อ
Anchor Point หมายถึงตําแหน่ งที่นา้ วธนูไปสุ ดก่อนจะยิงเช่นเดียวกับในธนุรเวท แต่ปัจจุบน
ั จะใช้
การบอกตําแหน่งจากมือที่นา้ ว ต่างจากธนุรเวทที่พิจารณาจากหางลูกธนู จุดน้าวในกีฬายิงธนู
มาตรฐานทุกวันนี้นิยมกันใช้เพียง 2 จุดเท่านั้น คือจุดใต้คาง (Under-Chin Anchor) ซึ่งมือที่
น้าวธนูจะอยูท่ ี่คอของนักธนู (ใกล้เคียงกับท่าภรตะในธนุรเวท) และจุดด้านข้างของใบหน้า (Side
Anchor) ซึ่งมือจะอยูท
่ ี่แก้ม 84 แต่จะไม่มีการพลิกแพลงจุดน้าวไปยังตําแหน่งอื่นๆเพื่อเปลี่ยนวิถี
ของลูกธนูหรื อเพื่อเพิ่มความแรงและระยะทางดังเช่นที่ปรากฏในธนุรเวทเลย
98

ภาพที่ 29 จุดน้ าวในกีฬายิงธนูมาตรฐานในปั จจุบัน (จากซ้ าย) จุดใต้คาง, จุดด้ านข้ างของใบหน้ า
(ภาพดัดแปลงจากหนังสือ Archery: Steps to Success) 85
99

ผูว้ ิจยั สันนิษฐานว่า ท่ายิงธนูท้งั หลายเหล่านี้คงเป็ นเนื้อหาแรกๆที่ผเู้ รี ยนธนูจะต้องศึกษา
พิจารณาได้จากการที่ตน้ ฉบับกล่าวถึงเรื่ องนี้เป็ นลําดับแรกในบรรดาเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิธีการ
ฝึ กฝนธนูท้งั หมด ทั้งยังมีการเอ่ยชื่อท่ายิงต่างๆในเนื้อหาส่วนอื่นต่อไปด้วย หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นการ
เรี ยนรู้ชื่อเฉพาะของท่ายิงเหล่านี้ มาก่อน ก็อาจเกิดความสับสนได้ง่าย และเมื่อผูว้ ิจยั ได้ศึกษาท่ายิง
จนครบ ทั้งท่ายืน, ท่าจับลูกธนู, การจรดลูกธนู, และจุดน้าวดังนี้แล้ว ก็สามารถสรุ ปได้ว่า ศาสตร์
แห่งธนูของอินเดียโบราณได้กาํ หนดท่าทางแต่ละส่วนไว้อย่างเป็ นอิสระจากกัน ลักษณะดังกล่าวนี้
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pp.65-67.
85

p.66.

Kathleen M. Haywood and Catherine F. Lewis, Archery: Steps to Success,
Kathleen M. Haywood and Catherine F. Lewis, Archery: Steps to Success,
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ทําให้เกิดประโยชน์สาํ คัญประการหนึ่ง คือช่วยให้นกั ธนูพลิกแพลงท่ายิงได้มาก ไม่ถกู จํากัดให้มอง
แต่ภาพรวมทั้งร่ างกายซึ่งจะมีความหลากหลายน้อยกว่า นักธนูกจ็ ะมีโอกาสและมีความสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนแต่ละองค์ประกอบได้ตามความเหมาะสม นับว่าเนื้อหาว่าด้วยท่ายิงธนูในธนุรเวทเอื้อ
ต่อการพลิกแพลงเพื่อการสูร้ บในสถานการณ์จริ งอย่างยิง่
ท่าทางสําหรับการยิงธนูท้งั หมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้นบั ได้วา่ ครอบคลุมส่วนหลักๆของ
ร่ างกายที่ใช้ยงิ ธนูครบทุกส่วน ผูท้ ี่ศกึ ษาจนจบเนื้อหาส่วนนี้ก็นบั ได้ว่าผ่านพื้นฐานสําคัญขั้นหนึ่ง
พร้อมสําหรับการลงมือปฏิบตั ิจริ งและฝึ กฝนขัดเกลาขั้นสูงขึ้นตามลําดับต่อไป
3.2 วิธีการยิงธนู

วิธียงิ ธนูเป็ นสิ่งที่ควรเรี ยนรู้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิจริ งมากกว่าการเรี ยนทฤษฎี ดังนั้น หากใน
ตําราจะไม่มกี ล่าวถึงเนื้อหาส่วนนี้หรื อกล่าวเพียงคร่ าวๆ ก็จะไม่น่าแปลกใจเท่าไรนัก ทว่าใน
ธนุรเวททั้งฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติกลับมีเนื้ อหาที่แสดงให้เห็นวิธีการยิงธนู
ค่อนข้างละเอียดและหลากหลายแง่มุม
เนื่องจากความซับซ้อนทั้งด้านรายละเอียดและการเรี ยบเรี ยงของต้นฉบับ ในวิทยานิพนธ์น้ ี
ผูว้ ิจยั จึงต้องเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาเหล่านั้นใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายและเป็ นระบบมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็ น
สามหัวข้อย่อย ได้แก่ ขั้นตอนการยิงธนู สูตรสําเร็ จในการยิงธนู และคําอธิบายเบ็ดเตล็ด ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการยิงธนู

ขั้นตอนการยิงธนู ในที่น้ ีหมายถึง ลําดับขั้นตอนในการยิงลูกธนูดอกหนึ่งๆ ออก
จากคันธนูไปสู่เป้ าหมาย (มิใช่ข้นั ตอนในการเรี ยนหรื อการฝึ กฝน) เนื่องจากธนูเป็ นอาวุธที่ซบั ซ้อน
การใช้งานครั้งหนึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆมากมาย ดังที่ Kisik Lee ผูฝ้ ึ กสอนกีฬายิงธนู
มาตรฐานระดับโลกได้แบ่งการยิงธนูแต่ละดอกออกเป็ นขั้นตอนย่อยถึง 12 ขั้นตอน 86 ต่างจากอาวุธ
ที่ถือติดมือเช่นดาบหรื อกระบองซึ่งมีวิธีการใช้งานเรี ยบง่ายกว่ามาก
ธนุรเวททั้งฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติมีเนื้อหาส่วนที่อธิบาย
ขั้นตอนการยิงธนู แต่อยูใ่ นฐานะเป็ นรายละเอียดหนึ่งในการประกอบพิธีกรรม มิใช่การยิงเพื่อ
ฝึ กฝนตามปกติ ซึ่งแม้จะเป็ นเนื้ อหาที่ไม่ได้มจี ุดประสงค์เพือ่ สอนวิธีการยิงแก่ผเู้ รี ยนโดยตรง แต่ก็
ได้ช่วยให้เห็นวิธีการยิงธนูอย่างชาวภารตะโบราณได้ดี ผูว้ จิ ยั จึงเลือกจะนํามาศึกษาในที่น้ ีดว้ ย
100

พงษ์ศกั ดิ์ ศรี สมทรัพย์, “ผลของการฝึ กกุศโลบายห้าขั้นตอนที่มีต่อคะแนนในการยิงธนู,”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 22.
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ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะกล่าวถึงพิธีกรรม 2 พิธี แยกกันปรากฏในอัธยายะที่ 249
และ 250 ตามลําดับ ไม่มีการเอ่ยถึงชื่อของทั้งสองพิธีกรรม แต่มีกิจกรรมการยิงธนูอยูใ่ นพิธีท้ งั คู่
ส่วนธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติมีพิธีกรรมปรากฏอยูห่ ลายพิธี และพิธีที่มีการยิงธนูคือพิธี
ศรมะกริ ยา (Śramakriyā) * พิธีกรรมทั้งสามนี้ มีกิจกรรมหลักเหมือนกันทั้งสิ้น คือ จะเริ่ มต้นด้วย
การเตรี ยมการสําหรับยิงธนู และสิ้นสุดพิธีเมื่อยิงลูกธนูออกไป ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับความ
ศักดิ์สิทธิ์มีอยูไ่ ม่มากนัก นับว่าการยิงธนูเป็ นองค์ประกอบหลักของพิธี ซึ่งต้นฉบับก็ได้พรรณนา
ขั้นตอนการยิงในพิธีไว้ค่อนข้างละเอียด จึงนํามาศึกษาและเปรี ยบเทียบได้ชดั เจน
ในที่น้ ีจะนําเสนอขั้นตอนการยิงธนูในธนุรเวท โดยเปรี ยบเทียบขั้นตอนใน
พิธีกรรมทั้งสามดังกล่าวด้วยรู ปแบบตาราง เพื่อให้เข้าใจวิธีการยิงธนูแบบอินเดียโบราณได้ง่าย ส่วน
ขั้นตอนทางความศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการยิงโดยตรงก็จะใส่ลงในตารางไว้ดว้ ยเพื่อให้เห็น
ภาพพิธีกรรมที่สมบูรณ์ แต่จะแรเงาไว้ให้แยกออกจากขั้นตอนการยิงได้ชดั เจน ดังนี้
101

พิธีกรรมในธนุรเวทฉบับ
อัคนิปุราณะ อัธยายะที่ 24987

พิธีกรรมในธนุรเวทฉบับ
พิธีศรมะกริยา ในธนุรเวท
อัคนิปุราณะ อัธยายะที่ 25088
ฉบับศารงคธรปัทธติ 89
น้าวคันธนูให้เต็มที่
ทําความเคารพด้วยท่าสวัสติกะ ชําระคันธนูและคทาวุธให้
บริ สุทธิ์ดว้ ยเนื้ อ
วางอาวุธเหล่านั้นลงในสถานที่
ประกอบยัชญพิธี
ใส่ลกู ธนูลงแล่งธนู
ผูกแล่งธนูเข้ากับรักแร้ขวา
จับคันธนูดว้ ยมือซ้าย และ
ลูกธนูดว้ ยมือขวา
ยืนด้วยท่าไวศาขะหรื อท่าชาตะ
ขึ้นสายธนู
ขึ้นสายธนูและผูกสายที่ปลาย
คันธนู
แตะส่วนล่างของมือจับคันธนู
*

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 4.4.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี

87

AgP. 249.19-33
AgP. 250.1-7
89
ŚP. 80.115-119
88

104
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และหัวลูกธนูลงกับพื้น และ
ยกขึ้นด้วยท่างอแขน โดยจับ
ลูกธนูที่หาง
ปรับสายธนูให้ห่างจากคันธนู
12 อังคุละ
ตั้งท่า โดยให้คนั ธนูอยูใ่ นระดับ
สะดือ และแล่งธนูอยูท่ ี่หวั ไหล่
ยกมือขึ้นที่ระหว่างตากับหู
ดึงลูกธนูออกจากแล่งธนูดว้ ย
มือขวา
จับและดึงลูกธนูไปข้างหน้า
พักไว้ที่ราวนมด้านขวา
ทาบลูกธนูท่ีกลางคันธนู
เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า ยกคันธนูข้ ึนสู่ระดับรักแร้ดว้ ย
มือซ้าย
ใช้กาํ มือที่จบั คันธนูบงั เป้ า
ทําจิตใจให้ไม่เศร้าหมอง
จับลูกธนูที่ส่วนหางด้วย
จับหางลูกธนูดว้ ยท่า
นิ้ วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ประคอง สิงหกรรณะ จรดลูกธนูเข้ากับ
ด้วยนิ้วกลางและนิ้ วนาง
สายธนูดว้ ยการจรดแบบเสมอ
วางประคองหัวลูกธนูดว้ ยนิ้วชี้
และนิ้วกลางของมือซ้าย
ใช้กาํ มือที่จบั คันธนูบงั เป้ า และ
มุ่งใจไปสู่เป้ า

น้าวธนูอย่างรวดเร็ ว

น้าวธนู

ตั้งท่ายืน
จับลูกธนู

ยกคันธนูข้ ึนด้วยมือซ้าย

หยิบลูกธนูมา
จรดลูกธนูเข้ากับสายธนู

น้าวธนูและแทงพื้นดิน
แสดงความนอบน้อมต่อ
พระศิวะ พระคเณศ ครู คันธนู
และลูกธนู
ขออนุญาตครู เพื่อน้าวธนู
น้าวธนูพร้อมกับหายใจเข้าให้
เต็ม
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ปล่อยลูกธนู

นิ่ง กลั้นหายใจ
ปล่อยลูกธนูพร้อมกับทําเสียง
“ฮุม”

ปล่อยลูกธนู

ทิ้งมือที่จบั ลูกธนูไปทาง
ด้านหลังอย่างรวดเร็ ว
ตารางที่ 3 ขั้นตอนในพิธีกรรมที่แสดงให้ เห็นวิธีการยิงธนู
จากตารางเปรี ยบเทียบจะเห็นได้ว่า ขั้นตอนของทั้งสามพิธีกรรม หรื อก็คือขั้นตอน
การยิงธนูจากแต่ละต้นฉบับนั้นใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะเรี ยงลําดับขั้นตอนสลับกันบ้าง เช่น ธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะกล่าวว่าให้หยิบลูกธนูออกจากแล่งธนูก่อนแล้วจึงยกคันธนูข้ ึนในท่าเตรี ยมยิง
ขณะที่ฉบับศารงคธรปัทธติกล่าวไว้กลับกัน ทว่าการเรี ยงลําดับที่แตกต่างกันเหล่านี้ ไม่มีนยั ยะสําคัญ
แต่ประการใด โดยรวมแล้ว ขั้นตอนการยิงธนูในธนุรเวททั้งสองฉบับก็ประกอบด้วย
• การตั้งท่าให้ถก
ู ต้อง

การยกคันธนู
• การหยิบลูกธนูออกจากแล่ง
• การจรดลูกธนูเข้ากับสายธนู
• การน้าวธนู
• การปล่อยลูกธนูเพื่อยิงออกไป
•

ขั้นตอนเหล่านี้ คล้ายคลึงกับการยิงธนูในอีกหลากหลายวัฒนธรรมทัว่ โลก รวมถึง
กีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั ด้วย กระนั้น หากพิจารณารายละเอียดให้ถี่ถว้ น ก็จะสามารถสังเกต
ได้ถึงเอกลักษณ์บางประการของศาสตร์การยิงธนูของอินเดียโบราณ เช่น การผูกแล่งธนูที่หวั ไหล่
ซึ่งต่างจากวัฒนธรรมแมนจู ญี่ปุ่น หรื อเปอร์เซียที่จะผูกไว้กบั เอว 90, การใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของ
มือซ้ายประคองหัวลูกธนูระหว่างการน้าว ขณะที่นกั ธนูเขมรโบราณจะใช้นิ้วชี้เพียงนิ้วเดียว, หรื อ
การเล็งโดยเอากํามือที่จบั คันธนูบงั เป้ าโดยตรง เป็ นต้น สันนิษฐานว่าปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิด
เอกลักษณ์เหล่านี้คือลักษณะของอุปกรณ์ รวมถึงภูมิปัญญาที่สง่ั สมมายาวนาน ผ่านการปรับแก้จน
เกิดเป็ นวิธีการยิงธนูอนั เหมาะสมแก่สถานการณ์จริ งของอินเดียโบราณที่สุด
105

90

Charles E. Grayson, Mary French, and Michael J. O’Brien, Traditional
Archery from Six Continents, pp.52, 55, 60.
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ภาพที่ 30 การประคองหัวลูกธนูของวัฒนธรรมเขมรโบราณ
(ภาพสลักบนผนังระเบียงฝั่ งตะวันตกที่ปราสาทบายน ถ่ายโดยผู้วิจัย)
อนึ่ง แม้ว่าเนื้อหาพิธีกรรมเหล่านี้จะไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอนวิธียงิ ธนูโดยตรง
และธนุรเวททั้งสองฉบับก็ไม่ได้อธิบายว่าพิธีกรรมดังกล่าวมีความหมายหรื อจุดประสงค์อย่างไร
กระนั้นก็สามารถเห็นกุศโลบายของพิธีน้ ีได้ไม่ยากนัก นัน่ คือผูเ้ รี ยนจะจดจําขั้นตอนการยิงธนูอย่าง
ละเอียดและปฏิบตั ิได้ถกู ต้องแม่นยํา เนื่องจากการเป็ นพิธีกรรมจะมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยกํากับให้
ผูร้ ่ วมพิธีตอ้ งใส่ใจปฏิบตั ิตามขั้นตอนให้ถกู ต้องไม่ผดิ เพี้ยน ผูเ้ รี ยนซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกิจกรรมหลัก
ในพิธีก็จะได้มีโอกาสทบทวนขั้นตอนการยิงธนูทีละขั้นๆจนขึ้นใจ และเมื่อมีพ้นื ฐานแน่น ผูเ้ รี ยนก็
ย่อมสามารถต่อยอดสู่การยิงพลิกแพลงรู ปแบบต่างๆต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สูตรสําเร็ จในการยิงธนู

นอกจากจะมีข้นั ตอนการยิงธนูปรากฏอยูใ่ นส่วนพิธีกรรมแล้ว ธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติยงั รวบรวม “สูตรสําเร็ จ” เพื่อการยิงธนูไว้อีกด้วย คือคําอธิบายวิธีการยิงธนูรูปแบบ
ต่างๆ 4 รู ปแบบ ได้แก่ การยิงธรรมดา การยิงเร็ว การยิงไกล และการยิงแรง โดยแจกแจงท่าทาง
สําหรับการยิงแต่ละรู ปแบบอย่างละเอียด ทั้งท่ายืน ท่าจับลูกธนู วิธีจรดลูกธนู จุดน้าว หรื อแม้แต่
ชนิดของลูกธนูที่ควรใช้ แต่อธิบายให้กระชับ เข้าใจง่าย ได้เนื้อความครบถ้วนภายในคําประพันธ์
ช่วงสั้นๆ สะดวกต่อการท่องจําหรื ออ่านทบทวนอย่างรวดเร็ ว ผูว้ ิจยั จึงจะนับเนื้ อหาส่วนนี้ว่าเป็ น
“สูตรสําเร็ จการยิงธนู” เนื้อหาลักษณะนี้ ไม่ปรากฏในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ
สูตรสําเร็ จสําหรับการยิงธนูแต่ละรู ปแบบนั้น มีดงั นี้
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3.2.2.1 สูตรสําเร็ จสําหรับการยิงธรรมดา

ยืนด้วยท่าวิศาขะ จับลูกธนูดว้ ยท่าสิงหกรรณี จรดลูกธนูแบบเสมอ น้าว
ด้วยท่าไกศิกะ และใช้ลกู ธนูที่มีหวั แบบโคปุจฉะ * โดยด้านหน้าและหลังของร่ างกายต้องเสมอกัน
ไหล่สองข้างได้ระดับเท่ากัน ไม่ขยับมือและปลายยอดผม สายตาจับจ้องที่เป้ าหมายไม่วอกแวก ใช้
กําปั้ นบังเป้ าและเล็งปลายลูกธนูสู่เป้ า กําหนดใจตามแนวสายตาที่เล็ง แล้วจึงปล่อยลูกธนู 91
106

107

3.2.2.2 สูตรสําเร็ จสําหรับการยิงไกล

ใช้ลกู ธนูแบบหญิง** ยืนด้วยท่าปรัตยาลีฒะ จับลูกธนูดว้ ยท่าปตากา จรด

ลูกธนูแบบตํ่า 92
109

3.2.2.3 สูตรสําเร็ จสําหรับการยิงแรง

ใช้ลกู ธนูแบบชาย** ยืนด้วยท่าทรรทุรกระมะ จับลูกธนูดว้ ยท่าวัชระ
(วัชรมุษฏิ) จรดลูกธนูแบบสูง น้าวด้วยท่าสกันธะ และแขนต้องมีความแข็งแรงอย่างยิง่ จึงจะ
สามารถยิงรู ปแบบนี้ ได้ 93
110

หัวลูกธนูโคปุจฉะ (Gopuccha) หรื อโคปุจฉกะ (Gopucchaka) เป็ นหัวลูกธนูที่ใช้
สําหรับยิงเป้ าโดยเฉพาะ (ŚP. 80.63; 80.66)
*

91

ŚP. 80.124-127

ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติอธิบายว่า ลูกธนูมี 3 ประเภท ได้แก่ลกู ธนูแบบหญิง คือ
ลูกธนูที่ดา้ นหัวใหญ่ ใช้สาํ หรับการยิงไกล, ลูกธนูแบบชาย คือลูกธนูที่ดา้ นหางใหญ่ ใช้ยงิ เป้ าที่หนา
หรื อแข็ง, และลูกธนูแบบกลาง คือลูกธนูที่ดา้ นหัวและหางมีขนาดเท่ากัน ใช้สาํ หรับยิงเป้ า (ŚP.
80.60-61) แต่ตน
้ ฉบับไม่ได้อธิบายชัดเจนว่า เป้ าดังกล่าวของลูกธนูแบบกลางมีลกั ษณะเช่นไร
น่าสังเกตว่า การกําหนดประเภทของลูกธนูเช่นนี้สมั พันธ์กบั เพศทางไวยากรณ์ในภาษา
สันสกฤต ซึ่งมีเพศชาย (Masculine), เพศหญิง (Feminine), และเพศกลาง (Neuter) เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ธนุรเวทยังมีการหลากคําที่ใช้เรี ยกชื่อประเภทลูกธนูดว้ ย คือ เรี ยกลูกธนูแบบหญิงทั้งด้วย
คําว่า “strī” “nārī” “yuvatī” และเรี ยกลูกธนูแบบชายว่า “puṃs” และ “puruṣa” (ส่วนลูกธนูแบบ
กลางนั้นมีชื่อเรี ยกเพียงชื่อเดียว คือ “napuṃsaka”) จะเห็นได้ว่า ธนุรเวทไม่ได้ให้ความสําคัญกับ
การบัญญัติชื่อที่เจาะจงตายตัวสําหรับลูกธนูแต่ละประเภท เพียงแต่ใช้คาํ ที่สื่อถึงเพศนั้นๆ เท่านั้น
**

92
93

ŚP. 80.129
ŚP. 80.130
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3.2.2.4 สูตรสําเร็ จสําหรับการยิงเร็ ว

การยิงเร็ วเป็ นหัวข้อที่อธิบายต่างจากการยิงรู ปแบบอื่นๆ ไม่มีการแจงว่า
จะต้องใช้ท่าทางหรื อลูกธนูชนิดใด กล่าวเพียงแต่ว่า ทักษะการยิงเร็ วจะเกิดแก่ผทู้ ี่ต้งั ความปรารถนา
และได้พยายามฝึ กฝนท่วงท่าการยิงให้ว่องไวในทุกๆขั้นตอนเป็ นประจํา ทั้งการหยิบลูกธนูออกจาก
แล่ง จรด น้าว และยิง 94
111

น่าสนใจว่า ต้นฉบับเคยอธิบายจุดประสงค์การใช้งานท่ายิงแต่ละท่าไว้ในเนื้อหาที่
กล่าวถึงท่าทางการยิงแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ได้รวบรวมข้อมูลนั้นมายํ้าอีกครั้งในหัวข้อสูตรสําเร็ จการ
ยิงธนู ทั้งยังได้จดั กลุ่มเนื้อหาขึ้นใหม่ดว้ ย คือแบ่งตามรู ปแบบการยิง (จากเดิมที่จดั ตามส่วนประกอบ
ของท่ายิง แบ่งเป็ นท่ายืน ท่าจับลูกธนู ฯลฯ) นับเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ผใู้ ช้ตาํ ราไม่ตอ้ ง
ยุง่ ยากกลับไปค้นท่ายิงแต่ละส่วนมาประกอบกันเองเมื่อจะเปลี่ยนรู ปแบบการยิงธนู นอกจากนี้
ต้นฉบับยังได้เลือกวิธีการนําเสนอที่ไม่ซ้ าํ ซ้อน โดยในส่วนสูตรสําเร็ จสําหรับการยิงธนูก็อธิบาย
เนื้อหาแต่เพียงสั้นๆ ให้สามารถนึกเชื่อมโยงกลับไปสู่เนื้ อหาที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้าในส่วนท่าทาง
การยิงได้ ไม่ตอ้ งลงรายละเอียดใหม่ท้งั หมดให้ยดื ยาวสับสน นับว่าธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ
เป็ นตําราที่ใช้งานง่าย เพราะมีรูปแบบเอื้อต่อผูใ้ ช้ตาํ รา ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจอย่างยิง่ ของ
ผูเ้ รี ยบเรี ยงต้นฉบับอีกด้วย
3.2.3 คําแนะนําเบ็ดเตล็ดสําหรับการยิงธนู

นอกเหนือจากขั้นตอนการยิงธนูและสูตรสําเร็ จเพื่อการยิงหลากหลายรู ปแบบแล้ว
เนื้อหาอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าด้วยวิธีการยิงธนูคือคําแนะนําต่างๆ ที่แทรกอยูก่ ระจัดกระจายในธนุรเวททั้ง
สองฉบับ ทั้งคําแนะนําทางด้านร่ างกายและด้านจิตใจเพื่อให้การยิงธนูประสบผลสําเร็ จสูงสุด
คําแนะนําเบ็ดเตล็ดที่ปรากฏในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะเน้นเรื่ องการจัดระเบียบ
ร่ างกายในการยิงธนู โดยอธิบายไว้ในส่วนพิธีกรรมแทรกไปตามแต่ละขั้นตอนว่า
• ผูย้ งิ ธนูจะต้องยืนยืดอก จัดท่ายืนให้เป็ นรู ปสามเหลี่ยม ไหล่ตอ้ งลาดลง
คอไม่ขยับ กดศีรษะงุม้ ลงดุจนกยูง 95 ซึ่งการยืนเป็ นรู ปสามเหลี่ยมก็
สอดคล้องกับที่ตน้ ฉบับกําหนดว่าในพิธีให้ใช้ท่ายืนไวศาขะหรื อชาตะ
เท่านั้น
• หน้าผาก จมูก ปาก ไหล่ และเข่าต้องอยูใ่ นแนวเสมอกัน 96
112

113

94

ŚP. 80.128
AgP. 249.28
96
AgP. 249.29
95
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•

•

คางกับหัวไหล่อาจอยูห่ ่างกัน 3, 2, หรื อ 1 อังคุละก็ได้ 97 แต่สนั นิษฐาน
ว่าระยะห่างที่ดีที่สุดคงจะเป็ น 3 อังคุละ เนื่องจากต้นฉบับกล่าวยํ้าถึง
สองครั้ง และยังกล่าวถึงระยะนี้ก่อนระยะอื่นๆ ด้วย
กํามือที่ยกคันธนูข้ ึนเพื่อน้าวจะต้องมีความพอดี ไม่เบนเข้าด้านในหรื อ
ออกด้านนอก ไม่สูงไม่ต่าํ เกินไป ไม่คูห้ รื อเหยียดเกินไป ไม่บิด ไม่ขยับ
และต้องมัน่ คงดุจท่อนไม้98
ขณะน้าว ผูย้ งิ ควรกดข้อศอกให้อยูใ่ ต้ระดับแนวเป้ า เมื่อน้าวจนสุดแล้ว
และกําลังเล็งเป้ าหมาย ข้อศอกควรอยูใ่ นแนวเสมอกับเป้ า ส่วนเมื่อปล่อย
ลูกธนู ข้อศอกก็ควรอยูเ่ หนือกว่าระดับของเป้ า 99 ข้อความส่วนนี้ ไม่ได้
กล่าวไว้ว่าหมายถึงข้อศอกข้างใดของนักธนู แต่สนั นิษฐานได้ว่าคงเป็ น
ข้างที่จบั ลูกธนู เนื่องจากแขนและมือข้างที่ถือคันธนูน้นั ควรจะอยูน่ ิ่ง
มัน่ คง ไม่ขยับเขยื้อนตามที่ตน้ ฉบับกล่าวไว้ก่อนหน้า
114

115

•

116

คําอธิบายเรื่ องการจัดระเบียบร่ างกายเหล่านี้ ละเอียดถี่ถว้ นเป็ นอย่างยิง่ ไม่ละเลย
กระทัง่ ท่าทางหรื อการเคลื่อนไหวเล็กๆ เช่น ระดับของศอกขณะกําลังน้าวและยิงธนู แม้ว่าเนื้ อหา
เหล่านี้ อาจเป็ นเพียงข้อบังคับในพิธีกรรมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เข้มขลังตลอดการประกอบพิธี แต่
เมื่อพิจารณาในอีกมุมหนึ่ง คําอธิบายเหล่านี้ ก็เป็ นคําแนะนําที่มีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนด้วย เพราะหาก
นักธนูมีระเบียบร่ างกายถูกต้องตามแบบแผนก็จะส่งผลดีต่อการฝึ กฝนยิงธนูต่อไป เช่น ทําให้ยงิ ธนู
ได้แม่นยําสมํ่าเสมอมากขึ้น ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้จดั หมวดหมูแ่ ก่เนื้ อหาส่วนนี้ว่าเป็ นคําแนะนําเพื่อการ
ยิงธนู มิใช่เป็ นรายละเอียดของพิธีกรรมแต่เพียงอย่างเดียว
ในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ เนื้ อหาที่จดั เป็ นคําอธิบายเบ็ดเตล็ดเพื่อการยิงธนู
ปรากฏแยกกันอยู่ แต่รวมแล้วก็มคี าํ ประพันธ์เพียง 5 บท กล่าวว่า
• ลูกธนูจะไม่มีทางพลาดเป้ าหากสายตาของผูย้ งิ ปลายลูกธนู และเป้ าอยู่
ในแนวเดียวกัน 100
• หากกํามือทั้งสองของผูย้ งิ อยูเ่ สมอกันแล้ว ลูกธนูจะสามารถทําลายแม้
เป้ าที่แข็งแกร่ งได้ดว้ ย 101
117

118

97

AgP. 249.29-30
AgP. 249.26-27
99
AgP. 249.34-35
100
ŚP. 80.140
101
ŚP. 80.141
98
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•

ลูกธนูที่สะอาด ลับคมแล้ว เมื่อน้าวให้ดีและยิงโดยแรงก็จะพุ่งทะลุ
ร่ างกายของคน ม้า หรื อแม้กระทัง่ ช้างออกไปได้ 102
นักธนูจะประสบความสําเร็ จหากประคองลูกธนูดุจประคองดอกไม้
กําคันธนูให้มน่ั ดุจกํางู นึกมุ่งหมายเป้ าดุจมุ่งหมายทรัพย์สมบัติ 103
หากนักธนูคนใดคํานึงถึงลูกธนูเสมอด้วยหญ้า คันธนูเสมอด้วยไม้ฟืน
และสายธนูเสมอด้วยลมหายใจ * เขาก็จะเป็ นผูเ้ ลิศกว่านักธนูอื่นๆ 104
119

•

120

•
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จะเห็นได้ว่า คําแนะนําเพื่อการยิงธนูในฉบับศารงคธรปัทธติมเี นื้อหากว้างกว่า
ฉบับอัคนิปุราณะ คือครอบคลุมทั้งด้านร่ างกายและแนวคิดจิตใจ ทั้งยังมีลกั ษณะการอธิบายที่
กระชับ ชัดเจน เอื้อให้ผใู้ ช้ตาํ ราสามารถศึกษาและนําไปปฏิบตั ิได้โดยง่าย
เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาทั้งส่วนพิธกี รรมที่แสดงขั้นตอนการยิงธนู สูตรสําเร็ จในการยิงรู ปแบบ
ต่างๆ และคําแนะนําปลีกย่อยแล้ว ภาพรวมวิธีการยิงธนูอย่างชาวภารตะโบราณก็กระจ่างชัดยิง่ ขึ้น
อนึ่ง เรื่ องวิธีการยิงธนูน้ ี มขี อ้ น่าสังเกตสําคัญประการหนึ่งคือ ธนุรเวททั้งสองฉบับไม่มีหวั ข้อที่
เจาะจงอธิบาย “วิธีการยิงธนูสาํ หรับผูเ้ ริ่ มต้น” โดยตรง คงเป็ นเพราะการฝึ กยิงธนูน้ นั ต้องเรี ยนรู้ดว้ ย
การปฏิบตั ิจริ งเป็ นหลัก ตําราเป็ นเพียงตัวช่วยอธิบายประกอบให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิง่ ขึ้นและช่วยเตือน
ความจําหากหลงลืมรายละเอียดบางประการ ทําให้ไม่จาํ เป็ นจะต้องบรรจุการสอนวิธียงิ ธนูเอาไว้ใน
วรรณคดีธนุรเวท อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มคี าํ อธิบายวิธียงิ ธนูพ้ืนฐาน แต่เนื้ อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็
มิได้ไร้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดระเบียบร่ างกายที่ปรากฏในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ อันจะ
ช่วยขัดเกลาท่าทางของนักธนูและนําไปสู่ความแม่นยําสมํ่าเสมอในการยิง หรื อเรื่ องสูตรสําเร็ จการ
ยิงธนูในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ ซึ่งเป็ นเนื้ อหาส่วนที่รวบรวมวิธีการยิงไว้หลากหลาย
สามารถนําไปใช้ได้รวดเร็ ว นับว่าสะดวกแก่ผใู้ ช้ตาํ ราอย่างยิง่

102
103

ŚP. 80.142
ŚP. 80.121

สันนิษฐานว่า หมายถึงไม่รู้สึกสิ้นเปลืองหรื อเสียดายลูกธนู (เปรี ยบกับหญ้าหรื อฟางซึ่ง
ไม่มีค่ามากนัก) ถือคันธนูดว้ ยความระมัดระวัง และคอยระวังปกป้ องสายธนูอย่างดีที่สุด
*

104

ŚP. 80.143

58
3.3 หลักสู ตรการฝึ กฝนธนู *
123

ธนุรเวททั้งฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติปรากฏข้อความที่แสดงถึงหลักสูตร
การฝึ กฝนธนูตามธรรมเนียมอินเดียโบราณ ทว่าเนื้อหาส่วนนี้ก็มนี อ้ ยและไม่ได้อธิบายละเอียดนัก
อีกทั้งธนุรเวทสองฉบับยังกล่าวต่างกันทั้งในด้านรายละเอียดและแง่มุม ทําให้ขอ้ มูลที่ได้เป็ นเสมือน
ภาพปะติดปะต่อที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เห็นภาพรวมของการฝึ กธนูได้ชดั เจนเท่าที่ควร

ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะไม่ได้อธิบายหลักสูตรการฝึ กธนูอย่างกว้างขวางนัก มีเพียงการ
กล่าวถึงกิจกรรมการฝึ กอย่างสั้นๆเท่านั้น ซึ่งสามารถสรุ ปลําดับของกิจกรรมการฝึ กเหล่านั้นได้ดงั นี้
•
•
•
•
•

ฝึ กยิงเป้ ารู ปกลมขนาด 16 อังคุละผูกติดกับท่อนไม้สูงเท่าร่ องหน้าผากเป็ นลําดับแรก
จากนั้น หากต้องการฝึ กฝนการยิงธนูไฟ ให้ฝึกจับลูกธนูดว้ ยนิ้วกลาง
ฝึ กยิงเป้ ารู ปสี่เหลี่ยมสูงระดับสายตาซึ่งตั้งไว้ทางขวามือ
ฝึ กการยิงธนูต่อเนื่อง การยิงให้เฉียบคมแม่นยํา การยิงไปด้านหน้า การหันกลับแล้ว
ยิงไปด้านหลัง การยิงสูง การยิงตํ่า และการยิงเร็ ว
ฝึ กยิงสัตว์ โดยผูส้ อนจะขู่ผเู้ รี ยนให้ตกใจด้วยการขว้างสิ่งต่างๆไปด้วย 105
124

แม้จะมีรายละเอียดน้อย แต่กิจกรรมการฝึ กฝนธนูในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะก็ยงั ได้
เรี ยงลําดับขั้นตอนการฝึ กจากง่ายไปยากให้เห็น กล่าวคือ เมื่อเริ่ มต้นนั้นเป็ นการฝึ กยิงเป้ าธรรมดา
จากนั้นก็ฝึกยิงโดยเปลี่ยนข้างมือที่จบั คันธนู คือขั้นตอนที่ให้ฝึกกับเป้ ารู ปสี่เหลี่ยมซึ่งตั้งทางขวา**
การฝึ กทั้งสองมือเช่นนี้ จะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความชํานาญ สามารถใช้งานอาวุธของตนได้รอบทิศทาง
ยามออกศึก เมื่อยิงเป้ าธรรมดาด้วยมือทั้งสองได้แล้ว จึงขยับไปฝึ กการยิงที่ตอ้ งอาศัยชั้นเชิงมากขึ้น
ชื่อหัวข้อว่า “หลักสูตร” ในที่น้ ี ผวู้ จิ ยั มิได้หมายถึง ประมวลรายวิชาและกิจกรรมซึ่งต้อง
กําหนดไว้อย่างตายตัวเพื่อสร้างมาตรฐานในการเรี ยนการสอนตามอย่างการศึกษาในปัจจุบนั ทว่าจะ
ใช้เป็ นคํารวมเรี ยกกลุ่มเนื้ อหาหนึ่งในธนุรเวท อันประกอบด้วยคําอธิบายถึงกิจกรรมการฝึ ก การจัด
อุปกรณ์ที่ใช้ฝึก รวมไปถึงแนวทางการฝึ ก หรื อกล่าวได้ว่าเป็ นองค์ประกอบหลายๆประการของ
การเรี ยนการสอนรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งคําว่า “หลักสูตรการฝึ กฝนธนู” น่าจะเป็ นคําที่สื่อถึงเนื้ อหา
เหล่านี้ ได้ชดั เจนมากกว่าคําอื่นๆ
*

105

AgP. 250.8-12

หากจับธนูตามปกติคือใช้มือซ้ายจับคันธนู จะไม่สามารถยิงเป้ าที่อยูท่ างขวาของตัวได้
นอกจากจะหันกลับหรื อเปลี่ยนมาจับคันธนูดว้ ยมือขวาแทน แต่ขอ้ ความที่กล่าวถึงการหันกลับ
แล้วยิงนั้นปรากฏในคําประพันธ์บทถัดไป ในที่น้ ี จึงควรเป็ นเพียงการยิงโดยเปลี่ยนมือที่จบั คันธนู
**
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ได้แก่ การฝึ กยิงต่อเนื่อง ยิงให้เฉียบคม ฯลฯ ทว่าต้นฉบับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะฝึ กการยิง
เหล่านั้นได้ดว้ ยวิธีใด ส่วนการยิงสัตว์ซ่ึงปรากฏในลําดับสุดท้ายนั้น ต้นฉบับมีเนื้ อหาน้อยมากจน
ไม่สามารถอธิบายชัดเจนลงไปได้ แต่อาจหมายถึงการที่ครูพาผูเ้ รี ยนออกฝึ กภาคสนามให้ยงิ สัตว์จริ ง
โดยแทรกการฝึ กฝนจิตใจผูเ้ รี ยนให้เข้มแข็ง ไม่สะดุง้ กลัวง่ายๆ ด้วยการขว้างสิ่งต่างๆดังที่กล่าวไว้
จากข้อความในต้นฉบับสันนิษฐานได้ว่านักธนูที่ผา่ นการฝึ กฝนตามหลักสูตรในธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะน่าจะสามารถยิงธนูได้ท้งั สองมือ ยิงพลิกแพลงต่างๆได้ระดับหนึ่ง มีจิตใจเข้มแข็ง
และมีประสบการณ์ภาคสนามด้วย
ส่วนธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติน้นั แม้ไม่มีหวั ข้อที่เจาะจงอธิบายหลักสูตรการฝึ กฝนธนู
โดยเฉพาะ ทว่าก็มีเนื้ อหาที่น่าสนใจปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ “เป้ าธนู (Lakṣya)” โดยช่วงต้นของหัวข้อนี้
อธิบายเป้ าประเภทต่างๆ * จากนั้นจึงกล่าวถึงความสําคัญของการฝึ กฝน กิจกรรมการฝึ ก การตั้งเป้ า
และแนวทางการยิงเป้ า แม้ตน้ ฉบับจะไม่ได้ระบุชดั ว่าเป้ าธนูที่เอ่ยถึงในหัวข้อนี้ หมายถึงเป้ าใน
โอกาสใด แต่ก็สามารถพิจารณาได้ว่าต้องเป็ นเป้ าที่ใช้ฝึกซ้อมนัน่ เอง เนื่องจากในสถานการณ์จริ งคง
ไม่สามารถกําหนดระยะและทิศทางเป้ าให้เป็ นไปตามตํารา ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าเนื้อหาในหัวข้อ
“เป้ าธนู” นี้ สามารถนํามาอธิบายการฝึ กฝนธนูได้แทบทั้งสิ้น
แม้จะปรากฏหลักสูตรการฝึ กฝนธนูในหลากหลายประเด็น ทั้งกิจกรรม อุปกรณ์ ฯลฯ ทว่า
ธนุรเวทฉบับนี้ก็กล่าวถึงแต่ละประเด็นเพียงสั้นๆ เนื้ อหาจึงค่อนข้างกระจาย ไม่สามารถสรุ ปให้เป็ น
เอกภาพได้อย่างธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ ในที่น้ ี จึงจะยกคําประพันธ์ตน้ ฉบับและคําแปลส่วน
หลักสูตรการฝึ กฝนธนูจากธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติมาแสดงไว้โดยตรง เนื่องจากเป็ นวิธีที่จะ
เอื้อให้เข้าใจเนื้ อหาส่วนนี้ ได้ดีที่สุด ดังนี้
126

śrameṇāskhalitaṃ lakṣyaṃ dūraṃ ca bahubhedanam |
śrameṇa kaṭhinā muṣṭiḥ śīghrasaṃdhānamāpyate ||ŚP. 80.98||

ด้วยการฝึ กหนัก เป้ าย่อมไม่สนั่ คลอน ไกล และแตกหักมาก**
ด้วยการฝึ กหนักอันยากลําบาก กํามือย่อมถึงซึ่งการจรดลูกธนูอย่างรวดเร็ ว

śrameṇa citrayodhitvaṃ śrameṇa prāpyate jayaḥ |
tasmādgurusamakṣaṃ hi śramaḥ kāryo vijānatā ||ŚP. 80.99||

ด้วยการฝึ กหนัก การต่อสูอ้ นั หลากหลายย่อมมีได้ ด้วยการฝึ กหนัก ย่อมได้รับ
ชัยชนะ เพราะเหตุน้ นั เทียว การฝึ กหนักเป็ นสิ่งอันผูฉ้ ลาดพึงกระทําต่อหน้าครู

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.5.1 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
**
สันนิษฐานว่าหมายถึง นักธนูจะยิง่ ได้แม่นยํา ไกล และแรงมากขึ้น
*
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prathamaṃ vāmahastena yaḥ śramaṃ kurute naraḥ |
tasya cāpakriyāsiddhiracirādeva jāyate ||ŚP. 80.100||

คนใดกระทําการฝึ กหนักด้วยมือซ้ายเป็ นลําดับแรก
ความสําเร็ จด้านการธนูยอ่ มเกิดแก่เขาในเวลาไม่ชา้ นานนัน่ เทียว

vāmahaste tu saṃsiddhe paścāddakṣiṇamārabhet |
ubhābhyāṃ ca śramaṃ kuryānnārācāiśca śarāistathā ||ŚP. 80.101||

เมื่อมือซ้ายฝึ กสําเร็ จแล้ว หลังจากนั้นก็พึงเริ่ มฝึ กมือขวา
จากนั้น พึงกระทําการฝึ กกับลูกธนูและนาราจะทั้งหลายด้วยทั้งสองมือ

vāmenāiva śramaṃ kuryātsusiddhe dakṣiṇe kare |
viśākhenāsamenāiva tathā vyāye ca kāiśike ||ŚP. 80.102||

เมื่อมือขวาฝึ กสําเร็ จดีแล้ว พึงกระทําการฝึ กด้วยมือซ้ายนัน่ เทียว
ด้วยท่ายืนท่าวิศาขะและท่าอสมะ และจุดน้าวแบบไกศิกะ

udite bhāskare lakṣyaṃ paścimāyāṃ niveśayet |
aparāhṇe ca kartavyaṃ lakṣyaṃ pūrvadigāśritam ||ŚP. 80.103||

เมื่ออาทิตย์ข้ ึน พึงวางเป้ าทางทิศตะวันตก
และในยามบ่าย พึงกระทําเป้ าให้อยูท่ างทิศตะวันออก

uttareṇa sadā kāryaṃ prāṇasya na virodhakam |
saṃgrāmeṇa vinā kāryaṃ na lakṣyaṃ dakṣiṇāmukham ||ŚP. 80.104||

พึงกระทําเป้ าอันไม่ขดั ต่อชีวติ ให้อยูท่ างทิศเหนือในกาลทุกเมื่อ
หากไม่มีสงคราม ไม่พึงกระทําให้เป้ าหันหน้าไปทางทิศใต้

ṣaṣṭidhanvantare lakṣyaṃ jyeṣṭhalakṣyaṃ prakīrtitam |
catvāriṃśanmadhyamaṃ ca viṃśatiśca kaniṣṭhakam ||ŚP. 80.105||

เป้ าที่ระยะ 60 ธันวันตระ กล่าวกันว่าเป็ นเป้ าชั้นเลิศสุด,
40 คือชั้นกลาง, และ 20 คือชั้นตํ่าสุ ด

śarāṇāṃ kathitaṃ hyetannārācānāmathocyate |
catvāriṃśacca triṃśacca ṣoḍaśāiva bhavettataḥ ||ŚP. 80.106||

นี่คือเป้ าของลูกธนูนาราจะอันบอกเล่ากันมา ย่อมได้รับการกล่าวถึงฉะนี้
(เป้ าของนาราจะตามลําดับ)พึงเป็ น 40, 30, 16 ธันวันตระนัน่ เทียว
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catuḥśatāiśca kāṇḍānāṃ yo hi lakṣyaṃ visarjayet |
sūryodaye cāstamaye sa jyeṣṭho dhanvināṃ bhavet ||ŚP. 80.107||

ชัว่ อาทิตย์ข้ ึนและตก ผูใ้ ดพึงยิงเป้ าด้วยลูกธนู 400 ดอก
ผูน้ ้ นั พึงเป็ นผูเ้ ลิศสุดในบรรดานักธนูท้งั หลาย

triśatāirmadhyamaścāiva dviśatābhyāṃ kaniṣṭhakaḥ |
lakṣyaṃ ca puruṣonmānaṃ kuryāccandrakasaṃyutam ||ŚP. 80.108||

(ผูใ้ ดยิงลูกธนู) 300 ดอกเป็ น(นักธนู)ระดับกลาง, 200 ดอกเป็ นระดับตํ่าสุด
และพึงกระทําเป้ าให้สูงเท่าบุรุษ ผูกด้วยรู ปกลมอย่างดวงจันทร์

ūrdhvavedhī bhavejjyeṣṭho nābhivedhī ca madhyamaḥ |
yaḥ pādavedhī lakṣyasya sa kaniṣṭho mato mayā ||ŚP. 80.109||

ผูย้ งิ ด้านบน(ของเป้ า)พึงเป็ นผูเ้ ลิศสุด, ผูย้ งิ ท้อง(ของเป้ า)เป็ นระดับกลาง,
ผูใ้ ดยิงเท้าของเป้ า ผูน้ ้ นั อันเราเชื่อว่าเป็ นระดับตํ่าสุด

หลักสูตรการฝึ กที่ปรากฏในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติแม้จะไม่ลงรายละเอียดมากนัก
แต่ยงั พอเห็นขั้นตอนของกิจกรรมการฝึ กได้คร่ าวๆว่า เริ่ มแรกเป็ นการฝึ กจับคันธนูดว้ ยมือซ้ายโดย
ยังไม่มีลกู ธนู เมื่อมือซ้ายจับคันธนูได้คล่องแคล่วก็ให้เปลี่ยนมาฝึ กใช้มือขวา หลังจากนั้นจึงเริ่ มฝึ ก
โดยใช้ลกู ธนูร่วมด้วย สุดท้ายจึงจะฝึ กยิงประกอบท่ายืนและจุดน้าวหลายๆแบบ นับว่าเป็ นหลักสูตร
ที่คาํ นึงถึงลําดับความยากง่ายและความปลอดภัยมากทีเดียว เพราะท่าจับคันธนูดว้ ยมือซ้ายเป็ น
รู ปแบบการจับธนูปกติสาํ หรับนักธนูที่ถนัดขวา กล่าวคือธนุรเวทฉบับนี้ กาํ หนดให้เริ่ มต้นฝึ กจากท่า
ที่ง่ายที่สุด เมื่อชํานาญดีแล้วจึงให้เปลี่ยนมาฝึ กอีกมือหนึ่ง ซึ่งการเริ่ มต้นด้วยการฝึ กใช้ธนูให้ได้ท้ งั
สองมือเช่นนี้ ก็คล้ายกับกิจกรรมการฝึ กในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะด้วย ส่วนการให้ฝึกคันธนูเปล่า
ก่อนแล้วจึงใช้ลกู ธนูประกอบด้วยภายหลังก็มีผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากในระยะแรก
กล้ามเนื้ อหลัง แขน หรื อมือของผูเ้ รี ยนอาจยังไม่แข็งแรงพอจะต้านทานแรงดีดของคันธนู หากฝึ ก
โดยใช้ลกู ธนูต้งั แต่ตน้ ก็อาจเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นอันตรายทั้งต่อตัวผูเ้ รี ยนเองและผูร้ ่ วมเรี ยนได้
นอกจากนี้ การใช้คนั ธนูเปล่าฝึ กในช่วงแรกยังเอื้อให้ผเู้ รี ยนได้ค่อยๆสร้างความคุน้ เคยกับท่วงท่า
และอุปกรณ์ ทั้งช่วยให้มีสมาธิกบั การขัดเกลาขั้นพื้นฐานได้เต็มที่โดยยังไม่ตอ้ งพะวงถึงผลลัพธ์ใน
การยิง การฝึ กฝนกีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั ก็เริ่ มต้นด้วยการฝึ กคันธนูเปล่าแล้วจึงใช้ลกู ธนูจริ ง
ในภายหลังเช่นเดียวกัน 106
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เป้ าที่ใช้ฝึกในฉบับศารงคธรปัทธติมีลกั ษณะคล้ายในฉบับอัคนิปุราณะ คือเป็ นเป้ ารู ปกลม
ความสูงเท่าตัวคน การวางเป้ าจะไว้ทางตะวันตกในช่วงเช้า และไว้ทางตะวันออกในช่วงบ่าย คาดว่า
เพื่อไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าทางด้านหน้า อันจะเป็ นอุปสรรคต่อการเล็งและยิงธนู นอกจากนี้ยงั มี
ข้อห้ามการวางเป้ าบางประการตามความเชื่ออีกด้วย ส่วนระยะที่จะวางเป้ านั้น แม้ตน้ ฉบับไม่ได้
กล่าวไว้ชดั เจน แต่เชื่อว่าคงมีระยะห่างตามที่ปรากฏในคําประพันธ์อีกบทหนึ่งคือ 20, 40, และ 60
ธันวันตระ หรื อ 16, 30, และ 40 ธันวันตระในกรณี ที่ใช้ลกู ธนูนาราจะ
อีกหนึ่งประเด็นในเรื่ องหลักสูตรการฝึ กธนูที่ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติได้อธิบายไว้ คือ
แนวทางการยิงธนูที่ดี โดยกล่าวว่า ตําแหน่งที่นบั ว่านักธนูยงิ ได้ดีที่สุดคือตําแหน่งด้านบนของเป้ า
รองลงมาคือ “ท้อง” และ “เท้า” ของเป้ าตามลําดับ ซึ่งคงหมายถึงบริ เวณตรงกลางและด้านล่างของ
เป้ า สันนิษฐานว่าตําแหน่งที่กล่าวถึงในที่น้ ีคงไม่ใช่ตาํ แหน่งบนเป้ ารู ปกลม แต่หมายรวมส่วนขาตั้ง
ด้วย เนื่องจากมีคาํ อธิบายว่าเป้ านั้น “สูงเท่าบุรุษ (puruṣonmānaṃ)” 107 หากเทียบเป้ าเป็ นคนจริ ง
การยิงเข้าที่ดา้ นบนคือศีรษะย่อมได้ผลสูงสุด ต้นฉบับจึงยกย่องการยิงเข้าด้านบนเหนือกว่าตําแหน่ง
อื่นๆ นอกจากนี้ การยิงธนูให้ได้จาํ นวนมากในเวลาจํากัดก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ตน้ ฉบับสรรเสริ ญ อนึ่ง
การบรรจุเนื้ อหาเรื่ องแนวทางการยิงที่ดีไว้ในเรื่ องหลักสูตรการฝึ กเช่นนี้ อาจช่วยกําหนดแนว
ทางการฝึ กแก่ผเู้ รี ยนได้ เพราะผูเ้ รี ยนจะได้เข้าใจเป้ าหมายว่าควรฝึ กให้ยงิ ได้ลกั ษณะเช่นไร และยัง
อาจเป็ นแรงบันดาลใจแก่ผเู้ รี ยนให้พฒั นาตนเองยิง่ ขึ้นอีกด้วย
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เมื่อเปรี ยบเทียบเนื้ อหาว่าด้วยหลักสูตรการฝึ กฝนธนูในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับ
ศารงคธรปัทธติ จะเห็นได้ชดั ว่ามีความแตกต่างกัน ในฉบับอัคนิปุราณะกล่าวถึงแต่กิจกรรมการฝึ ก
โดยอธิบายไล่ไปทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่ มฝึ กกระทัง่ ฝึ กปฏิบตั ิในภาคสนาม ส่วนฉบับศารงคธรปัทธติ
กล่าวถึงประเด็นหลากหลายกระจายกันไป อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เรื่ องหลักสูตรการฝึ กในธนุรเวท
ทั้งสองฉบับมีเหมือนกันคือจุดประสงค์การฝึ กเพื่อให้ยงิ ธนูได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนพลิกแพลงการยิงได้ท้งั เรื่ องมือที่ใช้และตําแหน่งของเป้ า รวมถึงให้มคี วามเร็ว
และความเฉียบคมด้วย ซึ่งจุดประสงค์เหล่านี้ก็สอดรับกับการใช้งานหลักของธนูในสังคมภารตะ
โบราณ นัน่ คือการใช้ในยามสงครามนัน่ เอง
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3.4 ความผิดพลาดในการยิงธนู

เนื้ อหาว่าด้วยความผิดพลาดในการยิงธนูปรากฏเฉพาะในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ แม้
จะมีจาํ นวนคําประพันธ์ที่กล่าวถึงเรื่ องนี้อยูไ่ ม่มาก แต่ตน้ ฉบับก็ได้แยกเนื้อหาส่วนนี้ ออกมา ไม่
กล่าวปะปนกับเรื่ องอื่นๆ ทั้งยังกําหนดเป็ นหัวข้อไว้ชดั เจน แสดงว่าเป็ นประเด็นที่จะละเลยเสียมิได้
ลักษณะความผิดพลาดในการยิงธนูตามที่มีในธนุรเวทสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ อาการผิดปกติของลูกธนูกลางอากาศ และวิถีการยิงที่พลาดเป้ า รายละเอียดของความผิดพลาด
ทั้งสองกลุ่มจะได้อธิบายโดยลําดับไป ดังนี้
3.4.1 อาการผิดปกติของลูกธนูกลางอากาศ

ในการยิงที่ดี ลูกธนูที่ยงิ ออกจากคันธนูควรจะพุ่งตรงไปสู่เป้ าหมายที่เล็งไว้ แต่ดว้ ย
ความผิดพลาดบางประการ ลูกธนูจะส่ายขณะกําลังพุ่งอยูก่ ลางอากาศอันจะส่งผลต่อความแม่นยําใน
การยิง ต้นฉบับธนุรเวทเรี ยกกลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดแก่ลกู ธนูในลักษณะนี้ว่า “การเคลื่อนไหวที่
ไม่ดี (hīnagatayaḥ)” ส่วนในวิทยานิพนธ์น้ ีจะเรี ยกว่า “อาการผิดปกติของลูกธนูกลางอากาศ”
เพื่อให้เข้าใจได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติแบ่งลักษณะอาการผิดปกติของลูกธนูกลางอากาศ
ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
3.4.1.1 สูจีมุขา (Sūcīmukhā)

คําว่า “sūcīmukhā” ประกอบขึ้นจากคําว่า “sūcī” แปลว่า “เข็ม” และ
“mukha” แปลว่า “ใบหน้า, ปาก, ด้านหน้า, ปลาย, ฯลฯ” 108 โดยแจกรู ปเป็ น “mukhā” เพื่อขยาย
คําว่า “การเคลื่อนไหว (gati)” ซึ่งเป็ นคํานามสตรี ลิงค์ ธนุรเวทกล่าวว่าลักษณะสูจีมุขาจะเกิดขึ้นแก่
ลูกธนูที่ขนนกลู่กลับ หรื อไม่มีขนนก 109 ทว่าไม่ได้อธิบายไว้ว่ามีอาการหรื อลักษณะเป็ นเช่นไร
โดยหลักการแล้ว ขนนกที่ปลายหางลูกธนูมีหน้าที่ช่วยให้ลกู ธนูหมุน
ควงสว่านในตัวขณะกําลังพุ่งอยูก่ ลางอากาศ อันจะทําให้ลกู ธนูมีความนิ่ง ไม่ซดั ส่ายได้ง่ายเมือ่
ปะทะกับแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นในขณะยิง เช่น แรงต้านอากาศหรื อแรงลม หากไม่มีขนนกหรื อขนนก
เสื่อมสภาพ ลูกธนูก็มีโอกาสสูงที่จะพลาดเป้ าไปไกล อย่างไรก็ตาม นักธนูผมู้ ีทกั ษะสูงและใช้
อุปกรณ์ที่ผา่ นการปรับแต่งโดยละเอียดมาแล้วก็อาจยิงลูกธนูไร้ขนนกได้เข้าเป้ าดีเทียบเท่ากับลูกธนู
ที่มีขนนกปกติ ทว่าความเป็ นไปได้ในกรณี น้ ีค่อนข้างตํ่า การที่ธนุรเวทจัดว่าลูกธนูไร้ขนนกเป็ น
ลักษณะผิดปกติจึงนับว่ามีเหตุผลอันควร
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131

108
109

MW., pp.1241, 819.
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3.4.1.2 มีนปุจฉา, มัตสยปุจฉา (Mīnapucchā, Matsyapucchā)

ต้นฉบับเรี ยกชื่ออาการนี้ท้งั ว่า “มีนปุจฉา” 110 และ “มัตสยปุจฉา” 111 แต่
แม้ชื่อเรี ยกจะไม่คงที่ก็ไม่เป็ นปัญหาสําคัญเท่าใดนัก เพราะคําว่า “mīna” และ “matsya” ในภาษา
สันสกฤตต่างก็แปลว่า “ปลา” ทั้งคู่ เมื่อประกอบกับคําว่า “puccha” ซึ่งหมายถึง “หาง” 112 (โดยแจก
รู ปเป็ น “pucchā” ให้เป็ นรู ปสตรี ลิงค์เช่นเดียวกับ “สูจีมขุ า” ข้างต้น) รวมจึงแปลได้ว่า “หางปลา”
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติอธิบายว่า อาการนี้จะเกิดเมื่อผูย้ งิ จับลูกธนูผดิ ท่าและใช้คนั ธนูที่แข็ง
เกินไป 113
ต้นฉบับไม่ได้บอกไว้ว่า อาการ “หางปลา” มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร แต่
สันนิษฐานได้จากชื่อว่า น่าจะหมายถึงการส่ายซ้ายขวาของลูกธนูขณะพุ่งอยูก่ ลางอากาศ เหมือนการ
เคลื่อนไหวของปลาที่โบกหางยามว่ายนํ้า กีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั ก็มกี ารกล่าวถึงอาการส่าย
ลักษณะเดียวกันนี้ โดยใช้ชื่อเรี ยกว่า Fishtailing หรื อ Minnowing * และแม้จะอธิบายสาเหตุของ
อาการต่างจากในธนุรเวท แต่ก็นบั เป็ นสิ่งที่ตอ้ งแก้ไขเช่นเดียวกัน มิฉะนั้นนักธนูจะไม่สามารถยิง
เข้าเป้ าแม่นยําสมํ่าเสมอได้ 114
132

133

134

135

137

3.4.1.3 ภรมรี (Bhramarī)

คําภาษาสันสกฤตว่า “bhramarī” หมายถึง “ผึ้ง” 115 ต้นฉบับอธิบาย
ลักษณะของอาการนี้นอ้ ยมาก คือบอกเพียงว่า ลูกธนูจะพุ่งไปไม่ตรง 116 โดยไม่กล่าวถึงสาเหตุหรื อ
รายละเอียดอื่นๆเลย
138

139
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*

Fishtailing และ Minnowing เป็ นสองอาการที่คล้ายกัน มีลกั ษณะพื้นฐานเหมือนกันคือ

ลูกธนูจะส่ายซ้ายขวาขณะพุ่งอยูก่ ลางอากาศ แต่ไม่ใช่อาการเดียวกัน กล่าวคือการส่ายแบบ
Fishtailing จะมีช่วงการส่ ายใหญ่และช้า มักเกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่พอดี ส่ วน Minnowing
จะมีช่วงการส่ายเล็กกว่าและเร็ วกว่า เกิดจากลูกธนูไปเฉียดโดนคันธนูขณะกําลังพุ่งออกมา แต่
เนื่องจากต้นฉบับธนุรเวทไม่มขี อ้ มูลชัดเจนเพียงพอ จึงไม่สามารถสรุ ปได้ว่าลักษณะมีนปุจฉานั้น
คล้ายคลึงกับอาการใดมากกว่า ระหว่าง Fishtailing กับ Minnowing
114

Kathleen M. Haywood and Catherine F. Lewis, Archery: Steps to Success,
pp.110-115.
115
MW., p.769.
116
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สันนิษฐานว่า อาการผิดปกติแบบภรมรี อาจหมายถึงลูกธนูที่พุ่งออกไปจะ
กวัดแกว่งไปมา และน่าจะมีการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งระนาบ คือไม่ใช่เพียงส่ายซ้าย-ขวาอย่าง
แบบมีนปุจฉา หรื อกระดกขึ้นลงซึ่งกีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั เรี ยกว่า Porpoising 117 แต่อาจ
ส่ายทั้งแนวนอนและแนวตั้งประกอบกัน หรื อแกว่งในรู ปแบบอื่นๆ ทําให้ชาวอินเดียโบราณมองว่า
ลูกธนูน้ นั เคลื่อนไหวเหมือนผึ้ง ซึ่งมักบินฉวัดเฉวียนไปๆมาๆ เอาแน่เอานอนไม่ได้
3.4.2 การยิงที่พลาดเป้ า

นอกจากอาการเคลื่อนไหวผิดปกติของลูกธนูขณะอยูก่ ลางอากาศแล้ว ทิศทางที่
ลูกธนูพลาดไปจากเป้ าก็เป็ นความผิดพลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติให้
ความสําคัญ ต้นฉบับแบ่งลักษณะการยิงพลาดกลุ่มนี้ ออกเป็ น 4 รู ปแบบ ได้แก่ พลาดโดยเฉียงออก
ซ้าย เฉียงออกขวา เฉียงขึ้นบน และเฉียงลงล่าง แต่ละรู ปแบบอธิบายสาเหตุไว้อย่างสั้นกระชับ ดังนี้
3.4.2.1 การยิงเฉี ยงออกซ้าย

เกิดจากมือที่กาํ คันธนูอยูต่ รงหน้า และมือทีก่ าํ สายธนูสน่ั จากข้างท้าย 118
3.4.2.2 การยิงเฉี ยงออกขวา
เกิดจากการจับลูกธนูอย่างหลวมๆ 119
3.4.2.3 การยิงเฉี ยงขึ้นบน
เกิดจากมือที่กาํ คันธนูอยูด่ า้ นบน และมือที่กาํ สายธนูอยูด่ า้ นล่าง 120
กล่าวคือ มือทั้งสองอยูใ่ นระนาบไม่เสมอกัน ทําให้ยงิ ลูกธนูออกไปด้วยแนวเชิดขึ้น
3.4.2.4 การยิงเฉี ยงลงล่าง
เกิดจากมือที่กาํ คันธนูอยูด่ า้ นล่าง และมือที่กาํ สายธนูอยูด่ า้ นบน 121
กล่าวคือ มือทั้งสองอยูใ่ นระนาบไม่เสมอกัน แต่ตรงข้ามกับการยิงเฉียงขึ้นบน ทําให้ยงิ ลูกธนู
ออกไปด้วยแนวกดลง
141

142

143

144

สาเหตุของความผิดพลาดที่ระบุไว้ขา้ งต้นทําให้พิจารณาได้ว่า การยิงพลาดที่
ต้นฉบับกล่าวถึงเหล่านี้ คงไม่ใช่ระดับใช้การไม่ได้หรื อยิงออกไปคนละทิศละทาง แต่น่าจะเป็ นการ
ยิงพลาดเล็กๆน้อยๆมากกว่า เพราะการสัน่ ของมือและการจับลูกธนูหลวมจะไม่ทาํ ให้ลกู ธนูเปลี่ยน
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ทิศทางไปไกลนัก ส่วนที่ว่ามือสองข้างน้าวธนูในระนาบไม่เสมอกันก็คงเป็ นระยะน้อยๆ ซึ่งจะ
ทําให้ลกู ธนูพลาดเป้ าไม่มาก เพราะเมื่อน้าวธนู ระนาบของมือทั้งสองก็จะใกล้เคียงกันอยูแ่ ล้วโดย
ธรรมชาติ (ยกเว้นเมื่อจะยิงรู ปแบบพิเศษ เช่นใช้จุดน้าวท่าสาตตวิกะเพื่อยิงเป้ าตํ่า * แต่ลกั ษณะนั้นก็
ไม่ได้นบั เป็ นความผิดพลาด) อนึ่ง แม้ตน้ ฉบับจะไม่ได้อธิบายวิธีแก้ไขการยิงพลาดเหล่านี้ไว้
โดยตรง แต่ก็บอกสาเหตุของการพลาดแต่ละรู ปแบบไว้ชดั เจน ผูใ้ ช้ตาํ ราสามารถนําไปใช้สงั เกต
และแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้
145

ข้อน่าสังเกตประการหนึ่งของเนื้ อหาว่าด้วยความผิดพลาดในการยิง คือ ธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติจดั เนื้ อหานี้ ไว้หลังจากเนื้ อหาเกีย่ วกับการฝึ กฝนอื่นๆ เช่นเรื่ องท่ายิงหรื อวิธีการยิง
แต่อยูก่ ่อนเริ่ มเนื้ อหาส่วนการฝึ กฝนธนูรูปแบบพิเศษซึ่งต้องใช้ความชํานาญขั้นสูงในการยิง อีกทั้ง
ความผิดพลาดเหล่านี้ลว้ นเป็ นเรื่ องละเอียดลอออย่างยิง่ ทั้งสิ้น หัวข้ออาการผิดปกติของลูกธนูกลาง
อากาศนั้นมุ่งจับผิดการเคลื่อนไหวของลูกธนูขณะพุ่งซึ่งสังเกตได้ยาก ส่วนเรื่ องวิถกี ารยิงที่พลาดเป้ า
ก็เจาะจงไปที่การวางมือขณะน้าวธนูให้ถกู ต้องสมบูรณ์ซ่ึงต้องอาศัยการสังเกตมากเช่นเดียวกัน
ดังนั้น จึงเป็ นไปได้สูงว่า ความผิดพลาดที่ธนุรเวทฉบับนี้กล่าวถึงไม่ใช่ความผิดพลาดของนักธนู
มือใหม่ซ่ึงมักจะยังยิงสะเปะสะปะ แต่เป็ นความผิดพลาดของนักธนูที่ฝึกฝนมาแล้วระยะหนึ่ ง
สามารถยิงให้ใกล้เคียงหรื อเข้าเป้ าได้บา้ งแล้ว แต่ยงั ไม่แม่นยําสมํ่าเสมอ จึงต้องอาศัยความรู้ส่วนนี้
มาขัดเกลาฝี มือให้เฉียบคมยิง่ ขึ้น เพื่อให้สามารถยิงธนูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะพัฒนา
ไปฝึ กการยิงรู ปแบบพิเศษได้หากต้องการอีกด้วย
3.5 การยิงธนูรูปแบบพิเศษ

การตั้งท่ายิงให้ถกู ต้องครบทุกส่วน การเรี ยนรู้วิธีการยิงทีละขั้นตอนอย่างละเอียด การ
ฝึ กฝนตามหลักสูตร รวมถึงการสังเกตและแก้ไขข้อผิดพลาดดังที่กล่าวไปข้างต้น นับเป็ น
กระบวนการทัว่ ไปในการฝึ กฝนธนูที่ผเู้ รี ยนธนูทุกยุคสมัยต้องพบ นักธนูที่ผา่ นกระบวนการนี้แล้วก็
ควรจะยิงธนูได้เข้าเป้ า และสามารถเป็ นกําลังในการรบได้ กระนั้น การฝึ กฝนธนูในอินเดียโบราณก็
ไม่ได้ยตุ ิเพียงเท่านั้น เพราะธนุรเวทยังมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งว่าด้วยการยิงธนูรูปแบบพิเศษอีกด้วย
การยิงธนูรูปแบบพิเศษมีอยูห่ ลายรู ปแบบ แต่ละรู ปแบบแตกต่างกันไปทั้งเรื่ องตําแหน่งของ
เป้ า ลักษณะเป้ า หรื อวิธีที่กาํ หนดให้ยงิ ทว่าสิ่งที่โดดเด่นเหมือนกันทุกรู ปแบบก็คือเป็ นเป้ าที่ยงิ ได้
ยากอย่างยิง่ ต้องอาศัยทักษะชั้นสูงจึงจะสามารถยิงได้สาํ เร็จ ผูว้ ิจยั จะได้นาํ เสนอรายละเอียดของการ
ยิงธนูแบบพิเศษเหล่านี้ต่อไป แต่ในเบื้องต้นนี้จะกล่าวถึงวิธีการจําแนกประเภทเป้ าธนูเสียก่อน เพื่อ
*

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.1.4.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
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เป็ นพื้นฐานให้เข้าใจมุมมองที่ชาวภารตะใช้พิจารณาเป้ าธนูว่าง่าย ยาก หรื อมีความพิเศษประการใด
จากนั้นจึงจะกล่าวถึงวิธีฝึกฝนธนูรูปแบบพิเศษต่างๆไปตามลําดับ
3.5.1 ประเภทของเป้ าธนู

กีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั มีจุดมุ่งหมายเดียวคือยิงให้เข้าจุดศูนย์กลางของเป้ า
รู ปกลมซึ่งเป็ นตําแหน่งที่มีคะแนนสูงสุด เป้ าทั้งที่ใช้ซอ้ มและที่ใช้แข่งขันจริ งจึงมีลกั ษณะไม่ต่างกัน
มากนัก คือเป็ นเป้ านิ่ง ทรงแบน มีลวดลายเป็ นรู ปวงกลมเรี ยงซ้อนกันจากวงใหญ่ไปวงเล็ก ขนาด
ความสูง และวัสดุที่ใช้ประกอบขึ้นเป็ นเป้ าอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่เป้ าก็มีเพียงรู ปแบบเดียว และ
ตั้งไว้ในทิศทางตรงหน้า สูงราวระดับสายตาทั้งสิ้น ในทางกลับกัน การยิงธนูในวัฒนธรรมอินเดีย
โบราณมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใช้งานจริ งยามออกรบ เป้ าที่ใช้ฝึกจึงมีความหลากหลาย ทั้งด้าน
รู ปแบบ ชนิด วัสดุ ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าสิ่งของต่างๆ รอบตัวก็สามารถนํามาใช้เป็ นเป้ าฝึ กซ้อมได้
ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเป้ าลักษณะตายตัว และผูส้ อนอาจเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าเพื่อให้ศิษย์ได้ฝึกยิง เช่นที่
โทรณะสัง่ ให้ศิษย์ยงิ หัวของนกปลอมบนยอดไม้ 122 เป็ นต้น นอกจากนี้ ตําแหน่งที่วางเป้ าก็ไม่จาํ กัด
เฉพาะระดับสายตา แต่มีท้งั เป้ าที่อยูต่ ่าํ อยูส่ ูง รวมถึงเป้ านิ่งและเป้ าเคลื่อนไหวในอาการต่างๆกัน
อีกด้วย
เนื้ อหาเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของเป้ าธนูปรากฏในธนุรเวททั้งฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติ ทว่าทั้งสองฉบับมีเกณฑ์การพิจารณาประเภทของเป้ าต่างกัน
วิธีการจําแนกจึงแตกต่างกันไปด้วย ดังนี้
146

3.5.1.1 ประเภทของเป้ าธนูในธนุ รเวทฉบับอัคนิ ปุราณะ

อัคนิปุราณะจําแนกเป้ าธนูโดยใช้เกณฑ์แบ่งตามตําแหน่งของเป้ าอันจะ
ส่ งผลต่อความยากง่ายในการยิง สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
3.5.1.1.1 เป้ าทฤฒะ (Dṛḍha)

คําว่า “dṛḍha” ในภาษาสันสกฤตเป็ นคําที่มีความหมาย
หลากหลายมาก เช่น “มัน่ , แน่น, หนา, แข็ง, ใหญ่, อยูก่ บั ที่, ฯลฯ” 123 เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาจะ
พบว่า เป้ าทฤฒะในธนุรเวทฉบับนี้ คงหมายถึงเป้ าที่สามารถยิงได้ไม่ยากนัก หรื อยิงได้ง่ายกว่า
กลุ่มอื่นๆในธนุรเวทฉบับเดียวกัน เนื่องจากต้นฉบับอธิบายว่าเป้ าที่จดั อยูใ่ นประเภททฤฒะ ได้แก่
เป้ าที่ไม่ได้อยูต่ ่าํ และเป้ าที่ไม่แหลมคมไม่รุนแรง 124 สันนิษฐานว่าเป้ าประเภทนี้ อาจเป็ นเป้ านิ่งและ
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AgP. 250.14
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ตั้งอยูใ่ นระดับสายตาหรื อสูงตํ่ากว่านั้นไม่มาก อันนับเป็ นตําแหน่งปกติสาํ หรับการยิงธนูข้นั พื้นฐาน
เป้ าที่ใช้ในการเรี ยนการสอนเบื้องต้นก็อาจจัดอยูใ่ นกลุ่มเป้ าทฤฒะนี้ เช่นเดียวกัน
3.5.1.1.2 เป้ าทุษกระ (Duṣkara)

คําภาษาสันสกฤตว่า “duṣkara” หมายถึง “ทําได้ยาก” 125
ต้นฉบับอธิบายว่าเป้ าที่จดั อยูใ่ นกลุ่มนี้ได้แก่ เป้ าที่อยูส่ ูง และเป้ าที่อยูต่ ่าํ 126 เป้ าลักษณะนี้ จะยิงได้
ยากกว่าเป้ าในระดับสายตาทัว่ ไป นักธนูตอ้ งสามารถกะระยะห่าง จังหวะ และองศาการยิง รวมถึง
ประเมินผลกระทบที่แรงโน้มถ่วงหรื อแรงจากภายนอกอื่นๆ กระทําต่อลูกธนูได้แม่นยํา จึงจะ
สามารถยิงเข้าเป้ ากลุ่มนี้ได้
149
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3.5.1.1.3 เป้ าจิตรทุษกระ (Citraduṣkara)

ชื่อของเป้ าประเภทนี้ประกอบขึ้นจากคําว่า “citra” ซึ่งแปลว่า
“จุด, แตกต่าง, โดดเด่น, ฯลฯ” 127 และคําว่า “duṣkara” รวมแล้วจึงหมายถึง “ทําได้ยากเป็ นพิเศษ”
ต้นฉบับอธิบายว่าเป้ าชนิดนี้ คือเป้ าที่อยูร่ ะหว่างจุดกลางศีรษะและอยนะทั้งฝั่งซ้ายและขวา 128
คําว่า “อยนะ” เป็ นคําที่ผวู้ จิ ยั กําหนดขึ้นเองจากคําสันสกฤตใน
ต้นฉบับว่า “ayana” คํานี้ มคี วามหมายหลากหลาย แต่ในที่น้ ีสนั นิษฐานว่าเป็ นศัพท์เฉพาะทาง
ดาราศาสตร์ หมายถึงเส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ าในวันครี ษมายันและวันเหมายัน *
ดังนั้น สันนิษฐานได้ว่า เป้ าจิตรทุษกระหมายถึงเป้ าที่อยูใ่ นมุมเงยสูงมาก เกือบตั้งฉากกับพื้นโลก
และอยูค่ ่อนไปทางซ้ายหรื อขวาของผูย้ งิ อันเป็ นเป้ าที่ยงิ ได้ยากมาก และน่าจะยิงยากที่สุดในบรรดา
เป้ าทั้งสามกลุม่ ของธนุรเวทฉบับนี้ นักธนูจะต้องเชี่ยวชาญการประเมินตําแหน่ง ระยะห่าง จังหวะ
องศาการยิง และเนื่องจากเป็ นการยิงสวนแรงโน้มถ่วง ลูกธนูจะหมดกําลังอย่างรวดเร็ ว เมื่อลูกธนูมี
กําลังน้อย ก็ยง่ิ มีโอกาสสูงขึ้นที่จะเกิดความเบี่ยงเบนจากแรงกระทําอื่นๆ เช่น แรงลม
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วันครี ษมายัน (Summer Solstice) และวันเหมายัน (Winter Solstice) คือวันที่ตาํ แหน่ง
ของดวงอาทิตย์อยูเ่ ฉียงไปสุดทางทิศเหนือและทิศใต้ ตามลําดับ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวนเวียน
เป็ นวัฏจักรทุกหกเดือน
*
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เป้ าทั้งสามข้างต้นเป็ นกลุ่มที่ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะได้จาํ แนกประเภท
ไว้อย่างชัดเจนโดยใช้เกณฑ์ตาํ แหน่งที่ต้งั ทว่ามีคาํ ประพันธ์บทหนึ่งกล่าวถึงเป้ าอีกสามรู ปแบบ
ความว่า
bhrāntaṃ pracalitaṃ cāiva sthiraṃ yacca bhavediti |
samantāttāḍayedbhindyācchedayedvyathayedapi ||AgP. 250.18||

(เป้ า)ใดเป็ นเป้ าที่เคลื่อนที่ไปๆมาๆ เป้ าขยับเขยือ้ น และเป้ านิ่ง
เขาพึงยิง ทําลาย ฉีก ทิ่มแทง(เป้ าเหล่านั้น)โดยสมบูรณ์

คําประพันธ์บทนี้ ปรากฏท้ายอัธยายะที่ 250 ของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ
ไม่ได้อยูร่ ่ วมกับเนื้ อหาช่วงที่อธิบายการจําแนกประเภทเป้ าข้างต้น กระนั้น ก็ยงั สามารถเห็นได้ว่ามี
แนวคิดการแบ่งประเภทของเป้ าอยูใ่ นคําประพันธ์บทนี้ ทั้งยังใช้วิธีจาํ แนกต่างเกณฑ์กบั เป้ ากลุ่มแรก
ด้วย คือในบทนี้จะพิจารณาเป้ าจากลักษณะการเคลื่อนไหว ว่าอยูน่ ่ิง (sthira) ขยับเขยื้อน
(pracalita) หรื อเคลื่อนที่ไปๆมาๆ (bhrānta) ทว่าต้นฉบับก็ไม่มีคาํ อธิบายเพิ่มใดๆ เกี่ยวกับเป้ า
เหล่านี้ เลย จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเป้ าในคําประพันธ์บทนี้สมั พันธ์กบั เป้ ากลุ่มแรก คือเป้ าทฤฒะเป้ าทุษกระ-เป้ าจิตรทุษกระ หรื อไม่ เป้ าเหล่านี้ อาจเป็ นเป้ าเดียวกันกับเป้ ากลุ่มแรกโดยตรง (เช่น
เป้ าทฤฒะเป็ นเป้ านิ่ ง เป้ าจิตรทุษกระเป็ นเป้ าเคลื่อนที่) หรื อเป้ ากลุ่มแรกแต่ละประเภทจะมีวิธี
เคลื่อนไหวสามรู ปแบบ (คือเป้ าทฤฒะก็มีท้งั ที่อยูน่ ่ิง ขยับเขยื้อน และเคลื่อนที่ เป้ าทุษกระและเป้ า
จิตรทุษกระก็เช่นกัน) หรื อเป้ าสองกลุ่มนี้อาจไม่สมั พันธ์กนั เลย เป็ นเพียงการรวบรวมต้นฉบับต่างๆ
มาบันทึกไว้ดว้ ยกันในธนุรเวทฉบับนี้ก็เป็ นได้
อย่างไรก็ตาม การปรากฏเป้ าสองกลุ่มซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาต่างกันเช่นนี้
ได้แสดงให้เห็นว่า แม้ในสมัยของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ การจําแนกประเภทของเป้ าก็มีมากกว่า
หนึ่งวิธีแล้ว แต่สาเหตุที่ตอ้ งกําหนดเกณฑ์มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ รวมถึงลักษณะการใช้งานแต่ละเกณฑ์
ในสถานการณ์จริ งนั้น ไม่สามารถตีความได้แน่ชดั โดยอาศัยหลักฐานทางวรรณคดีเพียงทางเดียว
3.5.1.2 ประเภทของเป้ าธนูในธนุ รเวทฉบับศารงคธรปั ทธติ

ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติกล่าวถึงการแบ่งประเภทของเป้ าธนูไว้อย่าง
ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากการเคลื่อนที่ของเป้ าและผูย้ งิ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท
แต่ไม่มีการระบุไว้เลยว่า เป้ าเหล่านั้นตั้งอยูใ่ นตําแหน่งใด มีความยากง่ายต่างกันอย่างไร หรื อจะต้อง
เรี ยงลําดับการฝึ กฝนอย่างไร
เป้ าทั้ง 4 ประเภทนั้น มีดงั ต่อไปนี้
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3.5.1.2.1 เป้ าสถิระ (Sthira)

คําว่า “sthira” แปลว่า “นิ่ง, มัน่ , มัน่ คง, ฯลฯ” 129 ชื่อนี้ สอดคล้อง
กับลักษณะของเป้ า คือเป็ นเป้ านิ่งและผูท้ ี่ยงิ ก็ตอ้ งยืนนิ่ งอยูเ่ ช่นกัน ต้นฉบับกล่าวว่าเป้ าสถิระมี 3
ประเภท (triprakāra) และผูท้ ี่สามารถยิงเป้ าสถิระได้จะเรี ยกว่า “สถิรเวธิน (Sthiravedhin)” 130
ทว่ากลับไม่ได้อธิบายเพิม่ เติมใดๆไว้เลย ทําให้ไม่ทราบว่า เป้ าสถิระทั้งสามประเภทมีรูปแบบ
อย่างไร และนักธนูจะได้รับฉายา “สถิรเวธิน” ซึ่งอาจแปลว่า “ผูย้ งิ เป้ าสถิระ” หรื อ “ผูย้ งิ เป้ านิ่ง” 131
นั้นเมื่อใด เพราะการ “ยิงเป้ านิ่งโดยยืนนิ่ ง” อาจหมายถึงการยิงธนูอย่างง่ายซึ่งเป็ นกิจกรรมแรกๆใน
การเรี ยน หรื ออาจเป็ นเป้ าที่ไกลและยาก สมควรที่นกั ธนูจะได้รับฉายาหากยิงสําเร็ จก็เป็ นได้ *
154

155

156

157

3.5.1.2.2 เป้ าจละ (Cala)

คําว่า “cala” แปลว่า “ขยับ, เคลื่อนไหว” 132 ธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติกล่าวถึงเป้ าประเภทนี้ว่า หมายถึงกรณี ที่ผยู้ งิ ยืนนิ่งแต่ยงิ เป้ าที่เคลื่อนไหว 133
158

159

3.5.1.2.3. เป้ าจลาจละ (Calācala)

คําว่า “calācala” ประกอบขึ้นจากคําว่า “cala” และ “acala”
ซึ่งคําหลังนี้หมายถึง “ไม่เคลื่อนไหว” 134 ดังนั้นชื่อเป้ าจลาจละจึงควรว่า “มีท้ งั การเคลื่อนไหวและ
การอยูน่ ิ่ง” เนื่องจากต้นฉบับกล่าวว่าเป้ าประเภทนี้เป็ นเป้ านิ่ง แต่ผยู้ งิ ต้องกําลังเคลือ่ นที่อยู่ 135
160

161

3.5.1.2.4 เป้ าทวยะจละ (Dvayacala)

ชื่อทวยะจละประกอบขึ้นจากคําว่า “dvaya” ซึ่งแปลว่า “สอง, คู่”
136
และคําว่า “cala” ชื่อนี้ จึงมีความหมายว่า “เคลื่อนที่ท้ งั สองฝ่ าย” สอดคล้องกับคําอธิบายใน
ต้นฉบับที่ว่า เป้ าทวยะจละคือทั้งเป้ าและผูย้ งิ กําลังเคลื่อนที่อยูท่ ้งั คู่ และนักธนูตอ้ งผ่านการฝึ กหนัก
จึงจะยิงเป้ านี้ได้สาํ เร็ จ 137

162

163

129

MW., p.1264.
ŚP. 80.94
131
MW., pp.1264, 1018.
130

*

เรื่ องฉายาของนักธนู ดูรายละเอียดได้ที่ทา้ ยหัวข้อ 3.5.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี

132

MW., p.391.
ŚP. 80.95
134
MW., p.8.
135
ŚP. 80.96
136
MW., p.503.
137
ŚP. 80.97
133
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จะเห็นได้ว่า ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติจาํ แนกประเภทของเป้ าโดยพิจารณาจาก
การเคลื่อนที่ ต่างจากเกณฑ์หลักของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะซึ่งแบ่งตามตําแหน่งที่ต้งั เป้ า ทว่า วิธี
จําแนกในฉบับศารงคธรปัทธติกลับไปคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้ าในคําประพันธ์บทที่ 250.18 ของฉบับ
อัคนิปุราณะ ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยคือฉบับศารงคธรปัทธติจะพิจารณาการเคลื่อนที่ของผูย้ งิ
ประกอบด้วย ขณะที่ฉบับอัคนิปุราณะคํานึงเฉพาะการเคลือ่ นไหวของเป้ าเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การ
แบ่งประเภทของเป้ าตามการเคลื่อนที่กน็ ่าจะเป็ นเกณฑ์ที่สาํ คัญและนิยมกันแพร่ หลายไม่ยงิ่ หย่อน
ไปกว่าเกณฑ์ดา้ นตําแหน่งที่ต้งั จึงได้ปรากฏอยูใ่ นธนุรเวททั้งสองฉบับ แม้จะเห็นเค้าลางไม่ชดั เจน
นักในฉบับอัคนิปุราณะก็ตาม
การศึกษาการแบ่งประเภทเป้ าธนูในธนุรเวททั้งสองฉบับทําให้เห็นได้ชดั ถึง
มุมมองของวัฒนธรรมอินเดียโบราณต่อวิธีการพิจารณาเป้ าอันหนึ่งๆ ว่ามีหลากหลายด้าน
โดยเฉพาะเรื่ องตําแหน่งที่ต้ งั และการเคลื่อนที่ อันจะเป็ นพื้นฐานช่วยให้เข้าใจเป้ าสําหรับการยิง
รู ปแบบพิเศษและแนวคิดของชาวภารตะต่อเป้ ากลุ่มนั้นได้ดียง่ิ ขึ้นด้วย
3.5.2 การฝึ กฝนธนูรูปแบบพิเศษต่างๆ

หลังจากผ่านการเรี ยนรู้และฝึ กฝนจนสามารถยิงเป้ าสําหรับฝึ กซ้อมทัว่ ไปได้
คล่องแคล่วแม่นยําดีแล้ว นักธนูบางส่วนอาจก้าวเข้าสู่การยิงธนูรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีความยาก
เหนือกว่าการฝึ กธรรมดาอยูม่ าก ทั้งด้วยลักษณะของเป้ า หรื อวิธีที่กาํ หนดในการยิงเป้ า ต้องอาศัย
ความอดทนฝึ กฝนอย่างหนักกระทัง่ เกิดความเชี่ยวชาญเอกอุจึงจะสามารถยิงเข้าเป้ าเหล่านั้นได้ และ
เมื่อทําได้สาํ เร็ จ นักธนูคนนั้นก็จะได้รับการยกย่องเหนือกว่านักธนูอื่นๆ
ต้นฉบับธนุรเวทแยกการฝึ กธนูรูปแบบพิเศษมากล่าวไว้ในช่วงท้ายๆ ไม่อธิบาย
ร่ วมกับส่วนการฝึ กฝนธรรมดา เนื้ อหาว่าด้วยวิธีการฝึ กฝนธนูแบบพิเศษหลากหลายรู ปแบบนั้นพบ
เฉพาะในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ ผูว้ จิ ยั จึงจะนําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นนี้ โดยอาศัย
ธนุรเวทฉบับนี้ เป็ นสําคัญ ส่วนธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะก็มีการกล่าวถึงเป้ าชนิดหนึ่งแยกไว้
ต่างหากจากส่วนที่อธิบายการฝึ กธรรมดาด้วย คือเป้ าภรมณะ (Bhramaṇa) โดยกล่าวเพียงว่าเป็ น
เป้ าที่มีลกั ษณะแน่นหนา ทําขึ้นจากขนนก และจะใช้ฝึกภายหลังจากเป้ าชนิดอื่นๆ 138 แต่ก็ไม่ได้
อธิบายรายละเอียดใดๆเพิ่มเติม ทําให้ไม่สามารถตีความได้เลยว่าเป้ าภรมณะเป็ นเป้ าสําหรับการยิง
รู ปแบบพิเศษหรื อไม่ประการใด ผูว้ ิจยั จึงไม่เลือกนําเป้ าชนิดนี้ มาวิเคราะห์ร่วมด้วย
ลําดับต่อไปจะนําเสนอการฝึ กฝนธนูรูปแบบพิเศษที่ปรากฏในธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติ แต่เนื่องจากต้นฉบับจัดกลุ่มเนื้อหาส่วนนี้ไว้ค่อนข้างสับสน ผูว้ ิจยั จึงได้เรี ยบเรี ยง
164

138

AgP. 250.17
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ข้อมูลขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุด และได้แบ่งรู ปแบบการฝึ กเหล่านั้น
ออกเป็ น 11 รู ปแบบ ดังนี้
3.5.2.1 การยิงเหล็ก

ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติได้จดั กลุ่มการยิง 4 รู ปแบบเข้าไว้ดว้ ยกันใน
หัวข้อ “เป้ ายากสี่ประการ (Dṛḍhacatuṣka)” โดยเอ่ยถึงการยิงเหล็กไว้เป็ นอันดับแรกในกลุ่มนี้
ต้นฉบับกล่าวว่าเหล็กที่เป็ นเป้ าในกรณีน้ ีจะต้องทําเป็ นรู ปทรงบาตร * มี
ความหนา 0.5 อังคุละ นักธนูพึงยิงโดยใช้ลกู ธนูที่มีหวั แบบกากตุณฑะ ** หากยิงบาตรมากกว่า 3
ใบแตกด้วยลูกธนูดอกเดียว จึงจะนับว่ายิงเป้ านี้ได้สาํ เร็ จ และนักธนูจะได้รับฉายาว่า “ทฤฒฆาติน
(Dṛḍhaghātin)” 139 อันแปลได้ว่า “ผูท้ าํ ลายเป้ ายาก” ตามคําที่ประกอบขึ้นคือ “dṛḍha” และ
“ghātin” ซึ่งแปลว่า “ผูฆ้ ่า, ผูท้ าํ ลาย” 140
165

166

167
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3.5.2.2 การยิงแผ่นหนัง

การยิงรู ปแบบนี้ก็เป็ นหนึ่งในหัวข้อ “เป้ ายากสี่ประการ” เช่นเดียวกัน มี
ลักษณะคือนักธนูตอ้ งยิงแผ่นหนังจํานวน 24 แผ่นด้วยลูกธนูดอกเดียวให้ทะลุ ลูกธนูที่เหมาะสม
สําหรับการยิงรู ปแบบนี้คือลูกธนูที่มีหวั แบบอารามุขะ *** และต้นฉบับยังกล่าวด้วยว่า ผูท้ ี่ยงิ ได้
เช่นนี้ ก็จะสามารถยิงธนูทะลุร่างกายของพญาช้างได้ดว้ ย 141
อนึ่ง ฝ่ ายวรรณคดีบาลี ในอรรถกถาของสุขุมาลสูตรก็มีการกล่าวถึงการยิง
แผ่นหนังเช่นเดียวกัน โดยเล่าว่าพระโพธิสตั ว์สิทธัตถะได้แสดงศิลปะต่างๆต่อหน้าเจ้าศากยะ
ทั้งหลายเพือ่ แสดงถึงความเพียบพร้อมที่จะอภิเษกสมรส หนึ่งในศิลปะที่ทรงแสดงคือการยิงหนัง
กระบือแห้ง 60 แผ่นให้ทะลุ (สฎฺฐิ ปตลํ สุกฺขมหิ สจมฺม ํ วินิวิชฺฌิตุ ํ วฎฺฎตีติฯ) 142 แม้จะมีรายละเอียด
ต่างจากธนุรเวทไปบ้าง แต่ขอ้ ความนี้ก็ช่วยยืนยันได้ว่า สําหรับชาวภารตะโบราณ การยิงแผ่นหนัง
169

170

171

คําประพันธ์บทที่อธิบายรายละเอียดของการยิงรู ปแบบนี้ (ŚP. 80.145) เลือกใช้คาํ ว่า
“บาตรโลหะ (lohapātra)” แต่คาํ ประพันธ์ขา้ งเคียงอืน่ ๆอีกสองบท (ŚP. 80.144; 80.148) ใช้คาํ
ว่า “เหล็ก (ayas)” เป้ านี้ จึงควรเป็ นบาตรเหล็กมากกว่าจะเป็ นโลหะชนิดอื่น
**
หัวลูกธนูกากตุณฑะ (Kākatuṇḍa) เป็ นหัวลูกธนูสาํ หรับยิงโลหะ (ŚP. 80.66)
*

139

ŚP. 80.145; 80.148
MW., p.377.
***
หัวลูกธนูอารามุขะ (Ārāmukha) เป็ นหัวลูกธนูสาํ หรับยิงแผ่นหนัง (ŚP. 80.65)
141
ŚP. 80.146; 80.148
140

142

องฺ. ติก. อ. (บาลี) 2/206.
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จํานวนมากนับเป็ นหนึ่งในรู ปแบบการยิงธนูข้นั สูงซึ่งสามารถใช้เป็ นบททดสอบฝี มอื ของนักธนูได้
อย่างดี
3.5.2.3 การยิงหม้อนํ้า

อีกหนึ่งใน “เป้ ายากสี่ประการ” ของธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ คือการ
ยิงหม้อนํ้าที่กาํ ลังลอยวนอยูใ่ นนํ้า ด้วยลูกธนูที่มีหวั แบบสูจีมุขะ * หากยิงได้นกั ธนูก็จะได้ฉายาว่า
“ทฤฒเภทิน (Dṛḍhabhedin)” 143 ซึ่งแปลว่า “ผูท้ าํ ลายเป้ ายาก” ตามคําที่มาประกอบกันคือ
“dṛḍha” และ “bhedin” ซึ่งแปลว่า “ผูท้ าํ ลาย, ผูห้ กั , ผูท้ ิ่มแทง” 144
172

173

174

3.5.2.4 การยิงก้อนดิน

การยิงก้อนดินเป็ นการยิงรู ปแบบสุดท้ายในกลุ่ม “เป้ ายากสี่ประการ” มี
ลักษณะเป้ าเป็ นก้อนดินที่กาํ ลังหมุนวนอยูบ่ นวงล้อ ต้นฉบับกล่าวถึงการยิงรู ปแบบนี้ร่วมไปกับการ
ยิงหม้อนํ้า และให้รายละเอียดของการยิงทั้งสองรู ปแบบไว้ตรงกัน กล่าวคือ ลูกธนูที่กาํ หนดให้ใช้ก็
เป็ นแบบเดียวกันคือแบบหัวลูกธนูสูจีมขุ ะ หากนักธนูยงิ สําเร็ จก็จะได้ฉายา “ทฤฒเภทิน” เหมือนกัน
ด้วย 145 สาเหตุที่ธนุรเวทกล่าวถึงการยิงก้อนดินร่ วมกับการยิงหม้อนํ้าเช่นนี้ คงเนื่องมาจากรู ปแบบ
ของเป้ าทั้งสองนี้ คล้ายคลึงกันมากจนไม่จาํ เป็ นต้องแยกออกจากกัน นัน่ คือเป็ นการยิงสิ่งที่เคลื่อนที่
ในลักษณะหมุนวนเป็ นวงกลม
175

3.5.2.5 การยิงแบบพาณภังคะ (Bāṇabhaṅga)

คําว่า “bāṇabhaṅga” ประกอบขึ้นจากคําว่า “bāṇa” ซึ่งแปลว่า “ลูกธนู”
และ “bhaṅga” แปลว่า “การหัก, การทําลาย” 146 รวมจึงมีความหมายว่า “การหักลูกธนู” เมื่อ
พิจารณาบริ บทร่ วมด้วยแล้วสามารถตีความได้ว่า การยิงแบบพาณภังคะหมายถึง “การยิงทําลาย
ลูกธนูของอีกฝ่ าย”
การยิงแบบพาณภังคะมีสองรู ปแบบย่อย ประการแรกคือการยิงทําลาย
ลูกธนูที่ปักอยูแ่ ล้วบนเป้ า ส่วนอีกประการหนึ่งคือการยิงทําลายลูกธนูที่กาํ ลังเคลื่อนที่ ทั้งสอง
รู ปแบบมีรายละเอียดไม่มากนัก ต้นฉบับกล่าวแต่เพียงว่า ในการยิงทําลายลูกธนูที่ปักอยูบ่ นเป้ า
176

*

หัวลูกธนูสูจีมุขะ (Sūcīmukha) เป็ นหัวลูกธนูสาํ หรับยิงเจาะเกราะ (ŚP. 80.65)

143

ŚP. 80.147-148
MW., p.766.
145
ŚP. 80.147-148
146
MW., pp.727, 744.
144

74

นักธนูจะต้องใช้ลกู ธนูที่มีหวั แบบทวิผลิกะ * ยิงออกไปในแนวขวาง ส่วนการยิงทําลายลูกธนู
เคลื่อนที่น้ นั ลูกธนูที่เป็ นเป้ าหมายต้องพุ่งเข้าหาผูท้ ี่กาํ ลังจะยิงพาณภังคะ และจะต้องพุ่งในแนว
ระนาบ (ไม่ใช่ลกู ธนูที่ยงิ ขึ้นฟ้ า) หากผูใ้ ดยิงรู ปแบบนี้ได้สาํ เร็ จ ก็จะได้ฉายาว่า “พาณัจเฉทิน
(Bāṇacchedin)” 147 ซึ่งแปลว่า “ผูย้ งิ ตัดลูกธนู” ตามการประกอบศัพท์จากคําว่า “bāṇa” และ
“chedin” ซึ่งแปลว่า “ผูต้ ดั ” 148
เรื่ องการยิงทําลายลูกธนูมีประเด็นที่น่าสนใจในวรรณคดีบาลีดว้ ย
กล่าวคือ อรรถกถาของสรภังคชาดก มีการเอ่ยถึงนักธนูคนหนึ่งที่เรี ยกว่า “สรเวธี ” 149 ซึ่งชื่อนี้แปล
ได้ว่า “ผูย้ งิ หักลูกธนู” จากการประกอบกันของคําว่า “สร” ซึ่งแปลว่า “ลูกธนู” และ “เวธินฺ” ซึ่ง
แปลว่า “การยิง” 150 เมื่อพิจารณาจากเนื้ อเรื่ องจะพบว่านักธนูสรเวธีน้ ี เป็ นหนึ่งในผูท้ ี่มีความสามารถ
และสถานะเหนือกว่านักธนูธรรรมดา จึงสันนิษฐานได้ว่า สรเวธีในวรรณคดีบาลีและพาณภังคะใน
ธนุรเวทน่าจะมีความคล้ายคลึงกัน คือเป็ นการยิงทําลายลูกธนูของอีกฝ่ าย และนับเป็ นการยิงรู ปแบบ
พิเศษซึ่งจะนําเกียรติยศมาสู่ผยู้ งิ เช่นเดียวกัน ส่วนรายละเอียดของการยิงจะมีความเหมือนหรื อ
แตกต่างอย่างไรนั้น ยังไม่มีหลักฐานที่จะอธิบายได้แน่ชดั
นอกจากเรื่ องสรเวธีแล้ว ในอรรถกถาชาดกเดียวกันยังปรากฏคําว่า “สร
ภงฺค” อีกด้วย ว่าเป็ นชื่อฉายาที่พระโพธิสตั ว์ได้รับหลังจากแสดงศิลปะการธนู ต้นฉบับอธิบายว่า
พระโพธิสตั ว์ยงิ ลูกธนูหลายดอกขึ้นไปในอากาศให้เป็ นปราสาทศร ** เป็ นอาทิ จากนั้นก็ยงิ ลูกธนู
อีกดอกหนึ่งขึ้นไปทําลายปราสาทศรนั้นให้เป็ นชิ้นๆ พระองค์จึงเป็ นที่รู้จกั ในนามนี้ 151 อนึ่ง คําว่า
“สรภงฺค” นั้นมีความหมายโดยศัพท์และลักษณะการประกอบรู ปคําเหมือนคําว่า “bāṇabhaṅga”
ทุกประการ ต่างแต่เพียงเลือกใช้คาํ “สร” มาแทน “bāṇa” เท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าอรรถกถาชาดกกับ
177

178

179

180

181

182

183

หัวลูกธนูทวิผลิกะ (Dviphalika) ไม่มีคาํ อธิบายในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติว่าเป็ น
หัวลูกธนูที่มีลกั ษณะเช่นไรหรื อใช้งานอย่างไร ทว่ามีหวั ลูกธนูอีกรู ปแบบหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกันและ
ปรากฏอยูใ่ นคําอธิบายของธนุรเวทฉบับนี้ คือหัวลูกธนูทวิภลั ลกะ (Dvibhallaka) หรื อทวิภลั ละ
(Dvibhalla) ใช้สาํ หรับยิงสายธนูและลูกธนูของฝ่ ายตรงข้าม (ŚP. 80.63; 80.66)
*

147
148
149
150

ŚP. 80.150-151
MW. p.407.

ขุ. ชา. จตฺ ตาลีส. อ. (บาลี) 7/368-369.

T.W. Rhys Davids and William Stede, eds., The Pali Text Society’s PaliEnglish Dictionary, 6th ed. (London: The Pali Text Society, 1972), pp.697, 648.

ปราสาทศร (สรปาสาท) เป็ นรู ปแบบศิลปะการธนูชนิดหนึ่งในวรรณคดีบาลี
151
ขุ. ชา. จตฺ ตาลีส. อ. (บาลี) 7/383.
**

75

ธนุรเวทจะอธิบายการยิงทั้งสองนี้ ไว้ต่างกัน แต่ความคล้ายคลึงของรู ปคําเช่นนี้อาจแสดงว่าทั้ง
สองคํามีความสัมพันธ์กนั มาก่อนก็เป็ นได้
3.5.2.6 การยิงแบบวราฏิกาวรรตะ (Varāṭikāvarta)

ชื่อ “Varāṭikāvarta” ประกอบขึ้นจากคําว่า “varāṭikā” และ “āvarta”
ซึ่งแปลว่า “หอยเบี้ย” และ “การหมุน” 152 ตามลําดับ จึงมีความหมายโดยศัพท์ว่า “การหมุนของ
หอยเบี้ย” เมื่อพิจารณาบริ บทร่ วมด้วยก็จะสามารถตีความได้ว่า การยิงแบบวราฏิกาวรรตะคือ “การ
ยิงที่มีเป้ าเป็ นหอยเบี้ยที่กาํ ลังหมุน”
ต้นฉบับอธิบายการเตรี ยมเป้ าสําหรับการยิงรู ปแบบนี้ว่า ต้องผูกขนม้าที่
ท่อนไม้ และผูกหอยเบี้ยไว้ที่ขนม้านั้น จากนั้นผูช้ ่วยจะใช้มือหมุนท่อนไม้ให้หอยเบี้ยหมุน และ
นักธนูตอ้ งยิงหอยเบี้ยที่กาํ ลังหมุนนั้น ผูท้ ี่ยงิ สําเร็ จจะได้ชื่อว่า “ธนุรธร (Dhanurdhara)” 153 ซึ่ง
แปลว่า “ผูท้ รงไว้ซ่ึงธนู” 154
อนึ่ง ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติได้เอ่ยถึงการยิงแบบ “กราวรรตะ
(Karāvarta)” ไว้ดว้ ย 155 ซึ่งสันนิษฐานว่าหมายถึงการยิงแบบวราฏิกาวรรตะนัน่ เอง พิจารณาได้
จากตําแหน่งที่คาํ นี้ปรากฏในต้นฉบับ และจากความหมายของชื่อตามคําที่ประกอบขึ้นคือ “kara”
ซึ่งแปลว่า “มือ” 156 กับ “āvarta” อันแปลรวมได้ว่า “การหมุนด้วยมือ” สอดคล้องกับคําอธิบายของ
การยิงวราฏิกาวรรตะที่ว่า ผูช้ ่วยต้องหมุนท่อนไม้ดว้ ยมือเพื่อให้หอยเบี้ยหมุนเป็ นเป้ าสําหรับนักธนู
184

185

186

187

188

3.5.2.7 การยิงแบบกาษฐัจเฉทนะ (Kāṣṭhacchedana)

คําว่า “kāṣṭhacchedana” ประกอบขึ้นจากคําว่า “kāṣṭha” แปลว่า
“ท่อนไม้” และ “chedana” แปลว่า “การตัด, การฉีก, การทําลาย” 157 รวมจึงมีความหมายว่า “การ
ฉีกท่อนไม้” หรื ออาจแปลอย่างตีความได้ว่า “การยิงที่มกี ารฉีกท่อนไม้เป็ นเป้ า” คือยิงเพื่อฉีก
ท่อนไม้นน่ั เอง
การยิงรู ปแบบนี้มวี ิธีการเรี ยบง่าย คือใช้ท่อนไม้ช้ืนที่มีลกั ษณะเหมือน
หางวัวเป็ นเป้ า และยิงด้วยลูกธนูที่มีหวั แบบกษุรประ * หากนักธนูยงิ ให้ท่อนไม้ฉีกออกได้ก็นบั ว่ายิง
189

190

152

MW. pp.921, 156.
ŚP. 80.152
154
MW., p.509.
155
ŚP. 80.149
156
MW., p.253.
157
MW., pp.281, 407.
153

*

หัวลูกธนูกษุรประ (Kṣurapra) เป็ นหัวลูกธนูสาํ หรับยิงคันธนูของอีกฝ่ าย (ŚP. 80.65)

76

สําเร็ จและจะได้ฉายาว่า “กาษฐัจเฉตตฤ (Kāṣṭhacchettṛ)” 158 ซึ่งแปลว่า “ผูฉ้ ีกท่อนไม้” ตามคํา
ที่มาประกอบกันคือ “kāṣṭha” และ “chettṛ” ซึ่งคําหลังนี้หมายถึง “ผูต้ ดั , ผูฉ้ ีก” 159
เนื่องจากต้นฉบับไม่อธิบายรายละเอียดใดๆไว้เลย ทําให้ไม่สามารถสรุ ป
ได้ว่า ท่อนไม้ที่ใช้เป็ นเป้ าควรมีขนาดเท่าไร หรื อที่ว่า “เหมือนหางวัว (gopucchasaṃnibham)”
นั้นคือมีรูปร่ างลักษณะอย่างไรแน่ กระนั้นก็อาจพิจารณาได้ว่า การเลือกใช้ท่อนไม้ช้ืน (sārdram)
คงหมายถึงให้ใช้ท่อนไม้ที่ยงั สด มีเนื้ อไม้เหนียว ฉีกยาก อันจะเป็ นการท้าทายความสามารถนักธนู
191

192

3.5.2.8 การยิงแบบพินทุกะ (Binduka)

คําว่า “binduka” แปลว่า “หยด, จุด” 160 การยิงแบบพินทุกะจึงหมายถึง
“การยิงจุดหรื อรอยเล็กๆ” ต้นฉบับกล่าวว่า ให้แต้มรอยสีสว่างอันเหมือนดอกพันธูกะ * สี อ่อนที่เป้ า
ผูท้ ี่ยงิ รอยแต้มเล็กๆนั้นได้จะเรี ยกว่า “จิตรโยธิน (Citrayodhin)” 161 ซึ่งแปลว่า “ผูช้ าํ นาญยุทธด้วย
รอยจุด”** ตามคําที่ประกอบกันคือ “citra” และ “yodhin” อันมีความหมายว่า “รอยแต้ม” และ
“นักรบ” 162 ตามลําดับ
193

194

195

197

3.5.2.9 การยิงแบบโคลกะยุคะ (Golakayuga)

คําว่า “golaka” หมายถึง “ลูกบอล” ส่วนคําว่า “yuga” แปลว่า “คู่, แอก,
ยุค, ฯลฯ” 163 แต่พิจารณาจากบริ บทในที่น้ ี แล้วควรจะแปลว่า “คู่” ดังนั้น “golakayuga” จึง
หมายถึง “คู่ของลูกบอล” ที่ใช้เป็ นเป้ าสําหรับการยิงรู ปแบบนี้
198

158

ŚP. 80.153
MW., p.407.
160
MW., p.731.
159

ในชั้นนี้ ไม่สามารถสรุ ปได้แน่ชดั ว่า “พันธูกะ (Bandhūka)” คือพืชชนิดใด เนื่องจาก
พจนานุกรมให้ชื่อวิทยาศาสตร์ไว้สองชื่อ ได้แก่ Terminalia tomentosa และ Pentapetes
phoenicea (MW., p.721)
*

161

ŚP. 80.154

คําว่า “citrayodhin” นี้ อาจแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ผูร้ บอย่างหลากหลาย” (MW.,
p.397.) เนื่ องจากคําว่า “citra” นั้นสามารถแปลว่า “หลากหลาย” ได้ดว้ ย ทว่าในที่น้ ีควรเลือกแปล
คําว่า “citra” ว่า “รอยแต้ม” อันจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่กล่าวว่านักธนูจะต้องยิงรอยแต้มบนเป้ า
มากกว่า
**

162
163

MW., pp.396, 858.
MW., pp.368, 854.

77

ลักษณะการยิงแบบโคลกะยุคะคือ เหล่าผูช้ ่วยจะยืนประจันหน้ากับนักธนู
และขว้างลูกบอลไม้สองลูกขึ้นสู่เบื้องบนทางด้านหน้าของตนให้ไกลจนเอื้อมไม่ถึง ลูกบอลจะพุ่ง
ไปทางด้านหลังของนักธนู นักธนูตอ้ งหันกลับและยิงลูกบอลให้ได้ดว้ ยลูกธนูสองดอก หากทํา
สําเร็ จ จะนับว่านักธนูผนู้ ้ นั เลิศสุดในบรรดานักธนูท้งั หลาย และจะเป็ นที่ยกย่องของพระเจ้าแผ่นดิน
ทั้งปวง 164
199

3.5.2.10 การยิงแบบธาวัลลักษยะ (Dhāvallakṣya)

คําว่า “dhāvallakṣya” เป็ นการประกอบคําขึ้นจากคําว่า “dhāvat” และ
“lakṣya” ซึ่งแปลว่า “วิ่งอยู”่ และ “เป้ า” ตามลําดับ 165 กระนั้นหากพิจารณาบริ บทประกอบด้วยจะ
พบว่า การยิงแบบธาวัลลักษยะนั้น สิ่งที่กาํ ลังวิ่งหรื อเคลื่อนไหวกลับไม่ใช่เป้ า แต่เป็ นตัวนักธนูเอง
ต้นฉบับอธิบายการยิงรู ปแบบนี้ไว้นอ้ ยมาก กล่าวเพียงว่า นักธนูท้ งั สี่
เหล่าทัพ คือนักธนูบนหลังช้าง บนหลังม้า บนรถ และนักธนูที่เดินเท้า จะต้องฝึ กหนักด้วยการวิ่ง
และยิงเป้ าที่หมายเอาไว้ให้ได้ 166 แต่ไม่เอ่ยถึงลักษณะของเป้ าหรื อฉายาที่นกั ธนูจะได้รับเมื่อยิง
สําเร็ จไว้เลย
200

20 1

3.5.2.11 การยิงแบบศัพทเวธิน (Śabdavedhin)

คําว่า “śabda” มีความหมายว่า “เสียง” และคําว่า “vedhin” คือ “การยิง”
167
การยิงแบบศัพทเวธินจึงแปลว่า “การยิงโดยใช้เสียง, การยิงตามเสียง, การยิงไปที่เสียง” ก็ได้
ต้นฉบับอธิบายการยิงรู ปแบบนี้ว่าเป็ นการยิงในที่มืด โดยการวางบาตรโลหะผสม * ไว้ห่างจากเป้ า
2 หัสตะ แล้วให้ผช
ู้ ่วยใช้กอ้ นกรวดเคาะบาตรให้เกิดเสียง นักธนูตอ้ งอาศัยโสตสัมผัสคะเนตําแหน่ง
202

203

164

ŚP. 80.155-156
MW., pp.516, 893.
166
ŚP. 80.157
167
MW., pp.1052, 1018.
165

คําว่า “โลหะผสม” ในที่น้ ี แปลจากคําในต้นฉบับว่า “kāṃsya” พจนานุกรมแต่ละฉบับ
ให้ความหมายไว้หลากหลาย มีท้งั ว่าเป็ นคิวโปรนิกเกิล (Cupronickel หรื อ White copper เป็ น
ส่วนผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล) (MW., p.266.; Vaman Shivram Apte, The Practical
Sanskrit-English Dictionary, p.346.), สัมฤทธิ์ (Bell-metal เป็ นส่ วนผสมระหว่างทองแดงกับ
ดีบุก) (MW., p.266.; Vaman Shivram Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary,
p.346.), ทองเหลือง (MW., p.266.; Arthur Anthony Macdonell, A Practical Sanskrit
Dictionary, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1979), p.65.), ดีบุกผสมพลวง ตะกัว่
และบิสมัท (Queen’s metal) (MW., p.266), หรื อเป็ นทองแดงผสมสังกะสี (MW., p.266)
*
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ของเป้ าจากเสียง จากนั้นผูช้ ่วยจะเคาะบาตรอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้นกั ธนูยงิ การจะยิงเข้าเป้ าได้ตอ้ ง
เกิดจากการฝึ กฝนตามกฎเกณฑ์เป็ นประจํา 168
นอกจากธนุรเวทแล้ว วรรณคดีอื่นๆก็มกี ารกล่าวถึงการยิงโดยอาศัยการ
ฟังเสียงเช่นเดียวกัน เช่นที่ปรากฏในมหาภารตะว่า อรชุนได้ใช้การยิงแบบศัพทเวธยะ (Śabdavedhya) ในการสูก
้ บั จิตรเสน (Citrasena) ราชาแห่งคนธรรพ์ 169 โดยอรชุนเองก็มฉี ายาหนึ่งว่า
“ศัพทเวธิน” ด้วย 170 ส่วนเอกลวยะ (Ekalavya) ก็ใช้การยิงศัพทเวธิตวะ (Śabdavedhitva) ยิงปาก
สุนขั ที่กาํ ลังเห่าจากที่ไกล 171 หรื อในวรรณคดีบาลี อรรถกถาของสรภังคชาดกก็เล่าว่าพระโพธิสตั ว์
ได้ประลองความสามารถกับนักธนูสี่นาย หนึ่งในนั้นคือ “นักธนูสทั ทเวธี (สทฺทเวธี )” 172 แม้ว่า
ต้นฉบับจะไม่ได้อธิบายใดๆเพิ่มเติม แต่อาจสันนิษฐานได้จากรู ปศัพท์ว่าการยิงศัพทเวธินของ
ธนุรเวท ศัพทเวธยะและศัพทเวธิตวะของมหาภารตะ และสัททเวธีของวรรณคดีบาลีมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน คือเป็ นการยิงที่นกั ธนูตอ้ งใช้การฟังเสียงกําหนดตําแหน่งเป้ าแทนการมองอย่างปกติ
ส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่สามารถสรุ ปได้แน่ชดั
204

205

206

207

208

จะเห็นได้ว่าการฝึ กฝนธนูรูปแบบพิเศษทั้งหมดเหล่านี้ มีความโดดเด่นเหนือกว่า
การฝึ กฝนธรรมดาอย่างเห็นได้ชดั และการฝึ กพิเศษแต่ละรูปแบบก็มีลกั ษณะเฉพาะตัวแตกต่างกัน
บ้างใช้เป้ าที่แข็งแกร่ งมาก บ้างใช้เป้ าที่เคลื่อนที่รวดเร็ วทําให้ยงิ โดนได้ยาก หรื อบ้างก็มีขอ้ กําหนด
พิเศษในการยิง เช่นการยิงโคลกะยุคะ หรื อการยิงศัพทเวธิน ทว่า แม้จะมีความยากหรื อต้องใช้ทกั ษะ
เฉพาะทางอย่างไรก็ตาม การฝึ กฝนเหล่านี้ กย็ งั เป็ นรู ปแบบการยิงที่เป็ นไปได้จริ ง นักธนูในปัจจุบนั ก็
สามารถทําได้หากผ่านการฝึ กฝนมากพอ การตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นจริ งแม้เมื่อกล่าวถึงการยิง
แบบพิเศษเช่นนี้ บ่งชี้ว่า ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติให้ความสําคัญกับการนําเนื้อหาไปใช้งานจริ ง
เป็ นอย่างยิง่ ลักษณะเช่นนี้ ต่างกับวรรณคดีสนั สกฤตหรื อบาลีจาํ นวนมากที่เมื่อเอ่ยถึงการยิงธนูแบบ
พิเศษก็จะพรรณนาในลักษณะเหนือจริ งเพื่อขับเน้นความเก่งกล้าสามารถของตัวละคร
อนึ่ง แม้ธนุรเวทจะกล่าวถึงการยิงธนูรูปแบบพิเศษไว้หลากหลาย ทว่ากลับไม่มี
ข้อความใดอธิบายถึงบริ บทแวดล้อมของการฝึ กเหล่านี้เลย เช่นว่า มีนกั ธนูจาํ นวนเท่าใดที่กา้ วเข้าสู่
การฝึ กฝนแบบพิเศษ และมีผฝู้ ึ กสําเร็ จมากน้อยเพียงใด นักธนูคนหนึ่งๆจะฝึ กฝนการยิงเป้ าพิเศษ
กี่รูปแบบ ลําดับการฝึ กเป็ นอย่างไร หรื อหากยิงได้สาํ เร็ จจะได้รับสิ่งตอบแทนที่เป็ นรู ปธรรม
168

ŚP. 80.158-161
MBh. 3.234.24
170
MW., p.1053.
171
MBh. 1.123.18-21
169

172

ขุ. ชา. จตฺ ตาลีส. อ. (บาลี) 7/368-369.
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ประการใดบ้าง เป็ นต้น สิ่งที่ปรากฏในธนุรเวทมีเพียงเรื่ องฉายาซึ่งนักธนูจะได้รับหากยิงเป้ า
ประเภทนั้นๆได้สาํ เร็ จเท่านั้น
เรื่ องฉายานี้ นอกจากจะเห็นได้จากนามของอรชุนจากเรื่ องมหาภารตะแล้ว
วรรณคดีอีกเรื่ องหนึ่งที่แสดงตัวอย่างได้ชดั เจนก็คืออรรถกถาของสรภังคชาดกซึ่งได้กล่าวไปแล้ว
บางส่ วนในเรื่ องการยิงพาณภังคะและการยิงศัพทเวธิน เนื้อเรื่ องอรรถกถาของชาดกนั้นเล่าว่า
พระโพธิสตั ว์ตอ้ งการแสดงศิลปะการธนูของตนให้ประจักษ์ จึงขอให้พระราชาเรี ยกนายขมังธนู
สี่นายของพระองค์มาประลองกับตน คํากล่าวของพระโพธิสตั ว์น้ นั มีว่า
เทว ตุมฺหากํ ธนุคฺคเหสุ อกฺขณเวธิพาลเวธิสทฺทเวธิสรเวธิโน
จตฺตาโร ธนุคฺคเห ปกฺโกสาเปหี ติฯ 173
ข้าแต่พระองค์ ในบรรดานักธนูท้งั หลายของพระองค์ ขอโปรดให้เรี ยกนักธนูท้ งั สี่
ผูย้ งิ ดุจสายฟ้ า ผูส้ ามารถยิงเส้นขน ผูย้ งิ ตามเสียง และผูย้ งิ หักลูกธนูมาเถิด
209

จากข้อความข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า นายขมังธนูสี่นายซึ่งมีฉายาว่า “ผูย้ งิ ดุจสายฟ้ า
(อกฺขณเวธี )”, “ผูส้ ามารถยิงเส้นขน (วาลเวธี)”, “ผูย้ งิ ตามเสียง (สทฺทเวธี )”, และ “ผูย้ งิ หักลูกธนู
(สรเวธี )” นี้ มคี วามโดดเด่นเหนือกว่า “บรรดานักธนูท้งั หลาย” ของพระราชาอย่างชัดเจน และอาจมี
สถานะเป็ นทหารเอก ผูร้ ับใช้กิจการในพระองค์ (ในที่น้ ีคือการประลองกับบุคคลอื่นตามพระราชโองการ) จึงเป็ นไปได้ว่าฉายาคือเครื่ องแสดงระดับชั้นของนักธนู ซึ่งอาจนําไปสู่เกียรติยศหรื อ
ระดับชั้นทางสังคมได้ดว้ ย นอกจากนี้ ข้อความในชาตักฏฐกถานี้ยงั ได้บ่งชี้อกี ว่า นักธนูคนหนึ่งๆ
ไม่สามารถยิงธนูแบบพิเศษได้ทุกรู ปแบบ จึงได้เกิดเป็ นฉายาประจําตนซึ่งบอกถึงความสามารถใน
การยิงอย่างเจาะจงเพียงรู ปแบบเดียวเช่นนี้
แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่านักธนูที่ผา่ นการยิงรู ปแบบพิเศษจะได้รับรางวัล
หรื อเบี้ยหวัดมากกว่าพลธนูธรรมดาบ้างหรื อไม่ แต่น่าสังเกตว่า รูปแบบการยิงเหล่านั้นมีลกั ษณะ
คล้ายบททดสอบนักธนูในวรรณคดีอินเดียโบราณ เช่น ในการสยุมพรนางเทราปที (Drāupadī)
จากเรื่ องมหาภารตะ เจ้าชายทั้งหลายจะต้องยิงลูกธนูผา่ นเครื่ องกลไปสู่เป้ าที่กาํ หนดไว้ให้ได้ มีเพียง
ผูท้ ี่ทาํ สําเร็ จจึงจะได้สิทธิ์เป็ นคู่ครองของนาง 174 หรื อในวรรณคดีบาลี อรรถกถาสุขุมาลสูตร พระ
โพธิสตั ว์ได้ยงิ ธนูรูปแบบพิเศษเป็ นการแสดงความสามารถให้ประจักษ์ เพื่อยืนยันความเพียบพร้อม
สําหรับการอภิเษกสมรส 175 ส่วนอรรถกถาสรภังคชาดกก็เล่าว่าพระโพธิสตั ว์ยงิ ธนูในลักษณะ
210
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174
175

ขุ. ชา. จตฺ ตาลีส. อ. (บาลี) 7/368.
MBh. 1.176.34-35

องฺ. ติก. อ. (บาลี) 2/206-207.
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คล้ายกันเพื่อพิสูจน์ฝีมือในการรับราชการ และพระราชาซึ่งทอดพระเนตรอยูก่ ็พอพระทัยมากจึงดําริ
จะแต่งตั้งพระโพธิสตั ว์ข้ ึนเป็ นเสนาบดี 176
การยิงธนูรูปแบบพิเศษในวรรณคดีเหล่านี้ แม้จะไม่ตรงกับที่ปรากฏในธนุรเวท
ทุกรายละเอียด แต่ก็พอจะช่วยให้สนั นิษฐานได้ว่า การยิงธนูลกั ษณะนี้ น่าจะมีจุดประสงค์การใช้งาน
ด้านการแสดงฝี มือเป็ นสําคัญ เมื่อแสดงฝี มือเป็ นที่ประจักษ์แล้ว นักธนูก็อาจได้รับรางวัล ตําแหน่ง
หรื อลาภยศต่างๆตามแต่กรณี ไป ส่วนการยิงเพื่อต่อสูน้ ้ นั แม้จะไม่โดดเด่นเท่า ก็ยงั มีหลักฐานปรากฏ
อยูป่ ระปราย เช่น กรณี ของอรชุนและเอกลวยะที่ยงิ ธนูแบบศัพทเวธิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แม้การ
สูร้ บอาจไม่ใช่วตั ถุประสงค์หลักในการฝึ กฝนธนูรูปแบบพิเศษ แต่การฝึ กฝนเหล่านี้ยอ่ มช่วยเสริ ม
ความเชี่ยวชาญแก่นกั ธนู อันจะมีประโยชน์ในยามออกศึกจริ งนัน่ เอง
อนึ่ง ในด้านรู ปแบบของต้นฉบับ มีส่ิงที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ แม้ว่าธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติจะอธิบายรู ปแบบการยิงแบบพิเศษอย่างชัดเจนจนสามารถนํามาปฏิบตั ิตามได้
ทว่ากลับไม่มีคาํ บอกกล่าวถึงวิธีการ หรื อเคล็ดลับใดๆเพื่อให้ยงิ เป้ าเหล่านั้นได้สาํ เร็ จเลย ไม่มีแม้แต่
คําแนะนําการเลือกใช้ท่าทางต่างๆในการยิงดังที่เคยปรากฏมาก่อนในเนื้อหาว่าด้วยสูตรสําเร็ จ
สําหรับการยิงธนู จะมีก็เพียงการบอกชนิดลูกธนูที่ควรใช้ในการยิงบางรู ปแบบเท่านั้น เมื่อพิจารณา
ประเด็นนี้ร่วมกับลักษณะอื่นๆของธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ จึงสันนิษฐานได้ว่า ธนุรเวทฉบับนี้
รวบรวมขึ้นโดยมีจุดประสงค์เป็ นตําราการเรี ยนการสอนธนูโดยต้องมีครู เป็ นผูส้ อน เพราะเมื่อมีผรู้ ู้
คอยกํากับ ก็ไม่จาํ เป็ นต้องบรรจุเนื้อหาว่าด้วยกลวิธีการยิงธนูรูปแบบพิเศษลงในตํารา เพียงนําเสนอ
รู ปแบบการยิงไว้เป็ นแนวทางการฝึ ก และอาศัยการอบรมสัง่ สอนจากครู มาประกอบ ก็จะสามารถ
เติมเต็มการฝึ กฝนนั้นได้โดยสมบูรณ์
212

เมื่อพิจารณาเนื้อหาว่าด้วยการฝึ กฝนธนูท้งั หมดจากธนุรเวท จะเห็นได้ว่า วรรณคดีธนุรเวท
ทั้งสองฉบับนี้มีความแตกต่างกันหลายประการ ทั้งด้านแง่มุมที่ตน้ ฉบับนําเสนอ และรายละเอียด
ของเนื้ อหา ซึ่งประเด็นที่แต่ละต้นฉบับมีกล่าวถึงนั้น สามารถสรุ ปให้ชดั เจนได้ดว้ ยตารางต่อไปนี้

176
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เนือ้ หา

ธนุรเวท
ฉบับอัคนิปุราณะ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
-

ธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติ
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

ท่ายิงธนู
ท่ายืน
ท่าจับลูกธนู
การจรดลูกธนู
จุดน้าว
วิธีการยิงธนู
ขั้นตอนการยิงธนู
สูตรสําเร็ จในการยิงธนู
คําแนะนําเบ็ดเตล็ดสําหรับการยิงธนู
หลักสูตรการฝึ กฝนธนู
ความผิดพลาดในการยิงธนู
อาการผิดปกติของลูกธนู
กลางอากาศ
วิถีการยิงที่พลาดเป้ า
มี
ประเภทของเป้ าธนู
มี
มี
การฝึ กฝนธนูรูปแบบพิเศษต่างๆ
มี
ตารางที่ 4 ประเด็นในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปั ทธติ

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติมีเนื้อหาครอบคลุมการฝึ กธนู
ในแง่มุมต่างๆ มากกว่าฉบับอัคนิปุราณะมาก อีกทั้งเนื้ อหาบางหัวข้อที่ปรากฏในธนุรเวททั้ง
สองฉบับ ฉบับศารงคธรปัทธติก็จะมีรายละเอียดมากกว่าฉบับอัคนิปุราณะ เช่น เรื่ องท่ายิงธนู
ฉบับศารงคธรปัทธติอธิบายไว้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งท่ายืน จับลูกธนู จรดลูกธนูเข้ากับ
สายธนู จนถึงท่าน้าว ขณะที่ฉบับอัคนิปุราณะกล่าวถึงเพียงแค่ท่ายืนเท่านั้น
นอกจากนี้ แม้ว่าธนุรเวททั้งสองจะอธิบายในประเด็นเดียวกันอยูบ่ า้ ง แต่เมื่อพิจารณาอย่าง
ถี่ถว้ นก็จะพบว่า รายละเอียดของเนื้ อหานั้นไม่ได้เหมือนกันนัก เช่น เรื่ องท่ายืนในการยิงธนูก็มี
ท่ายืนเพียง 4 ท่าที่ตรงกันในธนุรเวททั้งสองฉบับ นอกนั้นเป็ นท่าที่แตกต่างกันทั้งสิ้น หรื อเรื่ อง
หลักสูตรการฝึ กฝนธนูซ่ึงปรากฏเนื้อหาต่างแง่มุมกัน ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะเน้นเฉพาะกิจกรรม
การฝึ ก ขณะที่ฉบับศารงคธรปัทธติกล่าวถึงทั้งกิจกรรม อุปกรณ์การฝึ ก และแนวทางการฝึ ก เป็ นต้น
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เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะพบว่าเนื้อหาที่ตรงกันในธนุรเวทสองฉบับนี้ มีอยูเ่ พียง
เล็กน้อย คือเรื่ องวิธียงิ ธนู และท่ายืนบางท่าเท่านั้น แต่ท้งั สองประเด็นนี้ก็ไม่สามารถนํามาใช้ยนื ยัน
ความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ในธนุรเวททั้งสองได้ เนื่องจากเรื่ องวิธียงิ ธนูที่ธนุรเวททั้งสองอธิบาย
ไว้คล้ายกันนั้นก็ไม่ต่างจากขั้นตอนการยิงธนูของกลุ่มชนอืน่ ๆทัว่ โลก ส่วนท่ายืนทั้งสี่ที่ตรงกัน
ธนุรเวทในสองฉบับก็สนั นิษฐานได้ว่าเป็ นท่ายืนทัว่ ไปในวัฒนธรรมอินเดียโบราณ ไม่ใช่ท่ายืน
เฉพาะทางในการยิงธนู เนื่องจากมีหลักฐานของท่ายืนเหล่านี้ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ดว้ ย นอกจากนี้
แม้จะเป็ นข้อมูลส่วนที่ตรงกันอย่างชัดเจน เช่นเรื่ องท่ายืน 4 ท่านั้น ธนุรเวททั้งสองฉบับก็อธิบาย
เนื้ อหานั้นด้วยสํานวนภาษาของตนเอง ไม่มีคาํ ประพันธ์ใดเลยที่คดั ลอกกันมา จึงสามารถยืนยันได้
ว่า ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติมีที่มาจากศาสตร์การธนูต่างสํานักกันหรื อใช้
ต้นฉบับที่ต่างกันมารวบรวม นับว่าการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะสามารถใช้อธิบายกระบวนการ
ฝึ กฝนธนูในวัฒนธรรมอินเดียโบราณได้แล้ว ยังให้ความกระจ่างด้านการศึกษาธนุรเวทในเชิง
วรรณคดีได้ดว้ ย
แม้ว่าธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติจะแตกต่างกันทั้งในด้านที่มาและ
รายละเอียดหลายๆประการ กระนั้น เมื่อประมวลเนื้ อหาทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยงั เห็นได้ถึงความ
สอดคล้องในฐานะศาสตร์แห่งธนูของวัฒนธรรมอินเดียโบราณ อันมีรายละเอียดซับซ้อนโดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่างจากศาสตร์การธนูของวัฒนธรรมอื่นๆ หากเปรี ยบเทียบกับกีฬายิงธนู
มาตรฐานในปัจจุบนั แล้ว จะพบว่าเนื้ อหาที่ธนุรเวทต่างกับปัจจุบนั โดยสิ้นเชิงนั้นมีอยู่ 3 ส่วน คือ
เรื่ องท่าทางการยิงธนู ประเภทของเป้ าธนู และการยิงธนูรูปแบบพิเศษ กล่าวคือ ธนุรเวทอธิบาย
ท่าทางการยิงไว้หลากหลายมาก และท่าทางแต่ละส่วนก็สามารถใช้แยกกันได้ เอื้อให้นกั ธนูสามารถ
พลิกแพลงการยิงได้อย่างอิสระ เป้ าธนูและการยิงแบบพิเศษก็มีเอ่ยถึงไว้มากมายหลายรู ปแบบ
ขณะที่กีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั จะมีท่ายิงน้อยกว่ากันมาก ไม่มเี ป้ าที่หลากหลาย และไม่มี
รู ปแบบการยิงพิเศษใดๆ ความแตกต่างเหล่านี้น่าจะมีที่มาจากความผิดแผกด้านวัตถุประสงค์การ
ใช้งานธนูเป็ นสําคัญ เนื่องจากในสังคมอินเดียโบราณ ธนูมไี ว้ใช้ในสมรภูมิ ทักษะหลักที่จาํ เป็ นต่อ
นักธนูจึงได้แก่ความแม่นยําและความสามารถในการพลิกแพลงการยิงไปตามสถานการณ์เพื่อให้
การยิงนั้นสัมฤทธิ์ผล ขณะที่กีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั มีจุดมุ่งหมายคือการยิงธนูไปสู่จุดเดียว
ให้แม่นยําสมํ่าเสมอมากที่สุด จึงไม่ตอ้ งอาศัยความหลากหลายในการยิงเหมือนอย่างธนุรเวท อนึ่ง
ความแตกต่างที่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ต่างกันเช่นนี้ยงั อาจเห็นได้จากส่วนอื่นๆของธนุรเวทอีกด้วย
เช่น เรื่ องหลักสูตรการฝึ กฝนธนู แม้ธนุรเวททั้งสองฉบับจะเรี ยงลําดับกิจกรรมการฝึ กสอดคล้องกับ
การฝึ กกีฬายิงธนูมาตรฐานในปัจจุบนั เช่น ให้ฝึกคันธนูเปล่าด้วยมือข้างที่ถนัดเป็ นอันดับแรก
กระนั้นก็ยงั สามารถเห็นถึงแนวคิดเบื้องหลังการฝึ กที่ต่างกัน คือธนุรเวทระบุให้ฝึกยิงเป้ า
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หลากหลายรู ปแบบ ทั้งยิงเร็ ว ยิงต่อเนื่อง ยิงเป้ าต่างตําแหน่ง ฯลฯ ซึ่งการฝึ กเหล่านั้นก็สอดรับกับ
วัตถุประสงค์หลักในการฝึ กธนูของชาวภารตะโบราณ นัน่ คือฝึ กเพื่อใช้ในการรบนัน่ เอง
ในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์น้ ี ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอกระบวนการฝึ กฝนธนูในธนุรเวทฉบับ
อัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติ โดยเจาะจงที่ “เนื้ อหาวิชาธนู” ซึ่งเป็ นสิ่งที่ปรากฏในธนุรเวท
ทั้งสอง อย่างไรก็ตาม การฝึ กฝนธนูของชาวภารตะโบราณยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมาก ทั้งในด้าน
บุคลากร ระบบการเรี ยนการสอน ความเชื่อที่เกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้ ผูว้ จิ ยั จะได้
นําเสนอและวิเคราะห์อย่างถี่ถว้ นในบทที่ 4 “สภาพสังคมและวัฒนธรรมในการฝึ กฝนธนู” ใน
วิทยานิพนธ์น้ ีต่อไป

บทที่ 4
สภาพสั งคมและวัฒนธรรมในการฝึ กฝนธนู
การฝึ กฝนอาวุธธนูมิใช่ศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยการอ่านตําราเพียงอย่างเดียว แต่เป็ น
กิจกรรมที่มกี ารปฏิบตั ิจริ งและเกี่ยวพันกับวิถีชีวติ จริ งของชาวภารตะโบราณ ดังนั้น การฝึ กฝนธนูจึง
มีองค์ประกอบอยูห่ ลายประการ เช่น บุคลากร และระบบการเรี ยนการสอน เนื้ อหาวิชา แนวคิดและ
ความเชื่อ ฯลฯ จากการศึกษาธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะฉบับศารงคธรปัทธติจะพบว่า สิ่งที่ปรากฏใน
ธนุรเวทนั้นโดยมากจะเป็ น “เนื้ อหาวิชาธนู” มากกว่าข้ออธิบายระบบการเรี ยนการสอน บุคลากร
หรื อองค์ประกอบอื่นๆ
ผูว้ ิจยั ได้แจกแจงและอธิบาย “เนื้ อหาวิชาธนู” อย่างละเอียดไปแล้วในบทที่ 3 ของ
วิทยานิพนธ์ ส่วนในบทนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบด้านอื่นๆอันจะนําไปสู่ความเข้าใจสภาพสังคม
และวัฒนธรรมในการฝึ กฝนธนูของชาวภารตะโบราณ โดยเน้นการศึกษาจากธนุรเวททั้งสองฉบับ
และจากวรรณคดีเรื่ องมหาภารตะ โดยเฉพาะในอาทิบรรพซึ่งเล่าถึงการฝึ กวิชาของเหล่าเจ้าชาย
ปาณฑพเการพโดยตรง รายละเอียดน่าสนใจที่ปรากฏอยูก่ ระจัดกระจายในตอนอื่นๆก็จะนํามาร่ วม
วิเคราะห์ดว้ ย เพื่อให้เห็นภาพการฝึ กฝนธนูได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
องค์ประกอบต่างๆที่แสดงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในการฝึ กฝนธนูน้นั สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ระบบการเรี ยนการสอนธนู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนธนู สถานที่และ
เวลาในการฝึ กฝนธนู และพิธีกรรมและความเชื่อในการฝึ กฝนธนู ดังนี้
4.1 ระบบการเรียนการสอนธนู

ในวัฒนธรรมอินเดียโบราณ การฝึ กฝนธนูไม่สามารถกระทําได้ดว้ ยตนเอง ผูท้ ี่จะรู้ศาสตร์น้ ี
ได้ตอ้ งผ่านการหล่อหลอมภายใต้ระบบการเรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดวิชาแก่ศิษย์
ดังหลักฐานมากมายจากวรรณคดีสนั สกฤตว่า ตัวละครที่มคี วามสามารถด้านการธนูน้นั ล้วนแต่เคย
ผ่านการเรี ยนกับครู มาก่อนทั้งสิ้น เช่นที่เหล่าเจ้าชายเการพและปาณฑพได้ร่ าํ เรี ยนวิชาอาวุธจาก
กฤปะ (Kṛpa) และโทรณะ 1 ส่วนกฤปะเองก็เคยเรี ยนมาจากบิดาของตนคือฤษีศรัทวัต (Śaradvat) 2
และในภายหลัง กฤปะก็ได้เป็ นผูส้ อนธนุรเวทแก่ปรี กษิต (Parīkṣit) หลานของอรชุนอีกด้วย 3 ใน
วรรณคดีเรื่ องอื่น เช่น รามายณะหรื อกถาสริ ตสาคร ตัวละครเอก คือพระรามและพระเจ้าอุทยั นะ
0

1

2

1

MBh 1.120.20-21; 1.122.39-40
MBh. 1.120.20
3
MBh. 1.45.11
2
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(Udayana) ก็ได้เรี ยนการใช้ธนูและอาวุธอื่นๆจากอาจารย์ของตน คือฤษีวิศวามิตร และฤษีชมทัคนิ
(Jamadagni) ตามลําดับ 4
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงแนวคิดของระบบครู ได้ดีคือกรณี ของเอกลวยะในมหาภารตะ
เอกลวยะมาขอเรี ยนอาวุธกับโทรณะแต่ถกู ปฏิเสธ จึงกลับไปปั้นดินขึ้นเป็ นรู ปโทรณะ และฝึ กซ้อม
ธนูต่อหน้ารู ปดินนั้นจนคล่องแคล่ว ภายหลังเมื่อได้พบกับโทรณะอีก เอกลวยะก็ยงั นอบน้อมนับถือ
โทรณะว่าเป็ นอาจารย์ของตน 5 กรณี น้ ี แสดงให้เห็นว่าแนวคิดการจําเป็ นต้องมีครูน้ นั ผูกพันกับ
การศึกษาวิชาอาวุธในวัฒนธรรมนี้ แนบแน่นอย่างยิง่
นอกจากจะมีหลักฐานคือเนื้ อเรื่ องในวรรณคดีแล้ว การเรี ยนการสอนธนูโดยระบบครู -ศิษย์
เช่นนี้ ยงั อาจสังเกตได้จากธนุรเวทอีกด้วย โดยเฉพาะธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ กล่าวคือ ธนุรเวท
ฉบับนี้ มีลกั ษณะหลายประการที่บ่งชี้ว่าน่าจะรวบรวมขึ้นเพื่อใช้เป็ นตําราประกอบการเรี ยนการสอน
เช่น การแบ่งหมวดหมู่และลําดับเนื้อหาให้เป็ นระบบ ทําให้เข้าใจง่ายและค้นคว้าได้สะดวก * หรื อ
การนําเสนอเนื้ อหาที่เอื้อต่อการนําไปปฏิบตั ิ เช่น ส่วนที่ว่าด้วยสูตรสําเร็ จในการยิงธนู ** เป็ นต้น
กระนั้น ก็ยงั มีสิ่งที่ยนื ยันว่าธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติไม่ใช่คู่มือสําหรับเรี ยนด้วยตนเอง นัน่ คือ
การมีรายละเอียดเนื้อหาน้อยเกินไปในบางจุด จนไม่สามารถจะทําความเข้าใจศาสตร์แห่งธนูให้แจ้ง
ได้ผา่ นการอ่านธนุรเวทเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างเนื้ อหาที่ไม่ชดั เจนคือเรื่ องการจรดลูกธนู (Saṃdhāna) ซึ่งมีขอ้ ความอธิบายเพียงว่า
3

4

5

6

saṃdhānaṃ trividhaṃ proktamadha ūrdhvaṃ samaṃ tathā |
yojayet triprakāraṃ hi kāryeṣvapi yathākramam ||ŚP. 80.88||
การจรดลูกธนูกล่าวกันว่ามี 3 รู ปแบบ ได้แก่การจรดแบบตํ่า, แบบสูง, และ

แบบเสมอ ทั้งสามรู ปแบบพึงใช้ในกรณี ท้ งั หลายโดยลําดับดังนี้

adhaśca dūrapātitvaṃ same lakṣyaṃ suniścitam |
dṛḍhasphoṭaṃ prakurvīta ūrdhvasaṃsthānayogataḥ ||ŚP. 80.89||

การจรดแบบตํ่าพึงใช้กบั การยิงไกล การจรดแบบเสมอพึงใช้กบั เป้ าอันกําหนด
ไว้ดีแล้ว และวิธีการจรดแบบสูง พึงใช้กบั สิ่งที่แตกออกอย่างแรง

4

Robert P. Goldman, tr, The Rāmāyaṇa of Vālmīki: Volume I: Bālakāṇḍa
(Delhi: Motilal Banarsidass, 2007), pp.175-177.; C.H. Tawney, tr., The Ocean of
Story, Vol.1, 2nd ed. (Patna: Motilal Banarsidass, 1968), p.100.
5
MBh. 1.123.10-14; 1.123.31-35

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 2.3.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
**
ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.2.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
*
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คําว่า “saṃdhāna” ในภาษาสันสกฤตสามารถตีความได้หลากหลายมาก * กระนั้นธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติก็ไม่ได้อธิบายไว้เลยว่า “saṃdhāna” หมายถึงกิริยาอาการอย่างไร และยังไม่
ชี้แจงด้วยว่า “ท่าแบบสูง, แบบเสมอ, และแบบตํ่า” ต้องกระทําอย่างไร ฉะนั้นผูท้ ี่ฝึกฝนธนูดว้ ยการ
อ่านตําราฉบับนี้โดยไม่มีผรู้ ู้ให้คาํ แนะนําย่อมไม่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องหรื อมีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรเป็ นแน่
อีกหนึ่งตัวอย่างความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติอาจเห็นได้จาก
ส่วนที่อธิบายกิจกรรมการฝึ กฝนธนู ดังนี้
7

prathamaṃ vāmahastena yaḥ śramaṃ kurute naraḥ |
tasya cāpakriyāsiddhiracirādeva jāyate ||ŚP. 80.100||

คนใดกระทําการฝึ กหนักด้วยมือซ้ายเป็ นลําดับแรก
ความสําเร็ จด้านการธนูยอ่ มเกิดแก่เขาในเวลาไม่ชา้ นานนัน่ เทียว
vāmahaste tu saṃsiddhe paścāddakṣiṇamārabhet |
ubhābhyāṃ ca śramaṃ kuryānnārācāiśca śarāistathā ||ŚP. 80.101||

เมื่อมือซ้ายฝึ กสําเร็ จแล้ว หลังจากนั้นก็พึงเริ่ มฝึ กมือขวา
จากนั้น พึงกระทําการฝึ กกับลูกธนูและนาราจะทั้งหลายด้วยทั้งสองมือ
vāmenāiva śramaṃ kuryātsusiddhe dakṣiṇe kare |
viśākhenāsamenāiva tathā vyāye ca kāiśike ||ŚP. 80.102||

เมื่อมือขวาฝึ กสําเร็ จดีแล้ว พึงกระทําการฝึ กด้วยมือซ้ายนัน่ เทียว
ด้วยท่ายืนท่าวิศาขะและท่าอสมะ และจุดน้าวแบบไกศิกะ

ข้อความข้างต้นนี้คือคําอธิบายทั้งหมดในเรื่ องกิจกรรมการฝึ กฝนธนูที่ปรากฏในธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติ แม้จะพรรณนาการเริ่ มต้นฝึ กธนูไปทีละขั้นตอนอย่างละเอียดลออ ทว่ากลับ
สิ้นสุดเนื้ อหาลงอย่างรวดเร็ วเมื่อผูฝ้ ึ กเพิง่ จะเริ่ มยิงธนูเป็ นเท่านั้น และไม่มีส่วนอื่นใดเลยที่จะอธิบาย
ว่าต้องฝึ กอย่างไรต่อไป ทั้งที่ช่วงเวลานั้นน่าจะเป็ นระยะที่สามารถพัฒนารู ปแบบการฝึ กไปได้หลาย
ทิศทาง เช่น ฝึ กยิงเป้ าที่อยูไ่ กลมากขึ้น เป้ าที่แข็งแกร่ งมากขึ้น เป้ าที่อยูใ่ นตําแหน่งยิงยากมากขึ้น
หรื อจะเปลี่ยนไปฝึ กยิงเป้ าเคลื่อนไหว เป็ นต้น
รายละเอียดที่มีอยูเ่ พียงน้อยนิดในบางหัวข้อเช่นนี้ ช่วยยืนยันได้เป็ นอย่างดีว่า กระบวนการ
ฝึ กฝนธนูในวัฒนธรรมอินเดียโบราณจําเป็ นต้องมีผรู้ ู้คอยกํากับแนะนํา เพราะเนื้ อหาที่ไม่สมบูรณ์
เหล่านั้นล้วนสามารถเติมเต็มได้ดว้ ยคําสัง่ สอนจากครู ท้งั สิ้น นอกจากนี้ก็ยงั มีขอ้ ความในธนุรเวท
*

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.1.3 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
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ฉบับเดียวกันที่ย้าํ ถึงระบบการเรี ยนที่ตอ้ งอาศัยครู อกี ด้วย เช่น คําประพันธ์ที่กล่าวถึงความสําคัญ
ของการฝึ กฝนต่อหน้าผูเ้ ป็ นครู ความว่า
śrameṇa citrayodhitvaṃ śrameṇa prāpyate jayaḥ |
tasmādgurusamakṣaṃ hi śramaḥ kāryo vijānatā ||ŚP. 80.99||

ด้วยการฝึ กหนัก การต่อสูอ้ นั หลากหลายย่อมมีได้ ด้วยการฝึ กหนัก ย่อมได้รับ
ชัยชนะ เพราะเหตุน้ นั เทียว การฝึ กหนักเป็ นสิ่งอันผูฉ้ ลาดพึงกระทําต่อหน้าครู

ในดินแดนภารตะโบราณ การมีครู เป็ นผูถ้ ่ายทอดวิชาไม่ได้จาํ กัดเฉพาะในด้านการธนู แต่
นับว่าเป็ นระบบการศึกษาทัว่ ไปของวัฒนธรรมนี้ เห็นได้จากการเรี ยนพระเวทซึ่งเป็ นการศึกษาหลัก
ของเด็กชาวอารยัน ก็ตอ้ งอาศัยการถ่ายทอดจากครู เช่นเดียวกัน * กระนั้น การเรี ยนธนูก็มิได้มี
รายละเอียดเหมือนการศึกษาอื่นๆไปเสียทั้งหมด แง่มุมหนึ่งที่อาจสังเกตได้คือ ผูเ้ รี ยนธนูไม่
จําเป็ นต้องจากบ้านเรื อนไปใช้ชีวิตอยูใ่ นอาศรมของอาจารย์เสมอไป แต่อาจเชิญครู ให้มาสอนใน
สถานที่ของตนได้ เช่นที่ภีษมะ (Bhīṣma) ผูเ้ ป็ นปู่ ของเหล่าเจ้าชายเการพและปาณฑพ ได้รับโทรณะ
ซึ่งเดินทางมาจากแคว้นปัญจาละไว้และมอบหลานๆของตนให้เป็ นศิษย์6 ทว่าในวรรณคดีเรื่ อง
เดียวกันนี้ก็ปรากฏหลักฐานว่ามีกรณี ที่ผเู้ รี ยนต้องเป็ นฝ่ ายเดินทางไปหาเพื่อเรี ยนกับอาจารย์ดว้ ย
เช่นกัน ดังที่กรรณะ (Karṇa) ไปฝากตัวเป็ นศิษย์ของปรศุราม (Paraśurāma) ถึงอาศรมบนภูเขา
มเหนทระ (Mahendra) 7 หรื อที่ราชบุตรต่างเมืองต้องเดินทางมายังราชสํานักหัสตินาปุระ
(Hastināpura) เพื่อขอเรี ยนกับโทรณะไปพร้อมกับเหล่าปาณฑพเการพด้วย
8

9

10

rājaputrāstathāivānye sametya bharatarṣabha |
abhijagmustato droṇamastrārthe dvijasattamam |
vṛṣṇayaścāndhakāścāiva nānādeśyāśca pārthivāḥ ||MBh. 1.122.46||

บัดนั้น ราชบุตรอื่นๆทั้งหลาย ทั้งพวกวฤษณิ อันธกะ และเหล่าพระเจ้าแผ่นดิน
จากดินแดนต่างๆ มาร่ วมกันแล้ว ข้าแต่ฤษภะแห่งภรตะ! **
และได้เข้ามาหาโทรณะผูเ้ ลิศสุดแห่งทวิชะ เพื่อการอาวุธ

*

ดูเพิ่มเติมได้ใน Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras: Socio-Religious Study of

the Hindu Sacraments, 5th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 1987); Radha Kumud
Mookerji, “Ancient Indian Education,” in The Cultural Heritage of India: Vol. II
Itihāsas, Purāṇas, Dharma and Other Śāstras, 2nd ed. (Calcutta: The Ramakrishna
Mission Institute of Culture, 1963), pp.640-654.
6
MBh. 1.122.39-40
7
MBh. 12.2.14
**

หมายถึง โคแห่งภรตะ มีนยั ยะว่าเป็ นผูท้ ี่เลิศที่สุดในบรรดาคนกลุ่มนั้น

88

การเชิญครู มาสอน แทนการส่งผูเ้ รี ยนไปอยูใ่ นสํานักของครู อาจเกิดขึ้นได้เพราะตัวละคร
เป็ นเชื้อพระวงศ์ซ่ ึงต้องได้รับการอารักขาอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน การมีเจ้าชายเมืองอื่นเดินทางมา
ฝากตัวเป็ นศิษย์ของโทรณะด้วยก็แสดงให้เห็นว่า ราชสํานักหัสตินาปุระเวลานั้นกลายเป็ นสํานักของ
โทรณะไปแล้วในตัว น่าคํานึงว่า ผูเ้ รี ยนธนูในชีวิตจริ งโดยมากก็เป็ นกลุ่มคนที่มีสถานะคล้ายคลึงกับ
ตัวละครในเรื่ อง เหตุการณ์ท้งั การเชิญครู มาสอนในราชสํานักและการไปเรี ยนกับครูตามราชสํานัก
ต่างเมืองจึงอาจเป็ นปกติของการเรี ยนธนูก็เป็ นได้
เมื่อพิจารณาจากเนื้อเรื่ องของมหาภารตะจะพบว่า การศึกษาด้านการธนูมีท้ งั แบบเรี ยน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ดังที่ราชบุตรทั้งหลายมาฝากตัวกับโทรณะ และการเรี ยนแบบตัวต่อตัว เช่น กรรณะ
ซึ่งไปเป็ นศิษย์ของปรศุรามเพียงลําพัง นอกจากนี้ยงั สามารถเห็นได้วา่ ผูเ้ รี ยนจะได้รับการศึกษาด้าน
อื่นๆร่ วมไปด้วย มิใช่ร่ ําเรี ยนเฉพาะธนูเพียงอาวุธเดียว ดังตัวอย่างคือคําประพันธ์ที่กล่าวถึงการศึกษา
ของธฤตราษฏร์ (Dhṛtarāṣṭra) ปาณฑุ (Pāṇḍu) วิทุร (Vidura) และการศึกษาของอรชุน ความว่า
การศึกษาของธฤตราษฏร์ ปาณฑุ และวิทุร

dhanurvede 'śvapṛṣṭhe ca gadāyuddhe 'sicarmaṇi |
tathāiva gajaśikṣāyāṃ nītiśāstre ca pāragāḥ ||MBh. 1.102.17||
itihāsapurāṇeṣu nānāśikṣāsu cābhibho |
vedavedāṅgatattvajñāḥ sarvatra kṛtaniśramāḥ ||MBh. 1.102.18||

พวกเขาได้ผา่ น(การศึกษา)ในด้านศาสตร์การธนู (การยุทธ)บนหลังม้า การยุทธ
ด้วยคทา ด้านดาบและโล่ ด้านคชศาสตร์ ด้านการปกครอง ด้านอิติหาสะปุราณะ
และศาสตร์ต่างๆนานา ข้าแต่ท่านผูย้ ง่ิ ใหญ่! พวกเขาเป็ นผูร้ ู้พระเวท เวทางคะ และ
สัจธรรม เป็ นผูก้ ระทําการฝึ กฝนแล้วในทุกด้าน

การศึกษาของอรชุน

gadāyuddhe 'sicaryāyāṃ tomaraprāsaśaktiṣu |
droṇaḥ saṃkīrṇayuddheṣu śikṣayāmāsa pāṇḍavam ||MBh. 1.123.8||

โทรณะได้สอนบุตรแห่งปาณฑุในเรื่ องการยุทธด้วยคทา การฝึ กฝนดาบ
ในเรื่ องโตมร เงี่ยง หอก และในการยุทธผสมทั้งหลาย

จากคําประพันธ์ขา้ งต้น จะเห็นได้วา่ ตัวละครได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการใช้
อาวุธหลากหลายชนิด อาทิ ธนู ดาบ คทา โตมร ด้านการต่อสูร้ ู ปแบบต่างๆ รวมถึงความรู้อื่นๆ เช่น
พระเวท เวทางคะ วรรณคดี และศาสตร์การปกครอง นับว่าครบหลักสูตรสําหรับกษัตริ ยโ์ ดย
สมบูรณ์
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แม้จะตัวละครเหล่านี้ ได้รับการศึกษาทุกด้าน แต่ทา้ ยที่สุดแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นว่าแต่ละคนจะ
เชี่ยวชาญเหมือนกันไปทั้งหมด ธฤตราษฏร์โดดเด่นในทางพละกําลัง ฝ่ ายปาณฑุเก่งกาจด้านธนู 8
ภีมะ (Bhīma) เหนือกว่าผูอ้ ื่นในด้านคทา ส่วนนกุล (Nakula) และสหเทพ (Sahadeva) ก็เป็ นเลิศ
ในเรื่ องดาบ 9 เป็ นต้น การได้เรี ยนรู้ทุกวิชาเหมือนกันแต่กลับชํานาญต่างกันไปเช่นนี้ นอกจากจะ
อธิบายได้ดว้ ยความสามารถส่วนบุคคลแล้ว ยังอาจเป็ นหลักฐานถึง “การฝึ กเฉพาะทาง” อีกด้วย
ในเรื่ องหลักสูตรการฝึ กนั้น ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ผูเ้ รี ยนแต่ละคนคงจะมีกิจกรรมการฝึ ก
ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่อาจจะเรี ยนอาวุธทุกชนิดในระดับพื้นฐานเหมือนกับคนอื่นๆ จากนั้นจึง
“ฝึ กเฉพาะทาง” คือเรี ยนขั้นสูงขึ้นไปเฉพาะในสาขาที่ตนถนัด เนื่องจากสภาพร่ างกายและทักษะ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน และความต่างนี้หากถูกจํากัดภายใต้หลักสูตรการเรี ยนที่ตายตัว
ไม่ยดื หยุน่ ความชํานาญโดดเด่นเฉพาะด้านดังที่ปรากฏแก่ตวั ละครจะไม่เกิดขึ้นได้เลย และผูท้ ี่จะ
คอยดูแลและปรับหลักสูตรการเรี ยนให้สอดคล้องกับความถนัด จุดเด่น หรื อข้อบกพร่ องของศิษย์
แต่ละคนก็คงไม่พน้ ครู ผสู้ อนนี่เอง ดังนั้น แม้จะไม่มขี อ้ ความที่แสดงถึง “การฝึ กเฉพาะทาง” อย่าง
ชัดเจนทั้งในมหาภารตะและธนุรเวท แต่หลักฐานคือความเชี่ยวชาญอาวุธชนิดหนึ่งๆของตัวละคร
ดังที่ยกตัวอย่างไว้ขา้ งต้นก็ไม่อาจทําให้วิเคราะห์เป็ นอื่นไปได้ นอกจากนี้ การฝึ กเฉพาะทางที่ต่างกัน
ไปตามแต่ละบุคคลนี้ ยังช่วยอธิบายลักษณะเนื้อหาว่าด้วยหลักสูตรการฝึ กฝนธนูของธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติอีกด้วย กล่าวคือ เหตุท่ีเนื้อหาส่วนนั้นอธิบายการเริ่ มฝึ กฝนธนูอย่างละเอียดลออแต่
ไม่กล่าวถึงการฝึ กหลังจากผูเ้ รี ยนพอจะเริ่ มยิงธนูได้ ก็เพราะหลักสูตรของผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเริ่ ม
แตกต่างกันออกไปแล้วนัน่ เอง
12

13

นอกจากการฝึ กที่แปรผันไปตามตัวบุคคลจนไม่อาจกําหนดหลักสูตรตายตัวได้แล้ว การ
แบ่งระดับชั้นในการศึกษาธนูหรื ออาวุธอื่นในวัฒนธรรมภารตะก็ไม่สามารถสรุ ปได้ชดั เจนอีกด้วย
กล่าวคือ ในเรื่ องมหาภารตะไม่มีกล่าวเลยว่า การเรี ยนการสอนธนูมีการแบ่งระดับชั้นเรี ยนหรื อมี
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้าง ส่วนธนุรเวทก็มีขอ้ ความบรรยายกิจกรรมการฝึ กเพียงคร่ าวๆ
เท่านั้น เช่นที่ธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะกล่าวว่า ควรเริ่ มฝึ กกับเป้ ารู ปกลม หลังจากนั้นจึงฝึ กยิงเป้ า
รู ปสี่เหลี่ยม หรื อที่ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติว่า ให้ฝึกด้วยมือซ้ายก่อน เมื่อสําเร็ จจึงฝึ กมือขวา *
แต่ท้ งั สองฉบับกลับไม่มีการอธิบายถึงระดับชั้นเรี ยนเลย ดังนั้น จึงเป็ นไปได้มากว่าการศึกษาการธนู
ในวัฒนธรรมอินเดียโบราณไม่มกี ารแบ่งชั้นเรี ยนชัดเจนเหมือนการศึกษาปัจจุบนั ศิษย์เพียงแต่ตอ้ ง
พัฒนาฝี มือให้สูงขึ้นหรื อหลากหลายขึ้นด้วยการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อกิจกรรมที่ครู จดั ให้เท่านั้น
14

8
9
*

MBh. 1.102.19
MBh. 1.123.40-41

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.3 ของวิทยานิพนธ์น้ ี

90

อนึ่ง เนื่องจากธนุรเวทไม่ได้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ผเู้ รี ยนจะต้องผ่านเพื่อเข้าสู่กิจกรรมการฝึ ก
ขั้นต่อไป (เช่นในตัวอย่างข้างต้นก็คือการเปลี่ยนเป้ ายิงหรื อเปลี่ยนมือที่ใช้) จึงสันนิษฐานได้ว่าการ
เปลี่ยนกิจกรรมการฝึ กก็คงขึ้นกับดุลยพินิจของครู เป็ นสําคัญ หรื อกล่าวได้ว่า การวัดผลการเรี ยนธนู
และอาวุธอื่นๆในวัฒนธรรมอินเดียโบราณไม่น่าจะมีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานเดียว จึงส่งผลให้ไม่มี
วิธีสอบวัดผลหรื อเกณฑ์การผ่านกิจกรรมฝึ กแต่ละขั้นกําหนดไว้ในตํารา เพราะอาศัยครู เป็ นผู้
ประเมินและกําหนดหลักสูตรตามที่ครู เห็นสมควรนัน่ เอง
ตัวอย่างการทดสอบวัดผลระหว่างการเรี ยนอาวุธ เห็นได้จากเรื่ องมหาภารตะช่วงการฝึ ก
วิชาของเหล่าเจ้าชายปาณฑพเการพ ดังนี้
tāṃstu sarvānsamānīya sarvavidyāsu niṣṭhitān |
droṇaḥ praharaṇajñāne jijñāsuḥ puruṣarṣabha ||MBh. 1.123.45||

ฝ่ ายโทรณะอยากรู้ความสามารถในการต่อสู้ เมื่อเรี ยกรวม(ศิษย์)ทั้งปวงผูช้ าํ นาญ
ในวิชาทั้งมวลนั้นแล้ว ข้าแต่ฤษภะแห่งมนุษย์!

kṛtrimaṃ bhāsamāropya vṛkṣāgre śilpibhiḥ kṛtam |
avijñātaṃ kumārāṇāṃ lakṣyabhūtamupādiśat ||MBh. 1.123.46||

ได้วางนกประดิษฐ์อนั เหล่าช่างได้ทาํ ขึ้นไว้บนยอดไม้
ได้ช้ ี(นกนั้น)อันไม่มีใครสังเกต ว่าเป็ นเป้ าของกุมารทั้งหลาย

droṇa uvāca
śīghraṃ bhavantaḥ sarve vāi dhanūṃṣyādāya satvarāḥ |
bhāsametaṃ samuddiśya tiṣṭhantāṃ saṃhiteṣavaḥ ||MBh. 1.123.47||

โทรณะได้กล่าวว่า
“พวกเจ้าทั้งปวงผูว้ ่องไว เมื่อหยิบธนูมาแล้วด้วยความรวดเร็ ว
เมื่อเล็งนกนี้ แล้ว จรดลูกธนูแล้ว ก็จงยืนอยู่

madvākyasamakālaṃ ca śiro 'sya vinipātyatām |
ekāikaśo niyokṣyāmi tathā kuruta putrakāḥ ||MBh. 1.123.48||

ศีรษะของมันจงถูกบัน่ ลงพร้อมคําสัง่ ของข้า
ข้าจะสัง่ ทีละคน ลูกๆเอ๋ ย! จงทําตามนั้น”

เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นหลังจากเจ้าชายทั้งหลายได้เรี ยนอาวุธต่างๆและพัฒนาความชํานาญ
เฉพาะทางแล้ว กระนั้น โทรณะก็เลือกทดสอบโดยใช้อาวุธเพียงชนิดเดียว อีกทั้งการจัดทดสอบนี้ก็
ไม่ได้กระทําขึ้นเนื่องในโอกาสใดเป็ นพิเศษ เพียงแต่ผเู้ ป็ นครู อยากทราบเท่านั้น เนื้ อเรื่ องส่วนนี้จึง
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เป็ นหลักฐานได้อย่างดีว่า การทดสอบวัดผลการเรี ยนอาวุธล้วนขึ้นอยูก่ บั ผูส้ อนทั้งสิ้น ทั้งด้านวิธีการ
และด้านโอกาสหรื อช่วงเวลาที่จะจัดการประเมิน
สําหรับขั้นตอนสุดท้าย คือการสิ้นสุดการเรี ยนการสอนนั้น ไม่มีอธิบายรายละเอียดไว้ใน
วรรณคดีเรื่ องใดๆเลย ทําให้ไม่สามารถระบุได้ชดั เจนว่า ศิษย์จะสําเร็ จการศึกษาได้อย่างไรและ
เมื่อไร ในเรื่ องมหาภารตะ หลังจากเหล่าเจ้าชายเการพปาณฑพผ่านการเรี ยนกับโทรณะ ต้นฉบับก็
เพียงแต่ใช้คาํ มาขยายความว่าตัวละครได้มีความรู้ความชํานาญแล้วเท่านั้น เช่น คําว่า “มีอาวุธอัน
กระทําแล้ว (kṛtāstra)” 10 หรื อ “มีความรู้อนั ได้รับพร้อมแล้ว (saṃprāptavidyā)” 11 เป็ นต้น
สันนิษฐานได้ว่า การเรี ยนการสอนธนูหรื ออาวุธใดๆในวัฒนธรรมอินเดียโบราณคงไม่มีเกณฑ์
การจบการศึกษาที่แน่นอน แต่อาศัยการประเมินผลจากผูเ้ ป็ นครู ว่าศิษย์มคี วามสามารถน่าพึงใจ
ก็นบั เป็ นการสิ้นสุดการเล่าเรี ยนกับครู ท่านนั้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิชาอาวุธในสังคมภารตะ
โบราณก็มไิ ด้จาํ กัดว่าจะยุติลงแค่เมื่อผูเ้ รี ยนสําเร็ จการศึกษาจากครู ท่านหนึ่งๆ เพราะผูเ้ รี ยนยัง
สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมจากครู ท่านอื่นๆได้อีกตามความขวนขวายและความจําเป็ นของตน ดังเช่น
กรรณะซึ่งต้องการเรี ยนอาวุธพรหมาสตร์ (Brahmāstra) แต่ถกู ปฏิเสธจากโทรณะ จึงไปฝากตัว
เป็ นศิษย์ของปรศุรามจนกระทัง่ ได้วิชามาในที่สุด 12
15

16

17

เมื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับระบบการเรี ยนการสอนธนูในวัฒนธรรมภารตะทั้งหมด จะ
เห็นได้ว่า เป็ นระบบที่อิงกับตัวผูส้ อนอย่างยิง่ ทั้งการปรับหลักสูตร กิจกรรม หรื อการประเมินผล
การเรี ยน ล้วนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู อาจนับว่าครู เป็ นทุกสิ่งทุกอย่างของการฝึ กฝนธนูกว็ ่าได้
ยังมีกรณีตวั อย่างที่ตวั ละครมีความสามารถด้านธนู แต่ไม่ได้ผา่ นระบบการเรี ยนกับครู
ปรากฏในวรรณคดีอยูบ่ า้ ง คือเจ้าชายสิทธัตถะในอรรถกถาพระไตรปิ ฎกบาลีซ่ึงชํานาญศาสตร์ศิลป์
ต่างๆด้วยพระองค์เองโดยไม่เคยต้องเรี ยนกับผูใ้ ด 13 และพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งมีเรื่ องเล่าในวนบรรพ
(Vanaparvan) ของมหาภารตะ ว่าเนื่องจากมีเพื่อนเป็ นกษัตริ ยผ์ รู้ ู้การธนู ทําให้พราหมณ์น้ นั
เก่งกาจด้านธนูไปด้วย 14 อย่างไรก็ตาม กรณีของพราหมณ์น้ ีนบั ว่าเป็ นเหตุการณ์พิเศษที่แทบไม่
ปรากฏเลยในวรรณคดีอื่นๆ ส่วนเรื่ องพระโพธิสตั ว์ในวรรณคดีบาลีก็เห็นได้ชดั ว่าเป็ นการประพันธ์
ในเชิงยกย่องเหนือจริ ง ดังนั้น จึงสามารถยืนยันได้ว่า ระบบการเรี ยนการสอนที่อิงกับครูก็ยงั เป็ น
รู ปแบบที่สาํ คัญและเด่นชัดที่สุดของการฝึ กฝนธนูในวัฒนธรรมอินเดียโบราณนัน่ เอง
18

19

10

MBh. 1.124.1
MBh. 1.124.3
12
MBh. 12.2.9-16; 12.3.1-2
13
องฺ. ติก. อ. (บาลี) 2/205-207.
14
MBh. 3.205.22-23
11
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4.2 บุคลากรที่เกีย่ วข้ องกับการฝึ กฝนธนู

เท่าที่สงั เกตได้จากวรรณคดีธนุรเวทและมหาภารตะ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนธนู
ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่ าย ได้แก่ ครู ผสู้ อน ศิษย์ และผูช้ ่วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.2.1 ครู ผส
ู้ อน

ครู เป็ นบุคคลสําคัญยิง่ ต่อกระบวนการฝึ กฝนธนูในวัฒนธรรมนี้ เนื่องจากระบบ
การเรี ยนการสอนทั้งระบบอิงอยูก่ บั ครู เป็ นหลัก ครู จึงมิใช่เพียงใครก็ได้ที่พอจะมีความรู้ดา้ นธนู แต่
ต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีสถานะสูง กอปรด้วยชาติวฒ
ุ ิและคุณวุฒิเพียบพร้อม จึงจะเหมาะสมที่จะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบถ่ายทอดวิชาแก่ผเู้ รี ยน อันมีทายาทของชนชั้นปกครองเป็ นกลุ่มสําคัญ
ครู ผสู้ อนอาวุธในวรรณคดีแทบทุกคนถือวรรณะพราหมณ์ เช่น ปรศุราม กฤปะ
โทรณะ ชมทัคนิ เป็ นต้น และในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะก็ปรากฏคําว่า “พราหมณ์ผเู้ ป็ นครู
(guruvipra)” 15 อีกด้วย เนื่องจากพราหมณ์เป็ นวรรณะที่ถือครององค์ความรู้ดา้ นต่างๆในสังคม
อินเดียโบราณ จึงนับเป็ นเรื่ องปกติที่ผถู้ ่ายทอดศาสตร์ท้ งั หลายรวมถึงด้านการธนูจะเป็ นพราหมณ์
กระนั้น เนื้ อเรื่ องตอนหนึ่งในมหาภารตะก็ได้แสดงให้เห็นว่า พราหมณ์ที่เป็ นครู สอนอาวุธคงไม่ได้
มีจาํ นวนมากหรื อแพร่ หลายทัว่ ไปในสังคมนัก และภาพลักษณ์ของพราหมณ์โดยมากก็น่าจะเป็ นผูท้ ี่
ไม่มีความรู้ความสามารถด้านอาวุธเสียมากกว่า เพราะเมื่ออรชุนปลอมเป็ นพราหมณ์ไปร่ วมงาน
สยุมพรของนางเทราปที และจะประลองฝี มือด้านธนูกบั เหล่ากษัตริ ย ์ ผูค้ นที่ดูอยูก่ ็พากันไม่เห็นด้วย
กล่าวว่า
20

yat karṇaśalyapramukhāiḥ pārthivāir lokaviśrutāiḥ |
nānataṃ balavadbhirhi dhanurvedaparāyaṇāiḥ ||MBh. 1.179.4||

“(ธนู)ใดไม่อาจก่งได้โดยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายผูม้ ีชื่อเสียงในโลก มีพลัง
กอปรด้วยความรู้ อันมีกรรณะและศัลยะเป็ นประมุข
tatkathaṃ tvakṛtāstreṇa prāṇato durbalīyasā |
baṭumātreṇa śakyaṃ hi sajyaṃ kartu * dhanurdvijāḥ ||MBh. 1.179.5||

เหล่าทวิชะจะสามารถขึ้นสายธนูน้ นั โดยเป็ นเพียงเด็กหนุ่ม ไม่รู้การอาวุธ
ด้อยกําลัง ได้อย่างไร

15
*

AgP. 249.7

สันนิษฐานว่าเป็ น “kartuṃ”
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avahāsyā bhaviṣyanti brāhmaṇāḥ sarvarājasu |
karmaṇyasminnasaṃsiddhe cāpalādaparīkṣite ||MBh. 1.179.6||

พราหมณ์เหล่านั้นจะถูกดูหมิ่นในบรรดาราชาทั้งหลายทั้งปวง
เนื่องจากความอวดดีในการกระทําอันไม่สาํ เร็ จและไม่ได้พจิ ารณานี้”

แม้ครู วรรณะพราหมณ์จะเป็ นหลักในการถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับธนู แต่ใน
วรรณคดีก็ยงั มีตวั อย่างการเรี ยนการสอนธนูโดยครู ที่ไม่ใช่พราหมณ์อยูด่ ว้ ย คือการเรี ยนวิชาของ
อภิมนั ยุ (Abhimanyu) และบุตรทั้งห้าของนางเทราปที ซึ่งผูส้ อนก็คืออรชุนผูเ้ ป็ นบิดานัน่ เอง 16
22

ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติใช้เกณฑ์ดา้ นความรู้ความสามารถแจกแจงครู ผสู้ อน
อาวุธออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ “อาจารย์ (Ācārya)”, “ภารควะ (Bhārgava)”, “โยธะ (Yodha)”, และ
“คณกะ (Gaṇaka)” โดยอธิบายว่า การยุทธทั้งหมดมี 7 รู ปแบบ ได้แก่ การต่อสูด้ ว้ ยธนู จักร หอก
พระขรรค์ มีด คทา และการต่อสูม้ ือเปล่า ผูส้ อนที่มีความสามารถทั้ง 7 ด้านจะเรี ยกว่า “อาจารย์”,
ผูท้ ี่มีทกั ษะ 4 ด้านจากทั้งหมดจะเรี ยกว่า “ภารควะ”, ส่วน “โยธะ” และ “คณกะ” คือผูท้ ี่มี
ความสามารถ 2 และ 1 ด้านตามลําดับ 17 กระนั้น ผูว้ จิ ยั ไม่เคยพบแนวคิดการกําหนดกลุ่มผูส้ อน
เช่นนี้ ในวรรณคดีอนื่ เลย ทําให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ประเภทของครู ตามทฤษฎีน้ ีมีอิทธิพลใน
สถานการณ์จริ งมากน้อยเพียงใด
นอกจากความชํ่าชองในวิชาอาวุธแล้ว คุณสมบัติอื่นๆของครู ก็มคี วามสําคัญ
ไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากัน แม้จะไม่มีการบัญญัติประเด็นนี้ไว้ในตํารา แต่ก็สามารถเห็นได้ว่า ผูป้ กครอง
เองก็มีการพิจารณาคุณสมบัติของครู ผสู้ อนก่อนจะเลือกมอบบุตรหลานของตนให้เป็ นศิษย์ เช่นที่
ภีษมะเคยครุ่ นคิดถึงการหาผูท้ ี่จะมาเป็ นครู ให้หลานๆ ดังนี้
23

viśeṣārthī tato bhīṣmaḥ pāutrāṇāṃ vinayepsayā |
iṣvastrajñānparyapṛcchadācāryānvīryasaṃmatān ||MBh. 1.121.1||

ลําดับนั้น ภีษมะผูป้ รารถนาความดีเลิศ ได้ถามเหล่าอาจารย์ผรู้ ู้การธนู
ผูไ้ ด้รับพิจารณาแล้วว่ามีความกล้า ด้วยปรารถนาการศึกษาแก่หลานทั้งหลาย

nālpadhīrnāmahābhāgastathānānāstrakovidaḥ |
nādevasattvo vinayetkurūnastre mahābalān ||MBh. 1.121.2||

“ผูม้ ิได้ปัญญาน้อย มิได้ไม่บริ สุทธิ์ เป็ นผูร้ ู้ยง่ิ ซึ่งการอาวุธต่างๆ
มิได้ไร้ความเป็ นเทพ พึงอบรมเหล่ากุรุผมู้ ีพลังมาก ในด้านอาวุธ”

16
17

MBh. 1.213.65; 1.213.81
ŚP. 80.8-9
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ลักษณะการศึกษาด้านอาวุธในวัฒนธรรมนี้ ส่งผลให้ครู มีบทบาทสําคัญอย่างยิง่
คือเป็ นทั้งผูถ้ ่ายทอดเนื้ อหา และเป็ นผูค้ วบคุมหลักสูตรไปในตัว ทั้งการปรับเนื้อหาวิชา กําหนด
กิจกรรมการฝึ ก และประเมินผลการเรี ยน ล้วนขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู ท้งั สิ้น นอกจากนี้
ด้วยกําเนิดที่เป็ นพราหมณ์ ครูจึงมีหน้าที่เป็ นผูป้ ระกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนธนูแก่ศษิ ย์
อีกด้วย *
24

บทบาทอันสําคัญเหนือผูใ้ ดในระบบการเรี ยนการสอน ทําให้ครู มีสิทธิและอํานาจ
การตัดสินใจหลายประการซึ่งครอบคลุมไปถึงประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากเนื้อหาการเรี ยนด้วย
ประการแรก ครู สามารถเลือกรับศิษย์เองได้ตามความพอใจของตนโดยไม่ตอ้ งอิง
กับธรรมเนียมหรื อข้อบัญญัติใดๆเลย ดังจะเห็นได้จากเมื่อกรรณะไปขอเรี ยนกับปรศุราม ก็ตอ้ ง
โกหกว่าตนเป็ นพราหมณ์เพื่อให้ปรศุรามยอมรับเข้าสํานัก 18 เนื่องจากครู ท่านนี้ เกลียดชังคนวรรณะ
กษัตริ ยม์ าก** จึงไม่ยอมรับศิษย์ที่มีวรรณะกษัตริ ย ์ ทั้งที่โดยทัว่ ไปแล้วคนวรรณะกษัตริ ยน์ ้ ี เองเป็ น
คนกลุ่มหลักที่จะศึกษาวิชาอาวุธ
ค่าเล่าเรี ยน หรื อที่เรี ยกว่าทักษิณา (Dakṣiṇā) เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่อยูใ่ นอํานาจของครู
โดยตรง ครู สามารถกําหนดทักษิณาอย่างไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นเงินทอง สิ่งอื่นๆ หรื อแม้แต่ขอ้ ตกลงที่
ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน และจะกําหนดทักษิณาของศิษย์แต่ละคนต่างกันไปก็ยงั ได้ เช่นที่โทรณะขอ
ทักษิณาจากเอกลวยะเป็ นนิ้วหัวแม่มือของเอกลวยะเอง 19 แต่ขอจากเจ้าชายปาณฑพเการพเป็ น
คําสัญญาให้กระทําสิ่งที่โทรณะปรารถนาโดยไม่ได้บอกเสียด้วยซํ้าว่าสิ่งนั้นคืออะไร 20 แล้วจึงเฉลย
หลังจากเจ้าชายทั้งหลายสําเร็ จการศึกษาว่าต้องการให้จบั ตัวราชาทรุ ปท (Drupada) มาให้ 21
เนื่องจากโทรณะมีความแค้นเป็ นการส่วนตัวกับผูน้ ้ ี ท้ายที่สุดแล้ว ทั้งเอกลวยะและเหล่าเจ้าชาย
ปาณฑพเการพก็ตอ้ งกระทําตามที่โทรณะสัง่ เพื่อเป็ นการจ่ายทักษิณาโดยไม่บิดพลิ้ว คือเอกลวยะ
25

27

28

29

*

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 4.4 ของวิทยานิพนธ์น้ ี

18

MBh. 12.2.15

ในวรรณคดีปุราณะ ปรศุรามเกลียดชังคนวรรณะกษัตริ ยม์ าก เนื่องจากมีกษัตริ ยม์ าข่มเหง
ครอบครัวและฆ่าบิดาของปรศุราม ปรศุรามจึงตามไปแก้แค้นกษัตริ ยอ์ งค์น้ นั และฆ่าล้างวงศ์วาน
กษัตริ ยห์ มดทั้งโลกถึง 21 ครั้ง ภายหลังจึงปลีกตัวไปบําเพ็ญตบะที่ภูเขามเหนทระ (ดูเพิ่มเติมได้ใน
**

Vettam Mani, Purāṇic Encyclopaedia (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), pp.568572.)
19
MBh. 1.123.35
20
MBh. 1.122.42
21
MBh. 1.128.1-2
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ต้องตัดนิ้ วหัวแม่มือของตนมอบแก่โทรณะ และเจ้าชายเหล่านั้นต้องยกทัพไปทําสงครามกับแคว้น
ปัญจาละ (Pañcāla) เพื่อจับตัวทรุ ปทผูเ้ ป็ นราชามาให้อาจารย์ของตน
นอกจากการรับศิษย์และค่าเล่าเรี ยนแล้ว การเลือกจะสอนหรื อไม่สอนเนื้ อหาแก่
ศิษย์คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการมอบรางวัลและวิชาพิเศษก็เป็ นสิทธิของครู แต่เพียงผูเ้ ดียวเช่นกัน
แม้ว่าครู จะเป็ นผูค้ วบคุมหลักสูตรและทําหน้าที่ปรับกิจกรรมการฝึ กให้เหมาะแก่ศิษย์แต่ละคน
อยูแ่ ล้ว ทว่าการเลือกสอนวิชา โดยเฉพาะวิชาอาวุธพิเศษหรื อตําราลับนั้นไม่ได้มีเหตุผลเฉพาะ
ความถนัดหรื อความสามารถของศิษย์เท่านั้น แต่ครู อาจเลือกถ่ายทอดวิชาเหล่านี้แก่ศษิ ย์เจาะจงเป็ น
รายบุคคล โดยพิจารณาจากอุปนิสยั ความประพฤติ หรื อแม้แต่ความสนิทเสน่หาส่วนตัวก็ได้ ดังจะ
เห็นได้จากครั้งที่กรรณะมาขอเรี ยนอาวุธพรหมาสตร์กบั โทรณะ แต่โทรณะปฏิเสธเพราะทราบถึง
จิตใจชัว่ ร้ายของกรรณะ และมีความลําเอียงเข้าข้างอรชุนเหนือกว่าศิษย์คนอื่นๆ 22
30

โดยสรุ ป ครูนบั เป็ นเสาหลักของกระบวนการถ่ายทอดวิชาความรู้ดา้ นการธนูและ
อาวุธในวัฒนธรรมภารตะโบราณ เป็ นบุคคลที่มีสถานะสูง ทั้งด้วยชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ครู มี
บทบาทครอบคลุมทุกด้านของการเรี ยนการสอน นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์ขาดในการกําหนดเงื่อนไข
ต่างๆภายในสํานักของตนเองอีกด้วย การกํากับดูแลการเรี ยนการสอนอย่างเบ็ดเสร็ จเช่นนี้ก็มี
ลักษณะเหมือนกับบทบาทของครู ในการศึกษาด้านพระเวท 23 อันเป็ นการศึกษาหลักของชาวอารยัน
ในสังคมโบราณนัน่ เอง
31

4.2.2 ศิษย์

ศิษย์ หรื อผูเ้ รี ยน ในที่น้ ีจะจํากัดขอบเขตการศึกษาไว้เฉพาะผูท้ ี่เรี ยนภายใต้ระบบ
การเรี ยนธนูและอาวุธอย่างมาตรฐานในสังคมอินเดียโบราณซึ่งผูว้ ิจยั ได้อธิบายรายละเอียดไว้ขา้ งต้น
เท่านั้น ไม่นาํ กรณี อื่นๆมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เช่น ผูท้ ี่ฝึกหัดจนชํานาญด้วยตนเอง หรื อครู พกั ลักจํามา
จากคนอื่น เนื่องจากกรณี เหล่านี้ไม่ใช่วิธีการตามปกติ และผูท้ ี่เรี ยนสําเร็ จได้กค็ งมีจาํ นวนไม่มากนัก
ด้านวรรณะของผูเ้ รี ยนอาวุธนั้น ในวรรณคดีที่ผวู้ ิจยั ใช้ศึกษาไม่มีกล่าวถึงหัวข้อนี้
โดยตรง แต่มขี อ้ ความที่อาจนํามาวิเคราะห์ได้หลากหลาย เช่นคําประพันธ์จากธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ ดังนี้

22

MBh. 12.2.9-13
Radha Kumud Mookerji, “Ancient Indian Education,” in The Cultural
Heritage of India: Vol. II Itihāsas, Purāṇas, Dharma and Other Śāstras, p.641.
23

96
… dhanurvede gururvipraḥ prokto varṇadvayasya ca ||AgP. 249.7||

อนึ่ง พราหมณ์ผเู้ ป็ นครูของทั้งสองวรรณะอันเขาได้ระบุไว้ในธนุรเวท

yuddhādhikāraḥ śūdrasya svayaṃ vyāpadi śikṣayā |
deśasthāiḥ saṅkarāi rājñaḥ kāryyā yuddhasahāyatā ||AgP. 249.8||

ด้วยการศึกษา สิทธิของศูทรในการต่อสูเ้ มื่อมีภยันตรายแก่ตน ย่อมมี
ความเป็ นพันธมิตรในการรบเป็ นสิ่งอันราชาพึงกระทําแก่คนวรรณะผสมทั้งหลาย
ที่อาศัยในชนบท

คําประพันธ์บทที่ 249.7 ของธนุรเวทฉบับนี้ ใช้คาํ ว่า “(ครู)ของทั้งสองวรรณะ
(varṇadvayasya)” สันนิษฐานได้ว่า “สองวรรณะ” ในที่น้ ี ควรหมายถึงวรรณะพราหมณ์และ
กษัตริ ย ์ เพราะเป็ นสองวรรณะที่มีหลักฐานประกอบจากวรรณคดีอนื่ ๆชัดเจนที่สุดว่ามีการเรี ยน
อาวุธ ทว่า คําประพันธ์บทต่อมากลับแสดงให้เห็นว่า ความรู้ดา้ นอาวุธไม่ได้จาํ กัดอยูใ่ นสองวรรณะ
นี้ เท่านั้น แม้แต่คนวรรณะศูทรหรื อวรรณะผสมซึ่งนับเป็ นชนชั้นล่างในสังคมก็ยงั มีความรู้ดา้ นการ
ต่อสูพ้ อที่จะป้ องกันตัวหรื อออกรบได้ และจากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีโอกาสที่คนวรรณะ
ศูทรจะได้รับการศึกษาอีกด้วย
ข้อที่ว่าคนวรรณะอื่นๆนอกจากพราหมณ์และกษัตริ ยก์ ็อาจมีความรู้ดา้ นอาวุธนั้น
สามารถยืนยันได้จากข้อความในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ ดังนี้
ācāryeṇa dhanurdeyaṃ brāhmaṇe suparīkṣite |
lubdhe dhūrte kṛtaghne ca mandabuddhāu na dīyate ||ŚP. 80.6||

ธนูเป็ นสิ่งอันอาจารย์พึงมอบแก่(ศิษย์วรรณะ)พราหมณ์ ผูไ้ ด้รับการพิจารณา
โดยดีแล้ว ไม่มอบแก่ผโู้ ลภมาก เจ้าเล่ห์ ไม่ใส่ใจ และหัวทึบ
brāhmaṇāya dhanurdeyaṃ khaḍgaṃ vāi kṣatriyāya ca |
vāiśyāya dāpayetkuntaṃ gadāṃ śūdrasya dāpayet ||ŚP. 80.7||

(ครู )พึงมอบธนูแก่พราหมณ์ และดาบแก่กษัตริ ย ์
พึงมอบหอกแก่ไวศยะ พึงมอบคทาแก่ศทู ร

เมื่อพิจารณาจากธนุรเวททั้งฉบับอัคนิปุราณะและฉบับศารงคธรปัทธติแล้ว ทําให้
สันนิษฐานได้ว่า วิชาอาวุธน่าจะเปิ ดกว้างสําหรับคนทั้งสี่วรรณะในสังคมภารตะโบราณ ทุกคน
สามารถมาเรี ยนรู้ได้ท้ งั สิ้น แต่จะได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาหรื อไม่ก็ข้ ึนกับครู แต่ละคนไป เช่นที่
ปรศุรามไม่รับศิษย์วรรณะกษัตริ ย ์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้านอาวุธคงไม่แพร่ หลายในหมู่
ไวศยะหรื อศูทรมากนัก ทําให้แทบไม่ปรากฏหลักฐานในวรรณคดี ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่จึงน่าจะเป็ น
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พราหมณ์และกษัตริ ย ์* ส่วนคุณสมบัติอื่นๆของผูเ้ รี ยนนอกจากเรื่ องวรรณะก็คงขึ้นอยูก่ บั การ
“พิจารณาโดยดีแล้ว” ของครู นน่ั เอง ข้อความในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติท่ีได้ยกตัวอย่างไว้
ข้างต้นนี้กช็ ่วยให้เห็นว่า คุณสมบัติพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนอาวุธก็คือความมีคุณธรรม ความตั้งใจ
ศึกษา และการมีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็ นสําคัญ
32

ในการเรี ยนพระเวทอันนับได้ว่าเป็ นการศึกษาภาคบังคับของคนในสังคมอารยัน
จะสังเกตได้ว่า เมื่อเข้าสํานักแล้ว ศิษย์จะมีพนั ธกิจหลักต่อครู อยู่ 3 ประการ ได้แก่การจ่ายทักษิณา
การตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนเคารพเชื่อฟังคําสัง่ สอนของครู และการรับใช้ครู ในกิจการส่วนตัวตามที่ครู
กําหนด เช่น การทํางานบ้าน ตักนํ้า หาฟื น 24 เป็ นต้น ส่วนในการศึกษาอาวุธ การจ่ายทักษิณาและ
การเคารพเชื่อฟังครู น้ นั ปรากฏหลักฐานชัดเจนตามที่ผวู้ ิจยั ได้นาํ เสนอไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้า แต่
มหาภารตะซึ่งกล่าวถึงพันธกิจทั้งสองไว้น้นั กลับไม่ได้แสดงถึงการรับใช้ในกิจส่วนตัวของครู
เป็ นไปได้ว่า เนื่องจากกรณี ที่โทรณะสอนเจ้าชายเการพปาณฑพเป็ นการเรี ยนการสอนภายใน
ราชสํานักของเหล่าเจ้าชายเอง มีบริ วารคอยทําหน้าที่รับใช้อยูแ่ ล้ว จึงไม่มีความจําเป็ นที่เจ้าชาย
ทั้งหลายผูเ้ ป็ นศิษย์จะต้องรับใช้อาจารย์ดว้ ยตนเอง หรื อในอีกแง่หนึ่ง อาจเพราะการรับใช้ครู เป็ น
เรื่ องปกติธรรมดามากเสียจนวรรณคดีไม่ตอ้ งกล่าวถึงให้เห็นก็เป็ นได้
33

เมื่อพิจารณาจากระบบการเรี ยนการสอน รวมถึงบทบาทและสิทธิของครู ตามที่
เสนอไว้ขา้ งต้น จะพบว่า นอกเหนือจากการตัดสินใจเลือกอาจารย์ที่จะไปฝากตัวด้วยแล้ว ผูเ้ รี ยนก็
แทบไม่มีบทบาทในการกําหนดแนวทางการศึกษาของตนเองเลย เกือบทุกกระบวนการในการเรี ยน
อาวุธจะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูเ้ ป็ นครู ศิษย์มีเพียงหน้าที่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของครู เท่านั้น
นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่หลักสูตรหรื อกิจกรรมการเรี ยนตามขนบของอินเดียโบราณ
ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการมีมาตรฐานเดียวหรื อความเสมอภาคทางการศึกษา แต่ครู สามารถเลือก
แม้คาํ ประพันธ์บทที่ 80.7 ของธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติจะระบุอาวุธสําหรับผูเ้ รี ยน
แต่ละวรรณะไว้ชดั เจน ทว่าในความเป็ นจริ ง การเลือกใช้ชนิดอาวุธไม่น่าจะยึดหลักตายตัวตามนั้น
แต่คงขึ้นกับความถนัดมากกว่า จะเห็นว่าในเรื่ องมหาภารตะ อรชุนมักใช้ธนูในการสูร้ บ ส่วนภีมะ
และทุรโยธน์ (Duryodhana) จะเลือกใช้คทา ทั้งที่บุคคลเหล่านี้ อยูใ่ นวรรณะกษัตริ ย ์ นับเป็ นการใช้
ชนิดอาวุธไม่ตรงกับวรรณะตามที่ตาํ ราบัญญัติไว้ ดังนั้น การกําหนดอาวุธตามวรรณะซึ่งปรากฏใน
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติจึงไม่น่าจะมีการนํามาปฏิบตั ิจริ ง คงเป็ นแต่เพียงทฤษฎีอนั เกิดจาก
ความเชื่อเรื่ อง “ศักดิ์” ของอาวุธแต่ละชนิดเท่านั้น เช่น การระบุให้พราหมณ์ใช้อาวุธธนู ก็เพราะธนู
ถือเป็ นอาวุธชั้นสูงสุดในวัฒนธรรมภารตะโบราณ เป็ นต้น
*
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สอนเฉพาะบางเนื้อหาแก่ศิษย์คนใดก็ได้ ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของศิษย์เองที่จะแสดงออกถึงความ
กระตือรื อร้นขวนขวาย ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และพยายามฝึ กซ้อมวิชาอาวุธให้ดีที่สุด เพราะนอกจากจะมี
ประโยชน์คือเกิดความชํานาญแก่ตนเองแล้ว ยังจะช่วยสร้างความไว้วางใจจากครู ทาํ ให้มีโอกาสจะ
ได้รับถ่ายทอดวิชาพิเศษเหนือกว่าศิษย์คนอื่นๆอีกด้วย เช่นกรณีของอรชุนดังต่อไปนี้
...tadabhyāsakṛtaṃ matvā rātrāvabhyasta pāṇḍavaḥ ||MBh. 1.123.4||
เมื่อได้นึกถึงการฝึ กซํ้าๆนั้น บุตรแห่งปาณฑุก็ได้ฝึกฝนในยามราตรี
tasya jyātalanirghoṣaṃ droṇaḥ śuśrāva bhārata |
upetya cāinamutthāya pariṣvajyedamabravīt ||MBh. 1.123.5||
เมื่อได้ยนิ เสียงดีดสายธนูของเขา ข้าแต่พระภารตะ!

โทรณะก็เข้ามาหา ลุกขึ้น สวมกอด และกล่าวดังนี้

prayatiṣye tathā kartuṃ yathā nānyo dhanurdharaḥ |
tvatsamo bhavitā loke satyametadbravīmi te ||MBh. 1.123.6||

“โดยประการใดที่นกั ธนูอื่นในโลกจะไม่เสมอด้วยเจ้า
ข้าจะทุ่มเทเพื่อกระทําประการนั้น ข้ากล่าวคําสัตย์น้ ี ไว้แก่เจ้า”

tato droṇo 'rjunaṃ bhūyo ratheṣu ca gajeṣu ca |
aśveṣu bhūmāvapi ca raṇaśikṣāmaśikṣayat ||MBh. 1.123.7||

จากนั้น โทรณะได้สอนอรชุนถึงศาสตร์การรบบนรถ ช้าง
ม้า และพื้นดินมากยิง่ ขึ้น

การสอนจงเจาะเฉพาะบางบุคคลเช่นนี้ ส่งผลให้เกิด “ศิษย์เอก” ประจําสํานัก ผูเ้ ป็ น
ที่สนิทเสน่หาไว้วางใจของครู และจะได้รับถ่ายทอดวิชาเหนือกว่าศิษย์คนอื่นๆ ลักษณะนี้นบั เป็ น
สภาพทัว่ ไปของการศึกษาเล่าเรี ยนในวัฒนธรรมอินเดียโบราณ มิใช่ลกั ษณะของการเรี ยนอาวุธแต่
เพียงอย่างเดียว
4.2.3 ผูช้ ่วย

เรื่ องผูช้ ่วยในการเรี ยนการสอนธนูน้นั ผูว้ ิจยั ไม่เคยพบว่ามีการกล่าวถึงอย่างชัดเจน
ไว้ในวรรณคดีสนั สกฤตเรื่ องใดเลย แต่ขอ้ ความที่ปรากฏในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติทาํ ให้
ทราบว่า ในกระบวนการฝึ กฝนธนูจะต้องมีอีกบุคคลหนึ่งทําหน้าที่คอยช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในบาง
โอกาส เช่น กรณี การยิงธนูแบบโคลกะยุคะ และการยิงแบบศัพทเวธิน * ซึ่งต้นฉบับอธิบายไว้ว่า
34

*

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.5.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
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การยิงแบบโคลกะยุคะ

kāṣṭhagolayugaṃ kṣiptaṃ dūramūrdhvapuraḥsthitāiḥ |
aprāptadhāraṃ pṛṣṭhena gacchetpucchamukhena hi ||ŚP. 80.155||

คู่ลกู บอลไม้อนั เหล่าผูย้ นื แล้วขว้างไปไกลทางเบื้องบนด้านหน้า
พึงไปสู่ที่สุดปลายอันเอื้อมไม่ถึงเบื้ องหลัง โดยมีหน้าหันไปทางด้านหลัง

การยิงแบบศัพทเวธิน

lakṣyasthāne nyasetkāṃsyapātraṃ hastadvayāntare |
tāḍayeccharkarābhistacchabdaḥ saṃjāyate yathā ||ŚP. 80.158||
พึงวางบาตรโลหะผสมที่เป้ า ที่ระยะห่าง 2 หัสตะ พึงยังให้เคาะ(บาตร)

ด้วยก้อนกรวดทั้งหลาย เสียง(ของบาตร)นั้นย่อมเกิดขึ้นฉะนั้น

การยิงแบบโคลกะยุคะนั้น ลูกบอลทั้งสองซึ่งเป็ นเป้ าจะถูกขว้างไปทางด้านหลัง
ของนักธนูให้ตอ้ งหันกลับไปยิง นักธนูจึงไม่สามารถเป็ นผูข้ ว้างเองได้ และเมื่อสังเกตจากคําว่า
“เหล่าผูย้ นื แล้ว (sthitāiḥ)” ก็ทาํ ให้สนั นิษฐานได้ว่า ผูช้ ่วยในการเรี ยนคราวหนึ่งๆอาจมีอยูห่ ลายคน
ส่วนการยิงแบบศัพทเวธินต้องมีการตั้งบาตรไว้ที่เป้ าและเคาะบาตรให้เกิดเสียง เพื่อให้นกั ธนูฟัง
เสียงแล้วยิงเป้ าให้ได้ในความมืด นักธนูจึงไม่สามารถเคาะบาตรเองได้แน่นอน นับเป็ นรู ปแบบการ
ยิงที่ยนื ยันได้อย่างดีว่า ผูช้ ่วยมีความจําเป็ นต่อกระบวนการยิงหรื อการฝึ กฝนธนู
อย่างไรก็ตาม แม้ผชู้ ่วยจะมีความสําคัญ แต่ก็คงไม่จาํ เป็ นต้องใช้ทกั ษะเฉพาะทาง
อย่างไรมากนัก จึงเป็ นไปได้ว่า ผูใ้ ดก็น่าจะทําหน้าที่น้ ีได้ ไม่ใช่ตาํ แหน่งที่ตอ้ งระบุบุคคลไว้ตายตัว
ผูช้ ่วยในการยิงธนูอาจจะเป็ นครู ผสู้ อนเอง เป็ นคนรับใช้ภายในราชสํานัก เป็ นเพื่อนร่ วมเรี ยน
ผลัดเปลี่ยนกันมายิงบ้าง ทําหน้าที่ผชู้ ่วยบ้าง หมุนเวียนกันไป หรื ออาจเป็ นคนที่มีตาํ แหน่งหรื อ
อาชีพนี้โดยเฉพาะก็เป็ นได้
4.3 สถานที่และเวลาในการฝึ กฝนธนู

สถานที่และเวลาในการฝึ กฝนธนูเป็ นหัวข้อที่ยงั ขาดความชัดเจนอยูม่ าก เนื่องจากการเรี ยน
การสอนธนูน้ นั สอดแทรกไปกับวิชาอาวุธอื่นๆโดยไม่มีหลักสูตรตายตัว และแทบไม่มีการกล่าวถึง
ประเด็นนี้ โดยตรงในธนุรเวทหรื อมหาภารตะเลย จึงได้แต่สงั เกตจากข้อความหรื อเนื้ อเรื่ องส่วน
ต่างๆมาประกอบกัน ซึ่งก็ช่วยให้เห็นภาพคร่ าวๆของสถานที่หรื อเวลาในการศึกษาอาวุธได้บางส่วน
เท่านั้น

100

ด้านสถานที่ ผูว้ ิจยั ได้สงั เกตจากเรื่ องมหาภารตะ พบว่าการฝึ กฝนอาวุธของตัวละครเกิดขึ้น
ในสถานที่ต่างกันไป เช่น เจ้าชายเการพปาณฑพฝึ กในราชสํานัก * กรรณะฝึ กที่อาศรมของปรศุราม
บนภูเขามเหนทระ 25 หรื อเอกลวยะฝึ กเองในป่ า 26 เป็ นต้น จึงเป็ นไปได้ว่า การฝึ กฝนหรื อการเรี ยนการสอนธนูสามารถเกิดขึ้นที่ใดก็ได้ที่มีสภาพพื้นที่เหมาะสม เช่น เป็ นลานโล่ง กว้างขวาง ไม่มี
สิ่งรบกวนเกะกะอันจะเป็ นอุปสรรคต่อการยิงธนู ไม่มีลมพัดแรงจนเกินไป ฯลฯ และข้อความใน
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติที่ว่า เป้ าระยะไกลสําหรับการฝึ กจะตั้งที่ระยะห่าง 60 ธันวันตระ **
ก็ทาํ ให้สนั นิษฐานได้ว่า สถานที่ฝึกธนูควรมีพ้นื ที่ไม่แคบกว่าระยะนั้น ทว่ารายละเอียดอื่น
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมานี้ก็แทบไม่มีปรากฏเลย ทําให้ยงั ไม่สามารถวิเคราะห์และอภิปรายเนื้ อหา
ด้านสถานที่ได้มากเท่าที่ควร
35
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เรื่ องเวลาในการฝึ กฝนธนู ผูว้ ิจยั มุ่งพิจารณาช่วงเวลาในการศึกษาตลอดกระบวนการ
รวมถึงตารางเวลาฝึ กในวันหนึ่งๆด้วย แต่ก็มขี อ้ มูลน้อยมากเช่นกัน ไม่สามารถระบุอายุที่แน่นอน
ของผูเ้ รี ยนในการเริ่ มต้นฝึ กอาวุธได้ แต่เมื่อดูจากเนื้อเรื่ องมหาภารตะจะพบว่า เหล่าเจ้าชายปาณฑพ
เการพได้พบกับโทรณะและเริ่ มเรี ยนอาวุธในช่วงวัยที่ยงั เล่นลูกบอล (vīṭā) 27 แสดงว่าน่าจะยังเป็ น
เด็กอยู่ แต่ธฤตราษฏร์ ปาณฑุ และวิทุรเริ่ มฝึ กธนูหลังจาก “ได้ยา่ งเข้าสู่วยั รุ่ น (samapadyanta
็ าจครอบคลุมตั้งแต่วยั เด็กจนถึงวัยรุ่ น
yāuvanam)” 28 ดังนั้น ช่วงเวลาที่สามารถเริ่ มเรี ยนอาวุธได้กอ
ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา มีคาํ อธิบายปรากฏเพียงในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ
ดังนี้
39

40

ṣaṇmāsātsiddhyate *** muṣṭiḥ śarāḥ saṃvatsareṇa tu |
nārācāstasya siddhyanti* yasya tuṣṭo maheśvaraḥ ||ŚP. 80.120||

ท่ามือย่อมสําเร็ จหลังจาก 6 เดือน ส่วนลูกธนูท้งั หลายใช้เวลา 1 ปี
พระมเหศวรได้โปรดปรานผูใ้ ด นาราจะทั้งหลายย่อมสําเร็จแก่ผนู้ ้ นั

*

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 4.1 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
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26
**
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MBh. 12.2.17-18
MBh. 1.123.12-13

ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.3 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
MBh. 1.122.12
MBh. 1.102.16-17

สันนิษฐานว่าเป็ น “sidhyate” และ “sidhyanti” ตามลําดับ (ดูที่เชิงอรรถ * ของหน้า
133 ในวิทยานิ พนธ์น้ ี )
***
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จากข้อความข้างต้น ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่า “ท่ามือ” ซึ่งจะสําเร็ จภายใน 6 เดือนคงหมายถึงการ
ฝึ กหัดโดยยังไม่ใช้ลกู ธนู ส่วนที่ว่า “ลูกธนูท้ งั หลาย” ก็คงหมายถึงการฝึ กโดยใช้ลกู ธนูร่วมด้วย อัน
จะสอดคล้องกับเนื้ อหาว่าด้วยวิธีการฝึ กธนูที่ปรากฏในธนุรเวทฉบับเดียวกันว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องฝึ กหัด
กับคันธนูเปล่าก่อน เมื่อชํานาญแล้วจึงจะพัฒนาไปสู่การฝึ กโดยใช้คนั ธนูร่วมกับลูกธนู * ระยะเวลา
ตามที่ตน้ ฉบับกล่าวไว้น้ ี คงเป็ นระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผเู้ รี ยนส่วนใหญ่จะใช้ในการศึกษา กระนั้น
ลักษณะหลักสูตรการเรี ยนที่ยดื หยุน่ และปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของครู ก็อาจส่งผลให้ศิษย์
แต่ละคนใช้เวลามากน้อยต่างกันไปบ้าง แต่ยงั ไม่มีหลักฐานยืนยันในประเด็นนี้ได้แน่ชดั
42

นอกจากช่วงอายุที่เริ่ มเรี ยน และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาแล้ว ตารางเวลาในการเรี ยนการสอฃนก็ยงั คลุมเครื ออยูม่ ากเช่นกัน ไม่มขี อ้ ความใดอธิบายโดยตรงว่า การฝึ กอาวุธต้องกระทํา
ในเวลาใด วันละกี่ชว่ั โมง สัปดาห์ละกี่วนั หรื อฝึ กในเดือนใดฤดูใด ที่ทราบได้มีเพียงข้อมูลจาก
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติว่า ในวัน 8 คํ่า, 14 คํ่า, วันขึ้น 1 คํ่า, และครึ่ งวันของวันเพ็ญ รวมถึง
วันที่เกิดลางร้ายขึ้นจะเป็ นช่วงเวลาที่หา้ มกระทํากิจเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนธนู 29 ทําให้ใน
เดือนหนึ่งๆมีวนั หยุด 5 วันเป็ นอย่างน้อย แต่กไ็ ม่มีหลักฐานอื่นใดเลยว่าผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนหรื อ
ฝึ กฝนทุกวันที่นอกเหนือจากวันหยุดเหล่านี้ หรื อไม่ประการใด
คําประพันธ์อีกบทหนึ่งในวรรณคดีเรื่ องเดียวกันกล่าวไว้ว่า ในเวลาเช้าให้วางเป้ าไว้ทางทิศ
ตะวันตก ส่วนยามบ่ายให้วางทางทิศตะวันออก 30 ข้อความนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การฝึ กอาวุธธนู
นั้นกระทํากันตลอดทั้งวัน มิเช่นนั้นก็สามารถฝึ กในเวลาใดก็ได้ โดยวางเป้ าให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
นั้นๆ ทว่าวรรณคดีเรื่ องอรรถศาสตร์ (Arthaśāstra) อันเป็ นวรรณคดีสนั สกฤตเกี่ยวกับศาสตร์การ
ปกครองที่สาํ คัญ ได้กล่าวว่าการฝึ กการยุทธจะกระทํากันในช่วงเช้า 31 จึงสันนิษฐานได้ว่า ครู
อาจารย์แต่ละสํานักก็อาจกําหนดเวลาที่ให้ฝึกแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม การฝึ กธนูไม่น่าจะ
กระทําในเวลากลางคืน นอกเสียจากต้องการฝึ กรู ปแบบพิเศษ เช่น ฝึ กยิงแบบศัพทเวธินซึ่งต้องอาศัย
ความมืด สิ่งที่ยนื ยันข้อสันนิษฐานนี้คือเนื้อเรื่ องมหาภารตะที่ว่าอรชุนตัดสินใจไปฝึ กธนูเองในตอน
กลางคืน เมื่อโทรณะมาพบก็เกิดความรักความเอ็นดูอย่างยิง่ 32 คงเพราะการฝึ กฝนยามคํ่าคืนของ
อรชุนเป็ นการแสดงออกถึงความพากเพียรเหนือกว่าศิษย์คนอื่นๆนัน่ เอง
43
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ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.3 ของวิทยานิพนธ์น้ ี
29
ŚP. 80.110-113 (ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 4.4.4 ของวิทยานิ พนธ์น้ ี )

*

30

ŚP. 80.103
Kāuṭilya Arthaśāstra 1.5.12
32
MBh. 1.123.4-6
31

102
4.4 พิธีกรรมและความเชื่อในการฝึ กฝนธนู

ในเบื้องต้นนั้น ผูว้ ิจยั คาดการณ์ว่าจะสามารถเก็บข้อมูลเรื่ องพิธีกรรมและความเชื่อในการ
ฝึ กฝนธนูได้จากมหาภารตะ ซึ่งเป็ นวรรณคดีที่สะท้อนถึงการฝึ กฝนธนูในสถานการณ์จริ งได้ดี ทว่า
มหาภารตะกลับแทบไม่ปรากฏเนื้ อหาเรื่ องพิธีกรรมและความเชื่อในกระบวนการฝึ กฝนหรื อ
การเรี ยนการสอนธนูเลย ผูว้ ิจยั จึงต้องอาศัยข้อมูลจากธนุรเวทมาพิจารณาเป็ นหลักในหัวข้อนี้แทน
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติปรากฏพิธีกรรมอยู่ 3 พิธีดว้ ยกัน ได้แก่ พิธีธนุรธารณะ พิธี
ศรมะกริ ยา และพิธีอสั ตระ ส่ วนธนุ รเวทฉบับอัคนิปุราณะกล่าวถึงพิธีกรรมไว้ 2 พิธี แต่ไม่ระบุชื่อ
ทั้งสองพิธีน้ ี มีลกั ษณะใกล้เคียงกับพิธีศรมะกริ ยาในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ ผูว้ จิ ยั จึงจะยกไป
อธิบายและวิเคราะห์ร่วมไปกับพิธีศรมะกริ ยาด้วย นอกจากเรื่ องการประกอบพิธีกรรมโดยตรงแล้ว
ในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติยงั ปรากฏความเชื่ออีกกลุม่ หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน คือ
ความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์หรื อลางที่ไม่เหมาะแก่การเรี ยน ซึ่งผูว้ ิจยั จะได้แยกอธิบายเป็ นอีกหัวข้อหนึ่ง
ภายหลังจากพิธีกรรมทั้งสามนั้น
4.4.1 พิธีธนุ รธารณะ (Dhanurdhāraṇavidhi)

ชื่อของพิธีน้ ีประกอบขึ้นจากคําว่า “dhanus” แปลว่า “ธนู”, “dhāraṇa” แปลว่า
“การถือ, การทรงไว้, การครอบครอง”, และคําว่า “vidhi” ซึ่งหมายถึง “กฎ, พิธี, วิธีการ, ฯลฯ” 33
รวมจึงมีความหมายว่า “พิธีการถือครองธนู” พิธีธนุรธารณะเป็ นเนื้ อหาลําดับแรกสุดในธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติ อยูถ่ ดั จากคําเกริ่ นนําตอนต้นเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากตําแหน่งที่ปรากฏใน
ต้นฉบับและเนื้ อหาของพิธีแล้ว สามารถยืนยันได้ว่า พิธีน้ ีเป็ นพิธีกรรมในการเริ่ มต้นเรี ยนธนู น่าจะ
จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวก่อนเริ่ มการศึกษา มิใช่ปฏิบตั ิทุกครั้งเมื่อจะเริ่ มเรี ยนในแต่ละวัน
ต้นฉบับระบุช่วงเวลาประกอบพิธีน้ ีไว้ค่อนข้างละเอียด คือกําหนดให้จดั ในวัน
อาทิตย์ วันพฤหัสบดี หรื อวันศุกร์ ซึ่งมีดิถี * ตรงกับ 3 คํ่า, 5 คํ่า, 7 คํ่า, 10 คํ่า, 12 คํ่า, หรื อ 13 คํ่า
มีนกั ษัตรตรงกับอัศวินี (Aśvinī), โรหิณี (Rohiṇī), ปุนรรวสุ (Punarvasu), ปุษยะ (Puṣya),
อุตตรผัลคุนี (Uttaraphalgunī), หัสตะ (Hasta), อนุราธา (Anurādhā), อุตตราษาฒา
(Uttarāṣāḍhā), อุตตรภัทรปทา (Uttarabhadrapadā), หรื อเรวตี (Revatī) ในเดือนที่ 1, 3, 6, 7,
10, หรื อ 11 34 ผูท
้ ี่จะเริ่ มศึกษาธนูซ่ึงต้องเข้าร่ วมในพิธีดว้ ยนั้นจะต้องผ่านการถือพรตอดอาหาร
47
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33
*

MW., pp.509, 515, 968.
ดิถี (Tithi) หมายถึงวันตามจันทรคติ นับจากความเปลี่ยนแปลงของเสี้ ยวดวงจันทร์ในแต่

ละวัน หรื อในวัฒนธรรมไทยก็คือการนับวันตาม “คํ่า” ของข้างขึ้นข้างแรม เช่น วันขึ้น 1 คํ่า, วัน
แรม 1 คํ่า นัน่ เอง
34

ŚP. 80.10-13
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(Upavāsa) มาก่อนเข้าพิธี 35 ทว่าต้นฉบับก็ไม่ได้อธิบายว่า การถือพรตอดอาหารสําหรับพิธี
ธนุรธารณะมีรูปแบบอย่างไร * หรื อต้องกระทําเป็ นเวลานานเท่าใด
ลําดับขั้นตอนการประกอบพิธีธนุรธารณะ สามารถสรุ ปเป็ นข้อๆให้เข้าใจได้ง่าย
ดังต่อไปนี้
• เริ่ มต้นพิธีดว้ ยการแจกจ่ายทาน และประกอบพิธีโหมะ (Homa)
• จัดเหล่ากุมารี มอบแด่พราหมณ์ท้ งั หลายที่มาร่ วมพิธี
• แสดงความเคารพไศวโยคีอื่นๆที่มาร่ วมพิธี
• ศิษย์บูชาครู ดว้ ยอาหาร เครื่ อง เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ และมาลัยหอมอัน
งดงาม
• ศิษย์นุ่งห่ มหนังกวาง ประคองอัญชลี ขอธนูจากผูเ้ ป็ นครู
• ครู ประกอบพิธีองั คนยาสะ (Aṅganyāsa) แก่ศิษย์
• ครู มอบมานุ ษธนู** ซึ่งเสกธนุ รมนตร์ (Dhanurmantra) แล้วแก่ศิษย์
และมอบลูกธนูพร้อมมนตร์กาํ กับจากดอกสู่ดอก
• ศิษย์ยงิ ดอกไม้ดว้ ยลูกธนูไร้หวั จากนั้นยิงปลาและยิงเนื้ อด้วยลูกธนูมีหวั
• ทํานายโชคชะตาของศิษย์โดยพิจารณาจากทิศทางที่ลกู ธนูปักในเนื้ อ
• ศิษย์นอ
้ มไหว้ มอบธนูและลูกธนูคืนครู เป็ นอันจบพิธี 36
50

51

53

จะเห็นได้ว่า พิธีธนุรธารณะนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนและพิธีกรรมย่อยๆมากมาย
ทั้งการเริ่ มต้นพิธีดว้ ยการให้ทาน พิธีโหมะ การรับรองเหล่านักบวชผูม้ าร่ วมในพิธี การบูชาครู พิธี
อังคนยาสะ การรับมอบอาวุธ การยิงธนู รวมถึงการทํานายชะตาของศิษย์จากผลการยิงนั้น นับว่า
ธนุรธารณะเป็ นพิธีที่ค่อนข้างซับซ้อน และคงจะมีรายละเอียดมาก ทว่าต้นฉบับกลับไม่ได้แจกแจง
รายละเอียดเหล่านั้นไว้นกั เช่น ไม่มีการอธิบายเลยว่า จะต้องประกอบพิธีที่ไหน จัดสถานที่อย่างไร
35

ŚP. 80.17

การถือพรตอดอาหาร หรื อพิธีอุปวาสะมีรูปแบบย่อยๆมากมาย เช่น รู ปแบบอติกฤจฉระ
(Atikṛcchra) คือการรับประทานอาหารเพียงวันละ 1 คํา ตลอด 9 วัน และไม่รับประทานอะไรเลย
อีก 3 วัน หรื อจานทรายณะพรต (Cāndrāyaṇavrata) คือการรับประทานอาหารมากน้อยสัมพันธ์
กับดิถีของดวงจันทร์ เป็ นต้น (ดูเพิ่มเติมได้ใน Monier-Williams, Religious Thought and Life
in India: Part I, 2nd ed. (London: John Murray, 1885), pp.426-428.)
**
มานุษธนู (Mānuṣa Cāpa) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “มานวธนู (Mānava Cāpa)”
หมายถึง คันธนูที่ยาว 4 หัสตะ (ŚP. 80.34)
*

36

ŚP. 80.14-28

104

พิธีโหมะในตอนต้นของพิธีตอ้ งกระทําอย่างไรบ้าง หรื อธนุรมนตร์ที่ครู ใช้เสกคันธนูในพิธีน้ นั กล่าว
ว่าอะไร เป็ นต้น ลักษณะเหล่านี้ได้ช่วยยืนยันการเป็ น “ตําราสําหรับนักเรี ยน” ของธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติ ดังที่ธนุรเวทฉบับนี้ มุ่งแสดงเนื้ อหาเฉพาะส่วนที่จาํ เป็ นต่อผูเ้ รี ยน มิได้เก็บ
รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมในทุกประเด็น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรายละเอียดไม่มากนัก แต่
เนื้อหาเหล่านี้ก็เพียงพอจะช่วยให้เห็นภาพพิธีกรรมนี้ได้อย่างคร่ าวๆ และบางขั้นตอนในพิธีก็มกี าร
อธิบายไว้พอสมควร เช่น ส่วนพิธีองั คนยาสะ เป็ นต้น
พิธีองั คนยาสะ คือการอัญเชิญเทพแต่ละองค์ให้มาสถิตในแต่ละอวัยวะของผูเ้ ข้าพิธี
เพื่อขอความคุม้ ครองรักษาจากเทพแก่บุคคลนั้นๆ 37 พิธีองั คนยาสะในพิธีธนุรธารณะนี้ ต้นฉบับ
ระบุให้ครู เป็ นผูท้ าํ พิธีให้ศิษย์ โดยตั้งพระศิวะไว้ที่กระหม่อม, พระเกศวะ (พระวิษณุ) ไว้ที่แขนทั้ง
สอง, พระพรหมไว้ที่สะดือ, และพระคเณศไว้ที่หน้าแข้งทั้งสอง 38 และกล่าวมนตร์ดงั นี้
54

55

om hoṃ śikhāsthāne śaṃkarāya namaḥ |
om hoṃ bāhvoḥ keśavāya namaḥ |
om hoṃ nābhimadhye brahmaṇo namaḥ |
om hoṃ jaṅghayorgaṇapataye namaḥ ||ŚP. 80.20||

โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระศังกรบนกระหม่อม
โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระเกศวะที่แขนทั้งสอง
โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระพรหมที่กลางสะดือ
โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระคณปติที่แข้งทั้งสอง

ธนุรเวทยังได้กล่าวไว้ว่า พิธีองั คนยาสะเป็ นพิธีที่มีการเอ่ยนามพระศิวะ อันจะช่วย
บันดาลความสําเร็ จ อีกทั้งการประกอบพิธีน้ ีจะช่วยประหารบาปและขจัดอุปสรรคแก่ศิษย์อีกด้วย 39
นอกจากพิธีองั คนยาสะแล้ว การทํานายโชคชะตาของศิษย์โดยพิจารณาจากการ
ยิงธนูในพิธีก็เป็ นอีกส่วนหนึ่งที่ตน้ ฉบับให้รายละเอียดไว้ โดยศิษย์จะได้รับธนูจากครู มาใช้ยงิ
ดอกไม้ ปลา และเนื้อตามลําดับ ในการยิงเนื้อ หากลูกธนูปักเข้าทางทิศตะวันออก เชื่อว่าศิษย์ผนู้ ้ นั
จะมีชยั ชนะและมีความสุข, หากเข้าทางทิศใต้ จะเกิดการวิวาทรุ นแรงและมีการเดินทางไปต่างแดน,
หากเข้าทางทิศตะวันตก ศิษย์จะมีความมัง่ คัง่ , หากเข้าทางทิศเหนือ จะเป็ นสิริมงคล, หากเข้าทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะเกิดสิ่งเลวร้าย, และหากเข้าทางทิศรองอื่นๆ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศ
56

37

Monier-Williams, Religious Thought and Life in India: Part I, p.204.
ŚP. 80.19
39
ŚP. 80.18
38
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ตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะนับว่าเป็ นทิศดี บํารุ งความสุข และศิษย์จะประสบ
ความสําเร็ จด้านการอาวุธ 40
อย่างไรก็ดี แม้พิธีธนุรธารณะจะเป็ นพิธีกรรมสําคัญเนื่องในโอกาสการเริ่ มต้น
การศึกษาธนู และมีรายละเอียดมากที่สุดในบรรดาพิธีกรรมทั้งสามที่ปรากฏในธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติ ทว่าผูว้ จิ ยั กลับไม่พบข้อความที่กล่าวถึงพิธีน้ ีเลยในมหาภารตะ ทั้งส่วนที่เจ้าชาย
ปาณฑพเการพเริ่ มศึกษากับโทรณะ หรื อแม้แต่เมื่อปรศุรามยอมรับกรรณะเข้าเป็ นศิษย์ สาเหตุของ
ลักษณะเช่นนี้อาจสันนิษฐานได้เป็ นสองแนวทางว่า พิธีธนุรธารณะอาจนับเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาใน
การเริ่ มเรี ยนอาวุธ วรรณคดีที่ดาํ เนินเนื้อเรื่ องอย่างรวดเร็วเช่นมหาภารตะจึงเลือกจะไม่กล่าวถึง
พิธีกรรมนี้ หรื ออาจเพราะในยุคสมัยที่รวบรวมมหาภารตะ พิธีน้ ียงั ไม่ถือกําเนิดขึ้นก็เป็ นได้ เพราะ
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติอนั ปรากฏหลักฐานพิธีน้ ี อยูก่ ร็ วบรวมขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่ง
เป็ นช่วงเวลาหลายร้อยปี ภายหลังการรวบรวมมหาภารตะ
57

4.4.2 พิธีศรมะกริ ยา (Śramakriyā)

ชื่อพิธีกรรมนี้ประกอบขึ้นจากคําว่า “śrama” แปลว่า “ความเหนื่อยล้า, การ
ฝึ กหนัก” และคําว่า “kriyā” ซึ่งหมายถึง “การกระทํา, พิธีกรรม, ฯลฯ” 41 รวมแล้วจึงหมายถึง
“พิธีกรรมในการฝึ กหนัก” ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติกล่าวถึงพิธีน้ ีหลังจากเนื้อหาว่าด้วยท่าทาง
การยิงธนู เป้ าที่ใช้ฝึก และการงดการเรี ยนการสอน แต่อยูก่ ่อนเนื้อหาช่วงวิธีการยิงพลิกแพลง
รู ปแบบต่างๆ ดังนั้น แม้จะไม่มีขอ้ ความอธิบายว่า พิธีน้ ีจดั ขึ้นในโอกาสใด ก็สามารถสันนิษฐานได้
ว่า พิธีศรมะกริ ยาน่าจะเป็ นพิธีกรรมก่อนเริ่ มการฝึ กฝนอย่างจริ งจัง และด้วยคําประพันธ์อีกบทหนึ่ง
ในธนุรเวทอันบ่งชี้ว่า พิธีน้ ีสามารถกระทําซํ้าๆได้ 42 จึงอาจเป็ นไปได้ว่า ผูเ้ รี ยนจะต้องประกอบพิธี
ศรมะกริ ยาก่อนการฝึ กเป็ นประจําหรื อทุกๆครั้ง
พิธีศรมะกริ ยานี้ เรี ยบง่ายมาก กิจกรรมหลักตลอดพิธีมีเพียงการยิงลูกธนูดอกหนึ่ง
ออกจากคันธนูเท่านั้น และขั้นตอนในพิธีแทบทั้งหมดก็คือขั้นตอนในการยิงธนู ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอ
ไว้โดยละเอียดแล้วเมื่อวิเคราะห์ถึงการยิงธนูในวัฒนธรรมอินเดียโบราณ * จึงจะกล่าวแต่เพียงสรุ ป
ในที่น้ ี ว่า ขั้นตอนในพิธีศรมะกริ ยาประกอบด้วยการขึ้นสายธนู, หยิบคันธนูและลูกธนูข้ ึนมาจรด
ลูกธนูเข้ากับสาย, น้าวธนูและแทงพื้นดินแสดงความนอบน้อมต่อพระศิวะ พระคเณศ ครู คันธนู
และลูกธนู, ขออนุญาตครู เพื่อน้าวธนู, น้าวธนู, และปล่อยลูกธนูเพื่อยิงออกไป เป็ นอันจบพิธี
58
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ŚP. 80.24-27
MW., pp.1096, 320.
42
ŚP. 80.119
41

*

ดูที่แถวขวาของตารางที่ 3 (หน้า 50-52) ของวิทยานิพนธ์น้ ี
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นอกจากการแทงพืน้ ดิน (Bhūmivedha) และแสดงความเคารพต่อเทพ ครู และอาวุธแล้ว พิธี
ศรมะกริ ยาก็แทบไม่ปรากฏขั้นตอนที่ส่งผลทางด้านความศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเลย นอกจากนี้ ต้นฉบับ
เองก็ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่าพิธีน้ ี จะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางใด กล่าวแต่เพียงว่า นักธนูผปู้ รารถนา
ความสําเร็ จพึงประกอบพิธีน้ ีซ้ าํ ๆ 43 เท่านั้น
61

ฝ่ ายธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะได้กล่าวถึงพิธีกรรมอยู่ 2 พิธี พิธีท้งั คู่ไม่ปรากฏชื่อ
ทั้งยังมีรายละเอียดน้อย ทว่าคล้ายคลึงอย่างยิง่ กับพิธีศรมะกริ ยาในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ
ผูว้ ิจยั จึงจะนํามาอภิปรายร่ วมกับเนื้ อหาในหัวข้อนี้ดว้ ย
พิธีกรรมแรกในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะปรากฏอยูใ่ นอัธยายะที่ 249 ส่วน อีกพิธี
อยูใ่ นอัธยายะที่ 250 ขั้นตอนแทบทั้งหมดของพิธีก็คือการยิงธนู ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอในวิทยานิพนธ์
นี้ แล้วเช่นเดียวกัน * โดยรายละเอียดส่วนการยิงธนูในทั้งสองพิธีน้ ี ไม่ต่างจากพิธีศรมะกริ ยานัก
ความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนอื่นๆของแต่ละพิธีจึงมีเพียงว่า พิธีกรรมในอัธยายะที่ 249 มีการแสดง
ความเคารพด้วยท่าสวัสติกะในตอนเริ่ มต้น 44 และมีข้นั ตอนที่ผเู้ รี ยนต้อง “วางส่วนล่างของเอวธนู **
และส่วนหัวของลูกธนูบนพื้น (adhaḥkaṭiṃ tu dhanuṣaḥ phaladeśaṃ tu ... dharaṇyāṃ
sthāpayitvā)” 45 ขณะที่พิธีกรรมในอัธยายะที่ 250 ไม่มีการแสดงความเคารพและการแตะอาวุธกับ
พื้น แต่มีการกําหนดให้ทวิชะน้าวคันธนูให้เต็มที่เป็ นอันดับแรก จากนั้นก็ชาํ ระคันธนูและลูกธนูให้
บริ สุทธิ์โดยใช้เนื้อ แล้ววางอาวุธเหล่านั้นลงในสถานที่ประกอบยัชญพิธีแทน 46
ด้วยเหตุที่พิธีกรรมทั้งสามคล้ายคลึงกัน คือมีการยิงธนูดอกหนึ่งเป็ นองค์ประกอบ
หลักของพิธี พิธีกรรมทั้งสามจึงอาจมีความข้องเกี่ยวสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะพิธีในอัธยายะที่ 249
ของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะกับพิธีศรมะกริ ยาในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ ซึ่งมีองค์ประกอบ
พิธีใกล้เคียงกันมาก คือประกอบด้วยขั้นตอนการยิงธนูและการใช้อาวุธแตะพื้นดิน อีกทั้งการแตะ
62
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43
*

ŚP. 80.119

ดูที่แถวซ้ายและแถวกลางของตารางที่ 3 (หน้า 50-52) ของวิทยานิพนธ์น้ ี

44
**
45
46

AgP. 249.19

สันนิษฐานว่าหมายถึง ส่วนมือจับของคันธนู
AgP. 249.21
AgP. 250.1
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อาวุธกับพื้นดินยังกระทําด้วยอากัปกิริยาที่เหมือนกันด้วย คือการน้าวธนูและใช้หวั ลูกธนูแตะพื้น *
พิธีท้งั สองนี้ จึงอาจเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิอย่างเดียวกันหรื อมีที่มาจากแนวคิดเดียวกันก็เป็ นได้
67

4.4.3 พิธีอส
ั ตระ (Astravidhi)

ในสังคมอินเดียโบราณะ เมื่อการศึกษาพระเวทสิ้ นสุดลงจะมีการจัดพิธีโคทานะ
(Godāna) หรื อพิธีสมาวรรตนะ (Samāvartana) เป็ นสัญญาณว่าผูเ้ รี ยนได้สาํ เร็ จการศึกษาแล้ว 47
แต่สาํ หรับการศึกษาวิชาอาวุธ ไม่พบว่ามีพิธีกรรมใดๆที่สามารถใช้กาํ หนดการสิ้นสุดการเรี ยนได้
ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติกก็ ล่าวแต่เพียงว่า หลังจากการศึกษาเล่าเรี ยนสําเร็ จลงแล้ว นักธนู
จะต้องฝึ กหนักในฤดูใบไม้ร่วง (Śarad) เป็ นเวลา 2 เดือนทุกปี เพื่อไม่ให้ลืมวิชา 48 และต้อง
ประกอบพิธีอสั ตระต่อไปทุกๆปี
ชื่อพิธีว่า “astra” มีความหมายว่า “อาวุธ” 49 พิธีกรรมนี้จึงหมายถึง “พิธีแห่งอาวุธ”
เป็ นเนื้ อหาที่ปรากฏอยูใ่ นช่วงท้ายธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ พิธีอสั ตระเป็ นพิธีที่ตน้ ฉบับให้
รายละเอียดไว้นอ้ ย กล่าวแต่เพียงว่า นักธนูตอ้ งประกอบพิธีในวัน 9 คํ่า เดือนอัศวยุชะ (Aśvayuja)
เพื่อบูชาพระศิวะ พระนางจัณฑี ครู อาวุธ และลูกธนูท้ งั หลาย โดยมีข้นั ตอนของพิธี ดังนี้
68

69

70

•
•
•
•

ให้ทกั ษิณาและจัดเหล่ากุมารี แด่พราหมณ์ท้งั หลายในพิธี
ถวายสัตว์เป็ นพลีแด่เทวี
สวดมนตร์อนั กล่าวถึงพระเวท อาคมะ (Āgama) ตามกฎเกณฑ์พิธี
ชปโหมะ (Japahoma)
ฝึ กอาวุธทั้งหลายให้ชาํ นาญ เป็ นอันจบพิธี 50
71

ลักษณะการบรรยายพิธีอสั ตระใกล้เคียงกับพิธีธนุรธารณะ คือกล่าวถึงเพียงให้เห็น
ภาพคร่ าวๆ แต่ไม่แจกแจงรายละเอียดในพิธี ทําให้ไม่สามารถทราบได้ว่า ต้องกระทําแต่ละขั้นตอน
อย่างไรให้ถกู ต้องแน่ชดั ทั้งการจัดเครื่ องพลี การสวดมนตร์ และพิธีชปโหมะ มีเพียงส่วนการฝึ ก
พิธีกรรมในอัธยายะที่ 249 ของธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะไม่ได้กล่าวโดยตรงว่าผูท้ าํ พิธี
ต้อง “น้าวธนู” ทว่าการใช้ส่วนล่างของมือจับคันธนูแตะพื้นพร้อมกับหัวลูกธนูจะไม่สามารถทําได้
หากนักธนูไม่ได้กาํ ลังน้าวธนูอยู่ จึงสรุ ปได้ว่าท่าทางนี้จะต้องกระทําโดยน้าวธนูดว้ ยนัน่ เอง
*

47

Rajbali Pandey, Hindu Saṃskāras: Socio-Religious Study of the Hindu
Sacraments, pp.144-146.
48
ŚP. 80.164
49
MW., p.122.
50
ŚP. 80.166-168
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อาวุธท้ายพิธีเท่านั้นที่มีขอ้ ความระบุว่า อาวุธที่ใช้ในพิธีน้ ี ประกอบด้วยอาวุธพระพรหม (Brāhma),
อาวุธพระนารายณ์ (Nārāyaṇa), อาวุธพระศิวะ (Śāiva), อาวุธพระอินทร์ (Āindra), อาวุธพระพาย
(Vāyavya), อาวุธพระวรุ ณ (Vāruṇa), อาวุธพระอัคนิ (Āgneya), และอาวุธพิเศษทั้งหลายที่ครู ให้
ไว้51 ทว่าเนื่องจากไม่มีคาํ อธิบายอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงลักษณะอาวุธ
หรื อวิธีการฝึ กได้เลย
สิ่ งที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ คือในปัจจุบนั ชาวภารตะยังมีพิธีกรรมหนึ่ง เรี ยกว่าพิธี
“อายุธปูชา (Āyudha Pūjā)” ซึ่งหมายถึง “การบูชาอาวุธ” จัดขึ้นในวันที่ 9 ของพิธีมหานวราตรี 52
หรื อตรงกับวันขึ้น 9 คํ่าในเดือนอัศวยุชะ เป็ นพิธีบูชาเทวีศกั ติท้งั สาม คือสรัสวตี ปารวตี และลักษมี
ผูค้ นจะนําอุปกรณ์ประกอบอาชีพของตนมาบูชา เช่น เกษตรกรจะนําไถและจอบมาในพิธีเพื่อบูชา
ด้วยเครื่ องหอมและดอกไม้ เป็ นต้น 53 แม้ว่าลักษณะการประกอบพิธีอายุธปูชาในปัจจุบนั จะไม่ตรง
กับพิธีอสั ตระในธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ แต่ท้งั ความหมายของชื่อพิธี วันที่ประกอบพิธี และ
แนวคิดการ “บูชาอุปกรณ์ประจําตัว” ทําให้น่าเชื่ออย่างยิง่ ว่า พิธีอายุธปูชาในปัจจุบนั ก็สืบทอดมา
จากพิธีอสั ตระนัน่ เอง เพียงแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆขึ้นบ้างตามเวลาที่ผา่ นไป
72
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74

4.4.4 วาระงดการเรี ยนการสอน (Anadhyāya)

นอกจากเรื่ องพิธีกรรมทางศาสนาโดยตรงแล้ว เนื้ อหาอีกส่วนหนึ่งในธนุรเวทที่
สะท้อนถึงความคิดความเชื่อของชาวอินเดียโบราณคือเรื่ องวาระต้องห้ามในการเรี ยนการสอน
กล่าวคือ แม้จะไม่มขี อ้ ความระบุว่าการเรี ยนการสอนธนูจะต้องกระทําในวันใดบ้าง แต่ธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติก็ได้กาํ หนดวาระที่ให้งดการเรี ยนการสอนไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
•
•
•
•
•
•
51

วัน 8 คํ่า, วัน 14 คํ่า, วันขึ้น 1 คํ่า, และครึ่ งวันของวันเพ็ญ
วันฝนตก และเมื่อเมฆคํารามผิดเวลา
เมื่อมีผพู้ บเห็นงูในสถานที่ฝึก
เมื่อเป้ าถูกทําลายลง
เมื่อคันธนูหกั
หากสายธนูขาดในการยิงครั้งแรก 54
75

ŚP. 80.168
Rev F. Kittel, A Kannada-English Dictionary, 12th ed. (New Delhi: Asian
Educational Services, 2006), p.162.
53
Bartholomaeus Ziegenbalg, Genealogy of the South-Indian Gods, A Manual
of the Mythology and Religion of the People of Southern India (Madras:
Higginbotham and Co., 1869), pp.106-107.
54
ŚP. 80.110-113
52

109

เมื่อพิจารณาโอกาสที่งดการเรี ยนการสอนเหล่านี้ จะเห็นได้ว่าแนวคิดเบื้องหลัง
การกําหนดวันก็คือความเชื่อทางศาสนาเป็ นสําคัญ ความเชื่อเหล่านี้ สามารถจําแนกได้เป็ นสองกลุ่ม
ได้แก่ความเชื่อเรื่ องฤกษ์ยามที่ตรงกับข้อห้าม และความเชื่อเรื่ องลางร้ายระหว่างการเรี ยน ทั้งฤกษ์
และลางเหล่านี้ ก็สอดคล้องกับวาระในการหยุดเรี ยนของการศึกษาแขนงอื่นๆด้วย กล่าวคือ ดิถีที่
ธนุรเวทกําหนดว่าห้ามเรี ยนนั้นตรงกับวันปารวณะ (Pārvaṇa) หรื อปรรวัน (Parvan) คือวันขึ้น 1
คํ่า, วันเพ็ญ, วัน 8 และ 14 คํ่าทั้งขึ้นแรม ซึ่งเพาธายนะธรรมสูตร (Bāudhāyana Dharmasūtra)
กล่าวว่า ต้องงดการเรี ยนการสอน เนื่องจากเป็ นวันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเหล่ารากษสและปี ศาจได้ โดย
วัน 8 คํ่าจะทําลายครู , วัน 14 คํ่าจะทําลายศิษย์, และวันเพ็ญจะทําลายการเล่าเรี ยน 55 ส่วนลางร้าย
สําหรับการเรี ยนธนู ทั้งฟ้ าคําราม ฝนตก และสัตว์ร้ายก็คล้ายคลึงกับที่เพาธายนะธรรมสูตรกล่าวว่า
ให้งดเรี ยนในวันที่มีฝนฟ้ าคะนอง 56 และที่ Monier-William ศึกษาไว้ว่า การเรี ยนการสอนจะ
ยุติลงเมื่อมีฟ้าคะนอง, มีคนหรื อสัตว์ผา่ นหน้าระหว่างครูกบั ศิษย์, มีแขกมาเยือน, และช่วงเวลา
ส่วนใหญ่ของฤดูฝน 57 จึงนับได้ว่า การงดการเรี ยนการสอนธนูเป็ นไปตามขนบธรรมเนียมทัว่ ไป
ของการศึกษาในวัฒนธรรมอินเดียโบราณ มีเพียงเรื่ องความเสียหายของอุปกรณ์เท่านั้นที่ไม่พบใน
เงื่อนไขการหยุดเรี ยนของการศึกษาแขนงอื่น ทว่าก็ยงั นับเป็ นลางร้ายซึ่งสมควรยุติการเรี ยนการสอน
ได้เช่นกัน
76
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เนื้ อหาส่วนพิธีกรรมและความเชื่อที่ปรากฏในธนุรเวทได้ช่วยให้เห็นว่า กระบวนการฝึ กฝน
ธนูผกู พันอยูก่ บั ความเชื่อทางศาสนาอย่างลึกซึ้ง ทําให้ปรากฏทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยน
และการกําหนดวันในการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา และคติความเชื่อหลัก
ที่สงั เกตได้จากธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติคือความนิยมในการบูชาพระศิวะ เห็นได้จากพิธีกรรม
ทั้งสามในธนุรเวทฉบับนี้ ลว้ นมีพระศิวะเป็ นเทพประธานทั้งสิ้น และองค์ประกอบอื่นๆในพิธีก็ยงั
เกี่ยวเนื่องกับการนับถือบูชาพระศิวะอีกด้วย เช่น การเชิญนักบวชไศวโยคีมาร่ วมในพิธีธนุรธารณะ
หรื อการบูชาพระนางจัณฑีผเู้ ป็ นชายาของพระศิวะในพิธีอสั ตระ เป็ นต้น การนับถือพระศิวะเป็ น
เทพสูงสุดก็สอดคล้องกับที่มาของธนุรเวทตามที่ตน้ ฉบับระบุไว้ในคําเกริ่ นนําว่า ศารงคธรได้เรี ยนรู้
ศาสตร์การธนูจากพระศิวะในความฝัน 58 นอกจากนี้ ลักษณะดังกล่าวยังอาจสะท้อนถึงความนิยม
การนับถือศาสนาในสํานักการเรี ยนธนูที่ใช้ตาํ รานี้อีกด้วย
79

55

Bāudhāyana Dharmasūtra 1.11.21.6,21,23
Bāudhāyana Dharmasūtra 1.11.21.8
57
Monier-Williams, Religious Thought and Life in India: Part I, p.433.
58
ŚP. 80.2
56
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หลังจากได้พจิ ารณาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในการฝึ กฝนธนูจากวรรณคดีท้งั สามแล้ว
จะพบว่า การฝึ กฝนธนูของอินเดียโบราณมีระบบระเบียบชัดเจน กล่าวคือ ผูท้ ี่จะมีวิชาความรู้ดา้ น
การธนูได้จะต้องได้รับการหล่อหลอมภายใต้ระบบการเรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นบุคลากรสําคัญ
คอยถ่ายทอดวิชา และควบคุมทุกแง่มุมของการเรี ยนการสอนในสํานักนั้นๆ จนนับได้ว่า เป็ นระบบ
การศึกษาที่ขบั เคลื่อนไปตามดุลยพินิจของผูเ้ ป็ นครู นอกจากนี้ แม้การธนูจะเป็ นศาสตร์ทางโลก แต่
ศาสนาก็ได้ซึมซับเข้ามามีอิทธิพลด้วย เห็นได้ชดั จากการมีพิธีกรรมที่ผกู พันกับการเรี ยน และมีการ
กําหนดแนวทางการเรี ยนด้วยแนวคิดทางศาสนา ลักษณะการศึกษาที่อิงกับครู ผสู้ อนและความเชื่อ
ทางศาสนาเช่นนี้สอดคล้องกับการศึกษาแขนงอื่นๆของอินเดียโบราณ เรี ยกได้ว่า การเรี ยนการสอน
ด้านธนูในวัฒนธรรมนี้มีลกั ษณะและวิธีการตามอย่างขนบการศึกษาทัว่ ไปของสังคมนัน่ เอง
บทที่ 4 ในวิทยานิพนธ์น้ ี ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาในด้านสังคมและวัฒนธรรมของกระบวนการ
ฝึ กฝนธนูในอินเดียโบราณ จนสามารถเห็นสภาพโดยรวมของการศึกษาด้านการธนูได้ชดั เจน เมื่อ
รวมกับเนื้อหาในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์ อันมุ่งพิจารณากลวิธีการฝึ กฝนธนูอย่างละเอียด ก็นบั ว่า
ครอบคลุมเรื่ องการฝึ กฝนธนูอนั เป็ นประเด็นการศึกษาครั้งนี้ โดยสมบูรณ์แล้ว ในบทถัดไปของ
วิทยานิพนธ์ คือบทที่ 5 ซึ่งเป็ นบทสุดท้าย จึงจะเป็ นการสรุ ปแง่มุม แนวคิด และผลที่ได้จาก
การศึกษา เพื่อประมวลความคิดรวบยอดทั้งหมด และเสนอแนวทางสําหรับการศึกษาอื่นๆต่อไปใน
อนาคต

บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการฝึ กฝนธนูในธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะ ธนุรเวทฉบับ
ศารงคธรปัทธติ และมหาภารตะ พบว่า การฝึ กธนูเป็ นศาสตร์ที่ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ และ
กําหนดกฎเกณฑ์ไว้ชดั เจนตั้งแต่โบราณ มีข้นั ตอนและกลวิธีพฒั นาผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลาย
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ในตอนต้น ทั้งยังสามารถรวบรวมและศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึ กฝนธนูในส่วนกระบวนการฝึ กโดยตรงและส่วนสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องได้
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั อีกด้วย
ด้านกลวิธีการฝึ กฝนธนู ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะและฉบับ
ศารงคธรปัทธติ พบว่า เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กธนูในวรรณคดีท้งั สองสามารถจัดกลุ่มได้เป็ น
5 ประเด็น ได้แก่ ท่าทางในการยิงธนู, วิธีการยิงธนู, หลักสูตรในการฝึ กธนู, ข้อผิดพลาดในการยิง
และวิธีแก้ไข, และการยิงธนูรูปแบบพิเศษ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดมาก แต่ก็สอดคล้อง
ไม่ขดั แย้งกัน และเมื่อประมวลเข้าด้วยกันแล้ว จะเห็นได้ว่ากระบวนการฝึ กฝนเหล่านั้นล้วนนําไปสู่
ผลลัพธ์สาํ คัญ 2 ประการ คือการยิงได้อย่างแม่นยํา และการยิงพลิกแพลงในสถานการณ์ต่างๆได้ดี
ดังที่ธนุรเวทพรรณนาวิธีการยิงธนูดอกหนึ่งๆไว้ทีละขั้นตอน และกําหนดให้แก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในการยิงแม้ในเรื่ องละเอียดลออ อันเป็ นการขัดเกลาฝี มือนักธนูให้เฉียบคมถึงที่สุด หรื อการ
ระบุท่าทางในการยิงไว้หลากหลายยิง่ รวมถึงให้ขอ้ มูลการยิงรู ปแบบพิเศษต่างๆกันมากมาย ช่วยให้
นักธนูนาํ ประสบการณ์จากการฝึ กไปใช้พลิกแพลงในสถานการณ์จริ งได้มาก และท้ายที่สุดแล้ว
ความแม่นยําและความสามารถในการพลิกแพลงนี้ ก็จะเกื้อหนุนจุดประสงค์สูงสุดในการฝึ กฝนธนู
คือ การใช้อาวุธชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยามสงครามนัน่ เอง
ส่วนสภาพสังคมและวัฒนธรรมในการฝึ กฝนธนูน้นั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากวรรณคดีท้งั สาม
และพบว่า การฝึ กฝนธนูของภารตะโบราณผูกพันกับระบบการศึกษาตามขนบธรรมเนียมของสังคม
เป็ นอย่างยิง่ กล่าวคือ นักธนูจะต้องเป็ น “ศิษย์มีครู ” การฝึ กฝนธนูและอาวุธอื่นๆต้องอยูภ่ ายใต้ระบบ
การเรี ยนการสอนที่มีครู เป็ นผูก้ าํ กับดูแล ครู มกั จะมีวรรณะพราหมณ์ ทําหน้าที่ถ่ายทอดวิชา รวมถึง
ควบคุมการเรี ยนการสอนในสํานักของตนทุกๆด้าน ทั้งการคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา กําหนดหลักสูตร
หรื อกิจกรรมการฝึ ก ประเมินผล และกําหนดค่าเล่าเรี ยน ด้านผูเ้ รี ยนมีหลักฐานว่าเป็ นคนวรรณะใด
ก็ได้ แต่โดยมากคงเป็ นกษัตริ ยแ์ ละพราหมณ์ ศิษย์ไม่สามารถกําหนดแนวทางการศึกษาใดๆของตน
เนื่องจากครู เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผูเ้ ดียว สิ่งที่ศิษย์ทาํ ได้มีเพียงการตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนและกระทํา
ตนให้เป็ นที่โปรดปรานของครู เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางการศึกษาของตนเท่านั้น นับเป็ นรู ปแบบ
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การศึกษาที่ไม่ต่างจากการศึกษาแขนงอื่นๆในสังคมนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่สงั เกตได้ในเรื่ อง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนธนู คือความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งระหว่างการศึกษากับศาสนา
ดังที่ธนุรเวทกล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมทั้งเมื่อแรกเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา และหลังสําเร็ จ
การศึกษา นอกจากนี้ ความเชื่อทางศาสนายังมีอิทธิพลต่อการเรี ยนโดยตรงอีกด้วย เห็นได้จากการ
กําหนดวันหยุดเรี ยนสืบเนื่องจากความเชื่อทางศาสนา และวันหยุดของการเรี ยนธนูน้ ีก็สอดคล้องกับ
ของการศึกษาอื่นๆอีกเช่นกัน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า แม้การเรี ยนการสอนธนูจะมีรายละเอียดและ
เนื้ อหาที่เรี ยนต่างจากการเรี ยนสาขาอื่นๆ แต่เมื่อพิจารณาระบบและลักษณะโดยรวมแล้ว ก็จะเห็น
ได้ว่าไม่แตกต่างกันนัก หรื อเรี ยกได้ว่า การศึกษาด้านการธนูก็เป็ นไปตามขนบธรรมเนียมการศึกษา
ของสังคมอินเดียโบราณนัน่ เอง
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากวรรณคดีท้งั สามเรื่ องนี้ ช่วยสร้างความกระจ่างแก่กระบวนการ
ฝึ กฝนธนูในดินแดนอินเดียโบราณขึ้นได้พอสมควร กระนั้น ก็ยงั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้าน เช่น
เนื้อหาบางส่วนของเรื่ องท่าทางการยิงธนูมเี พียงชื่อท่าให้ไว้ แต่ไม่ลงรายละเอียด แม้จะอ่านตํารา
แล้วก็ไม่สามารถนําไปฝึ กตามได้ถกู ต้อง, เนื้อหาว่าด้วยพิธีกรรมในธนุรเวททั้งสองฉบับก็ยงั ขาด
รายละเอียดอยูม่ าก ส่วนมหาภารตะไม่ได้กล่าวถึงเลย, หรื อเรื่ องสถานที่และเวลาในการฝึ กฝนก็ไม่มี
วรรณคดีเรื่ องใดเลยที่ยนื ยันได้ชดั เจน เป็ นต้น การไม่ปรากฏองค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แม้ใน
กรณีของธนุรเวทซึ่งเป็ นตําราเฉพาะด้านการธนูเช่นนี้ สันนิษฐานว่ามีที่มาจากสถานภาพของ
วรรณคดีเป็ นสําคัญ เนื่องจากธนุรเวทฉบับอัคนิปุราณะมีลกั ษณะเป็ นงานที่มุ่งบันทึกองค์ความรู้เพื่อ
เก็บรักษาโดยไม่เน้นการถ่ายทอดหรื อการนําความรู้ไปใช้ ทําให้ไม่มีความจําเป็ นต้องชําระให้
ละเอียดครบถ้วน, ขณะที่ธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ แม้จะมีความเป็ นไปได้มากว่าจะเป็ นตํารา
ประกอบการเรี ยนธนู แต่ดว้ ยระบบการเรี ยนที่อิงกับครู ผสู้ อนตามธรรมเนียมภารตะจึงทําให้ไม่
จําเป็ นต้องบรรจุรายละเอียดทุกด้าน เพราะส่วนที่ไม่อธิบายในตําราก็ยงั สามารถเติมเต็มได้ดว้ ยการ
ถ่ายทอดจากครู ผสู้ อนทั้งสิ้น, ส่วนมหาภารตะก็เป็ นวรรณคดีที่เน้นการดําเนินเรื่ องอย่างรวดเร็ ว ไม่
นิยมพรรณนาส่วนที่เป็ นเนื้อเรื่ องอย่างละเอียดลออ จึงไม่พบศาสตร์การธนูที่สมบูรณ์ดงั กล่าว
การฝึ กฝนธนูเป็ นกิจกรรมสําคัญประการหนึ่งในสังคมอินเดียโบราณ มีการปฏิบตั ิสืบเนื่อง
กันมาหลายยุคหลายสมัย ทั้งยังมีความเกี่ยวพันกับแง่มุมทางสังคมอืน่ ๆ เช่น ระบบการศึกษา ศาสนา
การทําศึกสงคราม ฯลฯ ภาพรวมของอารยธรรมภารตะจึงไม่อาจสมบูรณ์ได้เลยหากขาดการศึกษา
ในประเด็นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงหวังว่า วิทยานิพนธ์ “ศาสตร์แห่งการยุทธด้วยธนูในคัมภีร์ธนุรเวทและ
มหาภารตะ” นี้ จะช่วยเติมความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว และเป็ นต้นทางแก่การศึกษาวิจยั
อื่นๆต่อไปในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้ทาํ ให้ผวู้ ิจยั พบว่า วรรณคดีธนุรเวทเป็ นกลุ่มวรรณคดีที่มีผศู้ กึ ษาน้อยมาก
เมื่อเทียบกับวรรณคดีประเภทอื่นๆ จึงสมควรอย่างยิง่ ที่จะมีการศึกษาวรรณคดีกลุ่มนี้อย่างเป็ นระบบ
ทั้งการชําระต้นฉบับของธนุรเวทแต่ละฉบับ การแปลให้ถกู ต้อง การศึกษาเนื้อหาในเชิงลึก
การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบธนุรเวทแต่ละฉบับเพื่อสืบหาอายุและความสัมพันธ์ต่อกันภายในกลุ่ม
วรรณคดี รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ที่วรรณคดีกลุ่มนี้ มีต่อวรรณคดีกลุ่มอื่น อารยธรรมอินเดีย หรื อ
แม้แต่อารยธรรมอื่นๆที่รับอิทธิพลจากอินเดียด้วย อันจะเป็ นการเติมเต็มห้วงความไม่รู้แห่ง
ภารตวิทยาได้อีกมากทีเดียว
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kuryyādyogyāni ** pātrāṇi yoddhumicchurjitaśramaḥ |
dhanuḥśreṣṭhāni yuddhāni prāsamadhyāni tāni ca ||AgP. 249.6||

ผูช้ นะการฝึ กมาแล้ว ปรารถนาจะรบ พึงกระทําคําสัง่ ทั้งหลายอันเหมาะสม
(ว่า)การยุทธทั้งหลายมีธนูเป็ นสูงสุด และหอกซัดเป็ นอย่างกลาง
tāni khaḍgajaghanyāni bāhupratyavarāṇi ca |
dhanurvede gururvipraḥ prokto varṇadvayasya ca ||AgP. 249.7||

มีดาบเป็ นอย่างตํ่าสุด และ(การต่อสูด้ ว้ ย)แขนนั้นตํ่าเสียยิง่ กว่า
อนึ่ง พราหมณ์ผเู้ ป็ นครูของทั้งสองวรรณะอันเขาได้ระบุไว้ในธนุรเวท

yuddhādhikāraḥ śūdrasya svayaṃ vyāpadi śikṣayā |
deśasthāiḥ saṅkarāi rājñaḥ kāryyā *** yuddhasahāyatā ||AgP. 249.8||

ด้วยการศึกษา สิทธิของศูทรในการต่อสูเ้ มื่อมีภยันตรายแก่ตน ย่อมมี
ความเป็ นพันธมิตรในการรบเป็ นสิ่งอันราชาพึงกระทํากับคนวรรณะผสมทั้งหลายที่อาศัยในชนบท

เนื่องจากผูว้ ิจยั เจาะจงศึกษาเฉพาะเรื่ องกระบวนการฝึ กฝนธนู ในที่น้ ีจึงจะไม่ได้แสดง
คําประพันธ์และคําแปลครอบคลุมทุกบทของต้นฉบับ มีเพียงบทที่ใช้ในการศึกษาและอ้างอิงภายใน
วิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยช่วงที่มกี ารข้ามคําประพันธ์ไปจะขีดเส้นแบ่งให้ชดั เจน นอกเหนือจากนั้น
จะนําเสนอเรี ยงไปตามลําดับ
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “kuryād...” อนึ่ง วรรณคดีเรื่ องอัคนิปุราณะฉบับพิมพ์ของ Nag
Publisher ซึ่งใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการทําวิจยั ครั้งนี้ มักใช้พยัญชนะซ้อน yy โดยเฉพาะเมื่อ
ตามหลังพยัญชนะ r ในตําแหน่งที่ควรจะเป็ น y เพียงตัวเดียว อาจเนื่องจากต้นฉบับที่สาํ นักพิมพ์
เลือกมามีลกั ษณะดังกล่าวตั้งแต่โบราณ หรื ออาจเป็ นรู ปแบบอักขรวิธีเฉพาะของหนังสือเล่มนี้ก็
เป็ นได้
***
สันนิษฐานว่าเป็ น “kāryā”
*
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aṅguṣṭhagulphapāṇyaṃghryaḥ * śliṣṭāḥ syuḥ sahitā yadi |
dṛṣṭaṃ samapadaṃ sthānametallakṣaṇatastathā ||AgP. 249.9||

ถ้านิ้วหัวแม่เท้า ข้อเท้า มือ และเท้า อยูใ่ กล้กนั
คนทั้งหลายจะมองว่า นี่คือท่าสมปทะ เนื่องจากมีลกั ษณะเช่นนั้น

bāhyāṅgulisthitāu pādāu stabdhajānubalāvubhāu |
trivitastyantarāsthānametadvāiśākhamucyate ||AgP. 249.10||

เท้าทั้งคู่ได้ยนื โดยมีนิ้วเท้าอยูด่ า้ นนอก มีกาํ ลังของเข่ามัน่ คง
ท่ายืนอันมีความห่าง(ของเท้า) 3 วิตสั ติน้ ี เรี ยกกันว่าท่าไวศาขะ

hasapaṃktyākṛtisame ** dṛśyete yatra jānunī |
caturvitastivicchinne tadetanmaṇḍalaṃ smṛtam ||AgP. 249.11||

กรณี ใดที่เข่าทั้งสองถูกมองว่าเสมือนรู ปร่ างของแถวหงส์
แยกห่างออก 4 วิตสั ติ ท่านั้นบัญญัติกนั ว่าคือท่ามัณฑละ

halākṛtimayaṃ yacca stabdhajānūrudakṣiṇam |
vitastyaḥ pañca vistāre tadālīḍhaṃ prakīrttitam *** ||AgP. 249.12||

ท่าใดเข่าและต้นขาขวามัน่ คง มีรูปร่ างดุจคันไถ มี 5 วิตสั ติในทางกว้าง ท่านั้นเรี ยกกันว่าท่าอาลีฒะ
etadeva viparyyastaṃ † pratyālīḍhamiti smṛtam |
tiryyagbhūto †† bhavedvāmo dakṣiṇo 'pi bhavedṛjuḥ ||AgP. 249.13||

ท่าที่ตรงกันข้ามนี้ บัญญัติกนั ว่าคือท่าปรัตยาลีฒะ (ขา)ซ้ายพึงงอโค้ง ส่วน(ขา)ขวาพึงตรง

ตามหลักไวยากรณ์ควรเป็ น “...aṃghrayaḥ” แต่ท่ีตน้ ฉบับใช้ว่า “aṃghryaḥ” เช่นนี้
สันนิษฐานว่า เพื่อให้จาํ นวนพยางค์พอดีกบั ฉันทลักษณ์คาํ ประพันธ์
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “haṃsapaṃkty...”
***
สันนิษฐานว่าเป็ น “prakīrtitam” อนึ่ง วรรณคดีเรื่ องอัคนิปุราณะฉบับพิมพ์ของ Nag
Publisher ซึ่งใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการทําวิจยั ครั้งนี้ มักใช้พยัญชนะซ้อน tt โดยเฉพาะเมื่อ
ตามหลังพยัญชนะ r ในตําแหน่งที่ควรจะเป็ น t เพียงตัวเดียว อาจเนื่องจากต้นฉบับที่สาํ นักพิมพ์
เลือกมามีลกั ษณะดังกล่าวตั้งแต่โบราณ หรื ออาจเป็ นรู ปแบบอักขรวิธีเฉพาะของหนังสือเล่มนี้ก็
เป็ นได้
†
สันนิษฐานว่าเป็ น “viparyastaṃ”
††
สันนิษฐานว่าเป็ น “tiryag...”
*
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gulphāu pārṣṇigrahāu cāiva sthitāu pañcāṅgulāntarāu |
sthānaṃ jātaṃ bhavedetaddvādaśāṅgulamāyatam ||AgP. 249.14||

ข้อเท้าทั้งสองยืนแล้วโดยมีสน้ เท้ายึด มีระยะห่าง 5 อังคุละ
ท่ายืนนี้พึงเป็ นท่าชาตะ อันได้กางออก 12 อังคุละ

ṛjujānurbhavedvāmī * dakṣiṇaḥ suprasāritaḥ |
atha vā dakṣiṇaṃ jānu kubjaṃ bhavati niścalam ||AgP. 249.15||

(ขา)ซ้ายพึงมีเข่าตรง (ขา)ขวาเหยียดออกกว้างแล้ว หรื อเข่าขวาคด ไม่เคลื่อนไหว
daṇḍāyato bhavedeṣa caraṇaḥ saha jānunā |
evaṃ vikaṭamuddiṣṭaṃ dvihastāntaramāyatam ||AgP. 249.16||
เท้านี้ พร้อมเข่าพึงเหยียด 1 ทัณฑะ

โดยประการนี้ เรี ยกกันว่าท่าวิกฏะ อันกางออกแล้วมีตรงกลาง 2 หัสตะ
jānunī dviguṇe syātāmuttānāu caraṇāvubhāu |
anena vidhiyogena sampuṭaṃ parikīrtitam ||AgP. 249.17||

เข่าทั้งสองพึงเป็ นสองเท่า เท้าทั้งคู่ได้เหยียดออก
ด้วยการประกอบกันของท่าทางนี้ เรี ยกกันว่าท่าสัมปุฏะ

kiñcidvivarttitāu** pādāu samadaṇḍāyatāu sthirāu |
dṛṣṭameva yathānyāyyaṃ *** ṣoḍaśāṅgulamāyatam ||AgP. 249.18||

โดยประการใดที่เท้าทั้งสองหันออก เหยียดออกแล้วเสมอไม้เท้า มีความมัน่ คง
เขามองกันว่าคือท่าอันยายะ อันมีการกางออก 16 อังคุละ
svastikenātra kurvīta praṇāmaṃ prathamaṃ dvija |
kārmukaṃ gṛhya vāmena bāṇaṃ dakṣiṇakena tu ||AgP. 249.19||

อันดับแรก พึงทําความเคารพด้วยท่าสวัสติกะในที่น้ นั ทวิชะเอ๋ ย!
เมื่อได้ฉวยคันธนูแล้วด้วย(มือ)ซ้าย และลูกธนูดว้ ย(มือ)ขวา

vāiśākhe yadi vā jāte sthitāu vāpyatha vāyatāu |
guṇāntaṃ tu tataḥ kṛtvā kārmuke priyakārmukaḥ ||AgP. 249.20||

(เท้าทั้งสอง)ยืนหรื อกางออกแล้วในท่าไวศาขะหรื อท่าชาตะ
จากนั้น ผูร้ ักคันธนูพึงกระทําการจบสายธนูที่คนั ธนู †
11

สันนิษฐานว่าเป็ น “vāmo”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “...vivartitāu”
***
สันนิษฐานว่าเป็ น “yathānyāyaṃ”
†
หมายถึงขึ้นสายธนู
*
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adhaḥkaṭiṃ tu dhanuṣaḥ phaladeśaṃ tu patriṇaḥ |
dharaṇyāṃ sthāpayitvā tu tolayitvā tathāiva ca ||AgP. 249.21||
bhujābhyāmatra kubjābhyāṃ prakoṣṭhābhyāṃ śubhavrata |
tasya bāṇaṃ dhanuḥ śreṣṭhaṃ puṅkhadeśe ca patriṇaḥ ||AgP. 249.22||

เมื่อวางส่วนล่างของเอวธนู และส่วนหัวของลูกธนูบนพื้นแล้ว
เมื่อยกคันธนูอนั เป็ นเลิศและลูกธนูของเขา(โดยจับ)ที่หางของลูกธนูเช่นนั้น
ด้วยแขนทั้งสองอันมีปลายแขนงอ ท่านผูม้ ีพรตงามเอ๋ ย!

vinyāso dhanuścāiva dvādaśāṅgulamantaram |
jyayā viśiṣṭaḥ karttavyo * nātihīno na cādhikaḥ ||AgP. 249.23||
การปรับคันธนูให้มีระยะห่าง 12 อังคุละจากสายธนู เป็ นสิ่งดีเลิศ พึงกระทํา ให้ไม่ขาดไม่เกิน
niveśya kārmukaṃ nābhyāṃ nitambe śarasaṅkaram |
utkṣipedutthitaṃ hastamantareṇākṣikarṇayoḥ ||AgP. 249.24||

เมื่อวางคันธนูแล้วที่สะดือ และการรวมลูกธนูที่ไหล่ พึงยกมืออันตั้งแล้วด้วยระยะระหว่างตากับหู
pūrveṇa muṣṭinā grāhyaḥ stanāgre dakṣiṇe śaraḥ |
haraṇaṃ tu tataḥ kṛtvā śīghraṃ pūrvaṃ prasārayet ||AgP. 249.25||

ลูกธนูพึงถูกฉวยด้วยมือทางด้านหน้า ไปที่ราวนมด้านขวา
จากนั้น เมื่อกระทําการถือไว้แล้ว พึงเหยียดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว

nābhyantarā nāiva vāhyā nordhvakā nādharā tathā |
na ca kubjā na cottānā na calā nātiveṣṭitā ||AgP. 249.26||
samā sthāiryyaguṇopetā** pūrvadaṇḍamiva sthitā |
chādayitvā tato lakṣyaṃ pūrveṇānena muṣṭinā ||AgP. 249.27||

(กํามือนั้นต้อง)ไม่เบนเข้าใน ไม่เบนออกนอก ไม่สูง ไม่ต่าํ ไม่คู้ ไม่เหยียด ไม่ขยับ และไม่บิด
มีความพอดี ประกอบด้วยความมัน่ คง ตั้งแล้วดุจท่อนไม้(ที่เหยียดไป)เบื้องหน้า
จากนั้น เมื่อบังเป้ าแล้วด้วยกําปั้นด้านหน้านี้
urasā tūtthito yantā trikoṇavinatasthitaḥ |
srastāṃso niścalagrīvo mayūrāñcitamastakaḥ ||AgP. 249.28||

ผูเ้ ล็ง ยืดอกแล้ว ยืนโค้งเป็ นสามเหลี่ยม มีไหล่ลาดลง มีคอไม่ขยับ มีหวั งุม้ ดุจนกยูง

สันนิษฐานว่าเป็ น “kartavyo”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “sthāirya...”
*
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lalāṭanāsāvaktrāṃsakūrpareṣu samaṃ bhavet |
antaraṃ tryaṅgulaṃ jñeyaṃ cibukasyāṃsakasya ca ||AgP. 249.29||

ความเสมอกันพึงมีที่หน้าผาก จมูก ปาก ไหล่ และเข่า
ระยะระหว่างกับคางกับไหล่พึงรู้ว่าคือ 3 อังคุละ

prathamaṃ tryaṅgulaṃ jñeyaṃ dvitīye dvyaṅgulaṃ smṛtam |
tṛtīye 'ṅgulamuddiṣṭa māyataṃ cibukāṃsayoḥ ||AgP. 249.30||

ระยะห่างของคางและไหล่ ลําดับแรกพึงรู้ว่าคือ 3 อังคุละ ลําดับสองบัญญัติกนั ว่าคือ 2 อังคุละ
ลําดับสามถูกกล่าวไว้ว่าคือ 1 อังคุละ
gṛhītvā sāyakaṃ puṅkhāttarjanyāṅguṣṭhakena tu |
anāmayā punargṛhya tathā madhyamayāpi ca ||AgP. 249.31||

เมื่อจับลูกธนูแล้วจากข้างหางด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ และเมื่อประคองอีกด้วยนิ้ วกลางและนิ้ วนาง
tāvadākarṣayedvegādyāvadbāṇaḥ supūritaḥ |
evaṃvidhamupakramya moktavyaṃ vidhivatkhagam ||AgP. 249.32||

เมื่อลูกธนูสมบูรณ์ดีแล้ว ก็พึงน้าวอย่างรวดเร็ ว
เมื่อดําเนินการตามวิธีดงั นี้แล้ว ลูกธนูพึงถูกปล่อยตามกฎเกณฑ์

dṛṣṭimuṣṭihataṃ lakṣyaṃ bhindyādbāṇena suvrata |
muktvā tu paścimaṃ hastaṃ kṣipedvegena pṛṣṭhataḥ ||AgP. 249.33||
พึงทําลายเป้ าอันประสบด้วยสายตาและกําปั้ นด้วยลูกธนู ท่านผูม้ ีพรตอันดีเอ๋ ย!

เมื่อปล่อยแล้ว พึงทิ้งมือหลังไปทางด้านหลังอย่างรวดเร็ ว

etaducchedamicchanti jñātavyaṃ hi tvayā dvija |
kūrparaṃ tadadhaḥ kāryyamākṛṣya * tu dhanuṣmatā ||AgP. 249.34||

(คนทั้งหลาย)ย่อมปรารถนาการทําลาย สิ่งนี้ อนั ท่านพึงรู้ ทวิชะเอ๋ ย!
เมื่อน้าว ศอกนั้นนักธนูพึงทําให้อยูใ่ ต้(เป้ า)

ūrdhvaṃ vimuktake kāryye** lakṣyaśliṣṭaṃ tu madhyamam |
śreṣṭhaṃ prakṛṣṭaṃ vijñeyaṃ dhanuḥśāstraviśāradāiḥ ||AgP. 249.35||

ในการยิง ศอกพึงกระทําให้อยูเ่ หนือ(เป้ า) และในระหว่างกลาง (พึงกระทําให้)แนบตรงกับเป้ า
สิ่งอันเลิศสุดนี้โดดเด่น ผูช้ าํ นาญศาสตร์การธนูท้งั หลายพึงเข้าใจ

_____________________________________________________________________

สันนิษฐานว่าเป็ น “kāryam...”
**
ฉบับพิมพ์ของ Nag Publisher ได้สนั นิษฐานว่าคํานี้ควรเป็ น “kāryaṃ”
*
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punaḥ dhanurvedaḥ

ธนุรเวทต่อไปอีก
agniruvāca

พระอัคนิได้ตรัสว่า
pūrṇāyataṃ dvijaḥ kṛtvā tato māṃsāirgadāyudhān |
sunirdhāutaṃ dhanuḥ kṛtvā yajñabhūmāu nidhāpayet ||AgP. 250.1||

เมื่อน้าวเต็มที่แล้ว เมื่อกระทําคันธนูและคทาวุธทั้งหลายให้บริ สุทธิ์ดว้ ยเนื้ อแล้ว
ทวิชะพึงวาง(อาวุธเหล่านั้น)ลงในสถานที่ประกอบยัชญพิธี
tato bāṇaṃ samāgṛhya daṃśitaḥ susamāhitaḥ |
tūṇamāsādya badhnīyāddṛḍhāṃ kakṣāṃ ca dakṣiṇām ||AgP. 250.2||

จากนั้น ผูส้ วมเกราะ แต่งกายดีแล้ว เมื่อถือลูกธนูแล้วก็ใส่ลงสู่แล่งธนู และพึงผูกมัน่ เข้ากับรักแร้ขวา
vilakṣyamapi tadbāṇaṃ tatra cāiva susaṃsthitam |
tataḥ samuddharedvāṇaṃ tūṇāddakṣiṇapāṇinā ||AgP. 250.3||

จากนั้น ลูกธนู(ใด)แม้ไม่มีเป้ า และใส่ไว้ดีแล้วในที่น้ นั พึงดึงลูกธนู(นั้น)จากแล่งธนูดว้ ยมือขวา
tenāiva sahitaṃ madhye śaraṃ saṃgṛhya dhārayet |
vāmahastena vāi kakṣāṃ dhanustasmātsamuddharet ||AgP. 250.4||

เมื่อฉวยลูกธนูอนั ถือไว้แล้วด้วย(มือขวา)นั้น พึงทาบเข้าที่กลาง(คันธนู)
จากนั้น พึงยกคันธนูข้ ึนสู่รักแร้ดว้ ยมือซ้าย

aviṣaṇṇamatirbhūtvā guṇe puṃkhaṃ niveśayet |
sampīḍya siṃhakarṇena puṃkhenāpi same dṛḍham ||AgP. 250.5||

เมื่อเป็ นผูไ้ ม่มีความคิดเศร้าหมองแล้ว เมื่อบีบข้างหางลูกธนูมน่ั ด้วยท่าสิงหกรรณะ
พึงจรดหางลูกธนูเข้าที่สายธนูให้เสมอกัน
vāmakarṇopaviṣṭaṃ ca phalaṃ vāmasya dhārayet |
varṇānmadhyamayā * tatra vāmāṅgulyā ca dhārayet ||AgP. 250.6||

พึงวางหัวลูกธนูอนั อยูใ่ กล้หูซา้ ย พึงวางลูกธนูท้งั หลายที่น้นั ด้วยนิ้วชี้ซา้ ยและนิ้วกลางของมือซ้าย
mano lakṣyagataṃ kṛtvā muṣṭinā ca vidhānavit |
dakṣiṇe gātrabhāge tu kṛtvā varṇaṃ ** vimokṣayet ||AgP. 250.7||

เมื่อกระทําใจพร้อมด้วยกําปั้นให้ไปสู่เป้ า น้าวลูกธนูไปที่ร่างกายซีกขวาแล้ว พึงยิง
สันนิษฐานว่าเป็ น “bāṇān...”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “bāṇaṃ”
*
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lalāṭapuṭasaṃsthānaṃ daṇḍaṃ lakṣyaṃ niveśayet |
ākṛṣya tāḍayettatra candrakaṃ ṣoḍaśāṅgulam ||AgP. 250.8||

พึงปักเป้ าเข้ากับท่อนไม้อนั มีสณ
ั ฐานเท่าร่ องหน้าผาก
เมื่อน้าว(ธนู)แล้ว พึงยิง(เป้ า)รู ปกลมดุจดวงจันทร์ ขนาด 16 อังคุละ ณ ที่น้ นั
muktvā bāṇaṃ tataḥ paścādulkāśikṣastadā tayā |
nigṛhṇīyān madhyamayā tato 'ṅgulyā punaḥ punaḥ ||AgP. 250.9||

เมื่อปล่อยลูกธนูแล้ว ต่อมาหลังจากนั้น
ผูฝ้ ึ กฝนธนูไฟพึง(ฝึ ก)จับ(ลูกธนู)ด้วยนิ้วกลางนั้นซํ้าแล้วซํ้าอีก

akṣilakṣyaṃ kṣipettūṇāccaturasraṃ ca dakṣiṇam |
caturasragataṃ vedhyamabhyaseccāditaḥ sthitaḥ ||AgP. 250.10||

พึงยิงจากแล่งธนูสู่เป้ าระดับสายตารู ปสี่เหลี่ยมทางขวามือ
ผูไ้ ด้ยนื เป็ นคนแรกย่อมฝึ กฝนเป้ ารู ปสี่เหลี่ยม

tasmādanantaraṃ tīkṣṇaṃ parāvṛttaṃ gataṃ ca yat |
nimnamunnatavedhaṃ ca hyabhyaset kṣiprakaṃ tataḥ ||AgP. 250.11||

จากนั้น พึงฝึ กฝนการยิงต่อเนื่อง การยิงให้เฉียบคม การยิงไป การหันกลับแล้วยิง
จากนั้นก็การยิงสูง การยิงตํ่า และการยิงเร็ ว
vedhyasthāneṣvathāiteṣu sattvasya puṭakāddhanuḥ |
hastāvāpaśatāiścitrāistarjayeddustarāirapi ||AgP. 250.12||

อนึ่ง เมื่อตําแหน่งทั้งหลายนี้ที่พึงถูกยิงของสัตว์(มีอยู)่ ธนู(พึงถูกยกออก)จากซอง
พึงขู่ดว้ ยสิ่งต่างๆร้อยสิ่งอันขว้างจากมือ อันเอาชนะได้ยาก
tasminvedhyagate vipra dve vedhye dṛḍhasañjñake |
dve vedhye duṣkare vedhye dve tathā citraduṣkare ||AgP. 250.13||

ในเรื่ องประเภทของเป้ านั้น พราหมณ์เอ๋ ย! เป้ าสองประการรู้กนั ว่าคือเป้ าทฤฒะ
เป้ าสองประการคือเป้ าทุษกระ และเป้ าสองประการคือเป้ าจิตรทุษกระ
na tu nimnaṃ ca tīkṣṇaṃ ca dṛḍhavedhye prakīrttite * |
nimnaṃ duṣkaramuddiṣṭaṃ vedhyamūrdhvagataṃ ca yat ||AgP. 250.14||

(เป้ า)ที่ไม่ได้อยูต่ ่าํ และไม่แหลมคมไม่รุนแรง กล่าวกันว่าคือเป้ าทฤฒะ
เป้ าที่อยูต่ ่าํ และที่ข้ ึนไปเบื้องบน เรี ยกกันว่าเป้ าทุษกระ

*

สันนิษฐานว่าเป็ น “prakīrtite”
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mastakāyanamadhye tu citraduṣkarasañjñake |
evaṃ vedhyagaṇaṃ kṛtvā dakṣiṇenetareṇa ca ||AgP. 250.15||

(เป้ า)ทั้งสองที่ก่ึงกลางของศีรษะและอยนะ รู้กนั ว่าคือเป้ าจิตรทุษกระ
เมื่อแบ่งกลุ่มเป้ าด้วยฝั่งขวาและอีกฝั่งโดยประการฉะนี้

ārohetprathamaṃ vīro jitalakṣastato naraḥ |
eṣa eva vidhiḥ proktastatra dṛṣṭaḥ prayoktṛbhiḥ ||AgP. 250.16||

ลําดับนั้น คนกล้าผูพ้ ิชิตเป้ าแล้ว พึงขึ้นสู่ความเป็ นหนึ่ง
กฎนี้ เทียวกล่าวกันแล้วในที่น้ นั ว่าเป็ นที่เรี ยนรู้โดยเหล่าผูย้ งิ

adhikaṃ bhramaṇaṃ tasya tasmādvedhyātprakīrttitam * |
lakṣyaṃ saṃyojayettatra patripatragataṃ dṛḍham ||AgP. 250.17||

หลังจากเป้ านั้นของเขา พึงประกอบเป้ าเสริ มอันแน่นหนา ทําด้วยขนนก อันเรี ยกกันว่าเป้ าภรมณะ
bhrāntaṃ pracalitaṃ cāiva sthiraṃ yacca bhavediti |
samantāttāḍayedbhindyācchedayedvyathayedapi ||AgP. 250.18||

(เป้ า)ใดเป็ นเป้ าที่เคลื่อนที่ไปๆมาๆ เป้ าขยับเขยื้อน และเป้ านิ่ง
เขาพึงยิง ทําลาย ฉีก ทิ่มแทง(เป้ าเหล่านั้น)โดยสมบูรณ์

karmayogavidhānajño jñātvāivaṃ vidhimācaret |
manasā cakṣuṣā dṛṣṭyā yogaśikṣuryamaṃ jayet ||AgP. 250.19||

เมื่อรู้แล้ว ผูร้ ู้กฎเกณฑ์การปฏิบตั ิพึงฝึ กฝนวิธีน้นั เทียว
ด้วยใจ ด้วยตา ด้วยปัญญา ผูศ้ กึ ษาการณ์น้ นั พึงชนะพระยม

ityādimahāpurāṇe āgneye dhanurvedo nāma pañcāśadadhikadviśatatamo’dhyāyaḥ |
ดังนี้เป็ นอาทิ คืออัธยายะที่ 250 อันชื่อว่า ธนุรเวท ในมหาปุราณะแห่งพระอัคนิ

*

สันนิษฐานว่าเป็ น “...prakīrtitam”

ภาคผนวก ข
ต้นฉบับภาษาสั นสกฤตของธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ พร้ อมคําแปลภาษาไทย
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ภาคผนวก ข
ต้นฉบับภาษาสั นสกฤตของธนุรเวทฉบับศารงคธรปัทธติ พร้ อมคําแปลภาษาไทย *
0

īśvaroktātdhanurvedādvyāsasyāpi subhāṣitāt |
padānyākṛṣya racito granthaḥ saṃkṣepato mayā ||ŚP. 80.1||

เมื่อดึงบททั้งหลายจากถ้อยคําของวยาสะอันกล่าวไว้โดยดีแล้ว และธนุรเวทอันพระเป็ นเจ้าตรัสแล้ว
ข้าได้รจนาบทประพันธ์โดยสังเขป
vinā śārṅgadharaṃ nānyo dhanurvedārthatattvavit |
yatas svapne niśi prāptā śivāttattvavicāraṇā ||ŚP. 80.2||

นอกจากศารงคธรแล้ว ไม่มีผอู้ ื่นรู้ความจริ งแห่งความหมายของธนุรเวท
เนื่องจากเขาได้เข้าถึงการพิจารณาความจริ งแท้จากพระศิวะเมื่อนอนหลับในยามคํ่าคืน

_____________________________________________________________________

ekopi ** yatra nagare prasiddhaḥ syāddhanurdharaḥ |
tato yāntyarayo dūraṃ mṛgāḥ siṃhagṛhādiva ||ŚP. 80.5||

ในเมืองใดมีนกั ธนูผมู้ ีชื่อเสียงอยูแ่ ม้เพียงคนเดียว
เพราะเหตุน้ นั ศัตรู ท้งั หลายย่อมหนีไปไกล ดุจเหล่ากวาง(หนีห่าง)จากถํ้าสิงห์
atha dhanurdhāraṇavidhiḥ

บัดนี้ คือพิธีธนุรธารณะ

เนื่องจากผูว้ ิจยั เจาะจงศึกษาเฉพาะเรื่ องกระบวนการฝึ กฝนธนู ในที่น้ ีจึงจะไม่ได้แสดง
คําประพันธ์และคําแปลครอบคลุมทุกบทของต้นฉบับ มีเพียงบทที่ใช้ในการศึกษาและอ้างอิงภายใน
วิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยช่วงที่มีการข้ามคําประพันธ์ไปจะขีดเส้นแบ่งให้ชดั เจน นอกเหนือจากนั้น
จะนําเสนอเรี ยงไปตามลําดับ
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “eko’pi” อนึ่ง วรรณคดีเรื่ องศารงคธรปัทธติฉบับพิมพ์ของ Peterson
ซึ่งใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการทําวิจยั ครั้งนี้ มักไม่ปรากฏเครื่ องหมายอวเคราะห์ (Avagraha) ใน
ตําแหน่งที่ควรปรากฏ เช่นในกรณีขา้ งต้น อาจเนื่องจากต้นฉบับที่ Peterson เลือกมามีลกั ษณะ
ดังกล่าวตั้งแต่โบราณ หรื ออาจเป็ นความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์ หรื อรู ปแบบอักขรวิธีเฉพาะของ
หนังสือเล่มนี้ ก็เป็ นได้
*
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ācāryeṇa dhanurdeyaṃ brāhmaṇe suparīkṣite |
lubdhe dhūrte kṛtaghne ca mandabuddhāu na dīyate ||ŚP. 80.6||

ธนูเป็ นสิ่งอันอาจารย์พึงมอบแก่(ศิษย์วรรณะ)พราหมณ์ ผูไ้ ด้รับการพิจารณาโดยดีแล้ว
ไม่มอบแก่ผโู้ ลภมาก เจ้าเล่ห์ ไม่ใส่ใจ และหัวทึบ
brāhmaṇāya dhanurdeyaṃ khaḍgaṃ vāi kṣatriyāya ca |
vāiśyāya dāpayetkuntaṃ gadāṃ śūdrasya dāpayet ||ŚP. 80.7||

(ครู )พึงมอบธนูแก่พราหมณ์ และดาบแก่กษัตริ ย ์ พึงมอบหอกแก่ไวศยะ พึงมอบคทาแก่ศทู ร
dhanuścakraṃ ca kuntaṃ ca khaḍgaṃ ca cchurikā gadā |
saptaṃ bāhuyuddhaṃ syādevaṃ yuddhāni saptadhā ||ŚP. 80.8||
การยุทธทั้งหลายพึงมี 7 ประเภทนัน่ เทียว

คือ ธนู, จักร, หอก, พระขรรค์, มีด, คทา, และการยุทธมือเปล่าเป็ นเจ็ด

ācāryaḥ saptayuddhaḥ syāccaturyuddhastu bhārgavaḥ |
dvābhyāṃ cāiva bhavedyodha ekena gaṇako bhavet ||ŚP. 80.9||

ผูม้ ีการยุทธ 7 ประเภทพึงเป็ นอาจารย์ ส่วนผูม้ ีการยุทธ 4 ประเภทเป็ นภารควะ
ด้วย(การยุทธ) 2 ประเภทนัน่ เทียว(ผูน้ ้ นั )พึงเป็ นโยธะ และด้วย 1 ประเภทพึงเป็ นคณกะ
hastaḥ punarvasuḥ puṣyo rohiṇī cottarātrayam |
anurādhāśvinī cāiva revatī daśamī tathā ||ŚP. 80.10||

(ในนักษัตร)หัสตะ, ปุนรรวสุ, ปุษยะ, โรหิณี, อุตตระทั้งสาม * ,
อนุราธา, อัศวินี, และเรวตีเป็ นลําดับที่สิบ
2

janmasthe ca tṛtīye ca ṣaṣṭhe vāi saptame tathā |
daśamāikādaśe candre sarvakarmāṇi kārayet ||ŚP. 80.11||

ในเดือนที่ 1, ที่ 3, ที่ 6, ที่ 7, ที่ 10, และที่ 11 เขาพึงประกอบพิธีกรรมทั้งปวง
tṛtīyā pañcamī cāiva saptamī daśamī tathā |
trayodaśī dvādaśī ca tithayastu śubhā matāḥ ||ŚP. 80.12||
อนึ่ง ดิถีท้งั หลาย คือ 3 คํ่า, 5 คํ่า, 7 คํ่า, 10 คํ่า, 13 คํ่า, และ 12 คํ่า เชื่อกันว่าเป็ นมงคล
sūryavāraḥ śukravāro guruvārastathāiva ca |
etadvāratrayaṃ dhanyaṃ prārambhe śastrakarmaṇām ||ŚP. 80.13||

วันอาทิตย์, วันศุกร์, และวันพฤหัสบดีนนั่ เทียว
สามวันนี้เป็ นวันดีในการเริ่ มต้นพิธีกรรมทั้งหลายเกี่ยวกับอาวุธ

*

คือนักษัตรอุตตรผัลคุนี, อุตตราษาฒา, และอุตตรภัทรปทา
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ebhirdināistu śiṣyāya guruḥ śastrāṇi dāpayet |
saṃtarpya dānahomābhyāṃ surānvedavidhānataḥ ||ŚP. 80.14||

อนึ่ง ในวันเหล่านี้ เมื่อยังให้เทพทั้งหลายพอใจด้วยการให้ทานและพิธีโหมะ
ตามกฎเกณฑ์ในพระเวทแล้ว ครู พึงมอบอาวุธทั้งหลายแก่ศิษย์
brāhmaṇānbhojayettatra kumārīścāpyanekaśaḥ |
tāpasānarcayedbhaktyā ye cānye śivayoginaḥ ||ŚP. 80.15||

ณ ที่น้ นั พึงยังให้เหล่าพราหมณ์อภิรมย์ใจด้วยกุมารี มากมายนัน่ เทียว
พึงแสดงความเคารพเหล่าดาบส คือไศวโยคีอื่นๆทั้งหลาย ด้วยความภักดี
annapānādibhiścāiva vastrālaṃkārabhūṣaṇāiḥ |
gandhamālyāirvicitrāiśca guruṃ tatra prapūjayet ||ŚP. 80.16||

ณ ที่น้ นั พึงบูชาครู ดว้ ยอาหารและเครื่ องดื่มทั้งหลายเป็ นอาทิ ด้วยเสื้อผ้าเครื่ องประดับทั้งหลาย
และด้วยเหล่ามาลัยกลิน่ หอมอันงดงาม
kṛtopavāsaḥ śiṣyastu mṛgājinaparigrahaḥ |
baddhāñjalipuṭastatra yācayedguruto dhanuḥ ||ŚP. 80.17||

อนึ่ง ศิษย์ผไู้ ด้ถือพรตอดอาหารแล้ว นุ่งห่มหนังกวาง
กระพุ่มมือกระทําอัญชลีแล้ว พึงขอธนูจากครู ในที่น้ นั

aṅganyāsastataḥ kāryaḥ śivoktaḥ siddhimicchatā |
ācāryeṇa ca śiṣyasya pāpaghno vighnanāśanaḥ ||ŚP. 80.18||

จากนั้น อาจารย์พึงกระทําพิธีองั คนยาสะ อันมีการเอ่ยพระนามพระศิวะด้วยความปรารถนา
ความสําเร็ จ อันประหารบาปของศิษย์ และขจัดอุปสรรค
śikhāsthāne nyasedīśaṃ bāhuyugme ca keśavam |
brahmāṇaṃ nābhikūpe tu jaṅghayośca gaṇādhipam ||ŚP. 80.19||

พึงตั้งพระศิวะไว้ที่กระหม่อม พระเกศวะ * ที่ท้งั สองแขน
พระพรหมที่สะดือ และพระคณปติ ** ที่แข้งทั้งสอง
3

4

หมายถึงพระวิษณุ
**
หมายถึงพระคเณศ
*
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om hoṃ śikhāsthāne śaṃkarāya namaḥ |
om hoṃ bāhvoḥ keśavāya namaḥ |
om hoṃ nābhimadhye brahmaṇo namaḥ |
om hoṃ jaṅghayorgaṇapataye namaḥ ||

โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระศังกร * บนกระหม่อม
โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระเกศวะที่แขนทั้งสอง
โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระพรหมที่กลางสะดือ
โอม โหม ความนอบน้อม(มี)แด่พระคณปติที่แข้งทั้งสอง
5

īdṛśaṃ kārayennyāsaṃ yena śreyo bhaviṣyati |
anyepi ** duṣṭamantreṇa na hiṃsanti kadācana ||ŚP. 80.20||

พึงกระทําพิธี(อังค)นยาสะเช่นนั้น โดยประการนี้ ความเป็ นมงคลจะเกิดขึ้น
แม้คนอื่นใดก็ยอ่ มไม่ทาํ ร้ายด้วยมนตร์ชวั่ ร้ายในกาลทุกเมื่อ
śiṣyāya mānuṣaṃ cāpaṃ dhanurmantrābhimantritam |
kāṇḍātkāṇḍābhimantreṇa dadyādvedavidhānataḥ ||ŚP. 80.21||

(ครู )พึงมอบมานุษธนู *** อันเสกด้วยธนุรมนตร์แล้ว แก่ศษิ ย์
พร้อมด้วยมนตร์กาํ กับลูกธนูจากดอกสู่ดอก ตามกฎเกณฑ์ในพระเวท
7

prathamaṃ puṣpavedhaṃ ca phalahīnena pattriṇā |
tataḥ phalayutenāiva matsyavedhaṃ ca kārayet ||ŚP. 80.22||

อันดับแรกคือการยิงดอกไม้ดว้ ยลูกธนูไร้หวั และจากนั้น พึงกระทําการยิงปลาด้วย(ลูกธนู)มีหวั

māṃsavedhaṃ tataḥ kuryādevaṃ vedho bhavetridhā |
etāirvedhāiḥ kṛtāiḥ puṃsāṃ śarāḥ syuḥ sarvasādhakāḥ ||ŚP. 80.23||

จากนั้น พึงกระทําการยิงเนื้อ การยิงทั้งสามพึงมีโดยประการฉะนี้
ด้วยการยิงอันกระทําแล้วเหล่านี้ ลูกธนูท้งั หลายของเหล่าบุรุษพึงมีประสิทธิผลทั้งปวง
vedhane cāiva māṃsasya śarapāto yadā bhavet |
pūrvadigbhāgamāśritya tadā syādvijayī sukhī ||ŚP. 80.24||

และในการยิง เมื่อใดลูกธนูปักเนื้ อโดยเข้าทางทิศตะวันออก เมื่อนั้นเขาพึงเป็ นผูม้ ีชยั ชนะ มีความสุข

หมายถึงพระศิวะ
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “anye’pi”
***
หมายถึงคันธนูที่ยาว 4 หัสตะ เรี ยกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “มานวธนู” (ดูที่ ŚP. 80.34)
*
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dakṣiṇe kalaho ghoro videśagamanaṃ punaḥ |
paścime dhanadhānyaṃ ca sarvaṃ cāivottare śubham ||ŚP. 80.25||

(หากลูกธนูปักเข้า)ทางทิศใต้ยอ่ มมีการวิวาทรุ นแรง การเดินทางไปต่างแดนก็เช่นกัน
(หากปัก)ทางทิศตะวันตกย่อมมีความมัง่ คัง่ ทั้งปวง และ(หากปัก)ทางทิศเหนือย่อมมีสิริมงคล

eśānyāṃ patanaṃ duṣṭaṃ vidiśonyāśca * śobhanāḥ |
harṣapuṣṭikarāścāiva siddhidāḥ śastrakarmaṇi ||ŚP. 80.26||

การปักในทิศตะวันออกเฉียงเหนือย่อมมีส่ิงเลวร้าย ส่วนทิศรองอื่นๆทั้งหลายเป็ นทิศดี
บํารุ งความสุข และให้ความสําเร็ จในการอาวุธนัน่ เทียว
evaṃ vedhatrayaṃ kuryācchaṅkhadundubhiniḥsvanāiḥ |
tataḥ praṇamya gurave dhanurbāṇānnivedayet ||ŚP. 80.27||

พึงกระทําการยิงทั้งสามฉะนี้ โดยปราศจากเสียงกลองและสังข์
จากนั้น เมื่อน้อมไหว้แล้ว พึงมอบธนูและลูกธนูท้งั หลายคืนแก่ครู

_____________________________________________________________________

caturviṃśāṅgulo hastaścaturhastaṃ dhanuḥ smṛtam |
tadbhavenmānavaṃ cāpaṃ sarvalakṣaṇasaṃyutam ||ŚP. 80.34||
24 อังคุละคือ 1 หัสตะ, 4 หัสตะบัญญัติแล้วว่าคือ 1 ธนุ ส**

(คันธนูที่ยาว 4 หัสตะ)นั้นคือมานวธนู อันประกอบด้วยลักษณะอันดีท้งั ปวง

_____________________________________________________________________

śarāśca trividhā jñeyāḥ strī pumāṃśca napuṃsakaḥ |
agre sthūlo bhavennārī paścātsthūlo bhavetpumān ||ŚP. 80.60||
พึงรู้ว่าลูกธนูมี 3 ประเภท แบบหญิง, แบบชาย, และแบบกลาง

แบบหญิงจะใหญ่ที่หวั ลูกธนู แบบชายจะใหญ่ที่ขา้ งหาง

samaṃ napuṃsakaṃ jñeyaṃ tallakṣyārthaṃ praśasyate |
dūrāpātaṃ yuvatyā ca puruṣo bhedayed dṛḍham ||ŚP. 80.61||

พึงรู้ว่าแบบกลางจะเสมอกัน (ลูกธนูแบบกลาง)นั้นได้รับการสรรเสริ ญว่ามีประโยชน์ต่อ(การยิง)เป้ า
การยิงไกลย่อมมีดว้ ยลูกธนูแบบหญิง และลูกธนูแบบชายพึงใช้ยงิ เป้ าที่แกร่ ง
_____________________________________________________________________

สันนิษฐานว่าเป็ น “vidiśo’nyāśca”
**
อาจแปลว่า “1 คันธนู” ก็ได้
*
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ārāmukhaṃ kṣurapraṃ ca gopucchaṃ cārdhacandrakam |
sūcīmukhaṃ ca bhallaṃ ca vatsadantaṃ dvibhallakam ||ŚP. 80.63||
karṇikaṃ kākatuṇḍaṃ ca tathānyānyapyanekaśaḥ |
phalāni deśadeśeṣu bhavanti bahurūpataḥ ||ŚP. 80.64||

หัวลูกธนูอารามุขะ, กษุรประ, โคปุจฉะ, อรรธจันทรกะ, สูจีมุขะ, ภัลละ, วัตสทันตะ, ทวิภลั ลกะ,
กรรณิกะ, กากตุณฑะ, และแบบอื่นๆมากมาย ย่อมมีในที่ต่างๆ จากรู ปร่ างมากมาย
ārāmukhena vāi carma kṣurapreṇa ca kārmukam |
sūcīmukhena kavacamardhacandreṇa mastakam ||ŚP. 80.65||

(พึงยิง)แผ่นหนังด้วยหัวลูกธนูอารามุขะ และ(พึงยิง)คันธนูดว้ ยหัวลูกธนูกษุรประ
(พึงยิง)เกราะด้วยหัวลูกธนูสูจีมขุ ะ (พึงยิง)ศีรษะด้วยหัวลูกธนูอรรธจันทระ
bhallena hṛdayaṃ vedhyaṃ dvibhallena guṇaḥ śaraḥ |
lohaṃ ca kākatuṇḍena lakṣyaṃ gopucchakena ca ||ŚP. 80.66||

พึงยิงหัวใจด้วยหัวลูกธนูภลั ละ (พึงยิง)สายธนูและลูกธนูดว้ ยหัวลูกธนูทวิภลั ละ
(พึงยิง)โลหะด้วยหัวลูกธนูกากตุณฑะ และ(พึงยิง)เป้ าด้วยหัวลูกธนูโคปุจฉกะ

_____________________________________________________________________

atha nārācanālīkāu

บัดนี้ คือลูกธนูนาราจะและนาลีกะ
sarvalohāstu ye bāṇā nārācāste prakīrtitāḥ |
pañcabhiḥ pṛthulāiḥ pakṣāiryuktāḥ siddhyanti * kasyacit ||ŚP. 80.73||
ลูกธนูเหล่าใดเป็ นโลหะทั้งดอก ประกอบด้วยขนนกใหญ่ 5 อัน เหล่านั้นกล่าวกันว่าคือนาราจะ

ซึ่งจะบันดาลความสําเร็ จแก่ใครก็ตาม

nālīkā laghavo bāṇā talayantreṇa noditāḥ |
atyuccadūrapāteṣu durgayuddheṣu te matāḥ ||ŚP. 80.74||

นาลีกะ คือลูกธนูพวกที่เบา ไม่ถกู ฝื นยกด้วยฝ่ ามือ**
เหมาะสมในการยิงไกลทั้งหลายอันสูงยิง่ ในการยุทธอันยากเย็นทั้งหลาย
atha sthānamuṣṭyākarṣaṇalakṣaṇāni

บัดนี้ คือลักษณะของท่ายืน ท่าจับลูกธนู และการน้าว
สันนิษฐานว่าเป็ น “sidhyanti” อนึ่ง การผันกริ ยาธาตุ √sidh ในรู ปวรรตมานา ธนุรเวท
ฉบับศารงคธรปัทธติจะใช้เค้ากริ ยารู ป “siddhya-” เสมอ สันนิษฐานว่าเป็ นรู ปแบบอักขรวิธี
เฉพาะตัวในต้นฉบับตัวเขียน
**
สันนิษฐานว่าหมายถึง ไม่ตอ้ งออกแรงมากในการยก
*
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sthānānyaṣṭāu vidheyāni yojane bhinnakarmaṇām |
muṣṭyaḥ * pañca samākhyātā vyāyāḥ pañca prakīrtitā ||ŚP. 80.75||

สิ่งอันพึงใช้ในการประกอบกิจกรรมทั้งหลายอันถูกแบ่งแล้ว คือท่ายืน 8 ประการ
ส่วนท่าจับลูกธนูนบั ว่ามี 5 ประการ และท่าน้าวกล่าวกันว่ามี 5 ประการ
agrato vāmapādaṃ ca dakṣiṇaṃ jānu kuñcitam |
ālīḍhaṃ tu prakartavyaṃ hastadvayasavistaram ||ŚP. 80.76||

เท้าซ้ายอยูข่ า้ งหน้า และเข่าขวางอ ท่านี้กาํ หนดกันว่าคือท่าอาลีฒะ อันมีการกางออก 2 หัสตะ
pratyālīḍhaṃ tu kartavyaṃ savyaṃ cāivānukuñcitam |
dakṣiṇaṃ ca purastadvaddūrapāte viśiṣyate ||ŚP. 80.77||

ท่าปรัตยาลีฒะอันพึงกระทํา อัน(ขา)ซ้ายงอ และ(ขา)ขวาอยูข่ า้ งหน้าเช่นนั้นเทียว
ย่อมเป็ นเลิศในการยิงไกล
pādāu suvistarāu kāryāu samāu hastapramāṇataḥ |
viśākhasthānakaṃ jñeyaṃ kūṭalakṣyasya vedhane ||ŚP. 80.78||

เท้าทั้งสองพึงกระทําให้กางออกเสมอกันโดยดี มีความกว้าง 1 หัสตะ
พึงรู้ว่านี่คือท่าวิศาขะ ในการยิงเป้ ากูฏะ **
13

samapāde samāu pādāu niṣkampāu ca susaṃgatāu |
asame ca puro vāmo hastamātre nataṃ vapuḥ ||ŚP. 80.79||

ในท่าสมปาทะ เท้าทั้งสองย่อมเสมอกัน ไม่สนั่ ไหว อยูร่ ่ วมกันโดยดี
ในท่าอสมะ (เท้า)ซ้ายย่อมอยูข่ า้ งหน้าที่ระยะ 1 หัสตะ กายโน้ม
ākuñcitorū dvāu yatra jānubhyāṃ dharaṇiṃ gatāu |
dardurakramamityāhuḥ sthānakaṃ dṛḍhabhedane ||ŚP. 80.80||

กรณี ใดที่ตน้ ขาทั้งสองงอ พร้อมด้วยเข่าทั้งสองถึงพื้นดิน
เรี ยกกันว่า ท่าทรรทุรกระมะ อันเป็ นท่ายืนในการยิงแรง

savyaṃ jānu gataṃ bhūmāu dakṣiṇaṃ ca sakuñcitam |
agrato yatra dātavyaṃ taṃ vidyādgaruḍakramam ||ŚP. 80.81||

ในกรณี ใดเข่าซ้ายถึงพื้น และ(เข่า)ขวางอ วางลงข้างหน้า นัน่ พึงรู้ว่าคือท่าครุ ฑกระมะ

ตามหลักไวยากรณ์ควรเป็ น “muṣṭayaḥ” แต่ที่ตน้ ฉบับใช้ว่า “muṣṭyaḥ” เช่นนี้
สันนิษฐานว่าเพื่อให้จาํ นวนพยางค์พอดีกบั ฉันทลักษณ์คาํ ประพันธ์
**
คําว่า “kūṭalakṣya” ไม่ปรากฏในที่อื่นใดเลย ทําให้ไม่สามารถตีความให้ชดั เจนได้
(ดูรายละเอียดที่หวั ข้อ 3.1.1.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี)
*
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padmāsanaṃ prasiddhaṃ tu upaviśya yathākramam |
dhanvināṃ tattu vijñeyaṃ sthānakaṃ śubhalakṣaṇam ||ŚP. 80.82||

เมื่อนัง่ ท่าปัทมาสนะอันลือเลื่องแล้วตามลําดับ พึงเข้าใจว่าท่านั้นของนักธนูมีลกั ษณะเป็ นมงคล
atha guṇamuṣṭayaḥ

บัดนี้ คือท่าจับลูกธนู *
14

patākā vajramuṣṭiśca siṃhakarṇī tathāiva ca |
matsarī kākatuṇḍī ca yojanīyā yathākramam ||ŚP. 80.83||

(ท่าจับลูกธนู)พึงเรี ยงตามลําดับ คือ ท่าปตากา วัชรมุษฏิ สิงหกรรณี มัตสรี และกากตุณฑี
dīrghā tu tarjanī yatra āśritāṅguṣṭhamūlakam |
patākā sā ca vijñeyā nalikā dūramokṣaṇe ||ŚP. 80.84||

กรณี ใดนิ้วชี้เหยียดยาว นิ้ วหัวแม่มือพักที่โคนนิ้วชี้
นัน่ พึงเข้าใจว่าคือท่าปตากา ใช้กบั ลูกธนูนาลีกะ ** ในการยิงระยะไกล
15

tarjanī madhyamāmadhyamaṅguṣṭho viśate yadi |
vajramuṣṭistu sā jñeyā sthūle nārācamokṣaṇe ||ŚP. 80.85||

ถ้านิ้วหัวแม่มือเข้าไปสู่ตรงกลางของนิ้วชี้และนิ้วกลาง
นัน่ พึงรู้ว่าคือท่าวัชรมุษฏิ (ใช้)ในการยิงนาราจะอันเทอะทะ

aṅguṣṭhanakhamūle tu tarjanyagraṃ susaṃsthitam |
matsarī sā ca vijñeyā citralakṣyasya vedhane ||ŚP. 80.86||

ปลายนิ้วชี้วางลงโดยดีที่โคนเล็บนิ้วหัวแม่มือ
นัน่ พึงเข้าใจว่าคือท่ามัตสรี (ใช้)ในการยิงเป้ าอันหลากหลาย

aṅguṣṭhāgre tu tarjanyā mukhaṃ yatra niveśitam |
kākatuṇḍī ca vijñeyā sūkṣmalakṣyeṣu yojitā ||ŚP. 80.87||

กรณี ใดนิ้วชี้วางลงที่ปลายนิ้วหัวแม่มือเป็ นจะงอยปาก
คือท่ากากตุณฑีอนั พึงเข้าใจว่าใช้ใน(การยิง)เป้ าทั้งหลายอันเล็กละเอียด

ชื่อหัวข้อนี้ หากแปลตามศัพท์จะได้ว่า “กําปั้นที่จบั สายธนู” แต่ผวู้ จิ ยั เลือกแปลโดยตีความ
เช่นนี้ เนื่องจากพบหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งทําให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า นักธนูชาวอินเดียโบราณจะ
น้าวธนูโดยจับที่สายธนูจริ งหรื อไม่ (ดูที่หวั ข้อ 3.1.2 ของวิทยานิพนธ์น้ ี)
**
คําแปลนี้ เป็ นข้อสันนิษฐาน (ดูที่เชิงอรรถ 48 ในบทที่ 3 (หน้า 37) ของวิทยานิพนธ์น้ ี)
*
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atha dhanurmuṣṭisaṃdhānam

บัดนี้ คือการจรดลูกธนู *
16

saṃdhānaṃ trividhaṃ proktamadha ūrdhvaṃ samaṃ tathā |
yojayet triprakāraṃ hi kāryeṣvapi yathākramam ||ŚP. 80.88||

การจรดลูกธนูกล่าวกันว่ามี 3 รู ปแบบ ได้แก่การจรดแบบตํ่า, แบบสูง, และแบบเสมอ
ทั้งสามรู ปแบบพึงใช้ในกรณี ท้ งั หลายโดยลําดับดังนี้
adhaśca dūrapātitvaṃ same lakṣyaṃ suniścitam |
dṛḍhasphoṭaṃ prakurvīta ūrdhvasaṃsthānayogataḥ ||ŚP. 80.89||

การจรดแบบตํ่าพึงใช้กบั การยิงไกล การจรดแบบเสมอพึงใช้กบั เป้ าอันกําหนดไว้ดีแล้ว
และวิธีการจรดแบบสูง พึงใช้กบั สิ่งที่แตกออกได้ยาก
atha vyāyāḥ

บัดนี้ คือจุดน้าว
kāiśikaḥ keśamūle ceccharaḥ śṛṅge ca sāttvikaḥ |
śravaṇe vatsakarṇaśca grīvāyāṃ bharato bhavet ||ŚP. 80.90||

หากลูกธนูอยูท่ ี่โคนผมพึงเป็ นท่าไกศิกะ และที่กระหม่อมพึงเป็ นท่าสาตตวิกะ
ที่หูพึงเป็ นท่าวัตสกรรณะ และที่คอพึงเป็ นท่าภรตะ
aṃsake skandhanāmā ca vyāyāḥ pañca prakīrtitāḥ |
kāiśikaścitrayuddheṣu adholakṣyeṣu sāttvikaḥ ||ŚP. 80.91||

และที่หวั ไหล่พึงเป็ นท่าชื่อสกันธะ (ดังนี้คือ)จุดน้าวอันกล่าวกันแล้วว่ามี 5 ประการ
ท่าไกศิกะ(ใช้)ในการยุทธต่างๆทั้งหลาย ท่าสาตตวิกะ(ใช้)กับเป้ าทั้งหลายที่อยูต่ ่าํ
vatsakarṇaḥ sa vijñeyo bharato dṛḍhabhedane |
dṛḍhabhede ca dūre ca skandhanāmānamuddiśet ||ŚP. 80.92||

พึงเข้าใจว่าท่าวัตสกรรณะและท่าภรตะนั้น(ใช้)ในการยิงแรง
พึงเลือกใช้ท่าชื่อสกันธะในการยิงที่ท้งั แรงและไกล
atha lakṣyam

บัดนี้ คือเป้ าธนู

ชื่อหัวข้อนี้ หากแปลตามศัพท์จะได้ว่า “การประกอบกํามือที่ถือคันธนู” แต่ผวู้ ิจยั เลือกแปล
โดยตีความเช่นนี้เนื่องจากพบหลักฐานที่ยนื ยันอากัปกิริยาของท่าทางการยิงธนูส่วนนี้ได้แน่ชดั ว่าคือ
“การจรดลูกธนูเข้ากับสายธนู” (ดูรายละเอียดได้ที่หวั ข้อ 3.1.3 ของวิทยานิพนธ์น้ ี )
*
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lakṣyaṃ caturvidhaṃ jñeyaṃ sthiraṃ cāiva calaṃ tathā |
vedhayettriprakāraṃ tu sthiravedhī sa ucyate ||ŚP. 80.93|| *

พึงรู้ว่าเป้ ามี 4 ประเภท ได้แก่ สถิระ, จละ, ...

ātmānaṃ susthiraṃ kṛtvā lakṣyaṃ cāiva sthiraṃ budhaḥ |
vedhayettriprakāraṃ tu sthiravedhī sa ucyate ||ŚP. 80.94||

เมื่อกระทําตนให้มนั่ คงดีแล้ว ผูฉ้ ลาดพึงยิงเป้ าสถิระทั้งสามประการนัน่ เทียว
และเขาย่อมได้รับการเอ่ยถึงว่าเป็ นสถิรเวธิน
calaṃ tu vedhayedyastu ātmanā sthirasaṃsthitaḥ |
calalakṣyaṃ tu tatproktamācāryeṇa sudhīmatā ||ŚP. 80.95||

ผูใ้ ดยืนโดยมีตวั มัน่ คงแล้วยิงสิ่งที่เคลื่อนไหว อาจารย์ผมู้ ปี ัญญาเรี ยกเป้ านั้นว่า เป้ าจละ
dhanvī tu calate yatra sthiralakṣye samāhitaḥ |
calācalaṃ bhavettatra aprameyamaninditam ||ŚP. 80.96||

อนึ่ง กรณี ใดนักธนูผตู้ ้ งั มัน่ ในเป้ านิ่งได้เคลื่อนที่อยู่
กรณีน้ นั พึงเป็ นเป้ าจลาจละ อันประมาณมิได้ และไร้ขอ้ ครหา

ubhāveva calāu yatra lakṣyaṃ cāpi dhanurdharaḥ |
tadvijñeyaṃ dvayacalaṃ śrameṇāiva hi sādhyate ||ŚP. 80.97||

กรณี ใด ทั้งนักธนูและเป้ าเคลื่อนที่อยูท่ ้งั คู่
พึงรู้ว่านัน่ คือเป้ าทวยะจละ ย่อมสําเร็ จด้วยการฝึ กหนักนัน่ เทียว

śrameṇāskhalitaṃ lakṣyaṃ dūraṃ ca bahubhedanam |
śrameṇa kaṭhinā muṣṭiḥ śīghrasaṃdhānamāpyate ||ŚP. 80.98||

ด้วยการฝึ กหนัก เป้ าย่อมไม่สนั่ คลอน ไกล และแตกหักมาก **
ด้วยการฝึ กหนักอันยากลําบาก กํามือย่อมถึงซึ่งการจรดลูกธนูอย่างรวดเร็ ว
18

บาทที่ 2 ของคําประพันธ์บทนี้น่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการรวบรวม คัดลอก หรื อ
ตีพิมพ์ คือนําบาทที่ 2 ของคําประพันธ์บทถัดไป (ŚP. 80.94) มาใส่ไว้ซ้ าํ กัน ทําให้ขอ้ ความส่วนที่
ควรจะเป็ นบาทที่ 2 ของบท 80.93 ที่แท้จริ งนั้นหายไป อย่างไรก็ตาม ข้อความที่หายไปซึ่ง
สันนิษฐานได้ว่าเป็ นชื่อประเภทของเป้ าก็สามารถสังเกตได้จากคําประพันธ์บทต่อๆไป (ŚP. 80.9697) ดังนั้น แม้จะไม่ทราบสํานวนการประพันธ์ด้ งั เดิมแน่ ชดั แต่องค์ความรู ้เรื่ องประเภทของเป้ าธนูก็
ยังไม่สูญไปเสียทีเดียว
**
สันนิษฐานว่าหมายถึง นักธนูจะยิง่ ได้แม่นยํา ไกล และแรงมากขึ้น
*
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śrameṇa citrayodhitvaṃ śrameṇa prāpyate jayaḥ |
tasmādgurusamakṣaṃ hi śramaḥ kāryo vijānatā ||ŚP. 80.99||

ด้วยการฝึ กหนัก การต่อสูอ้ นั หลากหลายย่อมมีได้ ด้วยการฝึ กหนัก ย่อมได้รับชัยชนะ
เพราะเหตุน้ นั เทียว การฝึ กหนักเป็ นสิ่งอันผูฉ้ ลาดพึงกระทําต่อหน้าครู
prathamaṃ vāmahastena yaḥ śramaṃ kurute naraḥ |
tasya cāpakriyāsiddhiracirādeva jāyate ||ŚP. 80.100||

คนใดกระทําการฝึ กหนักด้วยมือซ้ายเป็ นลําดับแรก
ความสําเร็ จด้านการธนูยอ่ มเกิดแก่เขาในเวลาไม่ชา้ นานนัน่ เทียว
vāmahaste tu saṃsiddhe paścāddakṣiṇamārabhet |
ubhābhyāṃ ca śramaṃ kuryānnārācāiśca śarāistathā ||ŚP. 80.101||

เมื่อมือซ้ายฝึ กสําเร็ จแล้ว หลังจากนั้นก็พึงเริ่ มฝึ กมือขวา
จากนั้น พึงกระทําการฝึ กกับลูกธนูและนาราจะทั้งหลายด้วยทั้งสองมือ
vāmenāiva śramaṃ kuryātsusiddhe dakṣiṇe kare |
viśākhenāsamenāiva tathā vyāye ca kāiśike ||ŚP. 80.102||

เมื่อมือขวาฝึ กสําเร็ จดีแล้ว พึงกระทําการฝึ กด้วยมือซ้ายนัน่ เทียว
ด้วยท่ายืนท่าวิศาขะและท่าอสมะ และจุดน้าวแบบไกศิกะ

udite bhāskare lakṣyaṃ paścimāyāṃ niveśayet |
aparāhṇe ca kartavyaṃ lakṣyaṃ pūrvadigāśritam ||ŚP. 80.103||

เมื่ออาทิตย์ข้ ึน พึงวางเป้ าทางทิศตะวันตก และในยามบ่าย พึงกระทําเป้ าให้อยูท่ างทิศตะวันออก
uttareṇa sadā kāryaṃ prāṇasya na virodhakam |
saṃgrāmeṇa vinā kāryaṃ na lakṣyaṃ dakṣiṇāmukham ||ŚP. 80.104||

พึงกระทําเป้ าอันไม่ขดั ต่อชีวติ ให้อยูท่ างทิศเหนือในกาลทุกเมื่อ
หากไม่มีสงคราม ไม่พึงกระทําให้เป้ าหันหน้าไปทางทิศใต้

ṣaṣṭidhanvantare lakṣyaṃ jyeṣṭhalakṣyaṃ prakīrtitam |
catvāriṃśanmadhyamaṃ ca viṃśatiśca kaniṣṭhakam ||ŚP. 80.105||
เป้ าที่ระยะ 60 ธันวันตระ กล่าวกันว่าเป็ นเป้ าชั้นเลิศสุด, 40 คือชั้นกลาง, และ 20 คือชั้นตํ่าสุด
śarāṇāṃ kathitaṃ hyetannārācānāmathocyate |
catvāriṃśacca triṃśacca ṣoḍaśāiva bhavettataḥ ||ŚP. 80.106||

นี่คือเป้ าของลูกธนูนาราจะอันบอกเล่ากันมา ย่อมได้รับการกล่าวถึงฉะนี้
(เป้ าของนาราจะตามลําดับ)พึงเป็ น 40, 30, 16 ธันวันตระนัน่ เทียว
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catuḥśatāiśca kāṇḍānāṃ yo hi lakṣyaṃ visarjayet |
sūryodaye cāstamaye sa jyeṣṭho dhanvināṃ bhavet ||ŚP. 80.107||

ชัว่ อาทิตย์ข้ ึนและตก ผูใ้ ดพึงยิงเป้ าด้วยลูกธนู 400 ดอก ผูน้ ้ นั พึงเป็ นผูเ้ ลิศสุดในบรรดานักธนู
triśatāirmadhyamaścāiva dviśatābhyāṃ kaniṣṭhakaḥ |
lakṣyaṃ ca puruṣonmānaṃ kuryāccandrakasaṃyutam ||ŚP. 80.108||
(ผูใ้ ดยิงลูกธนู) 300 ดอกเป็ น(นักธนู)ระดับกลาง, 200 ดอกเป็ นระดับตํ่าสุด

และพึงกระทําเป้ าให้สูงเท่าบุรุษ ผูกด้วยรู ปกลมอย่างดวงจันทร์
ūrdhvavedhī bhavejjyeṣṭho nābhivedhī ca madhyamaḥ |
yaḥ pādavedhī lakṣyasya sa kaniṣṭho mato mayā ||ŚP. 80.109||

ผูย้ งิ ด้านบน(ของเป้ า)พึงเป็ นผูเ้ ลิศสุด, ผูย้ งิ ท้อง(ของเป้ า)เป็ นระดับกลาง,
ผูใ้ ดยิงเท้าของเป้ า ผูน้ ้ นั อันเราเชื่อว่าเป็ นระดับตํ่าสุด
athānadhyāyaḥ

บัดนี้ คือการงดการเรี ยนการสอน
aṣṭamī ca amāvāsyā varjanīyā caturdaśī |
pūrṇimārdhadinaṃ yāvanniṣiddhā sarvakarmasu ||ŚP. 80.110||

วัน 8 คํ่า, วันขึ้น 1 คํ่า, วัน 14 คํ่า เป็ นวันพึงหลีกเลี่ยง
ตราบเท่าถึงครึ่ งวันของวันเพ็ญ ไม่อนุญาตในกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวง

akāle garjite deve durdinaṃ vāthavā bhavet |
pūrvakāṇḍahataṃ lakṣyamanadhyāyaṃ pracakṣate ||ŚP. 80.111||

เมื่อเมฆคํารามผิดเวลา หรื อเป็ นวันฝนตก
หรื อเป้ าถูกทําลายด้วยลูกธนูดอกก่อนหน้า ย่อมประกาศการงดการเรี ยนการสอน
śramaṃ ca kurvatastatra bhujaṃgo yadi dṛśyate |
athavā bhajyate cāpaṃ yadāiva śramakarmaṇi ||ŚP. 80.112||

และหากงูถกู พบเห็นในที่น้ นั โดยผูก้ าํ ลังกระทําการฝึ ก
หรื อในกาลใด คันธนูหกั แยกออกในกิจกรรมการฝึ กนัน่ เทียว

truṭyate vā guṇo yatra prathame bāṇamokṣaṇe |
śramaṃ tatra na kurvīta śastre matimatāṃ varaḥ ||ŚP. 80.113||

หรื อกรณี ใดที่สายธนูขาดเมื่อยิงลูกธนูครั้งแรก
ผูเ้ ป็ นเลิศแห่งบรรดาผูฉ้ ลาดในการอาวุธไม่พึงกระทําการฝึ กในกรณี น้ นั
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atha śramakriyā

บัดนี้ คือพิธีศรมะกริ ยา
kriyākalāpānvakṣyāmi śramasādhyāñśuciṣmatām |
yeṣāṃ vijñānamātreṇa siddhirbhavati nānyathā ||ŚP. 80.114||

ความสําเร็ จของบุคคลเหล่าใดย่อมมีดว้ ยความรู้เท่านั้น ไม่มีอื่น
ข้าจะกล่าวถึงองค์ประกอบพิธีกรรมของผูม้ คี วามรุ่ งโรจน์เหล่านั้นอันพึงยังให้สาํ เร็ จด้วยการฝึ กหนัก
prathamaṃ cāpamāropya cūlikāṃ bandhayettataḥ |
sthānakaṃ tu tataḥ kṛtvā bāṇopari karaṃ nyaset ||ŚP. 80.115||

เมื่อขึ้นสายธนูแล้วเป็ นอันดับแรก จากนั้นพึงผูกกับยอด(ของคันธนู)
จากนั้น เมื่อตั้งท่ายืนแล้ว พึงวางมือบนลูกธนู

tulanaṃ dhanuṣaścāiva kartavyaṃ vāmapāṇinā |
ādānaṃ ca tataḥ kṛtvā saṃdhānaṃ ca tataḥ param ||ŚP. 80.116||

การยกคันธนูพึงกระทําด้วยมือซ้าย
จากนั้น ก็กระทําการหยิบ(ลูกธนู)มา และจรด(ลูกธนูเข้ากับสายธนู)เป็ นที่สุด
sakṛdākṛṣṭacāpena bhūmivedhaṃ tu kārayet |
namaskuryācchivaṃ vighnarājaṃ gurudhanuḥśarān ||ŚP. 80.117||

บัดนั้น พึงกระทําการแทงพื้นดินด้วยธนูอนั น้าวแล้ว
พึงแสดงความนอบน้อมต่อพระศิวะ พระวิฆนราช * ครู คันธนู และลูกธนูท้ งั หลาย
19

yācitavyā gurorājñā bāṇasyākarṣaṇaṃ prati |
prāṇavāyuḥ prayatnena bāṇena saha pūrayet ||ŚP. 80.118||

พึงขอคําอนุญาตเรื่ องการน้าวลูกธนูจากครู
ลมหายใจพร้อมด้วยลูกธนูพึงยังให้เต็ม ** ด้วยความระมัดระวัง
20

kumbhakena sthiraṃ kṛtvā huṃkāreṇa visarjayet |
ityabhyāsakriyā kāryā dhanvinā siddhimicchatā ||ŚP. 80.119||

เมื่อกระทําความนิ่ งด้วยการกลั้นหายใจแล้ว พึงยิง พร้อมด้วยเสียง “ฮุม”
ดังนี้ (การประกอบ)พิธีซ้ าํ ๆ คือสิ่งอันนักธนูผปู้ รารถนาความสําเร็ จพึงกระทํา

หมายถึงพระคเณศ
**
สันนิษฐานว่าหมายถึง น้าวธนูพร้อมกับหายใจเข้าให้เต็มปอด
*
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ṣaṇmāsātsiddhyate * muṣṭiḥ śarāḥ saṃvatsareṇa tu |
nārācāstasya siddhyanti* yasya tuṣṭo maheśvaraḥ ||ŚP. 80.120||

ท่ามือย่อมสําเร็ จหลังจาก 6 เดือน ส่วนลูกธนูท้งั หลายใช้เวลา 1 ปี
พระมเหศวร ** ได้โปรดปรานผูใ้ ด นาราจะทั้งหลายย่อมสําเร็ จแก่ผนู้ ้ นั
22

puṣpavaddhārayedbāṇaṃ sarpavatpīḍayeddhanuḥ |
dhanavaccintayellakṣyaṃ yadīcchetsiddhimātmanaḥ ||ŚP. 80.121||

พึงประคองลูกธนูประดุจดอกไม้ พึงกําคันธนูมนั่ ประดุจงู
พึงนึกถึงเป้ าประดุจทรัพย์สมบัติ หากพึงต้องการความสําเร็ จของตน

kriyāmicchanti ācāryā dūramicchanti bhārgavāḥ |
rājāno dṛṣṭimicchanti lakṣyamicchanti cetare ||ŚP. 80.122||

บรรดาอาจารย์ปรารถนาการปฏิบตั ิบูชา พวกภารควะปรารถนาความห่างไกล
ราชาทั้งหลายปรารถนาความคิดเห็น และคนอื่นๆย่อมปรารถนาเป้ า
janānāṃ rañjanaṃ yena lakṣyaghātātprajāyate |
hīnenāpīṣuṇā tasmātpraśastaṃ lakṣyavedhanam ||ŚP. 80.123||

แม้จะเสียลูกธนูไป แต่ความยินดีของผองชนเกิดขึ้นจากการทําลายเป้ าฉันใด
การยิงเป้ าจึงได้รับการสรรเสริ ญเพราะเหตุน้ นั
atha lakṣyāskhalanavidhiḥ

บัดนี้ คือวิธีการยิงไม่พลาดเป้ า

viśākhasthānake sthitvā samasaṃdhānamācaret |
gopucchamukhabāṇena siṃhakarṇyā ca muṣṭinā ||ŚP. 80.124||

เมื่อยืนแล้วในท่าวิศาขะ พึงกระทําการจรดลูกธนูแบบเสมอ
ด้วยลูกธนูที่มีหวั แบบโคปุจฉะ และด้วยท่าจับลูกธนูท่าสิงหกรรณี

ākarṣetkāiśikavyāye na śikhāṃ cālayettataḥ |
pūrvāparāu samāu kāryāu samāṃsāu niścalāu karāu ||ŚP. 80.125||

พึงน้าวในท่าไกศิกะ ลําดับนั้น ไม่พึงขยับปลายยอดผม
หน้าและหลังพึงกระทําให้เสมอกัน ไหล่ท้งั สองเสมอกัน มือทั้งสองไม่ขยับ

สันนิษฐานว่าเป็ น “sidhyate” และ “sidhyanti” ตามลําดับ
**
หมายถึงพระศิวะ
*

142
cakṣuṣī spandayennāiva dṛṣṭiṃ lakṣye niyojayet |
muṣṭinācchāditaṃ lakṣyaṃ śarasyāgre niyojayet ||ŚP. 80.126||

ไม่พึงทําให้ดวงตาทั้งสองสัน่ ไหว พึงผูกสายตาเข้าที่เป้ า
พึงผูกเป้ าอันถูกบังแล้วด้วยกําปั้นเข้าที่ปลายของลูกธนู

mano dṛṣṭigataṃ jñātvā tataḥ kāṇḍaṃ visarjayet |
skhalatyevaṃ kadācinna lakṣye yodho jitaśramaḥ ||ŚP. 80.127||

เมื่อใจได้ทราบถึงแนวสายตา บัดนั้นพึงปล่อยลูกธนู
นักรบผูช้ นะการฝึ กหนักแล้วย่อมไม่พลาดเป้ าในกาลทุกเมือ่ นัน่ เทียว
atha śīghrasaṃdhānam

บัดนี้ คือการจรดลูกธนูอย่างรวดเร็ ว
ādānaṃ cāiva tūṇīrātsaṃdhānaṃ karṣaṇaṃ tathā |
kṣepaṇaṃ ca tvarāyukto bāṇasya kurute tu yaḥ |
nityābhyāsavaśāttasya śīghrasaṃdhānatā bhavet ||ŚP. 80.128||

ผูใ้ ดประกอบด้วยความเร็ว กระทําการฉวย(ลูกธนู)จากแล่ง จรด น้าว และปล่อย เช่นนั้น
การจรดอย่างรวดเร็ วพึงมีแก่เขาจากความปรารถนาซํ้าๆเป็ นนิตย์
atha dūrapātitvam

บัดนี้ คือการยิงไกล

pratyālīḍhe kṛte sthāne adhaḥ saṃdhānamācaret |
muṣṭyā patākayā bāṇaṃ strīcihnaṃ dūrapātanam ||ŚP. 80.129||

เมื่อกระทําท่ายืนท่าปรัตยาลีฒะแล้ว พึงกระทําการจรดลูกธนูแบบตํ่า
ด้วยท่าจับลูกธนูท่าปตากา ลูกธนูแบบหญิง การยิงระยะไกลย่อมมีข้ ึน
atha dṛḍhaprahāritā

บัดนี้ คือการยิงแรง

dardurakramamāsthāya ūrdhvasaṃdhānamācaret |
skandhavyāyena vajrasya muṣṭyā puṃmārgaṇena ca |
atyantasāuṣṭhavādvāhvorjāyate dṛḍhavedhitā ||ŚP. 80.130||

เมื่อยืนแล้วด้วยท่าทรรทุรกระมะ พึงกระทําการจรดลูกธนูแบบสูง
ด้วยจุดน้าวแบบสกันธะ ด้วยท่าจับลูกธนูท่าวัชระ และด้วยลูกธนูแบบชาย
การยิงแรงย่อมเกิดขึ้นจากความแข็งแกร่ งยอดยิง่ ของแขนทั้งสอง
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atha hīnagatayaḥ

บัดนี้ คือการเคลื่อนไหวที่ไม่ดี
sūcīmukhā mīnapucchā bhramarī ca tṛtīyakā |
śarāṇāṃ gatayastisraḥ praśastāḥ * kathitā budhāiḥ ||ŚP. 80.131||

สูจีมุขา, มีนปุจฉา, และภรมรี เป็ นลําดับที่สาม
คือการเคลื่อนไหวของลูกธนูอนั ผูร้ ู้ท้งั หลายได้กล่าวสัง่ สอนแล้ว

sūcīmukhagatistasya sāyakasya prajāyate |
pattraṃ vilomitaṃ yasya athavā hīnapattrakam ||ŚP. 80.132||

ขนนกของ(ลูกธนู)ใดลู่กลับ หรื อขนนกหลุดไป วิถีแบบสูจีมุขะย่อมเกิดขึ้นแก่ลกู ธนูน้ นั
karkaśena tu cāpena yaḥ kṛṣṭo hīnamuṣṭinā |
matsyapucchā gatistasya sāyakasya prakīrtitā ||ŚP. 80.133||

ส่วน(ลูกธนู)ใดถูกน้าวด้วยคันธนูที่แข็ง ด้วยท่าจับลูกธนูที่ผดิ
การเคลื่อนไหวแบบมัตสยปุจฉาอันเขาได้เรี ยกแก่ลกู ธนูน้นั

bhramarī kathitā hyeṣā vidvadbhiḥ śramakarmaṇi |
ṛjutvena vinā yāti kṣepyamāṇastu sāyakaḥ ||ŚP. 80.134||

ในกิจกรรมการฝึ ก (การเคลื่อนไหวแบบ)ภรมรี น้ ี ผรู้ ู้ท้งั หลายได้กล่าวไว้ว่า
ลูกธนูที่ยงิ ย่อมไปโดยปราศจากความตรง
atha bāṇānāṃ lakṣyaskhalanagatayaḥ

บัดนี้ คือการพลาดเป้ าของลูกธนู

vāmagā dakṣagā cāiva ūrdhvagādhogamā tathā |
catasro gatayaḥ proktā bāṇaskhalanahetavaḥ ||ŚP. 80.135||
วิถี 4 ประการอันกล่าวกันว่าเป็ นสาเหตุแห่งการพลาดของลูกธนู ได้แก่

การเฉียงไปซ้าย, เฉียงไปขวา, เฉียงไปบน, และเฉียงไปล่าง นัน่ เทียว

kampate guṇamuṣṭistu mārgaṇasya hi pṛṣṭhataḥ |
saṃmukhī syāddhanurmuṣṭistadā vāme gatirbhavet ||ŚP. 80.136||

อนึ่ง หากมือที่กาํ คันธนูอยูต่ รงหน้า แต่มือที่กาํ สายธนูสน่ั จากข้างท้ายของลูกธนู
เมื่อนั้น วิถีการยิงไปทางซ้ายย่อมมีข้ ึน

สันนิษฐานว่าเป็ น “praśāstāḥ” ซึ่งแปลว่า “สัง่ สอนแล้ว” เนื่องจากคําว่า “praśastāḥ”
ซึ่งมีความหมายว่า “สรรเสริ ญแล้ว” นั้นไม่เข้ากับบริ บทคําประพันธ์
*
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grahaṇaṃ śithilaṃ yasya ṛjutvena vivarjitam * |
pārśvaṃ tu dakṣiṇaṃ yāti sāyakasya na saṃśayaḥ ||ŚP. 80.137||

การจับ(ลูกธนูใด)โดยหลวมๆ แม้ปล่อยไปด้วยความตรง แต่ลกู ธนูยอ่ มไปทางขวาโดยมิตอ้ งสงสัย
ūrdhvaṃ yāti cāpamuṣṭirguṇamuṣṭiradho bhavet |
sa mukto mārgaṇo lakṣyāddūraṃ yāti na saṃśayaḥ ||ŚP. 80.138||

หากมือที่กาํ คันธนูไปข้างบน มือที่กาํ สายธนูอยูข่ า้ งล่าง
ลูกธนูอนั ได้ปล่อยไปนั้นย่อมไปไกลจากเป้ าโดยมิตอ้ งสงสัย

mokṣaṇe cāiva bāṇasya cāpamuṣṭiradho bhavet |
guṇamuṣṭirbhavedūrdhvaṃ tadādhogāminī gatiḥ ||ŚP. 80.139||

และในการปล่อยลูกธนู หากมือที่กาํ คันธนูอยูข่ า้ งล่าง
มือที่กาํ สายธนูอยูข่ า้ งบน เมื่อนั้น วิถีการยิงโดยมีการเฉียงไปล่างย่อมมีข้ ึน
atha śuddhagatayaḥ

บัดนี้ คือการยิงที่ถกู ต้อง
lakṣyabāṇāgradṛṣṭīnāṃ saṃgatistu yadā bhavet |
tadānīmujjhito bāṇo lakṣyānna skhalati dhruvam ||ŚP. 80.140||

เมื่อใด การร่ วมกันของสายตา ปลายลูกธนู และเป้ า พึงมี **
เมื่อนั้น ลูกธนูที่ได้ปล่อยไปย่อมไม่พลาดจากเป้ าอย่างแน่นอน
25

nirdoṣaḥ śabdahīnaśca samamuṣṭidvayojjhitaḥ |
bhinatti dṛḍhavedhyāni sāyako nāsti saṃśayaḥ ||ŚP. 80.141||

ลูกธนูอนั ได้ปล่อยไปโดยทั้งสองกํามืออยูเ่ สมอกัน อันไม่มเี สียง และไร้ตาํ หนิ
ย่อมทําลายเป้ าที่แข็งแกร่ งทั้งหลาย โดยมิตอ้ งสงสัย
svākṛṣṭastejito yaśca suśuddho gāḍhamuktitaḥ |
naranāgāśvakāyeṣu na sa tiṣṭhati mārgaṇaḥ ||ŚP. 80.142||

(ลูกธนู)ใดน้าวดีแล้ว ลับคมแล้ว สะอาดดีแล้ว ถูกยิงแล้วโดยแรง
ลูกธนูน้ นั ย่อมไม่ปักค้างอยูใ่ นกายของมนุษย์ ช้าง และม้า ***
26

สันนิษฐานว่าเป็ น “visarjitam” เนื่องจากเป็ นกริ ยาที่ตน้ ฉบับนิยมใช้ (ดูที่ ŚP. 80.107;
80.119; 80.127) และมีความหมายเข้ากับบริ บทมากกว่าด้วย
**
หมายถึง สายตา ปลายลูกธนู และเป้ าอยูใ่ นแนวเดียวกัน
***
หมายถึง ยิงแล้วทะลุออกไป
*

145
yasya tṛṇasamā bāṇā yasyendhanasamaṃ dhanuḥ |
yasya prāṇasamā māurvī sa dhanvī dhanvināṃ varaḥ ||ŚP. 80.143||

ลูกธนูท้งั หลายของผูใ้ ดเสมอด้วยหญ้า ธนูของผูใ้ ดเสมอด้วยไม้ฟืน
สายธนูของผูใ้ ดเสมอด้วยลมหายใจ นักธนูผนู้ ้ นั เป็ นเลิศในบรรดานักธนูท้ งั หลาย
atha dṛḍhacatuṣkam

บัดนี้ คือเป้ ายากสี่ประการ
ayaścarma ghaṭaścāiva mṛtpiṇḍaṃ ca catuṣṭayam |
yo bhinatti hi tasyeṣurvajreṇāpi na dhāryate ||ŚP. 80.144||

เหล็ก, แผ่นหนัง, หม้อนํ้า, และก้อนดินเป็ นอันดับสี่
ผูใ้ ดทําลายลงได้ ลูกธนูของผูน้ ้ นั อันวัชระไม่อาจต้านทาน

sārdhāṅgulapramāṇena lohapātrāṇi kārayet |
tāni bhittvāikabāṇena dṛḍhaghātī bhavennaraḥ ||ŚP. 80.145||

พึงยังให้สร้างบาตรโลหะทั้งหลายด้วยความหนา 0.5 อังคุละ
เมื่อทําลายบาตรเหล่านั้นด้วยลูกธนูดอกเดียวแล้ว เขาพึงเป็ นทฤฒฆาติน
caturviṃśaticarmāṇi bhinattyekeṣuṇā naraḥ |
tasya bāṇo gajendrasya kāyaṃ nirbhidya gacchati ||ŚP. 80.146||

คนใดทําลายแผ่นหนัง 24 แผ่นด้วยลูกธนูดอกเดียว
ลูกธนูของผูน้ ้ นั เมื่อได้ฉีกกายของพญาช้าง ย่อม(ทะลุ)ผ่านไป

bhrāmyañjale ghaṭo veddhyaścakre mṛtpiṇḍakaṃ tathā |
bhramantaṃ vedhayedyastu dṛḍhabhedī sa ucyate ||ŚP. 80.147||

ผูใ้ ดพึงยิงสิ่งที่เคลื่อนที่วนอยู่ ได้แก่ หม้อนํ้าอันลอยวนอยูใ่ นนํ้า และก้อนดินบนกงล้อ
ผูน้ ้ นั ย่อมได้รับการเอ่ยถึงว่าเป็ นทฤฒเภทิน
ayastu kākatuṇḍena carma ārāmukhena hi |
mṛtpiṇḍam ca ghaṭaṃ cāiva vidhyetsūcīmukhena hi ||ŚP. 80.148||

พึงยิงเหล็กด้วย(หัวลูกธนู)กากตุณฑะ, แผ่นหนังด้วย(หัวลูกธนู)อารามุขะ
ทั้งก้อนดินและหม้อนํ้านัน่ เทียวพึงยิงด้วย(หัวลูกธนู)สูจีมขุ ะ
atha citravidhiḥ

บัดนี้ คือการยิงประเภทต่างๆ
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bāṇabhaṅgaṃ karāvartaṃ kāṣṭhacchedanameva ca |
bindukaṃ golakayugaṃ yo vetti sa jayī bhavet ||ŚP. 80.149||

ผูใ้ ดยิงแบบพาณภังคะ, กราวรรตะ, กาษฐัจเฉทนะ,
พินทุกะ, และโคลกะยุคะนัน่ เทียว ผูน้ ้ นั พึงเป็ นผูม้ ีชยั

lakṣyasthāne dhṛtaṃ kāṇḍaṃ sasukhaṃ chedayettataḥ |
kiṃcinmuṣṭiṃ vidhāya svāṃ tiryagdviphalikeṣuṇā ||ŚP. 80.150||

เมื่อกระทําท่าจับลูกธนูท่าใดก็ตามของตนแล้ว จากนั้นพึงยิงทําลายลูกธนูที่ปักแล้วที่เป้ าอย่างง่ายดาย
ด้วยลูกธนูทวิผลิกะในแนวขวาง
saṃmukhaṃ vā samāyāntaṃ tiryakchāyaṃ tamambare |
śaraṃ śareṇa yaśchindyādbāṇacchedī sa jāyate ||ŚP. 80.151||

ผูใ้ ดใช้ลกู ธนูยงิ ตัดลูกธนูบนท้องฟ้ า ที่อยูต่ ่อหน้าหรื อกําลังพุ่งเข้ามาใกล้ และมีเงาทางขวาง *
ผูน้ ้ นั ย่อมกลายเป็ นพาณัจเฉทิน
27

atha varāṭikāvartaḥ

บัดนี้ คือการยิงแบบวราฏิกาวรรตะ
kāṣṭheśvakeśaṃ ** saṃyamya tatra baddhvā varāṭikām |
hastena bhrāmyamāṇāṃ ca yo hanti sa dhanurdharaḥ ||ŚP. 80.152||

เมื่อผูกขนม้าเข้ากับท่อนไม้แล้ว เมื่อผูกหอยเบี้ยที่(ขนม้า)นั้นแล้ว
ผูใ้ ดยิง(หอยเบี้ย)อันหมุนวนอยูด่ ว้ ยมือ *** ผูน้ ้ นั คือธนุรธร
29

atha kāṣṭhacchedanam

บัดนี้ คือการยิงแบบกาษฐัจเฉทนะ
lakṣyasthāne nyasetkāṣṭhaṃ sārdraṃ gopucchasaṃnibham |
yaśchindyāttaṃ kṣurapreṇa kāṣṭhacchettā sa jāyate ||ŚP. 80.153||

พึงวางท่อนไม้ช้ืนอันมีลกั ษณะเหมือนหางวัวไว้ที่เป้ า
ผูใ้ ดพึงฉีก(ท่อนไม้)นั้นได้ดว้ ยลูกธนูกษุรประ ผูน้ ้นั ย่อมกลายเป็ นกาษฐัจเฉตตฤ
atha bindukam

บัดนี้ คือการยิงแบบพินทุกะ
สันนิษฐานว่าหมายถึง ลูกธนูน้ นั กําลังพุ่งในแนวระนาบ ไม่ใช่พุ่งขึ้นฟ้ าในแนวดิ่ง
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “kāṣṭhe ’śvakeśaṃ”
***
สันนิษฐานว่าหมายถึง ผูช้ ่วยจะใช้มือหมุนท่อนไม้ เพื่อให้หอยเบี้ยหมุนเป็ นเป้ าสําหรับ
*

นักธนู
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lakṣye binduṃ nyasecchubhraṃ śubhrabandhūkapuṣpavat |
hanti taṃ bindukaṃ yastu citrayodhī sa jāyate ||ŚP. 80.154||

พึงแต้มรอยสีสว่างอันเหมือนดอกพันธูกะสีอ่อนไว้ที่เป้ า
ผูใ้ ดยิงรอยแต้มนั้น ผูน้ ้นั ย่อมกลายเป็ นจิตรโยธิน
atha golakayugacitravidhiḥ

บัดนี้ คือการยิงแบบโคลกะยุคะ

kāṣṭhagolayugaṃ kṣiptaṃ dūramūrdhvapuraḥsthitāiḥ |
aprāptadhāraṃ pṛṣṭhena gacchetpucchamukhena hi ||ŚP. 80.155||

คู่ลกู บอลไม้อนั เหล่าผูย้ นื แล้วขว้างไปไกลทางเบื้องบนด้านหน้า
พึงไปสู่ที่สุดปลายอันเอื้อมไม่ถึงเบื้ องหลัง โดยมีหน้าหันไปทางด้านหลัง *
30

yo hanti śarayugmena śīghrasaṃdhānayogataḥ |
sa syāddhanurbhṛtāṃ śreṣṭhaḥ pūjitaḥ sarvapārthivāiḥ ||ŚP. 80.156||

ผูใ้ ดทําลาย(ลูกบอลทั้งสอง)ด้วยลูกธนูคู่ โดยเต็มกําลังผสมกับความว่องไว
ผูน้ ้ นั พึงเป็ นผูเ้ ลิศสุดในบรรดานักธนู เป็ นผูอ้ นั พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายทั้งปวงได้บูชา
atha dhāvallakṣyam

บัดนี้ คือการยิงแบบธาวัลลักษยะ
rathasthena gajasthena hayasthena ca pattinā |
dhāvatā vāi śramaḥ kāryo lakṣyaṃ hantuṃ suniścittam ** ||ŚP. 80.157||

การฝึ กหนักพึงกระทําโดยผูอ้ ยูบ่ นรถ บนช้าง บนม้า และผูเ้ ป็ นพลเดินเท้า ซึ่งกําลังวิ่งนัน่ เทียว
เพื่อการทําลายเป้ าอันมุ่งหมายไว้ดีแล้ว
atha śabdavedhitvam

บัดนี้ คือการยิงแบบศัพทเวธิน
lakṣyasthāne nyasetkāṃsyapātraṃ hastadvayāntare |
tāḍayeccharkarābhistacchabdaḥ saṃjāyate yathā ||ŚP. 80.158||

พึงวางบาตรโลหะผสมที่เป้ า ที่ระยะห่าง 2 หัสตะ
พึงยังให้เคาะ(บาตร)ด้วยก้อนกรวดทั้งหลาย เสียง(ของบาตร)นั้นย่อมเกิดขึ้นฉะนั้น

สันนิษฐานว่าหมายถึง ลูกบอลจะพุ่งไปคนละทางกับที่ผยู้ งิ หันไป
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “suniścitam”
*
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yatrāivotpadyate śabdastaṃ samyaktatra cintayet |
karṇendriyamanoyogāllakṣyaṃniścayatāṃ nayet ||ŚP. 80.159||

เสียงดังอยู่ ณ ที่ใด พึงคะเน(เสียง)นั้น ณ ที่น้ นั พร้อมกันไปด้วย
ด้วยการประกอบกันของหู ประสาทสัมผัส และใจ เขาต้องกําหนดเป้ า พึงนําทางไป

punaḥ śarkarayā tacca tāḍayecchabdahetave |
punarniścayatāṃ neyaṃ śabdasthānānusārataḥ ||ŚP. 80.160||

พึงยังให้เคาะ(บาตร)นั้นด้วยก้อนกรวดอีก เพื่อเหตุแห่งเสียง
ต้องคะเนอีกครั้งถึง(เป้ า)อันพึงชี้นาํ ไปอย่างง่ายดายด้วยตําแหน่งของเสียง
tataḥ kiṃcitkṛtaṃ dūre nityaṃ nityaṃ vidhānataḥ |
lakṣyaṃ samabhyaseddhvānte śabdavyadhanahetave ||ŚP. 80.161||

จากนั้น พึงฝึ กตามกฎเกณฑ์เป็ นประจํากับเป้ าใดๆก็ตามอันทําไว้แล้วในที่ไกล
เพื่อเหตุแห่งการยิงตามเสียงในที่มืด
tato bāṇena hanyāttadavadhānena tīkṣṇadhīḥ |
etacca duṣkaraṃ karma bhāgyāiḥ kasyāpi siddhyati ||ŚP. 80.162||

ลําดับนั้น ผูม้ ีปัญญาหลักแหลมพึงยิง(เป้ า)นั้นด้วยลูกธนูดว้ ยความตั้งใจ
การกระทําอันทําได้โดยยากนี้ยอ่ มสําเร็ จแก่ใครก็ตามด้วยโชคทั้งหลาย
athāstravidhiḥ

บัดนี้ คือพิธีอสั ตระ
evaṃ śramavidhiṃ kuryādyāvatsiddhiḥ prajāyate |
śrame siddhe ca varṣāsu nāiva grāhyaṃ dhanuḥ kare ||ŚP. 80.163||

พึงกระทําวิธีการฝึ กหนักโดยประการนั้น ความสําเร็ จมากเท่าใดก็ยอ่ มเกิดขึ้น
และเมื่อการฝึ กหนักสําเร็ จลงแล้ว ธนูไม่พึงถูกถือไว้ในมือในวันฝนตกทั้งหลายนัน่ เทียว
māsadvayaṃ śramaṃ kuryātprativarṣaṃ śaradṛtāu ||ŚP. 80.164||
พึงกระทําการฝึ กหนัก 2 เดือนในฤดูใบไม้ร่วงทุกปี

เพื่อเหตุแห่งการไม่ลืมการอาวุธทั้งหลายอันได้เรี ยนในกาลก่อน

jāte vāśvayuje māsi navamīdevatādine |
pūjayedīśvaraṃ caṇḍīṃ guruṃ śastrāṇi vājinaḥ ||ŚP. 80.165||

เมื่อเดือนอัศวยุชะมาถึงแล้ว ในวันแห่งเทพคือ 9 คํ่า
พึงบูชาพระอิศวร พระนางจัณฑี ครู อาวุธทั้งหลาย และลูกธนูท้ งั หลาย
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viprebhyo dakṣiṇāṃ dattvā kumārīrbhojayettataḥ |
devyāi paśuvaliṃ dattvā hṛṣṭo vāditramaṅgalāiḥ ||ŚP. 80.166||

เมื่อให้ทกั ษิณาแก่พราหมณ์ท้ งั หลายแล้ว จากนั้นพึงยังให้(พราหมณ์)พอใจเหล่ากุมารี
เมื่อให้พลีคือสัตว์แก่เทวีแล้ว รื่ นเริ งแล้วด้วยมงคลจากดนตรี
tatastu sādhayenmantrānvedoktāṃścāgamoditān |
astrāṇāṃ karmasiddhyarthaṃ japahomavidhānataḥ ||ŚP. 80.167||

จากนั้น พึงสวดมนตร์ท้ งั หลายอันกล่าวถึงพระเวท และกล่าวถึงอาคมะ
ตามกฎเกณฑ์พิธีชปโหมะ เพื่อความสําเร็ จในการอาวุธทั้งหลาย
brāhmaṃ nārāyaṇaṃ śāivamāindraṃ vāyavyavāruṇe |
āgneyaṃ cāparāstrāṇi gurudattāni sādhayet ||ŚP. 80.168||

พึงยังให้สาํ เร็ จซึ่งอาวุธพระพรหม, อาวุธพระนารายณ์, อาวุธพระศิวะ, อาวุธพระอินทร์,
อาวุธพระพาย, อาวุธพระวรุ ณ, อาวุธพระอัคนิ, และอาวุธทั้งหลายอันไม่มใี ดเกินอันครู ให้แล้ว
manovākkarmabhirbhāvyaṃ labdhāstreṇa śuciṣmatā |
apātramasamarthaṃ ca ghnantyastrāṇi kupūruṣam ||ŚP. 80.169||

ความสําเร็ จย่อมมีดว้ ยใจ วาจา และการกระทํา ด้วยอาวุธทั้งหลายอันได้ฝึกแล้วอันเปล่งประกาย
อาวุธทั้งหลายย่อมฆ่าบุรุษตํ่าทรามผูไ้ ร้ค่าและไร้ความสามารถ
prayogaṃ copasaṃhāraṃ yo vetti sa dhanurdharaḥ |
sāmānye karmaṇi prājño nāivāstrāṇi prayojayet ||ŚP. 80.170||

ผูใ้ ดรู้การใช้และการเก็บคืน ผูน้ ้ นั คือนักธนู
ผูร้ ู้ไม่พึงใช้อาวุธทั้งหลายในกิจการทัว่ ๆไปนัน่ เทียว

_____________________________________________________________________

etam śivadhanurvedasya bhagavato vyāsasya ca |

นี่คือข้อความแห่งศิวธนุรเวทและวยาสะผูร้ ุ่ งเรื อง

ภาคผนวก ค
ต้นฉบับภาษาสั นสกฤตของมหาภารตะ พร้ อมคําแปลภาษาไทย
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ภาคผนวก ค
ต้นฉบับภาษาสั นสกฤตของมหาภารตะ พร้ อมคําแปลภาษาไทย *
0

tuṣṭapuṣṭajanaḥ śrīmān satyavāgdṛḍhavikramaḥ |
dhanurvede ca śiṣyo 'bhūnnṛpaḥ śāradvatasya saḥ ||MBh. 1.45.11||

(ปรี กษิต)ทรงเป็ นผูท้ ี่ปวงชนชื่นชมและพึงใจ เป็ นผูม้ ีสิริ มีวาจาสัตย์ มีความกล้าหาญมัน่ คง
ราชาพระองค์น้นั ทรงเป็ นศิษย์ของบุตรแห่งศรัทวัต ** ในด้านศาสตร์ การธนู
1

_____________________________________________________________________
saṃskārāiḥ saṃskṛtāste tu vratādhyayanasaṃyutāḥ |
śramavyāyāmakuśalāḥ samapadyanta yāuvanam ||MBh. 1.102.16||

(ธฤตราษฏร์ ปาณฑุ และวิทุร)ได้รับการประกอบพิธีสงั สการอันดี ได้รับการศึกษาเรื่ องพรตปฏิบตั ิ
มีกุศลอันพยายามแล้วอย่างหนัก ได้ยา่ งเข้าสู่วยั รุ่ น
dhanurvede 'śvapṛṣṭhe ca gadāyuddhe 'sicarmaṇi |
tathāiva gajaśikṣāyāṃ nītiśāstre ca pāragāḥ ||MBh. 1.102.17||
itihāsapurāṇeṣu nānāśikṣāsu cābhibho |
vedavedāṅgatattvajñāḥ sarvatra kṛtaniśramāḥ ||MBh. 1.102.18||

พวกเขาได้ผา่ น(การศึกษา)ในด้านศาสตร์การธนู (การยุทธ)บนหลังม้า การยุทธด้วยคทา ด้านดาบ
และโล่ ด้านคชศาสตร์ ด้านการปกครอง ด้านอิติหาสะปุราณะ และศาสตร์ต่างๆนานา ข้าแต่
ท่านผูย้ ง่ิ ใหญ่! พวกเขาเป็ นผูร้ ู้พระเวท เวทางคะ และสัจธรรม เป็ นผูก้ ระทําการฝึ กฝนแล้วในทุกด้าน
pāṇḍurdhanuṣi vikrānto narebhyo 'bhyadhiko 'bhavat |
atyanyānbalavānāsīddhṛtarāṣṭro mahīpatiḥ ||MBh. 1.102.19||

ปาณฑุผยู้ ง่ิ ใหญ่ได้เป็ นผูเ้ หนือกว่าคนทั้งหลายในด้านธนู
ราชาธฤตราษฏร์เป็ นผูม้ ีกาํ ลังมากกว่าผูอ้ ื่น

_____________________________________________________________________

เนื่องจากผูว้ ิจยั เจาะจงศึกษาเฉพาะเรื่ องกระบวนการฝึ กฝนธนู ในที่น้ ีจึงจะไม่ได้แสดง
คําประพันธ์และคําแปลครอบคลุมทุกบทของต้นฉบับ มีเพียงบทที่สาํ คัญต่อการศึกษาหรื อได้อา้ งอิง
ภายในวิทยานิพนธ์เท่านั้น โดยช่วงที่มกี ารข้ามคําประพันธ์ไปจะขีดเส้นแบ่งให้ชดั เจน
นอกเหนือจากนั้นจะนําเสนอเรี ยงไปตามลําดับ
**
หมายถึงกฤปะ
*
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caturvidhaṃ dhanurvedamastrāṇi vividhāni ca |
nikhilenāsya tatsarva * guhyamākhyātavāṃstadā |
so 'cireṇāiva kālena paramācāryatāṃ gataḥ ||MBh. 1.120.20||

เมื่อนั้น (กฤปะ)ได้รับการสัง่ สอนเรื่ องธนุรเวท 4 แขนง การอาวุธต่างๆทั้งหลาย
และความลับทั้งปวงของเรื่ องนั้นโดยสมบูรณ์
ด้วยเวลาไม่นาน เขาได้เข้าถึงความเป็ นอาจารย์อย่างสูงสุด
tato 'dhijagmuḥ sarve te dhanurvedaṃ mahārathāḥ |
dhṛtarāṣṭrātmajāścāiva pāṇḍavāśca mahābalāḥ |
vṛṣṇayaśca nṛpāścānye nānādeśasamāgatāḥ ||MBh. 1.120.21||

ลําดับนั้น ทั้งเหล่าบุตรแห่งธฤตราษฏร์ เหล่าบุตรแห่งปาณฑุ ผูเ้ ป็ นมหารถ ทรงพลังอย่างยิง่
ทั้งเหล่าวฤษณิ และพระเจ้าแผ่นดินอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงได้มาร่ วมกันจากที่ต่างๆ
มารํ่าเรี ยนศาสตร์แห่งธนู
viśeṣārthī tato bhīṣmaḥ pāutrāṇāṃ vinayepsayā |
iṣvastrajñānparyapṛcchadācāryānvīryasaṃmatān ||MBh. 1.121.1||

ลําดับนั้น ภีษมะผูป้ รารถนาความดีเลิศ ได้ถามเหล่าอาจารย์ผรู้ ู้การธนู
ผูไ้ ด้รับพิจารณาแล้วว่ามีความกล้า ด้วยปรารถนาการศึกษาแก่หลานทั้งหลาย
nālpadhīrnāmahābhāgastathānānāstrakovidaḥ |
nādevasattvo vinayetkurūnastre mahābalān ||MBh. 1.121.2||

“ผูม้ ิได้ปัญญาน้อย มิได้ไม่บริ สุทธิ์ เป็ นผูร้ ู้ยง่ิ ซึ่งการอาวุธต่างๆ
มิได้ไร้ความเป็ นเทพ พึงอบรมเหล่ากุรุผมู้ ีพลังมาก ในด้านอาวุธ”

_____________________________________________________________________
pratijagrāha taṃ bhīṣmo guruṃ pāṇḍusutāiḥ saha |
pāutrānādāya tānsarvānvasūni vividhāni ca ||MBh. 1.122.39||

ภีษมะพร้อมด้วยบุตรทั้งหลายแห่งปาณฑุได้รับท่านครู ผนู้ ้นั (โทรณะ)
ได้พาหลานๆมา และนําทรัพย์ท้งั หลายทั้งปวงมาแล้ว

สันนิษฐานว่าเป็ น “tatsarvaṃ” อนึ่งวรรณคดีเรื่ องมหาภารตะฉบับพิมพ์ของ
Bhandarkar Oriental Research Institute ซึ่งใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการทําวิจยั ครั้งนี้ มักไม่
ปรากฏเครื่ องหมายอนุสวาระ (Anusvāra) ในตําแหน่งที่ซอ้ นกับอักษร r เช่นในกรณี ขา้ งต้น อาจ
เนื่องจากต้นฉบับที่สาํ นักพิมพ์เลือกมามีลกั ษณะดังกล่าวตั้งแต่โบราณ หรื ออาจเป็ นความ
คลาดเคลื่อนในการพิมพ์ หรื อรู ปแบบอักขรวิธีเฉพาะของหนังสือเล่มนี้ก็เป็ นได้
*
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śiṣyā iti dadāu rājandroṇāya vidhipūrvakam |
sa ca śiṣyānmaheṣvāsaḥ pratijagrāha kāuravān ||MBh. 1.122.40||

ก็ได้มอบแก่โทรณะว่าเป็ นศิษย์ตามพิธี ข้าแต่ราชะ!
และนักธนูผยู้ งิ่ ใหญ่ผนู้ ้ นั ก็ได้รับเหล่าเการพเป็ นศิษย์

pratigṛhya ca tānsarvāndroṇo vacanamabravīt |
rahasyekaḥ pratītātmā kṛtopasadanāṃstadā ||MBh. 1.122.41||

เมื่อรับ(เป็ นศิษย์)แล้ว ยามนั้นโทรณะผูเ้ ป็ นเอก ผูแ้ น่วแน่ ได้เอ่ยถ้อยคําอย่างลับๆ
กับ(ศิษย์)ทั้งหลายทั้งปวงนั้นซึ่งแสดงความเคารพแล้ว
kārya * me kāṅkṣitaṃ kiṃciddhṛdi saṃparivartate |
kṛtāstrāistatpradeyaṃ me tadṛtaṃ vadatānaghāḥ ||MBh. 1.122.42||

“การใดๆอันเป็ นที่ปรารถนาของข้าวนเวียนอยูใ่ นใจ เหล่าผูไ้ ร้บาปเอ๋ ย!
พวกเจ้าจงกล่าวสัญญาถึงเรื่ องนั้น อันพึงให้ไว้แก่ขา้ โดยเหล่าผูม้ ีการอาวุธอันสําเร็ จแล้ว”
tacchrutvā kāuraveyāste tūṣṇīmāsanviśāṃ pate |
arjunastu tataḥ sarva ** pratijajñe paraṃtapaḥ ||MBh. 1.122.43||
เมื่อได้ยนิ (ถ้อยคํา)นั้น บรรดาเการพทั้งหลายก็น่ิงงัน ข้าแต่เจ้าแห่งปวงชน!

ทว่า บัดนั้น อรชุนผูผ้ ลาญศัตรู ได้รับปากข้อทั้งปวง

tato 'rjunaṃ mūrdhni tadā samāghrāya punaḥ punaḥ |
prītipūrva*** pariṣvajya praruroda mudā tadā ||MBh. 1.122.44||

บัดนั้น (โทรณะ)ได้จูบอรชุนครั้งแล้วครั้งเล่าที่หน้าผาก
เมื่อได้สวมกอดด้วยความรักใคร่ ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความปิ ติในยามนั้น
tato droṇaḥ pāṇḍuputrānastrāṇi vividhāni ca |
grāhayāmāsa divyāni mānuṣāṇi ca vīryavān ||MBh. 1.122.45||

จากนั้น โทรณะผูก้ ล้าได้ยงั ให้บรรดาบุตรแห่งปาณฑุรับเอาอาวุธต่างๆทั้งของเทพและของมนุษย์

สันนิษฐานว่าเป็ น “kāryaṃ”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “sarvaṃ”
***
สันนิษฐานว่าเป็ น “prītipūrvaṃ”
*
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rājaputrāstathāivānye sametya bharatarṣabha |
abhijagmustato droṇamastrārthe dvijasattamam |
vṛṣṇayaścāndhakāścāiva nānādeśyāśca pārthivāḥ ||MBh. 1.122.46||

บัดนั้น ราชบุตรอื่นๆทั้งหลาย ทั้งพวกวฤษณิ อันธกะ และเหล่าพระเจ้าแผ่นดินจากดินแดนต่างๆ
มาร่ วมกันแล้ว ข้าแต่ฤษภะแห่งภรตะ! * และได้เข้ามาหาโทรณะผูเ้ ลิศสุดแห่งทวิชะ เพื่อการอาวุธ
sūtaputraśca rādheyo guruṃ droṇamiyāttadā |
spardhamānastu pārthena sūtaputro 'tyamarṣaṇaḥ |
duryodhanamupāśritya pāṇḍavānatyamanyata ||MBh. 1.122.47||

ในกาลนั้น ราเธยะ** บุตรแห่งสูตะ พึงไปสู่โทรณะผูเ้ ป็ นครู
สูตบุตรเป็ นผูม้ ีจิตริ ษยา ร้อนรนยิง่ ด้วยปารถะ*** ได้เข้ากับทุรโยธน์ และเกลียดชังพวกปาณฑพ
vāiśaṃpāyana uvāca

ไวศัมปายนะได้กล่าวว่า

arjunastu paraṃ yatnamātasthe gurupūjane |
astre ca paramaṃ yogaṃ priyo droṇasya cābhavat ||MBh. 1.123.1||

ส่วนอรชุนได้แสดงถึงความใส่ใจยิง่ ในการบูชาครู
และความผูกพันอันสูงสุดในการอาวุธ และได้เป็ นที่รักใคร่ ของโทรณะ

droṇena tu tadāhūya rahasyukto 'nnasādhakaḥ |
andhakāre 'rjunāyānnaṃ na deyaṃ te kathaṃcana ||MBh. 1.123.2||

ยามนั้น ผูช้ าํ นาญการอาหารถูกโทรณะเรี ยกหาและกล่าวด้วยอย่างลับๆ
“โดยประการใดก็ตาม อาหารของท่านไม่พึงถูกยืน่ ให้แก่อรชุนในความมืด”
tataḥ kadācidbhuñjāne pravavāu vāyurarjune |
tena tatra pradīpaḥ sa dīpyamāno nivāpitaḥ ||MBh. 1.123.3||

จากนั้น คราวหนึ่ง ลมได้พดั ไปที่อรชุนผูก้ าํ ลังกินอยู่
ประทีปอันลุกโชนอยูใ่ นที่น้นั ได้ถกู พัดดับโดยประการนั้น

หมายถึง โคแห่งภรตะ มีนยั ยะว่าเป็ นผูท้ ี่เลิศที่สุดในบรรดาคนกลุ่มนั้น
**
หมายถึงกรรณะ
***
หมายถึงอรชุน
*
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bhuṅkta evārjuno bhaktaṃ na cāsyāsyādvyamuhyata |
hastastejasvino nityamannagrahaṇakāraṇāt |
tadabhyāsakṛtaṃ matvā rātrāvabhyasta pāṇḍavaḥ ||MBh. 1.123.4||

อรชุนผูก้ ินอยูม่ ิได้สบั สนอาหารจากปากของเขา
มือของผูท้ รงเดช(มิได้สบั สน)ความปกติจากการหยิบอาหาร
เมื่อได้นึกถึงการฝึ กซํ้าๆนั้น บุตรแห่งปาณฑุก็ได้ฝึกฝนในยามราตรี

tasya jyātalanirghoṣaṃ droṇaḥ śuśrāva bhārata |
upetya cāinamutthāya pariṣvajyedamabravīt ||MBh. 1.123.5||
เมื่อได้ยนิ เสียงดีดสายธนูของเขา ข้าแต่พระภารตะ!

โทรณะก็เข้ามาหา ลุกขึ้น สวมกอด และกล่าวดังนี้

prayatiṣye tathā kartuṃ yathā nānyo dhanurdharaḥ |
tvatsamo bhavitā loke satyametadbravīmi te ||MBh. 1.123.6||

“โดยประการใดที่นกั ธนูอื่นในโลกจะไม่เสมอด้วยเจ้า ข้าจะทุ่มเทเพื่อกระทําประการนั้น
ข้ากล่าวคําสัตย์น้ ี ไว้แก่เจ้า”
tato droṇo 'rjunaṃ bhūyo ratheṣu ca gajeṣu ca |
aśveṣu bhūmāvapi ca raṇaśikṣāmaśikṣayat ||MBh. 1.123.7||

จากนั้น โทรณะได้สอนอรชุนถึงศาสตร์การรบบนรถ ช้าง ม้า และพื้นดินมากยิง่ ขึ้น
gadāyuddhe 'sicaryāyāṃ tomaraprāsaśaktiṣu |
droṇaḥ saṃkīrṇayuddheṣu śikṣayāmāsa pāṇḍavam ||MBh. 1.123.8||

โทรณะได้สอนบุตรแห่งปาณฑุในเรื่ องการยุทธด้วยคทา การฝึ กฝนดาบ ในเรื่ องโตมร เงี่ยง หอก
และในการยุทธผสมทั้งหลาย
tasya tatkāuśalaṃ dṛṣṭvā dhanurvedajighṛkṣavaḥ |
rājāno rājaputrāśca samājagmuḥ sahasraśaḥ ||MBh. 1.123.9||

เมื่อได้เห็นความเชี่ยวชาญของเขา
ราชาและราชบุตรทั้งหลายผูป้ รารถนาจะเรี ยนศาสตร์การธนูได้มาพร้อมกันแล้วนับพัน
tato niṣādarājasya hiraṇyadhanuṣaḥ sutaḥ |
ekalavyo mahārāja droṇamabhyājagāma ha ||MBh. 1.123.10||

บัดนั้น เอกลวยะ บุตรของหิ รัณยธนุ สผูเ้ ป็ นราชาแห่งพวกนิษาทะได้มาหาโทรณะ ข้าแต่ราชะ!
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na sa taṃ pratijagrāha nāiṣādiriti cintayan |
śiṣyaṃ dhanuṣi dharmajñasteṣāmevānvavekṣayā ||MBh. 1.123.11||

(โทรณะ)ผูร้ ู้ธรรม คํานึงว่าเป็ นไนษาทิ จึงไม่รับเขาเป็ นศิษย์ในการธนู
ด้วยการพิจารณาแห่งสิ่งเหล่านั้น

sa tu droṇasya śirasā pādāu gṛhya paraṃtapaḥ |
araṇyamanusaṃprāptaḥ kṛtvā droṇaṃ mahīmayam ||MBh. 1.123.12||

(เอกลวยะ)ผูผ้ ลาญศัตรู เมือ่ แนบที่เท้าทั้งสองของโทรณะด้วยศีรษะแล้ว
ได้มาสู่ป่า กระทํารู ปโทรณะขึ้นจากดิน

tasminnācāryavṛttiṃ ca paramāmāsthitastadā |
iṣvastre yogamātasthe paraṃ niyamamāsthitaḥ ||MBh. 1.123.13||

ในกาลนั้น เขาได้แสดงความนอบน้อมต่ออาจารย์อย่างสูงสุด
กระทําความบากบัน่ ในการธนู กระทําการควบคุม(ตน)อย่างยิง่

parayā śraddhayā yukto yogena parameṇa ca |
vimokṣādānasaṃdhāne laghutvaṃ paramāpa saḥ ||MBh. 1.123.14||

เขาผูก้ อปรด้วยศรัทธาอันสูงสุด และความบากบัน่ เป็ นเลิศ
จึงได้มาซึ่งความคล่องแคล่วอย่างยิง่ ในการจรด น้าว และยิง

atha droṇābhyanujñātāḥ kadācitkurupāṇḍavāḥ |
rathāirviniryayuḥ sarve mṛgayāmarimardanāḥ ||MBh. 1.123.15||

จากนั้น ในคราวหนึ่ง เหล่ากุรุและปาณฑพทั้งปวงผูท้ าํ ลายศัตรู ได้รับอนุญาตจากโทรณะแล้ว
ได้ออกไปล่าสัตว์ดว้ ยรถ
tatropakaraṇaṃ gṛhya naraḥ kaścidyadṛcchayā |
rājannanujagāmāikaḥ śvānamādāya pāṇḍavān ||MBh. 1.123.16||

ครั้งนั้น คนคนหนึ่ง เมื่อหยิบฉวยอุปกรณ์แล้ว
และได้พาสุนขั ไปแล้ว ได้ตามเหล่าปาณฑพไปโดยไม่ต้งั ใจ

teṣāṃ vicaratāṃ tatra tattatkarma cikīrṣatām |
śvā caransa vane mūḍho nāiṣādi * prati jagmivān ||MBh. 1.123.17||

เมื่อพวก(ปาณฑพ)นั้นเทียวไปอยู่ ปรารถนาจะกระทําสิ่งต่างๆในที่น้ นั
สุนขั โง่ซ่ ึงท่องเที่ยวไปก็ได้ไปหาไนษาทิ **
10

สันนิษฐานว่าเป็ น “nāiṣādiṃ”
**
หมายถึงเอกลวยะ
*
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sa kṛṣṇaṃ maladigdhāṅgaṃ kṛṣṇājinadharaṃ vane |
nāiṣādi * śvā samālakṣya bhaṣaṃstasthāu tadantike ||MBh. 1.123.18||

เมื่อเห็นไนษาทิผผู้ วิ คลํ้า มีกายอาบฝุ่ น นุ่งห่มหนังกวางดํา สุนขั นั้นได้ยนื ใกล้เขาแล้วเห่า
tadā tasyātha bhaṣataḥ śunaḥ sapta śarānmukhe |
lāghavaṃ darśayannastre mumoca yugapadyathā ||MBh. 1.123.19||

ยามนั้น (เอกลวยะ)แสดงความว่องไวในการอาวุธ ได้ยงิ ลูกธนู 7 ดอกพร้อมกัน
ไปที่ปากของสุนขั ซึ่งเห่าอยู่
sa tu śvā śarapūrṇāsyaḥ pāṇḍavānājagāma ha |
taṃ dṛṣṭvā pāṇḍavā vīrā vismayaṃ paramaṃ yayuḥ ||MBh. 1.123.20||

สุนขั นั้นมีปากเต็มไปด้วยลูกธนู ได้มาหาเหล่าปาณฑพ
เมื่อเห็น(สุนขั )นั้น ปาณฑพผูก้ ล้าทั้งหลายได้ถึงซึ่งความประหลาดใจเป็ นที่สุด

lāghavaṃ śabdavedhitvaṃ dṛṣṭvā tatparamaṃ tadā |
prekṣya taṃ vrīḍitāścāsanpraśaśaṃsuśca sarvaśaḥ ||MBh. 1.123.21||

เมื่อได้เห็นการยิงศัพทเวธิตวะอันว่องไวเป็ นเลิศในยามนั้น
เมื่อได้เห็นสิ่งนั้น (เหล่าปาณฑพ)ได้รู้สึกอับอาย และชื่นชมทุกๆด้าน

taṃ tato 'nveṣamāṇāste vane vananivāsinam |
dadṛśuḥ pāṇḍavā rājannasyantamaniśaṃ śarān ||MBh. 1.123.22||

จากนั้น บรรดาบุตรแห่งปาณฑุออกค้นหาผูย้ งิ ลูกธนูอย่างต่อเนื่องซึ่งอาศัยอยูใ่ นป่ าคนนั้น
และได้เห็นเขาแล้วในป่ า ข้าแต่ราชะ!
na cāinamabhyajānaṃste tadā vikṛtadarśanam |
athāinaṃ paripapracchuḥ ko bhavānkasya vetyuta ||MBh. 1.123.23||

ยามนั้น (เหล่าปาณฑพ)จําเขาผูม้ ีรูปลักษณ์เปลี่ยนไปนั้นไม่ได้
ก็ได้ถามเขาในบัดนั้นว่า “ท่านผูเ้ จริ ญเป็ นใครหรื อเป็ น(บุตร)ของใคร”
ekalavya uvāca

เอกลวยะได้กล่าวว่า
niṣādādhipatervīrā hiraṇyadhanuṣaḥ sutam |
droṇaśiṣyaṃ ca māṃ vitta dhanurvedakṛtaśramam ||MBh. 1.123.24||

“ท่านผูก้ ล้าทั้งหลายเอ๋ ย! พวกท่านจงรู้จกั ข้าว่าเป็ นบุตรของหิรัณยธนุส เจ้าแห่งชาวนิษาทะ
เป็ นศิษย์ของโทรณะ และได้ฝึกฝนศาสตร์การธนูแล้ว”
*

สันนิษฐานว่าเป็ น “nāiṣādiṃ”
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vāiśaṃpāyana uvāca

ไวศัมปายนะได้กล่าวว่า

te tamājñāya tattvena punarāgamya pāṇḍavāḥ |
yathāvṛttaṃ ca te sarva * droṇāyācakhyuradbhutam ||MBh. 1.123.25||

บุตรทั้งหลายแห่งปาณฑุเมื่อได้รู้จกั เขาตามจริ ง ได้มาอีกครั้ง
และได้เล่าเรื่ องน่าอัศจรรย์ท้ งั ปวงโดยประการนั้นแก่โทรณะ

kāunteyastvarjuno rājannekalavyamanusmaran |
raho droṇaṃ samāgamya praṇayādidamabravīt ||MBh. 1.123.26||
ข้าแต่ราชะ! ฝ่ ายอรชุนบุตรแห่งนางกุนตี จําเอกลวยะได้

เมื่อมาหาโทรณะอย่างลับๆแล้ว ได้กล่าวถ้อยคํานี้ ตรงๆ

nanvahaṃ parirabhyāikaḥ prītipūrvamidaṃ vacaḥ |
bhavatokto na me śiṣyastvadviśiṣṭo bhaviṣyati ||MBh. 1.123.27||
“เมื่อกอดแล้ว ข้าผูเ้ ดียวแน่แท้อนั ท่านกล่าวถ้อยคํานี้อย่างยินดีว่า ‘ศิษย์ของข้าจะไม่เหนือกว่าเจ้า’
atha kasmānmadviśiṣṭo lokādapi ca vīryavān |
astyanyo bhavataḥ śiṣyo niṣādādhipateḥ sutaḥ ||MBh. 1.123.28||

ดังนั้น เหตุใดจึงมีศษิ ย์อื่นของท่าน ผูเ้ ป็ นบุตรของเจ้านิษาทะ ผูม้ ีพลังกว่าโลก เป็ นผูเ้ หนือกว่าข้า”
muhūrtamiva taṃ droṇaścintayitvā viniścayam |
savyasācinamādāya nāiṣādi ** prati jagmivān ||MBh. 1.123.29||

เมื่อครุ่ นคิดการตัดสินใจอยูช่ ว่ั ครู่ โทรณะได้พา(อรชุน)ผูส้ ามารถน้าวธนูดว้ ยมือซ้าย ไปหาไนษาทิ
dadarśa maladigdhāṅgaṃ jaṭilaṃ cīravāsasam |
ekalavyaṃ dhanuṣpāṇimasyantamaniśaṃ śarān ||MBh. 1.123.30||

เขาได้เห็นเอกลวยะ ผูม้ กี ายอาบฝุ่ น มีผมมุ่นมวย มีเครื่ องนุ่งห่มคือผ้าเปลือกไม้
มีมือถือธนู ผูย้ งิ ลูกธนูท้ งั หลายอย่างต่อเนื่อง

ekalavyas tu taṃ dṛṣṭvā droṇamāyāntamantikāt |
abhigamyopasaṃgṛhya jagāma śirasā mahīm ||MBh. 1.123.31||

ฝ่ ายเอกลวยะ เมื่อเห็นโทรณะผูม้ าจากที่ใกล้ ก็ได้เข้าไปหา สัมผัส(เท้า) โน้มศีรษะสู่พ้นื

สันนิษฐานว่าเป็ น “sarvaṃ”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “nāiṣādiṃ”
*
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pūjayitvā tato droṇaṃ vidhivatsa niṣādajaḥ |
nivedya śiṣyamātmānaṃ tasthāu prāñjaliragrataḥ ||MBh. 1.123.32||

จากนั้น เมื่อทําความเคารพโทรณะตามธรรมเนียม เขาผูม้ ีกาํ เนิดคือนิษาทะ
ได้แสดงตนเป็ นศิษย์ ได้ยนื โดยมีอญั ชลีอยูเ่ บื้องหน้า

tato droṇo 'bravīdrājannekalavyamidaṃ vacaḥ |
yadi śiṣyo 'si me tūrṇa * vetanaṃ saṃpradīyatām ||MBh. 1.123.33||

ข้าแต่ราชะ! บัดนั้น โทรณะได้กล่าวถ้อยคํานี้ กบั เอกลวยะ
“หากเจ้าเป็ นศิษย์ของข้า ค่าเล่าเรี ยนต้องจ่ายมาทั้งหมดโดยเร็ ว”

ekalavyastu tacchrutvā prīyamāṇo 'bravīdidam |
kiṃ prayacchāmi bhagavannājñāpayatu māṃ guruḥ ||MBh. 1.123.34||

เมื่อได้ยนิ เช่นนั้น ฝ่ ายเอกลวยะก็มจี ิตยินดี กล่าวถ้อยคํานี้ วา่
“ข้าต้องมอบสิ่งใด ข้าแต่ท่านผูเ้ จริ ญ! ครู จงสัง่ ข้า

na hi kiṃcidadeyaṃ me gurave brahmavittama |
tamabravīttvayāṅguṣṭho dakṣiṇo dīyatāṃ mama ||MBh. 1.123.35||
ไม่มสี ิ่ งใดเลยที่ไม่พึงมอบแด่ครู ของข้า ข้าแต่ผเู้ ลิศสุดแห่งผูร้ ู้พรหมัน!”

(โทรณะ)ได้กล่าวกับเขาว่า “นิ้วหัวแม่มือคือค่าทักษิณาอันเจ้าจงมอบแก่ขา้ ”

ekalavyastu tacchrutvā vaco droṇasya dāruṇam |
pratijñāmātmano rakṣansatye ca nirataḥ sadā ||MBh. 1.123.36||

ฝ่ ายเอกลวยะ เมื่อได้ยนิ ถ้อยคําอันกระด้างนั้นของโทรณะ
ก็เป็ นผูร้ ักษาสัญญาของตน ยินดีในความสัตย์ทุกเมื่อ

tathāiva hṛṣṭavadanastathāivādīnamānasaḥ |
chittvāvicārya taṃ prāyāddroṇāyāṅguṣṭhamātmanaḥ ** ||MBh. 1.123.37||

บัดนั้น เขาผูม้ ีใบหน้าร่ าเริ ง มีจิตไม่เศร้าหมอง
ได้ตดั และมอบนิ้วหัวแม่มือของตนนั้นแก่โทรณะโดยไม่ตอ้ งไตร่ ตรอง

สันนิษฐานว่าเป็ น “tūrṇaṃ”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “prādād...”
*
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tataḥ paraṃ tu nāiṣādiraṅgulībhirvyakarṣata |
na tathā sa tu śīghro 'bhūdyathā pūrva * narādhipa ||MBh. 1.123.38||

หลังจากนั้น ไนษาทิได้นา้ ว(สายธนู)ด้วยนิ้วทั้งหลาย
เขาไม่ว่องไวดังเช่นในกาลก่อน ข้าแต่พระนราธิป!

tato 'rjunaḥ prītamanā babhūva vigatajvaraḥ |
droṇaśca satyavāgāsīnnānyo 'bhyabhavadarjunam ||MBh. 1.123.39||

บัดนั้น อรชุนได้มีจิตยินดี มีพษิ ไข้สร่ างไปแล้ว และโทรณะผูม้ ีวาจาสัตย์ ไม่เป็ นอื่น ได้มาหาอรชุน
droṇasya tu tadā śiṣyāu gadāyogyāṃ viśeṣataḥ |
duryodhanaśca bhīmaśca kurūṇāmabhyagacchatām ||MBh. 1.123.40||

ยามนั้น ในบรรดากุรุท้ งั หลาย ศิษย์ท้งั สองของโทรณะ
คือทุรโยธน์และภีมะ ได้เข้าถึงการฝึ กคทาอย่างพิเศษ

aśvatthāmā rahasyeṣu sarveṣvabhyadhiko 'bhavat |
tathāti puruṣānanyāntsārukāu yamajāvubhāu |
yudhiṣṭhiro rathaśreṣṭhaḥ sarvatra tu dhanaṃjayaḥ ||MBh. 1.123.41||

อัศวัตถามันได้เป็ นผูเ้ ลิศยิง่ ในศาสตร์ลบั ทั้งหลายทั้งปวง
และฝาแฝดทั้งคู่ ** ชํานาญการใช้ดาบเหนือกว่าบุรุษอืน่ ทั้งหลาย
ยุธิษฐิระเลิศสุดในด้านรถ ส่วนธนัญชัย *** นั้นในทุกด้าน
17

18

prathitaḥ sāgarāntāyāṃ rathayūthapayūthapaḥ |
buddhiyogabalotsāhāiḥ sarvāstreṣu ca pāṇḍavaḥ ||MBh. 1.123.42||

บุตรแห่งปาณฑุเป็ นที่เลื่องลือใน(โลก)อันมีที่สุดคือทะเล เป็ นจ้าวแห่งทัพรถ
ด้วยความอุตสาหะ พละกําลัง การฝึ กฝน และความรู้ในการอาวุธทั้งหลายทั้งปวง
astre gurvanurāge ca viśiṣṭo 'bhavadarjunaḥ |
tulveṣvastropadeśeṣu † sāuṣṭhavena ca vīryavān |
ekaḥ sarvakumārāṇāṃ babhūvātiratho 'rjunaḥ ||MBh. 1.123.43||

อรชุนผูก้ ล้าหาญ วิเศษในด้านการอาวุธและในด้านความรักใคร่ จากครู
ด้วยความเป็ นเลิศในคําสัง่ สอนทั้งหลายด้านอาวุธเท่าๆกัน
อรชุนได้เป็ นอติรถหนึ่งเดียวในบรรดากุมารทั้งหลายทั้งปวง
สันนิษฐานว่าเป็ น “pūrvaṃ”
**
หมายถึงนกุลและสหเทพ
***
หมายถึงอรชุน
†
สันนิษฐานว่าเป็ น “tulye...”
*
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prāṇādhikaṃ bhīmasenaṃ kṛtavidyaṃ dhanaṃjayam |
dhārtarāṣṭrā durātmāno nāmṛṣyanta narādhipa ||MBh. 1.123.44||

เหล่าบุตรแห่งธฤตราษฏร์มีใจตํ่าช้า ไม่ลดราภีมเสนผูแ้ ข็งแกร่ งกว่า และธนัญชัยผูร้ อบรู้
ข้าแต่พระนราธิป!
tāṃstu sarvānsamānīya sarvavidyāsu niṣṭhitān |
droṇaḥ praharaṇajñāne jijñāsuḥ puruṣarṣabha ||MBh. 1.123.45||

ฝ่ ายโทรณะอยากรู้ความสามารถในการต่อสู้
เมื่อเรี ยกรวม(ศิษย์)ทั้งปวงผูช้ าํ นาญในวิชาทั้งมวลนั้นแล้ว ข้าแต่ฤษภะแห่งมนุษย์!
kṛtrimaṃ bhāsamāropya vṛkṣāgre śilpibhiḥ kṛtam |
avijñātaṃ kumārāṇāṃ lakṣyabhūtamupādiśat ||MBh. 1.123.46||

ได้วางนกประดิษฐ์อนั เหล่าช่างได้ทาํ ขึ้นไว้บนยอดไม้
ได้ช้ ี(นกนั้น)อันไม่มีใครสังเกต ว่าเป็ นเป้ าของกุมารทั้งหลาย
droṇa uvāca

โทรณะได้กล่าวว่า
śīghraṃ bhavantaḥ sarve vāi dhanūṃṣyādāya satvarāḥ |
bhāsametaṃ samuddiśya tiṣṭhantāṃ saṃhiteṣavaḥ ||MBh. 1.123.47||

“พวกเจ้าทั้งปวงผูว้ ่องไว เมื่อหยิบธนูมาแล้วด้วยความรวดเร็ ว
เมื่อเล็งนกนี้ แล้ว จรดลูกธนูแล้ว ก็จงยืนอยู่

madvākyasamakālaṃ ca śiro 'sya vinipātyatām |
ekāikaśo niyokṣyāmi tathā kuruta putrakāḥ ||MBh. 1.123.48||
ศีรษะของมันจงถูกบัน่ ลงพร้อมคําสัง่ ของข้า ข้าจะสัง่ ทีละคน ลูกๆเอ๋ ย! จงทําตามนั้น”
vāiśaṃpāyana uvāca

ไวศัมปายนะได้กล่าวว่า

tato yudhiṣṭhiraṃ pūrvamuvācāṅgirasāṃ varaḥ |
saṃdhatsva bāṇaṃ durdharṣa madvākyānte vimuñca ca ||MBh. 1.123.49||

จากนั้น (โทรณะ)ผูป้ ระเสริ ฐแห่งเหล่าอังคิรัสได้กล่าวกับยุธิษฐิระเป็ นคนแรก
“จงจรดลูกธนู เจ้าผูป้ ราบได้ยากเอ๋ ย! และจงปล่อยเมื่อสิ้ นเสียงของข้า”
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tato yudhiṣṭhiraḥ pūrva * dhanurgṛhya mahāravam |
tasthāu bhāsaṃ samuddiśya guruvākyapracoditaḥ ||MBh. 1.123.50||

บัดนั้น ยุธิษฐิระ เมื่อหยิบคันธนูอนั มีเสียงดังเป็ นคนแรก เล็งนกแล้ว ก็ยนื และถูกถามด้วยคําจากครู
tato vitatadhanvānaṃ droṇastaṃ kurunandanam |
samuhūrtāduvācedaṃ vacanaṃ bharatarṣabha ||MBh. 1.123.51||

บัดนั้น โทรณะได้กล่าวถ้อยคํานี้ ในทันทีกบั เขา ผูเ้ ป็ นความปิ ติแห่งกุรุ ผูน้ า้ วธนูแล้ว
ข้าแต่ฤษภะแห่งภรตะ!
paśyasyenaṃ drumāgrasthaṃ bhāsaṃ naravarātmaja |
paśyāmītyevamācārya ** pratyuvāca yudhiṣṭhiraḥ ||MBh. 1.123.52||

“เจ้าเห็นนกนี้ที่ต้งั อยูบ่ นยอดไม้ไหม เจ้าผูม้ ีกาํ เนิดสูงส่งแห่งมนุษย์เอ๋ ย!”
ยุธิษฐิระได้ตอบอาจารย์ว่า “ข้าเห็น” นัน่ เทียว

sa muhūrtādiva punardroṇastaṃ pratyabhāṣata |
atha vṛkṣamimaṃ māṃ vā bhrātṝnvāpi prapaśyasi ||MBh. 1.123.53||

ในทันใด โทรณะได้ถามเขากลับไปอีก “เช่นนั้น เจ้าเห็นต้นไม้น้ ี หรื อตัวข้า หรื อน้องๆไหม”
tam uvāca sa kāunteyaḥ paśyāmyenaṃ vanaspatim |
bhavantaṃ ca tathā bhrātṝnbhāsaṃ ceti punaḥ punaḥ ||MBh. 1.123.54||

บุตรแห่งนางกุนตีน้ นั ได้กล่าวซํ้ากับเขาว่า “ข้าเห็นต้นไม้ใหญ่น้ ี ทั้งตัวท่าน น้องๆ และนกด้วย”
tamuvācāpasarpeti droṇo 'prītamanā iva |
nāitacchakyaṃ tvayā veddhuṃ lakṣyamityeva kutsayan ||MBh. 1.123.55||

โทรณะมีจิตไม่ยนิ ดี ได้กล่าวกับเขาว่า “เจ้าจารชนเอ๋ ย!
ความสามารถที่จะยิงเป้ านี้เจ้าไม่มีหรอก เจ้าคนหมิ่นเอ๋ ย!”

tato duryodhanādīstāndhārtarāṣṭrānmahāyaśāḥ *** |
tenāiva kramayogena jijñāsuḥ paryapṛcchata ||MBh. 1.123.56||

จากนั้น (โทรณะ)ผูม้ ียศยิง่ ใหญ่ ปรารถนาจะรู้
ได้ถามบุตรทั้งหลายแห่งธฤตราฏษร์น้ นั อันมีทุรโยธน์เป็ นอาทิ ตามลําดับนัน่ เทียว

สันนิษฐานว่าเป็ น “pūrvaṃ”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “...ācāryaṃ”
***
สันนิษฐานว่าเป็ น “duryodhanādīṃs...”
*
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anyāṃśca śiṣyānbhīmādīnrājñaścāivānyadeśajān |
tathā ca sarve sarva * tatpaśyāma iti kutsitāḥ ||MBh. 1.123.57||

(ถาม)ศิษย์อื่นๆทั้งหลาย มีภีมะเป็ นอาทิ และราชาทั้งหลายผูม้ ีกาํ เนิดในต่างแดน
ผูถ้ กู ดูหมิ่นทั้งหลายทั้งปวง(ได้ตอบ)ว่า “พวกเราเห็นสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่ง”
tato dhanaṃjayaṃ droṇaḥ smayamāno 'bhyabhāṣata |
tvayedānīṃ prahartavyametallakṣyaṃ niśamyatām ||MBh. 1.123.58||

จากนั้น โทรณะผูม้ ีจิตพิศวง ได้กล่าวกับธนัญชัย “บัดนี้ เป้ าอันพึงถูกยิงนี้ จงถูกกําราบโดยเจ้า
madvākyasamakālaṃ te moktavyo 'tra bhaveccharaḥ |
vitatya kārmukaṃ putra tiṣṭha tāvanmuhūrtakam ||MBh. 1.123.59||

ลูกธนูพึงยิงออกไปพร้อมกันกับคําสัง่ ของข้า ลูกเอ๋ ย! เมื่อน้าวธนูแล้ว เจ้าจงยืน ณ บัดนี้”
evamuktaḥ savyasācī maṇḍalīkṛtakārmukaḥ |
tasthāu lakṣyaṃ samuddiśya guruvākyapracoditaḥ ||MBh. 1.123.60||

เมื่อได้รับการกล่าวแล้วเช่นนั้น (อรชุน)ผูส้ ามารถน้าวธนูดว้ ยมือซ้าย ผูม้ ีคนั ธนูถกู ดึงน้าวโค้งแล้ว
ได้ยนื ขึ้น และเมื่อเล็งเป้ าแล้ว ก็ถกู ถามด้วยคําจากครู
muhūrtādiva taṃ droṇastathāiva samabhāṣata |
paśyasyenaṃ sthitaṃ bhāsaṃ drumaṃ māmapi vetyuta ||MBh. 1.123.61||

ขณะนั้น โทรณะได้กล่าวกับเขาว่าดังนี้ “เจ้าเห็นนกอันวางไว้แล้วนี้ ต้นไม้ หรื อตัวข้าไหม”
paśyāmyenaṃ bhāsamiti droṇaṃ pārtho 'bhyabhāṣata |
na tu vṛkṣaṃ bhavantaṃ vā paśyāmīti ca bhārata ||MBh. 1.123.62||

ปารถะได้กล่าวกับโทรณะว่า “ข้าเห็นนกนี้ แต่ขา้ ไม่เห็นต้นไม้หรื อตัวท่าน” ข้าแต่พระภารตะ!
tataḥ prītamanā droṇo muhūrtādiva taṃ punaḥ |
pratyabhāṣata durdharṣaḥ pāṇḍavānāṃ ratharṣabham ||MBh. 1.123.63||

บัดนั้น โทรณะผูป้ ราบได้ยาก มีจิตยินดี
กล่าวตอบเขาผูเ้ ป็ นฤษภะแห่งรถแห่งปาณฑพทั้งหลายอีกทันที

bhāsaṃ paśyasi yadyenaṃ tathā brūhi punarvacaḥ |
śiraḥ paśyāmi bhāsasya na gātramiti so 'bravīt ||MBh. 1.123.64||

“ถ้าเจ้าเห็นนกนี้ เจ้าจงเอ่ยวาจาอีก”
เขาได้กล่าวว่า “ข้าเห็นหัวของนก มิใช่ลาํ ตัว”

*

สันนิษฐานว่าเป็ น “sarvaṃ”
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arjunenāivamuktas tu droṇo hṛṣṭatanūruhaḥ |
muñcasvetyabravītpārtha * sa mumocāvicārayan ||MBh. 1.123.65||

โทรณะผูซ้ ่ึงอรชุนได้กล่าวด้วยเช่นนี้ ขนลุกด้วยความอัศจรรย์ใจ
ได้กล่าวกับปารถะว่า “เจ้าจงยิง” (อรชุน)ผูก้ ล้าหาญก็ได้ยงิ

tatastasya nagasthasya kṣureṇa niśitena ha |
śira utkṛtya tarasā pātayāmāsa pāṇḍavaḥ ||MBh. 1.123.66||

บัดนั้น เมื่อบัน่ หัวของ(นก)ซึ่งอยูบ่ นต้นไม้น้ นั โดยหัวลูกธนูอนั คมด้วยความเร็ ว
บุตรแห่งปาณฑุได้ยงั ให้(หัวนั้น)ตกลงมา
tasminkarmaṇi saṃsiddhe paryaṣvajata ** phalgunam |
mene ca drupadaṃ sakhye*** sānubandhaṃ parājitam ||MBh. 1.123.67||

เมื่อการณ์น้ นั ลุล่วงแล้ว (โทรณะ)ได้เดินไปรอบๆ
คํานึงถึงผัลคุนะ † ผูม้ ีขอ้ ผูกมัด(ที่ให้สญ
ั ญาไว้) (ว่าจะเป็ น)ผูเ้ อาชนะทรุ ปทในสงคราม
27

kasyacittvatha kālasya saśiṣyo 'ṅgirasāṃ varaḥ |
jagāma gaṅgāmabhito majjituṃ bharatarṣabha ||MBh. 1.123.68||

ลําดับนั้น ในคราวหนึ่ง (โทรณะ)ผูป้ ระเสริ ฐแห่งเหล่าอังคิรัส พร้อมด้วยศิษย์
ได้ไปสู่ที่ใกล้แม่น้ าํ คงคาเพื่ออาบนํ้า ข้าแต่ฤษภะแห่งภรตะ!
avagāḍhamatho droṇaṃ salile salilecaraḥ |
grāho jagrāha balavāñjaṅghānte kālacoditaḥ ||MBh. 1.123.69||

บัดนั้น จระเข้ซ่ึงมีกาํ ลัง เทียวไปในนํ้า ถูกส่งมาโดยพระกาล
ได้คว้าโทรณะผูแ้ ช่อยูใ่ นนํ้าเข้าที่ปลายแข้ง

sa samartho 'pi mokṣāya śiṣyānsarvānacodayat |
grāhaṃ hatvā mokṣayadhvaṃ māmiti tvarayanniva ||MBh. 1.123.70||

(โทรณะ)ผูท้ รงพลัง ผูเ้ ร่ งอยู่ ได้ร้องขอศิษย์ท้งั หลายทั้งปวง เพื่อการรอดพ้นว่า
“เมื่อฆ่าจระเข้แล้ว พวกเจ้าจงปล่อยข้าให้เป็ นอิสระ”

สันนิษฐานว่าเป็ น “...pārthaṃ”
**
สันนิษฐานว่าเป็ น “paryaśvajata”
***
สันนิษฐานว่าเป็ น “saṃkhye”
†
หมายถึงอรชุน
*
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tadvākyasamakālaṃ tu bībhatsurniśitāiḥ śarāiḥ |
āvāpāiḥ pañcabhirgrāhaṃ magnamambhasyatāḍayat |
itare tu visaṃmūḍhāstatra tatra prapedire ||MBh. 1.123.71||

พร้อมกันกับคําพูดนั้น พีภตั สุ * ได้ยงิ จระเข้อนั ได้ดาํ ในนํ้าด้วยลูกธนู 5 ดอกอันลับคมแล้วยิงไป
ฝ่ ายคนอื่นๆผูต้ ะลึงงันได้ไปขอความช่วยเหลือทุกทิศทุกทาง
28

taṃ ca dṛṣṭvā kriyopetaṃ droṇo 'manyata pāṇḍavam |
viśiṣṭaṃ sarvaśiṣyebhyaḥ prītimāṃścābhavattadā ||MBh. 1.123.72||

เมื่อได้เห็นเขากระทําการนั้นแล้ว โทรณะได้คาํ นึงถึงบุตรแห่งปาณฑุ
ว่าวิเศษกว่าศิษย์ท้ งั หลายทั้งปวง และก็มคี วามยินดีในยามนั้น

sa pārthabāṇāirbahudhā khaṇḍaśaḥ parikalpitaḥ |
grāhaḥ pañcatvamāpede jaṅghāṃ tyaktvā mahātmanaḥ ||MBh. 1.123.73||

จระเข้น้นั ถูกตัดหลายส่วนเป็ นชิ้นๆ ด้วยลูกธนูของปารถะ
เมื่อปล่อยแข้งของ(โทรณะ)ผูย้ งิ่ ใหญ่แล้ว ได้กลายเป็ น 5 ส่ วน

athābravīnmahātmānaṃ bhāradvājo mahāratham |
gṛhāṇedaṃ mahābāho viśiṣṭamatidurdharam |
astraṃ brahmaśiro nāma saprayoganivartanam ||MBh. 1.123.74||

ลําดับนั้น บุตรแห่งภรัทวาชะได้กล่าวกับ(อรชุน)ผูเ้ ป็ นมหารถ ผูม้ ีจิตวิญญาณยิง่ ใหญ่
“เจ้าผูม้ ีแขนทรงพลังเอ๋ ย! เจ้าจงรับเอาอาวุธนี้ อนั มีนามว่า พรหมศิรัส อันวิเศษ
ไม่อาจต้านทานอย่างยิง่ พร้อมวิธีการใช้และเรี ยกคืน
na ca te mānuṣeṣvetatprayoktavyaṃ kathaṃcana |
jagadvinirdahedetadalpatejasi pātitam ||MBh. 1.123.75||

อาวุธนี้ ของเจ้าไม่พึงถูกขว้างไปในบรรดามนุษย์ท้งั หลายไม่ว่าโดยประการใดๆ
พึงเผาโลกอันถูกทําลายในเปลวเพลิงอย่างง่ายดาย
asāmānyamidaṃ tāta lokeṣvastraṃ nigadyate |
taddhārayethāḥ prayataḥ śṛṇu cedaṃ vaco mama ||MBh. 1.123.76||

พ่อเอ๋ ย! อาวุธนี้ ได้ชื่อว่าไม่ธรรมดาในโลกทั้งหลาย เจ้าจงถือ(อาวุธ)นั้น จงฟังวาจาข้าที่ได้กล่าวนี้
bādhetāmānuṣaḥ śatruryadā tvāṃ vīra kaścana |
tadvadhāya prayuñjīthāstadāstramidamāhave ||MBh. 1.123.77||
เมื่อใด ศัตรู ใดก็ตามที่มิใช่มนุษย์รุกไล่เจ้า เจ้าผูก้ ล้าเอ๋ ย!

เมื่อนั้น เจ้าพึงขว้างอาวุธนี้เพื่อการฆ่า(ศัตรู )นั้นในสงคราม”
*

หมายถึงอรชุน
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tatheti tatpratiśrutya bībhatsuḥ sa kṛtāñjaliḥ |
jagrāha paramāstraṃ tadāha cāinaṃ punar guruḥ |
bhavitā tvatsamo nānyaḥ pumāṃlloke dhanurdharaḥ ||MBh. 1.123.78||

เมื่อได้ฟังแล้วเช่นนั้น พีภตั สุผกู้ ระทําอัญชลีแล้ว ได้รับเอาอาวุธอันสูงสุดนั้น และครู ได้กล่าวอีกครั้ง
“จะไม่มีบุรุษอื่นในโลกผูเ้ ป็ นนักธนูเสมอกับเจ้า”
_____________________________________________________________________
yat karṇaśalyapramukhāiḥ pārthivāir lokaviśrutāiḥ |
nānataṃ balavadbhirhi dhanurvedaparāyaṇāiḥ ||MBh. 1.179.4||

“(ธนู)ใดไม่อาจก่งได้โดยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายผูม้ ีชื่อเสียงในโลก มีพลัง กอปรด้วยความรู้
อันมีกรรณะและศัลยะเป็ นประมุข
tatkathaṃ tvakṛtāstreṇa prāṇato durbalīyasā |
baṭumātreṇa śakyaṃ hi sajyaṃ kartu * dhanurdvijāḥ ||MBh. 1.179.5||

เหล่าทวิชะจะสามารถขึ้นสายธนูน้ นั โดยเป็ นเพียงเด็กหนุ่ม ไม่รู้การอาวุธ ด้อยกําลัง ได้อย่างไร
avahāsyā bhaviṣyanti brāhmaṇāḥ sarvarājasu |
karmaṇyasminnasaṃsiddhe cāpalādaparīkṣite ||MBh. 1.179.6||

พราหมณ์เหล่านั้นจะถูกดูหมิ่นในบรรดาราชาทั้งหลายทั้งปวง
เนื่องจากความอวดดีในการกระทําอันไม่สาํ เร็ จและไม่ได้พจิ ารณานี้”

_____________________________________________________________________
catuṣpādaṃ daśavidhaṃ dhanurvedamariṃdamaḥ |
arjunādveda vedajñātsakalaṃ divyamānuṣam ||MBh. 1.213.65||

(อภิมนั ยุ)ผูข้ ่มศัตรู ได้รู้ศาสตร์การธนูท้งั มวลอันมี 4 แขนง 10 สาขา
ทั้งอย่างเทพและอย่างมนุษย์ จากอรชุนผูร้ ู้พระเวท

_____________________________________________________________________
kṛtvā ca vedādhyayanaṃ tataḥ sucaritavratāḥ |
jagṛhuḥ sarvamiṣvastramarjunāddivyamānuṣam ||MBh. 1.213.81||

เมื่อกระทําการรํ่าเรี ยนพระเวทแล้ว จากนั้น (บุตรทั้งหลายของนางเทราปที)ผูม้ ีพรตอันปฏิบตั ิดีแล้ว
ก็ได้รับ(วิชา)การธนูท้งั ปวง ทั้งอย่างเทพและอย่างมนุษย์ จากอรชุน

_____________________________________________________________________

*

สันนิษฐานว่าเป็ น “kartuṃ”
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kaścidrājā mama sakhā dhanurvedaparāyaṇaḥ |
saṃsargāddhanuṣi śreṣṭhastato 'hamabhavaṃ dvija ||MBh. 3.205.23||

(นายพรานเล่าเรื่ องอดีตชาติที่ตนเป็ นพราหมณ์)
ราชาองค์หนึ่งเป็ นสหายของข้า เป็ นผูก้ อปรด้วยศาสตร์การธนู
เนื่องจากการคบค้ากัน เมื่อนั้น ข้าจึงได้เป็ นผูเ้ ลิศในการธนู ข้าแต่ทวิชะ!

_____________________________________________________________________
vidyādhikamathālakṣya dhanurvede dhanaṃjayam |
droṇaṃ rahasyupāgamya karṇo vacanamabravīt ||MBh. 12.2.9||

ลําดับนั้น เมื่อได้เห็นธนัญชัยเหนือกว่าด้วยความรู้ในศาสตร์แห่งธนู
กรรณะได้มาหาโทรณะอย่างลับๆ และกล่าวถ้อยคําว่า

brahmāstraṃ vettumicchāmi sarahasyanivartanam |
arjunena samo yuddhe bhaveyamiti me matiḥ ||MBh. 12.2.10||

“ข้าปรารถนาจะรู้(อาวุธ)พรหมาสตร์ พร้อมวิธีเรี ยกอาวุธคืนด้วยมนตร์ลบั
ความตั้งใจของข้าคือ ข้าพึงเป็ นผูเ้ ท่าเทียมด้วยอรชุนในการยุทธ
samaḥ putreṣu ca snehaḥ śiṣyeṣu ca tava dhruvam |
tvatprasādānna māṃ brūyurakṛtāstraṃ vicakṣaṇāḥ ||MBh. 12.2.11||

ความรักของท่านในเหล่าบุตรและศิษย์ท้งั หลายย่อมเสมอกันเป็ นแน่แท้
ด้วยความช่วยเหลือจากท่าน ผูร้ ู้ท้งั หลายจะไม่พึงเอ่ยถึงข้าว่า เป็ นผูไ้ ม่รู้การอาวุธ”
droṇastathoktaḥ karṇena sāpekṣaḥ phalgunaṃ prati |
dāurātmyaṃ cāpi karṇasya viditvā tam uvāca ha ||MBh. 12.2.12||

โทรณะผูซ้ ่ึงกรรณะมาสนทนาด้วยเช่นนั้น ลําเอียงเข้าข้างอรชุน
และทราบถึงความชัว่ ร้ายของกรรณะ จึงได้กล่าวกับเขาว่า

brahmāstraṃ brāhmaṇo vidyādyathāvaccaritavrataḥ |
kṣatriyo vā tapasvī yo nānyo vidyātkathaṃcana ||MBh. 12.2.13||

มีเพียงพราหมณ์ผมู้ ีพรตปฏิบตั ิเหมาะสม หรื อกษัตริ ยผ์ มู้ ีตบะ พึงรู้พรหมาสตร์ ผูอ้ ื่นผูใ้ ดไม่พึงรู้เลย
ityukto 'ṅgirasāṃ śreṣṭhamāmantrya pratipūjya ca |
jagāma sahasā rāmaṃ mahendraṃ parvataṃ prati ||MBh. 12.2.14||

ได้รับการกล่าวด้วยดังนั้น (กรรณะ)จึงอําลาท่านผูเ้ ลิศสุดแห่งเหล่าอังคิรัส แสดงความเคารพแล้ว
ก็ไปหาราม * ณ ภูเขามเหนทระในทันที
30

*

หมายถึงปรศุราม
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sa tu rāmamupāgamya śirasābhipraṇamya ca |
brāhmaṇo bhārgavo 'smīti gāuraveṇābhyagacchata ||MBh. 12.2.15||

เขาได้เข้าไปใกล้ราม น้อมลงด้วยเศียรเกล้า ออกตัวด้วยความเคารพว่า “ข้าเป็ นพราหมณ์ภารควะ”
rāmastaṃ pratijagrāha pṛṣṭvā gotrādi sarvaśaḥ |
uṣyatāṃ svāgataṃ ceti prītimāṃścābhavadbhṛśam ||MBh. 12.2.16||

เมื่อถามแล้วทุกสิ่ง มีเรื่ องโคตรเป็ นต้น
รามก็ยอมรับเขาว่า ยินดีตอ้ นรับ เขาจงอยู่ และเป็ นผูม้ ีความยินดียงิ่

tatra karṇasya vasato mahendre parvatottame |
gandharvāi rākṣasāiryakṣāirdevāiścāsīt samāgamaḥ ||MBh. 12.2.17||

เมื่อกรรณะอาศัยที่บนภูเขามเหนทระนั้น
เขาได้สมาคมด้วยเหล่าคนธรรพ์ รากษส ยักษ์ และเทพทั้งหลาย

sa tatreṣvastramakarodbhṛguśreṣṭhādyathāvidhi |
priyaścābhavadatyarthaṃ devagandharvarakṣasām ||MBh. 12.2.18||

ณ ที่น้ นั เขาได้ฝึกฝนการธนู จากท่านผูเ้ ลิศสุดแห่งภฤคุ อย่างเหมาะสม
และได้เป็ นที่รักยิง่ แห่งเทพ คนธรรพ์ และรากษสทั้งหลาย

sa kadā cit samudrānte vicarannāśramāntike |
ekaḥ khaḍgadhanuṣpāṇiḥ paricakrāma sūtajaḥ ||MBh. 12.2.19||

บางครั้ง เขาผูเ้ กิดแต่สูตะเทียวไปที่ชายทะเลใกล้อาศรม
มีมือถือพระขรรค์และธนู ได้ท่องไปตามลําพัง

_____________________________________________________________________
nārada uvāca

นารทได้กล่าวว่า
karṇasya bāhuvīryeṇa praśrayeṇa damena ca |
tutoṣa bhṛguśārdūlo guruśuśrūṣayā tathā ||MBh. 12.3.1||

พยัคฆ์แห่งภฤคุได้พึงพอใจด้วยกําลังแขน ด้วยควาน่ายกย่อง ด้วยการควบคุมตน
และด้วยการเชื่อฟังครู ของกรรณะ
tasmāi sa vidhivatkṛtsnaṃ brahmāstraṃ sanivartanam |
provācākhilamavyagraṃ tapasvī sutapasvine ||MBh. 12.3.2||

ท่านผูม้ ีตบะได้สอน(อาวุธ)พรหมาสตร์ พร้อมด้วยวิธีการเรี ยกอาวุธคืนตามกฎเกณฑ์ท้ งั หมดโดย
สมบูรณ์และไม่สบั สน แก่เขาผูม้ ีตบะอันดี
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viditāstrastataḥ karṇo ramamāṇo ''śrame bhṛgoḥ |
cakāra vāi dhanurvede yatnamadbhutavikramaḥ ||MBh. 12.3.3||

บัดนั้น กรรณะผูร้ ู้อาวุธแล้ว ผูร้ ื่ นรมย์อยูใ่ นอาศรมของภฤคุ
ผูม้ ีพลังน่าอัศจรรย์ ได้กระทําความพยายามในศาสตร์การธนู

170
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