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มหากาพย

Epic

มหากาพยของอินเดีย

         รามายณะ     มหาภารตะ

คําจํากัดความของมหากาพย

บทกวีเรื่องเลาขานขนาดยาวที่มีตัวเอกเปนวีรบุรุษ

หรือก่ึงเทพกึ่งมนุษย  และใชลีลาภาคภูมิ

ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• เปนเรื่องเลาขนาดยาว

• เรื่องราวที่เลาเปนเรื่องราวที่ย่ิงใหญ• เรองราวทเลาเปนเรองราวทยงใหญ

และเครงขรึมจริงจัง

ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• เขียนเปนโคลง (คาํประพันธ) หรือบทรอยกรอง

ที่มีรูปแบบหลากหลาย  มีทวงทํานองการเขียน

ที่สูงสง

ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• ตัวละครจะเปนวีรบุรุษหรือเปนผูมีลักษณะ

ก่ึงเทพกึ่งมนุษย
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ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• มีเหตุการณที่แสดงการกระทําเหนือมนุษย

ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• มีเทพเจาหรือผูที่อยูเหนือธรรมชาติ

เขามามีสวนรวม ใหความสนใจมองดูอยู

และเขามาชวยเหลือ

ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• ฉากของเรื่องมีอาณาเขตกวางขวาง

อาจครอบคลุมโลกทั้งใบ หรือเลยไปถึงจักรวาล

ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• ชะตากรรมของเผาพันธุ ชาติ หรือมวลมนุษย

ขึ้นอยูกับตัวละครเอกที่เปนวีรบุรุษ

ลักษณะสําคัญของมหากาพย

• กวีผูแตงมหากาพยตองเปนพหูสูต

มีความรูความสามารถกวางขวางในหลาย ๆ ดาน

(รอบดาน)

บทบาทของมหากาพย

• สะทอนสภาพสังคมและระบบการเมือง
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บทบาทของมหากาพย

• ควบคุมการจัดการทางสังคมที่เปนชนช้ัน

บทบาทของมหากาพย

• ใหความรูแบบสรรพวิทยาการ

เทพปกรณัม / มหากาพย  (ตะวันออก)

ท่ีมา

อิติหาส

คาถา นาราศํสี

พวกสูตะ

พวกกุศีลวะ

ระยะแรก
บทเพลงสั้น ๆ บรรยายถึงการรบระหวางชนสองเผา

: เปนมหากาพยขนาดสัน้  กลาวถึงชะตากรรมของพวกเการพ : เปนมหากาพยขนาดสน  กลาวถงชะตากรรมของพวกเการพ 
ซึ่งเปนฝายดี มีความยตุิธรรม  แตตองพายแพพวกปาณฑพ 
เพราะผลจากการใชเลหเหลี่ยมของกฤษณะ

(8,800 โศลก)
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ระยะที่สอง

: เนื้อหายังบรรยายถึงการรบ  แตกลับเปลี่ยนมาเปนปาณฑพเปนฝายดี  
ชนะการรบ   เการพจึงกลายเปนฝายราย

: กฤษณะ คือพระวิษณุ

: เติมรายละเอียดตาง ๆ มากขึ้น
(24,000 โศลก)

ระยะที่สาม

: เนื้อเร่ืองกวาง ๆ เหมือนระยะที่สอง

: เพิ่มเรื่องแทรก

: เพิ่มเกร็ดความรูตาง ๆ  เชน เร่ืองจักรวาล  ดาราศาสตร  กฎหมาย  
ปรัชญา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  หรือหนาที่ของวรรณะกษัตริย

(100,000 โศลก)

มีลักษณะคลายสารานกุรม  หรือที่รวบรวมความรู  เรื่องราวปรัมปรา

อยางรอบดาน  จนมีคาํกลาววา

สิ่งใดที่มีปรากฏในมหากาพยนี้  อาจมีปรากฏในที่อื่นสงใดทมปรากฏในมหากาพยน  อาจมปรากฏในทอน

แตสิ่งที่ไมมีปรากฏ ณ ที่นี้  สิ่งนั้นยอมจะไมมีปรากฏในที่อื่น ๆ อกี

: ฤษีวฺยาส หรือกฤษฺณ  ไทวปายน  วฺยาส

: มีบทบาทในเรื่องดวย เพราะมีศักด์ิ

  ั้ เปนปูของทังฝายเการพและปาณฑพ
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ความหมายของเรื่อง

: เรื่องราวของชนภารตะผูย่ิงใหญ

(ภารตะ  :  ผูสืบเชื้อสายมาจากพระภรต)

คูสงคราม

ฝายเการพ

ทุรโยธนกับนองชายอีก  99 คน

คนสุดทายเปนหญิง
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คูสงคราม

ฝายปาณฑพ

ยุธิษฐิระ   (ธรรมเทพ,  พระยม)

ภีมะ   (พระวายุ)

ิ อรชุน  (พระอินทร)

นกุล

สหเทพ
(พระอัศวิน)

คูสงคราม

ทุรโยธนโลภอยากไดเมือง  อยากกําจัดพี่นองทั้งหา   

เลยวางแผนโกงการเลนสกา  และไมยอมทําตามคําที่ใหไวกับยุธิษฐิระ

ทุรโยธน : ไดกําลังพล 11 อักเษาหณิี

อรชุน : ไดตัวกฤษณะเปนสารถี  โดยไมถืออาวุธ และไมชวยรบใด ๆ

(ยุธิษฐิระ)
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อรชุนเห็นฝายตรงกันขามเปนพระประยูรญาติก็สลดหดหูใจ  ไมอยากรบ

พระกฤษณะนิมิตรูปเปนพระวิษณุ  และสอนคัมภีรอุปนิษัท

อรชุนพรอมรบตามหนาที่
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เรื่องแทรก

ศกุนตลา

เรื่องแทรก

พระนล

เรื่องแทรก

สาวิตรี

เรื่องแทรก

พระราม

เรื่องแทรก

ภควัทคีตา
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ประเด็นที่นาสนใจ
1. โลกที่ผสมกลมกลืนกันระหวางเทพ  มนุษย  อมนุษย  ฤษี  นักบวช  

และสภาพเหนือจริงตาง ๆ    

ทกอยางดําเนินไปภายใตความดี ความชั่วทุกอยางดาเนนไปภายใตความด – ความชว

การมาอยูรวมกัน / มีปฏิกิริยาตอกันตาง ๆ นั้น  ยอมมีท่ีมา
หรือเหตุปจจัยที่อธิบายไดดวยกรอบความคิดของวัฒนธรรมของเร่ืองเลา  
หรือของยุคสมัยที่เกิดเร่ืองมหาภารตะ

ประเด็นที่นาสนใจ
2. ในโลกของลูกผูชาย / ชายชาตินักรบ  สตรีเปนผูท่ีจะลวงละเมิดไมได  
เพราะสถานะและบทบาทของสตรีมีความสําคัญ  ทรงคุณธรรม  จน
สามารถใหคุณ ใหโทษ ตอบุรุษไดเสมอ

ประเด็นที่นาสนใจ
3. ตัวเร่ืองมีความเปนงาน “วีรบุรุษอยางสมบูรณ”  

กลาวถึงวีรบุรุษนับแตกอนกําเนิด  กําเนิด  ชีวิต  
และงานวีรกรรมเพื่อกลุมชน / ชาติ  จนไปสูการตาย  
และชีวิตหลังความตาย

ใหอุทาหรณท่ีนาจะมีผลตอการสรางแนวรวมรักชาติ  
รักการเสียสละ  และภาคภูมิใจตอกรณีของวีรกรรมตาง ๆ นั้น 
ในฐานะที่ผูอานเปนสวนหนึ่งของมนุษยชาติ

ประเด็นที่นาสนใจ
4. ชะตากรรมของวีรกรรมขึ้นอยูกับผูนํา  ลูกนอง / ผูอยูใตอาณัติ  

แมจะไมเห็นดวยก็ตองทําตามผูนํา   ความจงรักภักดี
และความสามัคคี นาจะเปนสัจจะของวีรชน ไมวาผลจะออกมาอยางไร

ประเด็นที่นาสนใจ
5. การขยายตัวของเนื้อหาที่ไมใชประเด็น  “สดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษ”  

และไมใชเร่ืองของ “อิทธิปาฏิหาริยเก่ียวของกับทวยเทพ”  ทําให “สาร” 
ของเร่ืองขยายออกไปจากกรอบ “มหากาพย” ตามขนบ

มีการวิเคราะหวา มหาภารตะ ขาดเอกภาพ  
ขาดความเขมขนทางแกนแกนของ มหากาพย

แตกลับปรากฏวา  มหาภารตะกลายเปนขุมทรัพยทางปญญา
อันหลากหลาย  ใหคุณคาเพิ่มข้ึนจากเรื่องวีรกรรม  
เปนแหลงรวมสรรพวิทยา จนไดรับการยกใหเปน “พระเวทที่ 5”

ตารางกิจกรรม

ชมภาพยนตรและฟงการอภิปรายเรื่อง

Whale Rider

ั ี ่ ิวันพุธที 18 พฤศจิกายน 2552

เวลา 13:00 – 16:00 น.

หองประชุมศาสตราจารย ดร. ม.ล. ตุย ชุมสาย

HB 7 ช้ัน 8


